
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
   Ενημερωτικό δελτίο του Α2 τμήματος, του 67

ου
 Γυμνασίου Αθηνών, Αρ. Φύλλου 3, Ιανουάριος -  Φεβρουάριος 2015 

 

Ο χειμώνας του 2014-2015 

 

Καλή χρονιά αναγνώστες της μηνιαίας μας 

εφημερίδας. Σίγουρα, κατά τη διάρκεια των 

χειμερινών διακοπών θα παρατηρήσατε ότι μας 

ήλθαν ψυχρά μέτωπα  και έριξε χιόνι στα βουνά 

της Ελλάδας. Ο χειμώνας του 2014-2015 έσπασε 

κι ένα ρεκόρ! Ήταν ο πιο κρύος χειμώνας τα 

τελευταία 30 χρόνια. 

Φίλιππος 

    

27
η
 Ιανουαρίου – Διεθνής Ημέρα Μνήμης του 

Ολοκαυτώματος 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 27 Ιανουαρίου 1945 στρατεύματα του 

σοβιετικού στρατού απελευθέρωσαν το 

Γερμανικό Ναζιστικό Στρατόπεδο Εξόντωσης  

Άουσβιτς-Μπίρκεναου στην Πολωνία. 

Εβδομήντα  χρόνια μετά, στις 27 Ιανουαρίου 

2015, κάτω από την πύλη εισόδου («είσοδος 

θανάτου») του στρατοπέδου, συγκεντρώθηκαν 

περίπου 300 επιζήσαντες της ναζιστικής 

θηριωδίας και εκατοντάδες επίσημοι από όλα τα 

μέρη της Γης. Οι συγκεντρωμένοι απέτισαν φόρο 

τιμής  σε αυτούς που άφησαν εκεί την τελευταία 

τους πνοή (κυρίως Εβραίοι, Σίντι και Ρομά, 

πολιτικοί κρατούμενοι, αιχμάλωτοι πολέμου και 

άλλοι). 

Ένας από τους τελευταίους επιζήσαντες δήλωσε 

στους συγκεντρωμένους ότι βίωσε τη ναζιστική 

κτηνωδία, προσθέτοντας ότι αυτά που είδε 

«αρκούν για να τον κρατήσουν ξύπνιο μέχρι το 

τέλος του χρόνου». 

Ο Ρομάν Κεντ, 86 ετών, προσπάθησε να 

συγκρατήσει τα δάκρυά του, καθώς ζήτησε από 

τους ηγέτες του κόσμου να καταβάλουν κάθε 

προσπάθεια προκειμένου να μην επαναληφθεί το 

Ολοκαύτωμα, επειδή «δεν θέλουμε το παρελθόν 

μας να γίνει το μέλλον των παιδιών μας». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ένα έργο ζωγραφικής … τόσες λέξεις 

 

Η δημοσιογραφική μας ομάδα  σας παρουσιάζει 

έργο συμμαθήτριας μας, το οποίο δημιουργήθηκε 

για το χριστουγεννιάτικο παζάρι του σχολείο μας, 

το Δεκέμβρη. Πιστεύουμε ότι δεν χρειάζονται 

λόγια … 

 

 

 

 

 

 

 

Απόψεις μαθητών και μαθητριών για τη 

σχολική βία 

 

Λεκτική βία 

 Στη χώρα μας παρουσιάζονται 

κρούσματα λεκτικής βίας. Αυτό δε 

συμβαίνει μόνο στα παιδιά, αλλά και σε 

ενήλικες. Πιστεύω πως, αν κάποιος 

εξηγήσει στα παιδιά το λάθος τους, η 

κατάσταση θα βελτιωθεί. 

Νεκτάριος 

 

Ενδοσχολικός εκφοβισμός 

 Βρες τη δύναμη που έχεις μέσα σου και 

μην επιτρέπεις σε κανέναν να σου 

συμπεριφέρεται  άσχημα. 

 Να είσαι ο εαυτός, να κάνεις παρέα με τα 

άτομα που σε αγαπούν πραγματικά και… 

πάντα, μα πάντα να χαμογελάς. 

Μπλέρτα 

 



 Αν το παιδί είναι αδύναμο και ντρέπεται 

να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να 

απευθυνθεί στους γονείς του ή σε 

κάποιον που εμπιστεύεται. 

Ελένη 

 

 

Το ποδόσφαιρο 

 

Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα που 

παίζεται ανάμεσα σε δυο ομάδες των 11 παικτών 

με μια σφαιρική μπάλα. Ο ποδοσφαιρικός 

αγώνας διεξάγεται σε ένα ορθογώνιο γήπεδο με 

φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα και ένα «τέρμα» 

στο μέσο κάθε  μίας από τις στενές πλευρές. 

Σκοπός κάθε ομάδας είναι να οδηγήσει την 

μπάλα στο αντίπαλο τέρμα, δηλαδή να βάλει 

«γκολ». 

Νίκος 

 

 

 

Επίσκυρος 

 
 

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η 

FIFA, αναγνωρίζει την  επίσκυρο  ως μία από τις 

πρώτες μορφές ποδοσφαίρου. 

 

 

 

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου  

10 Φεβρουαρίου 2015: «Όλοι μαζί, για ένα 

καλύτερο Διαδίκτυο!» 

 

 

 

http://internet-

safety.sch.gr/index.php/articles/teens/item/312-

ing 

 

Το Θέατρο 

 

Το θέατρο είναι ο κλάδος της τέχνης που 

αναφέρεται στην απόδοση ιστοριών μπροστά σε 

κοινό, με τη χρήση κυρίως του λόγου, αλλά και 

της μουσικής και του χορού. Το θέατρο μπορεί 

να έχει διάφορες μορφές, όπως είναι ο 

μονόλογος, η όπερα, το μπαλέτο, η παντομίμα, 

κ.α.  

Μαρίνα 

http://el.wikipedia.org 

 

Ελληνικά Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

 

Η Ελλάδα έχει συνυπογράψει από το 1981 τη 

Συνθήκη της UNESCO για την προστασία των 

μνημείων και χώρων παγκόσμιας κληρονομιάς. 

Στόχος της UNESCO είναι η προστασία από 

κάθε είδους φθορά και καταστροφή, προκειμένου 

αυτά να κληροδοτηθούν στις γενιές του 

μέλλοντος. 

Τα ελληνικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς 

είναι: 

Ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες, 

οι Δελφοί, η Ακρόπολη των Αθηνών, το Άγιον 

Όρος, τα Μετέωρα, τα Παλαιοχριστιανικά και 

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης, η 

Επίδαυρος, η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, η 

Ολυμπία, ο Μυστράς, η Δήλος, η Μονή Δαφνίου, 

η Μονή Οσίου Λουκά και η Νέα Μονή Χίου, το 

Πυθαγόρειο και το Ηραίο Σάμου, η Βεργίνα, οι 

Μυκήνες και η Τίρυνθα, το Ιστορικό Κέντρο 

(Χώρα), η Μονή Αγίου Θεολόγου και το Σπήλαιο 

της Αποκάλυψης στην Πάτμο και τέλος η 

Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας. 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh21.html 


