
13ος διαγωνισμός Μαθητικών Εφημερίδων των «ΝΕΩΝ»  - Pεκόρ με 400 συμμετοχές 
Συνεντεύξεις, επιτόπια ρεπορτάζ, έξυπνο γράψιμο και φωτογραφίες στα μαθητικά έντυπα 

 
Ο φετινός 13ος διαγωνισμός Μαθητικών Εφημερίδων των «ΝΕΩΝ» κάθε άλλο 
παρά γρουσούζικος αποδείχθηκε. Οι 400 συμμετοχές αποτελούν ρεκόρ για τον 
διαγωνισμό και ήταν διπλάσιες από τις περσινές! Είναι ενδεικτικό ότι στα γραφεία 
των «ΝΕΩΝ» έφτασαν μαθητικά έντυπα Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων από 
όλες τις γωνιές της Ελλάδας, αλλά και από ελληνικά σχολεία της Αστόριας στην 
Αμερική, της Γερμανίας, της Κύπρου, της Αιγύπτου!  
 

Κάθε χρονιά που περνάει τα έντυπα στήνονται όλο και καλύτερα, τα θέματα γίνονται όλο και πιο 
δημοσιογραφικά, οι τίτλοι περισσότερο ευρηματικοί. Αυτό που σίγουρα δεν αλλάζει όμως και δεν 
άλλαξε ούτε φέτος, είναι η έκφραση των μαθητών και η διαφορετική ματιά με την οποία 
αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που απασχολούν τους ίδιους και την κοινωνία.  
 
Συνεντεύξεις, επιτόπιο ρεπορτάζ, φωτογραφίες που αναδεικνύουν τα θέματα και έξυπνο γράψιμο 
δεν λείπουν σχεδόν από καμία μαθητική εφημερίδα. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων καταπιάνονται 
με θέματα της καθημερινότητας που απασχολούν μικρούς και μεγάλους όπως η κινητή τηλεφωνία, 
τα φυτοφάρμακα, οι σχέσεις εφήβων - γονέων, τα ναρκωτικά. Τολμούν να αναφερθούν σε θέματα 
ταμπού, όπως η ομοφυλοφιλία. Καυτηριάζουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα της πόλης τους και 
τα... ψέλνουν στους τοπικούς άρχοντες. Αυτοσαρκάζονται με τις γκάφες τους και τις κοτσάνες τους 
στις σχολικές αίθουσες, χωρίς βέβαια να παραλείπουν να σατιρίσουν τους δασκάλους και τους 
καθηγητές τους. Δεν ξεχνούν να αναφερθούν στα αρνητικά του εκπαιδευτικού συστήματος.  
 
Και μπορεί οι μαθητές να είναι... ερασιτέχνες δημοσιογράφοι, η δουλειά τους όμως σε πολλές 
περιπτώσεις είναι επαγγελματική. Το στήσιμο, το εξώφυλλο, οι τίτλοι τους, θυμίζουν εφημερίδες 
και περιοδικά που πωλούνται στα περίπτερα. Αλλά κι αυτό οφείλεται στη δουλειά των μαθητών και 
των δασκάλων τους. Σε πολλές εφημερίδες μπορεί να δει κανείς διαφημίσεις τοπικών 
καταστημάτων - έσοδο απαραίτητο για την έκδοση.  
 
Τα βραβεία  
Οι τρεις καλύτερες εφημερίδες Λυκείου, Γυμνασίου και Δημοτικού κερδίζουν από 1.500 ευρώ 
προσφορά της εφημερίδας «TA NEA» κι από ένα PC προσφορά του καταστήματος e-shop. 
Επίσης, οι συντακτικές τους ομάδες κερδίζουν από έναν στυλογράφο της εταιρείας Cross 
(Ψαρρός).  
 
Οι εφημερίδες στην κατηγορία Λυκείου και Γυμνασίου με το καλύτερο ρεπορτάζ, την καλύτερη 
εμφάνιση και την καλύτερη επιλογή θεμάτων κερδίζουν από έναν εκτυπωτή προσφορά του 
καταστήματος e-shop. Οι εφημερίδες στην κατηγορία Δημοτικού με το καλύτερο ρεπορτάζ, την 
καλύτερη εμφάνιση και την επιλογή θεμάτων κερδίζουν από ένα ένα ηχοσύστημα Sony.  
 
H Κριτική Επιτροπή  
Μέλη της Κριτικής Επιτροπής Μαθητικού Εντύπου ήταν ο Σύμβουλος Έκδοσης της εφημερίδας 
Βασίλης Νικολόπουλος, ο γελοιογράφος Κώστας Μητρόπουλος, ο φιλόλογος - κριτικός θεάτρου 
Κώστας Γεωργουσόπουλος, ο Μιχάλης Φακίνος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, ο Αντώνης 
Σανουδάκης, φιλόλογος και συγγραφέας και η Μαρία Νταλιάνη, δημοσιογράφος.  
 
H απονομή  
H απονομή των βραβείων του 13ου Διαγωνισμού Μαθητικών Εντύπων θα πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο 13 Μαΐου στην Ένωση Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), Ακαδημίας 20, στις 11π.μ.  
 



Τα βραβεία σε έντυπα του Λυκείου  
Καλύτερη Εφημερίδα - «Μαθητικές Ανάσες» 2ο TEE Κομοτηνής  
ΑΝΑΣΑ δεν παίρνουν οι ρεπόρτερ της μαθητικής εφημερίδας «Μαθητικές Ανάσες» από το 2ο 
TEE Κομοτηνής. Το καταλαβαίνει κανείς ξεφυλλίζοντας ένα και μόνο τεύχος. Οι έφηβοι 
δημοσιογράφοι του TEE έχουν καταφέρει κάθε φύλλο να περιλαμβάνει θέματα που απασχολούν 
όχι μόνο τη σχολική κοινωνία αλλά και την τοπική. Στα επτά φύλλα που έχουν εκδώσει, οι 
αναγνώστες μπορούν να ενημερωθούν από τα επιτόπια ρεπορτάζ των μαθητών - με πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό - που αναδεικνύουν τα προβλήματα της πόλης τους. Αρκεί βεβαίως να 
καταβάλουν στους μαθητές 50 λεπτά, αφού τόσο κοστίζει κάθε φύλλο. 
 
Τα πρωτοσέλιδά τους φιλοξενούν έρευνες που οι ίδιοι πραγματοποίησαν για θέματα υγείας, όπως 
για τις επιπτώσεις των κινητών τηλεφώνων ή συνεντεύξεις - ενδεικτική αυτή με τον 
παραολυμπιονίκη Αλέξανδρο Ταξιλδάρη - με στόχο να περάσουν το μήνυμα ότι η αναπηρία δεν 
είναι πρόβλημα.  
 
Από την εφημερίδα δεν λείπουν οι ειδήσεις επικαιρότητας που απασχολούν όλο τον κόσμο - η 
γρίπη των πτηνών -, ούτε όμως τα χρηστικά άρθρα, όπως για παράδειγμα αυτό για τις αλλαγές στην 
Τεχνική Εκπαίδευση.  
 
Καλύτερο Ρεπορτάζ - «Πειράγματα» Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης  
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ χιλιάδες εφήβους και χιλιάδες γονείς και το έκαναν έρευνα και 
ρεπορτάζ: οι σχέσεις των εφήβων με την οικογένεια και τα προβλήματα που 
δημιουργούνται ανάμεσά τους είναι ένα από τα κύρια ρεπορτάζ (με τον τίτλο «Εμείς 
οι γονείς και τα προβλήματα») που παρουσιάζουν στην εφημερίδα τους οι 
Ηρακλειώτες μαθητές από το Πειραματικό Λύκειο. Βασικό κείμενο του ρεπορτάζ 
τους είναι η έρευνα που πραγματοποίησαν σε μαθητές και γονείς. Από τις απαντήσεις 
στα ερωτηματολόγια που μοίρασαν τα παιδιά και τις οποίες ανέλυσαν στα κείμενά τους προκύπτει 
ότι περίπου οι μισοί απ' αυτούς που ρωτήθηκαν νιώθουν λίγο καταπιεσμένοι μέσα στην οικογένειά 
τους. Περισσότεροι από τους μισούς εφήβους μάλιστα απαντούν ότι λίγο έως πολύ οι γονείς τους 
έχουν αρκετά μεγάλες απαιτήσεις από τα παιδιά.  
 
Στο ρεπορτάζ τους οι μαθητές δεν διστάζουν να κάνουν την αυτοκριτική τους αναφέροντας ότι τις 
ίδιες «παρονομίες» πάνω κάτω που έκαναν οι γονείς τους κατά την εφηβεία κάνουν και αυτοί τώρα. 
Αναφέρονται στις συγκρούσεις που ενδεχομένως προκαλεί η εμφάνισή τους και ενημερώνουν τους 
συμμαθητές τους για τις συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία και στο πορτοφόλι.  
 
Καλύτερη Εμφάνιση - «6ο κύμα» 6ο Ενιαίο Λύκειο Καλαμαριάς  
ΕΝΑΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ φακός εστιάζει στον τίτλο του περιοδικού και τον τίτλο του σχολείου. 
Είναι το πρωτοσέλιδο κύμα... εντυπωσιασμού από τους μαθητές τής Καλαμαριάς. Ακολουθούν τα 
επόμενα και οι μαθητές το ξεκαθαρίζουν από την αρχή: στο editorial η συντακτική ομάδα γράφει 
«δηλώνουμε επαγγελματίες και όχι ερασιτέχνες». Πράγματι το στήσιμο του περιοδικού τους θα το 
ζήλευαν πολλοί επαγγελματίες: χρώμα, φωτογραφίες.  
 
Επαγγελματίες και στο ρεπορτάζ: εκπέμπουν SOS για την παραλία της Αρετσούς και ζητούν να 
αποτραπεί το ξεπούλημά της στους ιδιώτες. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το ρεπορτάζ για τις 
φοιτητικές εστίες. Πήγαν, είδαν, φωτογράφισαν, κατέγραψαν και ενημέρωσαν τους συμμαθητές 
τους, τι τους περιμένει σε λίγα χρόνια, όταν θα μπουν στα Πανεπιστήμια.  
 
Όσο για το χιούμορ, δεν λείπει από πουθενά. H προτελευταία σελίδα είναι - όπως συμβαίνει σε όλα 
τα... σοβαρά περιοδικά - η σελίδα για τα άστρα. Μόνο που οι μαθητές εδώ δίνουν συμβουλές πώς 
να χωρίσουν το έτερόν τους ήμισυ εάν είναι... Κριός ή Ταύρος ή... Και από διαφημίσεις, μπόλικες, 
αφού το δήλωσαν εξαρχής είναι επαγγελματίες.  



 
Καλύτερη Επιλογή Θεμάτων «Μαθητικά χρώματα» Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 
(Λευκωσίας Κύπρου)  
ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ του Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα που πωλούνται, η ομοφυλοφιλία, τα 
μεταλλαγμένα προϊόντα, οι συμμαθητές τους που διαπρέπουν στον αθλητισμό ή τις τέχνες είναι 
μερικά από τα θέματα που κάνουν ξεχωριστή την εφημερίδα «Μαθητικά χρώματα» από το Λύκειο 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' της Κύπρου. «H κ. Μπλερ πουλά το δίκαιο. Για πόσα άραγε;» 
γράφουν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας τους. Πρόκειται για ένα ρεπορτάζ που αναφέρεται στη 
σύζυγο του Άγγλου πρωθυπουργού, η οποία υπερασπίζεται, όπως γράφουν, την παράνομη αγορά 
και εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα από ξένους. Ερευνούν και 
ενημερώνουν τους συμμαθητές τους για τα μεταλλαγμένα προϊόντα, παίρνουν συνέντευξη από την 
πρώτη μαθήτρια που βγήκε πρόεδρος στο σχολείο τους. Τολμούν να ρωτήσουν επιστήμονες για την 
ομοφυλοφιλία, σχολιάζουν την επικαιρότητα και την παγκόσμια αναστάτωση που προκάλεσαν τα 
σκίτσα του Μωάμεθ.  
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4439626 
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