
 

 Αποτίμηση           Αποτίμηση 

       

    Οι «Μαθητικές Αναζητήσεις» διέγραψαν  από το σχ. έτος 2001/02 μέχρι το               

σχ. έτος 2011/12  μια επιτυχημένη διαδρομή δέκα χρόνων, η οποία στέφθηκε 

με έξι τιμητικές διακρίσεις που προβάλλουν πανελλήνια το Γυμνάσιο Κάτω 

Μηλιάς, ένα επαρχιακό σχολείο και γενικότερα την  Πιερία.  Είναι η ηθική 

ανταμοιβή των κόπων, η επιβράβευση των προσπαθειών μας.   Πέρα όμως 

από  όλα αυτά περισσότερο σημαντικά είναι τα βιώματα και εμπειρίες που 

απέκτησαν οι μαθητές από τη συμμετοχή τους στην έκδοση της εφημερίδας 

μας. Χαρακτηριστικές στο σημείο αυτό είναι οι παρακάτω δηλώσεις των 

δημοσιογράφων των «Μαθητικών Αναζητήσεων»: 

        «Ομολογώ ότι η συμμετοχή μου στην έκδοση των ‘‘ Μαθητικών 

Αναζητήσεων’’  ήταν για μένα μια μοναδική εμπειρία. Μου έδωσε τη 

δυνατότητα να γνωρίσω από κοντά το μαγικό κόσμο των Μ.Μ.Ε. Να αναλάβω 

με υπευθυνότητα το ρόλο του δημοσιογράφου  στην προσπάθειά μου να 

διερευνήσω ένα θέμα που έπρεπε να παρουσιάσω. Η χαρά και η ικανοποίηση 

ήταν μεγάλη όταν είδα τελικά το άρθρο μου δημοσιευμένο με το δικό μου όνομα 

από κάτω, ενώ η αγωνία μου μεγάλωνε, όταν σκεφτόμουν ότι θα το διαβάσουν 

όλοι οι αναγνώστες της εφημερίδας. Ήταν σαν να ζούσα ένα όνειρο!»                 

                                                                                             Ευθυμία Πατσιοδήμου  Γ΄2 

       

     «Θυμάμαι τη μέρα που η καθηγήτριά μου, η υπεύθυνη για την έκδοση της 

εφημερίδας,  μου έδωσε τη φωτογραφική μηχανή και το κασετόφωνο της 

εφημερίδας και μου ανέθεσε ένα σημαντικό θέμα: έπρεπε να συναντήσω ένα 

εξέχον πρόσωπο της πολιτικής ζωής και να του πάρω συνέντευξη. Από τη μία 

ένιωθα τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια μου, όταν έπρεπε να σταθώ 



απέναντι από το σπουδαίο συνομιλητή μου με το κασετοφωνάκι μου, να του 

υποβάλλω ερωτήσεις και να καταγράψω τις απαντήσεις του. Από την άλλη 

όμως αισθανόμουν ότι εκείνη τη στιγμή αναλάμβανα ένα σημαντικό ρόλο, το 

ρόλο του διεκδικητή της αλήθειας, που μου έδινε την αίσθηση της δύναμης και 

της εξουσίας. Ευτυχώς έφερα σε πέρας με επιτυχία την αποστολή μου. Νομίζω 

πως οι εμπειρίες αυτές είναι ανεκτίμητες για τη ζωή μας».  

                                                                                               Μαρία Καραγιώργου  Γ΄1 

 

      «Θεωρώ ότι η συμμετοχή ενός μαθητή στην έκδοση της εφημερίδας του 

σχολείου του, θα του προσφέρει μοναδικά εφόδια για τη συγκρότηση της 

προσωπικότητάς του. Θα του δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον κόσμο γύρω 

του, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. Να ανιχνεύσει τάσεις, και ενδιαφέροντα 

που πιθανόν δεν είχε ακόμα εντοπίσει μέσα του. Να οξύνει τον νου του και την 

κρίση του, να αποκτήσει κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη. Θα είναι για αυτόν 

ένας τρόπος για να εκφράσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις ιδέες του, τις 

απόψεις του. Πόσο σημαντικό είναι αλήθεια να έχουν οι νέοι ένα μέσο για να 

επικοινωνούν με το συμμαθητή τους, τον καθηγητή τους, τους άλλους γύρω 

τους. Και το μέσο αυτό είναι η εφημερίδα μας»!       

                                                                                                   Στέλλα Κανταρτζή  Γ΄1 

 

    « Η συμμετοχή στην έκδοση της σχολικής μας εφημερίδας μας δίνει ακόμα τη 

δυνατότητα να δούμε και μια άλλη πλευρά της εκπαίδευσης. Το σχολείο δεν 

μας θέλει άδεια δοχεία που πρέπει να τα παραγεμίσουν οι καθηγητές μας  

μόνο με αρχαία ρήματα, μαθηματικές εξισώσεις ή χημικούς τύπους. Αντίθετα 

μας αντιμετωπίζει σαν ξεχωριστές προσωπικότητες έχουμε το δικό μας τρόπο 

να δίνουμε το δικό μας στίγμα μέσα από τα άρθρα μας».                                    

                                                                                           Ξένια Κυπαρίσση Γ΄1 



« Κατά τη συμμετοχή μου στην έκδοση της εφημερίδας μας νιώθω να ξεφεύγω 

από τα στενά όρια της ζωής μου, από το σπίτι, τη γειτονιά, το σχολείο. 

Ξεπερνώ τα όρια του χώρου και του χρόνου, γίνομαι πολίτης ενός απέραντου 

κόσμου».  

                                                                                           Δημήτρης Κουμαντζιάς Γ΄1 

 

  « Γράφοντας άρθρα, καταθέτοντας τις σκέψεις μου, περιγράφοντας βιώματα 

και εμπειρίες νιώθω ότι ανοίγω την ψυχή μου στους αναγνώστες. Την ίδια 

στιγμή αισθάνομαι πως δίνω φωνή σε πολλούς συνομήλικούς μου που 

μοιράζονται με μένα ανάλογες χαρές, ίδιους φόβους ή προβληματισμούς. Ένα 

άρθρο μου μπορεί να γίνει συνδετικός κρίκος πολλών ανθρώπων χωρίς 

τοπικούς ή χρονικούς περιορισμούς».  

                                                                                             Ελευθερία Καρακούση Γ΄1                              

 

 Η δήλωση αυτή της μαθήτριας – συντάκτριας επιβεβαιώνεται από το 

παρακάτω γεγονός.  Είχαμε στείλει τεύχη της εφημερίδας μας στο Μίχειο 

Γυμνάσιο – Λύκειο της Ελληνικής κοινότητας στην Αντίς – Αμπέμπα της 

Αιθιοπίας.  Οι μαθητές αυτού του σχολείου, αφού διάβασαν την εφημερίδα 

μας, μας απάντησαν με συγχαρητήριες επιστολές, αποσπάσματα των 

οποίων παραθέτουμε στη συνέχεια….. 

 

  
 «Ολνκάδνκαη Διέλε Μπεδνπληάθνπ θαη είκαη καζήηξηα ηνπ Μίρεηνπ 

Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ ζηελ Αληίο-Ακπέκπα. Γηάβαζα ηελ εθεκεξίδα ζαο θαη κνπ 
άξεζε ηδηαίηεξα ην άξζξν γηα ηε ζνθνιάηα, γηαηί ιαηξεύσ ηηο ζνθνιάηεο. Σαο 
ελεκεξώλσ όηη θέηνο θάλακε θαη εκείο δξαζηεξηόηεηεο θαη εθδειώζεηο πνπ 
αθνξνύζαλ ην Γεώξγην Σεθέξε, ηνλ Έιιελα λνκπειίζηα πνηεηή. Πνιιά 
ζπγραξεηήξηα γηα ηελ εθεκεξίδα ζαο.» 

 



 
 

 
«Ολνκάδνκαη Σηαύξνπ Ηιίαο θαη πεγαίλσ ζηελ Γ΄ ηάμε ηνπ Μίρεηνπ 

Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο ζηελ Αληίο-Ακπέκπα ηεο 
Αηζηνπίαο. Καηάγνκαη από ηελ Φίληζα πνπ απέρεη 320 ρικ. από ηελ Αληίο θαη 
ρξεηάδνκαη πεξίπνπ 10 ώξεο γηα λα θηάζσ εθεί. Γηάβαζα ηελ εθεκεξίδα πνπ 
εθδίδεηε κε ηνπο καζεηέο ζαο θαη ηε ζεσξώ θαηαπιεθηηθή. Μνπ άξεζε ην άξζξν 
γηα ην “Έπνο ηνπ  „40”, γηαηί ζαπκάδσ ηνλ εξσηθό αγώλα ησλ Διιήλσλ γηα ηε 
ιεπηεξηά ηνπο. Σαο εύρνκαη θ. Δπαγγειία Καλάιε λα είζηε θαιά θαη λα 
πξαγκαηνπνηείηε κε ηνπο καζεηέο ζαο ηέηνηεο ρξήζηκεο δξάζεηο.» 

 

 

 
«Ολνκάδνκαη Γεώξγηνο Χαξκάλεο θαη είκαη καζεηήο ηνπ Μίρεηνπ 

Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ ζηελ Αληίο-Ακπέκπα. Γηάβαζα ηελ εθεκεξίδα ζαο θαη κνπ 
άξεζε ηδηαίηεξα. Ξερώξηζα ην άξζξν ζαο γηα ηνλ Πειέ, απηόλ ην ζξύιν ηνπ 
πνδνζθαίξνπ, γηαηί ηνλ ζαπκάδσ σο αζιεηή θαη σο άλζξσπν. Οξγαλώζακε θαη 
εκείο ζην ζρνιείν καο θέηνο εθδήισζε αθηεξσκέλε ζηνλ Απειεπζεξσηηθό Αγώλα 
ηνπ ‟21, γηαηί πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηελ ηζηνξία ησλ πξνγόλσλ καο. Σαο αμίδνπλ 

ζπγραξεηήξηα γηα ηελ εθεκεξίδα ζαο.»        

 

     Τα λόγια φτωχά για να περιγράψουν τη χαρά και τη συγκίνηση που όλοι 

νιώσαμε, καθηγητές και μαθητές. Οι επιστολές αυτές αποδεικνύουν ότι οι 

«Μαθητικές Αναζητήσεις», έγιναν γέφυρα επικοινωνίας των ανθρώπων, 

μέσο ανταλλαγής ιδεών και απόψεων των μαθητών όπου κι αν βρίσκονται 

αυτοί.  Μαρτυρούν τη θεραπευτική δύναμη της παιδείας που έδωσε τη 

δυνατότητα στις νεανικές ψυχές, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τα 

μαθητικά έντυπα, ν’ ανοίξουν τα σύνορα του κόσμου, για να τον κάνουν πιο 

δίκαιο, πιο όμορφο. 

 

 

 

          



Συγχαρητήριες επιστολές που δημοσιεύτηκαν στον Τύπο 

για τις «Μαθητικές  Αναζητήσεις» 

  

«Σχήμα και σελιδοποίηση επαγγελματικής εφημερίδας, διεθνής 

ειδησεογραφία, αρθογραφία για την παράδοση της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 

σχόλια για την στροφή των μαθητών από τα ΤΕΕ στα Ενιαία Λύκεια και μια 

επίσκεψη στο ΤΕΕ Κατερίνης. Τα παιδιά των «Μαθητικών Αναζητήσεων» 

ξέρουν καλά με ποιο τρόπο να κάνουν τη δουλειά τους και κερδίζουν αμέσως 

τον αναγνώστη με τη σωστή προβολή των θεμάτων τους. Μια πολύ 

φροντισμένη προσπάθεια» 

                                                                                                 «ΝΕΑ» 21-4-2004 

    …………………………………………………………………………………………… 

    «Από τον τίτλο της εφημερίδας σας «Αναζητήσεις» καταλαβαίνει κανείς ότι 

ενδιαφέρεστε για πολλά θέματα, έξω από αυτά του σχολείου. Ξεφυλλίζοντας 

την εφημερίδα σας διαπιστώνω ότι δεν αρκείστε μόνο σε σχολικά θέματα, αλλά 

καταθέτετε τους προβληματισμούς σας για την παιδεία, αγγίζετε θέματα 

επικαιρότητας και διεθνούς ειδησεογραφίας και αυτό το θεωρώ πολύ 

σημαντικό. Πρέπει να είστε υπερήφανοι, γιατί καταφέρατε να στήσετε μια ε-

φημερίδα με τρόπο επαγγελματικό. Σας ανταγωνίζεται άραγε κάποια τοπική 

εφημερίδα; Μπράβο σας. Πιστεύω ότι ο έπαινος αυτός πρέπει να είναι 

δημόσιος, γιατί το βραβείο που κερδίσατε με την αξία σας σήμερα θα είναι 

κίνητρο για περαιτέρω δράση και δημιουργία, στην οποία σίγουρα καταλυτικό 

ρόλο παίζει και η καθηγήτριά σας. Πρέπει να σέβεται κανείς το δάσκαλό του, 

όταν βλέπει ότι αυτός με αγάπη και αίσθημα ευθύνης του ανοίγει νέους 

ορίζοντες στη γνώση αλλά και στην κατάκτηση της ζωής, όπως βέβαια και ο 

δάσκαλος οφείλει να σέβεται το μαθητή, αφού έχει και ο ίδιος να κερδίσει 

πολλά μέσα από αυτή τη δημιουργική σχέση».  

                                  Θ. Ρουσόπουλος, Υπουργός Επικρατείας  (14 Μαΐου 2005) 

……………………………………………………………………………………………… 

 «Καταρχήν θέλω να σας δώσω ευχές, να έχετε δύναμη, κουράγιο και κέφι να 

συνεχίστε αυτή την υπέροχη προσπάθειά σας με την εφημερίδα. Και όπως 

διαπιστώσατε η ηθική επιβράβευση των κόπων σας ήρθε με τρεις μέχρι σήμερα 

πανελλήνιες διακρίσεις. Βέβαια, πέρα από τα βραβεία και τους επαίνους, κέρ-

δος είναι και όλη αυτή η δημιουργική δραστηριότητα να συμμετέχετε στην 

έκδοση μιας εφημερίδας. η οποία αγγίζει τα όρια του επαγγελματισμού. Εσείς 

βλέπω ότι έχετε ξεπεράσει το στάδιο του ερασιτέχνη. Αξίζετε συγχαρητήρια 



και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσετε την προσπάθεια. Το οφείλετε στην 

κοινωνία στην οποία απευθύνεστε και, γιατί όχι, στους ίδιους τους εαυτούς 

σας». 

 υλβάνα Ράπτη, βουλευτής του ΠΑΟΚ και δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ»           

(14 Μαΐου 2005) 

   ………………………………………………………………………………………………   

  «Όλοι εμείς που παρακολουθούμε στα «ΝΕΑ» 12 χρόνια τώρα το διαγωνισμό 

μαθητικών εντύπων, είμαστε πολύ χαρούμενοι όταν παίρνουμε εφημερίδες από 

σχολεία του κέντρου, κυρίως όμως της περιφέρειας και διαπιστώνουμε ότι 

γίνεται μια σημαντική προσπάθεια και να είστε σίγουροι ότι αυτό φαίνεται 

μέσα από τα έντυπά σας. Είναι βέβαια φανερό πως πίσω από όλη αυτή την 

προσπάθεια υπάρχει ένας εμπνευσμένος εκπαιδευτικός που καθοδηγεί, 

βοηθάει, συμβουλεύει τους μαθητές και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Θέλω 

να σας πω ότι οι μαθητικές εφημερίδες και όλα τα μαθητικά έντυπα δίνουν τη 

δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους, τις θέσεις τους 

απέναντι σε σύγχρονα προβλήματα με το δικό τους αυθόρμητο τρόπο σκέψης. 

Μου αρέσει ιδιαίτερα όταν βλέπω σε μια μαθητική εφημερίδα να κυκλοφορούν 

τα νέα του σχολείου, όταν οι μαθητές-δημοσιογράφοι καταφέρνουν να «χώνουν 

τη μύτη τους» με τα άρθρα τους στα άδυτα της τοπικής κοινωνίας τους, όταν 

πηγαίνουν στο δήμαρχο, στην κοινότητα για συνεντεύξεις, όταν αναδεικνύουν 

μέσα από τα κείμενα τους ένα τοπικό πρόβλημα. Γενικά μου αρέσει πολύ η 

εφημερίδα σας. Συνεχίστε να γράφετε με τον δικό σας μοναδικό τρόπο». 
  

  Μαρία Νταιλιάνη, δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ» και μέλος της κριτικής επιτροπής 

του 12ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικών Εντύπων          (14 Μαΐου 2005) 

                                             

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Σσγταρητήρια τοσ συσποσργού Υγείας Γ.Κωνσταντόποσλοσ ζηο Γσμνάζιο Κάηω 

Μηλιάς για ηις «Μαθηηικές Αναζηηήζεις : 

«Τα ζεξκά κνπ ζπγραξεηήξηα ζηνπο καζεηέο, ηηο καζήηξηεο θαζώο θαη ζηε θηιόινγν-

ππεύζπλε γηα ηελ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο, θαζεγήηξηα θ. Δπαγγειία Καλάιε, ηνπ Γπκλαζίνπ 

Κ. Μειηάο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ 1νπ βξαβείνπ ζηνλ 12ν Παλειιήλην Γηαγσληζκό Μαζεηηθώλ 

Δληύπσλ ησλ «Νέσλ». Η βξάβεπζε ηνπ Γπκλαζίνπ Κ. Μειηάο, κε ηελ εθεκεξίδα «Μαζεηηθέο Α-

λαδεηήζεηο» επηηπγράλεηαη γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη έκπξαθηα ην 

κεξάθη, ην ηαιέλην θαη ηηο αμίεο ησλ καζεηώλ. Η δηάθξηζε ζε θάζε δεκηνπξγηθό, πλεπκαηηθό 



αγώλα κε επηηπρία καο ραξνπνηεί όινπο. Δύρνκαη θαη ζηνλ επόκελν δηαγσληζκό νη καζεηέο ηνπ 

Γπκλαζίνπ Κάησ Μειηάο λα καο εθπξνζσπήζνπλ επάμηα θαη λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα πξνο 

κίκεζε γηα λέεο επηηπρίεο καζεηώλ θαη ζε άιια βξαβεία.» 

(Πιερικοί  Ανηίλαλοι, Τεηάρηη  18  Μαΐοσ  2005) 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 

  Σσγταρητήρια στοσς μαθητές τοσ Γσμνασίοσ Κάτω Μηλιάς 

«Δπράξηζηα καο μάθληαζε θαη θέηνο κε ηε δεύηεξε ζπλερή λίθε ηνπ ην Γπκλάζην Κάησ Μειηάο, 

ζην δηαγσληζκό ησλ «Νέσλ» γηα ηα καζεηηθά έληππα, θαηαθηώληαο ηελ 1ε ζέζε κε ηελ εθεκεξίδα 

ηνπ «Μαζεηηθέο Αλαδεηήζεηο».Η πξσηηά καο ηηκά ηδηαίηεξα, θαζώο ηα παηδηά ηεο επαξρίαο 

ζηέιλνπλ ην δηθό ηνπο κήλπκα πξνο όινπο γηα ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο, όηαλ έρνπλ πςειά θίλεηξα. 

Σπγραίξνπκε όινπο ηνπο εκθαλείο θαη αθαλείο ήξσεο πνπ νξγάλσζαλ θαη ζπλεηέιεζαλ ζηε 

κεγάιε απηή επηηπρία θαη ηδηαηηέξσο ηε θηιόινγν θ. Καλάιε Δπαγγειία». 

Ο Προϊζηάμενος Ι. Γκανάηζιος 

Τοσ Γραθείοσ Β./θμιας Δκπαίδεσζης 

Ν. Πιερίας 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Σσγταρητήρια τοσ νομάρτη Πιερίας κ. Γιώργοσ Παπαστεργίοσ στο 

Γσμνάσιο Κάτω Μηλιάς 

 «Ο Ννκάξρεο Πηεξίαο θ. Γηώξγνο Παπαζηεξγίνπ ζπγραίξεη ηνπο καζεηέο θαη ηελ 

ππεύζπλε γηα ηελ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο «Μαζεηηθέο Αλαδεηήζεηο» θαζεγήηξηα, 

θηιόινγν θ. Δπαγγειία Καλάιε ηνπ Γπκλαζίνπ Κάησ Μειηάο γηα ηελ, θαηά δεύηεξε ζπλερή 

ρξνληά, θαηάθηεζε ηνπ 1νπ βξαβείνπ ζην 12ν Παλειιήλην Γηαγσληζκό Μαζεηηθνύ Δληύπνπ. Η 

πεηπρεκέλε δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πλεπκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο απνηεινύλ πεγή αηζηνδνμίαο γηα ην αύξην θαη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα 

ηνπο λένπο καο. Βξίζθνκαη πάληα δίπια ζαο θαη ζαο εύρνκαη  πάληα  επηηπρίεο». 

                                                                             (Ολύμπιο  Βήμα,19-5-2005) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

   «Έρνληαο ζηα ρέξηα καο ην 11ν θύιιν ησλ «Μαζεηηθώλ Αλαδεηήζεσλ» κπνξνύκε λα 

πνύκε όηη είλαη κηα θαινζηεκέλε εθεκεξίδα πνπ δελ έρεη λα δειέςεη ζε ηίπνηα  απηέο πνπ 

θπθινθνξνύλ ζηελ Πηεξία, ζα ιέγακε κάιηζηα πσο είλαη θαιύηεξε από πνιιέο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. Καιή ζρεδίαζε, ζσζηή ηνπνζέηεζε θαη πξνβνιή ησλ ζεκάησλ ηεο θαη κηα 

πξώηε ζειίδα πνπ ζε πξνζθαιεί θαη ζε πξνθαιεί λα δηαβάζεηο ηα ζέκαηά ηεο, επίθαηξα 

θαη ελδηαθέξνληα όρη κόλν γηα ηνπο καζεηέο θαη αιιά θαη γηα όινπο ηνπο πνιίηεο ηεο 

Πηεξίαο. Τν έληππν απηό είλαη έλα παξάζπξν ελεκέξσζεο θαη έλα εξγαιείν δνπιεηάο πνπ 



δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπληαθηηθή νκάδα λα κπνπλ 

έζησ θαη γηα ιίγν ζην καγηθό, όπσο ηνλ απνθαινύλ, θόζκν ησλ Μ Μ Δ, λα εξεπλήζνπλ 

ζέκαηα, λα θαηαγξάςνπλ πξνβιήκαηα θαη λα δηαηππώζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απόςεηο και προ-

ηάζεις. Δίναι μια διαδικαζία παραγωγικής ζκέψης και ποσ διεσρύνει δημιοσργικά ηο νοσ». 

                                                                   

                                                                      (  Δθημ. «Γιάλογος», 22 Μαίοσ 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Δηλώσεις της συντακτικής ομάδας                                                             

των «Μαθητικών Αναζητήσεων» 

κατά το σχολικό έτος 2011-2012 

   

   Τη φετινή σχολική χρονιά 2011/12 ολοκληρώνεται ένα μεγάλο κεφάλαιο στην 

ιστορία  της εφημερίδας μας, αφού η αγαπημένη μας φιλόλογος κ. Ευαγγελία 

Κανάλη, υπεύθυνη για την έκδοση της εφημερίδας, φεύγει από το σχολείο μας. 

Γι' αυτό,  εμείς οι μαθητές-δημοσιογράφοι των «Μαθητικών Αναζητήσεων» 

νιώθουμε την ανάγκη να την ευχαριστήσουμε θερμά που δέκα χρόνια τώρα 

επιμελήθηκε τα κείμενά μας και συντόνισε  την έκδοση της εφημερίδας, που 

μας ενθάρρυνε , μας συμβούλευε  και μας καθοδηγούσε πάντα με αγάπη και 

αίσθημα ευθύνης σε όλη αυτή την επιτυχημένη δημοσιογραφική διαδρομή.  

Είναι η ψυχή των «Μαθητικών Αναζητήσεων», της εφημερίδας του Γυμνασίου 

Κάτω Μηλιάς. 

                                                                                Από τη συντακτική ομάδα 



  «Με τη συμμετοχή μου στην εφημερίδα νιώθω ότι κέρδισα αρκετά πράγματα 

και απέκτησα αρκετές γνώσεις που σίγουρα στο μέλλον θα μου χρησιμεύσουν. 

Η όλη διαδικασία ήταν εποικοδομητική· μου διέγειρε την φαντασία και μου 

άνοιξε νέους πνευματικούς ορίζοντες. Ακόμη ανέπτυξα το λεξιλόγιο μου και 

βίωσα αισθήματα συνεργασίας, συμβίωσης και συνύπαρξης. Μ’ έκανε να 

σκεφτώ ώριμα και σωστά ως πολίτης και να ενδιαφερθώ για τα κοινά. 

Ευχαριστώ την κυρία Κανάλη για την ευκαιρία που μου έδωσε». 

                                                                                                    Άννα Μπατσίλα  Α1΄ 

 «Θα ήθελα πρώτα από όλα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία 

Ευαγγελία Κανάλη που μας δίνει την δυνατότητα να πάρουμε μέρος σε μία 

τόσο ενδιαφέρον δραστηριότητα, όπως είναι η έκδοση της εφημερίδας μας.  

    Ένα χρόνο τώρα έχω μάθει πολλά πράγματα μέσα από την εφημερίδα και 

από την κυρία Κανάλη. Η σχολική εφημερίδα είναι πολύ σημαντική για μας 

τους μαθητές γιατί μέσα από αυτή μας δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουμε 

τον γραπτό μας λόγο» . 

                                                                                       Τριανταφυλλιά Ίτσιου  Β1΄ 

   « Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος εκδόθηκε η εφημερίδα του σχολείου μας, 

στην οποία είχα την τιμή να συμμετέχω και εγώ.  Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. 

Η συνεργασία με τους συμμαθητές και κυρίως με την υπεύθυνη καθηγήτριά 

μας κ. Κανάλη και η προσπάθεια που κατέλαβε ο καθένας μας για να γράψει 

κάτι καλό είναι πολύ σημαντικό και για την μετέπειτα πορεία μας. Ειδικά όταν 

εκδόθηκε η εφημερίδα και την πήρα στα χέρια μου ένιωσα σαν μια μικρή 

δημοσιογράφος και κοίταξα κατ’ ευθείαν το κείμενο που έγραψα εγώ και οι 

συμμαθήτριές μου σε συνεργασία φυσικά με την κ. Κανάλη.  

    Είμαι πολύ υπερήφανη για το αποτέλεσμα της εφημερίδας, νιώθω σαν ένα 

κομμάτι από αυτό και Θα ήθελα πολύ και του χρόνου να συμμετέχω». 

                                                                                        Ελένη  Ευαγγελοπούλου Β1΄ 

«Συμμετέχω στην εφημερίδα του σχολείου τρία χρόνια, δηλαδή από τότε που 

ήρθα στο Γυμνάσιο, μέχρι την αποφοίτησή μου από αυτό. Μέσα από το ρόλο 

μιας μικρής συντάκτριας  έμαθα πολλά, αποκτώντας πολλές γνώσεις και 

εμπειρίες. δοκίμασα τον εαυτό μου σε ένα ρόλο που ποτέ δε σκεφτόμουν πως 

εγώ κάποτε θα βρίσκομαι σε αυτήν την θέση. Μου άρεσε πολύ και το 

διασκέδασα. Αρχικά, έμαθα πώς να γράφω ένα άρθρο και έπειτα πώς να πάρω 

μια συνέντευξη και μπορώ να πως είναι  πολύ συναρπαστικό. Νιώθω 

χαρούμενη που μου δόθηκε η ευκαιρία να είμαι μέλος αυτής της εφημερίδας 

και πολύ υπερήφανη για τις διακρίσεις της σε πανελλήνιο και όχι μόνο 

επίπεδο. Εύχομαι η ιστορία της εφημερίδας να συνεχιστεί για χρόνια». 

                                                                                                      Νάκα Βασιλική Γ2΄ 

    «Η εφημερίδα υπήρξε ένα τεράστιο και πολύ σημαντικό κεφάλαιο της 

σχολικής μου ζωής στο γυμνάσιο.  Προσωπικά αισθάνομαι πολύ τυχερή που 



είχα την ευκαιρία να είμαι μέλος της συντακτικής ομάδας, διότι είναι μία από 

τις πιο επιτυχημένες μαθητικές εφημερίδες και πιστεύω πως ήταν μεγάλο 

πλεονέκτημα για μένα το γεγονός ότι συνεργαζόμουνα και έγραφα με τους 

υπόλοιπους «μικρούς δημοσιογράφους», πάντα με την καθοδήγηση της κ. Ε. 

Κανάλη. Κάθε θέμα που αναλαμβάναμε ήταν διαφορετικό, ωστόσο δουλεύαμε 

και ερευνούσαμε πάντα με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια όρεξη. Φυσικά στο 

τέλος νιώθαμε περήφανοι και ευχαριστημένοι για το αποτέλεσμα. 

Ομολογώ ότι στεναχωρήθηκα που τελειώσαμε, ωστόσο οι εμπειρίες και οι 

γνώσεις που απέκτησα θα μου μείνουν αξέχαστες. Τέλος, πρέπει να πω ένα 

μεγάλο ευχαριστώ στην κ. Ευαγγελία Κανάλη για όλα αυτά που μας δίδαξε και 

μας συμβούλεψε αυτά τα τρία χρόνια και καλή συνέχεια σε ότι κι αν κάνει»! 

                                                                                                           Σοφία Σιώκα  Γ2΄ 

 

                                

                          Αγαπημένη μας   κ. Ευαγγελία  Κανάλη 

    Οι μαθητές του Γ2 θα θέλαμε να σας εκφράσουμε λίγα λόγια  γεμάτα 

συγκίνηση διότι, φέτος μαζί με μας, δυστυχώς φεύγετε κι εσείς από το 

Γυμνάσιο Κ. Μηλιάς. 

    Νιώθουμε πως έχουμε να σας πούμε τόσα πολλά, όμως το βλέμμα μας τα 

λέει όλα. Γιατί αν και το ελληνικό λεξιλόγιο είναι τόσο πλούσιο, μοιάζει τόσο 

φτωχό μπροστά σ’ αυτά που αισθανόμαστε αυτή τη στιγμή. Τόσα πολλά και 

τόσο έντονα συναισθήματα που όμως είναι δύσκολο να εκφραστούν με λέξεις. 

Λέξεις <. απλές καθημερινές. σύνθετες, επίσημες. Τι σημασία έχει πια; Τι 

σημασία έχει αν πούμε «λυπάμαι» ή «στενοχωριέμαι» όταν ο χρόνος κυλά 

αδιάκοπα, χωρίς να μας ρωτάει αν το θέλουμε, αδιάφορα και μόνο εμείς 

μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε αυτό. Γιατί; Γιατί ο κόσμος να 

είναι τόσο σκληρός. Γιατί; Γιατί το μέλλον μας να είναι τέλει αβέβαιο; Και εν 

τέλει γιατί; Γιατί ο χρόνος να κυλά τόσο γρήγορα; Τρία χρόνια στο γυμνάσιο Κ. 

Μηλιάς πέρασαν αστραπιαία και σιγά –σιγά χάνονται, απομακρύνονται<. 

Τρία χρόνια γεμάτα χαρές, λύπες, κούραση, αγωνία, εντάσεις, γέλια, 

απογοήτευση, προσπάθεια. Προσπάθεια για το καλύτερο. Κι αυτό το οφείλουμε 

σε εσάς. Γιατί εσείς με τον δικό σας μοναδικό τρόπο μας κάνατε να πιστέψουμε 

στον εαυτό μας. Μας κάνατε να αγαπήσουμε τη γλώσσα μας. Μας μάθατε τόσα 

πολλά. Μας διδάξατε τι πάει να πει αλληλοσεβασμός, αλληλοεκτίμηση, 

αλληλοβοήθεια και πάνω απ’ όλα τι πάει να πει ανθρωπιά. και ακόμα κι αν για 

κάποιους ο δρόμος της γλώσσας, της εκπαίδευσης και της παιδείας είχε 

τελειώσει, ήσασταν εσείς εκεί που με το δυναμισμό, το θάρρος σας και την 

επιρροή σας τους φωτίσατε το δρόμο και τους ανοίξατε τα μάτια για να δουν 



καθαρά. Μας ανοίξατε τα μάτια και μας βάλατε σε σκέψεις. σκέψεις για το τι 

θα απογίνουμε<.. 

    Ήσασταν πάντα δίπλα μας, γεμάτη ενθουσιασμό για να μας μεταδώστε όλες 

τις γνώσεις σας και να μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας. Μας νιώθατε 

σαν παιδιά σας, μας δώσατε όλο σας το «είναι», μας αγαπήσατε. Κι εμείς σας 

αγαπήσαμε! Νιώθουμε τυχεροί που είχαμε την ευκαιρία και την τιμή να 

γνωρίσουμε και να έχουμε ως καθηγήτριά μας και φέτος ως υπεύθυνη του 

τμήματός μας, μία άξια σεβασμό και θαυμασμού εκπαιδευτικό που προσέφερε 

τόσα πολλά στο χώρο της παιδείας, που έδωσε ακόμα και την ψυχή της την 

ίδια, που θυσίασε τον εαυτό της για τους μαθητές της. Εσάς κα Κανάλη. 

Να ξέρετε πως θα σας είσαστε πάντα ευγνώμονες για όλα όσα κάνατε για μας 

και πως πάντα μα πάντα θα σας φυλάμε στην καρδιά μας. Καλή τύχη σε ότι κι 

αν κάνετε όπου κι αν πάτε<. 

                                        Θα μας λείψετε……! Με αγάπη  το τμήμα σας Γ2 ! 

 

 

 

   



 

 

 

 

Ευχόμαστε η 10χρονη επιτυχημένη δημοσιογραφική πορεία 

των «Μαθητικών Αναζητήσεων» να βρει άξιους συνεχιστές! 

Καλό καλοκαίρι! 

                                                                               Από  τη συντακτική ομάδα  


