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ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ.. 

 (Σ)ΚΟΠΟΙ … ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ 

                             Μην επιτρέπεις τη θέλησή σου να   βρυχάται 
όταν η δύναμή σου ψιθυρίζει. 

                                                        Thomas Fuller, 1608-1661, Άγγλος στοχαστής 

Η προσδοκία αλλά και η ανάγκη να ανακαλύψει ο εκπαιδευτικός νέες οδούς, 
μέσω των οποίων οι μαθητές θα διαβάζουν και θα γράφουν με χαρά, θα 
κατακτούν νέες γνώσεις, θα σκέφτονται κριτικά απέναντι στα τεκταινόμενα της 
κοινωνίας, θα νιώθουν δημιουργικοί και τέλος ικανοποιημένοι από τη 
συμμετοχή τους στη σχολική πράξη, είναι διάχυτη σε όσους εμπλέκονται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η ανάγκη αυτή αποδεικνύεται τόσο από την αδιάφορη στάση των μαθητών 
απέναντι στον μηχανιστικό συνήθως τρόπο διδασκαλίας, όσο και από την 
επιθυμία των εκπαιδευτικών να δοκιμάσουν νέους τρόπους διδασκαλίας, 
δραπετεύοντας από το αναλυτικό πρόγραμμα και την αποδεδειγμένη 
αναποτελεσματικότητα του για μια μεγάλη μερίδα μαθητών. Άλλωστε, όλο και 
περισσότεροι βλέπουν πλέον θετικά τη σύνδεση του σχολείου με το ευρύτερο 
κοινωνικό, πολιτιστικό περιβάλλον ως μία ουσιαστική παράμετρο στην 
σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική. 

Τις παραπάνω εκπαιδευτικές ανάγκες επιχειρεί να ικανοποιήσει η έκδοση της 
μαθητικής μας εφημερίδας. Με την έκδοση αυτής της εφημερίδας ελπίζουμε 
ότι οι μαθητές θα εξοικειωθούν με διάφορα είδη κειμένων, θα μάθουν να 
συνεργάζονται, θα καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα και θα 
αποκτήσουν γνώση για τους ανθρώπους, την κοινωνία και τα προβλήματά 
της, αποκαθιστώντας τη σύνδεση του σχολείου με τη γύρω ανθρώπινη 
κοινότητα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι θα νιώσουν την ικανοποίηση ότι 
τα γραπτά τους θα ακουστούν εκεί που δεν φτάνει η φωνή τους, αποτελώντας 
αφορμή για συζήτηση και προβληματισμό, μεταξύ των γονιών, των 
συμμαθητών τους, των καθηγητών τους.. Ας ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΜΕ λοιπόν!!! 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ.. 
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ΣΧΟΛΙΚΟΣ 

Με το σύνθημα «Κά ς Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, εγχώριες και ξένες, έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την 

 κ

… ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

νε τη διαφορά! Μίλα τώρα!» διάφορε

καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού, ενός φαινομένου που λαμβάνει όλο 
και μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια πραγματικότητα 
που απασχολεί πλέον όλα τα κράτη του κόσμου. Βέβαια, σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ η ενδοσχολική βία είναι σχετικά μια πιο 
συνηθισμένη κατάσταση σε σύγ ριση με την ελληνική πραγματικότητα. 
Τελευταία, όμως, το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται και στη δική μας χώρα με 
ανησυχητικά αυξανόμενους ρυθμούς. 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι η συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και 
επιθετική συμπεριφορά, με σκοπό την επιβολή και την πρόκληση πόνου σε 
μαθητές από συμμαθητές τους. Εμφανίζεται με τη μορφή του λεκτικού 
εκφοβισμού (κοροϊδία, διακρίσεις, σεξουαλικά σχόλια), του σωματικού 
εκφοβισμού (χτυπήματα, σπρωξίματα), του κοινωνικού εκφοβισμού (διάδοση 
φημών, απομόνωση από την ομάδα) και του ηλεκτρονικού κφοβισμού ε
(εκβιασμοί μέσω του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Συνήθως 
εκδηλώνεται σε χώρους του σχολικού περιβάλλοντος χωρίς ικανοποιητική 
επίβλεψη, όπως στο προαύλιο, τις τουαλέτες, τους σχολικούς διαδρόμους, 
αλλά και εκτός του σχολείου στη διαδρομή από και προς αυτό.   

 

 

Τα αγόρια αποτελούν συχνότερα τους θύτες ή τα θύματα εκφοβιστική  
συμπεριφοράς. Πάντως, η παραβατική αυτή δράση επιδρά καταλυτικά στην 

 ν φορές ί

ς

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Ειδικότερα, τα θύματα σχολικού εκφοβισμού νιώθουν φόβο, 
απόγνωση, αρνούνται α πάνε σχολείο και μερικές  μπορε  να γίνουν τα 
ίδια επιθετικά και νευρικά. Οι γονείς από την πλευρά τους συνήθως δεν 
αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, γιατί τα θύματα δύσκολα τους το 
εξομολογούνται, καθώς πιστεύουν ότι θα τους απογοητεύσουν και θα τους 
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στεναχωρήσουν. υσ χώς, τα θύματα σ χνά δεν μοιράζονται με τα 
προβλήματά τους γιατί ντρέπονται, αναπτύσσουν ενοχικά συναισθήματα, 
θεωρώντας πως τα ίδια ευθύνονται για την κατάστασή τους και φοβούνται ότι 
ο οποιοσδήποτε χειρισμός κοινοποίησης των συμβάντων  θα θυμώσει 
περισσότερο τους θύτες και τα πράγματα θα επιδεινωθούν.  

Η 6

Δ τυ υ  κανένα 

σχολικ
 ένα σχολικό και 

 

η Μαρτίου καθιερώθηκε ως η πανελλήνια ημέρα κατά του ού 
εκφοβισμού. Προσδοκία όλων μας είναι οι μαθητές να ζουν σε
κοινωνικό περιβάλλον με ασφάλεια και προστασία. Χρέος της πολιτείας να 
τους το προσφέρει! Άραγε το αυτονόητο θα υλοποιηθεί;…  

 

«ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ!» 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ΚΡΙΤΙΚΗ: 

     Μαθαίνει να ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ                     

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ΕΧΘΡΑ: 

    Μαθαίνει να ΚΑΥΓΑΔΙΖΕΙ 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ΕΙΡΩΝΕΙΑ: 

     Μαθαίνει να είναι ΝΤΡΟΠΑΛΟ 

 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ΝΤΡΟΠΗ: 

     Μαθαίνει να αισθάνεται ΕΝΟΧΟ 

Αν ένα παιδί ζει μέσα σε ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: 

     Μαθαίνει να είναι ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΟ 
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Αν ένα παιδί ζει μέσα σε ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ:    

     Μαθαίνει να έχει ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στον ΕΠΑΙΝΟ:  

     Μαθαίνει να ΕΚΤΙΜΑ 

Αν ένα παιδί ζει μέσα σε ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ:                 

     Μαθαίνει να είναι ΔΙΚΑΙΟ 

Αν ένα παιδί ζει μέσα σε ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 

     Μαθαίνει να ΠΙΣΤΕΥΕΙ 

Αν ένα παιδί ζει μέσα σε ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΣΙΑ: 

     Μαθαίνει να έχει ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Αν ένα παιδί ζει μέσα σε ΠΑΡΑΔΟΧΗ και ΦΙΛΙΑ: 

     Μαθαίνει να βρίσκει την ΑΓΑΠΗ μέσα στον κόσμο! 

ΣΟΦΙΕΣ.. 

«ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ 

ΡΙΖΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ 

ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ..» 

ΣΑΡΤΡ 

 

«ΝΕΟΣ ΘΑ ΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΣ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΘΕΣ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ ΝΕΟ..» 

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ..

Για τη Γ΄ Γυμνασίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡ

Μια κή 
χρονιά στη βαθμίδα του Λυκείου. Μετά από πολύχρονες αντιπαραθέσεις και 

ι

 

 και όχι μόνο.. 

ΥΘΜΙΣΗ ... ΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ; 

 νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εφαρμόζεται από τη φετινή σχολι

τον «απαραίτητο» εθνικό διάλογο οι ειδικοί αποφάνθηκαν. Το νέο Λύκειο 
είναι γεγονός. Βέβαια, ο νέος νόμος επιχειρεί να αλλάξει τη φιλοσοφία της 
διδασκαλίας, να αναβαθμίσει την υποτιμημένη τεχνική και επαγγελματική 
εκπαίδευση και να αποδεσμεύσει την εισαγωγή των μαθητών στα 
πανεπιστήμια από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του Λυκείου. Στόχος τίθεται η 
κατάργηση της αποστήθισης, η προώθηση των ερευνητικών εργασιών κα  της 
ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη 
διδασκαλία.  

Οι προαγωγικές εξετάσεις της Α' και της Β' Λυκείου, καθώς και οι 
απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης θα είναι ενδοσχολικές με την επιτήρηση 
των καθηγητών του σχολείου. Τα γραπτά θα διορθώνονται από τους ίδιους 
τους διδάσκοντες καθηγητές, ενώ ως προς τα θέματα, αν εφαρμοσθεί εφέτος 
η πολιτική της «τράπεζας θεμάτων», η οποία όμως ακόμα δεν έχει 
διαμορφωθεί, οι καθηγητές του σχολείου θα επιλέγουν τα μισά θέματα των 
εξετάσεων, ενώ για τα άλλα μισά θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά 
διασφαλισμένη, ως προς την εγκυρότητά της, κλήρωση ανά σχολείο, από 
μια ανοιχτή τράπε α ερωτήσεων διαβαθ ισμ νης δυσκολίας. ζ μ έ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή από την Α΄ και τη 
Β΄ Λυκείου αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 
δέκα(10) (ως τώρα ήταν 09,5) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής 
βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής 
γλώσσας, Μαθηματικών τουλάχιστον δέκα(10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε 
καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα (αυτή η προϋπόθεση δεν υπήρχε). Όταν 
ένας μαθητής δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις α΄ και β΄, 
επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ, όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β΄  κατά 
διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή στ  υπόλοιπα α
μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σ’ αυτά και προάγεται ή 
επαναλαμβάνει τη φοίτηση σύμφωνα με όσα έχουν οριστεί  παραπάνω. 
Αντίστοιχες περίπου προϋποθέσεις ισχύουν και για την απόλυση από τη ΄ Γ
Λυκείου. 

Το κριτήριο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα είναι οι 
βαθμοί των γραπτών επιδόσεων στα τέσσερα πια πανελλαδικώς 
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εξεταζόμενα μαθήματα. Τα επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης πλέον θα 
είναι π ντε. Το επιστημονικό πεδίο τω  Ανθρωπιστικών και Νομικών έ ν
Σπουδών, το επιστημονικό πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών, 
το επιστημονικό πεδίο των Σχολών Υγείας, το επιστημονικό πεδίο των 
Σχολών της Οικονομίας, της Διοίκησης και των Πολιτικών Επιστημών και το 
επιστημονικό πεδίο των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Ωστόσο οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής παρά 
μόνο ενός επιστημονικού πεδίου. Δεν αποκλείεται βέβαια να προκύψουν 
και άλλα επιστημονικά πεδία, όπως για στρατιωτικές σχολές και σώματα 
ασφαλείας. 
 

Ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης από το Λύκειο έχει την αξία ενός 
«πέμπτου βαθμού», ο οποίος όμως έχει προηγουμένως προσαρμοσθεί 
στον μέσον όρο των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων. Κατά 
συνέπεια, μια καλή επίδοση στις τρεις τάξεις του Λυκείου πρέπει να 
συνοδεύεται πό ντίστοιχες καλές βαθμολογίες και στις πανελλαδικές α α
εξετάσεις. Αν, για παράδειγμα, ένας μαθητής εξασφαλίζει βαθμό προαγωγής 
- απόλυσης από το Λύκειο 19 και η επίδοσή του στις Πανελλαδικές έχει 
μέσον όρο 13, ο «πέμπτος βαθμός» αυτομάτως προσαρμόζεται στη μία 
μονάδα και το 19 γίνεται 14. Από την άλλη, αν, για παράδειγμα, ένας 
μαθητής έχει βαθμό προαγωγής - απόλυσης από το Λύκειο 12 και η επίδοσή 
του στις Πανελλαδικές έχει μέσον όρο 17, ο «πέμπτος βαθμός» αυτομάτως 
προσαρμόζεται αυξανόμενος όμως μόνο κατά μία μονάδα! Δηλαδή το 12 θα 
γίνει μόνο 13. 

Μια σημαντική ακόμη διαφορά με όσα ίσχυαν ως πέρυσι είναι η αλλαγή στο 
μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, που αφορά το σύνολο των 
υποψηφίων, στην εξέταση της οποίας προστίθεται σε ποσοστό 40% το 
μάθημα της Λογοτεχνίας.  

Αυτές είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές της νέας εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης, με ορισμένες από τις οποίες θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 
μαθητέ  της φετινής Α΄ υκείου. Το α  εν τέλει τα νέα δεδομ α είναι θετικά ς Λ ν  έν
ή αρνητικά θα το αποδείξει η πρακτική εφαρμογή τους.. Πάντως, 
παραφράζοντας τον ποιητή Χαλίλ Γκιμπράν, ένα καλό  εκπαιδευτικό 
σύστημα δεν είναι αυτό που σ  σπρώχνει μέσα στον οίκο της σοφίας, ε  
αλλά αυτό που σε οδηγεί στο κατώφλι του μυαλού σου…  
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ΥΓΕΙΑ.. 

«ΚΑΠΝΙ…ΖΩ(;)» 
 
Γιατί καπνίζουν οι έφηβοι; 

 ράφουν συνήθειες συνομηλίκων.. Πολύ συχνά οι έφηβοι αντιγ
 Για αρκετούς το κάπνισμα συνιστά απασχόληση και αξιοποίηση του 

χρόνου τους..  
 Μερικοί έφηβοι ζητούν την απόλαυση στο κάπνισμα και προσπαθούν 

να εκτονώσουν τα νεύρα τους με αυτό τον τρόπο.. 
 Άλλοι θεωρούν ότι το κάπνισμα τους ενεργοποιεί και τους βοηθά στη 

συγκέντρωση.. 
 Αρκετοί έφηβοι θεωρούν ότι με το κάπνισμα «μεγάλωσαν».. 
 Για μερικούς, το κάπνισμα αποτελεί ένα μέσο για να εισχωρήσουν σε 

ομάδες.. 
 Ορισμένοι πιστεύουν ότι το κάπνισμα τους δίνει κύρος.. 
 Άλλοι θεωρούν ότι τους προσδίδει αυτοπεποίθηση και καπνίζοντας την 

προβάλλουν.. 
 Άλλοι πάλι δοκιμάζουν τον καπνό από περιέργεια.. 
 Μερικοί έφηβοι καπνίζουν από αντίδραση στους κανονισμούς.. 
 Εξάλλου, οι νέοι μπορεί να εθιστούν στη νικοτίνη, η οποία είναι 

συστατικό του καπνού. Ο εθισμός αυτός κάνει δύσκολη τη διακοπή του 
καπνίσματος, ακόμη και αν το θέλουν.. 
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Το ξέρατε; 

 Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πάνω από 4.000 χημικές ουσίες. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν γενικά ότι τα τσιγάρα περιέχουν πίσσα 
(που προκαλεί καρκίνο) και νικοτίνη (που προκαλεί εθισμό). Ελάχιστοι όμως 
έχουν υπόψη τους και κάποιες από τις άλλες ουσίες που περιέχονται στον 
καπνό των τσιγάρων. Ενδεικτικά: 

 χει και στα καθαριστικά των νυχιών, το ακετόνη (ουσία που υπάρ
γνωστό ασετόν), 

 αμμωνία (που χρησιμοποιείται στα καθαριστικά πατωμάτων και που 
προστίθεται στα τσιγάρα για να αυξήσει την απορρόφηση της νικοτίνης), 

 αρσενικό (το γνωστό δηλητήριο, που χρησιμοποιείται και για τα 
ποντικοφάρμακα), 

 μονοξείδιο του άνθρακα (βασικό συστατικό των καυσαερίων, που 
δεσμεύει την αιμοσφαιρίνη και στερεί οξυγόνο από τα κύτταρα), 

 ανιλίνη (βασικό χημικό συστατικό χρωμάτων), 
 ναφθαλίνη (η γνωστή ουσία που χρησιμοποιούμε για την προστασία 

των ρούχων από το σκώρο), 
 κυανιούχες ενώσεις, 
 προπάνιο, 
 μεθάνιο, 
 φορμαλδεΰδη (γνωστή καρκινογόνος ουσία), 
 ραδιενεργά κατάλοιπα (από την μόλυνση των καλλιεργειών), 
 μυρμηγκικό οξύ, 
 λευκαντικές ουσίες.. 

Τουλάχιστον 43 από τις χημικές ουσίες που 
βρίσκονται στον καπνό αποδεδειγμένα έχουν καρκινογόνες ιδιότητες, 
δηλαδή προκαλούν καρκίνο!  

 



ΔΟΚΙΜΕΣ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Σελίδα 9 
 

Ποια είναι τα οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος; 
 
ΜΕΤΑ ΠΟ:  Α

 Η αρτηριακή πίεση επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα. Ο 20 λεπτά: 
αριθμός των σφύξεων ομαλοποιείται. Η θερμοκρασία των χεριών και των 
ποδιών επανέρχεται στο φυσιολογικό. 

 8 ώρες: Το επίπεδο του μονοξειδίου του άνθρακα πέφτει στο φυσιολογικό. 
Το επίπεδο του οξυγόνου στο αίμα αυξάνει και φτάνει στα φυσιολογικά 
επίπεδα. 

 12 ώρες: Σχεδόν όλη η νικοτίνη έχει αποβληθεί από τον οργανισμό. 
 24 ώρες: Ήδη αρχίζει να μειώνεται η πιθανότητα καρδιακών επεισοδίων. 
 48 ώρες: Βελτιώνονται οι αισθήσεις της γεύσης και της όσφρησης. 
 72 ώρες: Η αναπνοή γίνεται ευκολότερη. Αυξάνεται η αναπνευστική 

χωρητικότητα των πνευμόνων. 
 5 ημέρες: Τα περισσότερα υποπροϊόντα της νικοτίνης έχουν αποβληθεί 

από το σώμα. 
 2 εβδομάδες έως 3 μήνες: Η κυκλοφορία του αίματος συνεχίζει να 

βελτιώνεται. Το περπάτημα γίνεται ευκολότερο.  
 1 έτος: Ο κίνδυνος καρδιαγγειακού επεισοδίου μειώνεται κατά το ήμισυ. 
 5 έτη: Έχει μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο του 

στόματος και του οισοφάγου. 
 10 έτη: Μειώνεται ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο των πνευμόνων και 

από άλλες μορφές καρκίνου. 
 15 έτη: Ο κίνδυνος καρδιακών επεισοδίων είναι ο ίδιος με αυτόν των 

ανθρώπων που δεν κάπνισαν ποτέ.  
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                     ΔΙΑΤΡΟΦΗ.. 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ 

Η σωστή διατροφή στ ι ιδιαίτερα σημαντική, 
καθώς ένα ισορροπημένο διατροφικό πρόγραμμα ικανοποιεί τις αυξημένες 

Σ 

ην εφηβική ηλικία αποδεικνύετα

ανάγκες του οργανισμού, που εμφανίζει επιταχυμένους ρυθμούς ανάπτυξης 
σ’ αυτή την ηλικιακή περίοδο. Ο έφηβος αποκτά το 20% του ύψους και το 
50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά τα 
περισσότερα όργανα του σώματος διπλασιάζονται σε μέγεθος. Επομένως, οι 
απαιτήσεις σε ενέργεια είναι προφανώς υψηλές. Ωστόσο, αυτές οι απαιτήσεις 
θα πρέπει να καλυφθούν με θρεπτικές τροφές που θα εξασφαλίσουν καλή 
υγεία τόσο στην εφηβική όσο και στην ενήλικη ζωή.  

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ… ΤΡΟΦΕ

 

 Παρά όμως τη μεγάλη σημασία της διατροφής, οι έφηβοι συνήθως δεν 

α t 

Μ

συμπληρώματα. 

διατρέφονται σωστά. Δεν τρώνε πρωινό, καταναλώνουν ενδιάμεσα γεύματα 

αμφιβόλου διατροφικής αξίας (σνάκς), τρώνε συχνά εκτός σπιτιού 

πολυθερμιδικά «πρόχειρ  γεύματα» (fas food) και η διατροφή τους 

υπολείπεται σε σίδηρο, ασβέστιο και φυτικές ίνες. πορεί ακόμη να 

ακολουθήσουν «επικίνδυνες» δίαιτες ή να χρησιμοποιήσουν επικίνδυνα 
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ΤΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ 

Οι έφηβοι απαιτείται να καταναλώνουν πέντε γεύματα την ημέρα, που θα 

μάδα γάλακτος, κρέατος, δημητριακών, 

λαχανικών, φρούτων, ελαίων και λιπών), ενώ δεν πρέπει να λησμονείται η 

 

 Μια μικρή σαλάτα σε κάθε γεύμα 

 2-4 φρούτα την ημέρα 

 2-3 μερίδες γαλακτοκομικών προϊόντων την ημέρα 

 1-2 φορές όσπρια την εβδομάδα 

 2 φορές την εβδομάδα ψάρι 

 3 αυγά την εβδομάδα 

 1-3 φορές την εβδομάδα άπαχο κρέας και κοτόπουλο 

 Επαρκής ποσότητα νερού (8-10 ποτήρια νερό την ημέρα) 

εμπεριέχουν ποικιλία τροφών (ο

λογική χρήση του αλατιού και ο περιορισμός των κορεσμένων λιπιδίων και 

των γλυκισμάτων. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Από το σπίτι μπορείτε να πάρετε εναλλακτικά ή και σε συνδυασμό: 
1) Ξηρούς καρπούς 
2) Μπάρα δημητριακών ή και σκέτα δημητριακά ολικής άλεσης 
3) Φρούτα ή σταφίδες 
4) Τοστ ή σάντουιτς με τυρί-γαλοπούλα χαμηλά σε λιπαρά και ντομάτα 
5) 1 κομμάτι σπιτικό κέικ ή οτιδήποτε στο σπίτι φτιαγμένο (αλμυρές ή γλυκές 
πίτες) 
6) Κράκερ ή φρυγανιές ολικής άλεσης 
7) Μαύρη σοκολάτα 
8) Παστέλι ή μαντολάτο 
 
Οι θρεπτικότερες επιλογές από το κυλικείο 
1) Γάλα ή γιαούρτι χαμηλά σε λιπαρά 
2) 1 κουλούρι ή σταφιδόψωμο 
3) 1 σάντουιτς ή τοστ με τυρί-γαλοπούλα και ντομάτα 
4) 1 χυμός (κατά προτίμηση φρέσκος) 
5) Απλά μπισκότα (χωρίς σοκολάτα ή οποιαδήποτε γέμιση ή επικάλυψη) 
 

 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ … ΑΣΤΕΙΑ 

- Δίαιτα της πάπιας: Τρώμε απ΄ όλα και κάνουμε την πάπια! 
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- Δίαιτα της ιππασίας: Το πρωί τρώμε ένα γερό πρωινό, αυγά τηγανιτά, 

λουκάνικα, ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδες, κρουασάν, γάλα, καφέ, τσάι, 

σοκολάτα, φρούτα, δημητριακά. Ύστερα κάνουμε τρεις ώρες ιππασία. Το 

μεσημέρι τρώμε ένα αρνί ψητό της σούβλας μαζί με ένα ολόκληρο 

γουρουνόπουλο με πατάτες, και για γλυκό τούρτα με σοκολάτα και σαντιγί. 

Αμέσως μετά κάνουμε τέσσερις ώρες ιππασία. Το βράδυ χτυπάμε οχτώ 

σουβλάκια τυλιχτά με απ΄ όλα μαζί με τέσσερις μερίδες πατάτες και 

ακολουθούν άλλες τρεις ώρες ιππασία. Εξακολουθούμε το πρόγραμμα για μια 

εβδομάδα. Στο τέλος, το ΑΛΟΓΟ θα έχει γίνει στέκα… 

 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ.. 

ΤΑΙΝΙΑ 
   
Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων 
 

 
 
 
 
 
 
O Χορός των Ηπείρων είναι μια 
αμερικάνικη τρισδιάστατη 
κωμωδία κινουμένων σχεδίων, 
σκηνοθετημένη από τον Στιβ 
Μαρτίνο και τον Μάικ Θόρμαιερ, 
παραγωγής 2012. Η αγαπημένη 
παρέα επιστρέφει με μια νέα, 
συναρπαστική και γεμάτη γέλιο  
περιπέτεια. Η τελευταία ... 
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ΒΙΒΛΙΟ 

ΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ 

Στις αρχές του 20ού αιώνα, κατά τη διάρκει του Μακεδονικού Αγώνα, δύο α 
παιδιά, ο Αποστόλης και ο Γιωβάν, ριψοκινδυνεύουν τη ζωή τους για να 

βοηθήσουν τους Μακεδονομάχους 
να τη καταλάβουν λίμνη των 
Γιαννιτσών, τον Βάλτο, που 
αποτελούσε ένα από τα πιο 
στρατηγικά σημεία του πολέμου. 
Μέσα από τις περιπέτειες των δύο 
παιδιών, η Πηνελόπη Σ. Δέλτα 
αποκαλύπτει ηρωικές στιγμές 
μεγά μιών, λων ιστορικών φυσιογνω
όπως του Τέλου Άγρα και του 
καπετάν Νικηφόρου αλλά και 
άγνωστες πτυχές του Μακεδονικού 
Αγώνα. Ένα από τα καλύτερα 

μυθιστορήματα της Πηνελόπης Σ. Δέλτα για  αυτοθυσία, τον ηρωισμό και την
την αλληλεγγύη μέσα στις σκληρές συνθήκες ός πολέμου. εν

 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΣ, ΚΛΙΑΦΑ ΜΑΡΟΥΛΑ 

Μια αγγελία για αλληλογραφία σε ένα περιοδικό γίνεται 
η αφορμή για τη δημιουργία μιας ζεστής φιλίας ανάμεσα 
σε δύο δεκαπεντάχρονα κορίτσια που ανήκουν σε δυο 
διαφορετικούς κόσμους: τη Βερόνικα, που έρχεται από 
την Αλβανία κουβαλώντας τις τραυματικές εμπειρίες του 
ξεριζωμού, και την Ελένη, κόρη αστικής αθηναϊκής 
οικογένειας, που κανένα πρόβλημα δε φαίνεται να 
σκιάζει τη ζωής της.  

Επί οχτώ ολό ο φκληρους μήνες ι δυο ίλες 
αλληλογραφούν κ σαι εκμυστηρεύονται η μία την άλλη 
τις ενδόμυχες σκέψεις και τα όνειρά τους. Περιγράφουν 
με χιούμορ τη ζωή τους στο σχολείο, σχολιάζουν τα όσα 

παράλογα συμβαίνουν γύρω τους, ερω , τεύονται, απογοητεύονται αλλά και 
ελπίζουν.  

Και ξαφνικά... Ξαφνικά όλα ανατρέποντ χοαι. Η γέφυρα επικοινωνίας που έ υν 
στήσει ανάμεσά τους κλονίζεται. Ένα μυστικό σκιάζει τη σχέση τους. Θα 
σταθεί άραγε αυτό αφορμή για να χαλάσει η φιλία τους; 
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ΩΡΑ ΓΙΑ ΓΕΛΙΟ.. 

 

 

Σοβινιστικό (!) χιούμορ: 

Οι κλέφτες ζητούν ή τα λεφτά ή τη ζωή σου! Οι γυναίκες και τα δύο.. 
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Και για να σοβαρέψουμε: 

                                      Όταν μια μέρα μεγαλώσω, θέλω να γίνω παιδί.. 

 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΚΟΚΘΗ ΜΠΡΟΥΝΟ (Β2) 

ΛΟΥΛΟ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (Β2) 

ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Β2) 

ΜΠΟΥΤΝΑΡΟΥ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ (Β2) 

ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ (Β2) 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΒΑΛΕΣ ΝΙΚΟΣ (ΠΕ02,ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ) 

 

 


