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Κνπεγράγε, 1ε Γεθεκβξίνπ 2009. Δπίζεκα 
άξρηζε από ηνλ ΟΖΔ ε Πξώηε Παγθόζκηα ύλν-

δνο κε ζέκα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ. 190 

ρώξεο, 109 εγέηεο ζπδεηνύλ ην κέιινλ ηνπ πιαλή-
ηε. Υηιηάδεο,  εθαηνκκύξηα   άλζξσπνη δηαδειώ-

λνπλ ζ’ όιν ηνλ θόζκν, αηζηόδνμνη πεξηκέλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ θαη εθθξάδνπλ ηε 

ραξά ηνπο. 
Κνπεγράγε, 18 Γεθεκβξίνπ 2009. Ζ ύλνδνο 

έιαβε ηέινο. Σν απνηέιεζκα;...Ηδνύ ε απνξία. Ζ 

αίζζεζε ηεο απνγνήηεπζεο, ίζσο κπνξεί λα ζεσ-

ξεζεί απνηέιεζκα. Ή όρη. 

Δκείο απιά πξνζπαζνύκε λα θαηαιάβνπκε ηη 

έγηλε. 
Γηα λα ηα πάξνπκε απ’ ηελ αξρή: πνηνο ήηαλ ν 

ζθνπόο ηεο πλόδνπ; Αλ θαη εκθαλέο, ν ζηόρνο 

ησλ «Μεγάισλ» ήηαλ λα πεξηνξίζνπλ ην Φαηλό-
κελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ, λα κεηώζνπλ ηνπο ξύπνπο 

θαη λα απνθύγνπλ όζν ην δπλαηό ηελ επηπιένλ 

κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δληάμεη απηό—

όκσο, από ηελ ζεσξία κέρξη ηελ πξάμε, αιιάδνπλ 
ηα πξάγκαηα. Καη εθεί είλαη πνπ θνιιήζα-

κε...Φαίλεηαη πσο ν homo sapiens sapiens δελ εί-

λαη ηθαλόο λα ιάβεη απνθάζεηο καδί κε όκνηνπο 
ηνπ. ην κέιινλ ζα ην δνύκε απηό, κπνξεί ζηελ 

βειηησκέλε έθδνζε καο. Ήκαζηε αθόκα ζηελ θά-

ζε BETA, βιέπεηε. 

 Φπζηθά, θαλέλαο δελ θηαίεη. (Οη άιινη, κπνξεί 
θαη λα θηαίλε. Δκείο πάλησο, όρη.)Ζ θιηκαηηθή 

αιιαγή, εκείο δελ ηελ πξνθαιέζακε, εζείο θηαίηε. 

(Μα όρη, ηη ιέηε;) Καλελόο ην ιάζνο...Απηά κάι-

ινλ, ζθεθηόληνπζαλ νη «Μεγάινη». Οη ίδηνη νη 
πνιηηηθνί αξρεγνί ηνπ θόζκνπ, νη πνιηηηζκέλνη 

άλζξσπνη, (ζε εηζαγσγηθά;) θαίλεηαη όηη δελ κπν-

ξνύλ λα ζπλελλνεζνύλ. Ο έλαο ξίρλεη ην θηαίμηκν 
ζηνλ άιινλ, νη ππεξάλσ, νη αλεπηπγκέλεο ρώξεο 

θνηηάλ κε ππεξνςία ηνπο «Μηθξνύο». πκβηβα- 

ζκνί δελ έγηλαλ, θαη έθηαζαλ λα θπλεγάλε ν έλαο 

ηνλ άιινλ, γηα λα θαηαθέξνπλ λα ζπλεδξηάζνπλ. 

(true story..) 

Σν αζηείν είλαη όηη ηειηθά ππήξρε κία θάπνηα 
ζπκθσλία. Απηή ε ζπκθσλία όκσο είλαη εληειώο 

δπζλόεηε γηα εκάο, γηα εζάο, θαη γηα ηνλ θόζκν 

όιν—γη’ απηό θαη δελ απνθαιύθζεθε. Πξάγκαηη, 

ην βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο, όηαλ ε ύλνδνο είρε 
ηειεηώζεη, νη πνιηηηθνί αξρεγνί απνζύξζεθαλ ιέ-

γνληαο όηη έρνπλ ιάβεη ηελ απόθαζή ηνπο, ηε ιε-

γόκελε «πκθσλία ηεο Κνπεγράγεο». Ο όξνο 
ζπκθσλία είλαη ππεξβνιηθόο θαη ηδηαίηεξα ςεύηη-

θνο—κάιινλ ζα έβγαδε πεξηζζόηεξν λόεκα αλ 

ηελ έιεγαλ απιά «Αζπκθσλία ηεο Κνπεγράγεο». 
Οη εθπξόζσπνη ησλ ρσξώλ κείλαλε όιν ην βξάδπ 

μάγξππλνη γηα λα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαιάβνπλ 

πνηα είλαη απηή ε ζπκθσλία….. Άξαγε, πξνζπα-

ζνύλ αθόκα; 

Μελ είκαζηε γξνπζνύδεδεο. Αο πνύκε θαη ηα θα-
ιά: νη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ζα ιάβνπλ ρξεκα-

ηνδόηεζε από ηηο αλεπηπγκέλεο,( πνζά πνπ ζα 

θηάζνπλ ηα 100 δηζεθαηνκκύξηα επξώ) γηα λα 
θαηαπνιεκήζνπλ ηελ απνδάζσζε, λα κεηώζνπλ 

ηνπο ξύπνπο θαη λα απνθηήζνπλ νηθνινγηθή αλά-

πηπμε. Οη αλεπηπγκέλεο πάιη, μαλάξρηζαλ ην βηνιί 

ηνπο: «Θα κεηώζνπκε ηνπο ξύπνπο, ζα θηηάμνπκε 
λόκνπο, ζα ην δείηε...» (Γηαηί ε αιήζεηα λα ιέγε-

ηαη, δε βιέπνπκε θαη θακηά ζεκαληηθή βειηίσζε..) 

Αιιά θη κ’ απηό θάηη γίλεηαη. 

Ζ ειπίδα όκσο πεζαίλεη πάληα ηειεπηαία. Κη αθνύ 

πεζαίλεη ηειεπηαία, έρνπκε ην δηθαίσκα λα ιέκε 
πσο ην ζέκα ζα μαλαζπδεηεζεί. Δπηζήκσο ή όρη. 

Με απνηειέζκαηα ή ρσξίο. Με πνιύ ή ιίγν κπια 

κπια. Γηαηί αιιηώο, ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνύ-

κε γηα ηα ρεηξόηεξα. 

                                                 Νηθνιαΐδε Γήκεηξα 
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Φέηνο ην ζρνιείν καο ζπκκεηείρε γηα πξώηε θνξά 
ζην Γίθηπν «Οικολογικά σολεία» ( Eco – 

Schools). Σα «Οηθνινγηθά ρνιεία» είλαη  ην κεγα-

ιύηεξν δηεζλέο Γίθηπν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπ-

ζεο κε 27.304 ζρνιεία ζε 44 ρώξεο ζε όιεο ηηο ε-
πείξνπο, κε 6.375.575 καζεηέο θαη 392.653 εθπαη-

δεπηηθνύο. ηελ Διιάδα ην Πξόγξακκα μεθίλεζε 

ην 1995 θαη απεπζύλεηαη ζε ζρνιεία όισλ ησλ εθ-
παηδεπηηθώλ βαζκίδσλ. ηε ρώξα καο ζπκκεηέρνπλ 

417 ζρνιεία. 

ηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε επαηζζεηνπνί-

εζε, ε εθπαίδεπζε θαη ε αιιαγή ζηάζεο ησλ καζε-
ηώλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην πεξηβάιινλ. Οη 

καζεηέο  ελζαξξύλνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

ιήςε απνθάζεσλ, ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ζηελ εθαξ-

κνγή δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ 
θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ. Σν Πξόγξακκα 

«Οηθνινγηθά ρνιεία» απεπζύλεηαη ζε νιόθιεξε 

ηελ ζρνιηθή θνηλόηεηα (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο, 
γνλείο, εξγαδόκελνπο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο) θαη 

έρεη ζρεδηαζηεί ώζηε λα ελζαξξύλεη όιν ην ζρνιείν 

λα θηλεηνπνηεζεί θαη λα αλαιάβεη δξάζε γηα ην 

πεξηβάιινλ. Δλζαξξύλεη, επίζεο, ηελ ζπλεξγαζία 
κεηαμύ καζεηώλ, θαζεγεηώλ, γνλέσλ θαη ηεο ηνπη-

θήο θνηλσλίαο γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθόηε-

ξεο πεξηβαιινληηθήο δξάζεο. 

Φέηνο ην ζρνιείν καο ζπκκεηείρε γηα πξώηε θνξά 
ζην Γίθηπν «Οικολογικά σολεία» ( Eco – 

Schools). Σα «Οηθνινγηθά ρνιεία» είλαη  ην κεγα-

ιύηεξν δηεζλέο Γίθηπν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπ-

ζεο κε 27.304 ζρνιεία ζε 44 ρώξεο ζε όιεο ηηο ε-
πείξνπο, κε 6.375.575 καζεηέο θαη 392.653 εθπαη-

δεπηηθνύο. ηελ Διιάδα ην Πξόγξακκα μεθίλεζε 

ην 1995 θαη απεπζύλεηαη ζε ζρνιεία όισλ ησλ εθ-
παηδεπηηθώλ βαζκίδσλ. ηε ρώξα καο ζπκκεηέρνπλ 

417 ζρνιεία. 

ηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε επαηζζεηνπνί-

εζε, ε εθπαίδεπζε θαη ε αιιαγή ζηάζεο ησλ καζε-
ηώλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην πεξηβάιινλ. Οη 

καζεηέο  ελζαξξύλνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

ιήςε απνθάζεσλ, ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ζηελ εθαξ-

κνγή δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ 
θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ. Σν Πξόγξακκα 

«Οηθνινγηθά ρνιεία» απεπζύλεηαη ζε νιόθιεξε 

ηελ ζρνιηθή θνηλόηεηα (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο, 
γνλείο, εξγαδόκελνπο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο) θαη 

έρεη ζρεδηαζηεί ώζηε λα ελζαξξύλεη όιν ην ζρνιείν 

λα θηλεηνπνηεζεί θαη λα αλαιάβεη δξάζε γηα ην 

πεξηβάιινλ. Δλζαξξύλεη, επίζεο, ηελ ζπλεξγαζία 
κεηαμύ καζεηώλ, θαζεγεηώλ, γνλέσλ θαη ηεο ηνπη-

θήο θνηλσλίαο γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθόηε-

ξεο πεξηβαιινληηθήο δξάζεο. 

Ο βαζηθόο ινηπόλ ζηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη 
ε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο όισλ κέζα ζηε ζρνιηθή 

θνηλόηεηα, ώζηε ην ζρνιείν λα γίλεη έλα πξαγκαηη-

θό «Οηθνινγηθό ρνιείν». Απηό επηηπγράλεηαη κε 

ηελ δηακόξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 
«Οικοκώδικα» (έλα ζύλνιν θαλόλσλ πεξηβαιιν-

ληηθήο ζπκπεξηθνξάο), θαζώο θαη ηελ εθαξκνγή 

ελόο Πεπιβαλλονηικού σεδίος Γπάζερ (αθνξά 
ηνλ πεξηβάιινληα ζρνιηθό ρώξν θαη ηελ κεηαηξνπή 

ηνπ ζε θαζαξό, όκνξθν, αλζξώπηλν θαη θηιηθό). ε 

θάζε ζρνιείν ζπγθξνηείηαη ε Πεξηβαιινληηθή Δπη-
ηξνπή, από καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο, πνπ επε-

μεξγάδεηαη ζέκαηα όπσο: ελέξγεηα, απνξξίκκαηα 

θαη λεξό. Παξάιιεια, θξνληίδεη γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ «ρεδίνπ Γξάζεο» θαη ηνπ «Οηθνθώδηθα» κε 
ηε ζπκκεηνρή όιεο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. Σέ-

ινο,  γηα   ην   άλνηγκα   πξνο  ηελ  ηνπηθή  θνηλσλία  

θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ, νξγαλώλν-
ληαη εθδειώζεηο θαη δξάζεηο ζε ζπλεξγαζία θαη κε 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία. ηαλ ην ζρνιείν νινθιεξώ-

ζεη ην ρέδην Γξάζεο, αμηνινγείηαη από ηνπο ζπ-
ληνληζηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη επηβξαβεύεηαη κε 

ηνλ ηίηιν ηνπ "Οηθνινγηθνύ ρνιείνπ" θαη ηε ε-

καία πνπ θέξεη ην ζήκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Από ηελ Πεξηβαιινληηθή νκάδα 
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Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα έρεη κπεη ζην ιεμηιόγηό καο 
κία λέα έθθξαζε: «ην νηθνινγηθό απνηύπσκα». Ση 

είλαη όκσο ην νηθνινγηθό απνηύπσκα; 

Ζ έλλνηα «νηθνινγηθό απνηύπσκα» αλαθέξεηαη 

ζηελ έθηαζε παξαγσγηθήο γεο, πόζηκνπ λεξνύ θαη 

ζάιαζζαο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε 
ησλ θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ ζε ελέξγεηα θαη λεξό, 

ζπλππνινγίδνληαο ηηο εθπνκπέο ξύπσλ θαη ηελ 

έθηαζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απόζεζε ησλ απνξ-
ξηκκάησλ. Με ηνλ όξν «νηθνινγηθό απνηύπσκα» 

εθθξάδεηαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν ηα αλζξώπηλα εί-

δε θαηαλαιώλνπλ ηνπο πόξνπο ηεο Γεο ζε εθηάξηα 

παξαγσγηθήο γεο. 

ε παγθόζκην επίπεδν ην κέζν νηθνινγηθό απνηύ-
πσκα είλαη ζήκεξα 2,2 εθηάξηα θαηά θεθαιήλ, πα-

ξόηη δελ ζα έπξεπε λα ππεξβαίλεη ηα 1.8 εθηάξηα, 

πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη εληόο ησλ νξίσλ ηεο 
βηνινγηθήο ηθαλόηεηαο ηεο γεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζύκθσλα κε ηελ Έθζεζε Living Planet 2008 

(«Εσληαλόο Πιαλήηεο 2009») από ην WWF, ην 
Global Footprint Network θαη ηε Zoological Soci-

ety of London, ε αλζξσπόηεηα θαηαλαιώλεη 30% 

πεξηζζόηεξνπο πόξνπο από όζνπο κπνξεί εηεζίσο 

λα αλαπιεξώλεη ν πιαλήηεο. Με ηνπο ζεκεξηλνύο 
ξπζκνύο ζα θηάζνπκε ππέξβαζε 100% ην 2030. Χο 

απνηέιεζκα, δεκηνπξγνύκε έλα νηθνινγηθό ρξένο 4 

- 4,5 ηρις δολάρια εηηζίως. 

Οηθνινγηθό απνηύπσκα: 

Σξεηο πιαλήηεο γηα ηνπο Έιιελεο! 

Σν νηθνινγηθό απνηύ-

πσκα ηνπ ζρνιείνπ 

καο 

Τπάξρνπλ ηξόπνη λα ππνινγίζνπκε κόλνη καο ην 
νηθνινγηθό απνηύπσκα ελόο ζπηηηνύ, ελόο ρώξνπ 

δνπιεηάο, ή νπνηνδήπνηε άιινπ ρώξνπ. Ζ πεξηβαι-

ινληηθή νκάδα ππνιόγηζε ην νηθνινγηθό απνηύπσ-

κα ηνπ ζρνιείνπ καο, δειαδή ηελ πνζόηεηα ηνπ 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γηα ηελ έθιπζε ηεο νπνίαο 

επζύλεηαη ην ζρνιείν καο κε ηελ θαηαλάισζή ηνπ. 

Πώο θάλακε απηόλ ηνλ ππνινγηζκό; πγθεληξώζα-
λε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ιακπηήξσλ, ην 

είδνο ιακπηήξσλ, ηελ πνζόηεηα πεηξειαίνπ, ην 

επίπεδν θαηαλάισζεο θιηκαηηζηηθώλ, ηνλ αξηζκό 
ππνινγηζηώλ, ηνλ ηξόπν ρξήζεο ησλ εθηππσηώλ 

θαη ησλ άιισλ κεραλεκάησλ θιπ. 

ύκθσλα ινηπόλ κε ηηο κεηξήζεηο καο ην ελεξγεηα-

θό καο απνηύπσκα είλαη: 

 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 

   Σν ζρνιείν καο θαηαλαιώλεη ειεθηξηθή ελέξγεηα: 

9628,4 KWh/ρξόλν 

ΔΚΛΤΖ 

   Ζ ελέξγεηα απηή αληηζηνηρεί ζηελ έθιπζε: 

   7837,52 kgCO2/ρξόλν 

Οη ζπλνιηθέο εθπνκπέο ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη   

31237,52 kgCO2/ρξόλν 

Σν ζρνιείν καο θαηαιακβάλεη ηελ 15ε ζέζε από 
ηα 21 ζρνιεία ηεο ρώξαο καο πνπ ππνιόγηζαλ θέ-

ηνο ην νηθνινγηθό ηνπο απνηύπσκα. 

Αο πξνζπαζήζνπκε λα βξεζνύκε ζηηο ηειεπηαίεο 

ζέζεηο εθαξκόδνληαο ηνλ ΟΗΚΟΚΧΓΗΚΑ πνπ δηα-

κόξθσζε ε πεξηβαιινληηθή καο νκάδα! 

Γπζηπρώο γηα άιιε κία θνξά ε ρώξα καο βξίζθε-
ηαη ζηε θνξπθή κίαο αθόκε παγθόζκηαο ιίζηαο. 

ρεδόλ ηξεηο πιαλήηεο ρξεηαδόκαζηε νη Έιιελεο 

γηα λα δηαηεξήζνπκε ηνλ ζεκεξηλό ηξόπν δσήο 

καο. ην ζπκπέξαζκα απηό θαηαιήγεη, κεηαμύ 
άιισλ, ε έθζεζε «Εσληαλόο Πιαλήηεο 2009» πνπ 

πξναλαθέξζεθε. ύκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο 

έθζεζεο, ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 11ε ρεηξόηε-
ξε ζέζε αλάκεζα ζηηο 148 ρώξεο πνπ εμεηάζηεθαλ 

όζνλ αθνξά ην νηθνινγηθό ηεο απνηύπσκα, έρνληαο 

ρεηξνηεξέςεη ηε ζέζε ηεο ζε ζρέζε κε ην 2006 πνπ 

θαηαιάκβαλε ηε 17ε ζέζε. 
Ο κέζνο Έιιελαο πνιίηεο ρξεηάδεηαη 59 ζηξέκκαηα 

βηνινγηθά παξαγσγηθήο έθηαζεο (γε θαη λεξό γηα 

λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Σν εζληθό καο ινηπόλ 

νηθνινγηθό απνηύπσκα είλαη ππεξδηπιάζην από ηνλ  

ήδε αλεζπρεηηθό παγθόζκην κέζν όξν (27 ζηξέκ-
καηα αλά θάηνηθν) θαη ζρεδόλ ηξεηο θνξέο κεγαιύ-

ηεξν από ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ πιαλήηε (21 ζηξέκ-

καηα αλά θάηνηθν). To γεγνλόο απηό νθείιεηαη θα-

ηά θύξην ιόγν ζην κεγάιν «ελεξγεηαθό καο απνηύ-
πσκα», δειαδή ζηηο ζπλερώο απμαλόκελεο αλάγθεο 

καο ζε ελέξγεηα (εηήζηα αύμεζε 2,4% (1990-2004) 

– πνιύ πςειόηεξε από ηνλ επξσπατθό κέζν όξν). 
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ΟΘΚΟΚΩΔΘΚΑ 

ηνπ ρνιείνπ καο 
1. ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ  

 Γελ πεηάσ ζθνππίδηα παξά ζηνπο εηδηθνύο θάδνπο. 
Έηζη θξαηάσ ηελ ηάμε κνπ, ηηο αίζνπζεο, ηηο ηνπα-

ιέηεο θαη ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ κνπ θαζαξά. 

 Γελ αγνξάδσ πξντόληα κε πεξηηηή ζπζθεπαζία θη 

έηζη κεηώλσ ηα παξαγόκελα ζθνππίδηα. 
 Βξίζθσ ηξόπνπο λα μαλαρξεζηκνπνηήζσ αληηθεί-

κελα πνπ ζεσξεηηθά έρνπλ “ηειεηώζεη ηνλ θύθιν 

δσήο ηνπο” πρ. έλα κεηαιιηθό θνπηί από κπηζθόηα 
κπνξεί λα γίλεη κηα θαηλνύξγηα όκνξθε κνιπβνζή-

θε. Έηζη κεηώλσ αθόκε πεξηζζόηεξν ηα παξαγόκε-

λα ζθνππίδηα. 
 πκκεηέρσ ελεξγά ζην πηινηηθό πξόγξακκα θν-

κπνζηνπνίεζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζην ζρνιείν κνπ. 

Φέξλσ απ’ ην ζπίηη όια ηα νξγαληθά ζθνππίδηα. 

Έηζη θαη ηα “μεθνξηώλνκαη’’  αιιά θαη δεκηνπξ-
γώ ιίπαζκα γηα ηνλ θήπν! 

 πκκεηέρσ ελεξγά ζην πξόγξακκα αλαθύθισζεο 

πνπ ιεηηνπξγεί ζην ζρνιείν κνπ. Ρίρλσ ζηνλ εηδηθό 
θάδν ραξηί, γπαιί, αινπκίλην ή πιαζηηθό θαη ηα 

ζηέιλσ γηα αλαθύθισζε. Φέξλσ ζηνλ θάδν ηεο 

ΑΦΖ ηηο παιηέο κνπ κπαηαξίεο, πνπ θπζηθά αλα-
θπθιώλνληαη. Έηζη θαη κεηώλσ ηνλ όγθν ησλ 

ζθνππηδηώλ πνπ πεηηνύληαη ζηε ρσκαηεξή θαη αλα-

θηώ πνιύηηκεο πξώηεο ύιεο. 

 Γεζκεύνκαη λα ελεκεξώλσ θαη λα επαηζζεηνπνηώ 
ηνπο θίινπο, ηνπο ζπκκαζεηέο, ηελ νηθνγέλεηα κνπ 

λα πηνζεηήζνπλ θη απηνί θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ 

ζπκπεξηθνξέο. 

2.ΕΞΟΘΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ 

 Υξεζηκνπνηώ ηα ειεθηξηθά θώηα ζηελ 

ηάμε κόλν όηαλ είλαη απνιύησο απαξαί-

ηεηα. Σα ζβήλσ πξηλ βγσ δηάιεηκκα.  

 Κιείλσ ην θσηνηππηθό κεράλεκα, ηα 

θνκπηνύηεξ θη όιεο ηηο ειεθηξνληθέο ζπ-

ζθεπέο από ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε θαη 

δελ η΄ αθήλσ ζην stand by. 

 Αεξίδσ θαιά ηελ ηάμε κνπ αιιά όηαλ 

θιείλσ πόξηεο θαη παξάζπξα, θξνληίδσ 

λα εθαξκόδνπλ θαιά γηα λα κελ ράλεηαη 

ε ζεξκνθξαζία. 

 Υξεζηκνπνηώ θη απ  ́ ηηο δπν πιεπξέο ην 
θσηνηππηθό ραξηί ώζηε λα κελ μνδεύσ 

άζθνπα πνζόηεηεο ραξηηνύ, κειάλη θαη 

ξεύκα. 

 Όηαλ πίλσ λεξό δελ αθήλσ ηε βξύζε λα 

ηξέρεη άζθνπα. 

 Όηαλ κπνξώ έξρνκαη κε ην πνδήιαην ζην 

ζρνιείν κνπ. Έηζη ην απηνθίλεην ησλ 

γνληώλ κνπ δελ θαίεη άζθνπα βελδίλε. 

 θέθηνκαη ζπλερώο θαη πξνηείλσ ηξό-

πνπο ώζηε λα εμνηθνλνκεζεί πεξηζζόηεξε 

ελέξγεηα ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη κνπ. 

 Δλεκεξώλνκαη γηα ηηο ελαιιαθηηθέο πε-

γέο ελέξγεηαο (ειηαθή, αηνιηθή, γεσζεξκί-

α θιπ.). 

Δπίζεο, καζεηέο, θαζεγεηέο, γνλείο θξνληίδνπ-

κε θαη:  

 Σνπνζεηνύκε παληνύ ιάκπεο εμνηθνλόκε-

ζεο ελέξγεηαο. 

 Φπηεύνπκε δέληξα θαη θπηά κε πινύζην 
θύιισκα γύξσ από ην ζπίηη ή ην ζρνιείν. 

Έηζη θαη πξαζηλίδνπκε ην ρώξν καο θαη 

έρνπκε δξνζηά. 

 Φπηεύνπκε δέληξα αλεκνθξάθηεο ζηε 

βνξεηλή πιεπξά ώζηε λα κελ πέθηεη πνιύ 

ε ζεξκνθξαζία ην ρεηκώλα. 

 Σνπνζεηνύκε ιάζηηρα πνπ λα εθαξκό-

δνπλ θαιά ζε πόξηεο θαη παξάζπξα γηα 

λα κελ ράλνπκε ζεξκόηεηα. 

 Πξνηηκνύκε αλεκηζηήξεο νξνθήο αληί γηα 

θιηκαηηζηηθά. 

 Γηαηεξνύκε ζε ρακειή ζεξκνθξαζία ηα 

ζεξκαληηθά ζώκαηα. 

 Πξνηξέπνπκε θαη ηνπο άιινπο λα    θά-

λνπλ ην ίδην 

Από ηελ Πεξηβαιινληηθή νκάδα 
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 Η γνωστή σε όλους μας  -ελπίζω- αρχαία  οχυ-

ρωμένη  πόλη των  Ίνκα  στις Άνδεις, σε υψόμε- 

τρο 610μ περίπου από τον  ποταμό  Ουρουμπά-

μα. Αυτή  η αρχαία πόλη λοιπόν, βρίσκεται σε 

μία στενή κορυφογραμμή, ανάμεσα σε 2 από-

κρημνες κορυφές, που περιβάλλονται από πυ-

κνή βλάστηση. Ίσως αυτός να είναι και ο κύριος 

λόγος που καθιστούσε την πόλη αόρατη για αρ-

κετά χρόνια. 

Παρόλα  αυτά  το 1911 ο Hiram  Bingham  του 

Πανεπιστημίου Γέιλ απέδειξε πως οι πόλεις που 

έχτισαν οι Ίνκα όταν είχαν καταλάβει το Περού υπήρχαν πραγματικά .Η αρχαιολο-

γική τοποθεσία του «Παλαιού    

Βουνού», σύμφωνα με τωρινή με-

τάφραση της λέξης στα ελληνικά, 

είναι 13τ.χλμ. γεμάτα κήπους σε 

αναβαθμίδες που συνδέεται με 

περισσότερα από 3.000 σκαλιά . 

Ένα πράγματι μαγευτικό μέρος 

με μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέ-

ρον, έγκειται στο ότι είναι ένα από 

τα ελάχιστα Προκολομβιανά  α-

στικά κέντρα που ανακαλύφθη-

καν σχεδόν ανέπαφα. 

 

                                             Μαρία κλιά 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λίγν κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο 
ρξνληάο, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 14 Οθησ- 
βξίνπ, έλα ηξαγηθό γεγνλόο ζεκάδεςε 
ηηο δσέο όισλ καο. Μηα θνπέια, όρη πν-
ιύ κεγαιύηεξε από καο, ε Βάζσ Μειε-
ηίνπ, βξέζεθε ζην ιάζνο κέξνο ηε ιά-
ζνο ζηηγκή, κε απνηέιεζκα λα ράζεη ηε 
δσή ηεο· ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα δηα- 
ζρίζεη ηηο ζηδεξνηξνρηέο ρηππήζεθε α-
πό δηεξρόκελν ηξέλν· ε ακέιεηα ησλ 
θξαηηθώλ θνξέσλ νδήγεζε γηα άιιε κηα 
θνξά ζηε δξακαηηθή έθβαζε ησλ γεγν-
λόησλ πνπ ίζσο ζα κπνξνύζε λα είρε 
απoθεπρζεί.  Αλ ππήξραλ, αο πνύκε, 
θαηάιιειεο ππόγεηεο θαη ππέξγεηεο δηα-
βάζεηο θαη θαηάιιειε πεξίθξαμε πνπ 
ζα απέηξεπε ηε δηάβαζε ησλ γξακκώλ ίζσο ε Βαζνύια δελ είρε ράζεη ηε δσή ηεο …… 
Όια απηά πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζε ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο, νη νπνίνη κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία θαη ηε ζηήξημε ησλ δεθαπεληακειώλ ηόζν ηνπ Γπκλαζίνπ όζν θαη ηνπ Λπθείνπ, νξγά-
λσζαλ κηα κηθξή πνξεία σο έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηελ αδηάθνξε ζηάζε πνπ θξάηεζαλ νη αξκό-
δηνη. Αξρηθά ηα παηδηά θώλαδαλ ακήραλα ζπλζήκαηα, αιιά κεηά όινη καδί ππεξαζπίδνληαλ δπλακη-
θά ηα δηθαηώκαηά ηνπο. Έπεηηα ε πνξεία ζπλερίζηεθε σο ην δεκαξρείν όπνπ κηα νκάδα παηδηώλ 
πνπ εθπξνζσπνύζαλ ηα δύν δεθαπεληακειή δήηεζαλ αθξόαζε από ην δήκαξρν· βέβαηα, ε κόλε 
απάληεζε πνπ πήξαλ ήηαλ όηη απεπζύλνληαη ζε ιάζνο θνξέα θαη πσο έπξεπε λα επηθνηλσλήζνπλ 
κε ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ ΟΔ. Ζ ηειεπηαία ζηάζε ηεο πνξείαο πξηλ ηα παηδηά επηζηξέςνπλ ζην 
ζρνιείν ήηαλ ην ζεκείν πνπ ρηππήζεθε από ην ηξέλν ε άηπρε απηή θνπέια. Δλόο ιεπηνύ ζηγή θαη 
κεξηθά ινπινύδηα πξνθάιεζαλ έλα έληνλν ζπγθηλεζηαθό θιίκα θαη έθεξαλ δάθξπα ζηα κάηηα ησλ 
παηδηώλ πνπ ζξελνύζαλ ηνλ άδηθν ζάλαην κηαο ςπρήο.  

Όηαλ ζπλέβε απηό ην γεγνλόο θαη ε αεξνγέθπξα αιιά θαη ε ππόγεηα δηάβαζε ήηαλ ζε αξθεηά θα-
θή θαηάζηαζε, απνηξέπνληαο ηνπο αλζξώπνπο από ην λα ηηο ρξεζηκνπνηνύλ. Γη’ απηό ην ιόγν, νη 
πεξηζζόηεξνη θάηνηθνη ηνπ Απιώλα πξνηηκνύζαλ λα πεξλνύλ από ηηο ξάγεο ηνπ ηξέλνπ πξνθεηκέ-
λνπ λα κεηαβνύλ απ’ ην έλα κέξνο ηνπ ρσξηνύ ζην άιιν. Έλαο από απηνύο ηνπο αλζξώπνπο ήηαλ 
θαη ε Βαζνύια, αιιά θαη άιινη δύν ζπλάλζξσπνί καο ζην παξειζόλ πνπ ε ηύρε ηνπο γύξηζε ηελ 

πιάηε γηα πάληα…. 
 Δπηπρώο ηώξα ε θαηάζηαζε θαίλεηαη λα βειηηώ-
λεηαη. Σα έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαλ ζηελ 
ππόγεηα δηάβαζε έρνπλ ζρεδόλ νινθιεξσζεί. 
Διπίδνπκε ζύληνκα λα επηζθεπαζηεί θαη ε αεξν-
γέθπξα θαη λα γίλνπλ όια εθείλα ηα έξγα  πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα λα κε ζξελήζνπκε άιια ζύκαηα. 
Κιείλνληαο, επειπηζηνύκε πσο κε αθνξκή απηό 
ην γεγνλόο όινη εκείο ζα πηνζεηήζνπκε κηα πην 
ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά, θξνληίδνληαο γηα ηελ 
αζθάιεηά καο θαζώο θαη γηα ηελ απνθπγή παξό-
κνησλ θαηαζηάζεσλ ζην κέιινλ.. 
 

κλια Μαπία & Γήμεηπα Νικολαΐδε 
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 Πέξπζη ν πεξηνδηθόο πίλαθαο ζηνηρείσλ ηεο Χεκείαο ππνδέρηε-

θε ην 112ν ζηνηρείν ηνπ , πξντόλ ππξεληθήο ζύληεμεο. Σν 112ν, 

ην βαξύηεξν σο ηώξα ζηνηρείν, αλαθαιύθζεθε ην 1996 από κία 

εξεπλεηηθή νκάδα  ζηε Γεξκαλία. Πξόηεηλαλ λα νλνκαζηεί θν-

πεξλίθεην , πξνο ηηκήλ ηνπ αζηξνλόκνπ Νηθόιανπ Κνπέξληθνπ. 

Φέηνο ην όλνκα  ζα πξέπεη λα εγθξηζεί από ηε δηεζλή έλσζε 

Θεσξεηηθήο θαη Εθαξκνζκέλεο Χεκείαο (ICUPAC). ην παξει-

ζόλ νη επηζηήκνλεο «βάθηηδαλ» ηα ζηνηρεία θαηά βνύιεζε,        

εκπλεόκελνη  από πιαλήηεο, κπζνινγηθέο κνξθέο, ρξώκαηα. Σν 19ν αηώλα άξρηζαλ λα εκθαλί-

δνληαη εζληθηζηηθέο ηάζεηο, κε ηνπο εξεπλεηέο λα απνηίλνπλ θόξν ηηκήο ζηελ παηξίδα ηνπο. 

Αξγόηεξα, Ακεξηθαλνί θαη νβηεηηθνί επηζηήκνλεο έξηδαλ γηα ηελ νλνκαζία ζηνηρείσλ πνπ 

είραλ ζπεύζεη λα αλαθαιύςνπλ νη κελ πξηλ από ηνπο δε. Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ICUPAC όξηζε 

νδεγίεο νλνκαηνδνζίαο, ώζηε λα απνθεύγνληαη ηέηνηνπ είδνπο δηακάρεο. Βαζηθόο θαλόλαο: 

Ώζπνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί έλα όλνκα, ρξεζηκνπνηείηαη πξνζσξηλά  έλα ιαηηλνγελέο ππνθα-

ηάζηαην. Γηα ην ζηνηρείν 112 είλαη ην «ununbium»:έλα έλα δύν.    

ΟΝΟΜΑΣΗΚΕ ΕΣΙ… 

Φξάγθην- προς τιμήν της Γαλλίας, πατρίδας 

ηνπ ρεκηθνύ πνπ ην αλαθάιπςε.Πξνκήζεην-

από ηνλ Πξνκεζέα, πνπ έθιεςε ηελ θσηηά 

απ’ηνπο ζενύο. Ρόδην-από ην ειιεληθό ξόδνλ, 

επεηδή ζε κεξηθέο ελώζεηο παίξλεη  ξόδηλν 

ρξώκα. Ήιην-επειδή ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης. Πινπηώλην-

επεηδή ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα αθνινπζεί ην Πνζεηδώλεην, όπσο ν πιαλήηεο Πινύησλαο αθν-

ινπζεί ηνλ Πνζεηδώλα.                                                                           Μαξία θιηά 
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ΑΠΟ Σ΄ΑΣΔΡΗA ΣΟ GPS 

Φαληαζηείηε πώο έλησζαλ νη πξώηνη λαπηηθνί, 
πνπ αλνίρηεθαλ ζηε ζάιαζζα θαη ζίγνπξα ρσ-

ξίο λα ην ζέινπλ, έραζαλ από ηα κάηηα ηνπο 

ηελ αθηή, γηαηί λύρησζε. Ζ έιιεηςε ζεκείσλ 

αλαθνξάο καο θάλεη λα κελ μέξνπκε πνύ βξη-
ζθόκαζηε. Κη απηό είλαη ζίγνπξα πνιύ ηξνκα-

ρηηθό. 

Οη θάξνη θαη νη ράξηεο είλαη αξραίεο εθεπξέζεηο. Τπάξρνπλ εδώ 

θαη 4.000 ρξόληα. Σν 2ν κηζό όκσο ηνπ 20νύ αηώλα αλαπηύρζεθαλ 
ζπνπδαία ζπζηήκαηα γηα ηελ εύξεζε ηεο ζέζεο ελόο αληηθεηκέλνπ 

ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο κε ηε ρξήζε δνξπθόξσλ. Σν πην δεκνθηιέο 

είλαη ην Global Positioning System, ην Παγθόζκην ύζηεκα Δλην-

πηζκνύ Θέζεο, πην γλσζηό κε ηα αγγιηθά αξρηθά ηνπ σο GPS. Έλα 
δίθηπν από δνξπθόξνπο ζε ξόιν δηαζηεκηθώλ θάξσλ δίλεη ζε απηό 

ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα πξνζαλαηνιηζκνύ ηε δπλαηόηεηα λα ζε-

κεηώζεη κε αθξίβεηα ηε ζέζε ελόο ζεκείνπ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο 

ηνπ πιαλήηε. 
Σν GPS δεκηνπξγήζεθε ην 1973 γηα ζηξαηησηηθνύο ζθνπνύο θαη 

ιεηηνπξγεί πιήξσο από ην 1995. Λεηηνπξγεί κέξα ή λύρηα, κε θαζα-

ξό ή ζπλλεθηαζκέλν νπξαλό, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θόζκνπ. 

Πέξπζη ςεθίζηεθε από ρηιηάδεο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ σο ε κεγα-

ιύηεξε επηηπρία ηεο NASA ζηελ παξαηήξεζε ηνπ πιαλήηε καο. 
ήκεξα είλαη απαξαίηεην ζηε λαπζηπινΐα, ηελ αεξνπινΐα θαη ηελ 

νδήγεζε. Πέξα από απηά όκσο, ελζσκαηώλνληαο ράξηεο θαη πνηθί-

ιεο βάζεηο δεδνκέλσλ καο βνεζά λα εληνπίζνπκε δηάθνξα, γηα πα-
ξάδεηγκα έλα εμνρηθό ζπίηη πνπ ζέινπκε λα επηζθεθηνύκε αιιά θαη 

ην πιεζηέζηεξν θαξκαθείν. 

ΦΟΡΖΣΟ ΤΠΔΡΖΥΟ      

Ο θνξεηόο ππεξερνγξάθνο έρεη 
ηελ ηαπηόηεηα ηνπ 21νπ αηώλα. Ζ 

GENERAL ELECTRIC παξνπζία-

ζε ην VSCAN. Σν θνξεηό ηαηξηθό 

εξγαιείν ζε κέγεζνο  θηλεηνύ ηειε-
θώλνπ, πνπ κπνξεί λα θάλεη ππέξε-

ρν θαξδηάο αθόκε θαη ζηνλ δξόκν. 

Ζ εηαηξεία ην παξνπζίαζε ζαλ έλα 
ειεθηξνληθό ζηεζνζθόπην πνπ δί-

λεη ηε δπλαηόηεηα λα έρνπκε όρη 

κόλν ήρν αιιά θαη εηθόλα από ηνλ 

εζσηεξηθό καο θόζκν. 

ΕΑΠΗΝΓΚ ΜΔ ΣΖ ΚΔΦΖ     

 Μπνξεί λα αθνύγεηαη απίζηεπην, όκσο κε ηελ Intel, είλαη πηζαλόλ ζην κέιινλ λα κπνξνύκε λα αιιάδνπκε 
ηα θαλάιηα ηήο ηειεόξαζεο, λα  ζεξθάξνπκε ζην Internet θαη λα ζηέιλνπκε κελύκαηα κε ην θηλεηό καο 

ρξεζηκνπνηώληαο όρη ηα δάρηπιά καο αιιά κόλν ηε δύλακε ηεο ζθέςεο. Δπηζηήκνλεο ηεο εηαηξείαο  κε 

έδξα ζην Πίηζκπνπξγθ εξγάδνληαη  πάλσ ζηελ αλάπηπμε κηθξνζθνπηθώλ αηζζεηήξσλ πνπ ζα εκθπηεύν-

ληαη κε αζθάιεηα ζηνλ αλζξώπηλν εγθέθαιν, ζα δηαβάδνπλ ηα  ζήκαηα ηνπ εγθεθάινπ θαη ζα κπνξνύλ 
θαηόπηλ λα κεηαδίδνπλ ηηο εληνιέο πνπ ζέιεη λα δώζεη θάπνηνο ζε κηα ζπζθεπή. Οη αηζζεηήξεο πνπ πηζα-

λόλ λα θαηαζηήζνπλ πεξηηηή ηε ρξήζε ηνπ ηειεθνληξόι θαη ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζηνπο ππνινγηζηέο ζα 

κπνξνύλ λα αξρίζνπλ λα δνθηκάδνληαη πεηξακαηηθά κέρξη ην 2020.   

Δπηκέιεηα:  Ράδνπ Βαζηιηθή, Πεηξάη Αγγειηθή, Σζέια Σδέζη 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΑΣΗ  
 Οη επηζηήκνλεο ηνπ ΜΗΣ αλέπηπμαλ κέζα ζην 2009 ην Ζιεθηξνληθό  Μάηη. Πξόθεηηαη γηα έλα κηθξνηζίπ 
πνπ ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ηνπο   εληειώο ηπθινύο αλζξώπνπο λα απνθηήζνπλ ηελ όξαζή ηνπο ζε έλα 

πνζνζηό. Σν ηζηπάθη, ην νπνίν είλαη κέζα ζε κηα ζήθε από ηηηάλην γηα λα κελ έρεη  πξόβιεκα πγξαζίαο, 

ηνπνζεηείηαη κέζα ζην κάηη. Από έλα εηδηθό δεπγάξη γπαιηά πνπ δηαζέηνπλ κηθξνθάκεξα, απηόο  πνπ ηα 

θνξάεη παίξλεη εηθόλα, ηελ νπνία ην ηζηπάθη κεηαθέξεη ζην νπηηθό λεύξν θαη έηζη κπνξεί λα δεη.                       
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Ξανά στην   

ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ … 

το 5ο τεύχος του περιοδικού μας παρουσιάσαμε 

τη φιλανθρωπική, μη κυβερνητική οργάνωση ΚΙ-

ΒΩΣΟ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ με αφορμή την επίσκεψη 

που πραγματοποίησε εκεί το Λύκειο μας· στην 

επίσκεψη αυτή συμμετείχε αντιπροσωπεία μαθη-

τών του Γυμνασίου, το οποίο με χαρά συνέβαλε 

στην προσπάθεια ενίσχυσης της ΚΙΒΩΣΟΤ. 

Ση φετινή σχολική χρονιά οι μαθητές της Α’ 

Λυκείου του σχολείου μας επισκέφθηκαν τις ε- 

γκαταστάσεις της «Κιβωτού». Η Κιβωτός, στη 

δεκαετή παρουσία της, έχει κερδίσει την αγάπη 

και την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας 

λόγω του εξαιρετικού ανθρωπιστικού της έργου. 

Η προσφορά της στους ανθρώπους - και ειδικά 

στα παιδιά -  που έχουν ανάγκη είναι ανεκτίμητη. 

Η Κιβωτός ιδρύθηκε το 1998 από τον εικοσιεξά-  

χρονο τότε πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου 

έχοντας ως σκοπό  να  αποτελέσει ένα καταφύγιο

- μια  εστία φροντίδας, συμπαράστασης και ελπί-

δας για τα παιδιά που ήταν αναγκασμένα να βιώ-

νουν  καθημερινά την εγκατάλειψη,  το   ρατσι- 

σμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε μια από τις 

πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας, την 

Ακαδημία Πλάτωνος. ήμερα, η  Κιβωτός συγκε- 

ντρώνει 200 παιδιά περίπου από βρέφη έως δεκα-

οκτώ ετών από τα οποία τα 150 είναι  Ελληνόπου-

λα  ενώ  τα υπόλοιπα  50  είναι  από άλλες χώρες  

όπως: Αλβανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρουμανία, 

Καζακστάν, Γκάνα κ.α. 

την Κιβωτό υπάρχουν πολλοί εθελοντές οι 

οποίοι φροντίζουν ανιδιοτελώς και αφιλοκερδώς 

για τις βασικές ανάγκες των παιδιών όπως σίτι-

ση, ένδυση, ψυχαγωγία, περίθαλψη, σχολική 

ένταξη και επαγγελματική κατάρτιση. Όλοι μαζί 

με την αγάπη και την στήριξη των δωρητών, την 

αδιάκοπη φροντίδα  του πατρός Αντωνίου βοη-  

θούν τα παιδιά,  ώστε σιγά σιγά να ενταχθούν 

στην κοινωνία και να οικοδομήσουν το μέλλον  

τους. 

Ο πατήρ Αντώνιος με χαρά δέχτηκε να α-

παντήσει στις ερωτήσεις μας 

-Πώς και γιατί αποφασίσατε να δημιουργήσετε 

την «Κιβωτό»; 

Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ : Την απόφαση  την  πήρε 

άλλος, δηλαδή ποιος άλλος αν δεν την πήρα 

εγώ; Ο  ΘΕΟΣ! Τι θα κάνω με τα παιδιά; και 

σκέφτηκα :   Η εκκλησία είμαστε εμείς. Έβλεπα 

λοιπόν στην Ενορία όπου ήμουν ιερέας, τον 

Άγιο Γεώργιο, πολλά παιδιά να παίζουν στην 

πλατεία και να είναι  εκτεθειμένα σε διάφο-      

ρους   κινδύνους  (εγκληματικότητα,              

ναρκωτικά). Έτσι  σκέφτηκα  μαζί  με  την  πρε-    
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σβυτέρα να βρούμε ένα μέρος,   όπου θα μπο-

ρούσαν να συγκεντρώνονται τα παιδιά κοντά 

μας και να απασχολούνται με διάφορα ενδια-

φέροντα  και παράλληλα να προστατεύονται 

από τους κινδύνους που ήταν γύρω τους. Για 

τον σκοπό αυτό εξασφαλίσαμε αρχικά ένα πα-

λιό καφενείο, στο οποίο καλύπταμε τις πρώτες 

βασικές τους ανάγκες (φαγητό,   μελέτη,  παι- 

χνίδι  κ.τ.λ ). Το 2008, για να μπορέσουμε να 

καλύψουμε περισσότερες ανάγκες και για πε-

ρισσότερα παιδιά, τα οποία στο μεταξύ είχαν 

έρθει κοντά μας, δημιουργήσαμε ένα νέο σύγ-

χρονο και πολύ μεγαλύτερο κτήριο. Έτσι ό,τι 

περνούσε από το χέρι μου το έκανα και ό,τι 

ήθελα το ζητούσα από το Θεό. Την απόφαση 

αυτή την πήρε ο Θεός και εγώ απλώς τον ακο-   

λούθησα. 

- Ποιο είναι το καθημερινό πρόγραμμα των παι-

διών που φιλοξενείτε; 

Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ :   10.00-12.30 π.μ.  Γίνεται μάθη-

μα ελληνικών για παιδιά αλλοδαπών που 

έχουν έρθει στην Ελλάδα  και δεν γνωρίζουν 

την ελληνική  γλώσσα. 

1.00-2.30 μ.μ Φαγητό για τα παιδιά που παρα-

κολούθησαν το μάθημα των ελληνικών και για 

τα παιδιά που έρχονται από το σχολείο. 

2.30-5.00μ.μ  Μελέτη για τα παιδιά του Δημοτι-

κού και του Λυκείου από εθελοντές. 

5.00  μ.μ  Η ώρα που αποχωρούν τα παιδιά για 

τα σπίτια  τους. 

Μετά τις 5.00 γίνονται κάποια φροντιστηριακά 

μαθήματα. 

Το κέντρο είναι ανοιχτό μέχρι τις 10.00 μ.μ. 

Παράλληλα λειτουργεί το νηπιαγωγείο από τις   

Ένας ακόμα στόχος του πατρός Αντωνίου εί-

ναι να μην ιδρυματοποιηθούν τα παιδιά αλλά 

να ζούν μαζί με την μητέρα τους. Για να πραγ-

ματοποιηθεί αυτός ο σκοπός  οι άστεγες αλλά 

και άπορες μητέρες ενισχύονται μηνιαίως με 

οικονομικά βοηθήματα για λογαριασμούς νερού 

και ηλεκτρικού ρεύματος και ταυτόχρονα γίνε-

ται προσπάθεια να βρεθεί εργασία στη μητέρα 

έτσι ώστε να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της  

και να στηρίξει τα παιδιά. 

Παρόλες  τις δυσκολίες και τις ελλείψεις  που 

αντιμετωπίζει η  Κιβωτός, το έργο της έχει α-

ναγνωρισθεί με εθνικές και παγκόσμιες δια- 

κρίσεις! 

Κυριακή ιφναίου 

8.15 μέχρι τις 5.00 το απόγευμα για να διευκο-

λύνονται  και οι εργαζόμενες  μητέρες 

--Πώς νιώθετε για το έργο που πραγματοποιή-

σατε ; 

Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ : Νιώθω φόβο γιατί όσο μεγα-

λώνει το έργο αισθάνομαι περισσότερο την 

ευθύνη. 

-  Πόσο καιρό χρειάστηκε για να πραγματοποιη-

θεί ; 

Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ : Δώδεκα   χρόνια είναι ο αγώ-

νας αυτός. Από φέτος έχουμε και τον ξενώνα 

για τις κακοποιημένες γυναίκες. 

- Έχετε σκεφτεί τη δημιουργία μιας νέας Κιβω-

τού στο μέλλον ; 

Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ : Μας έχουν ζητήσει να κάνου-

με ένα παράρτημα.Ίσως γίνει με τα μεγάλα 

παιδιά που έχουν βγει  από  την  Κιβωτό. 
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δερηνύκε, γηαηί γηα καο είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα παξα-

θνινπζήζεη ην ζρνιείν. 

Είλαη ππνρξεσηηθή ε θνίηεζε ησλ θξαηνύκελσλ ζην 

ζρνιείν; 

ρη δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε θνίηεζε. Γελ έρεη λόεκα λα 

επηβάιινπκε ηελ παξνπζία ζην ζρνιείν. Πξέπεη λα γνε-

ηεπηνύλ θαη λα απνθαζίζνπλ νη ίδηνη όηη ζέινπλ λα 

έξζνπλ ζην ζρνιείν. 

Πνην είλαη ην επίπεδν ησλ καζεηώλ; Ελδηαθέξνληαη 

γηα ηα καζήκαηα; 
Χο πξνο ην επίπεδν ππάξρεη δηαβάζκηζε. Τπάξρνπλ νη 

άξηζηνη, νη κέηξηνη θαη νη αδύλαηνη καζεηέο, όπσο ζε 

όια ηα ζρνιεία. Ζ ίδηα δηαβάζκηζε ππάξρεη θαη σο πξνο 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ηα καζήκαηα. Άιινη 

ελδηαθέξνληαη πεξηζζόηεξν θαη άιινη ιηγόηεξν, όπσο 

γίλεηαη παληνύ. Σν πνζνζηό όκσο εηδηθά ησλ άξηζησλ 

καζεηώλ είλαη κηθξόηεξν. 

Δίλνληαη θάπνηα θίλεηξα ζηνπο  θξαηνύκελνπο πξνθεη-

κέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζρνιείν; 

Ναη δίλνληαη. Γηα θάζε κία κέξα θνίηεζεο ζην ζρνιείν 

κεηώλεηαη θαηά κία κέξα ε πνηλή θξάηεζεο, κέρξη έλα 

όξην. Τπάξρνπλ όκσο καζεηέο πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 

απηό ην όξην θαη ζπλερίδνπλ λα έξρνληαη ζην ζρνιείν, 

ρσξίο λα κεηώλεηαη πηα ε πνηλή ηνπο. 

Πνην είλαη ην πξόγξακκα καζεκάησλ πνπ παξαθνινπ-

ζνύλ νη καζεηέο; Δηαθέξεη από ην σξνιόγην πξόγξακ-

κα από ησλ ππόινηπσλ ζρνιείσλ; 

ρη, ην σξνιόγην πξόγξακκα δε δηαθέξεη. Οη καζεηέο 

δηδάζθνληαη ηα ίδηα καζήκαηα. Γίλεηαη επηπιένλ εληζρπ-

ηηθή δηδαζθαιία ζην Γπκλάζην θαη Πξόζζεηε Γηδαθηηθή 

ηήξημε ζην Λύθεην. Καζώο κάιηζηα, θαζώο ζε κεξηθά 

ηκήκαηα νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο δελ μέξνπλ ειιεληθά, 

ζην Γπκλάζην έρνπκε ηκήκαηα κε εληζρπηηθή δηδαζθαιία 

ζηε Γιώζζα 9 ώξεο ηελ εβδνκάδα. 

Μεγάιε ζεκαζία δίλνπκε ζηα πξναηξεηηθά πξνγξάκκα-

ηα. Φέηνο πξαγκαηνπνηνύληαη 18 πξνγξάκκαηα πνιηηη-

ζηηθά, πεξηβαιινληηθά θαη Αγσγήο Τγείαο. Θα αλαξσ-

ηηέζηε ίζσο γηαηί έρνπκε ηόζν πνιιά πξνγξάκκαηα. Θε-

σξνύκε όηη ηα πξνγξάκκαηα είλαη εθπαηδεπηηθό εξγαιεί-

ν. Βνεζνύλ ηνπο καζεηέο λα ληώζνπλ όηη είλαη νκάδα 

ζρνιείνπ θαη όρη θπιαθήο, όηη είλαη καζεηέο θαη όρη θξα-
ηνύκελνη θαη όηη ν δηπιαλόο ηνπο είλαη ζπκκαζεηήο ηνπο 

θαη όρη ζπγθξαηνύκελνο. Βνεζνύλ αθόκα ηνπο καζεηέο 

λα πηζηέςνπλ ζηνλ εαπηό ηνπο, λα ληώζνπλ όηη αμίδνπλ. 

Σε κεγάιε απηή αμία ησλ πξνγξακκάησλ ηελ θαηαιάβα-

κε ζηγά ζηγά. Ξεθηλήζακε κε ηελ  έθδνζε  κηαο  εθεκεξί- 

Πόζνη θξαηνύκελνη βξίζθνληαη θέηνο ζηε θπιαθή 

αλειίθσλ Απιώλα; Ση ειηθία έρνπλ; 

Απηή ηε ζηηγκή βξίζθνληαη πάλσ από 300 θξαηνύκελνη. 

Βάζεη ηνπ λόκνπ, ζε έλα Δηδηθό Καηάζηεκα Κξάηεζεο 

Νέσλ, όπσο νλνκάδεηαη ην δηθό καο,  βξίζθνληαη λένη 

από 14 έσο 21 ρξόλσλ. Πνιύ ζπάληα όκσο ππάξρνπλ 

θξαηνύκελνη θάησ από 16 ρξόλσλ. Οη δηθαζηέο απνθεύ-

γνπλ όζν κπνξνύλ λα απνθαζίζνπλ ηνλ εγθιεηζκό ηόζν 

λέσλ αλζξώπσλ θαη αλαδεηνύλ άιινπο ηξόπνπο, όπσο 
γηα παξάδεηγκα λα αλαζέζνπλ ηελ επηκέιεηα ηνπ παη-

δηνύ ζε θνηλσληθό ιεηηνπξγό. ηαλ βέβαηα ππάξρεη επα-

λαιακβαλόκελε παξαβαηηθόηεηα ή θάπνην κεγάιν 

έγθιεκα, ηόηε δελ κπνξνύλ λα απνθύγνπλ ηνλ εγθιεη-

ζκό. Δίλαη πνιύ ζπάλην όκσο έλα παηδί από14 ρξόλσλ 

λα θηάζεη ζε απηό ηε ζεκείν. πλήζσο ζηελ αξρή έρεη 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν, αξγόηεξα εγθα-

ηαιείπεη ην ζρνιείν, θεύγεη θαη από ην ζπίηη θαη κέλεη 

ζην δξόκν παξαβαηώληαο. πλήζσο κπιέθεη κε λαξθσ-

ηηθά θαη θάπνηα ζηηγκή ζπιιακβάλεηαη. Γη απηό πηζηεύ-

σ όηη ε θνηλσλία πξέπεη λα θξνληίδεη λα κελ εγθαηαιεί-

πνπλ ηα παηδηά ην ζρνιείν, γηαηί ηόηε γίλνληαη εύθνιε 
ιεία γηα όπνηνλ ζειήζεη λα ηα εθκεηαιιεπηεί. Καη εζείο 

νη καζεηέο κπνξείηε λα βνεζήζεηε, κπνξείηε λα απνηξέ-

ςεηε θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα ζηακαηήζεη ην ζρνιείν. Δ-

ζάο πνπ είζαζηε ζπκκαζεηέο ηνπ, πνιιέο θνξέο κπνξεί 

λα ζαο αθνύζεη πεξηζζόηεξν από έλαλ κεγαιύηεξν. 

Ση είδνπο ζρνιεία ππάξρνπλ ζην Εηδηθό Καηάζηεκα 

Κξάηεζεο Νέσλ θαη πόζνη καζεηέο θνηηνύλ ζην Γπ-

κλάζην θαη ην Λύθεην; 
Τπάξρεη Γεκνηηθό, Γπκλάζην θαη Λύθεην. Ο αξηζκόο 

ησλ καζεηώλ είλαη θάζε ρξόλν δηαθνξεηηθόο. Φέηνο 

ππάξρνπλ 5 ηκήκαηα ζηελ Α Γπκλαζίνπ, άιιεο ηάμεηο 

όκσο έρνπλ ιίγνπο καζεηέο. πλνιηθά απηή ηε ρξνληά 

έρνπλ θάλεη αίηεζε γηα λα θνηηήζνπλ ζην Γπκλάζην θαη 

Λύθεην 235 θξαηνύκελνη. Απηό όκσο δε ζεκαίλεη όηη 

απηή ηε ζηηγκή θνηηνύλ ηόζνη καζεηέο. Τπάξρεη κεγάιε 

ξεπζηόηεηα. ηελ αξρή ηεο ρξνληάο κπνξεί, γηα παξά-

δεηγκα, λα κελ ππάξρεη θαλέλαο καζεηήο ζε κηα ηάμε 

θαη λα δεκηνπξγεζεί ηκήκα ζηε κέζε ηεο ρξνληάο. Κη 

απηό ζπκβαίλεη γηαηί ππάξρεη κεγάιε θηλεηηθόηεηα ζηηο 
θπιαθέο. πσο θαηαιαβαίλεηε, κπνξεί θάπνηνο λα θπ-

ιαθηζηεί νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη λα απνθπια-

θηζηεί νπνηεδήπνηε. Άιινη παξακέλνπλ γηα κηθξό κόλν 

δηάζηεκα ζηε θπιαθή θαη άιινη γηα κεγάιν. Μπνξεί 

ινηπόλ θάπνηνο λα έξζεη ζηε θπιαθή ηνλ Απξίιε θαη λα 

δεηήζεη λα γξαθηεί  ζην  ζρνιείν. Δκείο  πξέπεη  λα  ηνλ   

πλέληεπμε κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ ησλ Φπιαθώλ Νέσλ  

Απιώλα θύξην Πέηξν Γακηαλό  
Από  ηηο Γήκεηξα Νηθνιαΐδε,  Αγγειηθή Πεηξάη, Βαζηιηθή Ράδνπ, Σδέζη Σζέια  θαη 

ηνλ Θαλάζε Γέιην 
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δαο. Οη καζεηέο απόξεζαλ. «Δκείο λα βγάινπκε εθεκε-

ξίδα; Δκείο δελ κπνξνύκε.» Καη όκσο ε πξώηε εθεκεξί-

δα θπθινθόξεζε θαη κάιηζηα πεξηιάκβαλε θαη ζπλέ-

ληεπμε πνπ είραλ πάξεη νη καζεηέο καο από ηνλ Πξόεδξν 

ηεο Γεκνθξαηίαο! 

Οη καζεηέο όηαλ ηελ είδαλ έλησζαλ πνιύ πεξήθαλνη. Κη 

απηό ήηαλ πνιύ ζεκαληηθό, γηαηί έρνπλ αλάγθε λα ληώ-

ζνπλ όηη είλαη θαη απηνί ηθαλνί. ηη είλαη ηθαλνί λα θά-

λνπλ πξάγκαηα ζαλ απηά πνπ θάλνπλ νη άιινη θαη γηα ηα 
νπνία αθνύλ «Μπξάβν». Αο κε μερλάκε όηη νη καζεηέο 

καο δελ έρνπλ ζηαζεί ζηε δσή ηνπο ηπρεξνί. πλήζσο 

κεγαιώλνπλ ρσξίο ηε θξνληίδα κηαο ζσζηήο νηθνγέλεη-

αο, ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ δε ηα βνεζά, ζε έλα πεξηβάι-

ινλ πνπ ηα θάλεη λα αηζζάλνληαη άρξεζηα. Δίλαη καζε-

ηέο πνπ είραλ απνηύρεη ζην ζρνιείν θαη γη’ απηό ηηο πην 

πνιιέο θνξέο ην είραλ εγθαηαιείςεη. 

Γη’ απηνύο ηνπο ιόγνπο πξνζπαζνύκε λα πινπνηνύκε 

πνιιά πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα. Απηά ηα πξνγξάκκα-

ηα γίλνληαη από θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ πνπ πνιιέο 

θνξέο ρξεηάδεηαη πξώηα νη ίδηνη λα κάζνπλ γη’ απηά. Γηα 

παξάδεηγκα, θάπνηνη καζεηέο ήζειαλ λα αζρνιεζνύλ κε 

ηα ςεθηδσηά, αιιά θαλείο θαζεγεηήο δελ γλώξηδε. Με 

πξσηνβνπιία ζπλαδέιθνπ καζεκαηηθνύ αλαδεηήζακε  

θάπνηνπο εηδηθνύο από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ,  απηνί 

ήξζαλ θαη έδεημαλ ζε καο πώο λα δεκηνπξγνύκε ςεθηδσ-
ηά θαη εκείο κε ηε ζεηξά καο δείμακε ζηνπο καζεηέο. 

Γεληθά ζηνπο καζεηέο αξέζεη πνιύ λα δνπιεύνπλ κε ηα 

ρέξηα. Καηαθέξλνπλ ινηπόλ θαη θηηάρλνπλ πνιύ σξαίεο 

δεκηνπξγίεο. Πνιύ σξαίεο θαηαζθεπέο θηηάρλνπλ θαη κε 

ην ραξηί Οξηγθάλα. Μεγάιε παξάδνζε έρνπκε θαη ζην 

ζέαηξν. Ζ ζεαηξηθή καο νκάδα έρεη πάξεη δηάθξηζε   

ζηνπο Παλειιήληνπο Μαζεηηθνύο Αγώλεο θαη έρεη κάιη-

ζηα παξνπζηάζεη ηελ παξάζηαζή ηεο, πνπ βαζηδόηαλ ζε 

θείκελα ησλ καζεηώλ, ζε θεληξηθό ζέαηξν ηεο Αζήλαο. 

Οη θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζαο έρνπλ πάξεη θάπνηα 

ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε; 

Γηα λα έξζεη όκσο θάπνηνο λα δνπιέςεη ζην ζρνιείν καο, 

πξέπεη λα ην ζέιεη, πξέπεη λα ην δειώζεη. Σόηε ην ίδην ην 

ζρνιείν αλαιακβάλεη ηελ θαηάξηηζή ηνπ. Ζ   εκπεηξία 

ησλ πξνεγνύκελσλ ρξόλσλ κεηαθέξεηαη ζηνπο λεόηε-

ξνπο. Γίλνληαη πνιιέο ζπδεηήζεηο θαη εηζεγήζεηο θαη,  

όηαλ ν λένο θαζεγεηέο αηζζαλζεί όηη είλαη ηθαλόο, ηόηε 

κπαίλεη ζηε ηάμε. 

Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα ζπλεξγαζηνύκε κε παλεπη-

ζηήκηα θαη ζπκκεηέρνπκε ζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ πα-

ξαγσγή ζεκηλαξηαθνύ πιηθνύ γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ 

δαζθάισλ.Έρνπκε απεπζπλζεί θαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, αιιά νύηε ζηηο επξσπατθέο ρώξεο ππάξρεη πιηθό 
γηα εηζαγσγηθή επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Απηή 

ηελ επνρή νινθιεξώλεηαη έλα πξόγξακκα πνπ ζα βνε-

ζήζεη ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

 Πώο αληηκεησπίδνπλ νη δάζθαινη ηνπ θξαηνύκελνπο 

καζεηέο ηνπο; Δελ επεξεάδεηαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληί 

ηνπο αλάινγα κε ην αδίθεκα πνπ έρνπλ δηαπξάμεη; 

Οη δάζθαινη δε βιέπνπλ ηα παηδηά ζαλ θξαηνύκελνπο 

αιιά ζαλ καζεηέο. Γε ηνπο ελδηαθέξεη ηη έγθιεκα έρνπλ 
δηαπξάμεη. Γελ  ηνπο  αθνξά  θαη  δε  ξσηνύλ.  Γελ  είλαη 

θξηηέο, είλαη δάζθαινη θαη ν ξόινο ηνπο είλαη λα  κάζνπλ   

 

ζηα παηδηά. Αλέθαζελ  ν  ξόινο  ηνπ  Γαζθάινπ ήηαλ δύ- 

ζθνινο. πσο είλαη θπζηθό ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ε 

δπζθνιία είλαη ιίγν κεγαιύηεξε. Δίκαη πεξήθαλνο γηα 

ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ. 

Έρεηε ζην ζρνιείν ηε βνήζεηα ςπρνιόγσλ θαη θνηλσλη-

θώλ ιεηηνπξγώλ; 
Γπζηπρώο ην ζρνιείν δε ζηειερώλεηαη από ςπρνιόγνπο 

θαη θνηλσληθνύ ιεηηνπξγνύο. Τπάξρεη  όκσο ε θνηλσληθή 

ππεξεζία ηεο θπιαθήο ζηελ νπνία απαζρνινύληαη ηξεηο 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη δύν ςπρνιόγνη θαη θπζηθά, 

όπσο θαηαιαβαίλεηε ε ππεξεζία απηή απνηειεί έλα η-

ζρπξό εξγαιείν ζηα ρέξηα καο. Ζ βνήζεηά ηεο  είλαη αλε-

θηίκεηε. 

Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ καζε-

ηώλ - θξαηνύκελσλ; 

ίγνπξα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. Μελ μερλάηε όηη δνπλ 

εγθισβηζκέλνη, θάησ από πνιύ πηεζηηθέο ζπλζήθεο. Δί-

λαη ινηπόλ πνιύ επέμαπηνη, θαη κε εθξεθηηθή ζπκπεξη-

θνξά. ηε θπιαθή ππάξρνπλ πνιιά θξνύζκαηα βίαο. 

Δκείο πξνζπαζνύκε λα ηνπο δώζνπκε λα θαηαιάβνπλ όηη 

δελ πξέπεη λα κεηαθέξνπλ ζην ζρνιείν θαη ηηο αληηπαξα-

ζέζεηο ηνπο. Πξνζπαζνύκε λα ηνπο θάλνπκε λα ζπλεηδε-

ηνπνηήζνπλ όηη είκαζηε ζρνιείν θαη όρη θπιαθή. Γελ ην 

ζπλεηδεηνπνηνύλ εύθνια. Μεξηθνί δελ κπνξνύλ λα ην 

αληέμνπλ. Βιέπεηε, ζηε θπιαθή πξέπεη λα είλαη ζθιε-
ξόο. ην ζρνιείν είλαη δπλαηόλ λα είλαη ραιαξόο, αιιά 

ζπλήζσο δελ ην κπνξνύλ. Πάλησο, ζπλήζσο θαηαθέξ-

λνπλ λα κε κεηαθέξνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο ζην ζρνιεί-

ν. Μάιηζηα πνιιέο θνξέο πξνζπαζνύλ λα βνεζήζνπλ 

θαη ηνπο άιινπο πνπ δελ κπνξνύλ λα ζπγθξαηεζνύλ. 

Σελ ώξα ηνπ καζήκαηνο ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πεη-

ζαξρίαο; 

Οη καζεηέο ζπλήζσο δελ θάλνπλ θαζαξία όπσο ζηα 
άιια ζρνιεία. Άιινπ είδνπο είλαη ηα πξνβιήκαηα. Τ-

πάξρεη κεγάιε ςπρνινγηθή θόξηηζε θαη έληνλεο απμν-

κεηώζεηο ηεο δηάζεζεο, εθξεθηηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα θα-

ληαζηείηε … Έλαο καζεηήο πξόθεηηαη λα δηθαζηεί ηελ 

επόκελε κέξα. …. Κξίλεηαη ε δσή ηνπ. Κάπνηνο άιινο 

κόιηο δηθάζηεθε θαη θαηαδηθάζηεθε ……. . 

Θέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη άιιν; 

Κιείλνληαο ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ θαη λα ζαο 
ζπγραξώ ζπγρξόλσο γηα ηελ πξσηνβνπιία ζαο λα αζρν-

ιεζείηε κε ην ζρνιείν καο θαη ηνπο καζεηέο καο. Δίλαη 

έλα κήλπκα πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο όηη ε θνηλσλία 

δελ ηνπο μέραζε. Καη πηζηέςηε κε:όηαλ ην κήλπκα 

πξνέξρεηαη από εζάο είλαη πνιύ δπλαηό. 
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Πεπιβαλλονηικό ππόγπαμμα:  

Φέηνο ε Πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ ζρνιεί-

νπ καο αζρνιήζεθε κε ηε δηαρείξηζε ησλ α-

πνξξηκκάησλ, ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη 

ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. Από ηελ αξρή 

ηνπ ρξόλνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή ζην Πξό- 

γξακκα 80 καζεηέο από όια ηα ηκήκαηα ηνπ 

γπκλαζίνπ!!! Καζώο νη καζεηέο πνπ ζπκκεηεί-

ραλ ήηαλ πάξα πνιινί, ρσξηζηήθακε ζε  4 π-

πννκάδεο: 

α) αλαθύθισζε 

β) εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

γ) θαηαζθεπέο-επαλαρξεζηκνπνίεζε 

δ) θνκπνζηνπνίεζε 

πληνληζηέο ήηαλ ε θ. Καξαθαζίδνπ  θαη ν θ. 

Αζπξνύθνο, βνήζεζαλ όκσο πνιύ θαη νη θ. 

Κέθε θαη θ.Αγάζνπ. 

Καη απηή ηε ρξνληά ζπλερίζακε ηε ζπλεξγα-

ζία καο κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αλαθύθισ-

ζεο ΑΦΖ κε ηελ νπνία ζπλεξγαδόκαζηε ηα 

ηειεπηαία ρξόληα. πλερίζακε, επίζεο, ηελ επη-

θνηλσλία καο κε ην Γπκλάζην Νάνπζαο. Λακ-

βάλνπκε ζηαζεξά ην πεξηνδηθό ηήο πεξηβαιιν-

ληηθήο νκάδαο θαη αληαιιάμακε νηθνινγηθά 

εκεξνιόγηα. Δπηπιένλ όκσο, θέηνο γηα πξώηε 

θνξά, εληαρζήθακε ζε 3 Πεξηβαιινληηθά Γί- 

θηπα ρνιείσλ. πγθεθξηκέλα, γίλακε κέιε 

ζην παλειιήλην δίθηπν γηα ηελ αλαθύθισζε 

ηνπ ΚΠΔ Βεξηίζθνπ κε ζθνπό ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηώλ θαη εκπεηξηώλ από ηελ εθαξκν-

γή πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ κε ζρν– 

ιεία από όιε ηε ρώξα. Δπίζεο γίλακε κέιε 

ζην ΚΠΔ Μνπδαθίνπ πνπ αζρνιείηαη κε ηε 

δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, αλαθύθισζε θαη 

ζην Γηεζλέο δίθηπν «Οηθνινγηθά ρνιεία» πνπ 

έρεη ζθνπό ηε ζπλεξγαζία ζρνιείσλ ζε όιν 

ηνλ θόζκν. 

 

ηόρνη καο ήηαλ: 

λα θεξόκαζηε πην ππεύζπλα ζηα πεξηβαι-

ινληηθά ζέκαηα ,δειαδή: 

λα κεηώζνπκε ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώ-

λνπκε 

λα κεηώζνπκε ηελ παξαγσγή ζθνππηδηώλ 

 λα κελ είκαζηε ππεξθαηαλαισηηθνί 

 λα θάλνπκε αλαθύθισζε θαη θνκπνζην-

πνίεζε 

 λα δηαηεξήζνπκε όκνξθν θαη θαζαξό ην 

ζρνιείν καο 

 λα κάζνπκε θαη ζηνπο άιινπο όζα εκείο 

γλσξίζακε 

θαη βέβαηα… 

ΝΑ ΠΔΡΝΑΜΔ ΧΡΑΗΑ!!! 

ηελ νκάδα Ανακύκλωζερ νξγαλώζακε ηελ 

αλαθύθισζε ραξηηνύ, γπαιηνύ, αινπκηλίνπ, 

πιαζηηθνύ, κπαηαξηώλ κε ΔΝΣΤΠΧΗΑΚΖ 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο. 

Γπζηπρώο όκσο νύηε απηή ηε ρξνληά θαηαθέ-

ξακε λα μεπεξάζνπκε ην κεγάιν καο πξόβιε-

κα ηεο απνθνκηδήο ησλ ζθνππηδηώλ. Αλαγθα-

δόκαζηε λα κεηαθέξνπκε ηα αλαθπθιώζηκα 

ζηνλ Χξσπό, ζηελ Δξπζξαία θαη αιινύ, θα-

ζώο ζηνλ Απιώλα δελ ππάξρνπλ αθόκε θάδνη. 

Οξγαλώζακε επίζεο δηαγσληζκό αλαθύθισ-

ζεο κπαηαξηώλ κε ληθεηέο ηνπο καζεηέο ηνπ 

Β1. 

 

Ζ νκάδα Δξοικονόμεζεο ενέπγειαρ ππνιό-

γηζε ην Οηθνινγηθό Απνηύπσκα ηνπ ζρνιείνπ 

καο. ε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Α/ζκηαο Δθπ/

ζεο εξξώλ θαη ην ΣΔΗ εξξώλ έθαλε έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θαη 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ζρνιείν θαη δηαηύ-

πσζε πξνηάζεηο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξ-

γεηαο. 

 

ηελ νκάδα Κομποζηοποίεζερ πξνζπαζή-

ζακε λα νξγαλώζνπκε έλα πηινηηθό πξόγξακ-

κα θνκπνζηνπνίεζεο νξγαληθώλ απνβιήησλ 

κε ζηόρν ηε κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ ζθνππη-

δηώλ θαη ηελ παξαγσγή νηθνινγηθνύ ιηπάζκα-

ηνο. 

 

Πηζηεύνληαο ζηελ ηδέα ηεο επαλαρξεζηκνπνί–  
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«Σίποηα δεν πάει σαμένο» 

εζεο ησλ πξντόλησλ ζθεθηήθακε λα μαλαδώ-

ζνπκε δσή ζε ρξεζηκνπνηεκέλα αληηθείκελα. 

ηελ νκάδα Δπανασπεζιμοποίεζερ – Καηα-

ζκεςών κε ιίγε θαληαζία, επηλνεηηθόηεηα θαη 

θαηαζθεπαζηηθή δηάζεζε, παιηά αληηθείκελα, 

θαηλνκεληθά άρξεζηα, πήξαλ…. παξάηαζε 

δσήο. Έηζη, ηα Υξηζηνύγελλα θάλακε παδάξη 

πνπιώληαο κεξηθέο από ηηο θαηαζθεπέο καο. 

Σν Πάζρα θηηάμακε κε ηνλ ίδην ηξόπν ιακπά-

δεο θαη γηα ην ηέινο ηεο ρξνληάο νξγαλώζακε 

παδάξη ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληηθεηκέλσλ. 

 

Δπηπιένλ θαζαξίζακε  δύν θνξέο ηελ απιή 

ηνπ ζρνιείνπ καο θαη εηνηκάζακε έλα δξώκε-

λν ζρεηηθό κε ηα ζθνππίδηα ζηελ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ. Σελ ίδηα κέξα δείμακε κηα παξνπζί-

αζε ζρεηηθή κε ηελ αμία ηεο αλαθύθισζεο.  

 Γελ πεξηνξηζηήθακε όκσο ζηνλ θαζαξηζκό ηεο 

δηθήο καο απιήο. πκκεηείρακε θαη ζηνλ θαζα-

ξηζκό ηεο ιηκλνζάιαζζαο ηνπ Χξσπνύ πνπ 

νξγάλσζε ε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία. 

 

πσο θαη ηηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο, έηζη θαη 

θέηνο πξαγκαηνπνηήζακε εκπαιδεςηικέρ εκ-

δπομέρ οικολογικού σαπακηήπα. Οξγαλώζα-

κε κία δηήκεξε εθδξνκή ζην Γαζηθό ρσξηό Δύ-

βνηαο θαη κία κνλνήκεξε ζην Πάξθν Δλεξγεηα-

θήο Αγσγήο Λαπξίνπ. Με ηε βνήζεηα ηνπ Γή-

κνπ Απιώλα αιιά θαη κε ηα έζνδα από ηηο πσ-

ιήζεηο ησλ θαηαζθεπώλ καο θαηαθέξακε κάιη-

ζηα λα πεξηνξίζνπκε πνιύ ην θόζηνο ησλ εθ-

δξνκώλ απηώλ. 

 

Μεηά ινηπόλ από όια απηά: 

Αλαλεώλνπκε ην ξαληεβνύ καο γηα ηελ επόκελε ρξνληά κε θαηλνύξγηεο 

ηδέεο θαη ζηόρνπο! 

Από ηελ Πεξηβαιινληηθή νκάδα 



          Πολιτιστικό Πρόγραμμα:           

Ο κόσμος της διαφοράς είναι ο κόσμος της ομορφιάς 
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Και αρχές Νοέμβρη του σωτήριου έτους 2009 

ήρθε η ώρα να αποδειχτεί αν «Ο κόσμος της   

διαφοράς...είναι όμορφος κόσμος». 

 τις πρώτες μας συναντήσεις στην ομάδα      

προσπαθήσαμε  να  ξεκαθαρίσουμε  τους στό-

χους μας, να γνωριστούμε με το πρόγραμμα,   

να γνωριστούμε μεταξύ μας. Αρχίσαμε να θέ-   

τουμε τους προσωπικούς μας στόχους, τα    

“ θ έλω ”  μας. 

 Πώς όμως να δουλέψουμε; Κανείς δεν ήξερε 

τον τρόπο.  

Δεν είναι μάθημα. Κανείς μας δεν ήρθε για μά-

θημα. Μονάχα θέλουμε. Θέλουμε πολύ να εί-  

μαστε εδώ. Η κυρία Καρακασίδου λέει ότι το    

βλέπει στα μάτια μας... 

Χειμώνας 

 Η κυρία πήγε σε σεμινάριο κι έμαθε «κόλπα» 

- εκπαιδευτικά παιχνίδια τα λέει. τις συναντή- 

σεις μας μένουμε αρκετή ώρα. Πάντα το άβ-  

βατο. Είναι χειμώνας και νυχτώνει νωρίς. Κάνει     

κρύο. Φέρνουμε σόμπα. Μερικά μπισκότα και 

πορτοκαλάδες είναι πάντα απαραίτητα. Φτιά-  

χνουμε το ατομικό μας περίγραμμα και το γεμί-

ζουμε με όσα «είναι ο εαυτός μας» ( σκέψεις, 

φόβοι, ενδιαφέροντα... ) .  

Είδαμε και μια ταινία με θέμα τις διακρίσεις και 

τα στερεότυπα. Πόσα πράγματα παρατηρήσα-

με... Πόσο εύκολο είναι να βρεθεί κανείς από-  

μονωμένος! «Ο ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟ» Σο έγκλημα    

σου; Ποικίλλεις. Είσαι κοντός ή χοντρός ή φυ-  

τό... Η πλάκα είναι ότι όλοι είμαστε διαφορετι-  

κοί. Πώς θα γίνει να αποδεχτούμε ο ένας τον   

άλλον; Να μην πληγωνόμαστε τόσο πολύ; 

Μπήκαμε και σε μια «ύμπραξη σχολείων»    

έτσι το είπε η κυρία )  που ασχολούνται με  πα-

ρόμοια θέματα. Άρχισε να έρχεται στην ομάδα 

και μία θεατροπαιδαγωγός η κ. Χολέβα. Παί-    

ζουμε πολλά παιχνίδια.Σώρα ανοιγόμαστε πε- 

ρισσότερο. Η κυρία μάς διώχνει για να φύγου-      

με!  Σελικά το μυστικό είναι να μιλάμε ελεύθερα  

και να τηρούμε τους κανόνες της ομάδας. 

 Σώρα πια παρακολουθούμε με ενδιαφέρον    

ειδήσεις που έχουν σχέση με ρατσιστικές συ-  

μπεριφορές. Φέρνουμε άρθρα για τη βία, ειδι- 

κά στο σχολείο. Φτιάχνουμε παγωμένες εικό-  

νες. Παίζουμε «ανακριτική καρέκλα». Πόσο     

χρήσιμο είναι να μπαίνεις στη θέση του άλλου! 

Πόσο τον καταλαβαίνεις! 

Ο καιρός κυλά ευχάριστα. 

 Ήρθε και η δική μας ώρα για σεμινάριο! Σι μό-

νο η κυρία θα πηγαίνει; Ήρθαν δύο κυρίες από 

το Ν (υμβουλευτικό ταθμό Νέων )  και    

κάναμε μαζί τους δύο «βιωματικά εργαστήρια» 

- έτσι το είπαν. Περάσαμε πολύ καλά. Πόσο   

πιο ωραία μαθαίνεις παίζοντας!  

Μάρτης 

  Οι συναντήσεις μας τα άββατα είναι δεδομέ-

νες, η μέρα άρχισε να μεγαλώνει, γλύκανε και 

ο καιρός. Δεν  είναι  νύχτα πια όταν τελειώνου-  
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κε. Ο πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ ηεο νκάδαο καο 
βγαίλεη θάζε δηάιεηκκα ζηελ απιή θαη θάπνηνη 
δηαβάδνπλ ηηο αλαθνηλώζεηο καο θαη ζρνιηά- 
δνπλ. Γίλνληαη θνπβέληεο γηα δηαθξίζεηο, μελν-
θνβία, ξαηζηζκό, βία... 
21ε  Μάξηε: Παγθόζκηα κέξα θαηά ηνπ ξαηζη-
ζκνύ θαη ησλ δηαθξίζεσλ 
   Ζ νκάδα καο απνθαζίδεη λα νξγαλώζεη θάηη 
γηα λα ελεκεξσζνύλ όινη. Κάηη πνπ λα ζπκκε-
ηέρνπλ όινη. Θα θάλνπκε γθξάθηηη! Πξάγκαηη 
ζηηο 26 Μάξηε, κηα κέξα πξηλ θιείζνπκε γηα 
Πάζρα, βιέπνπκε έλα βίληεν κε ζρεηηθό ζέκα 
θαη κεηά όινη ζηελ απιή. πλζήκαηα, δσγξα-
θηέο, θέθη, γειαζηά πξόζσπα, έκνηαδε κε πάξ-
ηπ! 
Μεγάιε Σεηάξηε 
   Δκείο αθόκα εδώ! Αξρίζακε λα πξνεηνηκαδό-
καζηε γηα ηελ ηειηθή παξνπζίαζε θαη ηε ζπκκε-
ηνρή καο ζην  Φεζηηβάι ρνιείσλ  κε ζέκα ηελ 
δηαθνξεηηθόηεηα. Θα θηηάμνπκε κηθξά ζεαηξηθά 
ζηηγκηόηππα από ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ ζρν-
ιείνπ. Θέινπκε λα δείμνπκε πόζν ελνριεηηθόο 
είλαη ν  απνθιεηζκόο, ν  ζηηγκαηηζκόο  ηνπ άι-
ινπ. Γξάθνπκε, ζβήλνπκε, δνθηκάδνπκε, απην-
ζρεδηάδνπκε… Μαο κέλνπλ ιίγεο βδνκάδεο 
αθόκε. Γελ είκαζηε έηνηκνη. Ση άγρνο! Μήπσο 
πξέπεη  λα βηληενζθνπήζνπκε  ηε δνπιεηά καο; 

Ναη, εθεί θαηαιήγνπκε. Θα θάλνπκε κηθξά βη-
ληεάθηα ηα ζηηγκηόηππά καο. 
   Μα θη απηό δύζθνιν είλαη! Θέιεη ηερληθή. Γελ 
ηελ έρνπκε. Καη ππνκνλή θαη όξεμε. Απηά ηα 
έρνπκε. Κη επηκέλνπκε. Ό, ηη βγεη. Δκείο πά-
λησο πεξλάκε όκνξθα ζηα γπξίζκαηα.  
   Σν πξόγξακκα όπνπ λα 'λαη νινθιεξώλεηαη 
γηα θέηνο. Ζ θπξία καο ξσηά πώο ληώζνπκε, 
αλ λνκίδνπκε όηη πεηύρακε ηνπο ζηόρνπο καο. 
Δθείλε ιέεη πώο ραίξεηαη πνιύ γηαηί θαηαθέξα-
κε λα γίλνπκε νκάδα, λα δεζνύκε, λα ληώζνπκε 
άλεηα. Κη εκείο;  

 Άιινο ιέεη όηη θαηάθεξε λα κελ ληξέπεηαη 
λα κηιήζεη αλνηρηά. 

 Άιινο όηη πεξλνύζε θαιά, έλησζε θηιηθά, 
νηθεία. 

 Άιινο όηη άιιαμε ζηάζε ζε θάπνηεο πξν-
θαηαιήςεηο πνπ είρε. 

 Άιινο όηη έλησζε δσληαλόο, δεκηνπξγη-
θόο. 

 Άιινο όηη ηώξα είλαη πην αλεθηηθόο κε  
ηνπο άιινπο. 

Δκείο θαηαιήμακε... 
«Ο θόζκνο ηεο δηαθνξάο...είλαη  ΟΜΟΡΦΟ 
ΚΟΜΟ» 
Δζύ ηη ιεο; 

Σα παιδιά ηος ππογπάμμαηορ 
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Φέηνο πήγακε πνιιέο εθπαηδεπηηθέο εθδξν-

κέο. Από κνπζεία θαη εθπαηδεπηηθέο βόιηεο 

ζην θέληξν ηεο Αζήλαο κέρξη επηζθέςεηο ζε 

πεξηβαιινληηθά θέληξα  θαη πάξθα. Σν Πάξ-

θν Ελεξγεηαθήο Αγσγήο μερώξηζε ηδηαίηεξα 

κηαο θαη αθνξά  ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξ-

γεηαο πνπ ζεσξνύληαη  ην θιεηδί γηα ηε ζσηε-

ξία ηνπ πιαλήηε από ηελ κόιπλζε. 

  Σελ Σξίηε ζηηο 20 Απξηιίνπ, ε Πεξηβαιινληηθή 
Οκάδα ηνπ ζρνιείνπ καο επηζθέθηεθε ην Πάξθν 

Δλεξγεηαθήο Αγσγήο ζην Λαύξην. Μεηά από απηή 

ηε πεξηήγεζή καο κπνξέζακε λα κάζνπκε πεξηζζό-

ηεξα γηα ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

 

  Σν Πάξθν Δλεξγεηαθήο Αγσγήο δεκηνπξγήζεθε 
από ην Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο, 

γηα λα δνζεί ε επθαηξία ζε όινπο λα γλσξίζνπλ από 

θνληά ηηο δηάθνξεο κνξθέο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πε-
γώλ Δλέξγεηαο θαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο ηερλν-

ινγίεο αμηνπνίεζήο ηνπο θαη ηα νθέιε πνπ πξνζθέ-

ξνπλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν. 

 

  ηελ αξρή ηεο πεξηήγεζήο καο κεηαθεξζήθακε 

ζην «Μέησπν ηνπ Αλέκνπ». Απηή ε εθπαηδεπηηθή 
πεξηνρή είλαη αθηεξσκέλε ζηελ Αηνιηθή Δλέξγεηα 

θαη ζηηο ηερλνινγίεο αμηνπνίεζήο ηεο. ην Πάξθν 

ππάξρνπλ πέληε αλεκνγελλήηξηεο δηαθνξεηηθνύ 
ηύπνπ, ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 3,01 

MW, εθ ησλ νπνίσλ νη δύν είλαη ειιεληθήο θαηά-

ζθεπήο. ηελ είζνδν ηεο πεξηνρήο βξίζθεηαη κηα 

αλεκνγελλήηξηα νξηδνληίνπ άμνλα, ηζρύνο 750kW. 
ηελ ίδηα πεξηνρή ζπλαληήζακε ηελ επηδεηθηηθή 

κνλάδα ηεο Βηνκάδαο, ε νπνία ζεξκαίλεη ηνλ θιεη-

ζηό ρώξν όπνπ ζηεγάδεηαη θαη παξάγεη δεζηό λεξό 

ρξήζεο. 

   
  ηελ ζπλέρεηα πήγακε ζηελ εθπαηδεπηηθή πεξηνρή 

ηνπ πδξνγόλνπ. Δθεί παξνπζηάδνληαη νη λέεο θαη 

θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο γηα ηελ παξαγσγή, ηελ α-

πνζήθεπζε θαη ηελ ρξήζε ηνπ πδξνγόλνπ. Δπίζεο 
ζε απηή ηελ πεξηνρή ιεηηνπξγεί κηα επηδεηθηηθή 

κνλάδα πδξνγόλνπ ε νπνία ηξνθνδνηείηαη κε ειε-

θηξηθή ελέξγεηα από κηα αλεκνγελλήηξηα ηζρύνο 
500kW. Μηα κνλάδα ειεθηξόιπζεο ηζρύνο 250kW 

παξάγεη πδξνγόλν (5 θπβηθά κέηξα ηελ ώξα) ην 

νπνίν απνζεθεύεηαη θαη εκθηαιώλεηαη. 

Έπεηηα πξνρσξήζακε ζηελ πεξηνρή ηεο Ρνήο ηνπ 
Νεξνύ. Δθεί ππήξρε έλαο κηθξόο μύιηλνο ηξνρόο 

πνπ θηλνύηαλ κε ηελ δύλακε ηεο πηώζεο ηνπ λεξνύ 

ν νπνίνο καο βνήζεζε λα θαηαιάβνπκε ηε ιεηηνπξ-

γία κηαο πδξνειεθηξηθήο κνλάδαο θαη ηε δπλαηόηε-
ηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ην ηξερνύ-

κελν λεξό. 

 

  Ζ ηειεπηαία πεξηνρή πνπ πήγακε ήηαλ ην 

«Μέησπν ηνπ Ήιηνπ». Σν «Μέησπν ηνπ Ήιηνπ» 
είλαη κηα εθπαηδεπηηθή πεξηνρή κε ζέκα ηελ πιένλ 

γλσζηή Αλαλεώζηκε Πεγή Δλέξγεηαο ζηελ ρώξα 

καο, ηελ Ζιηαθή Δλέξγεηα. Δθεί κάζακε γηα ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο αμηνπνίεζήο ηεο, γηα ηελ παξαγσγή 
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ηνλ θιηκαηηζκό ρώξσλ. 

Δπίζεο είδακε ηηο παξαθάησ εγθαηαζηάζεηο: 

 

Α) Αληιεηηθή Μνλάδα κε Φσηνβνιηατθό ύζηεκα 

Β) Μνλάδα Ζιηαθνύ Κιηκαηηζκνύ κε ηελ Σερλνιν-

γία Αθύγξαλζεο/ Δμάηκηζεο 

Γ) Απηόλνκε Τβξηδηθή Μνλάδα Αθαιάησζεο Θα-

ιαζζηλνύ Νεξνύ 

Γ) Φσηνβνιηατθό Γηαμνληθό ύζηεκα Παξαθνινύ-

ζεζεο ηνπ Ζιίνπ 

 
  ην ηέινο ηεο πεξηήγεζεο καο, κεηαθεξζήθακε 

ζην θεληξηθό θηήξην ηνπ Πάξθνπ ζην νπνίν πξνκε-

ζεπηήθακε θπιιάδηα ελεκέξσζεο γηα ηελ ηζηνξία 

θαη ην ρώξν ηνπ Πάξθνπ ηεο Δλεξγεηαθήο Αγσγήο.  

 

Πάλνο Λέθθαο 
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Γηα ηξίηε ρξνληά θέηνο νξγαλώζεθε ζην ζρνιείν καο Οκάδα ύγ-
ρξνλνπ Υνξνύ πνπ δνύιεςε κε ηελ θαζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο 

ηνπ Λπθείνπ θ. Ξέληα Φαξξνύ. ηελ νκάδα ζπκκεηείραλ καζεηέο 

ηνπ ΓΔΛ Απιώλα θαη ηνπ Γπκλαζίνπ. Μεηά από πνιιώλ κελώλ 

πξόβεο πνπ γίλνληαλ ηηο Σξίηεο κεηά ην ζρόιαζκα θαη ηα απνγεύκα-
ηα ηεο Κπξηαθήο, ε νκάδα εηνίκαζε ηε ρνξνγξαθία «Ο θαζέλαο καο 

είλαη κηα γε» πνπ παξνπζηάζηεθε ζην ζρνιείν ζε πξσηλή θαη από-

γεπκαηηλή εθδήισζε. Ζ νκάδα είρε αθόκε ηελ ηύρε λα πάξεη κέξνο 

ζην θεζηηβάι Υνξνγξαθίαο «Υόξεςέ ην! 2010»  
πνπ νξγάλσζε ε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιη-

θήο Αηηηθήο. Δθεί νη «ρνξεπηέο» ηνπ ζρνιείνπ καο είραλ ηελ επθαη-

ξία λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, λα δνπλ ηηο ρνξνγξαθίεο 
άιισλ ζρνιείσλ αιιά θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζεκηλάξην ζύγρξν-

λνπ ρνξνύ καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο άιισλ ζρνιείσλ. 

 ΤΜΜΔΣΔΙΥΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΣΔ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΣΡΙΔ 
Διέλε Κπξηαθνύ, Αλαζηαζία Γάβξε, Αληώλεο Γνπξήο, Μίιηνο 

Γνπξήο, Μαξία Μαξνύιε, Γήκεηξα Λέλνπ, Βαζίιεο Γεσξγα-

ληάο, Μαξγαξίηα Ενξδνκπά, Γηάλλεο Καξακάλεο, Αλαζηαζία 
Παπαθσλζηαληίλνπ, Μαξία Παπαθσλζηαληίλνπ, Φσηεηλή Πεξγα-

ληή  

ΦΧΝΖ:  ηέθαλη Μαγθίιβξα 

Υοπογπαθία: Ξέληα Φαξξνύ, θαζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο  

Κοζηούμια- ζκενικά: Μαξίλα Κπξηαθνύ, θεδεκόλαο καζήηξηαο  

    Γηθό κνπ. Γηθό ζνπ. 

Έρσ δπν πνπθάκηζα, κα εζύ δελ έρεηο θαλέλα. Έρσ έλα πνπ-
θάκηζν θαη εζύ άιιν έλα. Έρεηο δπν πνπθάκηζα θη εγώ θαλέ-

λα. Αλ κε αθήζεηο λα θνξέζσ ην δηθό ζνπ, ζα κάζσ θαη πνην 

είλαη ην δηθό κνπ. Κη αθνύ ην βξσ ζα κάζσ θαη ζε θάπνηνλ 

άιινλ λα βξεη ην δηθό ηνπ. Αιιά όρη, κπνξεί λα κπεξδεπηεί 
θαη κεηά ζα κπεξδεπηώ θη εγώ… Ξέξεηο ηη ιέσ λα θάλνπκε; 

Θα βγάινπκε ηα πεξίζζηα καο ξνύρα θαη ζα θξαηήζνπκε ηα 

απαξαίηεηα. Απηά πνπ ζέινπκε πξάγκαηη λα θνξάκε. Γηαηί γηα 
πόζν αθόκα ζα ηζαθσλόκαζηε ρσξίδνληάο ηα; Αλ ινηπόλ  ην 

μεπεξάζνπκε απηό, ζα πεξπαηάκε καδί ζηελ ακκνπδηά ηα θα-

ινθαίξηα. Θα ληώζνπκε ηε δξνζηά ηνπ δάζνπο. Θα κάζνπκε 
λα νλεηξεπόκαζηε θαη πίζσ από ηα ζύλλεθα ζα θαλνύλ νιν-

θάζαξα νη ιέμεηο  «κνηξάδνκαη», «δίλσ», «αγαπάσ». Ση ηηκή 

έρεη ε κπξσδηά ηνπ αλζηζκέλνπ ινπινπδηνύ; Πόζν θνζηίδεη 

κηα ζηαγόλα βξνρήο ζην πξόζσπν; Γελ κπνξείο λα ηα αγνξά-
ζεηο νύηε λα ηα πνπιήζεηο. Μπνξείο όκσο λα ηα πξνζηα-

ηέςεηο, λα ηα αγαπήζεηο. Σν θπξηόηεξν όκσο: λα  ηα  κνηξα-

ζηείο.            

                         Διέλε Κπξηαθνύ                                                            
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Ζ Οκάδα Βηβιηνζήθεο ηνπ ζρνιείνπ καο απνθάζη-
ζε λα πξνζθαιέζεη ζην ζρνιείν καο έλα ζύγρξνλν 

ινγνηέρλε. Θειήζακε λα γλσξίζνπκε από θνληά 

έλα ινγνηέρλε, λα αζρνιεζνύκε κε ην έξγν ηνπ, λα 

ζπδεηήζνπκε καδί ηνπ, λα δνύκε πώο ζθέθηεηαη. 

     Με πξσηνβνπιία ηεο θ. Κέθε θαη ηεο θ. Καξα-
θαζίδνπ, πξνζθαιέζακε ζην ζρνιείν καο ηνλ Γηώξ-

γν ηαπξαθάθε πνπ είλαη πνηεηήο αιιά θαη ηξαγνπ-

δνπνηόο, πνπ ζεκαίλεη όηη ν ίδηνο γξάθεη ηα ηξαγνύ-
δηα ηνπ θαη ηα ηξαγνπδά παίδνληαο κε ηελ θηζάξα 

ηνπ. Ο Γηώξγνο ηαπξαθάθεο είλαη ινηπόλ έλαο 

ηξνβαδνύξνο ηνπ θαηξνύ καο, όπσο ήηαλ θαη ν ηίη-

ινο ηεο εθδήισζήο καο. 

     Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ απνγεπκαηηλή εθδήισ-
ζε πνπ νξγαλώζακε θξάηεζε θαηξό. ΄απηό ην  

δηάζηεκα είρακε ηελ επθαηξία λα δηαβάζνπκε πνηή-

καηα ηνπ πνηεηή, λα αθνύζνπκε ηξαγνύδηα ηνπ, λα 
αλαδεηήζνπκε πιεξνθνξίεο γη΄απηόλ, λα εμεξεπλή-

ζνπκε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ.  Από ηα πνιιά πνπ αλα-

θαιύςακε ζα αξθεζηνύκε ζε ιίγεο πιεξνθνξίεο γηα 
ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ, ζε ιίγα ιόγηα γηα ηα ραξα- 

θηεξηζηηθά ηεο πνίεζήο ηνπ, ζε ιίγνπο ζηίρνπο, ζε 

ιίγεο θσηνγξαθίεο. 

 

Λίγα λόγια για ηε δωή ηος και ηο έπγο ηος 
Ο ηξαγνπδνπνηόο θαη πνηεηήο Γηώξγνο ηαπξαθά-

θεο γελλήζεθε ζηελ Ηεξάπεηξα Κξήηεο θαη δεη ζηελ 
Αζήλα. Ξεθίλεζε ηελ θαιιηηερληθή ηνπ πνξεία παί-

δνληαο κε ηελ θηζάξα ηνπ θαη ηξαγνπδώληαο ειιε-

ληθέο θαη μέλεο κπαιάληεο. ην μεθίλεκά ηνπ είρε 

κάιηζηα ηελ ηύρε λα ζπλεξγαζηεί γηα ζύληνκν ρξν-
ληθό δηάζηεκα κε ην ζπλζέηε Μάνο Λοϊδο θαη κε 

ηνλ ζηηρνπξγό Μανόλε Ραζούλε.  

     ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 άξρηζε λα γξά-

θεη ηα πξώηα δηθά ηνπ ηξαγνύδηα. Σα ηειεπηαία 
κάιηζηα ρξόληα ζπλεξγάδεηαη κε έλαλ ηηαιόθσλν 

θαιιηηέρλε ηνλ Marco Zapa. Έηζη ηξαγνύδηα ηνπ 

ηαπξαθάθε απνδόζεθαλ ζηα Ηηαιηθά θαη θπθιν-

θνξνύλ ζην εμσηεξηθό.     

      Σα ηξαγνύδηα ηνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζε 4 

CD.  

 

Γιζκογπαθία 

―Сarousel”, 2008  

«Απνπζίεο», 2006   

«Γπάιηλα Φηεξά», 2002   

«Ρεζάιην», 1997 

Καη  ζπκκεηνρή:   

ηα cd ηνπ ΜARCO ZAPPA "Musicaldente", 
“InGiroUnaVita” θαη ―SogniDiGiorno‖ θαη ζην cd 

ηνπ Μάλνπ Ξπδνύ «Βξάδηαζε, ηα μαλαιέκε».  

     Ο ηαπξαθάθεο έρεη ππεξεηήζεη ην ηξαγνύδη 

θαη κε άιινπο ηξόπνπο. Έρεη δνπιέςεη ζηελ ειιελη-

θή ξαδηνθσλία, έρεη νξγαλώζεη πνηεηηθέο θαη κνπ-
ζηθέο βξαδηέο, έρεη δεκηνπξγήζεη έλα δηθό ηνπ κνπ-

ζηθό ρώξν ζην παξειζόλ θαη άιια. 

     Αο κελ ζπλδένπκε όκσο ηνλ Γ. ηαπξαθάθε 

κόλν κε ηελ κνπζηθή θαη ην ηξαγνύδη. Ο Γ. ηαπ-
ξαθάθεο είλαη θαη πνηεηήο.. Πνηήκαηά ηνπ έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζε αλζνινγίεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο 

πνίεζεο, θαζώο θαη ζηελ έθδνζε ηνπ Παλεπηζηεκί-

νπ Παηξώλ θαη ηνπ πκπνζίνπ Πνίεζεο γηα ηνπο  

Κξήηεο πνηεηέο ηνπ αηώλα. 
 

Ποιεηικέρ ζςλλογέρ 
«Σν δσκάηην», 1981 

«πλάιιαγκα ηέινο», 1985 

«Έλα παιηό θαινθαίξη», 1988 

«80+1 Πνηήκαηα», 2004 

«Οηλνκαγεηξεία», 2006 

«Δπέθεηλα ησλ Αζκάησλ», 2009. Δθδόζεηο    

                                                       «Μεηξνλόκνο» 
 

Οκάδα Βηβιηνζήθεο 

http://www.gstavrakakis.com/disc_InGiroUnaVita.htm
http://www.gstavrakakis.com/disc_SogniDiGiorno.htm
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Λίγα λόγια για ηεν ποίεζε ηος Γιώπγος ηαςπα-

κάκε 
  Πέξπζη ηνλ Απξίιην θπθινθόξεζε ην ηειεπηαίν 

βηβιίν ηνπ Γ. ηαςπακάκε από ηηο εθδόζεηο 

«Μεηξνλόκνο». Έρεη ηνλ ηίηιν «Δπέκεινα ηων Α-

ζμάηων» θαη πεξηιακβάλεη ηε κέρξη ηώξα πνηεηηθή 
δνπιεηά ηνπ. Πεξηιακβάλνληαη πνηήκαηα πνπ δεκν-

ζηεύηεθαλ ην 1981 θαη θηάλνπλ κέρξη ην 2008.  

Γνπιεηά 27 ρξόλσλ. 

 Πνιιά ζα κπνξνύζε λα πεη θαλείο γηα ηελ πνξεία 
ηνπ θαιιηηέρλε. Δγώ όκσο ζα ζηαζώ κόλν ζε απηό 

πνπ έθαλε ζε εκέλα ηε κεγαιύηεξε εληύπσζε.  

   Αο ζθεθηνύκε κία κέξα καο από ην πξσί κέρξη ην 

βξάδπ. ε πόζα  αληηθείκελα ζθνληάθηεη ε καηηά 

καο θαη ηα πξνζπεξλάκε αδηάθνξνη; Πόζνη 
άλζξσπνη πεξλνύλ κπξνζηά από ηα κάηηα καο  ρσ-

ξίο λα ηνπο βιέπνπκε πξαγκαηηθά; Πόζεο ζθελέο 

δηαδξακαηίδνληαη γύξσ καο θαη πεξλνύλ εληειώο 
απαξαηήξεηεο; ια απηά ηα αληηθείκελα, νη 

άλζξσπνη, ηα ζηηγκηόηππα  είλαη κέξνο κηαο θαζε-

κεξηλόηεηαο πνπ πξνζπεξλάκε αδηάθνξνη. Δίλαη 

κηα ξνπηίλα ζηελ νπνία δελ δίλνπκε θακία ζεκαζί-
α. Απηή ε θαζεκεξηλόηεηα, απηή ε ξνπηίλα, είλαη 

όκσο θαη κηα δσή γύξσ καο πνπ ηελ πξνζπεξλάκε. 

Απηή ηε δσή πνπ πνιινί από καο πξνζπεξλάκε 
βηαζηηθνί, ν Γηώξγνο ηαπξαθάθεο δελ ηελ πξν-

ζπεξλά. Έρεη ηελ επαηζζεζία λα δώζεη αμία ζ’ απ-

ηό πνπ ζπρλά ζεσξείηαη αλάμην. Ση ππάξρεη γύξσ 
καο; Καξέθιεο, θνπξηίλεο, έλα ηξαπέδη, θάπνηνο 

πνπ ραζκνπξηέηαη… Γηα ηνλ ηαπξαθάθε πξάγκα-

ηα ζαλ απηά δελ πεξλνύλ απαξαηήξεηα. Γίλνληαη 

πνίεζε. Γηα πξάγκαηα ζαλ θαη απηά ζηνράδεηαη θαη 
γξάθεη πνηήκαηα, κε αθεηεξία κία θαξέθια, έλα 

πηάλν, έλα θνπηάιη . Ο ηαπξαθάθεο δεκηνπξγεί 

έλα θόζκν γύξσ καο δσληαλό θαη κε λόεκα. Παγώ-
λεη ηε ζηηγκή, ηεο δίλεη λόεκα θαη αμία. Καη είλαη 

ζαλ λα καο ιέεη: «Μελ ηξέρεηε ηόζν. εθσζείηε, 

δείηε, αθνύζηε.» Με ηελ πνίεζή ηνπ μππλάεη ηελ 
επαηζζεζία καο, ηε κλήκε καο, ηηο αηζζήζεηο καο, 

ηελ παξαηεξεηηθόηεηα.  

ηίσοι ηος Γ. ηαςπακάκε 
 

«Καξέθιεο», από ηελ πνηεηηθή ζπιινγή  

«Δπέθεηλα ησλ αζκάησλ» 

Αλ έρνπλ θάηη λα πνπλ απηέο νη ςάζηλεο θαξέθιεο  

είλαη ιόγηα καθξόζπξηα θαη κπεξδεκέλα  

βνπηεγκέλα ζην θξαζί θαη ζηε ζιίςε  

βγαικέλα πξόρεηξα ζην ηξαπέδη  

καδί κε ηα ζεξβίηζηα θαη ην παλέξη ηνπ ςσκηνύ 

μεραζκέλα εθεί 

καδί κε ηα ξέζηα 

απ΄ην ινγαξηαζκό πνπ πιήξσζαλ 

ρηιηάδεο κνλαμηέο 

πξηλ γίλνπλ έλα κε ην πιήζνο. 

 
«Οη θίινη κνπ», από ηελ πνηεηηθή ζπιινγή  

«Δπέθεηλα ησλ αζκάησλ» 

Οη θίινη κνπ έθπγαλ 

Υάζεθαλ… 

Άθεζαλ ζηνξγηθά ζηελ παιάκε κνπ 

έλα ρακόγειν 

θη από ηόηε 

έθιεηζαλ εξκεηηθά ηα ρέξηα 

νη δξόκνη 

νη ζύκεζεο… 

 

«Ξέλεο αγθαιηέο», από ην  CD “Carousel” 

' απηέο ηηο μέλεο αγθαιηέο  

ζ' απηά ηα μέλα κέξε  

ηξειόο αέξαο θύζεμε  

θη έζθηζε ηα παληά  

θη αλ είλαη ν έξσηαο ηπθιόο  

είλ' αλνηρηόο ν δξόκνο  

εθείλνπ πνπ πεξπάηεζε  

κε θόληξα ηνλ θαηξό  

Νάληηα Σζελέ, Γηεπζύληξηα ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ 
Απιώλα, θηιόινγνο, απόζπαζκα από ηελ νκηιία κε 

ηελ νπνία πξνιόγηζε ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ 

ηνπ Γ. ηαπξαθάθε «Δπέκεινα ηων Αζμάηων»  
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        ΑΤΙΤΛΟ 
       Σαν αετός δίχως φτερά, πετάω και κοιτάζω 

 ο ήλιος είναι δαίμονας 
 αλυσίδα στην ψυχή μου 
 ο αέρας φέρνει χάος 
 κραυγάζει η ψυχή μου 
     πώς να φύγω από τη φυλακή μου; 
 Αχ, Παναγιά πάρε με 
 Μητέρα εσύ, θυσία      
       στα σπλάχνα σου η σωτηρία 
 πάρε με στα χέρια σου 
 ηρεμία θέλω μόνο 
     τον ουρανό δεν ξέρω να κοιτάζω  
       Αχ Παναγιά μου, πώς πονάω 
 κείτομαι στη γη σου 
 μυρίζω το αέρα 
      όλοι πονάνε – κάποιοι αγαπάνε 
     Να η ευτυχία 
     Γιατί να υπάρχω; 
      Τα μάτια μου μαύρα 
        Μητέρα Παναγιά σ’ αγγίζω 
     άσε με να ζήσω 
 ο ουρανός είναι φωτεινός 
 οι ήχοι δεν υπάρχουν 
         Ελεύθερος θα ταξιδεύω  
  Φεύγω! 
                          

 

 Α
Θ

Η
Ν

Α Γ
ΙΩ

ΤΗ
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Το Λύκειο του σχολείου μας διακρίθηκε< εις διπλούν στο 2ο Μαθητικό Διαγωνισμό 

«Νίκος Λαδάς», που διοργάνωσε η Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών για μαθητές και μαθήτρι-

ες της Ανατολικής Αττικής. 

Η μαθήτρια της Α΄ Λυκείου του σχολείου μας Ματίνα Παππά έλαβε το πρώτο για το 

ποίημά της «Αξίζει τον κόπο». Η Αθηνά Γιώτη, επίσης της Α΄ Λυκείου, έλαβε έπαινο για 

το ποίημά της «Άτιτλο». Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μόνο από την Α΄ Λυκείου πή-

ραν μέρος στο διαγωνισμό επτά συνολικά μαθήτριες, ενώ η συμμετοχή αυτή δημιούργη-

σε στο σχολείο μας ένα γενικότερο, όμορφο «κλίμα» ενδιαφέροντος για την τέχνη της 

ποίησης. 

Οι μαθήτριες που διακρίθηκαν, καθώς και όλες όσες συμμετείχαν στο διαγωνισμό, 

έχουν προσκληθεί σε ειδική τελετή στο Δήμο Αχαρνών, για να λάβουν διάφορα έπαθλα 

και δώρα. 

                                                                                                                Θεοδόσης  Κοντάκης, 

                                                                                            φιλόλογος του Λυκείου Αυλώνα 

        ΑΤΙΤΛΟ 
       Σαν αετός δίχως φτερά, πετάω και κοιτάζω 

 ο ήλιος είναι δαίμονας 
 αλυσίδα στην ψυχή μου 
 ο αέρας φέρνει χάος 
 κραυγάζει η ψυχή μου 
     πώς να φύγω από τη φυλακή μου; 
 Αχ, Παναγιά πάρε με 
 Μητέρα εσύ, θυσία      
       στα σπλάχνα σου η σωτηρία 
 πάρε με στα χέρια σου 
 ηρεμία θέλω μόνο 
     τον ουρανό δεν ξέρω να κοιτάζω  
       Αχ Παναγιά μου, πώς πονάω 
 κείτομαι στη γη σου 
 μυρίζω το αέρα 
      όλοι πονάνε – κάποιοι αγαπάνε 
     Να η ευτυχία 
     Γιατί να υπάρχω; 
      Τα μάτια μου μαύρα 
        Μητέρα Παναγιά σ’ αγγίζω 
     άσε με να ζήσω 
 ο ουρανός είναι φωτεινός 
 οι ήχοι δεν υπάρχουν 
         Ελεύθερος θα ταξιδεύω  
  Φεύγω! 

 Α
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ΑΞΘΖΕΘ ΣΟΝ ΚΟΠΟ!  

Αμίδεη ηνλ θόπν  

λα πεδάο ζην θελό µε ζάξξνο ρσξίο ζθνηλί αζθαιείαο  

λα αξλεζείο ηελ αησληόηεηα θαη ηα αζηέξηα  

λα πεζάλεηο ππεξαζπίδνληαο ηα ηδαληθά ζνπ  

λα θιάςεηο γεµίδνληαο έλα νιόθιεξν  

πνηάµη  αλαµλήζεσλ  

λα γειάζεηο πξνζπαζώληαο λα θξύςεηο ηε ζιίςε ζνπ  

λα αηζζαλζείο ηνλ έξσηα ζηελ θαξδηά ζνπ  

Αμίδεη ηνλ θόπν  

 

Αμίδεη ηνλ θόπν  

λα αθήζεηο ηνλ εαπηό ζνπ ειεύζεξν  

ζαλ έλαλ άγγειν πνπ ηαμηδεύεη  ζηνλ νπξαλό  

λα ρηίζεηο µηα θσιηά πξνζηαζίαο  

ησλ νλείξσλ ζνπ  

λα πεηο ηε ιέμε επηπρία µέζα από 

ηελ θαξδηά ζνπ  

λα γεµίζεηο ηελ θάζε µέξα ραξνύµελεο εηθόλεο 

 Αμίδεη ηνλ θόπν  

Αμίδεη ηνλ θόπν  

εάλ µέρξη ην Θεό µηα θνξά ζεο λα θηάζεηο  

λα ην δνθηµάζεηο  

λα πεζάλεηο από µία αγάπε αηµνξξαγώληαο  

ηόζν όζν πνηέ θαλέλαο άιινο πάλσ ζηε γε  

Αμίδεη ηνλ θόπν 

  

Αμίδεη ηνλ θόπν  

λα θαηαιάβεηο ην µπζηήξην ηεο δσήο  

ν πόλνο ζα είλαη θσο 

 θαινδερνύµελνο  

λα ειεπζεξσζείο από ηα δεζµά ζνπ  

λα ραξάμεηο ην δηθό ζνπ δξόµν  

Αμίδεη λα δεηο!  

Σόζα ρξόληα ν ίδηνο ζηαπξόο  .  

Σόζα ρξόληα ν ίδηνο θόβνο  ............. .  

Σόζα ρξόληα ρσξίο δσή ...  

Ήξζε ε ώξα!  

 ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΠΠΑ 
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        ΑΤΙΤΛΟ 
       Σαν αετός δίχως φτερά, πετάω και κοιτάζω 

 ο ήλιος είναι δαίμονας 
 αλυσίδα στην ψυχή μου 
 ο αέρας φέρνει χάος 
 κραυγάζει η ψυχή μου 
     πώς να φύγω από τη φυλακή μου; 
 Αχ, Παναγιά πάρε με 
 Μητέρα εσύ, θυσία      
       στα σπλάχνα σου η σωτηρία 
 πάρε με στα χέρια σου 
 ηρεμία θέλω μόνο 
     τον ουρανό δεν ξέρω να κοιτάζω  
       Αχ Παναγιά μου, πώς πονάω 
 κείτομαι στη γη σου 
 μυρίζω το αέρα 
      όλοι πονάνε – κάποιοι αγαπάνε 
     Να η ευτυχία 
     Γιατί να υπάρχω; 
      Τα μάτια μου μαύρα 
        Μητέρα Παναγιά σ’ αγγίζω 
     άσε με να ζήσω 
 ο ουρανός είναι φωτεινός 
 οι ήχοι δεν υπάρχουν 
         Ελεύθερος θα ταξιδεύω  
  Φεύγω! 
                          

 

 Α
Θ

Η
Ν

Α Γ
ΙΩ

ΤΗ
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Είμαι 14 χρονών, μοναχοκόρη και ζω με τους δυο γονείς μου· μια συνηθισμένη 

οικογένεια θα μου πείτε. Λάθος! Συνηθισμένη οικογένεια στην σημερινή εποχή 

θα ήταν να ζω με τον παππού και την γιαγιά μιας και τα διαζύγια και οι χωρισμοί 

είναι της μόδας. Συνηθισμένη οικογένεια θα ήταν να δουλεύουν και οι δυο γονείς 

από το πρωί ως το βράδυ για να μου παρέχουν. . . τα πάντα. Λάθος! Οι σημερινοί 

γονείς δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ για να καλύψουν τις δικές τους ανά-

γκες, τα δικά τους θέλω. 

Με έφεραν στο κόσμο χωρίς να με ρωτήσουν αν θέλω, χωρίς να με ρωτήσουν το 

πότε ή από ποιους. Εκείνοι αποφάσισαν το πότε θα γεννηθώ, το ποια θα είναι η 

οικογένειά μου, ποια γλώσσα θα μιλάω, ποια θρησκεία θα πιστεύω. Αν για 

«ασυμφωνία χαρακτήρων» πάψουν να είναι μαζί, εκείνοι θα είναι πάλι αυτοί που 

θα αποφασίσουν ποια θα είναι τα καινούργια μέλη της οικογένειας. 

-Αγωνίζομαι για σένα! 

-Δουλεύω από το πρωί ως το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα! 

-Όνειρό μου είναι να σε καμαρώσω να αγορεύεις στα έδρανα του δικαστηρίου! 

-Στα 30 θα πρέπει να έχεις 2 παιδιά και στα 50 να καμαρώνεις  εσύ και τα εγγόνια 

σου! 

-Θα ήθελα να περνούσα περισσότερες ώρες μαζί σου, όμως δεν μπορώ γι’ αυτό 

κοίτα σου πήρα το αγαπημένο σου CD! 

Δικαιολογίες. . . Όνειρα . . . Θέλω. . . που τα ακούμε κάθε στιγμή. Αν ποτέ με ρω-

τήσετε και φυσικά ακούγατε την απάντησή μου, θα σας έλεγα πως εφόσον δεν με 

ρωτήσατε που με φέρατε στον κόσμο, θυμηθείτε τι ευτυχισμένοι που ήσασταν ε-

κείνη την πρώτη στιγμή που μάθατε για τον ερχομό μου. Τα δάκρυα χαράς που 

κύλησαν από τα μάτια σας την πρώτη στιγμή που αντικρίσατε τα δικά μου. Πόσο 

περήφανοι αισθανθήκατε στο άκουσμα της πρώτης μου λέξης. Όταν με κρατάγα-

τε από το χέρι και προσπαθούσατε να μου διδάξετε με  τρυφερότητα τα πρώτα 

μου βήματα.  

Σκεφτείτε, αγαπημένοι γονείς, και απαντήστε μου που πήγαν οι όμορφες ευτυχι-

σμένες στιγμές; Αγωνίζεσθε για υψηλότερη θέση, για μεγαλύτερη καριέρα, για 

εξοχικό, σκάφος, δεύτερο αυτοκίνητο και διακοπές σε εξωτικούς προορισμούς<. 

 Εμείς τα παιδιά, εσείς σαν ζευγάρι, η οικογένεια, οι παππούδες πού βρίσκονται 

στη λίστα σας; Το Κυριακάτικο τραπέζι έδωσε τη θέση του σε ένα γεύμα σε κινέζι-

κο. Η αγκαλιά και το διάβασμα του παραμυθιού σε playstation. Ο διάλογος σε sms. 

Θέλω τους γονείς μου πίσω. Τους θέλω περισσότερες ώρες. Θέλω να τους πω τι θα 

γίνω, ποιο είναι το όνειρό μου, ποιοι είναι οι φίλοι μου και τι σκέψεις κάνω τις ατε-

λείωτες ώρες που μένω μόνη μου. 

Διήγημα της Λίας Λέκκα 
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Μια κακομαθημένη είσαι που σκέφτεσαι εγωιστικά σε μεγαλύτερο βαθμό από    

τους γονείς σου. Θέτεις ερωτήματα και απαντήσεις που θα σου χαϊδέψουν τα αυτιά. 

Γονιός δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Δεν διδάσκεσαι, μαθαίνεις καθημερινά από τα λάθη 

σου, θα μου έλεγε η μαμά μου. Εσύ όπως και εγώ έκρινα και κατέκρινα. Τώρα με 

κρίνουν και ελπίζω να μην κατακρίνουν. 

Ίσως και να έχει δίκιο. Αν έκρυβα αυτές τις σελίδες σε ένα συρτάρι του γραφείου 

μου και τις έβρισκα μετά από 20 χρόνια, ίσως πίστευα πως τις γράψανε τα δικά μου 

παιδιά για μένα. Θα πίστευα πως με κρίνουν αυστηρά μετά από τόσες θυσίες που 

θα έκανα γι’ αυτά. 

Αν πάλι έχανα τους γονείς μου (ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω, αλλά όλα μες την 

ζωή είναι και όλοι περαστικοί είμαστε<. όπως λένε και οι μεγάλοι)<. Θα μου 

έλειπαν οι τσακωμοί μας τις ημέρες που θα παίρναμε βαθμούς και δεν θα ήταν αυ-

τοί που ήθελαν. Οι τιμωρίες, γιατί χάλασα όλο το χαρτζιλίκι σε κάρτες ανανέωσης 

χρόνου ομιλίας. Μα καλά μόνο αυτά θα σου έλειπαν; 

Θα μου έλειπαν οι γονείς μου. Οι καλύτεροι γονείς του κόσμου. Εκείνοι που μου 

πήραν το ακριβό τζιν που ήθελα και που το πρωί με ξυπνούν με ένα φιλί για να πά-

ει καλά η μέρα. Εκείνοι που δουλεύουν υπερωρίες, γιατί το καλοκαίρι θέλω να με 

πάνε διακοπές στο εξωτικό Μπαλί. Εκείνοι που βρίσκουν το χρόνο να με πάνε σε 

φροντιστήρια μιας και το όνειρό μου είναι να γίνω μεγαλοδικηγόρος. 

Εσύ ήσουν κάποτε παιδί όπως και εγώ τώρα και δεν ξέρω τι θέλω. Τα θέλω όλα και 

τα θέλω τώρα. Εγώ κάποτε, όπως εσύ σήμερα, θα γίνω γονιός. Θα αγαπώ, θα φρο-

ντίζω τα παιδιά μου και θα αγωνίζομαι να μην τους λείψει τίποτα, γιατί γονιός δεν 

γεννιέσαι γίνεσαι. 

Εγώ όπως και συ σ’ αγαπώ. Εσύ όπως εγώ μ’ αγαπάς. 
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Μηα κηθξή αιιά ζεκαληηθή ιεπηνκέξεηα πνπ κπνξεί λα 

αιιάμεη είλαη ν ήρνο ηνπ θνπδνπληνύ. Θα κπνξνύζε ην 

θνπδνύλη λα αληηθαηαζηαζεί από έλα πην «ιεπηό» ήρν. Γηα 

παξάδεηγκα, ην ξεθξέλ ελόο ηξαγνπδηνύ! 

Θαλάζεο Γέιηνο 

Σν νλεηξεκέλν κνπ ζρνιείν δε ζα έρεη παηδηά πνπ θνξντδεύνπλ ηνπο άιινπο. Γε ζα 

ππάξρεη ηόζνο ξαηζηζκόο όζν ζηα ζεκεξηλά ζρνιεία. Σα παηδηά ζα είλαη δεκέλα 

ζαλ αδέιθηα. Θα ππάξρνπλ θαλόλεο πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά βάδνπλ θαη ηνπο ηεξνύλ. 

Κπξίσο ζα ήζεια ηα παηδηά λα λνηάδνληαη πεξηζζόηεξν. Να λνηάδνληαη γηα θάηη πνπ 

πξαγκαηηθά ζέινπλ θαη λα ην θξνληίδνπλ. 

Άληα Κάγην 

Σν ζρνιείν ζα πξέπεη λα δηαξθεί 9 ώξεο, δειαδή από ηηο 8:00 ην πξσί κέρξη ηηο 4:00 ην κεζεκέξη.  Έηζη ηα παηδηά ζα 

δηαβάδνπλ ζην ζρνιείν, ζα θάλνπλ άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, ζα βιέπνπλ ηνπο θίινπο ηνπο θαη ην κόλν πνπ ζα ηνπο 

κέλεη γηα ην ζπίηη είλαη ην παηρλίδη θαη ν ύπλνο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο αίζνπζεο γηα θάπνηα 

καζήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, γηα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ζσζηό ζα ήηαλ λα ππάξρεη κηα αίζνπζα κε κνπζηθά 

όξγαλα. Γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην, ώζηε λα 

θάλνπκε εθεί δηάθνξα πεηξάκαηα. 

Γεσξγία Ενξδνκπά 

Οη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα αθνύλ ηε γλώκε ησλ καζεηώλ θαη λα κελ θάλνπλ ζπ-

γθξίζεηο. Πξέπεη πξώηα λα βιέπνπλ ηηο ηθαλόηεηεο ησλ παηδηώλ θαη ύζηεξα λα δηδά- 

ζθνπλ ηα αλάινγα καζήκαηα , έηζη ώζηε λα κπνξνύλ όινη λα θαηαιάβνπλ. 

Οη αίζνπζεο λα είλαη πην θαζαξέο θαη πην θαιά κνλσκέλεο. Οη θαξέθιεο θαη ηα ζξα-

λία λα είλαη θαιύηεξεο πνηόηεηαο. ,ηη δεκηά ζπκβαίλεη λα δηνξζώλεηαη ακέζσο. Σα 

θώηα θαη ε ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα πξνζηαηεύνπλ ην πεξηβάιινλ. 
Κάπσο έηζη είλαη ην ηδαληθό ζρνιείν γηα κέλα. Σέηνηα απιά πξάγκαηα δεηάσ. ρη 

ζαλ θάπνηνπο άιινπο πνπ δεηάλε πηζίλεο θαη ζάνπλεο! 

Άληδεια Καξεκαλάη 

Δπίζεο όζνλ αθνξά 

ηνπο θαζεγεηέο ζα 

πξνηηκνύζα λα κελ 

είλαη απζηεξνί, λα 

έξρνληαη πην θνληά 
ζηα παηδηά θαη ηα 

παηδηά ζα ηνπο πξν-

ηηκάλε. 

Σέιεο Σόκπξαο 

Μηα ηάμε ηεο πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη λα έρεη Ίληεξλεη, 

θαηλνύξγηνπο ππνινγηζηέο θαη θπζηθά λα είλαη επξύρσξε. Ζ 

αίζνπζα ηεο ηερλνινγίαο ζα πξέπεη λα έρεη όια ηα  εξγαιεία 

πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί θάπνηνο γηα κηα θαηαζθεπή θαη λα 

ππάξρνπλ θαη ηα θαηάιιεια πιηθά, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 
πνιινί πάγθνη εξγαζίαο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα  είλαη αξθε-

ηά κεγάινη, γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα εξγαζηεί εθεί.        

  Παλαγηώηεο Κνηξώηζνο 

……λα ππήξρε θάπνηνο ςπρνιό-

γνο ν νπνίνο λα βνεζά ηα παηδηά 

ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία 

…..   

 Διέλε Νηεξβίζε 



ΟΒΑΡΟΣΗ ΜΗΓΔΝ                                 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ                                                      ΔΛΙΓΑ 7   ΟΒΑΡΟΣΗ ΜΗΓΔΝ                     ΜΑΘΗΣΙΚΔ   ΑΠΟΦΔΙ                                              ΔΛΙΓΑ 27 

Σν ηδαληθό ζρνιείν είλαη έλα ζρνιείν ζαλ ηα ζεκεξηλά αιιά κε πεξηζζόηεξεο 

δξαζηεξηόηεηεο. Θα ήζεια αθόκε λα αιιάμεη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ. Να 

ππάξρεη πεξηζζόηεξνο ζεβαζκόο ζηνπο θαζεγεηέο θαη ππαθνή ζηνπο θαλόλεο ηνπ 

ζρνιείνπ. Σα καζήκαηα πνπ ζα γίλνληαη ζα είλαη επράξηζηα, ρσξίο θσλέο θαη 

ρσξίο παξαηεξήζεηο ζηνπο καζεηέο. 

Μαηξεζόθε Λέθθα 

Μαθάξη λα κπνξνύζα λα άιιαδα 

ην ζρνιείν, λα έθηηαρλα έλα ζρν-

ιείν ζύκθσλα κε ηα δηθά κνπ 

ηδαληθά, δειαδή λα κελ θξίλεζαη 

από ην κάζεκα ηεο Γιώζζαο, ησλ 
Αξραίσλ ή θαη ηεο Ηζηνξίαο, γηα 

λα πεξάζεηο ηελ ηάμε. Σα καζή-

καηα απηά ζεσξώ όηη είλαη δεπηε-

ξεύνληα, επεηδή, όηαλ βγεηο ζηελ 

θνηλσλία, δε ρξεηάδεζαη Αξραία 

θαη Ηζηνξία. Βαζηθό κάζεκα ζην 

ζρνιείν ζα έπξεπε λα είλαη έλα 

κάζεκα ζπκπεξηθνξάο θαη θνηλσ-

ληθνπνίεζεο. Με ιίγα ιόγηα, ην 

ηδαληθό ζρνιείν πξέπεη λα ζε 

βνεζά λα γίλεηο κέινο ηεο θνηλσ-

λίαο. 

Αιέμαλδξνο Βαζηιαθάθεο 

ινη γλσξίδνπκε  πσο ππάξρεη παξα-

παηδεία. Καιό ζα ήηαλ απηό λα ζηα-

καηνύζε βάδνληαο  ην ζρνιείν θαη 

άιινπο θαζεγεηέο πνπ λα εμεγήζνπλ 

πάιη ζηα παηδηά απηό πνπ δελ έρνπλ 

θαηαιάβεη. 

Αζελά Νάλνπ 

ην ηδαληθό ζρνιείν: 

ζα έρνπκε «κάζεκα ζην βνπλό». Θα κπνξνύκε 

δειαδή λα βγνύκε ζηε θύζε θαη λα θάλνπκε 

κάζεκα κε πνιινύο θαζεγεηέο ηαπηόρξνλα. Γηα 

παξάδεηγκα κε ηνλ θύξην ηεο Υεκείαο, ηεο Ηζην-

ξίαο θαη ηεο Οηθηαθήο. 

Θα έρνπκε επίζεο «κάζεκα από ην ζπίηη». Γελ 

μέξεηε ηη είλαη απηό; Δίλαη θάηη πνιύ πξσηόηππν. 

Κάλεηο κάζεκα από ην ζπίηη . Έρεηο ηνλ ππνινγη-

ζηή κπξνζηά ζνπ θαη επηθνηλσλείο κε ηνλ θα-

ζεγεηή θαη ηα παηδηά κέζσ δηαδηθηύνπ. 

Θα έρνπκε θαη «κέξα δηδαζθαιίαο». Γελ μέξεηε 

νύηε απηό ηη είλαη; Δίλαη κηα κέξα πνπ αλαιακ-

βάλνπλ ηα παηδηά ην κάζεκα θαη ηελ νξγάλσζε 

ησλ δηαιεηκκάησλ. 

ηεθαλίο Γεσξγαθνπνύινπ 

Έλα άιιν κέηξν είλαη λα θαηαξγήζνπλ κεξη-

θά καζήκαηα, έηζη ώζηε λα κείλνπλ ιίγα θαη 

αλαγθαία. Μηα άιιε ηδέα είλαη λα ππάξρνπλ 

θαζεγεηέο κέρξη ηα πελήληα , γηαηί κεηά από 

απηή ηελ ειηθία νη θαζεγεηέο αξρίδνπλ θαη 

γίλνληαη κνλόηνλνη θαη ην κάζεκα αληαξό.  

Φσηεηλή Πεξγαληή 

ην ζρνιείν ζα ήζεια λα κπεη ε λέα 

ηερλνινγία. Με ηελ θαηλνύξγηα ηερλν-

ινγία ζα κπνξνύζακε λα κάζνπκε θαη 

λα θαηαιάβνπκε πην πνιιά πξάγκαηα 

απ’ό,ηη ηώξα . Δθηόο από απηό ζα κπν-
ξνύζε λα καο βνεζήζεη θαη ζε θάηη 

άιιν, όπσο λα κελ θνπξαδόκαζηε θνπ-

βαιώληαο πνιιά βηβιία.  

Παλαγηώηεο ηδέξεο 

Σν ηδαληθό ζρνιείν γηα κέλα θαη γηα ηα πεξηζζόηεξα παη-

δηά πηζηεύσ είλαη από ην ζπίηη κνπ κέζσ ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ. Σα παηδηά ζα μππλάλε ην πξσί θαλνληθά θαη 

αληί λα πεγαίλνπλζην ζρνιείν ζα έρνπλ ηνλ δηθό ηνπο π-

πνινγηζηή  πνπ ζα ζπλδένληαη ην πξσί, από έλαλ άιιν 
ππνινγηζηή ν δάζθαινο κέζσ ηεο θάκεξαο ζα βιέπεη ηα 

παηδηά θαη ην κάζεκα ζα γίλεηαη έηζη.   

Εέηα ηεθαλή 

Να έρνπκε πην πνιιέο κπάιεο γηα λα παίδνπκε. 

 Μηράιεο Παηζαβνύξαο 

Σα παηδηά λα δηα- 

ζθεδάδνπλ πεξηζζό-

ηεξν θαη λα ππάξρεη 

έλαο ρώξνο δηαζθέ-

δαζεο κε αζιήκαηα,  
επηηξαπέδηα θαη ζύγ-

ρξνλνπο ειεθηξνλη-

θνύο ππνινγηζηέο 

γηα λα βξίζθνπλ νη 

καζεηέο ηηο πιεξν-

θνξίεο πνπ ηνπο 

ρξεηάδνληαη. 

Άλλα Κπξηάθνπ 
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Έλα ζρνιείν κε άςνγνπο θαζεγεηέο, όκνξθεο κεγάιεο αίζνπζεο, ρώξνπο εθδε-

ιώζεσλ,αίζνπζεο πιεξνθνξηθήο νη νπνίεο ζα είλαη εκπινπηηζκέλεο- ειπίδσ- κε 

ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κε έλα ζρεηηθά εύθνιν πξό-

γξακκα θαη πάλσ απ’ όια πεξηζζόηεξεο ώξεο καζεκαηηθώλ! Δύρνκαη επίζεο, ην 

νλεηξεκέλν απηό ζρνιείν λα έρεη κηα θαηαπιεθηηθή απιή κε πνιύρξσκα ινπ-
ινύδηα θαη ςειά δέλδξα! Έλα ζρνιείν ζην νπνίν ζα αλππνκνλνύκε λα πάκε 

θάζε κέξα!  

Μαξία θιηα 

Αθόκα, ην ζρνιείν πνπ ζα ήζειε λα ιέγεηαη «ηδαληθό» ζα 

πξέπεη λα κελ είλαη επηβιαβέο γηα ην πεξηβάιινλ, δειαδή λα είλαη 

πεξηβαιινληηθό. Απηό ζα κπνξνύζε λα ην θαηαθέξεη κε δηάθνξνπο 

ηξόπνπο. Έλαο από απηνύο είλαη ε εμνηθνλόκεζε πεηξειαίνπ θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε θπζηθνύ αεξίνπ. 

 ηάζεο Πάληνο 

Έλα άιιν όλεηξό κνπ είλαη λα δηαθνζκνύληαη νη 

ηάμεηο έηζη όπσο εκείο ζέινπκε. Γηα παξάδεηγκα 

ζα έπξεπε λα θαλνλίδνπκε εκείο γηα ην ρξώκα 

θαη ηα ζρέδηα…… ρσξίο γθξίληα. (ρη! Γελ γίλε-

ηαη λα βάιεηε θαξθί ζηνλ ηνίρν.)  

Υξύζα Παππά 

 Γηα  κέλα πάλησο ην ζρνιείν πνπ ζα ζεσξνύζα πξόηππν ζα ήηαλ έλα κέξνο έθθξαζεο θαη αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμύ καζεηώλ θαη δαζθάισλ, θη όρη ηόζν πνιύ έλαο ρώξνο «επηζηεκνληθήο θαληαζίαο». 

  Καη’αξράο, ζε έλα ηδαληθό ζρνιείν ζα έπξεπε, θαηά ηε γλώκε κνπ, λα ππάξρνπλ νη «θαηάιιεινη δάζθαινη», 

θαζώο απηνί είλαη πνπ επηθνηλσλνύλ ζπλήζσο κε ηνπο καζεηέο ζε θαζεκεξηλή βάζε. πγθεθξηκέλα, άλζξσπνη 

κε όξεμε γηα ηε δνπιεηά ηνπο, ζεηηθνί θαη θηιηθνί, ζα θαζηζηνύζαλ ηνπο ηδαληθνύο δαζθάινπο ζην …ηδαληθό 

ζρνιείν. 

Γήκεηξα Νηθνιαΐδε 

Θα ήζεια λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο 

ώξεο ραιάξσζεο θαη ςπραγσγίαο. Σα 

δηαιείκκαηα λα είλαη κεγαιύηεξα, γηα λα 

πξνιαβαίλνπκε λα ζπδεηάκε πεξηζζόηε-

ξν. Να πεγαίλνπκε πην πνιιέο εθδξνκέο,  
ώζηε λα γλσξίζνπκε θη άιια κέξε. Δπί-

ζεο λα κελ θάλνπκε πνιιέο ώξεο κάζεκα 

γηα λα κπνξέζνπκε λα δήζνπκε ηελ παηδη-

θή καο ειηθία όζν πην πνιύ κπνξνύκε, 

γηαηί απηή ηελ ειηθία δε ζα ηελ μαλαδή-

ζνπκε. 

Άλλα Λεκπνύζε 

…….. ζα κπνξνύ-

ζακε λα βιέπακε 

θακηά ηαηλία θαη γη’ 

απηό βέβαηα ζα 

ήζεια κηα αίζνπζα 
κεγάιε κε αλαπαπ-

ηηθά θαζίζκαηα, 

ώζηε λα κπνξνύκε 

λα ηελ απνιαύζνπ-

κε.  

Βαζηιηθή Ράδνπ  

Δπίζεο, νη δάζθαινη πξέπεη ……….., λα είλαη πνιύ θηιη-

θνί κε ηα παηδηά, λα ιέλε απόςεηο , λα λνηάδνληαη γηα ηα 

παηδηά, λα κελ ηα πξνζβάιινπλ θαη λα ζπδεηάλε καδί  

ηνπο.  

νθία Φίζηε 

Δπίζεο ζα ήζεια λα έρνπκε θαη έλα εξγαζηή-

ξη θπζηθήο θαη ρεκείαο πνπ ζα κπνξνύκε λα 

θάλνπκε ηα πεηξάκαηα καο εθεί. Έηζη ζα θα-

ηαιαβαίλνπκε πην θαιά ην κάζεκα θαη ζα 

είλαη πην δηαζθεδαζηηθό γηα καο….  

Βίθπ Παπαθσλζηαληίλνπ  

...ηα παηδηά ζα κπνξνύλ λα 

εθθξάδνπλ ειεύζεξα ηηο 

ηδέεο ηνπο ρσξίο λα θαηά-

θξίλνληαη από ηνλ θαζεγε-

ηή… νη θαζεγεηέο  ζα 
είλαη πην επγεληθνί, καια-

θνί θαη ππνκνλεηηθνί κε ηα 

παηδηά θαη ζα δείρλνπλ ζε 

απηά εκπηζηνζύλε. 

Μαξία Παπαθσλζηαληίλνπ 
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Θέισ ρξώκα ζηε δσή κνπ 

Θέισ εθδξνκή Θέισ λα ηελ θάλσ 
Θέισ η’όλεηξό κνπ λα βγεη αιεζηλό. 

΄ αγάπεζα, κ΄ αγάπεζεο 

ήκαζηαλ 1-1. 

Μα εγώ ζ΄ αγαπάσ αθόκα 

είκαζηε 2
-1. 

Γε βαξέζεθα λα ζ΄ αγαπώ, 
αιιά βαξέζεθα λα κε πιεγώλεηο. 

Γελ έρεη αμία ζηε δσή λα μέξεηο λ΄ αγαπήζεηο, 

αιιά απηό πνπ αγαπάο λα μέξεηο λα θξαηήζεηο. Σα ρείιε θξύβνπλε πνιιά 

αιιά ηα κάηηα καξηπξάλε, 

γηαηί ζ
πρλά θνηηάδνπλε 

εθεί π
νπ αγαπάλε. 

Αγάπα ό,ηη ζεο 
Αγάπα όζν ζεο 
Αγάπα όκσο γηα πάληα. 

Γε ζε κηζώ πνπ κε άθεζεο. 

ζε ιππάκαη γηαηί δελ μέξεηο… 

Γύν άλζξσπνη πνπ αγαπήζεθαλ ή έδεζαλ κηα σξαία ηζηνξία αγάπεο δελ κπνξνύλ λα κείλνπλ θίινη γηαηί ν έλαο ζα ζπκάηαη Α-Κ-Ο-Μ-Α. 

Ζ θηιία είλαη είδνο πξνο εμαθάληζε. 

7 απνπζίεο πήξα 

θαη απνβνιή ζα πάξσ γηαηί 

έγξαςα ζηνλ πίλαθα 

Μσξό κνπ 

ζε Γνπζηάξσ. 

ΒΑΡΗΔΜΑΗ 

Σν ζρνιείν 
θσηίδεη 
κόλν όηαλ θαίγεηαη. 

Πξνηηκώ λα κε κηζνύλ γηα απηό πνπ είκαη 

Παξά λα κε αγαπνύλ γηα όζα δελ είκαη. 

Μελ πεξπαηάο κπξνζηά κνπ, 
κπνξεί λα κε ζ' αθνινπζήζσ. 
Μελ πεξπαηάο πίζσ κνπ, 
κπνξεί λα κε ζε νδεγήζσ. 
Πεξπάηα δίπια κνπ, θαη λα 'ζαη κόλν θίινο κνπ. 

Αγγελική Πεηπάι, Σδέζι Σζέλα 

Σν λα αγαπάο ρσξίο λα αγαπηέζαη είλαη ζαλ λα κη-

ιάο ρσξίο λα αθνύγεζαη. 

 αο παξνπζηάδνπκε ιίγε  από ηε «ζνθία», κε ή ρσξίο εηζα-
γσγηθά, πνπ θαηαζέηνπλ νη καζεηέο ζε ζηηράθηα, ξεηά θαη ξί-
κεο  ζηα ζξαλία ηνπο (αλ θαη απαγνξεύεηαη λα γξάθνπλ επάλσ 
ηνπο)· ε ζπιινγή έγηλε πξηλ από ην ηειεπηαίν θαζάξηζκα ησλ 
ζξαλίσλ!  

 Να πηζηεύεηο όηη ε αγάπε είλαη κηα ηξέια Εήζε 
Αγάπα 
Γέια 
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3η Έκθεση Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου 
Η μεγάλη βιβλιογιορτή των μικρών αναγνωστών 

(29 Ιανουαρίου – 1η Φεβρουαρίου 2010) 

Ζ 3ε Έθζεζε Παηδηθνύ θαη Δθεβηθνύ Βηβιίνπ ήηαλ ηεηξαήκεξν γεκάην 
εθδειώζεηο, ζπγγξαθείο, εηθνλνγξάθνπο θαη ρηιηάδεο βηβιία. Μηα ιακπεξή 

αηκόζθαηξα γηνξηήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ 29ε  Ηαλνπαξίνπ εώο 1ε 

Φεβξνπαξίνπ 2010 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο HELEXPO ζην Μαξνύζη. 

 Ζ Έθζεζε δηνξγαλώζεθε από ην Δζληθό Κέληξν Βηβιίνπ / Τπνπξγείνπ Πν-

ιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εθδνηώλ παδηθνύ θαη εθεβη-
θνύ βηβιίνπ, ηνπ Κύθινπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ θαη ηνπ πλδέζκνπ 

Δθδνηώλ Βηβιίνπ. 

Φέηνο  ηηκώκελε ρώξα ήηαλ ε Γαιιία. 

Σν ζρνιείν καο δηνξγάλσζε δύν επηζθέςεηο ζηελ εθδήισζε, κία κε ηελ νκά-

δα ηνπ ινγνηερληθνύ εξγαζηεξίνπ θαη κία κε ηελ νκάδα βηβιηνζήθεο – εθε-

κεξίδαο. Σα παηδηά θαη νη θαζεγεηέο θαη ησλ δύν νκάδσλ είραλ ηελ επθαηξία: 

 

 λα πεξηεγεζνύλ ζηα 75 πεξίπηεξα ησλ εθδνηώλ βηβιίσλ όπνπ βηβιίσλ 

όπνπ παξνπζηάζηεθαλ λένη θαη παιαηόηεξνη ηίηινη παηδηθώλ θαη εθεβηθώλ βηβιίσλ 

 λα απνιαύζνπλ θάπνηεο από ηηο 140 εθδειώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ πινύζηνπ 

πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαλ ζηνπο εηδηθνύο ρώξνπο αιιά θαη ζηα πεξίπηεξα ησλ 

εθδνηώλ αλά κία ώξα 

 λα γλσξίζνπλ ηελ γαιιηθή ινγνηερλία θαη ην γαιιηθό πνιηηηζκό 

 

Ηδηαίηεξε εληύπσζε καο έθαλαλ: 

ε έθζεζε εηθνλνγξάθεζεο 

(έθζεζε εξγώλ – θαη πώιεζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπώλ ηνπ Κύθινπ ηνπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βη-

βιίνπ.) 

ε έθζεζε ρεηξνπνίεησλ παηδηθώλ βηβιίσλ 
(παηδηθά βηβιία ζρεδηαζκέλα από ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκα-

ηνο Γξαθηζηηθήο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο.) 

νη πξνβνιέο παξακπζηώλ 
(πξνβνιή δεθαηεζζάξσλ από ηα πην γλσζηά παξακύζηα δηα-

ζθεπαζκέλα γηα ην Δζληθό Κέληξν Βηβιίνπ.) 

ν ηνίρνο ηνπ εηθνλνγξάθνπ 

(γλσζηνί εηθνλνγξάθνη δσγξάθηζαλ ζε έλα ηνίρν καδί κε παηδηά, 

κπώληαο ηα ζηελ ηέρλε ηεο εηθνλνγξάθεζεο.) 

ηα Μαζήκαηα “Γηαθάλεηαο” 

(ε νξγάλσζε ―Γηεζλήο Γηαθάλεηα Διιάο‖ ζπκκεηείρε κε πεξί-

πηεξν, όπνπ ελεκέξσλε ηνπο επηζθέπηεο γηα ην έξγν θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο.) 

...θαη ηα καζήκαηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο 

(ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Γνπιαλδξή ζπκκεηείρε ζηελ Έθζεζε θαη ελεκέξσζε ηνπο επηζθέπηεο γηα 

θαίξηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.) 
Από ηνπο ππεύζπλνπο ηεο Έθζεζεο πιεξνθνξεζήθακε θάπνηα ―δεζηά‖ ζηαηηζηηθά λέα πνπ δείρλνπλ πσο 

ην παηδηθό βηβιίν βξίζθεηαη ζε άλζεζε θαη όηη ε Έθζεζε πξνζειθύεη θάζε ρξόλν όιν θαη πεξηζζόηεξνπο 

επηζθέπηεο επαιεζεύνληαο ηελ αύμεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ παηδηθνύ βηβιίνπ ζηελ ρώξα καο. 

Αμίδεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί όηη παξαηεξήζεθε κεγάιε αύμεζε ζηηο επηζθέςεηο νξγαλσκέλσλ νκάδσλ 

καζεηώλ θαζώο 75 ηάμεηο από ζρνιεία ηεο Αηηηθήο θαη ηεο πεξηθέξεηαο παξεπξέζεθαλ ζηελ εθδήισζε! 

 

Θάλνο Μσξαΐηεο 
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Ο ΧΩΡΟ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟ 

ΣΟΤ ΘΕΙΟΤ ΑΛΒΕΡΣΟΤ 
Russell 

Stannard 
Η ειδική θεω-

ρία της σχετι-

κότητας, για 

τρυφερούς α-

ναγνώστες. 

Ο θείος Αλβέρ-

τος, ο διάσημος 

επιστήμονας 

«τα’ χει βρει 

σκούρα». Για 

να λύσει το 

μεγάλο μυστή-

ριο του χώρου 

και του χρό-

νου, κάποιος πρέπει να δεχτεί να ταξιδέψει 

στον άγνωστο κόσμο μιας φυσαλίδας σκέ-

ψης. Η τολμηρή ανιψιά του, Αλίκη Νοητού, 

αποδέχεται την πρόσκληση. Κι έτσι αρχί-

ζουν οι συναρπαστικές και εκπληκτικές πε-

ριπέτειες της. 

 Ελάτε και εσείς, παρέα με την  Αλίκη και 

τον Κόμπι, τον φιλικό υπολογιστή που μιλά, 

στην επικίνδυνη αποστολή τους. Θα προ-

σπαθήσουν να ξεπεράσουν το ανώτερο όριο 

ταχύτητας με το ισχυρότερο διαστημόπλοιο 

που ούτε έχει φτιαχτεί. ούτε πρόκειται να 

φτιαχτεί ποτέ. Ανακαλύψτε μαζί τους το αρ-

γό κύλημα του χρόνου, τον συμπιεσμένο χώ-

ρο, το βάρος της ενέργειας, μπορεί να από-

κτήσετε μεγαλύτερη ηλικία από τη μητέρα 

σας, αυξήσετε το βάρος σας χωρίς να παχύ-

νετε, να συμπιεστείτε και να γίνετε σαν 

πλάκα χωρίς να πονέσετε, να ζήσετε για πά-

ντα χωρίς να το ξέρετε. 

  Η ιστορία μας είναι γεμάτη δράση, διασκε-

δάζει πολλούς αναγνώστες- παιδιά και ενή-

λικους και συνομήλικους  τους, εισάγει στα 

θαύματα της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικό-

τητας  του Άλμπερτ Αϊνστάιν.  

Μαθηματικές  

παζοκεφαλιές                

Brian Boyle 
Οι Μαθηματικές 

Σπαζοκεφαλιές, 

«1» στο ίδιο επίπε-

δο και μέγεθος με 

τις επόμενες σπα-

ζοκεφαλιές «2», «3» 

περιέχουν 125 προ-

βλήματα που θα 

ψυχαγωγήσουν 

τους αναγνώστες 

όλων των ηλικιών 

(από 11 ετών και 

πάνω) και θα εν-

θαρρύνουν τη δημι-

ουργική τους σκέ-

ψη. Πολλά από τα προβλήματα έχουν μεγά-

λη ιστορία, ενώ άλλα είναι πρωτότυπα. Α-

ναφέρονται σε σπίρτα, νομίσματα, σκακιέ-

ρες, μαγικά τετράγωνα, υπολογιστές σκέ-

ψης, παράξενες ομάδες αριθμών< 

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει 

υποδείξεις, λύσεις και πλούσιο σχεδιασμό 

που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του ανα- 

γνώστη.   

 

                                                        Μαρία Σκλιά 
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Σσντακτική Επιτροπή 

Αιέμαλδξνο Βαζηιαθάθεο 

Θαλάζεο Γέιηνο 

Γήκεηξα Νηθνιαΐδε 

Αγγειηθή Πεηξάη 

Βαζηιηθή Ράδνπ 

 Μαξία θιηά 

 Σδέζη Σζέια 
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Περιετόμενα τεύτοσς  

Σο εξώθςλλο ηος 7ος ηεύ-
σοςρ θιλοηέσνεζαν ε Γή-
μεηπα Νικολαΐδε και ε 
Βαζιλική Ράδος·  

  Υπεύθσνοι Καθηγητές 

  Νάληηα Σζελέ 

  Νίθνο Σειηγάδαο   
( …. βνεζάεη θαη ζηε  ζειηδν-

πνίεζε!) 

Ββιίν                               30-31 

Μαζεηηθέο απόςεηο        26-29 

 


