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Πρόλογος 
Με την ευκαιρία της 4ης έκδοσης της σχολικής μας εφημερίδας 
θα θέλαμε να ευχηθούμε σε μαθητές και γονείς του σχολείου μας 
Χρόνια Πολλά, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο και 
δημιουργικό το νέο έτος. 
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Τα 
Χριστούγεννα 
είναι μια από 
τις καλύτερες 
γιορτές στον 
κόσμο γιατί 
μας θυμίζει την 
γέννηση του 
Χριστού.  

Τα Χριστούγεννα 
μερικοί στολίζουν 
δέντρα,καραβάκια και 
άλλοι απλώς  έναν 
Άγιο Βασίλη.
Οι νοικοκυρές 
φτιάχνουν διάφορα 
γλυκίσματα όπως:
Κουραμπιέδες, 
μελομακάρονα και 
σοκολατένιους Άγιους 
Βασίληδες. Την 
πρωτοχρονιά που είναι 
λίγο πιο μετά από τα 
Χριστούγεννα κόβουμε 

την αγαπημένη μας 
βασιλόπιτα  την 
οποία την κόβουμε 
την ώρα που αλλάζει 
ο χρόνος. 
Στον Βόλο, την πόλη 
μας στολίζουμε 
λαμπιόνια σε σχήμα 
κυμάτων.
Πριν τα 
Χριστούγεννα τα 
παιδιά γράφουν 
γράμμα στον Άι 
Βασίλη για να τους 
φέρει κάποιο δώρο 
την πρωτοχρονιά.

Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα 

Το Μεταξουργείο Ετμεκτζόγλου ιδρύθηκε το 1924, απο τους αδερφούς Γεώργιο και Αθανάσιο 
Ετμεκτζόγλου, με την αρχική επωνυμία « Υιοί Α. Ετμεκτζόγλου». Είναι το πρώτο εργοστάσιο, που 
λειτούργησε στην προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας και είναι στενά συνδεδεμένο με την κοινωνική ζωή του 
τόπου, την οικονομία και βιομηχανία της προπολεμικής κυρίως περιόδου.
Οι αδελφοί Ετμεκτζόγλου κατάγονταν από τη Μ. Ασία, και συγκεκριμένα από την κωμόπολη Ορτάκιοϊ της 
Βιθυνίας, όπου κύρια απασχόληση των κατοίκων ήταν η σηροτροφία και η μεταξουργία.
Εγκαταστάθηκαν στον Βόλο το 1924 και έκτισαν, με προσωπική εργασία, ένα μικρό αναπηνιστήριο 
κουκουλιών με 10 λεκάνες, το οποίο απασχολούσε 17 άτομα (τα 4 προέρχονταν από το εργοστάσιο της Μ. 
Ασίας).
Από το 1928 λειτούργησε το νέο ατμοκίνητο εργοστάσιο στο κεντρικό διώροφο κτίσμα, στο οποίο 
εργάζονταν πάνω από 150 άτομα, στην πλειοψηφία τους εργάτριες κυρίως πρόσφυγες από τη Μ. Ασία. Το 
1975, εγκαταστάθηκε στο ισόγειο του εργοστασίου υφαντήριο, το  οποίο λειτούργησε έως το 1991.
Σήμερα διασώζεται στο εργοστάσιο ο εξοπλισμός που ανήκει κυρίως στην τελευταία φάση της 
λειτουργίας της επιχείρησης (1961-1991). Συγκεκριμένα διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση τμήματα 
των ατμοκίνητων αναπηνιστηρίων, οι παλιές και οι νέες συσκευές αποξήρανσης και διαλογής, οι λέβητες, 
καθώς και ο εξοπλισμός του υφαντήριου.
Το Μουσείο Μεταξουργίας λειτουργεί σε συνέργεια με τη Βιβλιοθήκη της Νέας Ιωνίας, η οποία στεγάζεται 
στο κτήριο του πρώτου αναπηνιστηρίου.

Μουσείο Μεταξουργείου Αφών Ετμεκτζόγλου

Καλές Γιορτές!!!



Όταν ο Δεκέμβρης φανεί, μια 
γλυκιά Χριστουγεννιάτικη 
ανυπομονησία 
γεννιέται και εξαπλώνεται 
γρήγορα στη καθημερινότητά 
μας.  Λίγο οι φανταχτερά 
στολισμένες βιτρίνες των 
καταστημάτων, λίγο οι 
στολισμένοι δρόμοι, λίγο οι 
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
που ξεκινούν από νωρίς κάθε 
χρόνο μαζί με τις 
χριστουγεννιάτικες μελωδίες στο 
ραδιόφωνο…δεν θέλει και 
πολύ !!  Ένα πλήθος από ήθη και 
έθιμα πλησιάζει ενώ οι μέρες 
μετρούνται αντίστροφα μέχρι τα 
Χριστούγεννα, ένα πλήθος που 
μας γεμίζει αναμνήσεις κοντινές 
και μακρινές.  Έχετε αναρωτηθεί 
όμως ποτέ από πού προέρχονται 
όλα αυτά;  Πόσα χάθηκαν στο 
χρόνο ή πόσα ακόμα άγνωστα 
υπάρχουν;  Ας κάνουμε ένα 
χειμωνιάτικο ταξίδι σε 
ατμόσφαιρα γιορτινή και 
προπαντώς ελληνική για να το 
ανακαλύψουμε !!

Κολίντα Μπάμπω

Στην Πέλλα, αναβιώνει ακόμα και 
σήμερα το έθιμο της “Κόλιντα 
Μπάμπω”. 

Οι κάτοικοι της περιοχής το 
βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου 
ανάβουν φωτιές, φωνάζοντας 
“Κόλιντα Μπάμπω” που 
σημαίνει “σφάζουν, γιαγιά”. 
Αυτό είναι ένα έθιμο που 
αναπαριστά την σφαγή των 
αρσενικών νηπίων από τον 
Ηρώδη. Έτσι η φωτιά 
ενημερώνει τους κατοίκους να 
προφυλαχθούν όχι μόνο από 
τον βασιλιά Ηρώδη, αλλά και 
από τα κακά που ίσως 
επιφυλάσσει η νέα χρονιά.

Το τάισμα της βρύσης

Οι κοπέλες στη Θεσσαλία, τα 
χαράματα των Χριστουγέννων, 
αλλού την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς, πηγαίνουν στην 
πιο κοντινή βρύση “για να 
κλέψουν το άκραντο νερό” 
(άκραντο, δηλαδή αμίλητο, 
γιατί δε βγάζουν λέξη σ’ όλη 
τη διαδρομή). Αλείφουν τις 
βρύσες του χωριού με βούτυρο 
και μέλι, με την ευχή όπως 
τρέχει το νερό να τρέχει και η 
προκοπή στο σπίτι τον 
καινούργιο χρόνο και γλυκιά να 
είναι και η ζωή τους.

 Για να έχουν καλή σοδειά, όταν 
φτάνουν εκεί, την “ταΐζουν”, με 
διάφορες λιχουδιές, όπως 
βούτυρο, ψωμί, τυρί, όσπρια ή 
κλαδί ελιάς. Όποια θα πήγαινε 
πρώτη στη βρύση, αυτή θα ήταν 
και η πιο τυχερή ολόκληρο το 
χρόνο. Έπειτα ρίχνουν στη 
στάμνα ένα βατόφυλλο και τρία 
χαλίκια, “κλέβουν νερό” και 
γυρίζουν στα σπίτια τους πάλι 
αμίλητες μέχρι να πιούνε όλοι 
από το άκραντο νερό. Με το ίδιο 
νερό ραντίζουν και τις τέσσερις 
γωνίες του σπιτιού, ενώ 
σκορπούν στο σπίτι και τα τρία 
χαλίκια.

Ο «Πουρπούρης»
Ένα προσφυγικό έθιμο που το 
έφεραν το 1922 οι 
«Σακπασιώτες» από τα εφτά 
απέναντι χωριά της Ανατολικής 
Θράκης, όταν 
μετεγκαταστάθηκαν στις 
καινούργιες τους πατρίδες στη 
Δυτική Θράκη. Ο «Πουρπούρης», 
φορούσε προβιά ή κάπα τσομπάνη 
μια μάσκα από νεροκολοκύθα και 
κουδούνια στη μέση, πήγαινε από 
σπίτι σε σπίτι, με τη συνοδεία 
νέων του χωριού και έλεγε τα 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Χριστουγεννιάτικα Ήθη και Έθιμα

Με την τάξη μου ως τώρα 
έχουμε κάνει αρκετές 
δραστηρίοτητες. Στην αρχή 
της σχολικής 
χρονιάς,επισκεφτήκαμε το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας. Ακόμη,η τάξη μας 
είχε την ευκαιρία  να 
παρελάσει στην 28η 
Οκτωβρίου, στην παραλία του 
βόλου και να συμμετέχει στην 
ημέρα του αθλητισμού.

Δραστηριότητες της τάξης μου
Επίσης, τον Νοέμβριο πήγαμε 
μια εκδρομή στη Αθήνα που 
ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. 
Εκεί, επισκεφτήκαμε το 
μουσείο της ακρόπολης, τη 
βουλή και το ίδρυμα Νιάρχος. 
Όλες αυτές οι 
δραστηρίοτητες ήταν πολύ 
όμορφες και είμαι σίγουρος 
πως μας περιμένουν πολλές 
ακόμα μέχρι το τέλος της 
χρονιάς!

Το ηπειρωτικό ντέφι λέγεται 
νταϊρές είναι ένα όργανο μεσαίο 
μεγέθους που συναντάται στην 
Ήπειρο. Ο ήχος του έχει το 
ηχόχρωμα της Ηπειρώτικης 
κομπανίας. Για την κατασκευή 
του χρησιμοποιούνται υλικά 
άριστα για να αναδειχθεί η φωνή 
του οργάνου.
Τα τελευταία χρόνια το βάρος 
του έχει ελαττωθεί αρκετά με 
την χρήση προηγμένων μεθόδων 
εσωτερικού κουρδίσματος. Η 
διάμετρος του είναι 13 ή14

Ηπειρώτικο ντέφι
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Συνταγές
Γιαουρτόγλυκο Βόλου

Υλικά 

● 10 αυγά 
● 300 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) 

ζάχαρη άχνη 
● 1 κιλό γιαούρτι πρόβειο 
● 50 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) 

Κορν Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ 
● 50 γρ. (¼ φλιτζ. τσαγιού) 

ανθόνερο 
● 120 γρ. (3/4 φλιτζ. τσαγιού) 

αμύγδαλα ολόκληρα ανάλατα 
● 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) 

ινδοκάρυδο 
● 2 φύλλα κρούστας 
● Λίγη βανίλια 
● Ξύσμα ½ λεμονιού 
● Ξύσμα ½ πορτοκαλιού 

 Εκτέλεση

Βάζετε στο μπολ του μίξερ τα 
κροκάδια με τη μισή ζάχαρη 
άχνη και τα χτυπάτε μέχρι να 
αφρατέψουν. Προσθέτετε το 
γιαούρτι, το ινδοκάρυδο, το 
Κορν Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ, το 
ανθόνερο το ξύσμα λεμονιού, το 
ξύσμα πορτοκαλιού και τη 
βανίλια και ανακατεύετε ελαφρά 
με το χέρι. Χτυπάτε τα ασπράδια 
με την υπόλοιπη άχνη μέχρι να 
φουσκώσουν και τα ανακατεύετε 
με τα υπόλοιπα υλικά. Σε 
βουτυρωμένο ταψί διαμέτρου 
35-36 εκατοστά απλώνετε τα 
φύλλα κρούστας. 

Απλώνετε από πάνω το μίγμα, 
πασπαλίζετε με τα αμύγδαλα και 
ψήνετε σε μέτρια 
προθερμασμένο φούρνο στους 
160 °C αέρα για μία ώρα C αέρα για μία ώρα 
περίπου.

Τίγρης
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Η τίγρη, ένα από τα λιγοστά ζώα 
της επονομαζόμενης 
Χαρισματικής Μεγαπανίδας
(Charismatic Megafauna), 
αποτελεί ένα από τα πλέον 
αναγνωρίσιμα είδη στην υφήλιο, 
με το χαρακτηριστικό μοτίβο από 
κάθετες, σκούρες ραβδώσεις σε 
κοκκινο-πορτοκαλί υπόστρωμα 
στην άνω επιφάνεια και, την πιο 
ανοικτόχρωμη κάτω επιφάνεια 
του σώματός της.
Έχει εξαιρετικά ευμεγέθεις 
κυνόδοντες, τους μεγαλύτερους 
από τα αιλουροειδή με ύψος 
μύλης 74,5 έως και 90 χιλιοστά. 
Σε ζωολογικούς κήπους, κάποιες 
τίγρεις έχουν ζήσει για 20 έως 26 
έτη, που φαίνεται επίσης να είναι 
η διάρκεια ζωής τους στην άγρια 
φύση. Αποτελεί, ίσως, το 
δημοφιλέστερο από τα μεγάλα 
θηλαστικά του κόσμου, με 
εξέχουσα θέση στην αρχαία 
μυθολογία και λαογραφία και 
συνεχή ιστορική παρουσία στη 
λογοτεχνία και σε όλες 
ανεξαιρέτως τις καλές τέχνες, 
αλλά και στον κινηματογράφο.

Θεωρείται δεδομένη πρακτική, 
όμως δεν είναι. Ως κάτοικοι 
αυτής της χώρας, οφείλουμε να 
υιοθετήσουμε πρακτικές που θα 
συμβάλλουν σε αυτή την 
κατεύθυνση και παράλληλα θα 
ενδυναμώσουν το πράσινο 
αποτύπωμα της Ελλάδας 
συμμετέχοντας στη διαδικασία 
της ανακύκλωσης συσκευασιών 
στα προγράμματα του Μπλε 
Κάδου και του Μπλε Κώδωνα.
Η μείωση του όγκου των 
απορριμμάτων που καταλήγουν 
στους χώρους ταφής και η 
εξοικονόμηση ενέργειας και 
πρώτων υλών που απαιτείται για
την παραγωγή νέων συσκευασιών 
ακούγονται ίσως μικρά βήματα 
προς ένα πιο υγιή πλανήτη, όμως 
δεν είναι.
        Σύμφωνα έρευνες, με την 
ανακύκλωση 1.000 κιλών 
χαρτιού σώζουμε 17 δέντρα και 
εξοικονομούμε 130 κιλά 
πετρέλαιο, που θα 
χρησιμοποιούνταν για την 
παραγωγή της ενέργειας που 
απαιτείται για τη δημιουργία του 
χαρτιού.

Ανακύκλωση
• Πάνω το γεμίζουμε με φώτα 

και στολίδια και απο κάτω 
βρίσκουμε ένα σωρό 
παιχνίδια!! 

• Είναι κοντοί και γελαστοί 
του Αι-Βασίλη οι βοηθοί!!

• Μέσα σ’ αυτήν γεννήθηκε ο 
μικρός Χριστός για να 
σκορπίσει της Αγάπης το 
υπέρλαμπρο Άγιο Φώς.

• Έχει όμορφα φτερά, στον 
ουρανό πετάει και απο τα 
άσχημα όνειρα, παιδάκια 
μας φυλάει.

Αινίγματα

Λεζάντα που 
περιγράφει την 
εικόνα ή το 
γραφικό. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9


Ένα γράμμα στη Φιλοζωική

Οι ιώσεις, κατά τους 
χειμερινούς μήνες, 
ταλαιπωρούν μικρούς και 
μεγάλους. Τα παιδιά είναι πιο 
ευάλωτα καθώς το 
ανοσοποιητικό τους σύστημα 
δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως 
και ο οργανισμός τους δεν 
διαθέτει όλα τα απαραίτητα 
αντισώματα για να 
αντισταθεί. Χρειάζονται 
τροφές πλούσιες σε όσο το 
δυνατόν περισσότερα 
θρεπτικά συστατικά όπως 
βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, ω3 
λιπαρά και αντιοξειδωτικά 
που είτε μόνες τους είτε σε 
συνδυασμό, θα ενισχύσουν το 
αμυντικό τους σύστημα και 
θα καταπολεμήσουν τις 
εποχιακές αυτές ιώσεις. 
Κάποιες από αυτές τις 
τροφές είναι οι εξής:

Φρούτα και λαχανικά
Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες 
που περιέχουν τροφές όπως 
τα εσπεριδοειδή, οι ντομάτες, 

Πρόληψη των παιδικών ιώσεων με σωστή διατροφή

Προσπαθώ να καταλάβω τους 
νόμους που αφορούν τις 
περιπτώσεις κακοποίησης 
ζώων. Έχω στείλει πολλά 
ηλεκτρονικά μηνύματα αλλά 
δεν υπήρχε ανταπόκριση. Η 
πρόθεσή μου είναι να γίνουν 
τα πράγματα καλύτερα. Το 
πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ 
τα αδέσποτα. Είναι οι 
άνθρωποι που έχουν σκυλιά 
και γάτες και τους επιτρέπουν 
να αναπαράγονται αντί να 
υπόκεινται στειρώσεις.

 Κάποια σκυλιά είναι 
αλυσοδεμένα για καιρό και 
κάθονται πάνω στις 
ακαθαρσίες τους οι οποίες 
προκύπτουν από τη 
λανθασμένη διαχείρισή 
τους.

 Υιοθετήστε ένα 

 αδέσποτο 

από τη 

Φιλοζωική

Είναι άδικο να 
συμπεριφέρονται έτσι 
απάνθρωπα σε αυτά τα 
πλάσματα. Ακριβώς που 
βρίσκονται  οι νόμοι? Η 
αστυνομία πρέπει να τιμωρεί 
τους παραβάτες. 

‘Ένα έθνος κρίνεται από το 
πώς μεταχειρίζεται τα ζώα’.  

Γκάντι

το μπρόκολο, το σπανάκι, τα 
ακτινίδια, τα ρόδια, οι 
πιπεριές και τα καρότα, 
ενισχύουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα. Σε συνδυασμό με τη 
συνεχή ενυδάτωση των 
παιδιών με νερό αλλά και 
φυσικούς θρεπτικούς χυμούς 
από τα κατάλληλα φρούτα και 
λαχανικά θα τα βοηθήσουν να 
αναρρώσουν γρηγορότερα. 
Γιαούρτι
Είναι πλούσιο σε βιταμίνη D, 
σημαντική για τη θωράκιση 
του ανοσοποιητικού μας 
συστήματος. Συμβάλλει στην 
καλή κατάσταση του 
βλεννογόνου του εντέρου και 
είναι απαραίτητο όταν τα 
παιδιά παίρνουν αντιβίωση. 
Γάλα
Πλούσιο, όχι μόνο σε 
ασβέστιο, αλλά και άριστη 
πηγή υδατανθράκων, 
πρωτεϊνών, βιταμινών (Α,C,Β), 
λιπιδίων και ιχνοστοιχείων.
Μέλι
Καταπραΰνει τον βραδινό 

βήχα και έχει 
αντιβακτηριδιακή και 
αντιφλεγμονώδη δράση. 
Αμύγδαλα
Πλούσια σε αντιοξειδωτικά, 
βιταμίνη Ε, φολικό οξύ, ω-3 
και φυτικές ίνες, 
συνδυάζονται τέλεια με το 
γιαούρτι και το μέλι.
Τσάι 
Μαύρο, πράσινο ή του 
βουνού,το τσάι περιέχει 
αντιοξειδωτικά που 
αντιμετωπίζουν τον 
πονόλαιμο και το βήχα, ειδικά 
αν συνδυαστούν με μέλι και 
λεμόνι. Οι πολυφαινόλες και 
τα φλαβονοειδή που περιέχει 
 μάχονται τις ελεύθερες ρίζες 
που βλάπτουν τα κύτταρα.

Τσιτσιρίγκου Σταυρούλα
Ειδικός Γενικής Ιατρικής
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Ιατρική στήλη

Κινηματογραφικά νέα

ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

Η ανεμοβλογιά προκαλείται από τον 
ιό της ανεμοβλογιάς, ο οποίος ανήκει 
στην ομάδα των ερπητοϊών. 
Μεταδίδεται πολύ εύκολα με 
σταγονίδια που περιέχουν τον ιό, από 
την μύτη ή το στόμα. 
Συνήθως ξεκινά με ήπιο πυρετό. 
Σύντομα εμφανίζονται οι 
χαρακτηριστικές φυσαλίδες που 
ξεκινούν από τον κορμό και το 
πρόσωπο και μπορεί να εμφανιστούν 
σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. 
Οι φυσαλίδες αυτές έχουν διάμετρο 
5-10 χιλιοστά και η βάση τους είναι 
κόκκινη. Αρχίζουν να ξηραίνονται 4-
5 μέρες μετά την εμφάνισή τους.
Το παιδί παρουσιάζει έντονο κνησμό 
(φαγούρα), φαρυγγοδυνία 
(πονόλαιμο), βήχα, ρινίτιδα και 
κοιλιακό άλγος. 
  

 Τα μικρότερα παιδιά συνήθως 
περνούν την αρρώστια πιο ήπια, σε 
αντίθεση με τα μεγαλύτερα παιδιά 
και τους ενήλικες. Ο χρόνος που 
χρειάζεται για να εκδηλώσει την 
αρρώστια ένα παιδί που ήρθε σε 
επαφή με τον ιό είναι 7-21 μέρες. Ο 
ασθενής μεταδίδει τον ιό 2 μέρες 
πριν την εμφάνιση του εξανθήματος 
μέχρι και 6 μέρες μετά και 
αναρρώνει πλήρως σε 8 περίπου 
μέρες. Η πτώση όμως των εφελκίδων 
(της κρούστας που σχηματίζεται 
πάνω από τις φυσαλίδες) μπορεί να 
αργήσει πολύ περισσότερο.
Η θεραπεία της ανεμοβλογιάς γίνεται 
με:
Αντιπυρετικά, κατά προτίμηση 
παρακεταμόλη. Απαγορευτική είναι η 
χρήση της  ασπιρίνης, γιατί έχει 
ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση του 
συνδρόμου Reye (ασθένεια που ς   

συνδρόμου Reye (ασθένεια που 
προσβάλλει τον εγκέφαλο και τα 
νεφρά).
 Αντιϊσταμινικά φάρμακα για τον 
κνησμό 
Αντιβίωση δε χρειάζεται.
Πώς είναι δυνατό, τελικά, κάποιος να 
προφυλαχτεί από την ανεμοβλογιά;
Με εμβολιασμό που γίνεται στην 
ηλικία των 12 μηνών. Αν το παιδί 
είναι 1-12 ετών, χρειάζεται μία μόνο 
δόση. Αν είναι μεγαλύτερο, 
χρειάζονται δύο δόσεις. Το εμβόλιο 
δεν έχει ουσιαστικά καμία 
παρενέργεια και προστατεύει σε 
ποσοστό 80-90%. Όσοι 
παρουσιάσουν ανεμοβλογιά, παρά 
τον εμβολιασμό, θα εμφανίσουν 
πολύ ελαφρά συμπτώματα. 

  

Το Μόνος στο σπίτι (πρωτότυπος 
τίτλος: Home Alone) είναι 
αμερικανική Χριστουγεννιάτικη 
κωμική ταινία που κυκλοφόρησε 
στις 16 Νοεμβρίου 1990, σε 
σκηνοθεσία του Κρις Κολόμπους 
και σε σενάριο του Τζον Χιουζ. Τη 
σύνθεση της μουσικής ανέλαβε ο 
Τζον Γουίλιαμς. Πρωταγωνιστής της 
ταινίας είναι ο Μακόλεϊ Κάλκιν στον 
ρόλο του Κέβιν Μακκάλιστερ,  

Θεσμός του σχολικού νοσηλευτή 

ένα αγόρι που η οικογένειά του 
αφήνει κατά λάθος μόνο στο σπίτι, 
όταν φεύγουν για τις διακοπές των 
Χριστουγέννων στο Παρίσι. Ο 
Κέβιν, αρχικά, απολαμβάνει 
τογεγονός του να είναι μόνος στο 
σπίτι, αλλά σύντομα πρέπει να 
αντιμετωπίσει δύο διαρρήκτες τους 
οποίους υποδύονται οι Τζο Πέσι και 
Ντάνιελ Στερν. Τους γονείς του 
Κέβιν υποδύονται οι Κάθριν Ο'Χάρα 

Ο θεσμός του σχ. Νοσηλευτή 
αποτελεί στην εποχή μας 
αποτελεσματική και σημαντική 
λύση για τα προβλήματα που 
μπορεί να προκύψουν στην 
σχολική κοινότητα. Ωστόσο το 
έργο του αποτελεί μεγάλη 
κοινότητα. Ωστόσο έργο του 
αποτελεί μεγάλη απορία για τους 
πολίτες. Ο σχολικός νοσηλευτής 
υποστηρίζει μαθητές για τον 

και Τζον Χερντ. Το Μόνος στο Σπίτι 
έγινε η κωμωδία με τα περισσότερα 
έσοδα στο box office όλων των 
εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα 
ρεκόρ το οποίο κατείχε και 
παγκοσμίως μέχρι και το 2011 όταν 
κυκλοφόρησε η ταινία The Hangover 
II, η οποία το ξεπέρασε.

 οποίου έχει εκδοθεί απόφαση 
εγγύησης υποστηρίζει. 
Προτείνει απαραίτητα μέτρα σε 
σχέση με τη λειτουργία της 
σχολικής μονάδας και τον 
συνθηκών που αφορούν την 
προστασία των μαθητών 
προετοιμάζει  τους μαθητές  
και τους ενημερώνει μέσω 
εποπτικού υλικού για θέματα 
υγείας και πρώτων βοηθειών  

Κατά τη διάρκεια των 
διαλειμμάτων εποπτεύει τους 
μαθητές και συντηρεί σε καλή 
κατάσταση το υλικό του 
φαρμακείου, απαραίτητο για 
κάθε σχολική μονάδα.

Δήμητρα Κόμτσια 
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Συνέντευξη από τον διαιτητή μπάσκετ Α’ Εθνικής Δημήτριο Τζαφλέρη

Λεξοκρυπτόλεξο

Η ενασχόληση με τη διαιτησία ήταν ένα παιδικό όνειρο ή προέκυψε στην πορεία;΄
Η ενασχόλησή μου με το χώρο της διαιτησίας προέκυψε από τη μεγάλη μου αγάπη για το μπάσκετ. 
Μη μπορώντας - λόγω τραυματισμού-  να συνεχίσω να παίζω ως αθλητής, έψαχνα να βρω τρόπο 
ώστε να είμαι κοντά στο χώρο της καλαθοσφαίρισης. Με την παρότρυνση ενός φίλου μου,  δήλωσα 
συμμετοχή στη σχολή διαιτησίας που λάμβανε χώρα εκείνη την περίοδο. Στην πορεία βέβαια 
αγάπησα και το χώρο της διαιτησίας.

Η απόκτηση διπλώματος τι προϋποθέτει;
Για να γίνει κάποιος διαιτητής μπάσκετ είναι απαραίτητο να παρακολουθήσει μια σχολή 
διαιτησίας. Τα μαθήματα είναι στην ουσία τα άρθρα του κανονισμού καλαθοσφαίρισης και έχουν 
διάρκεια 2 περίπου μήνες. Οι θεωρητικές εξετάσεις αφορούν σε ερωτήσεις επί των κανονισμών και 
οι πρακτικές σε ολιγόλεπτη συμμετοχή σε φιλικό αγώνα μπάσκετ μεταξύ ομάδων της περιοχής μας.

Τι είδους προπόνηση – προετοιμασία καθημερινά χρειάζεται και πόσο ημερήσιο χρόνο απαιτεί;
Ένας διαιτητής πρέπει να διαθέτει πολύ καλή φυσική κατάσταση. Με τρεις προπονήσεις την 
εβδομάδα και με τους αγώνες του Σαββατοκύριακου μπορεί να φτάσει σε ένα αρκετά ικανοποιητικό 
επίπεδο. Από τη στιγμή βέβαια που γίνεται γνωστός και ο αγώνας που θα διαιτητεύσει, πρέπει να 
προετοιμάζεται κατάλληλα για τις συνθήκες που πρόκειται να αντιμετωπίσει (παίκτες, 
προπονητές, παράγοντες, φίλαθλοι κλπ.) σε συνεργασία πάντα με τους συναδέλφους του.

Υπήρξατε αθλητής του μπάσκετ πριν ασχοληθείτε με τη διαιτησία; Αν ναι, σε ποιες ομάδες αγωνιστήκατε;
Οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκα ήταν  η Ανάληψη Βόλου, ο Περραιβός Βόλου καθώς και ΟΦΗ 
Κρήτης. 

Θα προτρέπατε ένα νέο παιδί να ασχοληθεί στο μέλλον με τη συγκεκριμένη ιδιότητα του διαιτητή αγώνων 
μπάσκετ;

Από τη στιγμή που για οποιονδήποτε λόγο κάποιο νέο παιδί που αγαπάει το μπάσκετ, δε καταφέρει 
να πραγματοποιήσει το όνειρό του, να γίνει δηλαδή εν ενεργεία παίκτης, το προτείνω 
ανεπιφύλακτα! Πιστέψτε με το συναίσθημα είναι μοναδικό! Μπορεί να μη παίζεις αλλά είσαι μέρος 
του παιχνιδιού και συναντάς αθλητές που τους θαυμάζεις βλέποντάς τους μόνο από την 
τηλεόραση. Φανταστείτε να σου δίνουν το χέρι ευχόμενοι ο ένας στον άλλο ‘’καλή επιτυχία’’, 
φοβερό συναίσθημα…

Θα θέλατε να μας αναφέρετε την πιο σημαντική στιγμή της καριέρας σας
Η στιγμή που δε θα ξεχάσω ποτέ είναι η συμμετοχή μου στο πρώτο ‘’ντέρμπι’’ μεταξύ Ολυμπιακού 
και Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την περίοδο 2016-17  

Ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας παραχωρήσατε

Γωγώ
Παρασκευή 
Ευαγγελία
Ανδρέας
Στέλιος 
Φούλα 
Χρήστος 
Παύλος

Συντακτική Ομάδα
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Βαγγέλης 
Ιωάννης 
Κωνσταντίνα 
Πάνος 
Αλέξανδρος 
Βάσω
Άγγελος 
Νίκος 
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