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γράφει  ο Στέλιος Γεωργιλάς Β1 /3ο Γυµνάσιο Τούµ̟ας 
Έτος έκδοσης: 2010 
Συγγραφέας: ΛΟΟΥΡΙ, ΛΟΪΣ  (Αγγλικά) 
Τίτλος πρωτοτύπου: «The giver» 
Μετάφραση: Φίλιππος Χρυσόπουλος  
 Ο Τζόνας ζει σε έναν φαινοµενικά ιδανικό 
κόσµο: έναν κόσµο δίχως συγκρούσεις, φτώχεια, 
ανεργία, διαζύγια, αδικία ή ανισότητα. Σε µια επο-
χή που οι οικογενειακές αξίες έχουν ύψιστη σηµα-
σία, η εφηβική επαναστατικότητα είναι κάτι ανή-
κουστο και η καλή συµπεριφορά αποτελεί τρόπο ζωής. Η αρµονία 
κυριαρχεί στις σχέσεις των µελών της κοινότητας και η Επιτροπή 
των Πρεσβύτερων ρυθµίζει κάθε πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης. 
 Στην κοινότητα ένας µόνο άνθρωπος κατέχει πραγµατικά 
τη γνώση: «ο ∆ωρητής». Μόνο αυτός γνωρίζει πώς ήταν ο κόσµος 
γενιές πριν, τότε που υπήρχαν ακόµα ζώα, που το ανθρώπινο µάτι 
µπορούσε ακόµα να βλέπει τα χρώµατα, τότε που οι άνθρωποι 
ερωτεύονταν. Στα δώδεκα του χρόνια, κατά τη διάρκεια της επίση-
µης τελετής, o Tζόνας θα ενηµερωθεί για τον µελλοντικό του ρόλο 
στην κοινότητα. ∆ε γνωρίζει ακόµα ότι είναι ξεχωριστός. Ο ρόλος 
που θα αναλάβει θα τον κάνει να αναθεωρήσει τα πάντα και θα 
κληθεί να δράσει ρισκάροντας τη ζωή του. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Βοτανο̟ερ̟ατ ιές  
Το τµήµα Β1 συµµετέχει σε πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης µε θέµα «Βοτανο̟ερ̟ατησιές». Μια προσπάθεια κατα-
γραφής και γνωριµίας µε τα βότανα που χρησιµοποιούµε στην 
καθηµερινή µας ζωή. Υπεύθυνη καθηγήτρια για την υλοποίηση του 
προγράµµατος είναι η κα Ξανθή Σαββουλίδου ΠΕ-07 Γερµανικής 
Φιλολογίας. 
Οι µαθητές γνωρίζουν και καταγράφουν την ιστορία των βοτάνων  
από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Βρίσκουν συγκεκριµένες πλη-
ροφορίες για τα πιο γνωστά και διαδεδοµένα βότανα που χρησιµο-
ποιούµε στο σπίτι µας όπως χαµοµήλι, θυµάρι, δυόσµο, κτλ. 
Παράλληλα αγοράσαµε µικρά φυτά, δυόσµο, θυµάρι, δενδρολίβα-
νο και βασιλικό τα µεταφυτεύσαµε και κάθε µαθητής πήρε από ένα 
στο σπίτι του για να το φροντίζει και να το  µεγαλώσει. 
Την Τρίτη 1 - Μαρτίου - 2011 η οµάδα εργασίας πραγµατοποίησε 
εκπαιδευτική επίσκεψη τον Βοτανικό Κήπο στην Σταυρούπολη 
Θεσσαλονίκης, όπου οι µαθητές ξεναγήθηκαν και ενηµερώθηκαν 
για τα διάφορα είδη φυτών που υπάρχουν εκεί. Να τονίσουµε ότι ο 
παραπάνω κήπος  φιλοξενεί  περίπου χίλια είδη φυτών και δέντρων. 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 "ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ" -Video Ar t -   
(σώµα κα ι  ρυθµός  -  δ ικαίωµα στην έκφραση) 

 Το τµήµα Γ1 συµµετέχει σε ένα πολιτιστικό πρόγραµµα  
µε θέµα «Έτσι κι αλλιώς». Υπεύθυνος καθηγητής για την υλοποί-
ηση του προγράµµατος είναι η κος Στέλιος Ντεξής ΠΕ-07 Καλών 
Τεχνών. 
 Η ανάπτυξη της οµαδικότητας, η δηµιουργικότητα, η ποικι-
λία έκφρασης και η ποιότητα των εργασιών των οµάδων, όπως και 
ο ενθουσιασµός, η καλή διάθεση, η χαρά, η προσπάθεια και η κα-
λή συνεργασία, η καλλιέργεια της αυτοεκτίµησης στους µαθητές 
αλλά και πιο πρακτικά θέµατα, όπως η γνωριµία και η εξοικείωση 
µε τις κινηµατογραφικές τεχνικές, η καλλιέργεια της υποκριτικής 
τέχνης, καθώς και η εφαρµογή και εκµάθηση µουσικών τεχνικών 
στον τοµέα της µουσικής σώµατος και η ανάπτυξη της κριτικής 

ικανότητας στον τοµέα της µουσικής επένδυσης στο βίντεο-Αrt 
είναι οι παιδαγωγικοί στόχοι µας. 
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Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «ΚΟΣΜΟΣ του ΕΠΕΝΔΥΤΗ» 
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THE BLUE CONTAINERS 
γράφει  η  Κωνσταντίνα Αθανσακο̟ούλου Β1 

H ave you ever heard about the global warming? About the ani-
mals which are in danger or become extinct? About the air pol-

lution? Have you ever thought about the end of the world? 
 There is a solution and it is just a simple thing; recycling! Recy-
cling, as you know, is a process of reusing some raw materials like 
paper, glass, aluminium etc. The only thing we have to do to put each 
material in the right recycling bin, which can also call “the blue con-
tainers”. By recycling our household rubbish, which is recyclable, we 
make our world “greener” and we reduce the rubbish in the landfill 
sites. 
 In contrast to throwing the rubbish in rubbish disposals, recy-
cling is even much more hygienic because it does not breed germs and 
it does not have disgusting sight or smell that turns our stomach. 
 We have to care about the environment if we want a better life 
for us and for our children in the future. As responsible citizens, we 
ought not to be selfish and we should also think about the others. 
Recycling must be our new environmentally-friendly routine of our 
modern life. It is not difficult, complicated or tiring at all and it does 
not cost anything. The time has come. It is time to save the Earth!!! 
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Μ̟ορούµε ν’ αλλάξουµε τη γειτονιά µας … 
… και την ̟όλη µας !!! 

Ευχαριστούµε τηn Οµάδα Περιβάλλοντος της ΧΕΝ Χαριλάου 
Αν έχει ογκώδη αντικείµενα στο πεζοδρόµιο � 15192 

Αν υπάρχουν αδέσ̟οτα σκυλιά   � 15192 

Αν δεις λακκούβα σε δρόµο    � 2310-430972 

Αν το πεζοδρόµιο είναι κατεστραµµένο  � 2310-316535 

Αν έχει καεί η λάµ̟α της ∆ΕΗ   � 2310-296898 

Αν ο αγωγός της ύδρευση έχει σπάσει  � 2310-207345 

Αν ο κάδος ανακύκλωσης είναι γεµάτος  � 2310-494589 

Αν θέλεις να πάρουν ηλ. συσκευή για ανακύκλωση � 2310-494507 

Αν δεις παρκαρισµένο αυτοκίνητο σε ράµπα � 2310-251900 

Αν δεις ταµπέλα οδοσήµανσης κατεστραµµένη � 2310-546612 

Αν δεις ταµπέλα ονοµασίας οδού µουτζουρωµένη � 2310-296800 

Μια κουβέντα µε τους µαθητές µου. 
γράφει  η καθηγήτρια Μαρία Πανταζίδου - Φιλόλογος 

Ό ταν πριν από «πολλά» χρόνια ξεκίνησα τη διδασκαλική 

µου σταδιοδροµία δε µπορούσα να φανταστώ τι µου 

επεφύλασσε αυτό το λειτούργηµα. Ξεκίνησα µε όρεξη πολλή, µε 

όνειρα και προσδοκίες για µεγάλα πράγµατα, που στην πορεία 

άλλα πραγµατοποιήθηκαν και άλλα αποδείχτηκαν ουτοπικά. 

Όµως ούτε στιγµή δεν αµφισβήτησα την αξία του λειτουργήµα-

τος αυτού, ούτε λεπτό δεν µετάνιωσα για την επιλογή µου. Και 

αυτό είχε να κάνει µε το γεγονός ότι ασχολιόµουν µε παιδιά, µε 

νέους, υγιείς, ζωντανούς και δύσκολους στο χειρισµό τους αν-

θρώπους, τους οποίους έπρεπε να κερδίσω µε κάθε τρόπο. Γι’ 

αυτό απαιτούνταν κατανόηση, υποµονή, επιµονή και διάθεση 

για κούραση σωµατική αλλά κυρίως πνευµατική. Σκεφτόµουν 

πάντοτε πως ακόµα και αν λίγα  παιδιά κερδίσουν κάτι ,αυτό θα 

ήταν το µεγάλο µου όφελος. Τα χρόνια πέρασαν… είδα και 

έµαθα πολλά, πήρα και εγώ πολλά από τους µαθητές µου - τους 

ευγνωµονώ - µου  έµαθαν να χαίροµαι µε χαρές που δεν ήταν 

για την ηλικία µου, να µοιράζοµαι αγάπη για παιδιά που δεν 

ήταν δικά µου, που άλλαζαν διαρκώς και κάθε χρόνο ήταν δια-

φορετικά. Τώρα, αρκετά έµπειρη πλέον - θέλω να µοιραστώ 

κάποιες µου σκέψεις µε τους σηµερινούς µαθητές µου. Αυτούς 

τους ιδιαίτερα δύσκολους µαθητές στους οποίους φέτος κλήθη-

κα να διδάξω. Σ’ αυτούς θέλω να απευθυνθώ και να τους πω πως 

πρέπει να αγαπούν και να σέβονται το σχολείο τους κι ό,τι αυτό 

τους παρέχει: γνώσεις, εµπειρίες, δυνατότητες για δραστηριότη-

τες µε τους συµµαθητές τους, επιτυχίες αλλά και αποτυχίες και 

απογοητεύσεις. Όλα συντελούν στο να τους βοηθήσουν να γί-

νουν πιο ώριµοι στη ζωή τους. Και όταν ο καθηγητής πιέζει για 

προσοχή και συµµετοχή στο µάθηµα, όταν πιέζει για εργασίες 

που πρέπει να γίνουν, για περισσότερη µελέτη στο σπίτι, είναι 

γιατί µέσα από αυτή τη διαδικασία ο µαθητής ωριµάζει, καλλι-

εργεί το µυαλό του, σκέφτεται, προβληµατίζεται  να βρει λύ-

σεις , δηµιουργεί, αποκτά εµπειρίες και δεξιότητες απαραίτητες 

για τη µελλοντική του ζωή ως ενήλικας. Μέσα από την εκπαι-

δευτική διαδικασία ο µαθητής µαθαίνει, επίσης, πέρα από γνώ-

σεις που δεν είχε, να ζει µέσα σε ένα οργανωµένο σύνολο αν-

θρώπων µε όλα τα χαρακτηριστικά µιας κοινωνικής οµάδας, 

στην οποία πρέπει οµαλά να ενταχθεί, να µάθει κανόνες σεβα-

σµού προς τον εαυτό του και τους άλλους, να µάθει να εκτιµάει 

καθετί ωραίο, δηλαδή να αποκτήσει αισθητική στη ζωή του, να 

µάθει να τα βγάζει πέρα στις δυσκολίες, γιατί θα υπάρξουν και 

δύσκολες στιγµές που απαιτούν πολύ κόπο. 

 Όλα αυτά και άλλα πολλά θα έλεγα στους µαθητές µου πριν 

από µια εβδοµάδα, ίσως µε πιο επιθετικό ύφος, αλλά πάντα µε την 

ίδια αγάπη και το ίδιο ενδιαφέρον που τα λέω και σήµερα. Σήµε-

ρα, όµως, µια µέρα µετά την τριήµερη εκπαιδευτική εκδροµή τους 

στη Βουλή των Ελλήνων και στο νέο µουσείο της Ακρόπολης των 

Αθηνών, όπου τα παιδιά της Γ΄ τάξης έδειξαν ενδιαφέρον, ωριµό-

τητα, σοβαρότητα και σεβασµό σ’ όλους τους χώρους τους οποί-

ους επισκέφτηκαν, θέλω να τους πω πως µπορούν και στο σχολείο 

µε καλύτερη οργάνωση, µε προσήλωση στους στόχους τους, µε 

αγάπη γι’ αυτό που κάνουν θα πάνε όλα καλύτερα. 

Θα τελειώσω µε τα λόγια µιας ̟αλιάς Ιρλανδέζικης Προσευ-

χής. 

� Βρες τον καιρό να δουλέψεις. Αυτό είναι το δικαίωµα της επι-

τυχίας. 

� Βρες τον καιρό να σκεφτείς. Αυτό είναι η πηγή της δύναµης. 
� Βρες τον καιρό να παίξεις. Αυτό είναι η συνταγή της παντοτινής 

νιότης. 
� Βρες τον καιρό να διαβάσεις. Αυτό είναι το θεµέλιο της σοφίας. 
� Βρες τον καιρό να κάνεις φίλους. Αυτό είναι ο δρόµος προς 

την ευτυχία. 
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Ελληνικό Παιδικό Χωριό (ΕΠΧ)  
γράφουν Ευαγγελία Μουρατίδου Α1 

Παρακευή Πέγιου Α2 

Σ κοπός του Ελληνικού Παιδικού Χωριού (ΕΠΧ) είναι να προ-
σφέρει στέγη και σωστή ανατροφή σε ελληνόπουλα που βρί-

σκονται σε ανάγκη, ενώ ένα από τα βασικά µελήµατα είναι να απο-
φευχθεί η ιδέα της ιδρυµατοποίησης.  
 Ουσιαστικός στόχος είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης του 
παιδιού και του προτύπου της οικογένειας, ως το θεµελιώδες κύτ-
ταρο της κοινωνίας. Πάνω σ’ αυτό το σκεπτικό επιδιώκεται η πρα-
κτική και ψυχική στήριξη της φυσικής, νοητικής και κοινωνικής 
ένταξης των παιδιών που έχουν στερηθεί την υγιή οικογενειακή 
βάση. Στη θέση της το Παιδικό Χωριό θέλει να προτείνει µία µε-
γάλη οικογένεια, βασισµένη στις αρχές της ελληνορθόδοξης παρά-
δοσης από τη µία, και της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας, από 
την άλλη.  

Useful Tips 
• Clean the aluminium cans or the plastic bottles well before you put 

them into the recycling bin. 
• You should put your materials into a plastic bag before you put 

them into the recycling bin. 
• You ought to put each material one-by-one into the recycling bin. 
• After you do this, you have to put the plastic bag into the recycling 

bin, too. 

Τα δρώµενα 1ου Γυµνασίου Τούµ̟ας 

 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
Αρ. Φύλλου 3  •  Τούµ̟α Θεσσαλονίκης, ∆εκέµβριος 2010  •  http://1gym-toump.thess.sch.gr/dromena.htm  •  ∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ 

 Α γ γ λ ι κ ά 
 Γ ε ρ µ α ν ι κ ά  Κάτω Τούµπα 
 Γ α λ λ ι κ ά  Αρτάκης 13 — τηλ.: 2310933662 
 Ι τ α λ ι κ ά  www.soeasy.gr 
 Ι σ ̟ α ν ι κ ά  www.win.net.gr  



 Το ΕΠΧ βρίσκεται στο Φίλυρο, σε µία έκταση περίπου 40 
στρεµµάτων που έχει παραχωρηθεί άτυπα από τη Νοµαρχία Θεσ-
σαλονίκης όπου έχουν ήδη χτιστεί 8 σπίτια και ένας χώρος πολλα-
πλών χρήσεων. Σε αυτά διαµένουν συνολικά 40 παιδιά, τα µεγαλύ-
τερα από τα οποία είναι αυτή τη στιγµή 12 ετών. Πρόκειται για 
παιδιά εγκαταλελειµµένα, ή από προβληµατικές ή άπορες οικογέ-
νειες, ή ορφανά. 
 Τα παιδιά µένουν σε ξεχωριστά σπίτια χωρητικότητας 6-8 
παιδιών καθένα, µε µία «µητέρα» και µία «θεία» (έµµισθοι υπάλλη-
λοι). Πηγαίνουν σχολείο στο ∆ηµοτικό του Φιλύρου, και γενικώς 
καταβάλλεται προσπάθεια να αναπτύξουν φυσιολογική ζωή, µε 
εξωσχολικές επίσης δραστηριότητες. Το ΕΠΧ είναι Σωµατείο µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύθηκε το 
1990 στη Θεσσαλονίκη.  
 Μία οµάδα εθελοντών, µε εµπνευστή και πρωτεργάτη τον 
Ε̟ίσκο̟ο Θερµών ∆ηµήτριο, ξεκίνησε το έργο µε καρδιά γεµά-
τη αγάπη και θέληση για προσφορά.  
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Οι δρόµοι της Τούµ̟ας 
«ΠΑΠΑΦΗ» 

γράφουν  οι  Χρήστος Τσάκος Β1 
Θβµάς Νίκας Β1 

Η  οδός Παπάφη ξεκινάει από τη Λεωφόρο Κ. Καραµανλή 
και αφού διασχίζει την Τούµπα σταµατά στην 25η Μαρτί-

ου. Πήρε το όνοµά της από τον θεσσαλονικιό τραπεζίτη και 
έµπορο Ιωάννη Παπάφη, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
1792 και απεβίωσε το 1886 στη Μάλτα. Έµπορος και εθνικός ευ-
εργέτης. Στα τέλη του 18ου αιώνα, εγκαταστάθηκε στη Μάλτα, 
όπου επιδόθηκε στο εµπόριο και απέκτησε µεγάλη περιουσία. 

∆ιαπνεόµενος από θερµά πατριωτικά αισθήµατα, διέθεσε 
µεγάλα ποσά για την επιτυχία της επανάστασης του 1821. Επί Ι-
ωάννη Καποδιστρία γράφτηκε από τους πρώτους και µε πολλές 
µετοχές στην Εθνική Τράπεζα, γεγονός που προκάλεσε την ευαρέ-
σκεια του κυβερνήτη, ο οποίος για να τον ανταµείψει φρόντισε να 
γίνει τιµητικά δεκτός στη Σχολή της Αίγινας ο ανιψιός του. 

Ο Ιωάννης Παπάφης κληροδότησε στην ελληνική κοινό-
τητα της Θεσσαλονίκης µεγάλα ποσά για την ίδρυση του φερώνυ-
µου ορφανοτροφείου (Παπάφειο) και 10.000 αγγλικές λίρες στο 
ορφανοτροφείο Χατζηκώστα. 

Προχωρώντας προς Βορρά, στη Λεωφόρο Κ. Καραµαν-
λή, στην οδό Παπάφη συναντούµε το µεγαλοπρεπές κτίριο του 
Παπάφειου Ορφανοτροφείου. Χτίστηκε την περίοδο 1894-1904 µε 
δωρεά του θεσσαλονικιού εµπόρου και τραπεζίτη. Έγινε σε σχέδια 
του αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη. Το Παπάφειο Οικοτροφείο 
Αρρένων ονοµάστηκε «Μελιτεύς» από το δωρητή για να θυµίζει τη 
Μελίτη (αρχαίο όναµα της Μάλτας), όπου έζησε και διακρίθηκε. 
Εκτός από τη φιλοξενία το ίδρυµα παρέχει στα ορφανά και τεχνική
-επαγγελµατική εκπαίδευση (ξυλουργική, µουσική, ηλεκτρολογία 
κ.λπ.). Συνεχίζει µέχρι και σήµερα το έργο του υπό την εποπτεία 
της Εκκλησίας. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ∆ΩΡΕΑΣ 
Καλούµε όλους, τους γονείς, καθηγητές, µαθητές και απόφοιτους 
του 1ου  Γυµν. Τούµπας να συµµετάσχουν στον εµπλουτισµό και 
στην ανανέωση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού του σχολείου µας. 

Όσοι διαθέτετε σε καλή κατάσταση και θέλετε να δωρίσετε στο  1ο 
Γυµνάσιο Τούµπας κάποιο από τα παρακάτω µπορείτε να έρθετε 
σε επικοινωνία µε τον καθηγητή Πληροφορικής κο ∆. Ναστούλα.  

Ο εξοπλισµός θα χρησιµοποιηθεί προς αντικατάσταση παλαιότε-
ρων συσκευών και για επίδειξη στα πλαίσια του µαθήµατος της 
Πληροφορικής. 

Υλικά: Κεντρική Μονάδα Υπολογιστή, Έγχρωµη Οθόνη, Εκτυπω-
τή, Πληκτρολόγιο, Ποντίκι,  κτλ. 

 

 

γράφουν  οι  Χριστίνα Κορνισορλή Β1 
Κατερίνα Τσαλίκη Β1 

ΧΟΜΠΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑ-
ΠΟΙΟΣ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙ’ ΑΥ-
ΤΟ. 
ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ∆ΙΑΦΟ-
ΡΑ ΧΟΜΠΙ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΧΡΗ-
ΣΙΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ !!!  
ΜΕΡΙΚΑ ΓΝΩΣΤΑ ΧΟΜΠΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

 
ΧΟΡΟΣ 

Ο  χορός, κλασικός και σύγχρονος, χαρίζει ευλυγισία και 
µαθαίνει το παιδί να στέκεται και να περπατά σωστά. Χο-

ρεύοντας, κινητοποιούνται όλες οι µυϊκές οµάδες του 
σώµατος, σφίγγουν οι κοιλιακοί µύες, δυναµώνει ο 
κορµός και γυµνάζονται πόδια και χέρια. Ο µαθητής 
διδάσκεται να ελέγχει το σώµα του, µε αποτέλεσµα να 
αποκτά αρµονία στην κίνηση. Τα οφέλη, ωστόσο,  δεν 
είναι µόνο σωµατικά. Η µουσική συµβάλλει στην ψυ-
χική ισορροπία, ενώ ο χορός είναι τρόπος έκφρασης που τονώ-
νει την αυτοπεποίθηση του ατόµου. Μερικά είδη χορού είναι: 
Σάλσα, Σάµπα, Μπαλέτο, Τζαζ, Κλασσικός και Μοντέρνος.  

 
ΒΟΛΕΫ 

Η  πετοσφαίρηση ή βόλεϊµπολ ή βόλεϊ είναι ένα οµαδικό 
ολυµπιακό άθληµα, το οποίο παίζεται από ανδρικές ή γυ-

ναικείες οµάδες των έξι παιχτών. Υποδο-
χή, πάσα, καρφί και πόντος. Αυτό που 
κάνουν οι καλύτερες οµάδες στον κόσµο 
να φαίνεται ένα από τα πιο εύκολα πράγ-
µατα στον κόσµο, είναι στην πραγµατικό-
τητα υπερβολικά δύσκολο. Οποιοσδήποτε 
έχει παίξει ποτέ βόλεϊ ξέρει πόσο δύσκολο 
είναι να βάλεις την µπάλα στην αντίπαλη 
µεριά χωρίς να στην επιστρέψει ο αντίπαλος. Το βόλεϊ είναι πολύ 
διασκεδαστικό και ένα πολύ δηµοφιλές χόµπι. 

 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

Η  ζωγραφική είναι ένα χόµπι µε το οποίο αφήνουµε τον 
εαυτό µας ελεύθερο, δηµιουργούµε αφηρηµένα σχέδια και 

εκφράζουµε τα συναισθήµατά µας µέσω αυ-
τής! Όταν ζωγραφίζουµε αφήνουµε τη φαντα-
σία µας να καλπάσει και πάνω στο χαρτί πα-
ρουσιάζουµε την καθηµερινότητα και τον 
κόσµο µε το δικό µας µοναδικό τρόπο !!! 

 
ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ 

γράφει ο Κυριάκος Σωτηριάδης Γ1 

Η  πάλη είναι ένα από τα πιο αρχαία αθλήµατα και παιζόταν 
στους αρχαίους ολυµπιακούς αγώνες, όπου διεξάγονταν 

στην αρχαία Ολυµπία.  
Υπάρχουν δύο είδη πάλης:  
� Η Ελληνορωµαϊκή πάλη στην οποία δεν επιτρέπονται οι λα-

βές κάτω από τη ζώνη, δηλαδή απαγορεύονται οι λαβές στα 
πόδια. (το οποίο είδος παιζόταν στην αρχαία Ελλάδα) και 

� Η µεταγενέστερη πάλη, η ελεύθερη πάλη ή ελευθέρα όπως 
συνηθίζεται να λέγεται ,στην οποία επιτρέπονται λαβές και 
στα πόδια. 

Η πάλη σαν άθληµα δεν θεωρείται πολεµική τέχνη διότι δεν πε-
ριέχει γροθιές, κλοτσιές ή λαβές, οι οποίες να οδηγούν σε πνιγ-

µούς ή εξαρθρώσεις, αλλά λαβές οι οποίες δεν σου προκαλούν 
κανένα τραυµατισµό αν βέβαια πραγµατοποιούνται σε στρώµατα 
ή σε µαλακό έδαφος, όπως η άµµος. 

Υπάρχουν πολλά αθλήµατα τα οποία είναι πανοµοιότυπα 
µε την πάλη. Π.χ. το grappling, το τζούντο, το beach wrestling 
κ.α. 

Η πάλη είναι ολυµπιακό άθληµα και οι παλαιστές αγωνί-
ζονται ανά κατηγορίες κιλών. Οι κατηγορίες αυτές είναι 7: 

1. 55 κιλά 
2. 60 κιλά 
3. 66 κιλά 
4. 74 κιλά 
5. 84 κιλά  
6. 96  κιλά  
7. 120 κιλά 
Για την ελληνική πάλη, υπήρχε µία σιωπή 18 χρόνων, 

όσον αναφορά τις διεθνείς διακρίσεις της εθνικής οµάδας. Αυτήν 
την σιωπή την έσπασε ο 23 ετών Αρζουµανίδης Ιωάννης µαζί µε 
τον προπονητή του Κωνσταντίνο Σωτηριάδη (ο οποίος έχει ψη-
φισθεί ως ο καλύτερος διαχρονικά προπονητής µε βάση τις δια-
κρίσεις που έχει φέρει στην Ελλάδα σαν συλλογικός προπονητής 
αλλά και στον κόσµο σαν οµοσπονδιακός προπονητής στην ε-
λευθέρα πάλη ανδρών – γυναικών) κατακτώντας το χάλκινο µε-
τάλλιο στο παγκόσµιο πρωτάθληµα ελευθέρας πάλης, όπου διε-
ξάχθηκε το 2009 στο Χέρνινγκ της ∆ανίας, νικώντας τον καθορι-
στικό αγώνα µε τον 5ο ολυµπιονίκη του Πεκίνου, Rodrigues Dis-
ney από την Κούβα την κατηγορία των 120 κιλών. 

Την ίδια επιτυχία επανέλαβε το 2010 στο παγκόσµιο πρω-
τάθληµα στη Μόσχα κερδίζοντας τον Αζέρο Isayev Ali στο κα-
θοριστικό αγώνα για την τρίτη – πέµπτη θέση νικώντας 2-0 στις 
περιόδους. 

 

��� 

Αγα̟ηµένες ταινίες 

Truman Show 
γράφει  η  Άννα Τυριβούζη  Β1 

Η  αγαπηµένη µου ταινία ονοµάζεται «Truman Show», µε 
πρωταγωνιστή τον Jim Carrey, ο οποίος υποδύεται τον 

Truman Burbank. Τα γυρίσµατα έγιναν 
στις ΗΠΑ στις 5 Ιουνίου 1998. Η ταινία 
διαρκεί 103΄. Με σκηνοθέτη τον Peter 
Weir και συγγραφέα τον Adriou Niccol, 
το «Truman Show» πήρε υποψηφιότητα 
για τρία Όσκαρ. 

Το θέµα αυτής της ταινίας είναι ένας άνδρας, ο οποίος κινη-
µατογραφεί την ζωή του Truman Burbank χωρίς ο ίδιος να το 
ξέρει. Ζει µέσα σε ένα τεράστιο στούντιο και κάθε άνθρωπος 
µέσα σε αυτό είναι ηθοποιός. Ο Truman δεν έχει καταλάβει τί-
ποτα, καθώς βρίσκει την ζωή του απλή και κοινή, µέχρι που µια 
µέρα µε ένα καραβάκι φθάνει στο τέλος του στούντιο και βγαίνει 
έξω στον πραγµατικό κόσµο. 

Αυτή η ταινία είναι ιδιαίτερη για µένα, γιατί η υπόθεσή της 
είναι επίκαιρη. ∆εν έχει κλασικό θέµα. Αντιθέτως είναι τόσο ενδι-
αφέρον και σύγχρονο, που µας κρατά στην οθόνη µέχρι το τέ-
λος, καθώς ο σκηνοθέτης έχει επιλέξει να µην µας αποκαλύψει 
την αλήθεια, δείχνοντας µας πολλές περίεργες σκηνές. Όλα τα 
σκηνικά µοιάζουν πολύ αληθινά και οι ηθοποιοί παίζουν εξαιρετι-
κά. Τέλος αυτή η ταινία θα είναι για µένα πάντα ξεχωριστή, αν 
και τελικά δεν κατάφερε να πάρει Όσκαρ. 

 
 

Μαλλιά κουβάρια (Tangled) 
γράφει  η  Κωνσταντίνα Αθανσακο̟ούλου Β1 

Μ ια ταινία που άρεσε πολύ σε αρκετούς συνοµήλικους µας 
είναι η ταινία µε τίτλο Tangled. 

Στην ταινία η  Ραπουνζέλ – µια όµορφη έφηβη µε µακριά, κατά-
ξανθα µαλλιά µήκους 70 µέτρων, που έχουν µαγικές ιδιότητες – 
ζει φυλακισµένη για χρόνια σε έναν πανύψηλο 
πύργο. Όταν ένας περιζήτητος κλέφτης, ο 
Φλιν Ράιντερ, βρίσκει καταφύγιο στον πύργο 
της Ραπουνζέλ, κλείνουν µια συµφωνία και οι 
περιπέτειες µόλις αρχίζουν για τους ήρωές 
µας.  

 Η Ραπουνζέλ έρχεται στη µεγάλη οθόνη µέσα από µια νέα, 
πρωτότυπη και ξεκαρδιστική ιστορία και σε 3D. Μια ιστορία για 
µικρά και … µεγάλα παιδιά! 
ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ: Άλκηστις Πρωτοψάλτης, 
Ιωάννας Παππά και Παναγιώτη Μπουγιούρη. 
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Αγα̟ηµένος τραγουδιστής 
γράφουν  οι  Βάλια Τυριβούζη  Α2 

 Μίλτος ΣουλτάνηςΑ2 

Μιχάλης Χατζηγιάννης  

Έ νας από τους αγαπηµένους µας ροκ τραγουδιστές είναι ο 
Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος είναι ένας από τους µεγα-

λύτερους καλλιτέχνες της Ελλάδας. Γεννήθηκε 
στη Λευκωσία το 1978.Καθώς µεγάλωσε απέκτη-
σε πτυχία στην κιθάρα και στο πιάνο. Το 1998 
εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισµό της 
Eurovision όπου ερµήνευσε το τραγούδι 
''Γέννεσις''. 

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ερµήνευσε πολλές επιτυχίες. Κά-
ποιες από αυτές είναι: ''χωρίς αναπνοή'', ''δεν έχω χρόνο'', ''αν µου 
τηλεφωνούσες'', ''µόνο στα όνειρα'', ''φώναξε πιο δυνατά'', ''φίλοι 
και εχθροί'', ''σε θέλω'', ''πως χάνω τον έλεγχο'', ''χέρια ψηλά'' και 
πολλά άλλα. 

Ο Χατζηγιάννης κλείνει την δεκαετία 2000-2010 παίρνοντας 
το ειδικό βραβείο "Best Selling Artist of the Decade" κάνοντας 
πωλήσεις πάνω από 3.500.000. Το καλοκαίρι του 2010 ο Χατζη-
γιάννης κυκλοφορεί το cd single "Το καλοκαίρι µου" που είναι 
προάγγελος του επερχόµενου cd που κυκλοφορήσει τον Οκτώβρι-
ο. Παράλληλα στην Γερµανία κυκλοφορεί το cd single "Everyone 
dance" ενώ κυκλοφορεί ήδη σε 6 χώρες της Ευρώπης το πρώτο 
του αγγλόφωνο album µε τίτλο "Mihalis" κι έτσι γίνεται ο 3ος 
Έλληνας τραγουδοποιός που δηµιουργεί album µε ξένη εταιρία 
και θα κυκλοφορήσει σε 18 χώρες σε όλη την Ευρώπη. Παράλλη-
λα ο Χατζηγιάννης δίνει την φωνή του στην κυπριακή τηλεοπτική 
σειρά "Στην άκρη του παράδεισου" ερµηνεύοντας το οµώνυµο 
τραγούδι.  
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∆είτε  την  ιστοσελ ίδα  του  σχολε ίου :  
http://1gym-toump.thess.sch.gr 
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Τα δρώµενα 1ου Γυµνασίου Τούµ̟ας 
Ιδιοκτησία - Έκδοση : Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων 1ου Γυµνασίου Τούµπας 

Έδρα : 1ο Γυµνάσιο Τούµπας, Παπάφη 130Α  ΤΚ 54453  

Ε̟ικοινωνία: tadromena@sch.gr 

Ιστοσελίδα : http://1gym-toump.thess.sch.gr/dromena.htm 

Συντακτική Οµάδα  : Καθηγητές &  Μαθητές του 1ου Γυµνασίου Τούµπας 


