
Οι μαθητές - δημοσιογράφοι έκλεψαν την παράσταση 
Pεκόρ συμμετοχών και προσέλευσης στην απονομή των βραβείων για τον 13ο Διαγωνισμό 
Mαθητικών Eντύπων των «NEΩN» 
 
Ο 13oς Διαγωνισμός Μαθητικών Εντύπων των «ΝΕΩΝ» αποδείχθηκε... γουρλίδικος όχι μόνο για 
τις συμμετοχές που ξεπέρασαν τις 400, αλλά και για τη μεγάλη προσέλευση κοινού στην 
προχθεσινή απονομή. Είχε πολύ χιούμορ, συγκίνηση, εκπλήξεις και αιτήματα... βροχή για 
συνεντεύξεις από πολιτικούς. 
 
Στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ δεν έπεφτε καρφίτσα. Ο κόσμος ήταν πολύς, οι θέσεις δεν 
επαρκούσαν και έτσι αρκετοί μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί παρακολουθούσαν την απονομή 
όρθιοι... Χαρακτηριστικό είναι ότι στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από 
σχολεία τα οποία δεν βραβεύθηκαν προκειμένου να δουν από κοντά τα βραβευμένα έντυπα.  
 
Οι μικροί δημοσιογράφοι εντυπωσίασαν όχι μόνο για τα κείμενά τους για τα οποία βραβεύτηκαν 
αλλά και για αυτά που έλεγαν όταν ανέβαιναν στο βήμα για να παραλάβουν τα βραβεία τους: 
έξυπνες ατάκες, χιούμορ και νεανικός ενθουσιασμός. Όπως η μαθήτρια από την εφημερίδα το 
«Σκονάκι» του 38ου Λυκείου Αθηνών, η οποία όταν ρωτήθηκε αν κάνει σκονάκι είπε με 
αφοπλιστική ειλικρίνεια «μα όλοι κάνουν». Ή ο μαθητής Ιάσων Πελέκης που μπροστά στην 
υπουργό είπε πως «μαθητές ανεπίδεκτοι μαθήσεως δεν υπάρχουν. Το εκπαιδευτικό σύστημα τούς 
δημιουργεί». Οι μαθητές πάντως δεν ξέχασαν ούτε στην απονομή τον ρόλο του δημοσιογράφου. 
Απλώς περίμεναν το «σύνθημα» για την έναρξη της εκδήλωσης. Και τότε έπιασαν δουλειά: 
κάμερες, φωτογραφικές μηχανές, κασετοφωνάκια και σημειωματάρια πήραν... φωτιά!  
 
H δημοσιογραφική δουλειά συνεχιζόταν έως το τέλος. Μετά την απονομή πολλοί μαθητές άρχισαν 
τη διανομή και ανταλλαγή εντύπων αλλά και την ανταλλαγή διευθύνσεων προκειμένου να 
στέλνουν το ένα σχολείο στο άλλο τα ολόφρεσκα έντυπά τους. Και βέβαια όσοι είχαν ήδη προλάβει 
να εκδώσουν καινούργια έντυπα έσπευσαν να τα μοιράσουν. Τη δουλειά αλλά και τα μηνύματα 
που πέρασαν μέσα από τα έντυπά τους οι μαθητές επιδοκίμασαν όλοι όσοι βρέθηκαν στην 
κατάμεστη αίθουσα της ΕΣΗΕΑ. Ο διευθυντής των «ΝΕΩΝ» κ. Παντελής Καψής είπε ότι 
δημοσιογραφία δεν είναι η τεχνική, είναι το περιεχόμενο και «πράγματι όλα τα μαθητικά έντυπα 
είχαν πάρα πολλά να πουν». Επιπλέον, τόνισε ότι η δημοσιογραφία είναι έρωτας και παρότρυνε 
όσους μαθητές θέλουν να ασχοληθούν με τη δημοσιογραφία αυτό να το θυμούνται.  
 
Πάνω από 400 συμμετοχές  
Από την πλευρά του ο σύμβουλος έκδοσης των «ΝΕΩΝ» κ. Βασίλης Νικολόπουλος αναφέρθηκε 
στον αριθμό ρεκόρ των συμμετοχών - ξεπέρασαν τις 400 - και στην ποικιλία κοινωνικών θεμάτων 
των εντύπων. H υπουργός Παιδείας κ. Μαριέττα Γιαννάκου έδωσε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, 
κυρίως στους μικρούς μαθητές, και πρόσθεσε ότι «οι προσπάθειες των παιδιών και οι μαθητικές 
εφημερίδες εκπέμπουν ένα μήνυμα που κανείς δεν μπορεί να το εμποδίσει». Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκαν επίσης ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Ευάγγελος Αντώναρος, ο 
πρώην υπουργός Παιδείας κ. Πέτρος Ευθυμίου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Συλβάνα Ράπτη, ο 
πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ κ. Δημήτρης Τσαλαπάτης, ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ κ. Θωμάς Ακρίτας, ο 
γενικός γραμματέας της ΔΟΕ κ. Πολυζώης Μπαμπούρας.  
 
Τα βραβεία  
Οι τρεις καλύτερες εφημερίδες Λυκείου, Γυμνασίου και Δημοτικού κερδίζουν από 1.500 ευρώ, 
προσφορά των «ΝΕΩΝ», και από ένα PC - προσφορά του καταστήματος e-shop. Επίσης, οι 
συντακτικές ομάδες τους κερδίζουν από έναν στιλογράφο 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. Αντίστοιχα, οι εφημερίδες στην κατηγορία Δημοτικού με το καλύτερο 
ρεπορτάζ, την καλύτερη εμφάνιση και την καλύτερη επιλογή θεμάτων κερδίζουν από ένα 
ηχοσύστημα Sony.  
... 
TA BPABEIA TOY ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: «Μαθητικές ανάσες», 2ο TEE Κομοτηνής  
Οι συντάκτες από τις «Μαθητικές ανάσες», τη μαθητική εφημερίδα από το TEE Κομοτηνής που 
περιείχε πλήθος ερευνών και ρεπορτάζ, δεν κατάφεραν να παραβρεθούν στην απονομή. Ωστόσο, 
από σήμερα θα μπορούν να καμαρώνουν: το βραβείο παρέλαβε η καθηγήτριά τους κ. Φιλιώ 
Σκάρου από την υπουργό κ. Γιαννάκου.  
 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ: «Πειράγματα», Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης  
«Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε στην εφημερίδα το θέμα "Οικογένεια και 
εφηβεία". Μέσα από την έρευνα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι παρά τα 
μικροπροβλήματα που παρουσιάζονται στις σχέσεις, τους ενώνει ένας πολύ 
δυνατός κρίκος», είπαν οι μαθητές του Πειραματικού, Γιωργιάννα 
Ιαπετάκη, Κάλλια Φησαράκη, Εύη Ζερβού.  
 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ: «6ο κύμα», 6ο Ενιαίο Λύκειο Καλαμαριάς  
«Λένε ότι πίσω από έναν σημαντικό άντρα κρύβεται μία γυναίκα. Στην περίπτωση του περιοδικού 
μας, εγώ είχα πίσω 5 δυναμικές γυναίκες - συντάκτριες...» είπε ο μαθητής Μάνος Πάττας 
συνοδευόμενος στο βήμα από τις συμμαθήτριές του Ζωή Χαλβατζή και Βαλεντίνη Παπαδοπούλου.  
 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: «Μαθητικά χρώματα», Λύκειο Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ' (Λευκωσίας)  
«Το ότι πήραμε το βραβείο μάς τιμά. Ασχοληθήκαμε με ποικίλα θέματα όπως η αγοραπωλησία γης 
στη Βόρεια Κύπρο, εργαστήκαμε, κουραστήκαμε», είπαν οι μαθητές Κωνσταντίνος Κλεάνθους και 
Γεωργία Παππά, συνοδευόμενοι από την καθηγήτριά τους Θεοδώρα Παυλίδου.  
... 
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