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1
η
 Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 

 

Στις 7 Οκτωβρίου 2014, στο σχολείο μας  

 
πραγματοποιήθηκαν ποικίλες δραστηριότητες 

στο πλαίσιο εορτασμού της 1
ης

 Πανελλήνιας 

Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, με θεματικό 

άξονα: «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι 

διαφορετικοί όλοι ίσοι».  

Η δημοσιογραφική μας ομάδα ενημερώθηκε από 

τον υπεύθυνο για τις αθλοπαιδιές,  καθηγητή 
Φυσικής Αγωγής, κ. Μπακάρα Χρήστο. Έτσι 

μάθαμε  ότι μαθητές και μαθήτριες από τη Γ  ́και 

Β  ́ Τάξη πήραν μέρος σε αγώνες μπάσκετ και 

βόλεϊ, ενώ από την Α  ́ Τάξη σε αγώνες 
σκυταλοδρομίας. 

Επίσης, ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής μας 

τόνισε ότι σκοπός διοργάνωσης αυτών των 
αγώνων ήταν η συμμετοχή μεγάλου αριθμού 

παιδιών και όχι η νίκη.  

Αντίστοιχα, με τις συμβουλές της καθηγήτριας 

των Καλλιτεχνικών κ. Τσερκέζη Θάλειας, 
συμμαθητές και συμμαθήτριές μας παρουσίασαν 

έργα ζωγραφικής με θέματα σχετικά με την 

ειρήνη, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, 
την ελευθερία, την ισότητα και τη φιλία. 

Η κ. Τσερκέζη είπε στη δημοσιογραφική μας 

ομάδα ότι οι ζωγραφιές των παιδιών έχουν 
ενδιαφέρον και μέσα από αυτές λένε: «ΟΧΙ ΣΤΗ 

ΒΙΑ». 

Επίσης παρακολουθήσαμε: 

 Ολιγόλεπτη ενημερωτική ταινία για τον 

ενδοσχολικό εκφοβισμό, που 
δημιούργησαν παιδιά από το σχολείο μας 

μαζί με τη  Διευθύντρια κ. Γκούτη 

Αρετή. 

 Ολιγόλεπτο βίντεο για τη συμβολή του 

αθλητισμού στην προώθηση αξιών, 

στάσεων και δεξιοτήτων (όπως η 

κοινωνική συνοχή, η ένταξη, η 

αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα, η ευγενής 
άμιλλα κλπ.). 

 Την ιστορία των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Αστεία στιγμιότυπα από τον αθλητισμό. 

 Τέλος, είδαμε αποσπάσματα από το 

μιούζικαλ «West Side Story», ένα 

δραματοποιημένο έργο σε μουσική 

Λέοναρντ Μπερνστάιν. Μια ταινία 

εμπνευσμένη από το έργο «Ρωμαίος και 

Ιουλιέτα», του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. 

Τα γεγονότα εκτυλίσσονται σε μια 

πολυπολιτισμική γειτονιά της Νέας 

Υόρκης, στα μέσα της δεκαετίας του 

1950.  

Η ταινία προτάθηκε για έντεκα 

βραβεία (όσκαρ) της Ακαδημίας 

Τέχνης και Επιστημών του 

Κινηματογράφου των ΗΠΑ, ενώ 

κέρδισε δέκα. 
 

Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών 

καταστροφών   

 
Στις 13 Οκτωβρίου 2014, με αφορμή τη Διεθνή 

ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, 

ενημερωθήκαμε για τα μέτρα πρόληψης κατά 
των καταστρεπτικών συνεπειών ενός σεισμού. 

Επίσης, για το πώς πρέπει να αντιδράσουμε στην 

εκδήλωση ενός σεισμού. 
Γι’ αυτό παρακολουθήσαμε ολιγόλεπτα βίντεο 

και συζητήσαμε με τους καθηγητές μας. Ενώ ο 

καθηγητής Θρησκευτικών,  κ. Ρούτος Δημήτρης 

μας  εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο  θα 

«Το παιδί με το 

Περιστέρι», Πικάσο 

Άνθρωπος: ουσιαστικό 

Ένα μέλος του είδους Homo sapiens ένας άντρας, 
μια γυναίκα ή ένα παιδί. 

Δικαιώματα: ουσιαστικό 

Πράγματα τα οποία δικαιούσαι ή σου 
επιτρέπονται εγγυημένες ελευθερίες. 

Ανθρώπινα Δικαιώµατα: ουσιαστικό 
Τα δικαιώματα που έχεις επειδή είσαι άνθρωπος. 

 

 



εκκενώσουμε το κτίριο σε περίπτωση σεισμού. 

Τέλος, πραγματοποιήσαμε την πρώτη άσκηση 

ετοιμότητας για τη σχολική χρονιά 2014-2015.   
 

  
 

Εορτασμός της 28
ης

 Οκτωβρίου 1940 

 
Στις 27 Οκτωβρίου συμμαθητές και 

συμμαθήτριες μας, με υπεύθυνο καθηγητή των κ. 

Πρωτοπαπά Αργύριο, παρουσίασαν τη γιορτή για 
την εθνική μας επέτειο της 28

ης
 Οκτωβρίου. 

Απήγγειλαν ποιήματα, τραγούδησαν, 

παρουσίασαν δραματοποιημένα αποσπάσματα, 

και πρόβαλαν βίντεο.   
Επίσης, έγινε η απονομή της σημαίας από τη 

Διευθύντρια κ. Γκούτη Αρετή και μοιράστηκαν 

τα αριστεία και τα βραβεία στους συμμαθητές 
και τις συμμαθήτριές μας για το σχολικό έτος 

2013-2014. 

Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσους δούλεψαν 

για την πραγματοποίηση αυτής της σχολικής 

γιορτής.   

 

   

 

 
    

Ένας σωστός διάλογος 

 
Έχετε ποτέ σκεφτεί τι χρειαζόμαστε για ένα 

σωστό διάλογο; Φίλοι και φίλες, για να έχουμε 

ένα σωστό και ασφαλή διάλογο  πρέπει να 
τηρούμε κάποιους κανόνες. 

Αποφεύγουμε να βρίζουμε, να μιλάμε για 

κάποιον με ασέβεια ή να τον κοροϊδεύουμε. 

Επίσης, αποφεύγουμε τη βία και λύνουμε τις 
διαφορές μας συζητώντας. Τέλος, ακούμε τη 

γνώμη των άλλων και δεν τους διακόπτουμε όταν 

μιλούν. 
Ακολουθώντας αυτούς τους κανόνες ο διάλογος 

θα μας είναι πάντα ευχάριστος. 

Μ. Φίλιππος 

 

 

 

 

 

Α. Αλεξανδράκης, Αέρα! (1940). Ιδιωτική 

συλλογή 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α2 τάξης 

καλούν τους μαθητές και τις μαθήτριες 

του σχολείου μας, που επιθυμούν να 

δημοσιευτεί κάποιο άρθρο τους στο 

έντυπό αυτό, να απευθυνθούν στο 

πενταμελές του τμήματος ή στην 

καθηγήτρια κ. Τσαμπουνάρα Αλεξάνδρα. 

Περιμένουμε τις απόψεις σας με 

ανυπομονησία. 

 

Α2 

Το γνωρίζεις; 

 
Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ στις 
10 Δεκεμβρίου 1948. 

Στο προοίμιό της, και στο Άρθρο 1, η 

Διακήρυξη δηλώνει κατηγορηματικά τα 
εγγενή δικαιώματα όλων των ανθρωπίνων 

όντων: «Η παραβίαση και η περιφρόνηση 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν 

σε πράξεις βαρβαρότητας, που εξεγείρουν 

την ανθρώπινη συνείδηση και η προοπτική 

ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι 

ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, 

λυτρωμένοι από τον τρόμο και την 

αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο 

υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου... Όλα τα 

ανθρώπινα πλάσματα έχουν γεννηθεί 

ελεύθερα και ίσα στην αξιοπρέπεια και τα 

δικαιώματα». 
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