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Στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχολική και Κοινωνική Ζωή», οι μαθητές 

της Α΄ Τάξης του Εσπερινού Γυμνασίου Παλλήνης δούλεψαν, έγραψαν 

και εξέδωσαν την εφημερίδα. Την επιμέλεια των φωτογραφιών έχει ο 

Κώστας Ντούνας. 

 

Όλοι μας, λοιπόν: 

Ας προσπαθήσουμε, να αλλάξουμε κάτι στη συμπεριφορά μας, ως προς τον 

εαυτό μας και τους άλλους και ας υιοθετήσουμε, μερικά λιτά παραγγέλματα, 

από το Μαντείο των Δελφών. (Δελφικά παραγγέλματα). 

 

Να μην σπαταλάς τον χρόνο σου. Να μην χάνεις την ελπίδα σου.  

Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους. Να σέβεσαι τον εαυτό σου. 

Να τιμάς την φιλία. Να βοηθάς όταν μπορείς. 

Να χαρίζεις όταν έχεις. 

Να υπερασπίζεσαι το δίκαιο. Nα διψάς για μάθηση.  

Να είσαι ευγενής. Να μην χλευάζεις. 

Χαμογέλα στους συνανθρώπους σου. Πες έναν καλό λόγο σε κάποιον. 

Εκτίμησε αυτά που έχεις. 

Νικολέτα Δολιανίδη 
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Οι σχολικές εκλογές στο 

Εσπερινό Γυμνάσιο Παλλήνης 

Εκλογές 5μελούς συμβουλίου της 

τάξης 

Στις 3 Οκτωβρίου 2015 η τάξη μας, 

εξέλεξε το 5μελές συμβούλιο, που θα 

την εκπροσωπεί κατά την  

σχολική χρονιά 2015-2016. 

Έτσι, λοιπόν, πρόεδρος εξελέγη ο 

Μάρκος Μπλόγκο, αντιπρόεδρος ο 

Αλέξανδρος Μπαϊρακτάρης, 

γραμματέας ο Γιάννης Κατσαράκος, 

ταμίας ο Ιβάν Μαχμούτ και μέλος ο 

Χρήστος Ζάχος. 

Εκλογές 15μελούς συμβουλίου 

του σχολείου 

Στις 20 Οκτωβρίου 2015 το 

σχολείο μας εξέλεξε το 15μελές 

συμβούλιο που θα μας εκπροσωπεί 

κατά την σχολική χρονιά 2015-

2016.  Εξελέγησαν λοιπόν, οι: 

Κλαούντιο Ρούσι, Μάριος Μάρρα, 

Γιάννης Κατσαράκος, Βασίλης 

Κωνσταντόπουλος, Κώστας 

Μπασιλάρης, Κώστας Γιαννάκης, 

Αγγελική Δημητρίου, Φιόρι Ζούπα, 

Ιβάν Μαχμούτ, Έρνεστ Τσάκα, 

Αλέξανδρος Μπαϊρακτάρης και 

Μάρκος Μπλόγκου. 
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Οι γιορτές του σχολείου μας 

 

28
η
 Οκτωβρίου 

Στις 26 Οκτωβρίου 2015 στο 

σχολείο μας γιορτάσαμε την 

επέτειο της 28
ης

 Οκτωβρίου. Την 

επιμέλεια της γιορτής είχε η 

φιλόλογός μας κ. Αντωνίου. 

Στην γιορτή παρακολουθήσαμε 

ανάγνωση κειμένων, τα οποία 

πλαισιώνονταν από αποσπάσματα 

από video. Τα κείμενα διάβασαν  

από την Α΄ τάξη η Νικολέτα 

Δολιανίδη και από την Β΄ τάξη ο 

Θωμάς Μήτρος. 

 

17
η
 Νοεμβρίου 

Στις 15 Νοεμβρίου 2015 στο σχολείο 

μας γιορτάσαμε την επέτειο του 

Πολυτεχνείου. Την επιμέλεια της 

γιορτής είχε ο φυσικός μας κ. 

Χατζηθανάσης. Στη γιορτή 

παρακολουθήσαμε ένα ντοκιμαντέρ 

που είχε επιμεληθεί ο καθηγητής μας. 
 

 

25
η
 Μαρτίου 

Στις 23 Μαρτίου 2016 στο σχολείο μας γιορτάσαμε την επέτειο της 25
ης

 

Μαρτίου. Την επιμέλεια της γιορτής είχε η μαθηματικός μας κ. Γεωργάκη. 

Στην γιορτή παρακολουθήσαμε απαγγελίες ποιημάτων και κειμένων, τα 

οποία πλαισιώνονταν από αποσπάσματα από video. Τα ποιήματα και τα 

κείμενα διάβασαν οι συμμαθητές μας με αλφαβητική σειρά και κατά τάξη:  

Από την Α΄ τάξη οι: Αναστασία Γιουσόγλου, Νικολέτα Δολιανίδη, Ιωάννα 

Μποράϊ. 

Από την Β΄ τάξη οι: Θωμάς Μήτρος, Παναγιώτα Πίππα. 

Από την Γ΄ τάξη: ο Κώστας Γιαννάκης.  
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Οι εκπαιδευτικές μας επισκέψεις και οι απογευματινοί περίπατοι του 

σχολείου μας 

Διδακτική Επίσκεψη στην Ακρόπολη 

Γράφει ο Κώστας Ντούνας 

Στις 11 Δεκεμβρίου 2015 το σχολείο μας πήγε 

εκδρομή στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η 

διευθύντριά μας κ. Αβούρη και η φιλόλογός μας 

κ. Αντωνίου, που μας συνόδευαν μας ξενάγησαν 

στους χώρους του Μουσείου. Μάθαμε την 

ιστορία των εκθεμάτων και εντυπωσιαστήκαμε από την αρχιτεκτονική του 

κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο. Αφού ολοκληρώσαμε την 

ξενάγηση, κάναμε έναν ωραίο περίπατο στα στενά της Πλάκας. 

 

Διδακτική Επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

Στις 22 Μαρτίου 2016, πήγαμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Συνοδοί 

μας σ’ αυτήν την επίσκεψη ήταν η φιλόλογός μας κ. Αντωνίου και ο 

καθηγητής μας της Πληροφορικής κ. Τσιτσάνης. Η κ. Αντωνίου, μας 

ξενάγησε στους χώρους του Μουσείου.  

 

Διδακτική Επίσκεψη στο Ευγενίδειο Ίδρυμα (Πλανητάριο) 
Στις 30 Μαρτίου 2016, πήγαμε διδακτική επίσκεψη στο Πλανητάριο. Εκεί, 

παρακολουθήσαμε προβολή για την γέννηση των άστρων. Συνοδός μας σ’ 

αυτήν την επίσκεψη ήταν ο φυσικός μας κ. Χατζηθανάσης. 

  

Διδακτική Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης 

Στις 21 Μαρτίου 2016, ξεναγηθήκαμε στον Αρχαιολογικό Χώρο της 

Ακρόπολης. Συνοδοί μας σ’ αυτήν την επίσκεψη ήταν η φιλόλογός μας κ. 

Αντωνίου και η θεολόγος μας κ. Νικολή. 
 

Αλλά το Εσπερινό Γυμνάσιο Παλλήνης πηγαίνει και απογευματινούς 

περιπάτους… 

Σε όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, το σχολείο μας πήγε πέντε 

περιπάτους στο Αθλητικό κέντρο της Παλλήνης. Σ’ αυτούς τους περιπάτους 

βρίσκουμε την ευκαιρία να παίζουμε στα γήπεδα, να συζητάμε με τους 

καθηγητές μας και να χαλαρώνουμε μετά από την καθημερινή μας δουλειά. 
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Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίττας στο σχολείο μας 

Στις 21 Ιανουαρίου 2016, το σχολείο μας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίττα. 

Το φλουρί κέρδισε ο συμμαθητής μας Μάριος Μάρρα.  

 

Όμως είδαμε και θέατρο... 

Στις 10 Νοεμβρίου 2015, το σχολείο μας, πήγε στο Οινοποιείο Πέτρου στην 

Παλλήνη, όπου παρακολουθήσαμε την θεατρική παράσταση «Το μοιρολόϊ 

της Φώκιας», του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. 

 

Είδαμε και ταινία... 

Στις 27 Ιανουαρίου 2016, είδαμε την ταινία «Η ζωή είναι ωραία», η οποία 

αφορούσε το Ολοκαύτωμα. 

 

Και ακούσαμε τον πατέρα Β. Θερμό... 

Και στις 5 Απριλίου, ήρθε στο σχολείο μας, ο ψυχολόγος-ιερέας πατήρ 

Βασίλειος Θερμός και μας μίλησε. Το θέμα της ομιλίας ήταν «Αλληλεγγύη 

και Ψυχική Υγεία».  
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Άλλες εκδηλώσεις του σχολείου μας… 

 

 

Το Χαμόγελο 

Του Παιδιού 

πάει στο 

Εσπερινό 

Γυμνάσιο 

Παλλήνης 
 

 

 

 

 

Άσκηση 

Σεισμού 

 

 

Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 Το 

Χαμόγελο Του Παιδιού ήρθε στο 

σχολείο μας με σκοπό να μας μιλήσει 

για το Bullying. Ο ψυχολόγος μέσα 

από μία ιστορία-δρώμενο μας μύησε 

στα συναισθήματα των παιδιών-

θυμάτων. Όλοι μας αισθανθήκαμε 

αμήχανα όταν καταλάβαμε αυτά που 

αισθάνεται ένα παιδί-θύμα του 

Bullying. 
 

  

Στις 19 Οκτωβρίου 2015 

στο σχολείο έγινε άσκηση 

σεισμού, η οποία είχε 

επιτυχία, αφού όλοι οι 

μαθητές ακολουθήσαμε τις 

οδηγίες των καθηγητών μας 

και εκκενώσαμε το σχολικό 

κτίριο μέσα σε μικρότερο 

χρονικό διάστημα από το 

καθορισμένο.    

 
   

 

  

 

Πρόγραμμα Διατροφής 

 

Γράφει η Νικολέτα 

Δολιανίδη 
 

Ένα πρόγραμμα σίτισης, προώθησης και υγιεινής διατροφής στο σχολείο 

μας και ονομάζεται ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από το 

Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και υλοποιείται από το Ινστιτούτο 

Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής «PROLIPSIS». 

Στόχος του είναι οι μαθητές στα σχολεία να τρέφονται με υγιεινές τροφές. 

Κάθε μέρα υπάρχει και ένας διαφορετικός γευστικός συνδυασμός με υγιεινά 

γεύματα. Τρώγοντας τα γεύματα αυτά οι μαθητές όχι μόνο μαθαίνουν να 

τρέφονται σωστά, αλλά και να παίρνουν τις κατάλληλες βιταμίνες. 
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Μεσογειακή Διατροφή-Παράγων 

καλής υγείας 

 

  

Γράφει η Αναστασία 

Γουσιόγλου 
 

Οι τρεις παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ύπαρξη της καλής υγείας 

μας, είναι η διατροφή, το περιβάλλον και η κληρονομικότητα.  

Η εκμάθηση των βασικών κανόνων μιας σωστής και ισορροπημένης 

διατροφής και η εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή, έχει σαν συνέπεια 

την ανάπτυξη μιας καλής σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας του 

ατόμου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης 

σοβαρών παθήσεων και χρόνιων νόσων. 

Η εφαρμογή μιας καλής και  ισορροπημένης διατροφής πρέπει να ξεκινάει 

από την παιδική ηλικία. Η εκμάθηση των παιδιών από τους γονείς τους 

ποιες τροφές είναι ωφέλιμες και ποιες βλαβερές είναι απαραίτητη.  

Παράλληλα, με την υγιεινή διατροφή είναι απαραίτητη και η σωματική 

άσκηση. 

Η εφαρμογή μιας καλής και ισορροπημένης διατροφής πρέπει να ξεκινάει 

από την παιδική ηλικία. Οι γονείς πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά τους από 

μικρά να τρέφονται σωστά και υγιεινά, ώστε να μην υποκύπτουν στις 

«λιχουδιές» που διαφημίζει η τηλεόραση. Έτσι, τα παιδιά σαν ενήλικες, 

αποφεύγουν την εμφάνιση σοβαρών νοσημάτων, όπως είναι ο σακχαρώδης 

διαβήτης, οι καρδιοπάθειες, η υπέρταση και πολλές άλλες. 

Η Μεσογειακή διατροφή είναι ένας τύπος υγιεινής διατροφής, που 

τελευταία έχει πολλούς φανατικούς υποστηρικτές. Αυτό οφείλεται σε 

επιστημονικές παρατηρήσεις ότι οι Μεσογειακοί λαοί εμφανίζουν 

χαμηλότερη νοσηρότητα στον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες από άλλους 

λαούς.  

Η διατροφή αυτή χαρακτηρίζεται από την κατανάλωση πολλών λαχανικών, 

φρούτων, ελαιόλαδου, ψαριών, πουλερικών, οσπρίων και λίγου αγνού 

κρασιού. Είναι η συνταγή της καλής υγείας και της μακροζωΐας.   
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Ξέρατε ότι… 

 

  

Η τεχνολογία … στην αρχαία 

Ελλάδα 

 

Γράφει: η Νικολέτα Δολιανίδη 

 

 

Ο Δαίδαλος ήταν από τους μεγαλύτερους μηχανικούς, γλύπτες και 

εφευρέτες της αρχαίας Ελλάδας. Μία εφεύρεση του ήταν το «Δαιδάλειο», ο 

πρώτος κινηματογράφος. Το «Δαιδάλειο» ήταν μία περιστρεφόμενη 

εικονοθήκη, δηλαδή ένας τροχός που επάνω του ήταν αραδιασμένα 

αγαλματάκια σε διάφορες στάσεις. Καθώς γύριζε ο τροχός, όλες οι φιγούρες 

κινούνταν σαν να ήταν ζωντανές. 

 
 

 

Και ένα βιβλίο για το καλοκαιρινό διάβασμα … 
 

  

 

 

Βιβλιοπαρουσίαση 

 

Γράφει η Νικολέτα Δολιανίδη 

 

 

«Ο κόσμος της Σοφίας» του Jostein Gaarder 

Είναι ένα μυθιστόρημα για την ιστορία της φιλοσοφίας από την αρχή της 

εξέλιξής της μέχρι σήμερα. Παρουσιάζεται με έναν πρωτότυπο τρόπο μέσω 

επιστολών… 

Ένα βιβλίο φιλοσοφίας, πολύ ενδιαφέρον, το οποίο σας συνιστώ να 

διαβάσετε. 
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Και μια βόλτα … 

«Φορώντας Τα Ξένα Παπούτσια» 

 

Η Λένα είναι η πρωταγωνίστρια της ιστοριούλας μας. Είναι ένα 12-χρονο 

κορίτσι που ζεί με τους γονείς της και με τον παππού της, ο οποίος είναι 

γνωστός ως ο καλύτερος τσαγκάρης της πόλης. Όλοι στην γειτονιά φέρνουν 

τα παπούτσια, στον παππού της Λένας. Όμως η Λένα έχει τεράστια 

φαντασία. Φοράει, λοιπόν,  τα παπούτσια που φέρνουν για φτιάξιμο και 

κάθε φορά με την φαντασία της, ζεί μια διαφορετική περιπέτεια.  

Μια τέτοια περιπέτεια, λοιπόν, θα σας διηγηθώ: 

Μια μέρα, η Λένα αποφάσισε να πάει να βοηθήσει τον παππού της. 

Μόλις ο παππούς είδε την Λένα καταχάρηκε, που θα είχε συντροφιά. Της 

είπε, λοιπόν: 

 «Λένα, πάρε αυτές τις ψηλοτάκουνες γόβες  και βάλτες στον πάγκο να τις 

φτιάξω σήμερα, γιατί η κυρία που τις έφερε τις χρειάζεται.»  Η Λένα πήρε 

τις γόβες στα χέρια της και τις κοίταξε. Πόσο της άρεσαν αυτά τα 

παπούτσια! Της άρεσαν τόσο που ήθελε να τα δοκιμάσει οπωσδήποτε!  

Πήρε λοιπόν τις γόβες και τις φόρεσε και με την φαντασία της άρχισε να 

ταξιδεύει και να μεγαλώνει, μέχρι που έγινε μια 20-χρονη, όμορφη κοπέλα... 

Έφτασε, λοιπόν, στο Παρίσι...  

Εκεί, σε δύο μέρες θα γινόταν μια από τις μεγαλύτερες επιδείξεις μόδας.  

Η Λένα, βρέθηκε στον χώρο, όπου θα γινόταν η επίδειξη και 

παρακολουθούσε όλες τις πυρετώδεις προετοιμασίες. Υπήρχε, όμως, ένα 

πρόβλημα: Ένα από τα μοντέλα είχε χτυπήσει το πόδι και δεν μπορούσε να 

ανέβει στην πασαρέλα. Τότε, είδε τον μάνατζερ  να έρχεται με γρήγορα 

βήματα προς το μέρος της και να της φωνάζει. «Ε, εσύ, ανέβα πάνω στην 

πασαρέλα και κάνε μια βόλτα». Και μετά, Θεέ μου: «Αύριο πρωί, στις 7 

ακριβώς, να είσαι εδώ για την τελική πρόβα». Φυσικά, η Λένα δέχτηκε και 

βρέθηκε να κάνει πασαρέλα.  

Ώ, τι ωραία πέρασε!  

Αλλά … θυμήθηκε ότι έπρεπε να γυρίσει σπίτι της. Όμως, δεν μπορούσε να 

θυμηθεί πως να γυρίσει.  

Αλλά, να, σαν να την φωνάζει ο παππούς… 

Η Λένα, συνήλθε από την ονειροπόληση και τρέχοντας άφησε τις γόβες 

πάνω στον πάγκο, για να τις φτιάξει ο παππούς…  

Φατιόνα 



ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΤΑΞΗ Α΄  

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2015-2016 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


