
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εθημεοίδα μαπ 

Σα Αλαβξπηάθηα ηνπ Α3 μαλαρηππνύλ!!!Λίγν 
πξηλ ηηο εμεηάζεηο, εμεηάζακε ...ηελ θα 
Καηζαξνύ, πήγακε ζηλεκά θαη ζαο πξνηείλνπκε 
ηηο ηαηλίεο πνπ αγαπήζακε, είδακε ηνλ θόζκν κε 
"άιια κάηηα" κέζα από ην 'Dialogue in the Dark" 
θαη ιέκε λα ελνηθηάζνπκε...έλα ρσξηό!!! Γηαβάζηε 
ην κε πξνζνρή! Ίζσο είλαη ν επόκελνο 
πξννξηζκόο ηνπ ζρνιείνπ καο!!!Απηά θαη άιια 

πνιιά ζηηο επόκελεο ζειίδεο! 

 

Σν ζρνιείν καο 
Π.Π.Γ. Αλαβξύησλ 

 

Ηκεξνκελία εθεκεξίδαο  

Έηνο 2015,  ηεύρνο 2  

 

 

 

 

ΣΣ ΑΑ   ΑΑΝΝΑΑ ΒΒ ΡΡ ΤΤ ΣΣ ΑΑ ΚΚ ΙΙ ΑΑ   

ΣΣΟΟ ΤΤ   ΑΑ33   

 

ρμεμηεύνειπ 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑ 

ΚΑΣΑΡΟΤ  

(θαζεγήηνηά μαξ ζημ μάζεμα ηςκ Ανπαίςκ 

θαη ηεξ Οδύζζεηαξ)  

- Πόζμκ θαηνό ενγάδεζηε ζημ ζπμιείμ μαξ; 

- Από ημ 2000, 15 πνόκηα. 

- αξ ανέζεη ε δμοιεηά ζαξ; 

- Πάνα πμιύ!  

- Γηαηί επηιέλαηε κα γίκεηε θαζεγήηνηα; 

- Γηαηί μμο άνεζε κα μαζαίκς ζημοξ 

άιιμοξ αοηά πμο έπς μάζεη εγώ, θαη 

γηαηί είμαη θαη από μηθμγέκεηα δαζθάιςκ 

θαη θαζεγεηώκ θαη ήηακε θιενμκμμηθό ημ 

επάγγειμα. 

- Ακ μπμνμύζαηε κα γονίζεηε ημ πνόκμ 

πίζς ηη επάγγειμα ζα επηιέγαηε; 

- Σμ ίδημ με δηαθμνεηηθά παηδηά… 

- Υαπαπαπα… 

- Γζάξ δεκ ζα ζαξ δηάιεγα… Υαπα… 
 

- Υαπαπα… Γοπανηζημύμε πμιύ. Γίζηε 

εοπανηζηεμέκε γηα ημ ακηηθείμεκμ πμο 

επηιέλαηε; 

- Πάνα πμιύ! Η δμοιεηά μμο είκαη θαη ημ 

πόμπη μμο. 

- Τπήνλακ ζηηγμέξ πμο ζθεθηήθαηε όηη 

έπνεπε κα έπεηε επηιέλεη κα δηδάλεηε 

θάπμημ άιιμ μάζεμα; 

- Κάπμημ άιιμ μάζεμα; Βεβαίςξ… άιιμ 

μάζεμα καη. Γεε… εθηόξ ημο όηη 

δηδάζθς ηεκ δςγναθηθή, όπςξ πμιύ 

θαιά γκςνίδεηε, είμαη θαηαληςμέκε 

θαιιηηέπκεξ. 

- Υαπαπαπα… 

- Ναη… ζα μμο άνεζε πμιύ κα δηδάζθς 

θαη γομκαζηηθή… εκαιιαθηηθή 

γομκαζηηθή… όπη αοηή πμο θάκεη μ 

θύνημξ Κανμύδμξ… άιιε. 

- Υαπαπα… Θεςνείηε πώξ μ ηνόπμξ με 

ημκ μπμίμ δηδάζθεηε ημ μάζεμά ζαξ 

είκαη εοπάνηζημξ γηα ημοξ μαζεηέξ;  

- Σμ πνμζπαζώ πάκηα, γηαηί θάπμηα από 

ηα μαζήμαηα πμο δηδάζθς δεκ είκαη 

πμιύ εοπάνηζηα… μπόηε πνμζπαζώ με 

θάπμημοξ ηνόπμοξ κα θάκς ηεκ 

αημόζθαηνα πημ πανμύμεκε, Ώζηε κα 

μεκ βαναίκεη πμιύ ημ μάζεμα ζηα 

παηδηά. 

- Γοπανηζημύμε πμιύ γηα ημκ πνόκμ ζαξ. 

Δώζαηε πμιύ όμμνθεξ απακηήζεηξ. 

- Να ΄ζηε θαιά. Γεηα ζαξ.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

                                 

 

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΝΕΑ 

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΥΩΡΙΟΤ 

 

Ο Ούγγνμξ δήμανπμξ ημο πςνημύ Μέγθηεν έβαιε αγγειία εκμηθίαζεξ μιόθιενμο ημο 

πςνημύ ημο με ηεκ ειπίδα κα μπεη επηηέιμοξ ε πόιε ημο ζημκ πάνηε θαη κα απμθηήζεη 

θάπμηα έζμδα.Έκακηη πενίπμο 700 εονώ εμενεζίςξ μη «εκμηθηαζηέξ» ζα μπμνμύκ κα 

πνεζημμπμηήζμοκ όιεξ ηηξ εγθαηαζηάζεηξ ημο γναθηθμύ, αιιά θαη ζπεδόκ ένεμμο από 

θαημίθμοξ πςνηό θαη κα απμθηήζμοκ πνμζςνηκά ημ αλίςμα ημο δεμάνπμο! Σμ πςνηό 

βνίζθεηαη 180 πηιηόμεηνα κμηημδοηηθά ηεξ Βμοδαπέζηεξ, αιιά θαημηθμύκ μόκημα εθεί μόιηξ 

18 άκζνςπμη.ύμθςκα με ηεκ αγγειία μη εκμηθηαζηέξ ζα έπμοκ ζηε δηάζεζή ημοξ θαη ημοξ 

ηέζζενηξ δνόμμοξ ημο πςνημύ, εθ ηςκ μπμίςκ μη δύμ είκαη αζθαιημζηνςμέκμη, ημ γναθείμ 

ημο δεμάνπμο, ημ πμιηηηζηηθό θέκηνμ, ηε ζηάζε ημο ιεςθμνείμο θαη επηά επηπιςμέκα 

ζπίηηα "ζε παναδμζηαθό ζηοι"."Βάζε ημο κόμμο πμο εηζήγαγα, έκαξ λέκμξ μπμνεί κα γίκεη 

δήμανπμξ γηα έκα αββαημθύνηαθμ θαη κα αιιάλεη ηεκ μκμμαζία ηςκ δνόμςκ, ακ ημ 

επηζομεί", είπε μ δήμανπμξ Κριστόυ Πάγιερ. Οη εκμηθηαζηέξ μπμνμύκ επίζεξ κα 

πνεζημμπμηήζμοκ ηα έλη άιμγα, ηηξ δύμ αγειάδεξ, ηα ηνία πνόβαηα, ημ θμηέηζη θαη ηα 

θηήμαηα ημο αγνμηηθμύ ζοκεηαηνηζμμύ.ηόπμξ ημο δεμάνπμο είκαη, όπςξ ακέθενε 

παναθηενηζηηθά, κα ζώζεη ημ πςνηό από ημκ ‘ανγό ζάκαημ’, " θαζώξ μη κέμη θεύγμοκ γηα ηε 

Βμοδαπέζηε ή ημ ελςηενηθό μόιηξ ημοξ δμζεί ε εοθαηνία, όπςξ ζομβαίκεη θαη ζε πμιιέξ 

άιιεξ αγνμηηθέξ θμηκόηεηεξ ηεξ Οογγανίαξ. Μόκμ πέκηε από ηα 20 ζπίηηα θαημηθμύκηαη 

θαζ' όιε ηε δηάνθεηα ημο πνόκμο. 

 

 



 

 

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΩΝ ΠΑΝΣΩΝ (THE THEORY      

OF EVERYTHING 

Υπόθεζη 

Αξ αθμιμοζήζμομε, ιμηπόκ, ηα βήμαηα ημο ηίβεκ 

Υόθηκγθ από ημ 1963, ηόηε πμο ζπμοδάδεη ζημ 

Κέημπνηηδ, όπμο γκςνίδεη θαη ενςηεύεηαη ηε 

ζομθμηηήηνηα θαη μεηέπεηηα ζύδογό ημο Σδέηκ 

Γμοάηκη, μέπνη ηε ζοκεπηδόμεκε, από ηα 21 ημο 

πνόκηα έςξ θαη ζήμενα μάπε ημο, μεηά ηε δηάγκςζή 

ημο με ηε Νόζμ ημο Κηκεηηθμύ Νεονώκα πμο ημκ 

θαζήιςζε ζε ακαπενηθό θανμηζάθη, επηηνέπμκηάξ ημο 

ηεκ επηθμηκςκία μόκμ μέζς ζοζθεοήξ μμηιίαξ. 

Πανάιιεια παναθμιμοζμύμε ηηξ θαηκμηόμεξ θαη 

αηπμενέξ απόρεηξ ημο Υόθηκγθ γηα ηε Φοζηθή θαη 

θονίςξ ηεκ πνςημπμνηαθή ένεοκά ημο πμο πνμθάιεζε 

ημ ζαομαζμό ηςκ θαζεγεηώκ ημο θαη ηειηθά μδήγεζε 

ζηεκ νεληθέιεοζε ζεςνία ημο γηα ημ ζύμπακ. 

Πανάιιεια βιέπμομε θαη ηε γεμάηε αγάπε, 

πενίπιμθε ζπέζε ημο με ηε γοκαίθα πμο ημκ ζηήνηλε 

ζε όια ηα πνώηα δύζθμια πνόκηα πνμθεημέκμο 

εθείκμξ κα ζοκεπίζεη κα ράπκεη ηεκ μηα θαη μμκαδηθή 

αηηημιμγηθή ελίζςζε γηα ημ ύμπακ θαη ημ Υνόκμ. 

Ο ΜΠΟΜΠ ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗ ΕΞΩ 

ΑΠ’ ΣΑ ΝΕΡΑ ΣΟΤ  

Υπόθεζη  

Η δςή ζημ Βοζό ημο Μπηθίκη δε ζα μπμνμύζε 

κα είκαη θαιύηενε γηα ημκ αηώκηα αηζηόδμλμ 

Μπμμπ θμογγανάθε θαη ημοξ θίιμοξ ημο: 

ημκ πηζηό αζηενία Πάηνηθ, ημκ ζανδόκημ 

Καιαμάνε, ηεκ επηζηήμμκα ζθίμονμ άκηη θαη 

ημκ μζηναθόδενμμ θαπηηαιηζηή θύνημ 

Καβμύνε. Όηακ, όμςξ, θιέβμοκ ηε ζμύπεν 

μοζηηθή ζοκηαγή ηεξ Καβμονμπάηε, μη 

αηώκημη ακηίπαιμη, μ αζώμξ θαη αθειήξ 

Μπμμπ θμογγανάθεξ θαη μ θοκηθόξ 

Πιαγθηόκ, πνέπεη κα ζοκενγαζημύκ ζε έκα 

ηαλίδη ζημ πώνμ θαη ζημ πνόκμ θαη κα 

ηηζαζεύζμοκ ηηξ εζςηενηθέξ ημοξ 

οπενδοκάμεηξ ώζηε κα πμιεμήζμοκ ημκ 

ζαηακηθό πεηναηή Μπενγθενμγέκε με ηα ίδηα 

ημο ηα ζπέδηα γηα ηηξ κόζηημεξ ιηπμοδηέξ. 

ΣΑ ΣΡΟΤΜΦΑΚΙΑ (THE SMURFS) 

Υπόθεζη 

Ο θαθόξ μάγμξ Δναθμομέι θαη ε γάηα ημο Φηρηκέι, ακαθαιύπημοκ ημ πςνηό πμο θαημηθμύκ ηα 

ηνμομθάθηα θαη ηα θοκεγάκε μέζα ζημ δάζμξ. Σα ηνμομθάθηα ζθμνπίδμκηαη θαη μ θμοκημύθιεξ, μαδί 

με θάπμηα άιια ζηνμομθάθηα πμο ημκ αθμιμοζμύκ θαηαθζάκμοκ  μέζα ζηεκ "απαγμνεομέκε" ζπειηά . Ο 

Μπάνμπα-ηνμομθ ημοξ είπε πνμεηδμπμηήζεη κα μεκ πάκε πμηέ ζ’ αοηό ημ μένμξ. Ξαθκηθά, ελαηηίαξ ηεξ 

πακζειήκμο πμο οπήνπε εθείκε ηε κύπηα, μηα μαγηθή πύιε ακμίγεη θαη ηα ζηνμομθάθηα  μεηαθένμκηαη ζημ 

έκηναι Πανθ ηεξ Νέαξ Τόνθεξ. Γθεί εκηοπςζηάδμκηαη από ηα μεγάια θηήνηα, ημοξ ακζνώπμοξ θαη 

γεκηθά ηεκ πιμύζηα δςή ηεξ Νέαξ Τόνθεξ θαη βνίζθμοκ θαηαθύγημ ζε έκα πακηνεμέκμ δεογάνη. Σμ 

δεογάνη, ανπηθά, ηνμμάδεη! ηε ζοκέπεηα, όμςξ, ζοκεζίδεη ηε δςή μαδί ημοξ θαη μηα ηενάζηηα αγάπε 

γεκκηέηαη ακάμεζά ημοξ. Σα ζηνμομθάθηα ζα μείκμοκ εθεί όζμ πνεηαζηεί, μέπνη κα βνμοκ έκα ηνόπμ κα 

επηζηνέρμοκ ζημ πςνηό ημοξ, πνηκ ημοξ βνεη μ Δναθμομέι. Άναγε ζα ηα θαηαθένμοκ; 

 



 
 

Ακξύγεςαι   απίρςεσςξ  ,  
καςαθλιπςικό ή απαίριξ, 

αλλά  είμαι  η  αλήθεια  . 
ύμτχμα  με  ςελεσςαίεπ  
μελέςεπ ,  και όπχπ όλξι  
γμχοίζξσμε ,  η  Ατοική  

έυει εδώ και καιοό ποξρβληθεί από ςξ θαμαςητόοξ ιό 
Έμπξλα (Ebola). Ο Έμπξλα λξιπόμ επηοεάζει και ςη 
ρξκξλάςα, ατξύ ςξ 80% πεοίπξσ ςχμ κακαόδεμςοχμ 
παγκξρμίχπ βοίρκεςαι ρςημ Ατοική, και ξ ιόπ ποξρβάλλει 
ςξσπ αγοόςεπ. Δκείμξι, αμήμπξοξι, ρςαμαςξύμ μα 
τοξμςίζξσμ ςα δέμςοα, ςα ξπξία ατοόμςιρςα νεοαίμξμςαι. 
Δίμαι τοιυςό, μα ταίμεςαι πχπ ρςξ μέλλξμ (ίρχπ και ρςξ 
άμερξ) η ρξκξλάςα θα είμαι ρπάμια, και θα πχλείςαι χπ 
είδξπ πξλσςελείαπ, ρε ςιμέπ... βοώριμξσ υοσρξύ!  
Μαοία 
ςεταμξπξύλξσ 

 

 

 

 

 

 



Με ατξομή ςημ επίρκεφή μαπ ρςξ διαδοαρςικό 
δοώμεμξ Dialogue in the dark, πξσ μαπ μύηρε 
ρςξμ κόρμξ ςχμ αμθοώπχμ πξσ δεμ βλέπξσμ, 
βοήκαμε εσκαιοία μα πάοξσμε ρσμέμςεσνη από 
κάπξιξσπ  πξσ δξσλεύξσμ εκεί… 
 
Θα θέλαμε μα σας ρωτήσουμε αμ είστε τυφλοί 
εκ γεμετής.. 

Μ-Εγώ δεν είμαι τυφλή εκ γενετής, έχασα την 

όραση μου περίπου όταν ήμουν τριών ετών, 

λόγω κάποιων χημικοθεραπειών. 
Και εσείς; 

Γ-Εγώ έχασα την όρασή μου τα τελευταία 10 

χρόνια. 
Πώς; 

Γ-Από μια αρρώστια που λέγεται 

μεταφραστική αμφιβληστροπάθεια. Είναι ένα 

γονίδιο το οποίο εξελίχθηκε έτσι ώστε να έχω 

σταδιακή απώλεια όρασης και έφτασα τώρα σε 

σημείο να βλέπω μόνο φως. 
Είμαι μια γεμετική αρρώστια θα μπορούσε μα 
θεραπευτεί ή εσείς δεμ μπορούσατε μα κάμετε 
κάτι; 

Γ-Όχι, είναι μια γενετική ασθένεια χωρίς 

θεραπεία. 
Είχατε πάει σε σχολείο για τυφλά ή μη τυφλά 
άτομα; 

Γ-Όχι, εγώ πήγα κανονικά σχολείο τελείωσα 

γυμνάσιο, λύκειο ,πήγα και σε σχολή ,μετά 

μπήκα στην πολεμική αεροπορία είχα μια 

καλή σταδιοδρομία εκεί και όταν αυτό το 

πρόβλημα με την όραση μου έφτασε σε σημείο 

που δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω στα 

καθήκοντα μου, άλλαξα θέση και πήγα να 

δουλέψω σε γραφείο μέχρι που 

αποστρατεύτηκα. 

 Μ-Και εγώ πήγα σε κανονικό σχολείο μαζί με 

παιδιά που βλέπανε με τη βοήθεια  ενός 

συστήματος παράλληλης στήριξης .Και είχα 

ένα βοηθητικό καθηγητή που ήξερε το 

σύστημα γραφής .  

 

 

 

 

Dialogue in the dark 

 Μπορεί και αντέγραφε τις εργασίες μου, 

για να μπορεί αργότερα  ο καθηγητής  του 

σχολείου  μου  να τις διορθώσει. 
Πού πήγατε σχολείο; 

Μ-Σε ένα δημόσιο σχολείο στο Αιγάλεω. 
Και είχε τέτοιο πρόγραμμα σε έμα δημόσιο 
σχολείο; 

Μ-Ναι ,γιατί όταν εγώ ξεκίνησα το σχολείο 

είχε ψηφιστεί ένας νόμος που επέτρεπε σε 

οποιοδήποτε παιδί το είχε ανάγκη και το 

επιθυμούσε ,μπορούσε να είχε ενός τέτοιου 

είδους βοήθεια. 
Έχετε αμτιμετωπίσει bullying στο σχολείο 
σας; 

Μ-Εγώ, όχι ποτέ. Ποτέ δεν υπήρξε βίαιη 

αντιμετώπιση απέναντι μου. 

Οι άμθοωπξι πώπ ζαπ αμηιμεηωπίζξρμ; 

Γ-Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι μας 

αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Όταν 

κυκλοφορώ  στο δρόμο ή θέλω να πάρω τα 

Μ.Μ.Μ και χρειάζομαι βοήθεια , πάντα την 

ζητάω και πάντα θα βρεθεί κάποιος να μου 

την δώσει. Οι άνθρωποι αναγνωρίζουν την 

προσπάθεια που καταβάλουμε 

καθημερινά.  

Μ-Όπως είπε και ο Γιάννης  δεν μας 

αντιμετωπίζουν με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο 

λόγο της τύφλωσης. Αρχικά, οι άνθρωποι 

μας αντιμετωπίζουν με κάποιο δισταγμό 

αλλά το ξεπερνούν γρήγορα.  

Η ζωή ζαπ ζηημ πόλη είμαι δύζκξλη 

δεδξμέμξρ όηι ζηημ Ελλάδα δεμ ρπάοςξρμ 

ζςεηικά μέζα βξήθειαπ;(ειδικά θαμάοια κηλ) 
 



 

    Dialogue in the dark 

 

 

 

   

 

 

 

 
Μ-Δυσκολίες μας δημιουργούν τα οχήματα που είναι παράξενα παρκαρισμένα ή όταν ο 

κόσμος βιάζεται και μας σπρώχνει .Αλλά τέτοια προβλήματα ξεπερνιούνται. 

Είμαι αλήθεια όηι όηαμ ςάμεηαι μια αίζθηζη αρνάμξμηαι ξι άλλεπ; 

Γ-Για πείτε εσείς παιδιά που κάνατε και το πρόγραμμα . 
Καταρχάσ ήταν πολφ ωραία αυτή η εμπειρία και ότι δεν νοιώςαμε ιδιαίτερα την διαφορά και 
φυςικά βοήθηςαν και οι άλλεσ αιςθήςεισ ςτο να καλυφθεί το κενό τησ όραςησ. 

Γ-Ναι λοιπόν ειδικά όταν περνά ένα διάστημα που έχεις χάσει μια από τις αισθήσεις σου 

,οι άλλες απλώς εξασκούνται περισσότερο ,δεν βελτιώνονται. 
Εςείσ δουλεφετε και κάπου αλλοφ; 

Γ-Ναι, εγώ δουλεύω σε ένα πρόγραμμα στην Αγία Παρασκευή ως ξεναγός σε 

αρχαιολογικούς χώρους. 
 Σασ αρζςει η δουλειά ςασ ωσ ξεναγόσ ςτο Dialogue in the Dark; 

Γ-Ναι, φυσικά και σκοπός μας είναι να κάνουμε τους ανθρώπους που έρχονται  να 

νιώθουν όμορφα και να τους μείνει μια αξέχαστη εμπειρία.!! 
Ωραία ,ευχαριςτοφμε πάρα πολφ για τον χρόνο που μασ διαθζςατε!!! 

Μ-Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε και είχατε και την ωραία ιδέα να μας πάρετε 

συνέντευξη. 
 
 
Υλέρρα Ιχάμμα- Αμδοιάμα Φαμδάμξσ 
 

 



Μηα θμνά θαη έκακ θαηνό ήηακ μία έθεβε. 

Κάζε πνςί πήγαηκε ζημ ζπμιείμ θαη θάζε 

βνάδο μηιμύζε ζημ θηκεηό ηεξ με ηηξ θίιεξ 

ηεξ. 

Έιεγακ ηα πάκηα, αθόμε θαη πνάγμαηα πμο 

ήλενακ, ακέιοακ θαη ζπμιίαδακ όηη είπε 

ζομβεί, ζε αοηέξ ή ζε άιιμοξ.  

Ώζπμο μηα μένα ζοκέβε θάηη ζοκηαναθηηθό:  

ηεξ πάνηζακ εηζηηήνηα γηα έκα ηαλίδη ζημ 

Λμξ Άκηδειαξ!  

Σα εηζηηήνηα όμςξ ήηακ μόκμ 3  

Γκώ εθείκεξ ήηακ 5, θάηη πμο οπήνλε 

εμπόδημ γηα αοηό ημ θακηαζηηθό, οπένμπμ 

ηαλίδη!  

εοηοπώξ μη άιιεξ δομ ήηακ 

εθαημμμονημύπεξ θαη έηζη με ηεκ ηεναζηία 

μηθμκμμηθή ημοξ άκεζε, αγόναζακ ηα 

οπόιμηπα 2 εηζηηήνηα!  

Όμςξ ζημκ δνόμμ γηα ημ αενμδνόμημ... 

θάπμημξ απήγαγε ηεκ μηα απμ ηηξ ηνεηξ  

Σόηε λεθίκεζε ε πενηπέηεηα ημοξ  

Οη θίιεξ ήηακ απμθαζηζμέκεξ όηη ζα βνμοκ 

ηεκ θίιε ημοξ θαη ημκ απαγςγέα... θαη ζα 

ημκ θιείζμοκ ζηε θοιαθή.   

Ύζηενα έραλακ γηα ζημηπεία.   

θαη ακαθάιορακ όηη μ απαγςγέαξ 

θαηεοζοκόηακ πνμξ ηεκ Γιιάδα....  

Δηόηη μηα απ αοηέξ ήηακ εηδηθά 

εθπαηδεομέκε, μπόνεζε κα ημκ εκημπίζεη, 

ήηακ....  

 Ήηακ μοζηηθά ζηε cia θαη βνήθε πςξ μ 

απαγςγέαξ ήηακ ζπεδόκ πίζς απμ ημ 

ζπμιεηό μαξ!  

Καηεοζύκζεθακ αμέζςξ πνμξ ηα εθεί, όμςξ 

ακηί ηεξ θίιεξ ημοξ, μ απαγςγέαξ ήηακ 

δεμέκμξ θαη εθείκε ημκ θναημύζε! 

Ξαθκηθά αθμύζηεθε ....  

έκαξ πονμβμιηζμόξ! Ο ζοκενγάηεξ ημο 

απαγςγέα είπε πονμβμιήζεη ζημκ αένα  

 

Σν ζρνιείν καο 
Π.Π.Γ. ΑΝ ΑΒΡΤΣΩΝ  

Ηκεξνκελία εθεκεξίδαο  

Έηνο 2015 ηεύρνο 2  

 

 

 

ΣΣΟΟ   ΠΠΑΑ ΡΡ ΑΑΜΜ ΤΤΘΘ ΙΙ   ΜΜΑΑ   

(( ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΜΜ ΓΓ   ΜΜ ΙΙ ΑΑ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΑΑ  ΗΗ   ΟΟ   ΚΚ ΑΑ ΘΘ ΓΓ ΝΝ ΑΑ  ))   

απεηιώκηαξ ηα θμνίηζηα όηη ζα είκαη μη 

επόμεκεξ.  

Σα θμνίηζηα όμςξ δεκ έθακακ πίζς, 

άκμηλακ ηηξ ηζάκηεξ ημοξ θαη έβγαιακ....  
ηα δηθά ημοξ πηζηόιηα!  
Αθμιμύζεζε μηα ζεηνά άγνηςκ βιεμμάηςκ, 

ώζπμο...  

Έπεζε ε πνώηε πηζημιηά  
Από πμύ όμςξ θαη ζε πμηα 

θαηεύζοκζε;Κμηηάπηεθακ όιμη μεηαλύ 

ημοξ.  

θαηεοζύκζεθακ πνμξ εθείκμ ημ ζεμείμ θαη 

ηόηε είδακ...  
Σμκ Σζαθ Νμνηξ! Ο παγθμζμίμο θήμεξ 

αζηέναξ ημο θηκεμαημγνάθμο θαη μάζηεν 

ηςκ πμιεμηθώκ ηεπκώκ έθακε γονίζμαηα 

γηα μηα κέα ηαηκία ημο, αιιά όηακ είδε ημκ 

απαγςγέα θαη ηε θίιε ηςκ θμνηηζηώκ, 

έζπεοζε κα βμεζήζεη, θάκμκηαξ ηεκ 

roundhouse kick θαη άθεζε ημκ 
απαγςγέα ακαίζζεημ. Γνήγμνα ημκ έδεζακ 

αιιά μύηε εθείκμξ μύηε ημ θμνίηζη είπακ 

οπμιμγίζεη ημ ζοκενγό. Ο Σζαθ Νόνηξ, 

έπμκηαξ αθήζεη ηα γονίζμαηα ζηε μέζε, 

έθογε, αιιά οπμζπέζεθε ζημ θμνίηζη κα 

θένεη όπιμ μόιηξ βνεη πνόκμ. Καη ηόηε 

έθηαζακ μη οπόιμηπεξ θίιεξ... Η πηζημιηά 

πμο αθμύζηεθε ήηακ ημο εζμπμημύ, ε 

μπμία απ' όζμ θαίκεηαη απεηιμύζε ημ 

ζοκενγό. Ο ζοκενγόξ πενηθοθιςμέκμξ 

θαη με ημ θίιμ ημο ακαίζζεημ, δεκ είπε 
άιιε επηιμγή πανά κα παναδμζεί. 
εθώκεη ηα πένηα ρειά θαη πεηά ημ όπιμ.  
Η κίθε ηςκ θμνηηζηώκ ήηακ πηα ζίγμονε. Η 

ηύπε ημοξ μάιηζηα ήηακ γηα άιιε μηα θμνά 

με ημ μένμξ ημοξ, θαζώξ ζηεκ ηαηκία ημο 

Σζαθ Νόνηξ πνεηαδόκημοζακ μενηθά 
θμνίηζηα γηα μηα ζθεκή θαη μη ενςίδεξ μαξ 

ήηακ μη θαηάιιειεξ!  
 



Σξ πλξίξ νεκίμηρε, αμ και ξ καιοόπ ήςαμ πξλύ κακόπ. Από ςημ ποώςη ρςιγμή άουιρα μα 
τξβάμαι. Κξιςξύρα γύοχ μξσ,  από ςξ τιμιρςοίμι ςξσ δχμαςίξσ μξσ. Γιμόςαμ υαμόπ. 
σλλξγιζόμξσμ, ςι βάραμα θα ςοάβαγε κάπξιξπ εκεί ένχ, όμχπ ρύμςξμα ναμαήοθα ρςα 
λξγικά μξσ και έβαλα καλά ρςξ μσαλό μξσ, όςι ςξ κύοιξ μέλημά μξσ είμαι μα διαρυίρχ 
ςξμ Αςλαμςικό, ώρςε μα τςάρχ πίρχ ρςημ παςοίδα μξσ, μεςά από ςημ επίρκεφη πξσ 
έκαμα ρςημ άοοχρςη θεία μξσ. 
 Έςρι πήοα λίγξ θάοοξπ και καςόπιμ απξκξιμήθηκα. Ομειοεσόμξσμ ςα ποόρχπα 
πξσ είυα πξλύ καιοό μα δχ, μέυοι πξσ με νύπμηραμ κάςι ρςοιγκλιέπ πξσ άκξσγα ένχ 
από ςξ δχμάςιό μξσ. Ποιμ καλά-καλά ποξλάβχ μα νσπμήρχ και μα ρσμειδηςξπξιήρχ 
ςι ρσμβαίμει, ςξ πλξίξ έγειοε ποξπ ςα αοιρςεοά απόςξμα, ποάγμα πξσ με αμάγκαρε μα 
κξλλήρχ ρςξμ ςξίυξ και μα μαςώρει η μύςη μξσ. Γοήγξοα ρσμήλθα, άοπανα έμα 
ρχρίβιξ πξσ σπήουε κάςχ από ςξ κοεβάςι μξσ και βγήκα από ςξ δχμάςιξ για μα δχ ςι 
ρσμβαίμει. σμειδηςξπξίηρα όςι έμα ιρυσοό κύμα μαπ είυε υςσπήρει. 
 Τπήουαμ θούφαλα από ςα ρπαρμέμα ςζάμια γσαλιξύ παμςξύ. Σοιγύοχ μξσ 
σπήουαμ ναπλχμέμξι ςοασμαςίεπ και καςαςοξμαγμέμξι άμθοχπξι πξσ δεμ μπξοξύραμ 
μα πιρςέφξσμ ρςα μάςια ςξσπ για όρα είυαμ δει. Μεςά από λίγξ άκξσρα ςξμ καπεςάμιξ 
μα λέει από ςξ μεγάτχμξ: «Καςατέοαμε και αμςέναμε από ςξ ποώςξ υςύπημα. Μείμεςε 
φύυοαιμξι, αοπάνςε έμα ρχρίβιξ ξ καθέμαπ, κοαςηθείςε γεοά από κάπξσ γιαςί…». Η 
τχμή έρβηρε. Σξ ίδιξ και ςα τώςα. Άκξσγα βαοιέπ αμάρεπ. Έμαπ ηλικιχμέμξπ μξσ 
είπε: «Κξσοάγιξ» και με έκαμε μα δακούρχ. Κοάςαγα πξλύ ρτιυςά ςξ ρχρίβιό μξσ. 
Αμςίκοιρα από μακοιά έμα άλλξ ςεοάρςιξ κύμα μα καςατθάμει και ήμξσμ ρίγξσοξπ πχπ 
θα είμαι πξλύ πιξ ιρυσοό από ςξ ποξηγξύμεμξ, διόςι η ξομή ςξσ ήςαμ πξλύ μεγάλη. 
Κοάςηρα ακόμα πιξ ρτιυςά ςξ ρχρίβιξ και εςξιμάρςηκα για ςξ μεγάλξ υςύπημα. 
 Σξ κύμα υςύπηρε και ςξ πλξίξ δεμ άμςενε άλλξ. Άουιρε ριγά-ριγά μα βσθίζεςαι. 
Πήγα γοήγξοα ρςξ πιξ φηλό ρημείξ ςξσ πλξίξσ με ςξ κιμηςό ρςξ υέοι, φάυμξμςαπ 
απεγμχρμέμα για ρήμα. Δσςσυώπ βοήκα και κάλερα ςξσπ γξμείπ μξσ. Σξ μόμξ ποάγμα 
πξσ ποόλαβα μα πχ ήςαμ: «ςείλςε βξήθεια. Πείςε ςξσπ μα φάνξσμ ρε όλξ ςξμ 
Αςλαμςικό. Βσθιζόμαρςε». Έυαρα ςημ ιρξοοξπία μξσ και ςξ κιμηςό μξσ μξύ γλίρςοηρε 
από ςξ υέοι και βσθίρςηκε ρςημ λσρραρμέμη θάλαρρα. Σξ πιξ φηλό ρημείξ ρςξ ξπξίξ 
βοιρκόμξσμ έτςαρε  ρςημ επιτάμεια ςηπ θάλαρραπ. Αμαγκαρμέμξπ, βξύςηνα μέρα 
βαρςώμςαπ πξλύ ρτιυςά ςξ ρχρίβιό μξσ, έςξιμξπ μα πξλεμήρχ με ςα κύμαςα. 
 Άουιρα μα πξλεμάχ με ςα κύμαςα. Άκξσρα μια γμχρςή τχμή δίπλα μξσ. Ήςαμ 
ασςόπ ξ ηλικιχμέμξπ πξσ είυα ρσμαμςήρει ρςξ πλξίξ. Δίυε αουίρει μα βξσλιάζει. 
Κξλύμπηρα ποξπ ςξ μέοξπ ςξσ. Σεμςώραμε και ξι δσξ ςα υέοια μαπ για μα μπξοέρχ μα 
ςξμ ςοαβήνχ, αλλά κάςι ςξμ ςοάβηνε μέρα και για λίγξ δεμ ςξμ ποόλαβα. Φάθηκε. 
ςεμαυχοήθηκα πξλύ πξσ μαπ άτηρε. Όμχπ δεμ είυα υοόμξ για ςέςξια. Λίγξ πιξ δίπλα 
αμςίκοιρα μια βάοκα. Μέρα ήςαμ έμαπ λίγξ υξμςοόπ άμςοαπ, ξ ξπξίξπ ποέπει μα ήςαμ ξ 
καπεςάμιξπ και άλλξπ έμαπ πξσ ποέπει μα ήςαμ από ςξσπ επιζήραμςεπ ςξσ 
πεοιρςαςικξύ. Ασςόπ ήςαμ ρςοιμχγμέμξπ εκεί μέρα, επειδή ξ καπεςάμιξπ είυε γεμίρει 
ςημ βάοκα ςξσ με μπξσκάλια από κοαρί. Καςάλαβα πχπ ήςαμ μεθσρμέμξπ. Όμχπ δεμ 
είυα άλλη επιλξγή και γι’ασςό καςεσθύμθηκα ποξπ ςα εκεί. Ο επιζήραμςξπ μξσ είπε μα 
αμεβώ ρςημ βάοκα. Σξμ άκξσρα. Όμχπ καςά-λάθξπ, έςρι όπχπ πήγε μα μξσ κάμει 
υώοξ για μα κάςρχ, παοαμεοίζξμςαπ ςα μπξσκάλια, έμα έρπαρε. Ο μεθσρμέμξπ 
θύμχρε και ςξμ άοπανε από ςξμ λαιμό, και ςξμ πέςανε ρςημ θάλαρρα. Ξεοξκαςάπια. 
 Ο μεθσρμέμξπ μξσ ρσρςήθηκε. Δίπε πχπ ςξ όμξμά ςξσ ήςαμ Μπεος. Ποιμ 
ποξλάβχ μα αοθοώρχ ςξ δικό μξσ όμξμα, ςαοακξσμηθήκαμε λιγάκι και έμα μπξσκάλι 

 

 

 

ΜΙΑ ΑΠΙΣΕΤΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ(ΜΙΑ ΥΑΝΣΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΜΕ ΑΥΟΡΜΗ ΣΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΛΩΑ) 



ναμαέρπαρε. Ασςόπ έοινε ςξ τςαίνιμξ ρε εμέμα και πήγε μα κάμει ςξ ίδιξ πξσ έκαμε 
ρςξμ άλλξ ρε εμέμα. Άοξμ άοξμ πήοα έμα μπξσκάλι και ςξσ ςξ έρπαρα ρςξ κετάλι. 
Ασςόπ όμχπ θύμχρε πεοιρρόςεοξ και εςξιμάρςηκε μα μξσ ξομήρει. Καθώπ ασςόπ 
βοιρκόςαμ ρςξμ αέοα, έςξιμξπ μα με αοπάνει, εγώ έρκσφα και ασςόπ ποξργειώθηκε 
ρςημ θάλαρρα. Δγώ γοήγξοα άοπανα έμα κξσπί πξσ σπήουε εκεί μέρα  και άουιρα μα 
απξμακούμξμαι από ασςόμ, μημ ςσυόμ και ναμαμεβεί πάμχ ρςη βάοκα. Ατξύ 
ριγξσοεύςηκα όςι είυα τςάρει πξλύ μακοιά, πέςανα όλα ςα μπξσκάλια κοαριξύ ρςη 
θάλαρρα, ώρςε η βάοκα μα υάρει βάοξπ και μα κιμείςαι πιξ γοήγξοα και 
απξκξιμήθηκα. 
 Ξύπμηρα ρε μια ακςή εμόπ μικοξύ μηριξύ. Κξίςανα γύοχ μξσ και είδα ςη βάοκα, 
η ξπξία είυε γίμει υίλια κξμμάςια. Σξ μόμξ πξσ μπξοξύρα μα κάμχ ήςαμ μα 
ενεοεσμήρχ ςξ μηρί. Η θάλαρρα είυε ηοεμήρει. Ξατμικά είδα έμαμ άμθοχπξ μα 
κοέμεςαι από έμα δέμςοξ, ποξρπαθώμςαπ μα κλέφει κάςι ενχςικά τοξύςα πξσ 
κοαςξύρε μια μαψμξύ, η ξπξία βοιρκόςαμ ρςξ απέμαμςι δέμςοξ. Η μαψμξύ πήγε  μα 
νετύγει, αλλά ςημ ςοάβηνε από ςημ ξσοά οίυμξμςάπ ςημ κάςχ. Η μαψμξύ άτηρε ςα 
τοξύςα δίπλα μξσ και έτσγε κξσςραίμξμςαπ. Καςεσθείαμ ξ άμθοχπξπ πήδηνε δίπλα 
μξσ και ήοθε δίπλα μξσ. σρςηθήκαμε. Σξ όμξμά ςξσ ήςαμ Σξμ. Ο καθέμαπ μαπ 
διηγήθηκε ςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ έτςαρε χπ εδώ. Ξατμικά αμςίκοιρα ρςεοιά 
απέμαμςι. Μξσ είπε πχπ είμαι η Πξοςξγαλία, αλλά ήςαμ αδύμαςξ μα τςάρξσμε εκεί. 
Σξμ οώςηρα για πξιξμ λόγξ και μξσ απξκοίθηκε πχπ ξι κξομξί ςχμ δέμςοχμ εδώ είμαι 
αρήκχςξι και βξσλιάζξσμ καςεσθείαμ ρςξ μεοό. Έςρι δεμ μπξοξύμε ξύςε καμ μια 
ρυεδία μα καςαρκεσάρξσμε για μα τςάρξσμε απέμαμςι. Ο Σξμ άλλανε θέμα. «Έλα μα 
ρε νεμαγήρχ», μξσ είπε μαζεύξμςαπ ςα τοξύςα. Με πήγε ρε μια καλύβα πξσ είυε 
τςιάνει ξ ίδιξπ. Μξσ είπε πχπ εδώ μπξοξύμε μα πεοάρξσμε ςα βοάδια. Μξσ έδχρε έμα 
τοξύςξ για μα τάχ. Δεμ ςξ είυα ναμαδεί, αλλά ςξ έταγα μια και πειμξύρα ραμ λύκξπ. 
Μάλιρςα μξσ είπε πχπ είυε ήδη βάλει έμα μήμσμα μέρα ρε έμα μπξσκάλι και ςξ είυε 
πεςάνει ποξπ ςημ Πξοςξγαλία. Μξσ είπε πχπ ήςαμ ρίγξσοξπ πχπ ςξ βοήκαμ διόςι είυε 
δει από μακοιά κάπξιξσπ αμθοώπξσπ πξσ έκαμαμ καςάδσρη. Όμχπ όρξ και αμ ςξσπ 
τώμαζε δεμ ςξμ άκξσγαμ. Σξσλάυιρςξμ ςξσπ είδε μα αμξίγξσμ ςξ μπξσκάλι και μα 
διαβάζξσμ ςξ γοάμμα. Άουιρε μα βοαδιάζει και πήγαμε μα κξιμηθξύμε ρςημ καλύβα. 
 Σημ επόμεμη μέοα με νύπμηρε καςεμθξσριαρμέμξπ ξ Σξμ και μξσ είπε μα 
κξιςάνχ ρςξμ ξσοαμό. Αμςίκοιρα έμα ελικόπςεοξ. Ο Σξμ γοήγξοα άμαφε τχςιά 
ςοίβξμςαπ δσξ νύλα και πήοε έμα άλλξ νύλξ. Σξσ έβαλε τχςιά και ςξ κοάςηρε. 
Αμέβηκε ρςημ κξοστή εμόπ δέμςοξσ κξσμώμςαπ ςξ νύλξ πέοα δώθε. Σξ ελικόπςεοξ 
όμχπ ρσμέυιρε ςημ πξοεία ςξσ. Καςέβηκε απξγξηςεσμέμξπ και μξσςοχμέμξπ κάςχ. 
Ξατμικά όμχπ ςξ ελικόπςεοξ έρςοιφε ποξπ ςα εμάπ και ςξ ποόρχπό ςξσ Σξμ έλαμφε 
από υαοά. Σξ ελικόπςεοξ ποξργειώθηκε και μαπ πήγε ρςημ Πξοςξγαλία. Διηγηθήκαμε 
ρςξμ πιλόςξ ςι είυε ρσμβεί ρςξμ καθέμα μαπ. Μαπ λσπήθηκε. 
 Μόλιπ τςάραμε ρςημ Πξοςξγαλία ξ πιλόςξπ μαπ σπξρυέθηκε όςι θα καλύφει ςα 
ένξδα πξσ θα υοειαρςξύμ για μα επιρςοέφει ξ Σξμ ρςημ παςοίδα ςξσ ςημ Ρξσμαμία και 
εγώ ρςημ Δλλάδα. Και έςρι και έγιμε. Ο καθέμαπ μαπ γύοιρε ρώξπ και αβλαβήπ ρςημ 
παςοίδα ςξσ. Ξατμικά άκξσρα ςημ μηςέοα μξσ μα λέει: « Ξύπμα, νύπμα! Ώοα για 
ρυξλείξ». Και ςόςε ρσμειδηςξπξίηρα όςι ήςαμ έμα όμειοξ. Έμα όμειοξ ςξ ξπξίξ δεμ θα 
νευάρχ πξςέ. 
 

Λξσκιαμόπ αλαμάπ  



ΑΘΛΗΤΙΚΑ: 

 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ (ΣΔΝΝΙ) 

 

Η αληηζθαίξηζε, όπσο θαη άιια παηρλίδηα κε κπάια, έρεη ξίδεο ζηελ αξραία Ειιάδα. Καηάγεηαη 

από ην παηρλίδη «ζθαηξηζηηθή» (5νο αηώλαο π.Φ.), ην νπνίν παηδόηαλ κε κία κεγάιε ειαθξηά 

κπάια θαη ηα ρηππήκαηα γίλνληαλ κε ηηο γξνζηέο ή ηνπο ώκνπο. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ νη 

παίθηεο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ έλα ηεηξάγσλν θνκκάηη μύινπ. Τν ζηεξέσλαλ κε ζειηά ζηνλ 

πήρε ηνπ ρεξηνύ θαη πξνζπαζνύζαλ κε απηό λα ρηππήζνπλ ηε κπάια ζηνλ αέξα. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα ε Αληηζθαίξηζε απνηεινύζε παηρλίδη αλαςπρήο ησλ επγελώλ. 

Τν 16ν αηώλα ην άζιεκα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ Αγγιία, όπνπ πξσηαζιεηήο ήηαλ ν 

βαζηιηάο Εξξίθνο ν 8νο. Ο αγσληζηηθόο ρώξνο, ν νπνίνο νλνκαδόηαλ «tennis court» (γήπεδν 

ηέλληο) ή «real tennis» (πξαγκαηηθό ηέλληο). Τν πξώην βηβιίν γηα ηελ Αληηζθαίξηζε είρε ηίηιν 

«Trattalo dello Palla» θαη γξάθηεθε ην 1555. 

 Η Αληηζθαίξηζε άξρηζε λα παίξλεη ηε ζύγρξνλε κνξθή ηεο ζην ηέινο ηνπ 16νπ αηώλα, νπόηε 

θαηαζθεπάζηεθαλ ξαθέηεο κε ρνξδέο θαη ζεζπίζηεθαλ νη πξώηνη θαλόλεο. Τν 1858 

θαηαζθεπάζηεθε ην πξώην γήπεδν από γξαζίδη ζηα πξνάζηηα ηνπ Μπέξκηλγρακ. Ο πξώηνο 

ζύιινγνο Αληηζθαίξηζεο ηδξύζεθε ην 1872. Μέζα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ε 

Αληηζθαίξηζε έγηλε ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηελ Αγγιηθή απηνθξαηνξία, κε απνηέιεζκα λα 

δηαδνζεί ζε παγθόζκην επίπεδν.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Τν πξώην πξσηάζιεκα αλδξώλ δηεμήρζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπιιόγνπ «All-England Club» 

ην 1877. Τν πξώην πξσηάζιεκα γπλαηθώλ έγηλε ην 1884 ζηηο ίδηεο εγθαηαζηάζεηο. Τν 1881 

δεκηνπξγήζεθε ζηηο Η.Π.Α. ν ζύιινγνο United States National Lawn Tennis Association κε 

ζθνπό λα ηππνπνηήζεη ηνπο θαλόλεο θαη λα δηνξγαλώζεη ηνπξλνπά αληηζθαίξηζεο. Τν πξώην 

γπλαηθείν ηνπξλνπά αληηζθαίξηζεο δηνξγαλώζεθε ην 1887 ζηηο Η.Π.Α. Η Δηεζλήο Οκνζπνλδία 

Αληηζθαίξηζεο (ITF) ηδξύζεθε ην 1913 θαη απνηειείηαη από 200 ρώξεο κέιε. 

 

 

Σηελ Ειιάδα ε Αληηζθαίξηζε εκθαλίζηεθε κε ηε ζύγρξνλή ηεο κνξθή ην 1895 κε ηελ ίδξπζε 

ηνπ πξώηνπ νκίινπ Αληηζθαίξηζεο ζηελ Κέξθπξα. Σηε ζπλέρεηα ηδξύζεθαλ όκηινη θαη ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηεο Ειιάδαο, όπσο ν Όκηινο Αληηζθαίξηζεο Αζελώλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ 

δηεμήρζε ε Αληηζθαίξηζε ησλ πξώησλ ζύγρξνλσλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ην 1896. Τν 1938 

ζπζηήζεθε ε Ειιεληθή Φίιαζιε Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο (ΕΦΟΑ) θαη ζηε δύλακή ηεο 

αλήθνπλ 214 ζσκαηεία. 

 

Πηγέπ: 
http://www.playtennis.gr/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=4
8&Itemid=55 
http://www.tennisnews.gr/inside-tennis/history/575---- 

 
 
 

Δημήςοηπ Τρξύκξπ 
 

http://www.tennisnews.gr/inside-tennis/history/575----


Τρόποι ττσπήματος της μπάλας στην αντισυαίριση 

Ο ηελίζηαο έρεη νθηώ βαζηθά ρηππήκαηα ζηελ δηάζεζε ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα: ην 

ζεξβίο, forehand, backhand, βόιετ, half-volley, overhead smash, drop shot, θαη ην lob. 

Τν ζεξβίο 

Είλαη ην ρηύπεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ν ηελίζηαο γηα λα μεθηλήζεη έλα πόλην. 

 

 

 

 

 



Forehand 

Γηα ηνλ δεμηόρεηξα παίρηε ην forehand είλαη ην ρηύπεκα πνπ μεθηλά από ηελ δεμηά πιεπξά ηνπ 

θνξκνύ, ζπλερίδεη κπξνζηά ζηνλ θνξκό ηνπ ελώ γίλεηαη ε επαθή κε ηελ κπάια, θαη ηειεηώλεη κε 

ην ρέξη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ θνξκνύ ηνπ. 

 

 

Backhand 

Γηα ηνλ δεμηόρεηξα παίρηε ην backhand είλαη ην ρηύπεκα πνπ μεθηλά από ηελ αξηζηεξή πιεπξά 

ηνπ θνξκνύ, ζπλερίδεη κπξνζηά ζηνλ θνξκό ηνπ ελώ γίλεηαη ε επαθή κε ηελ κπάια, θαη 

ηειεηώλεη κε ην ρέξη ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ θνξκνύ ηνπ. 

 

 

Βολέ 

Τν ρηύπεκα βνιέ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ε κπάια αλαπεδήζεη ζην έδαθνο, ζπλήζσο 

πξαγκαηνπνηείηαη θνληά ζην θηιέ. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Justine_henin_hardenne_medibank_international_2006_02.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Justine_henin_hardenne_medibank_international_2006_02.jpg


Half-Volley 

Τν ρηύπεκα half-volley πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ ε επαθή κε ηελ κπάια γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ 

αλαπήδεζε, θαηά ηελ δηάξθεηα αλόδνπ ηεο κπάιαο, ζπλήζσο θαη απηό ην ρηύπεκα 

πξαγκαηνπνηείηαη θνληά ζην θηιέ. 

Overhead smash 

Τν overhead smash είλαη έλα δπλαηό ρηύπεκα πάλσ από ην ύςνο ηνπ θεθαιηνύ πνπ κνηάδεη κε ην 

ζεξβίο. 

Drop shot 

Όηαλ ν αληίπαινο βξίζθεηαη καθξηά από ην θηιέ ν παίρηεο κπνξεί λα επηιέμεη έλα ρηύπεκα drop 

shot. Απηό πξαγκαηνπνηείηαη κε ειαθξό άγγηγκα ηεο κπάιαο ώζηε κόιηο λα πεξάζεη ην θηιέ θαη 

ν αληίπαινο λα κελ πξνιάβεη λα ηξέμεη γηα ηελ θηάζεη εγθαίξσο. 

Lob 

Όηαλ ν αληίπαινο βξίζθεηαη θνληά ζην θηιέ κπνξεί λα επηιεγεί έλα ρηύπεκα lob. Απηό 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηέιλνληαο ηελ κπάια ςειά πάλσ από ην θεθάιη ηνπ αληηπάινπ ζην πίζσ 

κέξνο ηνπ γεπέδνπ, θαη αλαγθάδνληαο ην αληίπαιν λα ηξέμεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ γεπέδνπ 

πξνζπαζώληαο λα πξνιάβεη ηελ κπάια. Απηό δίλεη ζην παίρηε ρξόλν γηα λα πξνεηνηκάζεη ηελ 

άκπλα ηνπ ζηελ επόκελε βνιή. Υπάξρεη ν θίλδπλνο ε βνιή λα κελ είλαη αξθεηά ςειά θαη ν 

αληίπαινο λα θαηαθέξεη έλα overhead smash. 

 

 

Πεγέο: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%

81%CE%B9%CF%83%CE%B7 

 

 

Γημήτρης Σσούκος 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3YrsqS8xhzg 
Επξσιίγθα νη 10 θαιπηεξεο θαζεηο ηεο αγσληζηηθεο : https://youtu.be/0_fC5DH-9nQ 

 

NBA νη 10 θαιπηεξεο θαζεηο ηηο αγσληζηηθεο : https://youtu.be/FMsivBa00Lw 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Open_2007,_Maria_Sharapova_serving.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Open_2007,_Maria_Sharapova_serving.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
https://www.youtube.com/watch?v=3YrsqS8xhzg
https://youtu.be/0_fC5DH-9nQ
https://youtu.be/FMsivBa00Lw


ΜΑΝΙΣΑΡΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ (έμα κόμικ βαριρμέμξ ρςξ κείμεμξ ςξσ βιβλίξσ μαπ) 

 

 



 



 

 ΣΟΦΙΑ ΣΠΑΝΙΔΗ     

 ΦΤΥΑΓΩΓΙΑ 

Σεστ Προσωπικότητας  
 

 Μόλν 3 εξσηήζεηο θαη νη απαληήζεηο ζα ζε εθπιήμνπλ. 
 Μελ θιέβεηο θνηηώληαο ηηο απαληήζεηο ζην ηέινο. Σν κπαιό είλαη ζαλ αιεμίπησην, 

δνπιεύεη θαιύηεξα όηαλ είλαη αλνηθηό. 
 Τπάξρνπλ κόλν 3 εξσηήζεηο θαη αλ ηηο δεηο όιεο πξηλ ηειεηώζεηο, δελ ζα έρεηο εηιηθξηλή 

απνηειέζκαηα. Πξνρώξα ζηγά-ζηγά θαη θάλε θάζε άζθεζε. Μελ θνηηάο ηα επόκελα. 
 Πάξε ραξηί θαη κνιύβη γηα λα γξάθεηο ηηο απαληήζεηο όζν πξνρσξάο!Θα ηηο ρξεηαζηείο 

ζην ηέινο. 
 Απηό είλαη έλα αμηόπηζην εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν κπνξεί λα ζνπ πεη πνιιά γηα ηνλ 

πξαγκαηηθό ζνπ εαπηό. Δώζε κία απάληεζε γηα θάζε εξώηεζε. 
 

1. Βάιε ηα παξαθάησ 5 δώα, κε ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ζνπ.  
 

 Αγειάδα 
 Σίγξεο 
 Πξόβαην 
 Αινγν 
 Γνπξνύλη 

2. Γξάςε κία ιέμε πνπ πεξηγξάθεη θάζε έλα από ηα παξαθάησ: 
 

 θύινο 
 Γάηα 
 Αξνπξαίνο 
 Καθέο 



 Θάιαζζα 
 
3. θέςνπ θάπνηνλ (πνπ επίζεο ζε μέξεη θαη είλαη ζεκαληηθόο γηα ζέλα), ηνλ 
νπνίν κπνξείο λα ηνλ ζπζρεηίζεηο κε ηα παξαθάησ ρξώκαηα (κελ δώζεηο ηελ 
ίδηα απάληεζε 2 θνξέο. Κάζε ρξώκα πξέπεη λα έρεη θαη άιιν όλνκα πξνζώπνπ) 
 

 Κίηξηλν 
 Πνξηνθαιί 
 Κόθθηλν 
 Αζπξν 
 Πξάζηλν 

_________________________________________ 

Σειείσζεο; ηγνπξέςνπ όηη νη απαληήζεηο πνπ έδσζεο είλαη απηέο πνπ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ 
ΘΕΛΕΙ! 
 
Απηό θαζνξίδεη, ηηο πξνηεξαηόηεηέο ζνπ ζηε δσή! 
 

 Η Αγειάδα εθθξάδεη ηελ ΚΑΡΙΕΡΑ 
 Η Σίγξεο εθθξάδεη ηελ ΤΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ 
 Σν Πξόβαην εθθξάδεη ηελ ΑΓΑΠΗ 
 Σν Αινγν εθθξάδεη ηελ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 Σν Γνπξνύλη εθθξάδεη ηα ΥΡΗΜΑΣΑ 

 
Πεξηγξαθέο 
 

 Η πεξηγξαθή πνπ έδσζεο γηα ην ΚΤΛΟ, ππνδειώλεη ηελ πξνζσπηθόηεηά ζνπ. 
 Η πεξηγξαθή πνπ έδσζεο γηα ηε ΓΑΣΑ, ππνδειώλεη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ 

ζπληξόθνπ ζνπ. 
 Η πεξηγξαθή πνπ έδσζεο γηα ηνλ ΑΡΟΤΡΑΙΟ, ππνδειώλεη ηελ πξνζσπηθόηεηα 

ησλ ερζξώλ ζνπ. 
 Η πεξηγξαθή πνπ έδσζεο γηα ηνλ ΚΑΦΕ, ππνδειώλεη ην πσο εξκελεύεηο ηελ 

αγαπε 
 Η πεξηγξαθή πνπ έδσζεο γηα ηε ΘΑΛΑΑ, ππνδειώλεη ηελ ίδηα ζνπ ηε δσή. 

 
Υξώκαηα 
 

 Κίηξηλν: Κάπνηνο πνπ δελ ζα μεράζεηο πνηέ ! 
 Πνξηνθαιί: Κάπνηνο πνπ ππνινγίδεηο γηα πξαγκαηηθό ζνπ θίιν. 
 Κόθθηλν: Κάπνηνο πνπ αγαπάο πξαγκαηηθά 
 Αζπξν: Η δίδπκε ςπρή ζνπ 
 Πξάζηλν: Κάπνηνο πνπ δελ ζα μεράζεηο γηα ηελ ππόινηπε δσή ζνπ. 
 
Κάληε ην! 

Δκέλα πάλησο κεξηθά κνπ βγήθαλ!!! 
 



Πανμοζίαζε  Βηβιίμο:Ένςξ,Θένμξ,Πόιεμμξ  

ηεξ Γογεκίαξ Φαθίκμο 

εθδόζεηξ Καζηακηώηε 

Η ζογγναθέαξ: 

Η Γογεκία Φαθίκμο γεκκήζεθε ημ 1945 ζηεκ Αιελάκδνεηα.  

Μεγάιςζε ζηεκ Αζήκα θαη ζπμύδαζε γναθηθέξ ηέπκεξ θαη λεκαγόξ. 

 Γνγάζηεθε γηα μενηθά πνόκηα ζε πενημδηθά ςξ γναθίζηνηα.  

Σμ 1976 δεμημύνγεζε ημ θμοθιμζέαηνμ «Νηεκεθεδμύπμιε».  

 Έπεη γνάρεη θαη έπεη εηθμκμγναθήζεη πμιιά παηδηθά βηβιία.  

Σμ 1982 θοθιμθόνεζε ημ πνώημ ηεξ  μοζηζηόνεμα   Αζηναδεκή.  

Σα μοζηζημνήμαηά ηεξ έπμοκ  μεηαθναζηεί θαη θοθιμθμνμύκ ζηα γενμακηθά, αγγιηθά,  νςζηθά, 

μογγνηθά,  δακέδηθα, γαιιηθά,  μιιακδηθά, ηηαιηθά θαη ζενβηθά . Σμ  

2005 ηημήζεθε με ημ Βναβείμ Ακαγκςζηώκ  (Γζκηθό Κέκηνμ Βηβιίμο- θάη 100,3) 

γηα ημ μοζηζηόνεμα ηεξ  «Η μέζμδμξ ηεξ Ονιεάκεξ»  

 θαη ημ 2008  με ημ Κναηηθό Βναβείμ Δηεγήμαημξ γηα ηε ζοιιμγή δηεγεμάηςκ  

 «Φηιμδμλίεξ θήπμο».Σμ μοζηζηόνεμα « Ένςξ Θένμξ Πόιεμμξ» απμηειεί 

 ηεκ αιεζηκή ηζημνία ηεξ μεηέναξ ηεξ,  Μανίαξ. 

Λίγα λόγια για ηξ βιβλίξ 

Η Μανία γεκκήζεθε ζηεκ ημονθμθναημύμεκε ύμε ε 

μπμία ανγόηενα πέναζε ζηα πένηα ηςκ Ιηαιώκ Ήηακ έκα . 

ακμηπηόμοαιμ παηδί πμο ήζειε κα μμνθςζεί θαη κα γκςνίζεη 

ημκ θόζμμ έλς από ηεκ εηενμπνμκηζμέκε ύμε.  Αοηό ζε  

ζοκδοαζμό με ηεκ θαηαδοκάζηεοζε ημο κεζημύ από ημοξ  



Ιηαιμύξ ηεκ μδήγεζακ ζηε μεηακάζηεοζε ζηεκ Αίγοπημ. 

Γθεί , έδεζε ηα κεακηθά ηεξ πνόκηα θαζώξ θαη ηα πνώηα πνόκηα  μεηά  

ηεκ εκειηθίςζή ηεξ.  Γύνηζε πμιιέξ πόιεηξ ηεξ Αηγύπημο θαη  

απέθηεζε όμμνθεξ θαη άζπεμεξ εμπεηνίεξ πμο ηεκ ζηηγμάηηζακ . 

'Γδεζε ημκ Β Παγθόζμημ Πόιεμμ ςξ κμζμθόμα ημο ειιεκηθμύ 

κμζμθμμείμο ζηεκ Αιελάκδνεηα. Σειηθά επέζηνερε ζηεκ Γιιάδα , 

ζηεκ πόιε ηεξ Αζήκαξ . 

Ποξζωπική ανιξλόγηζη ηξρ βιβλίξρ 

Σμ μοζηζηόνεμα πενηγνάθεη ηεκ δςή ηεξ Μανίαξ. Δεκ δηαθνίκεηαη 

από πενηπέηεηα αιιά από αγςκία.  Ο ακαγκώζηεξ αγςκηά γηα  

ηεκ ελέιηλε ηεξ ηζημνίαξ ζπεδόκ ζε θάζε ζεμείμ ημο βηβιίμο θαη  

ζοκεπανμέκμξ ανκείηαη κα δηαθόρεη ηεκ ακάγκςζε . Η δςή  

ηεξ Μανίαξ, ακ θαη όπη ηδακηθή θαζώξ πενκά πμιιέξ δοζηοπίεξ ,  

είκαη πμιύ εκδηαθένμοζα . Σμ βηβιίμ απεοζύκεηαη ηόζμ ζε εμάξ , 

ημοξ εθήβμοξ όζμ θαη ζημοξ εκήιηθεξ . 

Λουκία Τςιτοφρα 



 

οκενγάζηεθακ: 
ΑΘΛΗΣΙΚΑ 

Γηώνγμξ Ράιιεξ 

Πάκμξ Πμύιημξ 

Δεμήηνεξ Σζμύθμξ 

Γηώνγμξ Σμονκαβίηεξ 

Μεκέιαμξ πονηδάθεξ 

 

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΝΓΑ 

ηέθακμξ ηαμαηόπμοιμξ 

Γηνήκε Υάνηδε 

Καηενίκα Σνακμύ 

Μανηάηδεια Φμονκηζηάθε 

Μανία ηεθακμπμύιμο 

 

ΤΝΓΝΣΓΤΞΓΙ ΚΑΙ 

ΥΟΛΙΚΑ ΝΓΑ 

Βαζηιηθή Φώηε 

Ακδνηάκα Υακδάκμο 

Ακαζηαζία Παιηδμύδε 

μθία πακίδε 

Λμοθηακόξ αιαμάξ 

Ακηςκία ηαμμύιε 

Γιίκα ηρή 

Γιηζάβεη Σαζζμπμύιμο 

Υνηζηηάκα Υανδαιηά 

Ιςάκκα Φιέζζα 

 

Νεθέιε οθανά 

Άκκα Ρεκηίθε 

Καηενίκα ηδενμπμύιμο 

Πέηνμξ Φηιόπμοιμξ 

Γηώνγμξ Υαηδεζζάνμξ 

 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΤΙΑΗ 

Λμοθία Σζηημύνα 

 

ΣΑΙΝΙΓ ΚΑΙ ΦΤΥΑΓΩΓΙΑ 

Πέηνμξ Φηιόπμοιμξ 

Καηενίκα ηδενμπμύιμο 

μθία πακίδε 

 

ΣΗΙΜΟ 

Μακώιεξ Πνηκανάθεξ 

Ακαζηαζία Παιηδμύδε 

Λμοθηακόξ αιαμάξ  

 

ΓΞΩΦΤΛΛΟ 

Γιηζάβεη Σαζζμπμύιμο 

 

ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ  

Νηθμιμπμύιμο Καηενίκα 

 
 

 


