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Τπεύζπλε θαζεγήηξηα 

Αδακαληία  ηάηξα 

πλεξγάζηεθαλ νη 

καζεηέο: 

Εαθεηξάθε Υξηζηίλα 
σηεξνπνύινπ Φσηεηλή 
Παλαγησηάθε Μαξία 
Παηζά Γήκεηξα 
Παηζά Πνιπμέλε 
Κεπνπξίδνπ Μαξία 
Κζεξνπνύινπ Διπίδα 
Καλέα Νίθε 
Κάιλην Μαξία 
Κάιλην Υξηζηίλα 
Κνπκδή Διέλε 
ηακίξε Δπηπρία 
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Υξηζηνδνύινπ Μαξία 
Υξηζηνδνύινπ Γηνλπζία 
Κνύξκπα Υξηζηίλα 
Μαπξίδε Όιγα  
 
Δπραξηζηνύκε πνιύ,                   

ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ        Κν 

Κσλζηαληίλν 

Αζεκαθόπνπιν γηα ηελ 

πνιύηηκε βνήζεηά ηνπ.                
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ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛO

 

 Μπνξείηε λα καο πείηε ιίγα ιόγηα γηα ηνλ εαπηό ζαο; 

 

Μεγάισζα ζηνλ Κνξπδαιιφ, πήγα ζην ηφηε 

δεκφζην, γπκλάζην Μαθξπγηάλλε. Έπεηηα 

νινθιήξσζα ηελ δεπηεξνβάζκηα κνπ 

εθπαίδεπζε ζην πνιπθιαδηθφ Κνξπδαιινχ. 

Ήκνπλ θάινο καζεηήο ρσξίο λα δηαβάδσ 

ππεξβνιηθά.  Δίρα αλαπηχμεη κεγάιε 

θνηλσληθφηεηα σο έθεβνο. Γηα απηφ 

ζπκκεηείρα ζε ζρνιηθά ζπκβνχιηα, πεληακειή 

θαη δεθαπεληακειή. Δλδηαθεξφκνπλ πνιχ λα 

θάλσ θαηλνχξηνπο θίινπο. ηνλ ειεχζεξν κνπ 

ρξφλν κνπ άξεζε λα αζρνινχκαη εξαζηηερληθά 

κε ην πνδφζθαηξν. Έπαηδα γηα ρξφληα ζε κηα 

ηνπηθή νκάδα 

Έρσ ζπνπδάζεη Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

ζην Πνιπηερλείν Παηξψλ. Όηαλ απνθνίηεζα 

θαη εθπιήξσζα ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ 

ππνρξεψζεηο, άξρηζα λα δνπιεχσ ζε ζρνιεία.  

Δίκαη ζην ΔΠΑ.Λ. Κνξπδαιινχ απφ ην 2003 . 

Οξγάλσλα δξάζεηο θαη  ζρνιηθέο εθδξνκέο. 

Πξνζπαζνχζα λα εληάζζσ ην ζρνιείν ζε 

πεξηβαιινληηθά θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα. 

Λφγσ ηεο αγάπεο κνπ γηα ηελ εβδφκε ηέρλε, 

γηα αξθεηά ρξφληα ήκνπλ ππεχζπλνο ζηελ ζεαηξηθή νκάδα. 

Απφ ην 2009 θαη κεηά άξρηζα, παξάιιεια κε ηελ δνπιεία κνπ, λα θάλσ θάπνηεο επηπιένλ ζπνπδέο. Πνην 

ζπγθεθξηκέλα έρσ έλα δεχηεξν πηπρίν ζηα νηθνλνκηθά ελψ έρσ θαη κεηαπηπρηαθά ζε εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά θαη ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο απνβιήησλ.  Απηή ηελ πεξίνδν ζπλερίδσ ηηο ζπνπδέο κνπ ζε έλα 

λέν εθπαηδεπηηθφ πεδίν πνπ νλνκάδεηαη S.T.E.M. (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, 

MATHEMATICS). Ο ηνκέαο απηφο έρεη ζθνπφ λα ζπλδπάζεη ηηο επηζηήκεο κε ηελ ηερλνινγία, ηελ κεραληθή 

θαη ηα καζεκαηηθά ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε ηεο πνιηηηθήο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.   

 Γλσξίδνπκε όηη είζηε λένο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ζαο θαη 

ηη αιιαγέο ζα ζέιαηε λα θάλεηε ζηελ πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ; 

Σν ζρνιείν καο έρεη ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, απφδεημε ν κεγάινο αξηζκφο 

καζεηψλ πνπ έρεη. Χο λένο δηεπζπληήο ζα ήζεια λα βξεζψ πνην θνληά ζηα παηδηά. Να κηιήζσ καδί ηνπο, 

λα ηα αθνχζσ. Σν ηειεπηαίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ δηφηη είλαη απηφ πνπ ζα κε βνεζήζεη λα πάξσ ζσζηέο 

απνθάζεηο. Απνθάζεηο πνπ κελ ζα ηεξνχλ ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία,  ζα βνεζνχλ φκσο ηα παηδηά λα 

γίλνπλ θαιπηέξα  ζε καζεηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν.   
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 Δίζηε δηεπζπληήο ζε έλα από ηα κεγαιύηεξα ζρνιεία ηεο Αηηηθήο.  Πόζν δύζθνιν είλαη 

λα δηνηθήζεη θάπνηνο έλα ηόζν κεγάιν θαη δύζθνιν ζρνιείν;                                                                                                                                            

Δίλαη πξάγκαηη  πνιχ 

κεγάιν ζρνιείν. Φαληαζηείηε 

φηη αιιά ζρνιεία δνπιεχνπλ 

κε 250-300 καζεηέο δειαδή 

γχξσ 10-12 ηκήκαηα. Όηαλ 

ινηπφλ έρνπκε έλα ζρνιείν κε 

600 καζεηέο, 32 ηκήκαηα θαη 

80 εθπαηδεπηηθνχο ηα 

πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά 

είλαη πνιιά θαη δπζεπίιπηα... 

Κάζε κέξα ζα ππάξρνπλ 

πεξηζηαηηθά πνπ ζα 

ζρεηίδνληαη κε παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, κε ζέκαηα 

πγείαο, πξνβιήκαηα 

θνηλσληθά θαη νηθνγελεηαθά. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν 

δηεπζπληήο θαη νη 

ππνδηεπζπληέο ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίζνπλ έλαλ κεγάιν 

φγθν πξνβιεκάησλ. Απηφ 

είλαη θαη ην πνην δχζθνιν θνκκάηη ηεο δνπιεηάο καο σο δηεχζπλζεο. Γπζηπρψο, ην ζρνιείν είλαη πνιχ 

κεγάιν γηα ηνπο δηεπζπληέο πνπ ηνπ είλαη επηηξεπηφ λα έρεη. Δπηπρψο δελ είρακε θάπνην ζνβαξφ 

πεξηζηαηηθφ θέηνο φζν αθνξά ηελ παξαβαηηθφηεηα. 

Παξ‟ φια απηά πξνζπαζνχκε λα αληαπεμέιζνπκε ζε απηέο ηηο δπζθνιίεο δεηψληαο απφ ηνπο ππεπζχλνπο 

θαζεγεηέο λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ηάμεο ηνπο, λα γλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα, ψζηε λα πξνιακβάλνπλ  

δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. Ζ ζπλεξγαζία θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ, πνιιέο θνξέο βνεζνχλ ηα παηδηά λα 

δηαρεηξηζηνχλ κφλα ηνπο θάπνηα πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο. Όινη νη 

καζεηέο καο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη πάληα ζηελ δηάζεζε ηνπο γηα 

λα βνεζήζεη ζε νπνηνδήπνηε ζέκα ηνπο απαζρνιεί. ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα εζηηάζσ ζηνπο 

θαηλνχξηνπο καζεηέο ηεο πξψηεο ηάμεο. Δίλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί έλα γεξφ ππφβαζξν γηα απηά 

ηα παηδηά. Σν ζρνιείν ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο φπσο ην Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ. Έηζη νη εηδηθνί κπνξνχλ λα 

ηα βνεζήζνπλ λα παηήζνπλ ζηα πφδηα ηνπο ζε απηφ ην θαηλνχξην πεξηβάιινλ πνπ βξίζθνληαη, θαζψο θαη 

λα απνθηήζνπλ ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη  ζε θάπνην πξφβιεκα πξνζσπηθφ ή θνηλσληθφ. 

 

 Πνηεο εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο νξγαλώλεη ην ζρνιείν θαη πσο κπνξεί λα 

ζπκβάιεη απηό ζην εθπαηδεπηηθό ζαο έξγν;   

Απηφ πνπ έρνπκε νξγαλψζεη σο ηψξα είλαη πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθά, πνιηηηζηηθά, αγσγήο πγείαο 

θαη ζηαδηνδξνκίαο. Σαπηφρξνλα, έρνπκε θξνληίζεη λα θάλνπκε αηηήζεηο γηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

φπσο Erasmus θαη αιιά ηα φπνηα πηζαλφλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηνπ ρξφλνπ. Απηήλ ηελ πεξίνδν 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 6ν ρνιηθφ εξγαζηεξηαθφ Κέληξν ζεκηλάξηα νινγξαθίαο ην φπνην απεπζχλεηαη 

ζε καζεηέο ησλ ηνκέσλ πιεξνθνξηθήο θαη εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ. Ζ ζπκκέηνρε καο ζε ηέηνηνπ είδνπο 

δξάζεηο, ζπλεπάγεηαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηψλ καο θαη έπεηηα ησλ καζεηψλ καο.                                                                                                                                         

 Δίλαη γλσζηό όηη ζην ΔΠΑ.Λ. Κνξπδαιινύ δεηνύλ λα έιζνπλ παηδηά από θάζε πεξηνρή, 

ιόγσ ηνπ ΄΄θαινύ΄΄ νλόκαηνο ηνπ. Ση πηζηεύεηε όηη έρεη παίμεη ξόιν ζε απηό;  
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Πξψηα απφ φια λνκίδσ φηη έρεη παίμεη ξνιφ ε ζνβαξφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ. Γίλνπλ 

πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζην λα γίλεηαη κάζεκα θαη ζην δήηεκα ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. Γελ 

αληηκεησπίδνπλ ηα καζήκαηα σο πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηεγνξίαο. Γίλνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία επίζεο 

ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ δελ αθήλνπλ δεηήκαηα λα «πέζνπλ θάησ». Δάλ ππάξρνπλ ζέκαηα 

παξαβαηηθφηεηαο ή εθθνβηζκνχ, θξνληίδνπλ λα καο ελεκεξψλνπλ ή ηα αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη άκεζα. 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο, είλαη παηδηά κε θαιή δηάζεζε πνπ ζε έλα κεγάιν βαζκφ, 

αλαδεηνχλ έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ ζην φπνην λα αλαδείμνπλ ηα ηδηαίηεξα ηαιέληα ηνπο, λα απνθηήζνπλ 

κία εηδηθφηεηα ή λα πεξάζνπλ ζε ζρνιέο πνπ ηα ελδηαθέξνπλ. Όπνηε, αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζε απηφ ην 

θάιεζκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη ζηγά-ζηγά αξρίδεη λα αλεβαίλεη ην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ 

κεηαθέξεηαη απφ γεληά  ζε γεληά  καζεηψλ θαη έηζη έρνπκε θηάζεη ζε ζρέζε κε αιιά επαγγεικαηηθά ιχθεηα, 

ζε έλα επίπεδν ηθαλνπνηεηηθφ. Δκείο ζέινπκε λα βγάινπκε επαγγεικαηίεο, αλζξψπνπο πνπ ζα μεθηλήζνπλ 

απφ εδψ θαη ζα ζπλερίζνπλ κε επηηπρία ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν. 

 

 Αθνύγεηαη πνιιέο θνξέο όηη ηα ΔΠΑ.Λ. είλαη ζρνιεία γηα καζεηέο ελόο ‘’θαηώηεξνπ 

Θενύ’’ ζε καζεζηαθό επίπεδν, ηζρύεη απηό;                                                                                                                                    

Κνηηάμηε, νη επηινγέο πνπ θάλνπλ νη καζεηέο θαη νη γνλείο ηνπο, ζρεηίδνληαη κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

ηεο επνρήο. Γηα παξάδεηγκα  φηαλ γηα ρξφληα δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα λα πεξάζεηο ζε ΑΔΗ κέζσ ησλ 

παλειιελίσλ ηνπ γεληθνχ, ε επηινγή ζνπ ήηαλ κνλφδξνκνο. Κη έηζη ζεσξείηαη κέρξη θαη ζήκεξα φηη γηα λα 

«πεηχρεηο» πξέπεη λα παο ζην γεληθφ. Γελ είλαη έηζη φκσο. Γελ έξρεζαη ζην ΔΠΑ.Λ. κφλν γηα λα πάξεηο ην 

ραξηί. Σν ραξηί απφ κφλν ηνπ δελ κπνξεί λα ζε βνεζήζεη. Δίλαη ινηπφλ θαη ζέκα ην πψο ην αληηιακβάλεηαη 

ν θαζέλαο. Σν ΔΠΑ.Λ. κπνξεί λα ζνπ δέζεη εθφδηα αξθεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηο πξνο φθεινο ζνπ.  

 Ση δπλαηόηεηεο δίλεη έλα ΔΠΑ.Λ. ζηνπο καζεηέο γηα ηε κειινληηθή ηνπο  απνθαηάζηαζε;  
 

Σν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, εθηφο απφ ην απνιπηήξην, δίλεη θαη πηπρίν εηδηθφηεηαο, ζε αληίζεζε κε ην 

Δληαίν πνπ δίλεη κφλν ην πξψην. Ο απφθνηηνο ΔΠΑ.Λ., κπνξεί ηειεχνληαο ηελ Γ‟ ηάμε λα αλαδεηήζεη 

εξγαζία ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ελψ, ν απφθνηηνο γεληθνχ ιπθείνπ ζα πξέπεη λα κπεη ζε θάπνην 

αλψηεξν εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ ψζηε λα κπνξέζεη λα βγεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθέξσ φηη ην πηπρίν ζπλδπάδεηαη κε θάπνηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. 

Μεηά ηελ Σξίηε ηάμε ηα ηειεπηαία ρξφληα ιεηηνπξγεί ην έηνο Μαζεηείαο. ην πξφγξακκα απηφ κπνξνχλ λα 

δειψζνπλ ζπκκέηνρε παηδηά πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ην ΔΠΑ.Λ. (κε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο). Όηαλ 

ινηπφλ εγθξηζεί ε αίηεζε ηνπο γηα 9 κήλεο πνπ δηαξθεί ην πξφγξακκα ηα παηδηά ζα είλαη καζεηεπφκελνη ζε 

έλαλ πξαγκαηηθφ ρψξν εξγαζίαο κε θαλνληθέο απνιαβέο θαη αζθάιηζε ελψ ηαπηφρξνλα ζα 

παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζην ζρνιείν.  Με απηφ ηνλ ηξφπν ην πηπρίν πνπ έρνπλ ήδε ζηα ρεξηά ηνπο 

κπνξνχλ  απφ ην επξσπατθφ επίπεδν ηέζζεξα λα ην θάλνπλ επξσπατθφ επίπεδν πέληε.  

Σν ζεκαληηθφ φκσο είλαη λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο φηη ην πηπρίν είλαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ θαη φηη κπνξεί 

λα ηνπο σθειήζεη ζε κεγάιν βαζκφ εάλ ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσζηά. 

 

                                                                                       αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ην ρξόλν ζαο 

                                                                                                            

                Φσηεηλή σηεξνπνύινπ 

Υξηζηίλα Εαθεηξάθε 

Έιελα Κνπκδή 

Νίθε Καλέα 

Γεκήηξεο Μπνιώηεο 

Διπίδα Καζεξνπνύινπ 

Παηζά Γήκεηξα 
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(Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΕΠΑ.Λ.  ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ) 

 αλ παξακχζη έκνηαδε ε αθήγεζε ηνπ θ. Γηάλλε  Υξπζηθφπνπινπ, βεηεξάλνπ ηνπ ρνιείνπ καο, πνπ κε 

ηνλ γνεηεπηηθφ ηνπ ιφγν, γχξηζε πίζσ ην ξνιφη ηνπ ρξφλνπ θαη καο κεηέθεξε ζηε δεθαεηία 1980-1990. 

Τπήξρε καο είπε ηφηε ην ΣΔΛ Κνξπδαιινχ, ην νπνίν ζηεγάδνληαλ ζε δχν θηήξηα, ην πξψην βξίζθνληαλ 

ζηελ νδφ Αξθεζίλεο, φπνπ 

ππήξραλ θαη ηα γξαθεία ηεο 

δηνίθεζεο θαη ην δεχηεξν ζηελ 

νδφ Θήξαο, φπνπ ζηεγάδνληαλ 

κφλν νη αίζνπζεο ησλ ηάμεσλ, 

ηα δε εξγαζηήξηα 

εμππεξεηνχληαλ απφ ηκήκαηα 

εξγαζηεξίσλ πνπ βξίζθνληαλ 

ζην Αηγάιεσ. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ην ζρνιείν λα 

είλαη θνκκέλν ζηα δχν, νη 

καζεηέο άγλσζηνη κεηαμχ 

ηνπο, πξνζπαζνχζαλ λα 

γλσξηζηνχλ ζηηο εθδξνκέο θαη 

ζηνπο πεξηπάηνπο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΣΔΛ- ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ ησλ καζεηψλ- 

δεκηνπξγήζεθε θαη 2ν ΣΔΛ 

Κνξπδαιινχ- ην νπνίν ζηα ηέιε ηεο 10εηίαο ηνπ ‟90 θαηαξγήζεθε  θαη ην 1ν ΣΔΛ κεηνλνκάζηεθε ζε 

1νΣΔΔΚνξπδαιινχ, ζπλερίδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηα δχν πξναλαθεξφκελα θηήξηα κέρξη ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ2002. Απηή ηελ πεξίνδν ην θηήξην ζηελ νδφ Θήξαο παξακέλεη θαη κεηαθέξνληαη ηα γξαθεία ηεο 

δηνίθεζεο θαη νη αίζνπζεο απφ ηελ νδφ Αξθεζίλεο ζε ιπφκελεο θαηαζθεπέο, πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε έλα 

ηκήκα ηνπ ρψξνπ φπνπ βξίζθεηαη ην ζεκεξηλφ ΔΠΑΛ.                                                                                                              

Σν 2003 κεηαθέξζεθε θαη ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ νδφ Θήξαο, ζε πξφζζεηεο ιπφκελεο 

θαηαζθεπέο καδί κε ηηο πξνυπάξρνπζεο.  Έηζη γηα πξψηε θνξά ιεηηνχξγεζε ην ζρνιείν σο εληαίν 

ζπγθξφηεκα. ηνλ Άλσ Κνξπδαιιφ θνληά ζηελ Δθνξεία δεκηνπξγήζεθε εξγαζηεξηαθφ ζρνιηθφ θέληξν 

ΔΚ, πνπ εμππεξεηνχζε ην πξσηλφ ΣΔΔ θαη ηελ απνγεπκαηηλή ζρνιή, κε ην φλνκα 6ν ΔΚ. Σν 2006 ζην 

ρψξν πνπ ππήξραλ ηα ιπφκελα, άξρηζαλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ζχγρξνλνπ πιένλ ΔΠΑΛ 

Κνξπδαιινχ, φπσο κεηνλνκάζηεθε ην πξσηλφ ΣΔΔ Κνξπδαιινχ. 
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Σν ζπγθξφηεκα ηνπ ζρνιείνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

κεηαιιηθψλ θηεξίσλ. Έηζη έρνπκε ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Σν 2006 ζην ρψξν πνπ ππήξραλ ηα ιπφκελα, άξρηζαλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ζχγρξνλνπ πιένλ 

ΔΠΑΛ Κνξπδαιινχ, φπσο κεηνλνκάζηεθε ην πξσηλφ ΣΔΔ Κνξπδαιινχ. Σα Υξηζηνχγελλα ηνπ 2007-2008 

ηειείσζε θαη καο παξαδφζεθε ην πξψην ηκήκα ηνπ θηεξίνπ, (είλαη ε ζεκεξηλή πηέξπγα ηνπ ΔΚ), εθεί 

κεηαθέξζεθε φιν ην ζρνιείν απφ ηηο ιπφκελεο θαηαζθεπέο.                                                                                                                                                             

Με απηφλ ηνλ ηξφπν απειεπζεξψζεθε ν ππφινηπνο ρψξνο θαη θαηαζθεπάζηεθε κε πεξηζζφηεξε άλεζε ην 

ππφινηπν θηήξην.   Αξρέο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2008-2009 ιεηηνχξγεζε ην ΔΠΑΛ Κνξπδαιινχ κε ηε κνξθή 

πνπ έρεη ζήκεξα, αθνχ ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο είρε κεηαθεξζεί θαη ην 6ν ΔΚ Πεηξαηά απφ 

ηα θηήξηα ηνπ Άλσ Κνξπδαιινχ. 

 

Δπραξηζηνύκε ηνλ ππνδηεπζπληή   θ. Γηάλλε Υξπζηθόπνπιν γηα ηηο πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ καο  

έδσζε γηα ηελ Ηζηνξία ηνπ ρνιείνπ καο.  

 

                                                                                                                           Φσηεηλή σηεξνπνύινπ 

                                                                                                                          Υξηζηίλα Εαθεηξάθε 

                                                                                                                                  Έιελα Κνπκδή 

                                                                                                            Νίθε Καλέα 

                                                                                                                           Γεκήηξεο Μπνιώηεο 

Διπίδα Καζεξνπνύινπ 

Παηζά Γήκεηξα 
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ια μα ‘’φστοήςει’’ η καπδιά μιαρ ςφξλικήρ μξμάδαρ είμαι αοξλύσψρ αοαπαίσησξ 

και βεβαιψμέμξ όσι οπέοει μα ςτμβάλλξτμ οξλλξί και διαυξπεσικξί μεσανύ 

σξτρ οαπάγξμσερ ξι ξοξίξι ξυείλξτμ μα σημ ‘’σπξυξδξσήςξτμ’’ με αολέρ ή 

οεπιςςόσεπξ οεπίολξκερ οαπεμβάςειρ, δπάςειρ, εμέπγειερ και αλληλεοιδπάςειρ.     

Σξ άμεςξ 

ςφξλικό 

οεπιβάλλξμ 

οαπαοέμοει 

ςση 

λεισξτπγία 

εμόρ 

ξπγαμιςμξύ 

όοξτ η 

διεύθτμςη, σξ 

διδακσικό 

οπξςψοικό, 

ξι μαθησέρ 

και ξι μαθήσπιερ σξτ ςφξλείξτ έπφξμσαι ςε καθημεπιμή εοαυή, εοί οξλλέρ ώπερ 

ημεπηςίψρ και εοί οέμσε ςτμεφόμεμερ ημέπερ σημ εβδξμάδα, ςσξμ ίδιξ ςφξλικό 

φώπξ, ώςσε μα ςτμσελεςσεί έσςι σξ δύςκξλξ έπγξ σηρ μάθηςηρ, σηρ εκοαίδετςηρ 

και σηρ οαπξφήρ και αοόκσηςηρ οαιδείαρ. Αμ θεψπήςξτμε λξιοόμ σημ εικόμα οξτ 

μόλιρ οεπιγπάχαμε ολήπη, ςημαίμει όσι αοέφξτμε οξλύ αοό σξ μα έφξτμε 

κασαμξήςει σξμ οπαγμασικό και ξτςιαςσικό πόλξ σξτ ςφξλείξτ ςσημ εκοαιδετσική 

διαδικαςία και ςσημ κξιμψμική έμσανη σψμ μέψμ. Σι θα οπξκύχει αμ ςσημ 

οεπιγπαυή σηρ οπξηγξύμεμηρ οαπαγπάυξτ εμςψμασώςξτμε και σξτρ γξμείρ και 

σξτρ διξικησικξύρ μηφαμιςμξύρ σηρ Εκοαίδετςηρ, και σξ άμεςξ κξιμψμικό 

οεπιβάλλξμ και σημ ελλημική οξλισεία γεμικόσεπα;  Μήοψρ σώπα η εικόμα είμαι 

οληπέςσεπη;   

Γ 
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Είμαι οιξ ςύγφπξμη;  Είμαι όμψρ ξλξκληπψμέμη ;  Δεμ οπέοει όλξι εκείμξι ςσξτρ 

ξοξίξτρ αμαυεπόμαςσε, μα έπθξτμ ςσημ εικόμα σξτ ‘’ςφξλείξτ’’, κξτβαλώμσαρ σιρ 

οπξςδξκίερ σξτρ, σξτρ ςσόφξτρ σξτρ και σημ μέφπι ςσιγμήρ οαιδεία σξτρ;  

Γμψπίζξτμε οψρ η δξμή σηρ ελλημικήρ εκοαίδετςηρ ςσηπίζεσαι ςε έμα οξλύ 

ςτγκεκπιμέμξ αμαλτσικό οπόγπαμμα για όλξτρ. Παπόσι η ατσξμξμία σηρ κάθε 

εκοαιδετσικήρ μξμάδαρ είμαι οξλύ οεπιξπιςμέμη ςσξ διξικησικό, ςσξ ξικξμξμικό 

και ςσξ εκοαιδετσικό εοίοεδξ, δεμ νεφμάμε, οψρ τοάπφξτμ ξπιςμέμερ 

‘’αςυαλιςσικέρ δικλείδερ’’, ξι ξοξίερ  οαπέφξτμ ςσξτρ εκοαιδετσικξύρ οξτ 

οπξσίθεμσαι μα σιρ φπηςιμξοξιήςξτμ, σημ οεπιξπιςμέμη δτμασόσησα μα 

ατσεμεπγήςξτμ ςσξ οεπιθώπιξ σξτ αοόλτσα ξπιξθεσημέμξτ διδακσικξύ έπγξτ και 

κτπίψρ μα δπάςξτμ ςτμοληπψμασικά οπξρ ατσό, ςε ενψδιδακσικό φπόμξ.    ε 

ατσέρ ακπιβώρ σιρ ‘’δικλείδερ’ ’εμσάςςξμσαι ξι δπάςειρ και ξι εμέπγειερ οξτ 

εοιςημαίμξτμε ςσημ οαπξύςα έκδξςη, και αυξπξύμ διεύθτμςη, καθηγησέρ/σπιερ, 

μαθησέρ/σπιερ, γξμείρ, διξίκηςη, και ςφεσικξύρ υξπείρ, ευόςξμ όλξι ατσξί είμαι 

αλληλέμδεσα ςτμδεδεμέμξι.                                                                              

Σελικόρ αοξδέκσηρ όλξτ ατσξύ σξτ οξλύολξκξτ ςτςσήμασξρ, σψμ με οξικίλξτρ 

σπόοξτρ εμολεκξμέμψμ, είμαι ξι μαθησέρ ςσξτρ ξοξίξτρ εοιθτμξύμε μα 

εμυτςήςξτμε γμώςη και δημιξτπγία.                                                                                

Μεγάλξ μέπξρ σηρ ςφξλικήρ ζψήρ  ςφεσίζεσαι με ση λεισξτπγία σξτ τλλόγξτ 

Διδαςκόμσψμ ξ ξοξίξρ, ψρ ςύμξλξ, τοήπνε οάμσξσε οπόθτμξρ μα ςσηπίνει σιρ 

καιμξσόμερ δπάςειρ οξτ οπξψθήθηκαμ ςσξ φξλείξ. Ο ύλλξγξρ Γξμέψμ και 

Κηδεμόμψμ τοήπνε ςσαθεπά απψγόρ σηρ κάθε καιμξσόμξτ οπόσαςηρ και ςσήπινε 

εμθέπμψρ σιρ εμέπγειερ σξτ φξλείξτ. Σξ 15μελερ Μαθησικό τμβξύλιξ και σα 

5μελη τμβξύλια Σμημάσψμ επγάςσηκαμ και ςτμεπγάςσηκαμ δημιξτπγικά και 

οάμψ αο’ όλξτρ ξ Διετθτμσήρ σξτ ςφξλείξτ κ. Κψμςσαμσίμξρ Αςημακόοξτλξρ οξτ  

ςσηπίζει οάμσα κάθε δημιξτπγική οπξςοάθεια ασξμική ή ςτλλξγική.  Σα όςα 

ςτμσελέςσηκαμ ςσξ φξλείξ μαρ, ςσξ ολαίςιξ σψμ οπξαιπεσικώμ δπάςεψμ και 

οπξγπαμμάσψμ, ξυείλξμσαι, ςση θέπμη και ση ςτμδπξμή σψμ άμεςα 

εμολεκξμέμψμ, διόσι σίοξσα δεμ μοξπεί μα οπξφψπήςει οπαγμασικά και για 

οξλύ, εάμ έμαρ ή οεπιςςόσεπξι αο’ ατσξύρ – για διαυξπεσικξύρ λόγξτρ 

εμδεφξμέμψρ- αμσιςσέκξμσαι. Ετελοιςσώ όσι σα καλά και ετφάπιςσα  
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‘’ςσιγμιόστοα’’ σηρ ςφξλικήρ ζψήρ, θα μεσασπαοξύμ ςε δτμαμική διάπκειαρ, οξτ 

θα ενακξλξτθήςει μα δίμει σξ μέξ, σξ ςύγφπξμξ, σξ εκοαιδετσικά ξπθό, σξ 

κξιμψμικά εμδιαυέπξμ και οπψσξοόπξ, σξ εοιςσημξμικά εοαπκέρ και δτμαμικό, 

σξ μαθηςιακά εύληοσξ, και το’ ατσήμ σημ έμμξια οιςσεύψ όσι θα έφει ση ςσήπινη 

όλψμ ςαρ. 

Αδαμαμσία ιάσπα 

’‘’Θέλω’’ 

 
‘’Θέλω να με ακούς, χωρίς να με κρίνεις 

Θέλω τη γνώμη σου, χωρίς συμβουλές 

Θέλω να με εμπιστεύεσαι, χωρίς απαιτήσεις 

Θέλω τη βοήθειά σου, κι όχι να αποφασίζεις για μένα 

Θέλω να με προσέχεις, χωρίς να με ακυρώνεις 

Θέλω να με κοιτάς, χωρίς να προβάλεις τον εαυτό σου σε μένα 

Θέλω να με αγκαλιάζεις, χωρίς να με κάνεις να ασφυκτιώ 

Θέλω να μου δίνεις ζωντάνια, χωρίς να με σπρώχνεις Θέλω να με υποστηρίζεις,  

χωρίς να με φορτώνεσαι 

Θέλω να με 

προστατεύεις, χωρίς ψέματα 

Θέλω να πλησιάζεις, χωρίς να εισβάλλεις 

Θέλω να ξέρεις τις πλευρές μου που πιο πολύ σε ενοχλούν. Να τις αποδέχεσαι 

και να μην προσπαθείς να τις αλλάξεις 

Θέλω να ξέρεις….. πως σήμερα μπορείς να βασίζεσαι πάνω μου 

χωρίς όρους……..’’                                    

 

  ’’ Jorge Bucay 

Φσηεηλή σηεξνπνύινπ (ΒΈΣ) 
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 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Και 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 

α. Πολιτιστικά προγράμματα 

« Ζ Δθεκεξίδα ηνπ ρνιείνπ»  (Α. ιάτρα) 

«Μνπζηθνρνξεπηηθή Οκάδα ΄Αmen Sam’’» (Α. ιάτρα) 

«Ραηζηζκόο: Ηζηνξία, Ηδενινγία θαη πξαθηηθέο» (Γ. Γκαγκάτσιος) 

 

β. Περιβαλλοντικά προγράμματα 

«Αλαθύθισζε» (Δ. Καηηξηδόγινπ) 

«Δλεξγά εθαίζηεηα» (Θ. Κσζηόπνπινο) 

«Μαζαίλσ λα δσ κε ηνπο ζεηζκνύο» (Υ. Υακαιίδεο) 

«Μέηξεζε ηεο ζηάζκεο ζνξύβνπ ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ» (Α. Καξβειάο) 

 

γ. Πρόγραμμα ταδιοδρομίας 

δ. Πρόγραμμα Αγωγής Τγείας 

«Η υγιεινή του στόματος» (Β. Γιαννοπούλου) 

«Τγιεινή διατροφή στην εφηβική ηλικία» (Α. Κασωτάκη) 

ε. Πιλοτικό πρόγραμμα Ιστορίας του Ιδρύματος της  

Βουλής των Ελλήνων: Θεολόγη Υωτεινή, ,Καρακίτσιου Ελισάβετ, 

Πιπερίδη Μαριαλένα, Μπουγελέκας Γεώργιος 

Ευρωπαϊκά προγράμματα 

«Digital Resistance” (Π. πήλιου) 

«RoboEsl» (Γ. Πιτσιάκος) 

«eCraft2Learn» (Γ. Πιτσιάκος) 

«Holomakers)» (Γ. Πιτσιάκος) 
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υνέντευξη 
                                                                                                                                                        

 Πένη πήλιου  
(Τπεύθυνη στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Digital Resistance) 

 

 Μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα για το πρόγραμμα που έχετε αναλάβει; 

Σι θεματολογία έχει, ποιοί συμμετέχουν;  
 

Σν πξφγξακκα ιέγεηαη Digital Resistance, δειαδή 

ςεθηαθή αληίζηαζε. Δίλαη έλα θαηλνχξην πξφγξακκα  

ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνχιηνπ ην νπνίν 

ζα νινθιεξσζεί ην 2019. Σν ζρνιείν καο ζπκκεηέρεη 

καδί κε ην ηκήκα δηδαθηηθήο ηεο δεκνθξαηίαο ηνπ 

παλεπηζηήκηνπ ηνπ Αλλφβεξν ζηε Γεξκάληα, ην 

παλεπηζηήκην ηεο Παβία ζηελ Ηηαιία, ην παλεπηζηήκην 

ηεο Βηέλλεο θαη κηα ζρνιηθή επηζεψξεζε απφ κηα πφιε 

ηεο Ρνπκαλίαο. Απηνί είλαη νη έηεξνη καο ζην 

πξφγξακκα. Ζ πξψηε ζπλάληεζε ησλ εηέξσλ, έγηλε 

ζην ηξαζβνχξγν ηνλ Απξίιην φπνπ γλσξίζηεθαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο θαη , νπζηαζηηθά μεθίλεζε ην 

πξφγξακκα.  ηελ πξάμε δελ έρεη αθφκα μεθηλήζεη. Ο 

ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ε φπνηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ, έηζη ψζηε 

λα αλαγλσξίδνπλ ηηο ςεπδείο εηδήζεηο ζηα ςεθηαθά κέζα ελεκέξσζεο. Δηδήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζην 

λα απνπξνζαλαηνιηζκφ ή ζηελ ρεηξαγψγεζε ησλ πνιηηψλ. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα 

θνηλφηεηα 

επαηζζεηνπνηεκέλσλ 

ςεθηαθψλ πνιηηψλ, νη φπνηνη 

ζα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίδνπλ φιεο απηέο ηηο 

ςεπδείο εηδήζεηο πνπ 

δηνρεηεχνληαη ζηα ζχγρξνλα 

ςεθηαθά κέζα. θνπφο 

δειαδή, είλαη ε δεκηνπξγία, ε 

θαιιηέξγεηα, θαη ε 

εθπαίδεπζε, ςεθηαθά 

εγγξάκκαησλ πνιηηψλ.  Πσο 

εκείο ινηπφλ, ζαλ ρξεζηέο θαη 

πνιίηεο, πνπ ελεκεξσλφκαζηε 

απφ απηά ηα κέζα, κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε θαη λα αληηζηαζνχκε ζηηο ςεπδείο πιεξνθνξίεο 

πνπ ιακβάλνπκε; Ση πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα ηα αλαγλσξίζνπκε; Αθνχ ηα αλαγλσξίζνπκε πσο 

ελεξγνχκε κεηά;  Αθνχ έρνπκε εληνπίζεη κηα ςεπδή είδεζε, ηη θάλνπκε εκείο, πσο ην 

αληηκεησπίδνπκε; Σν δείρλσ, ην δηαδίδνπκε, πνηνπο ηξφπνπο, πνηα κέζα έρνπκε; ε απηφ ζα καο 

βνεζήζεη πνιχ ην παλεπηζηήκην ηεο Παβία φπνπ ππάξρεη ηκήκα πνπ εμεηδηθεχεηαη. Όζν αθνξά ην 

δηδαθηηθφ θνκκάηη, δηφηη ζαο είπα φηη απηφ  



ΕΝ  ΤΑΞΕΙ 

 
13 

 

απνζθνπεί ζηελ εθπαίδεπζε πνιηηψλ ζα βνεζήζεη πνιχ ην παλεπηζηήκην ηεο Βηέλλεο.                           

Όζν αθνξά ηα ζεσξεηηθά ζηνηρεηά ηνλ ςεθηαθά εγγξάκκαην πνιίηε ζα καο ηα δψζεη ην παλεπηζηήκην 

ηνπ Αλλφβεξν. Σψξα, ην ζρνιείν καο ζα ζπκκεηέρεη ζηελ δεκηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο .Θα 

θηηάμνπκε κε ηνπο ππφινηπνπο απηή ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα, ζα  γίλεη εθπαίδεπζε θαζεγεηψλ δπν 

ζρνιείσλ, ην ζρνιείν καο θαη έλα άιιν. νη θαζεγεηέο κεηά, ζα εθαξκφζνπλ απηέο ηεο γλψζεηο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Σέινο νη καζεηέο ζα δεκηνπξγήζνπλ δηθφ ηνπο πιηθφ, βηληεαθη, αθίζεο 

κε ηα φπνηα ζα ελεκεξψλνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνπο γνλείο, γηα ην ηη είλαη ςεθηαθά εγγξάκκαηνο 

πνιίηεο, πσο γίλεηαη ν εληνπηζκφο ησλ ςεπδψλ εηδήζεσλ,  θαη πσο πξέπεη λα δξνχκε. Δίλαη πξψηε 

θνξά πνπ ζρνιείν ζπκκεηέρεη ζε πξφγξακκα ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνχιηνπ. Καη αθφκα πνην ζεκαληηθφ 

φηη απηφ ην ζρνιείν είκαζηε εκείο  

                                                                                                αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ην ρξόλν ζαο 
                                                                                                            

                Φσηεηλή σηεξνπνύινπ 
Υξηζηίλα Εαθεηξάθε 

Έιελα Κνπκδή 
Νίθε Καλέα 

Γεκήηξεο Μπνιώηεο                                                                                                                                                        
Διπίδα Καζεξνπνύινπ 

  

 Πηηζηάθνο Γεώξγηνο 

(Τπεύθυνος των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: 

 RoboEsl, eCraft2Learn, HOLOMAKERS) 

 

 RoboEsl 
«Robotics-based  learning interventions for preventing school failure and Early School Leaving»   2015-

1-IT02-KA201-015141 

«Ρνκπνηηθή κε βάζε ηηο 
παξεκβάζεηο κάζεζεο γηα ηελ 
πξφιεςε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο 
θαη ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ 
ζρνιείνπ» 

Γηάξθεηα ηνπ έξγνπ 2 έηε 
(Οθηψβξηνο 2016 – επηέκβξηνο 
2017)  
Ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
http://roboesl.eu/ 
 
Οη  πξνηεξαηόηεηεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ήηαλ: 
• Αληηκεηψπηζε ρακεινχ επηπέδνπ 
καζεηψλ ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ 
δεμηνηήησλ κέζσ πην  

 
απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο.  
• ηήξημε ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ (ΠΔ) θαζψο θαη 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζε φινπο ηνπο καζεηέο απφ ην ρακειφηεξν σο ην πςειφηεξν επίπεδν 
εθπαίδεπζεο.  
 
 

http://roboesl.eu/
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Οη ζπκκεηέρνληεο νξγαληζκνί (εηαίξνη-partners) :   
 
 
Ηηαιία  

1. Liceo Scientifico E. Fermi 
 
 

2. Scuola di Robotica 
3. Universita Degli Studi Di Padova  

 
 
Διιάδα 

1. Edumotiva - European Lab for 
Educational Technology  

2. 6ν EK A Peiraia 
3. 7th Committee Athens 

Λεηνλία 
1. Latvijas Universitate  
2. Valmieras 5.vidusskola 

Σν έξγν, απφ ηελ άπνςε ησλ 
επηδησθφκελσλ ζηφρσλ θαη αλαγθψλ θαη 
ησλ νκάδσλ-ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα 
αληηκεησπηζηνχλ, επηθεληξψλεηαη ζην λα 
ππνζηεξίμεη ηα ζρνιεία λα αλαπηχμνπλ 
επλντθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ 

κάζεζεο, ζηηο αλάγθεο ησλ κεκνλσκέλσλ 
καζεηψλ θαη λα πξνσζήζεη έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ είλαη ζρεηηθφ θαη ελδηαθέξνλ. Σν έξγν 
ζηνρεχεη λα αμηνπνηεζεί ην δπλακηθφ ηεο ξνκπνηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε εμσζρνιηθψλ  θαηαζθεπαζηηθψλ  
δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο, ζηα ζρνιεία πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν 
ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, γηα λα πξνσζήζεη ηηο παξαπάλσ 
δεκηνπξγηθέο δεμηφηεηεο, λα παξαθηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη λα 
παξακείλνπλ  ζην ζρνιείν. 

Ζ θαηλνηνκία ηνπ έξγνπ είλαη φηη εηζάγεη ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή σο εξγαιείν κάζεζεο γηα ηνπο 
καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη 
πξνηείλεη θαηλνηφκεο  δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη  λέεο ηερλνινγίεο (ξνκπνηηθή) ψζηε λα εθκεηαιιεπηεί 
ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ καζεηψλ κε ηα ξνκπνηηθά παηρλίδηα. Δπίζεο ε θαηλνηνκία ζε απηφ ην έξγν είλαη φηη 
ζηνρεχεη λα δηεπξχλεη ηε ζθέςε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην ηη είλαη  κάζεζε θαη εθπαίδεπζε θαη λα ηνπο 
παξαθηλήζεη ζε έλα άιιν είδνο ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, σο έλαλ ηξφπν ελίζρπζεο ηεο 
απηνπεπνίζεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηειηθά λα ηνπο παξέρεη κία «εηδηθή δηαδξνκή» ζε 
πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε.  

. 
4. Scuola di Robotica 
5. Universita Degli Studi Di Padova  

Διιάδα 
4. Edumotiva - European Lab for 

Educational Technology 
5. 6ν EK A Peiraia 
6. 7th Committee Athens 

Λεηνλία  
3. Latvijas Universitate  
4. Valmieras 5.vidusskola 

Σν έξγν, απφ ηελ άπνςε ησλ 
επηδησθφκελσλ ζηφρσλ θαη αλαγθψλ θαη ησλ 
νκάδσλ-ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα 
αληηκεησπηζηνχλ, επηθεληξψλεηαη ζην λα 
ππνζηεξίμεη ηα ζρνιεία λα αλαπηχμνπλ  
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επλντθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, ζηηο αλάγθεο ησλ κεκνλσκέλσλ καζεηψλ θαη λα 

πξνσζήζεη έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ είλαη ζρεηηθφ θαη ελδηαθέξνλ. Σν έξγν ζηνρεχεη λα αμηνπνηεζεί 
ην δπλακηθφ ηεο ξνκπνηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε εμσζρνιηθψλ  θαηαζθεπαζηηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ 
κάζεζεο, ζηα ζρνιεία πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ζρνιηθήο απνηπρίαο 
θαη πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, γηα λα πξνσζήζεη ηηο παξαπάλσ δεκηνπξγηθέο δεμηφηεηεο, λα 
παξαθηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη λα παξακείλνπλ  ζην ζρνιείν. 

Ζ θαηλνηνκία ηνπ έξγνπ είλαη φηη 
εηζάγεη ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή 
σο εξγαιείν κάζεζεο γηα ηνπο 
καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν 
ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη πξφσξεο 
εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη 
πξνηείλεη θαηλνηφκεο  δηδαθηηθέο 
πξνζεγγίζεηο θαη  λέεο ηερλνινγίεο 
(ξνκπνηηθή) ψζηε λα εθκεηαιιεπηεί 
ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ καζεηψλ κε ηα 
ξνκπνηηθά παηρλίδηα. Δπίζεο ε 
θαηλνηνκία ζε απηφ ην έξγν είλαη φηη 
ζηνρεχεη λα δηεπξχλεη ηε ζθέςε ησλ 
καζεηψλ ζρεηηθά κε ην ηη είλαη  
κάζεζε θαη εθπαίδεπζε θαη λα ηνπο 
παξαθηλήζεη ζε έλα άιιν είδνο ηεο 

δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, σο έλαλ ηξφπν ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 
θαη ηειηθά λα ηνπο παξέρεη κία «εηδηθή δηαδξνκή» ζε πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε. 

 

eCraft2Learn 

Σν eCraft2Learn είλαη έλα δηεηέο πξφγξακκα Horizon2020 (Ηαλνπάξηνο 2017-Γεθέκβξηνο 2018) πνπ 
επηδηψθεη λα δηεξεπλήζεη, ζρεδηάζεη, δνθηκάζεη έλα ιεηηνπξγηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη 
ζηελ ςεθηαθή θαηαζθεπή θαη λα θαηαζηήζεη ηερλνινγίεο γηα ηε δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ πνπ 
ππνζηεξίδνληαη απφ ππνινγηζηή. Σν πεξηβάιινλ απηφ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο θαη ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο θαη 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο, ηεο 
ηερλνινγίαο, ηεο κεραληθήο, ησλ ηερλψλ 
θαη ησλ καζεκαηηθψλ (STEAM) θαη ζηελ 
αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα πνπ 
πξνσζνχλ ηελ έληαμε θαη ηελ 
απαζρνιεζηκφηεηα ηεο λενιαίαο ζηελ ΔΔ. 
Σν πεξηβάιινλ ηνπ eCraft2Learn 
ππνζηεξίδεη ηφζν ηελ επίζεκε φζν θαη ηελ 
άηππε κάζεζε παξέρνληαο ηελ θαηάιιειε 
ςεθηαθή θαηαζθεπή.  

Σν πξφγξακκα ζπληνλίδεηαη απφ ηελ 
εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ edTech ηεο ρνιήο 
Τπνινγηζηψλ ηνπ UEF (University of East 
Finland). Δίλαη έλα πξφγξακκα  έξεπλαο 
θαη θαηλνηνκίαο (RIA) πνπ πεξηιακβάλεη 

κηα θνηλνπξαμία 12 επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη εηαηξεηψλ απφ ηελ Φηλιαλδία, ηε νπεδία, ην 
Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Απζηξία, ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία. 
Σν πεξηβάιινλ ηερλνινγηθήο κάζεζεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζην πξφγξακκα eCraft2Learn ζπγθεληξψλεη 
εξγαιεία ςεθηαθνχ ζρεδηαζκνχ, εθηχπσζεο 3D, ειεθηξνληθήο θαη πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηα θαζηζηά 
δηαζέζηκα κέζσ ελφο εληαίνπ, παηδαγσγηθά εχξσζηνπ ζπζηήκαηνο.  
Σν ζρέδην eCraft2Learn ρξεκαηνδνηείηε κε  ζρεδφλ 2 εθαηνκκχξηα επξψ απφ ην πξφγξακκα 
Horizon2020 ηεο ΔΔ.  
Ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο https://project.ecraft2learn.eu/ 
 
 

https://project.ecraft2learn.eu/
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HOLOMAKERS 

 

«Motivating secondary school students towards STEM careers through hologram making and innovative 
virtual image processing practices with direct links to current research and laboratory practices.»   

ERASMUS+  2017-1-PL01-KA201-038420. 
«Δλζάξξπλζε ησλ καζεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε STEM εθπαίδεπζε κέζσ 
νινγξακκάησλ θαη θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ επεμεξγαζίαο εηθνληθήο εηθφλαο κε άκεζεο ζπλδέζεηο κε ηηο 
ηξέρνπζεο εξεπλεηηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο πξαθηηθέο.» 

 
πκκεηέρνληεο νξγαληζκνί :   

Πνισλία  
POLITECHNIKA WARSZAWSKA  

1. I LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. MARII SKLODOWSKIEJ - CURIE W SOKOLOWIE 
PODLASKIM  

Διιάδα 
3. EDUMOTIVA – EUROPEAN LAB FOR EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
4. 6ν EK A PEIRAIA  

Ηηαιία 
5. FONDAZIONE MONDO DIGITALE  

Ηζπαλία 
6. ASOCIACION DE 

INVESTIGACION DE LA 
INDUSTRIA DEL JUGUETE, 
CONEXAS Y AFINES  

Σν έξγν έρεη δηάξθεηα 24 
κελψλ. Απφ ηελ  01-11- 2017  
σο ηελ  31-10-2019. 

Πεξηγξαθή  

Σν πξφγξακκα απηφ 
ζηνρεχεη λα θαζνδεγήζεη ηνπο 
ζπνπδαζηέο ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
ψζηε ηα πεδία εθαξκνγήο ηεο 
STEM εθπαίδεπζεο λα γίλνπλ 
κία επηινγή ζηαδηνδξνκίαο 
εηζάγνληάο ηνπο ζηνλ καγηθφ 

θφζκν ηεο θαηαζθεπήο νινγξακκάησλ θαη ηεο εηθνληθήο επεμεξγαζίαο θαη ζρεδίαζεο εηθφλσλ. Δθηφο απφ 
ηνπο καζεηέο, ην πξφγξακκα ζηνρεχεη επίζεο ζε εθπαηδεπηηθνχο κε ζθνπφ λα ηνπο βνεζήζεη λα 
ελεκεξψζνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, λα αηζζάλνληαη πην ζίγνπξνη γηα ην ζπλδπαζκφ 
δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ γηα κάζεζε θαη ηελ παξνρή πξαγκαηηθψλ ζπλδέζκσλ κε ηηο ηξέρνπζεο 
εξεπλεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο πξαθηηθέο.  
Ζ θαηαζθεπή νινγξακκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη σο δεκηνπξγηθφ φρεκα γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο 
θνηλφηεηαο κε ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα, εμνηθεηψλεη ηνπο καζεηέο κε ηηο εξγαζηεξηαθέο πξαθηηθέο ζηελ 
πεξηνρή ηνπ STEM, επηδεηθλχνληαο επηζηεκνληθέο ηερληθέο κέζσ πξαθηηθήο ρξήζεο κηαο ζεηξάο 
ηερλνινγηψλ θαη εξγαιείσλ (ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο εηθφλαο, θσηνγξαθηθφ θηικ , ηερλνινγία ιέηδεξ, 
βάζε ζηήξημεο) θαη πξνθαιψληαο ηε ζθέςε ηνπο γηα ηηο ππνθείκελεο επηζηεκνληθέο έλλνηεο. 

Σν πξφγξακκα θηινδνμεί λα ζπλδπάζεη ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο πξαθηηθέο κε 
ηελ θαηαζθεπή νινγξακκάησλ. Ζ παξέκβαζε κάζεζεο πεξηιακβάλεη 2 κέξε: Σν πξψην κέξνο 
επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ νινγξακκάησλ πνπ παξάγνληαη απφ ππνινγηζηή θαη νη καζεηέο 
πξφθεηηαη  λα εμνηθεησζνχλ κε ηα βαζηθά ηεο επεμεξγαζίαο εηθφλαο. Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ 
επηθεληξψλεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πξαγκαηηθψλ νινγξακκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζην πξψην κέξνο.  
Σν πξφγξακκα ζα νδεγήζεη ζε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ εηζαγσγή νινγξάκκαηνο ζηελ ηάμε 
πνπ πεξηιακβάλεη αλνηθηνχο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. Μηα 
θαηλνηφκνο πηπρή ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θνξεηνχ θηη γηα ηελ θαηαζθεπή νινγξάκκαηνο πνπ  
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ζα επηηξέςεη ηελ θαηαζθεπή νινγξακκάησλ εθηφο επηζηεκνληθνχ εξγαζηεξίνπ. Απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη 
ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ πξαθηηθψλ ζε αθφκε πεξηζζφηεξα 
ζρνιεία ζε φιε ηελ Δπξψπε. 

 

Πολιτιστικό πρόγραμμα 

«Η Εφημερίδα του χολείου» 

 

Οη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο Β Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ απνθάζηζαλ λα γίλνπλ κηθξνί 

δεκνζηνγξάθνη, θσηνγξάθνη, ξεπφξηεξ θαη λα ςάμνπλ λα αλαθαιχςνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ 

ηελ ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ, ζηνηρεία ηνπ ρηεο ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα, γιπθέο αλακλήζεηο απφ 

ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη ηνπο έδσζαλ ην έλαπζκα  λα ζπλερίζνπλ……. 

Ζ Οκάδα «Amen Sam» από ηελ παξάζηαζε ζην ‘’Θαλάζεο Βέγγνο’’ 

  

Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Αδακαληία ηάηξα  
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Πρόγραμμα  Αγωγής  Τγείας 

(΄΄Ζ πγηεηλή ηνπ ζηόκαηνο΄΄) 

 
Οη καζεηέο ησλ  ηκεκάησλ Γ Βξεθνλεπηνθνκίαο , Γ Ννζειεπηηθήο , Γ Φπζηθνζεξαπείαο θαη Β3 

Τγείαο  αζρνιήζεθαλ θέηνο κε ηε ζηνκαηηθή πγηεηλή. 
     ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  εμνηθεηψζεθαλ κε ηελ αλαηνκία ησλ δνληηψλ  θαη ησλ νχισλ , 
θαηαλφεζαλ  ηηο βιάβεο πνπ πξνθαιεί ζηα δφληηα θαη ην πεξηνδφληην ε νδνληηθή πιάθα θαη δηεξεχλεζαλ 
ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζήο ηεο. Αζρνιήζεθαλ κε  ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δνληηψλ α)  θπζηθφ , β) κεραληθφ ( 
ηδηαίηεξα κε ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ)  θαη γ) ρεκηθφ. Γεκηνχξγεζαλ αθίζα - θνιάδ κε ην ζέκα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη επηζθέθηεθαλ ηελ Οδνληηαηξηθή θαη Ηαηξηθή ρνιή ηνπ ΔΚΠΑ. πλέζεζαλ  
εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν δηέλεκαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ηνπ Σνκέα Τγείαο Πξφλνηαο & Δπεμίαο θαη 
επεμεξγάζηεθαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο.  
Δξσηεκαηνιφγην (162 καζεηέο θαη καζήηξηεο) 
1. Αγφξη  : 40 (24,7% )                      Κνξίηζη : 122 (75,3%) 
2. Ζιηθία:  σο 18 εηψλ:112 (69,1%)                   πάλσ απφ 18 εηψλ :50 (30,9%) 
3. Πφζεο θνξέο ηελ εκέξα βνπξηζίδεηο ηα δφληηα ζνπ; 
 0θ ,   1θ:29 (17,9%),   2θ :85 (52,5%) ,   3θ:41 καζ=25,4% ,  4θ:7 (4,3%) 
4. Πνηα ζθιεξφηεηα επηιέγεηο γηα ηελ νδνληφβνπξηζά ζνπ; 
     ζθιεξή:16 (9,9%)               κέηξηα :133 (82,1%)          καιαθή:13 (8%) 
5. Με πνην ηξφπν βνπξηζίδεηο ηα δφληηα ζνπ; 
           

  πάλσ-θάησ:31 (19,1% )           
θπθιηθά:54 (33,4%)                                                                                
 φπσο ηχρεη :47 (29% )          
κνπ έδεημε ν νδνληίαηξνο:30 
(18,5%) 
6. Κάζε πφηε αιιάδεηο 
νδνληφβνπξηζα; 
     θάζε ηξεηο κήλεο:103 (63,5%)     
θάζε έμη κήλεο :45 (27,8%)       θάζε  
ρξφλν:14 (8,7%)                                                                
7. Υξεζηκνπνηείο νδνληηθφ λήκα ;    
λαη:31(19,1%)       φρη:131 (80,9%) 
8. Υξεζηκνπνηείο ζηνκαηηθφ 
δηάιπκα ;    λαη:80(49,4%)         
φρη:82(50,6%) 
9. Μαηψλνπλ ηα νχια ζνπ;      λαη           
φρη:83 (51,2) 
Αλ λαη ηη πηζηεχεηο γηα απηφ;  
είλαη θπζηνινγηθφ δελ πεηξάδεη 

:44(27,2%)    πξέπεη λα κε δεη νδνληίαηξνο:35(21,6%)  
10. Πφηε ζε είδε ηειεπηαία θνξά νδνληίαηξνο; 
        πξηλ ηξεηο κήλεο:61(37,7%)                  πξηλ έμη κήλεο:27(16,7%)          
        πξηλ έλα  ρξφλν:43(26,5%)                  πξηλ πνιιά ρξφληα:31(19,1%)       
11. Σξσο  γιπθά ;   λαη        φρη:17(10,5%)  
 Αλ λαη πφηε ηα πξνηηκάο;    
 ζηα  ελδηάκεζα ησλ γεπκάησλ:47(29%)          κεηά ην θαγεηφ:98(60,5%)      
12. Έρεηο ραιαζκέλα δφληηα πνπ ρξεηάδνληαη ζεξαπεία ;  λαη     φρη:125(77,2%) 
            Αλ  λαη πφζα  πεξίπνπ  είλαη;     
  έλα:17(10,5%)     δπν:11(6,8%)      ηξία:6(3,7%)    ηέζζεξα:3(1,8%) 
πκπεξάζκαηα.   
 
    
α. Οη καζεηέο βνπξηζίδνπλ ηα δφληηα ηνπο ηνπιάρηζηνλ δπν θνξέο ηελ εκέξα κε κέηξηα νδνληφβνπξηζα 
ηελ νπνία αιιάδνπλ ζπρλά .  
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β. Έλαο ζηνπο πέληε  έρεη δηδαρζεί ηερληθή βνπξηζίζκαηνο απφ νδνληίαηξν θαη θάλεη ρξήζε νδνληηθνχ 
λήκαηνο. 
γ. Οη κηζνί καζεηέο δειψλνπλ πσο δε ρξεζηκνπνηνχλ ζηνκαηηθφ δηάιπκα θαη δε καηψλνπλ ηα νχια ηνπο.  
δ. Δπηζθέπηνληαη αξθεηά ζπρλά ηνλ νδνληίαηξν, απνθεχγνπλ ηα γιπθά ζηα ελδηάκεζα ησλ γεπκάησλ θαη 
ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δελ παξνπζηάδεη ραιαζκέλα δφληηα.               
Φαίλεηαη πσο  νη καζεηέο έρνπλ πηνζεηήζεη πγηεηλέο ζπλήζεηεο γηα ηελ πεξηπνίεζε ηεο ζηνκαηηθήο ηνπο 
θνηιφηεηαο θαη απηφ είλαη πνιχ ελζαξξπληηθφ! 
 

Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Βαζηιηθή Γηαλλνπνύινπ 
 

 

Πιλοτικό πρόγραμμα Ιστορίας του Ιδρύματος της Βουλής 

των Ελλήνων: 

 «ΑΝΣΙΣΑΘΕΙΣΕ» 

 
Οη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο Α6 

ηνπ 1 ΔΠΑ.Λ. Κνξπδαιινχ 

ζπκκεηείραλ ζην πηινηηθφ 

πξφγξακκα Ηζηνξίαο ηνπ 

ηδξχκαηνο ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ “ΑΝΣΗΣΑΘΔΗΣΔ”. 

Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα 

ηζηνξηθήο θαη πνιηηηθήο παηδείαο, 

πνπ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο 

Α΄ ηάμεο ησλ Ζκεξήζησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ θαη 

εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά 

θέηνο.  Αληηθείκελφ ηνπ ήηαλ ε 

ελεκέξσζε θαη πξνβιεκαηηζκφο 

ησλ καζεηψλ γηα ηηο πεξηφδνπο 

ηεο Καηνρήο (1941-1944) θαη ηεο 

δηθηαηνξίαο ηνπ 1967 απνζθνπψληαο ζηελ ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηνπ 

αληηζηαζηαθνχ πλεχκαηνο απέλαληη ζηηο απηαξρηθέο θαη αληηδεκνθξαηηθέο ηδενινγίεο. ηα πιαίζηα απηνχ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ δηάθνξα πνιηηηζηηθά δξψκελα, 

φπσο ζπλαπιίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο  (π.ρ.  Σν ηειεπηαίν ζεκείσκα, Π. 

Βνχιγαξεο). Δπίζεο κεηαθηλήζεθαλ ζε ηφπνπο φπνπ έιαβαλ κέξνο   ζεκαληηθά  γεγνλφηα ηεο λεφηεξεο 

ηζηνξίαο ηεο ρψξαο καο (π.ρ. θνπεπηήξην Καηζαξηαλήο, Μπιφθν Κνθθηληάο, ηξαηφπεδν Υατδαξίνπ - 

Μπινθ 15) θαη εμνηθεηψζεθαλ κε βαζηθέο αξρέο ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο παίξλνληαο ζπλέληεπμε απφ 

αλζξψπνπο πνπ έδεζαλ ηα γεγνλφηα. πλεπψο ην πξφγξακκα ήηαλ κηα επθαηξία γηα ηνπο καζεηέο καο 

λα απνθηήζνπλ γλψζεηο κε βησκαηηθφ ηξφπν, θάηη πνπ δηεχξπλε ηνπο νξίδνληεο ηνπο θαη ζα ηνπο 

βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζχγρξνλσλ γεγνλφησλ.  

                                                                          Τπεύζπλνη θαζεγεηέο: Θενιόγε Φσηεηλή, 

,Καξαθίηζηνπ Διηζάβεη, Πηπεξίδε Μαξηαιέλα, Μπνπγειέθαο Γεώξγηνο 
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ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΠΑΛ 

ΚΑΣΑΙΓΙΔΑ  ΚΡΙΗ-  ΟΜΠΡΕΛΕ ΔΙΑΩΗ 

Παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηελ αβεβαηόηεηα πνπ επηθέξεη θάζε θξίζε ζηελ αλζξώπηλε ηζηνξία, 

ηαπηόρξνλα δίλεη ην έλαπζκα γηα ζθέςε πνπ ηειηθά ίζσο νδεγήζεη ζηελ ππέξβαζε ηεο, ε θξίζε 

κεηαηξέπεηαη ζπλεπώο ζε επθαηξία γηα ακθηζβήηεζε θαη αλαζεώξεζε παγησκέλσλ αληηιήςεσλ 

θαη λννηξνπηώλ .  

ηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο 

θαη δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

καζηίδεη ηε ρώξα καο,  ν δηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ θ. Κσλζηαληίλνο Αζεκαθόπνπινο 

ζε ζπλεξγαζία κε ην ύιινγν Γηδαζθόλησλ 

θαη ην ύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ 

πήξαλ ηελ απόθαζε λα ζπγθεληξώζνπλ 

ηξόθηκα, ηα νπνία δηαρεηξίζηεθε εηδηθή 

επηηξνπή εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ γηα λα 

πξνσζεζνύλ ζε νηθνγέλεηεο πνπ 

αδπλαηνύζαλ λα θαιύςνπλ ζηνηρεηώδεο 

αλάγθεο.  

 
 
΄ ΄Ο ολξύσξρ γεμμάει σξμ  κξπεςμό και  ξ κξπεςμόρ σημ ύβπη ΄΄ 

΄ ΄Πλάσψμ ΄ ΄ 

Σο  ΕΠΑ.Λ.  Κορυδαλλού   Οργάνωσε   

εθελοντική αιμοδοσία  για  την τράπεζα  

αίματος του σχολείου 

 

Με ηελ επγεληθή ζπκκεηνρή  

       Σνπ Θξηάζηνπ Ννζνθνκείνπ   
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υνέντευξη 

Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος  υποδιευθυντής ΕΚ 

(Έκθεση εικαστικού περιεχομένου) 
 
 Μπνξείηε λα καο πείηε καο θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ έθζεζε πνπ δηνξγάλσζε ε 

Δ.Λ.Μ.Δ Κνξπδαιινύ θαη ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ? 

 
Σν ζρνιείν καο ζπκκεηείρε ζε κηα 

έθζεζε εηθαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 
πνπ πήξαλ κέξνο φια ηα ζρνιεία ηνπ 
Κνξπδαιινχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 
γπκλάζηα θαη ηα ιχθεηα, ηα 11 κε 12 
ζρνιεία απφ ηα 16. Απηή ηελ έθζεζε 
ηελ νξγάλσζε ε Έλσζε Λεηηνπξγψλ 
Μέζεο Δθπαίδεπζεο  ε ιεγφκελε 
Δ.Λ.Μ.Δ Κνξπδαιινχ πνπ είλαη ην 
ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν ησλ 
θαζεγεηψλ ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ 
δειαδή αληηπξνζσπεχεη φινπο ηνπο 
θαζεγεηέο ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ . Ο 
ζθνπφο ήηαλ λα παξνπζηάζνπκε ηηο  

 
 

δεκηνπξγίεο ησλ παηδηψλ θαη λα θηλήζνπκε ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ θαη απφ άιια ζρνιεία πνπ ήηαλ 
εθεί έηζη ψζηε ηνπ ρξφλνπ λα έρνπκε αθφκε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή, θπζηθά ζε απηή ηελ εθδήισζε 
ζπκκεηείραλ θαη θάπνηνη θαζεγεηέο απφ ζέκα δηθήο ηνπο αζρνιίαο ή επεηδή είλαη ηεο εηδηθφηεηαο απηήο 
δειαδή δσγξάθνη, αξρηηέθηνλεο, θαιιηηέρλεο ζπκκεηείραλ θαη απηνί κε δηθά ηνπο έξγα, ε έθζεζε απηή 
θξάηεζε 3 κέξεο θαη ήξζαλ εηδηθά ζηα εγθαίληα πνιχ θφζκνο πεξηζζφηεξν γνλείο θαη αληηπξνζσπείεο 
απφ ηνλ Γήκν.  
Οη καζεηέο ηεο Β΄ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Σνκέα Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ζπκκεηείραλ κε έξγα ηνπο, ζηελ 
έθζεζε έξγσλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηίηιν  «.. ζρνιεία 
ηέρλαο θαηεξγάδεηαη» πνπ δηνξγάλσζε ε Β΄ ΔΛΜΔ  Πεηξαηά (Κνξπδαιινχ) απφ 2 έσο θαη 6 Μαΐνπ 2018 
ζην ζεαηξάθη ηνπ 3νπ θαη 5νπ Λπθείνπ Κνξπδαιινχ. Αμίδεη ηδηαίηεξεο αλαθνξάο ε πξνζσπηθή ζπκκεηνρή 
ηνπ Λάκπε Καξδάηνπ, καζεηή ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπο Σνκέα Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ - εηδηθφηεηα: Γξαθηθψλ 
Σερλψλ – ν νπνίνο θαηαζθεχαζε ρσξίο νπνηαδήπνηε βνήζεηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ηνκέα ην ηξη 
 

ζδηάζηαην κνληέιν ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο Johnson Wax , αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ  
Frank Lloyd Wright. 
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Αθνινπζνχλ θσηνγξαθίεο απφ ηα έξγα – ζπκκεηνρέο ησλ καζεηψλ ηνπ Σνκέα Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ 
ζηελ έθζεζε (ιήςεηο απφ ηνλ εθζεζηαθφ ρψξν). 
 

 Πηζηεύεηε όηη πεηύραηε ην ζθνπό ζαο λα ηξαβήμεηε ηελ πξνζνρή άιισλ παηδηώλ? 
 

Πηζηεχνπκε φηη ζε ζρέζε κε πέξπζη ην πεηχρακε γηαηί άκα ζπγθξίλεηαη ηνπο αξηζκνχο θέηνο ήηαλ 
πνιχ πεξηζζφηεξνο θφζκνο επίζεο βνήζεζε ην φηη θέηνο είρακε κεγαιχηεξν ρψξν απφ πέξπζη 
θαη είρε ζρεδφλ γεκίζεη πνπ ζεκαίλεη φηη ππήξρε κεγάιε απνδνρή απφ ηνπο θαζεγεηέο θαη καζεηέο. 

 

 
 

 

 Πνηνο ήηαλ ν δηθόο ζαο ξόινο ζηελ έθζεζε? 
 
Δπεηδή εγψ αλήθσ ζηελ Δ.Λ.Μ.Δ.Κ είκαη ππεχζπλνο ζε φηη αθνξά 

ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο καζεηέο ζε φια ηα επίπεδα. 
Δπίζεο γηα λα κηιήζνπκε ιίγν εηδηθά γηα ην ζρνιείν καο άθνπζα απφ γνλείο θαη άιιν θφζκν πνπ ήηαλ εθεί 
φηη ην ζρνιείν καο μερψξηζε κε ηα έξγα ηνπ. 
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 Πηζηεύεηαη όηη είλαη εμαηηίαο ησλ εηδηθνηήησλ πνπ έρνπκε? 
 

 Πηζηεχσ φηη λαη είλαη θαη γηα απηφ ην ιφγν επεηδή εκείο δνπιεχνπκε πάλσ ζε απηφ ελψ ηα άιια 
ζρνιεία ην έρνπλ ζαλ ρφκπη, επίζεο εκείο εδψ έρνπκε θαη εμεηδηθεπκέλνπο θαζεγεηέο πνπ μέξνπλ ηη 
θάλνπλ θαη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ έλα παηδί πνπ κπνξεί λα ρξεηάδεηαη βνήζεηα. 
Έλα αθφκα επηπιένλ είλαη φηη εζείο απηφ ην αγαπάηε θαη έρεηε ηνπο ζσζηνχο θαζεγεηέο λα ζαο 
θαζνδεγήζνπλ δειαδή γηα εζάο δελ είλαη απιά ρφκπη. 
Σέινο απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη γεληθά ε έθζεζε είλαη κηα ζπλεξγαζία θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ καδί 
δελ είλαη θάηη πνπ έθαλα κφλνο κνπ ή θάηη πνπ έθαλαλ κφλν νη θαζεγεηέο ή ε Δ.Λ.Μ.Δ.Κ  θαη κε απηφ 
ζέινπκε λα θέξνπκε φιν ηνλ θφζκν ιίγν πνην θνληά ζηελ ηέρλε θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν θιάδν 
θσηνγξαθία αθφκα θαη θαηαζθεπέο. 
 
 
                                                                                               αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ην ρξόλν ζαο 

                                                                                                            
            Φσηεηλή σηεξνπνύινπ (ΒΈΣ) 

Υξηζηίλα Εαθεηξάθε (ΒΈΣ) 
Έιελα Κνπκδή (ΒΈΣ) 

Νίθε Καλέα (ΒΈΣ)  

 

Υωτεινή Γκόγκου 

Τπεύθυνη Επιμέλειας- χωροθέτησης της Έκθεσης ΔΔΕ Πειραιά: 

«Σο ΕΠΑ.Λ «εκτίθεται» …. 
 

Ζ Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πεηξαηά δηνξγάλσζε έθζεζε κε ηίηιν «Σν ΔΠΑ.Λ 
«εθηίζεηαη» .. θαη παξνπζηάδεη ηνκείο θαη εηδηθφηεηεο, πξννπηηθέο θαη καζεηεία» ζηε Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε 
Πεηξαηά (θηήξην Παιηνχ Σαρπδξνκείνπ) απφ 7 έσο 11 Μαΐνπ 2018, ηελ νπνία ππνζηήξημαλ ζε επίπεδν 
νξγάλσζεο ρψξνπ, εθζεκάησλ θαη δηαθήκηζεο ηεο έθζεζεο ηα Δξγαζηεξηαθά Κέληξα Πεηξαηά.  
Σν 6ν Δ.Κ Α΄ Πεηξαηά (Κνξπδαιινχ) αλέιαβε ην έξγν ηεο  ρσξνζέηεζεο ησλ ηνκέσλ ζηε Γεκνηηθή 
Πηλαθνζήθε, ηεο δηαθήκηζεο 

ηεο έθζεζεο (κε αθίζα, πξφζθιεζε, ηξηζέιηδν έληππν),  αιιά θαη ηεο νξγάλσζεο – πξνβνιήο ηνπ Σνκέα 
Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο θαη ηνπ Σνκέα Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ. Αθνινπζνχλ θσηνγξαθίεο απφ ηα έξγα – 
ζπκκεηνρέο ησλ καζεηψλ ηνπ Σνκέα Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ (θαηά πιεηνςεθία απφ ηα εξγαζηήξηα 
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Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη Αξγπξνρξπζνρνΐαο ηνπ 6νπ Δ.Κ Α΄ Πεηξαηά (Κνξπδαιινχ)) ζε ιήςεηο απφ ηελ 
έθζεζή ηνπο. 
 
 

 

 
 
ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΛ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ στους ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ 

ΜΑΘΗΣΙΚΟΤ ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ, 2018 

 (θαιιηηερληθήο ζύλζεζεο / θσηνγξαθίαο / ζθίηζνπ, γεινηνγξαθίαο, θόκηθο) 
 

ηνπο Παλειιήληνπο Μαζεηηθνχο Καιιηηερληθνχο Αγψλεο 2018  κεηαμχ ησλ καζεηψλ Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο 
ηνπ Σνκέα Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ  φισλ ησλ ΔΠΑ.Λ ηεο ρψξαο, κε ζέκα: 
«Ζ ΑΝΑΓΚΖ φισλ ηεο ΑΠΟΓΟΥΖ θαη ηεο ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ ηεο ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ηνπο κέζα απφ ηα κάηηα 
ησλ άιισλ, αζρέησο ειηθίαο, θχινπ, ζξεζθείαο, θπιήο, εζληθφηεηαο, θαηαγσγήο, πνιηηηθψλ 
πεπνηζήζεσλ – ηδεψλ, δεμηνηήησλ – ηθαλνηήησλ, θνηλσληθήο ηάμεο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο» 
ζπκκεηείραλ έμη καζεηέο καο κε ηζάξηζκα έξγα ζηελ θαηεγνξία ηεο θαιιηηερληθήο ζχλζεζεο θαη δπν 
καζεηέο καο κε δπν έξγα ν θαζέλαο (ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ) ζηελ θαηεγνξία ηεο 
θσηνγξαθίαο. Ζ θξηηηθή επηηξνπή απέλεηκε: 

 ην 1ν βξαβείν θαιιηηερληθήο ζχλζεζεο ζην 
έξγν ηεο Υξηζηίλαο-Αγγειηθήο Εαθεηξάθε (εμ 
εκηζείαο κε έξγν ηνπ 2νπ ΔΠΑ.Λ Ν. 
κχξλεο) - θαη – 
ην 2ν βξαβείν θαιιηηερληθήο ζχλζεζεο ζην 
έξγν ησλ Φσηεηλήο σηεξνπνχινπ-Γεκήηξε 
Κνηζψλε (εμ εκηζείαο κε έξγν ηνπ 1νπ 
ΔΠΑ.Λ Νεάπνιεο Θεζζαινλίθεο)  

 ην 2ν βξαβείν θσηνγξαθίαο ζηα έξγα ηνπ 
Διεπζέξηνπ Κεκεξιή – θαη – 

 ηνλ 1ν έπαηλν θσηνγξαθίαο ζηα έξγα ηεο 
Αηθαηεξίλεο Μαλή. 
Αθνινπζνχλ θσηνγξαθίεο θάζε ζπκκεηνρήο, 
κε ηα ζηνηρεία ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο θαζψο θαη 
απφ κηθξήο έθηαζεο  ζπλνδεπηηθά – 
επεμεγεκαηηθά θείκελα ηεο βαζηθήο ηδέαο 
πνπ απνδίδεηαη σο  εηθφλα – έξγν. 
1: ΥΡΗΣΗΝΑ-ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΕΑΦΔΗΡΑΚΖ  
 (Β΄ ηάμε Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ): Με 
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βαζηθή ηδέα ηελ ηέρλε ησλ δξφκσλ ησλ απξφζσπσλ κεγαινππφιεσλ, κηα εθεβηθή θηγνχξα – ζθίηζν 
«ζπάεη» ηα ζηεξεφηππα (αλαθνξέο ζηηο πιάθεο ηνπ πεδνδξνκίνπ) θαη αλαδχεηαη κπξνζηά απφ ηηο 
πνιχρξσκεο θειίδεο – θηγνχξεο «άιισλ» εθήβσλ. 
 
 
2: ΜΑΡΗΑ ΚΖΠΟΤΡΗΓΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ  
(Β΄ ηάμε Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ):  

 
 
 
 
 
 
Με βαζηθή ηδέα ηελ αληηπαξάζεζε  ηνπ «εγψ» θαη 
ηνπ «ε άιιε», κε φιεο ηηο αληηιήςεηο θαη απφςεηο 
πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, ε δσή θαη ε «δηθή κνπ» θαη 
«ηεο άιιεο», αθφκα θαη αλ ηηο θαληάδνκαη πνιχ 
δηαθνξεηηθέο εμηζψλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηά 
ηνπο (πνπιηά κε αλνηρηά θηεξά ζε πηήζε = 
καζεκαηηθφ ζχκβνιν ηζφηεηαο). 
 

 
 
 
 
 

 
3: ΔΛΠΗΓΑ ΚΑΔΡΟΠΟΤΛΟΤ 
 (Β΄ ηάμε Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ):  
 

 
 
 
 
Με βαζηθή ηδέα ηελ ηζάμηα νκνξθηά 
επίπεδσλ θνζκεκάησλ, αλαιφγσλ ζην 
ζρήκα - δηάηαμε, αιιά «δηαθνξεηηθψλ» ζηελ 
φςε ηνπο, δηαηππψλεηαη ε πξφηαζε: «ηελ 
νκνξθηά ηε ραίξεζαη – δελ εζηηάδεηο  κε ην 
κεγεζπληηθφ θαθφ ζηε «δηαθνξά»..» 
 

 
 

 
4: ΔΛΔΝΖ ΚΟΤΜΕΖ  
(Β΄ ηάμε Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ):  

 
 
 
Με βαζηθή ηδέα ηελ δηαδξνκή απφ ηε γέλλεζε έσο 
ην θπζηθφ ηέινο ηεο δσήο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε 
πνηθηιία θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα (= πνιχρξσκεο 
πεηαινχδεο) αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηε δσή, 
θαζψο ε αξρή ηεο θαη ην θπζηθφ ηεο ηέινο 
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ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ απφιπηε εμίζσζε ηνπ θάζε «εγψ» κε ην θάζε «ν άιινο». 

 
 
5: ΥΩΣΕΙΝΗ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ και ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΣΩΝΗ  
(Β΄ ηάμε Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ):  

 
 
 
 
Με βαζηθή ηδέα ηελ θάζε «δνκή – 
θαηαζθεπή» ηεο δσήο ζε θάζε ηεο κνξθή 
(=γέθπξα – αςίδα) θαη ηελ πξνζέγγηζε – 
ηάζε ηνπ απνθιεηζκνχ θαζεηί πνπ είλαη 
δηαθνξεηηθφ απφ ην «εγψ», δηαηππψλεηαη 
ε πξφηαζε: «θάζε απνθιεηζκφο ηνπ 
«δηαθνξεηηθνχ απφ κέλα» δελ 
θαιπηεξεχεη ηε δσή, θαηαζηξέθεη ηελ 
νκνξθηά θαη ηελ νπζία ηεο ». 
 

 
 
 
 
 

 
6: ΦΡΤΑ ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΤ 
 (Γ΄ ηάμε Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ – εηδηθφηεηα Γξαθηθψλ Σερλψλ) 

: 
 
 
 
 Με έλαπζκα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
θπζηθνχ βίνπ ηεο Ακεξηθαλίδαο 
αθηηβίζηξηαο γηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα, 
ζπγγξαθέσο θαη πνηήηξηαο Maya 
Angelou, νπηηθνπνηείηαη ε θξάζε ηεο 
(πνπ αλαγξάθεηαη ζηε βάζε ηεο 
ζχλζεζεο), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 
δηαθνξεηηθφηεηα είλαη ζπλψλπκε ηεο 
ηαπηζεξί ηεο δσήο, εθεί πνπ θάζε 
θφκπνο είλαη ίζεο αμίαο κε ηνλ θάζε 
«άιιν», άζρεηα κε ην πνηνο θαη ην πψο 
είλαη 
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7: ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΚΔΜΔΡΛΖ 
 (Γ΄ ηάμε Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ – εηδηθφηεηα Γξαθηθψλ Σερλψλ): 

 
Με βαζηθή ηδέα ηελ πνξεία πνπ δηαλχνπκε ζηε δσή (παηδί ζηε ζθάια) θαη ηελ φπνηα «βνήζεηα» καο 
πξνζθέξεη ν άκεζνο θνηλσληθφο καο ρψξνο (=κεηέξα), κπνξνχκε λα κάζνπκε – θσην 01: λα βιέπνπκε 
ηελ ηζφηεηα κέζα ζηελ πνηθηιία θαη ηελ «δηαθνξεηηθφηεηα» πνπ καο πεξηβάιιεη (=ζθαιηά) θαη – θσην 02:  
λα πξνζπεξλάκε ζηεξεφηππα, δειψζεηο θαη ηάζεηο ηεο κνξθήο «εγψ θαη «ν άιινο» ..» 
 
 
8: ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΑΝΖ΄ 
 (Γ΄ ηάμε Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ – εηδηθφηεηα Γξαθηθψλ Σερλψλ):  
 
 

 
Με βαζηθή ηδέα ηελ αλαδήηεζε ηεο ηζφηεηαο ηνπ «εγψ» ζε ζρέζε κε θάζε «άιιε» – θσην 01: ην «εγψ» 
είλαη ην πνιιαπιφ είδσιν ζην νπνίν αληηζηνηρεί θάζε «άιιε» – θαη - θσην 02:  ε νκνξθηά ππάξρεη γηαηί 
ππάξρεη πνηθηιία θαη δηαθνξεηηθφηεηα (=βφηζαια ζηελ αθηή), αο ηελ αλαδεηήζνπκε θαη ζηε δσή καο  
(=ρέξηα δηαθνξεηηθψλ θνξηηζηψλ «δεκέλα» καδί). 
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     Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 

 

 

 

 

 

 

Ο Κνξπδαιιφο είλαη δήκνο ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, έρεη έθηαζε 4,324 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, ελψ 

παιαηφηεξα αλήθε δηνηθεηηθά ζηε Γπηηθή Αηηηθή. πλνξεχεη δπηηθά θαη λφηηα κε ηε Νίθαηα, αλαηνιηθά κε 

ηελ Αγία Βαξβάξα, ελψ βφξεηα κε ην Υατδάξη, φπνπ ππάξρεη θαη ην κνλαδηθφ δάζνο ζην Όξνο Αηγάιεσ. 

Ιστορικά στοιχεία

Ο Κνξπδαιιφο είλαη έλαο δήκνο πνπ ηα ίρλε ηνπ εκθαλίδνληαη ζηελ Διιεληθή κπζνινγία. Ο κχζνο 

ήζειε λα θαηνηθεί εδψ, ζηνπο αλαηνιηθνχο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Αηγάιεσ, ν Πξνθξνχζηεο, κέρξη ηε 

κνηξαία αλακέηξεζή ηνπ 

κε ηνλ Θεζέα. Ξέλνη 

εξεπλεηέο εληφπηζαλ 

θαηάινηπα ηνπ αξραίνπ 

εξψνπ, ίρλε δξφκσλ, 

ηκήκαηα νηθηζκνχ θαη 

λεθξνηαθείνπ. ηελ 

αξραηφηεηα, ήηαλ έλαο 

απφ ηνπο 100 δήκνπο 

ηεο Αηηηθήο πνπ ίδξπζε ν 

κεγάινο Αζελαίνο 

πνιηηηθφο Κιεηζζέλεο, 

ζην ηέινο ηνπ 6νπ αηψλα 

π.ρ. Αλήθε ζηελ 

ηππνζνσληίδα θπιή. Ζ 

ζέζε ηνπ πξνζδηνξίδεηαη 

ζηνπο αλαηνιηθνχο 

πξφπνδεο ηνπ Αηηηθνχ 

φξνπο Αηγάιεσ, γλσζηή 

απφ ην ηξάβσλα. Μεηά ηελ αξραηφηεηα, ράλνληαη ηα ίρλε ηνπ δήκνπ. Σν φλνκά ηνπ αλαθέξεη μαλά ν 

ιφγηνο, θιεξηθφο θαη θηιφζνθνο Θεφθηινο ν Κνξπδαιιεχο (1563-1646). Γηαθφζηα ρξφληα κεηά, ν 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/6%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/6%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%BF%CF%89%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%82-%CE%94%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1.png
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:2011_Dimos_Korydallou.png
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%82-%CE%94%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1.png
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:2011_Dimos_Korydallou.png
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Κνξπδαιιφο απνηεινχζε ην θέληξν ελφο κεγάινπ ηζηθιηθηνχ, πνπ αλήθε ζηνλ Δκκαλνπήι 

Κνπηζηθάξε, ν νπνίνο έδσζε ην φλνκά ηνπ ζε φιε ηε πεξηνρή. Απφ ηνλ επφκελν ηδηνθηήηε, ε 

πεξηνρή πήξε ην φλνκα Παρχ. Σν 1923, ε πεξηνρή πήξε μαλά ην φλνκα πνπ είρε ζηελ αξραηφηεηα: 

Κνξπδαιιφο. Σν 1928,  2.500 θάηνηθνη αλέπηπμαλ ηνπο πξψηνπο νηθηζκνχο.                                                                                            

Σν 1934 κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα ν Κνξπδαιιφο αλαθεξχρζεθε απηφλνκε θνηλφηεηα θαη ην 1946 

αλαγλσξίζηεθε ζε δήκν. Απφ ηφηε, ηα δηνηθεηηθά ηνπ φξηα δελ έρνπλ κεηαβιεζεί, θαζψο ηφζν ην 

πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο φζν θαη ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο δελ ζπλέλσζαλ ηνλ Κνξπδαιιφ κε 

γεηηνληθφ δήκν. Ζ πφιε αλαπηχρζεθε ξαγδαία κε ην κεγάιν εζσηεξηθφ κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ηεο 

πξψηεο κεηαπνιεκηθήο δεθαεηίαο, γηα λα πιεζηάζεη ζήκεξα ζε πιεζπζκφ ηνπο 100.000 θαηνίθνπο. 

           Με βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηνπ δήκνπ είλαη 

67.456 θαηνίθνπο

Αζιεηηζκφο 

ηνλ Κνξπδαιιφ έρεη ηελ έδξα ηνπ ην ηζηνξηθφ 

Αζιεηηθφ ζσκαηείν Α.Ο. Πξννδεπηηθή Νενιαία, 

κε κεγάιεο αζιεηηθέο δηαθξίζεηο απφ ην 1927 

πνπ ηδξχζεθε, εηδηθά ζην πνδφζθαηξν, φπνπ 

έρεη ζπκκεηάζρεη ζε φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο 

θαηεγνξίεο. 

Γεώξγηνο  Βαζηιείνπ ( Γ΄ΔΦ.Σ )

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΜΕ ΣΙ ΑΝΑΜΝΗΕΙ ΜΙΑ ΓΙΑΓΙΑ 

 

  Γελλεζήθαηε ζηνλ Κνξπδαιιό;                                                                                                                                                                           

Ναη παηδί κνπ, είκαη από ηε κέξα πνπ γελλήζεθα, 

82 ρξόληα θαη νη γνλείο κνπ θάηνηθνη ηνπ 

θνξπδαιινύ ήηαλ. 

 

 Κνξπδαιιόο είρε πάληα ηελ ίδηα 

νλνκαζία ζαλ πεξηνρή;  

Όρη. Δγώ όηαλ γελλήζεθα ιεγόηαλ Κνπηζηθάξη θαη 

έρσ κάζεη πσο ην όλνκα ηνπ ην πήξε από έλαλ 

ηζηθιηθά. Πνιύ αξγόηεξα νλνκάζηεθε Κνξπδαιιόο. 

 

 Σν Κνπηζηθάξη όπσο ην δήζαηε εζείο κε 

ην ζεκεξηλό Κνξπδαιιό έρεη δηαθνξέο; 

Παηδί κνπ,  Σα παιηά ρξόληα δελ είρε αζθάιηνπο. 

Γελ είρε ηόζα ζπίηηα, είρε ιίγα ζπίηηα θαη ήηαλ 

κνλνθαηνηθίεο. Οη ζεκεξηλέο πιαηείεο ήηαλ 

βνζθνηόπηα. Οη θάηνηθνη ήηαλ ιίγνη αιιά  θ. Ρσμάλε 1 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1923
http://el.wikipedia.org/wiki/1928
http://el.wikipedia.org/wiki/1934
http://el.wikipedia.org/wiki/1946
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2001
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91.%CE%9F._%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%B1
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γλσξηδόκαζηαλ όινη κεηαμύ καο. ήκεξα δελ μέξνπκε πνηνο κέλεη από πάλσ καο. 

 

 Έρεηε δήζεη ζε πην παιηέο πεξηόδνπο, όπνπ ηα νηθνλνκηθά ησλ 

αλζξώπσλ ήηαλ θαιύηεξα από ηώξα, ζαο θαίλνληαη δύζθνια ηα 

πξάγκαηα ζήκεξα; 

Κνπέια κνπ θαη ηόηε θαη ζήκεξα ηα νηθνλνκηθά καο δελ ήηαλ θαιά.                           

Βέβαηα θακία ζρέζε ην ηόηε κε ην ζήκεξα. Σόηε είρακε κηα αμηνπξέπεηα. Σώξα καο 

ηελ έρνπλ πάξεη θ’ απηή. Αλ δελ ήηαλ ηα παηδηά κνπ λα κε δήζνπλ ζα έπξεπε λα 

δσ κε 320 επξώ, πην πνιιά είλαη ηα έμνδα παξά ηα έζνδα, θαη πνιιέο θνξέο δελ 

έρεηο θαη έζνδα. Ήζεια λα ήμεξα ηόζα ιεθηά ηη ηα θάλνπλ , πνπ πάλε ; 

 

 Τπάξρνπλ ζηηγκέο πνπ ζπγθξίλεηαη ηελ ηόηε επνρή κε ηε ζεκεξηλή 

επνρή; πσο ληώζεηε όηαλ βιέπεηε ζε όια ηόζν κεγάιε αιιαγή; 

Καζεκεξηλά ή όηαλ βιέπσ θάπνην γλσζηό ζην δξόκν θαη κηιάκε γηα ην πώο έρνπλ 

αιιάμεη ηα πξάγκαηα, ληώζσ πσο νη βάζεηο κε ηηο νπνίεο κεγάισλα πιένλ δελ 

έρνπλ θακία ζρέζε κε ην ζήκεξα. 

 αο επραξηζηώ πνιύ. 

 Δγώ ζ’ επραξηζηώ παηδί κνπ  

Μαξηάλζε Γηαλλαθάθε (Α΄2) 

 

 

 

 

 

Ελλάδα σε κρίση - 

Η Κρίση στις μέρες μας
 

Απφ αξραηφηαησλ ρξνλψλ ππήξραλ πεξίνδνη επεκεξίαο θαη πεξίνδνη θξίζεσο. Αο έιζνπκε φκσο ζηελ 

ζεκεξηλή επνρή πνπ ε θξίζε έρεη εμαπισζεί παγθνζκίσο, ζε 

κεξηθέο ρψξεο κε κεγαιχηεξε έμαξζε ελψ ζε άιιεο κε 

κηθξφηεξε. Πξηλ αλαιχζνπκε πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα ηεο θξίζεο 

είλαη απαξαίηεην λα ζεκεηψζνπκε φηη θαηά ηηο πεξηφδνπο ησλ 

θξίζεσλ πνιινί έγηλαλ θησρφηεξνη αιιά θαη πνιινί 

εθκεηαιιεπφκελνη απηέο ηηο θαηαζηάζεηο πινπζηφηεξνη. Αο 

έιζνπκε φκσο ζηελ ρσξά καο θαη αο εμεηάζνπκε, φζν κπνξνχκε 

αλαιπηηθφηεξα, ηηο πεξηφδνπο θαη ηηο αίηηεο πνπ πξνθάιεζαλ θαη 

πξνθαινχλ ηηο θξίζεηο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο αθφκε θαη 

θνηλσληθέο. Ζ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ καο πέξαζε δηαθνξέο 

δηαθπκάλζεηο απφ ηελ επνρή ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο ηνπ 

Ησάλλε Καπνδίζηξηα κέρξη ζήκεξα. Ήηαλ γεκάηε έξηδεο, δνινπινθίεο, αζέκηηα κέζα γηα λα θαηαιάβνπλ ηελ 

εμνπζία, αηαζζαιίεο θαη θαηαζπαηάιεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο, νδεγψληαο ηελ ρψξα  πνιιέο θνξέο ζε 
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βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε. Κάζε θνξά πνπ ζπλέβαηλε απηφ, πξνθεηκέλνπ λα κελ θηάζεη ζε θαηάζηαζε 

πηψρεπζεο, αλαγθαδφηαλ λα δεηήζεη δάλεηα απφ άιιεο ρψξεο θαη νξγαληζκνχο, δεκηνπξγψληαο έηζη 

πξνζηάηεο πνπ έιεγραλ ηελ νηθνλνκηθή αιιά θαη ηελ εδαθηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. 

Αο έιζνπκε ηψξα ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία πνπ ηα δάλεηα πνπ είρε ιάβεη ε Διιάδα, ήηαλ θαηά πνιχ 

πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ ζα κπνξνχζε λα απνπιεξψζεη κειινληηθά 

έηζη νη δαλεηζηέο αξλνχληαη λα ηεο ρνξεγήζνπλ αιιά. Έηζη ε ρψξα 

έθηαζε ζην ρείινο ηνπ γθξεκνχ. Ήηαλ γηα κηα αθφκε θνξά έηνηκε λα 

πησρεχζεη κε ηξνκαθηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην θξάηνο θαη ηελ πιεζπζκφ 

ηεο. Σφηε αλέιαβε ε Δπξψπε, κηα θαη αλήθακε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

λα ζψζεη γηα κηα αθφκε θνξά ηελ Διιάδα απφ ηελ θαηαζηξνθή. Απηή ηε 

θνξά φκσο, έρνληαο ηελ ππεξεμνπζία, δεκηνχξγεζαλ λνκνχο θαη 

θαλφλεο, ηνπο νπνίνπο ήηαλ ππνρξεσκέλε λα ςεθίζεη ε Διιεληθή 

θπβέξλεζε ζηελ Βνπιή θαη λα ηνπο εθαξκφζεη ππφ ηελ απζηεξή 

επνπηεία ησλ μέλσλ γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπο. Γπζηπρψο ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο θαη ν Διιεληθφο ιαφο 

αλαγθάζηεθε λα πάξεη φιν ην βάξνο επάλσ ηνπ. Να ζεκεηψζνπκε φηη φιν ην βάξνο γηα ηελ απνθπγή ηεο 

πηψρεπζεο θαη ηελ κεξηθή αλφξζσζε ηεο νηθνλνκίαο αλέιαβε ε κεζαία θαη ε θαηψηεξε ηάμε ησλ Διιήλσλ, 

κε απνηέιεζκα νη θησρνί λα γίλνπλ θησρφηεξνη θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζπζζίηηα απφ εθθιεζηέο, δήκνπο θαη 

απφ δηαθνξέο θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο θαη έθεξε ηελ θνηλσληθή θξίζε ζην απνθνξχθσκα, ζπκίδνληαο 

ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο.                                                                                                                                        

Θεξαπεία γηα ηελ  έμνδν απφ ηελ θξίζε είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεζεί θαη ζα ρξεηαζηεί πξνζπάζεηα πνιιψλ 

εηψλ. Γξφκνο επηζηξνθήο δελ ππάξρεη. Θα 

πξέπεη ινηπφλ ν θφζκνο  λα ζπλεηδεηνπνηήζεη 

φηη γηα αξθεηά ρξφληα αθφκα ζα πξνζθέξεη 

παξά πνιιά απνιακβάλνληαο ιίγα. Θα 

εξγάδεηαη ζθιεξφηεξα ιακβάλνληαο σο 

απνδεκίσζε γηα ηελ εξγαζία ηνπ ην ειάρηζην 

δπλαηφ. Θα πιεξψλεη αγφγγπζηα ηνπο θφξνπο 

πξνο ην θξάηνο, ηηο εηζθνξέο γηα ηελ 

αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε, ηνπο ινγαξηαζκνχο 

ηνπο θαη φ,ηη ηνπ απνκέλεη γηα ηελ δηαηξνθή 

ηνπ. 

 Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ζηηο κέξεο καο ηα 

πεξηζζφηεξα θξάηε ηνπ θφζκνπ πεξλνχλ κηα 

κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε.                                                                                                                                                                            

Ζ ρψξα καο ζπγθεθξηκέλα βηψλεη ηελ 

κεγαιχηεξε ίζσο νηθνλνκηθή θξίζε απφ ηελ 

κεηαπνιεκηθή επνρή. Απφ απηήλ έρεη 

επεξεαζηεί ε εξγαζία ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηα λνηθνθπξηά. Τπάξρεη κεγάιε 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο, κε απνηέιεζκα  πνιινί άλζξσπνη λα αληηκεησπίδνπλ κεγάιν πξφβιεκα επηβίσζεο.                                                                                                                                                                   

ε πάξα πνιιά ζπίηηα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο άλεξγνο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο παξαπάλσ…                                                                                                                                             

Ζ θνηλσλία αληηκεησπίδεη κεγάιν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα θαη νη άλζξσπνη δπζθνιεχνληαη λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νινέλα απμαλφκελε ζπζζψξεπζε ησλ ρξεψλ ηνπο  

πνπ πνιιέο θνξέο ηνπο πλίγνπλ.                                                                                                                                                  

Πιένλ έρνπλ θηάζεη ζε ζεκείν λα πεξηνξίζνπλ ηα πεξηηηά έμνδα θαη λα ςσλίδνπλ ηα απνιχησο 

απαξαίηεηα… Γηα εμφδνπο θαη ηαμίδηα βέβαηα νχηε ιφγνο. Δδψ δελ ηνπο θηάλνπλ λα πιεξψζνπλ ηηο νθεηιέο 

ηνπο θαη ηα νινέλα θαηλνχξηα  ραξάηζηα πνπ θαινχληαη λα μνθιήζνπλ θαη ζα θνηηάμνπλ ηηο δηαζθεδάζεηο;                                                                                                                                                                                        

Αο ειπίζνπκε λα θαηαθέξνπκε λα επηβηψζνπκε απ‟ απηήλ ηελ θαηάζηαζε πνπ δνχκε θαη λα βγνχκε δπλαηνί. 
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Πηζηεχνπκε φηη ν κφλνο  ηξφπνο 

γηα λα μεπεξαζηεί ε θξίζε θαη 

λα κπνξέζνπκε εκείο κα 

θπξίσο ηα παηδηά καο, λα 

δήζνπκε ζε κηα δηαθνξεηηθή 

Διιάδα, απνιακβάλνληαο ηνλ 

ήιην, ηελ θαηαγάιαλε ζάιαζζα 

θαη ηηο θπζηθέο νκνξθηέο πνπ 

καο πξνζθέξεη άθζνλα είλαη:  

Ζ κείσζε  ηεο θνξνινγίαο ζε 
επίπεδα δειεαζηηθά γηα μέλνπο 
επελδπηέο (ρσξίο φκσο λα είλαη 
κηθξφηεξα απφ ηηο γχξσ 
βαιθαληθέο ρψξεο. 
Να κεησζεί ε αλεξγία 
Να απμεζνχλ ηα έζνδα ησλ 

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ 

Να αλέβεη ην βηνηηθφ επίπεδν  

Να εηζπξάηηεη ην θξάηνο ιηγφηεξνπο θφξνπ 

Να θηλεζεί ε αγνξά 

                                                                                                                                                                                               

Δμάιινπ , ν Έιιελαο έρεη κάζεη λα παιεύεη θαη λα βγαίλεη ληθεηήο!   

                                                                                  Κακβύζε νθία Β’ΔΣ 

 

 ΦΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΗΠΧΘΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΗΖ. 
  

Από ηε ζηηγκή πνπ μέζπαζε ε ειιεληθή θξίζε ρξένπο ηα πεξηζζόηεξα δηεζλή media 
επηδόζεθαλ ζε κία πιεηνδνζία αξλεηηθήο δηαθήκηζεο ε νπνία κάιηζηα ζπκπεξηιάκβαλε θαη 
αξθεηή δόζε ππεξβνιήο, αλ όρη πξνζβνιήο. Ηλζηηηνύην "Ρόδα Λνύμεκπνπξγθ" παξνπζηάδεη θαη 
ακθηζβεηεί ηελ ππόζηαζε ησλ δέθα πην κεγάισλ πιαλώλ, πνπ εηπώζεθαλ γηα ηελ ειιεληθή θξίζε 
ρξένπο:  

Άζηεγνη θση. από ην θέληξν ηεο Αζήλαο  

ΔΕΚΑ  ΜΕΓΑΛΕ  ΠΛΑΝΕ ΠΟΤ   

ΕΙΠΩΘΗΚΑΝ   για σημ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΚΡΙΗ                

                   ΦΡΕΟΤ   
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1. "Πξσλήρςε ςα μηριά ραπ, υοεξκξπημέμξι Έλλημεπ", ήςαμ έμα από ςα αομηςικά 
δημξριεύμαςα ςηπ γεομαμικήπ Bild. Εναιςίαπ ςηπ ξικξμξμικήπ κοίρηπ, ςξ δημόριξ υοέξπ ςηπ 
Ελλάδαπ ασνήθηκε ςα ςελεσςαία ςοία υοόμια από ςξ 115% ρςξ 143%. 
2. Οι υοημαςαγξοέπ τξβξύμςαι μία πςώυεσρη ςηπ Ελλάδαπ. Η αλήθεια είμαι όςι ξι 
υοημαςαγξοέπ όυι μόμξ δεμ τξβξύμςαι, αλλά κεοδξρκξπξύμ. Όρξ πιξ υαμηλά καςοακσλξύμ 
ξι ςιμέπ ςχμ ελλημικώμ ξμξλόγχμ, ςόρξ πιξ 
φηλά αμεβαίμει ςξ επιςόκιξ και ασνάμεςαι η 
απόδξρη ςξσπ                                                                                                 
3. Οι Έλλημεπ είμαι ςεμπέληδεπ.                                                                                                           
Παοά ςημ παοαπληοξτόοηρη, ξι Έλλημεπ 
εογάζξμςαι πξλύ.                                                     
Σύμτχμα με ςη Eurostat, ξ ποαγμαςικόπ 
εβδξμαδιαίξπ υοόμξπ εογαρίαπ ρςημ Ελλάδα, 
ποιμ ςημ κοίρη, ήςαμ 44,3 ώοεπ, εμώ ρςη 
Γεομαμία ήςαμ 41 ώοεπ, καθώπ και ξ μέρξπ 
όοξπ ρςημ Ε.Ε. ήςαμ 41,7 ώοεπ. 

4.Οι Έλλημεπ κάμξσμ μξμίμχπ διακξπέπ. 

Σύμτχμα με ςξ Eurofound, ξι Έλλημεπ 
εογαζόμεμξι δικαιξύμςαι καςά μέρξ όοξ 23 
ημέοεπ άδειαπ διακξπώμ ςξ υοόμξ, εμώ ξι Γεομαμξί έυξσμ 30 ημέοεπ άδειαπ διακξπώμ ςξμ 
υοόμξ. 

 
5. Εμείπ πληοώμξσμε ςιπ 
ρσμςάνειπ πξλσςελείαπ ςχμ 
Ελλήμχμ.                                                  
Σύμτχμα με ςξμ ΟΟΣΑ, ξι 
Γεομαμξί εογαζόμεμξι 
βγαίμξσμ ρςη ρύμςανη καςά 
μέρξ όοξ ρςημ ηλικία ςχμ 
61,5 εςώμ, εμώ ρςημ Ελλάδα 
ξ αμςίρςξιυξπ αοιθμόπ είμαι 
ςα 61,9 έςη. 
6. Οι Έλλημεπ ζξύραμ 
πλξσριξπάοξυα.                                                                                                         
Τξ επίπεδξ ςχμ μιρθώμ ρςημ 
Ελλάδα αμέουεςαι ρςξ 73% 
ςξσ μέρξσ όοξσ ςηπ 
Εσοχζώμηπ. Σύμτχμα με ςα 
ρςξιυεία ςξσ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ςξ ¼ 
ςχμ Ελλήμχμ εογαζξμέμχμ 
κεοδίζξσμ λιγόςεοα από 750 
εσοώ μημιαίχπ. 
 

7. Οι Έλλημεπ ζξύραμ πάμχ από ςιπ ξικξμξμικέπ ςξσπ δσμαςόςηςεπ.                                                                      
Η ελλημική κσβέομηρη, εδώ και υοόμια, νξδεύει πεοιρρόςεοα από όρα ειρποάςςει.                        
Παοόλα ασςά, ρυεδόμ κάθε κσβέομηρη ρςξμ κόρμξ "ζει πάμχ από ςιπ δσμαςόςηςεπ ςηπ". 
8. Τξ ελλημικό κοάςξπ είμαι σπεοδιξγκχμέμξ.                                          Τξ 2008, ξι 
δημόριεπ δαπάμεπ χπ πξρξρςό ςξσ ΑΕΠ ρςημ Ελλάδα ήςαμ 48%, εμώ ρςη Γεομαμία ήςαμ 
44%. 
9. Ούςε έμα εσοώ Γεομαμξύ τξοξλξγξύμεμξσ για ςημ Ελλάδα. Τξ 2010 ρςξ ποώςξ πακέςξ 
βξήθειαπ ποξπ ςημ Ελλάδα, η γεομαμική ρσμμεςξυή ήςαμ πεοίπξσ 22 διρ. εσοώ. Ωρςόρξ,  
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δεμ είμαι ςα υοήμαςα ςχμ γεομαμώμ τξοξλξγξύμεμχμ πξσ βξηθξύμ ςημ Ελλάδα. Η 
Γεομαμία δαμείρςηκε ασςά ςα υοήμαςα με επιςόκιξ από 1% έχπ 3% και ςα έδχρε ρςημ Αθήμα 
χπ βξήθεια με επιςόκιξ 4,2%, ρςημ Ιολαμδία με 5,8% και ρςημ Πξοςξγαλία με ρυεδόμ 6%. 
10. Η Ελλάδα πέςσυε μα εμςαυθεί ρςημ Εσοχζώμη παοαπλαμώμςαπ – Η κξιμόςηςα ςιμχοείςαι 
ςώοα για ςημ αμξυή ςηπ.                                                                                                                     
Είμαι αλήθεια όςι από ςξ 1997 ςξ ελλημικό έλλειμμα νεπεομξύρε μξμίμχπ ςξ αμώςαςξ όοιξ 
ςηπ Ε.Ε. καςά 3% ςξσ ΑΕΠ. Ωρςόρξ, ασςό ήςαμ γμχρςό ρςημ Εσοώπη από ςξ 2004, ξπόςε 
έγιμε και επιρήμχπ γμχρςό με ςημ απξγοατή. Παοόλα ασςά, η Ελλάδα ξύςε απξκλείρςηκε 
από ςημ Εσοχζώμη, ξύςε ςιπ επιβλήθηκαμ κσοώρειπ όπχπ πεοικξπή κξιμξςικώμ 
επιδξςήρεχμ. 

Γιατί όχι νωρίτερα; 

Φσηεηλή σηεξνπνύινπ (Β΄ΔΣ) 

 

 

-Έρεηε επεξεαζηεί ζηε δνπιεηά ζαο από 
ηελ νηθνλνκηθή θξίζε; 
Δίλαη απηνλόεην πσο έρεη επεξεαζηεί ην 
80%. 
 
-Ο θόζκνο ςσλίδεη αθόκα όπσο παιηά; 
Σνλ ελδηαθέξεη ε ηηκή; 
Όρη! Ο θόζκνο δελ έρεη ρξήκαηα εθόζνλ 
ππάξρεη απηή ε θξίζε κε απνηέιεζκα λα κελ 
ςσλίδεη όπσο παιηά θαη λα θάλεη θάπνηεο 
πεξηθνπέο. Φπζηθά θαη ηνλ ελδηαθέξεη ε ηηκή 
ησλ πξντόλησλ. 
 
- Έρεη απμεζεί ε δνπιεηά ή έρεη κεησζεί 
θαη θαηά πόζν; 
Έρεη κεησζεί ζε ζύγθξηζε κε παιηά θαηά 
80%. 
 
-Σελ πεξίνδν ησλ ενξηώλ θαη ησλ 
εθπηώζεσλ απμήζεθε θαζόινπ; 
Διάρηζηα, δηόηη ν θόζκνο θνβάηαη λα μνδέςεη 
ηα ρξήκαηα ηνπ. 

 
-Έρεηε θάλεη πεξηθνπέο ή κείσζε ππαιιήισλ; 
Μείσζε ππαιιήισλ έρεη γίλεη, ππήξραλ 5 θαη απνιύζεθαλ όινη. 
 
-Καηά πόζν πηζηεύεηαη όηη έρεη επεξεάζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο ε νηθνλνκηθή θξίζε; 
ρεηηθά όινη νη έκπνξνη ην ίδην έρνπκε επεξεαζηεί πάλσ.  
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-ε πόζν θαηξό πηζηεύεηαη όηη ζα μαλαθηλεζεί ε αγνξά; 
Άγλσζην!!! 
 
-Ζ θξίζε ζαο έρεη θάλεη λα κεηώζεηε ην εκπόξεπκα ζε ζύγθξηζε κε ην εκπόξεπκα πνπ 
είραηε πξηλ από 3 ρξόληα; 
Πξηλ από 3 ρξόληα εκπνξεπόκαζηαλ ην 3πιάζην ζε ζύγθξηζε κε ην ζεκεξηλό.                                                         
Πξηλ 3 ρξόληα μεθνξηώλακε θάζε κέξα ελώ ηώξα κηα θνξά ην θάζε 3κελν. Οη θηλέδνη έρνπλ 
επεξεάζεη ηελ αγνξά , δειαδή ηνλ θόζκν ηνλ ελδηαθέξεη ε ηηκή θαη όρη ε ρώξα πξνέιεπζεο ηνπ 
πξντόλην  Κάπνηε γηλόηαλ ην αληίζεην αιιά ηώξα θνηηάδεη κόλν ηελ ηηκή. 

 
-αο επραξηζηώ πνιύ γηα ην ρξόλν ζαο. 
Δγώ ζαο επραξηζηώ. 

                                                        
Υξήζηνο Πατηέξεο (Α6) 

 

 

Σν θαηλφκελν δελ είλαη κφλν  ζχγρξνλν. Έληνλα κεηαλαζηεπηηθά 

ξεχκαηα ππήξμαλ ζε δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο. Όζνλ αθνξά ηελ 

ρψξα καο, θαηά ηνλ εηθνζηφ αηψλα απνηέιεζε ρψξα πξνέιεπζεο 

κεηαλαζηψλ, ελψ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

κεηαβιεζεί θαη ζε ρψξα 

ππνδνρήο κεηαλαζηψλ 

θαη πξνζθχγσλ.                                  

Μεγάινο αξηζκφο 

αλζξψπσλ ζπξξέεη απφ 

ηηο θησρέο ζηηο 

πινπζηφηεξεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο ζηνλ Καλαδά, 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ηεο Ακεξηθήο θαη ζηελ 

Απζηξαιία.                                  Πνιινί εγθαηαιείπνπλ ηελ 

ρψξα ηνπο, αλαδεηψληαο εξγαζία θαη πςειφηεξν βνησηηθφ 

επίπεδν.                                                                                                            θση.από θαηαπιηζκό Ρνκά 
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Καιχηεξν κέιινλ γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο (νηθνλνκηθνί πξφζθπγεο).   Οη πεξηζζφηεξνη απφ 

απηνχο εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηελ μέλε ρψξα. Ζ ιαζξνκεηαλάζηεπζε απνηειεί ζηελ επνρή καο ζεκαληηθφ 

θνηλσληθφ πξφβιεκα.   Οη ιαζξνκεηαλάζηεο πξνέξρνληαη απφ θησρέο ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο 

θαζψο θαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο πιεξψλνπλ ζεκαληηθά πνζά 

γηα λα ηνπο κεηαθέξνπλ παξάλνκα. Άιινη αλαγθάδνληαη ζε θπγή απφ ηελ παηξίδα ηνπο γηα λα απνθχγνπλ 

δηψμεηο απφ ηελ επίζεκε εμνπζία (πνιηηηθνί πξφζθπγεο). εκαληηθφο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ 

πνπ εγθαηαιείπνπλ ηηο εζηίεο ηνπο ιφγσ πνιέκσλ ή εμαηηίαο ησλ έληνλσλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο. 

 

Γεώξγηνο Βζηιείνπ (Γ΄ΔΣ) 

Γεώξγηνο ηαύξνπ (Β΄ΠΛ) 

 

ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζεσξεηηθά 

ην θξάηνο ηνπο ζηεξίδεη θαη ηνπο 

αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα γηα ίζεο 

επθαηξίεο. Πξαθηηθά, φκσο ην 

ελδηαθέξνλ θαη ε θξνληίδα ηεο 

πνιηηείαο πεξηνξίδεηαη ζηε  ρνξήγεζε 

θάπνηνπ κηθξνχ επηδφκαηνο. πγθεθξηκέλα, 

αδηαθνξεί φπσο θαη ε θνηλσλία, αληηκεησπίδνληαο 

ηνπο σο έλα επηπιένλ 

θφζηνο, ιφγσ ησλ εηδηθψλ παξνρψλ θαη δελ 

βνεζά ηελ νηθνγέλεηα ζην λα αληαπεμέιζεη ζηηο  

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ηεο αλαηξνθήο ηνπο. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά ε θνηλσλία αδηαθνξεί αθνχ ζεσξεί φηη 

είλαη θάηη πνπ δελ ηνπο αθνξά θαη δελ ηνπο αγγίδεη 

πξνζσπηθά. Τθίζηαληαη θνηλσληθφ ξαηζηζκφ θαη 

ηνπο πεξηζσξηνπνηεί. Σνπο ζεσξεί αλίθαλνπο, 

βάξνο ηεο θνηλσλίαο ή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, ηνπο 

ριεπάδεη  κε κπνξψληαο λα απνδερηεί σο ηζφηηκν, 

ην δηαθνξεηηθφ. Σψξα ζηελ εθεβηθή ειηθία απηφ ην 

παηδί ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη  ζε εηδηθφ ζρνιείν 

φισλ ησλ βαζκίδσλ, παξάιιεια λα αμηνπνηεζνχλ 

παξνρέο εηδηθήο παηδαγσγηθήο βνήζεηαο θαη 

ζηήξημεο απφ εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ή άιινπο 

εηδηθνχο. Έηζη νη πεξηζζφηεξνη εξγνδφηεο θνηηάλε 

ην ζπκθέξνλ ηνπο, πνπ ζεκαίλεη φηη εάλ βγεη έλα 

ηέηνην άηνκν ζηελ αγνξά εξγαζίαο  φρη απιά δελ 

ζα ην πξνζιάβνπλ αιιά ζα ην θνξντδέςνπλ 

ρσξίο λα ππνςηαζηνχλ ηελ ςπρνινγία ηνπ.  Απηά 

ηα παηδηά αμίδνπλ πνιιά φζν θαη αλ δελ ζέινπκε 

λα ην δνχκε. Μφλν θαη κφλν επεηδή είλαη ιίγν 

δηαθνξεηηθνί απφ εκάο! Τπάξρεη έλα κηθξφ 

πνζνζηφ απφ ηνλ θφζκν πνπ βνεζά θαη 

θαηαιαβαίλεη απηά ηα άηνκα θαη ζε απηφ είκαζηε 

αξθεηά ραξνχκελνη, ειπίδνληαο πσο απηφ ην 

πνζνζηφ νινέλα θαη ζα απμάλεηε. 

 
 
 
 

Σ 
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 ‘’ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ’’                                                                                                                              

Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας,                                                                                                                  
Κι έχετε ένα χέρι να σας σφίγγει τρυφερά, 

Έναν ώμο ν’ ακουμπάτε την πίκρα σας, 
Ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας, 

Κοκκινίσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας, 
Έστω και μια φορά; 

Είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή, 
Για τους απεγνωσμένους; 

Νηίνορ Χπιζηιανόποςλορ 

 

                                                                                                                              Αζαλαζία Λεβαληή (Α4) 

 

 ΜΟΡΥΕ ΒΙΑ… 

πλήζσο ζεσξνύκε βία ηηο βαζηθέο κνξθέο ηεο πνπ είλαη 
εύθνια νξαηέο, αιιά πνιύ ζπρλά ε βία δελ είλαη θαη ηόζν 
νξαηή. Ζ βία ζπκπεξηιακβάλεη όιεο ηηο παξαθάησ κνξθέο.. 
θαη ν θαηάινγνο δελ είλαη πιήξεο… 

 
σκαηηθή βία 

Απφ ραζηνχθη κέρξη βαξηά ζσκαηηθή βιάβε, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαζεηί πνπ 
πξνμελεί πφλν, ηξαπκαηηζκφ, αθξσηεξηαζκφ ή πνπ έρεη πξφζεζε λα.. . Καη o βηαζκφο 
θαη θάζε άιιε βίαηε & θαηαπηεζηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ην ζψκα.. .ρηππήκαηα, 
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θαςίκαηα, ζπξσμίκαηα, ρξήζε φπινπ, θπζηθφο πεξηνξηζκφο, παξεκπφδηζε θάιπςεο 
βαζηθψλ αλαγθψλ (πρ. ηξνθή, θάξκαθα, χπλνο..) 
 

Απνκόλσζε 
Πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο, έιεγρνο ηεο επηθνηλσλίαο κε θίινπο θαη ζπγγελείο, 
πεξηνξηζκφο ηεο θνηλσληθφηεηαο. 'Έιεγρνο ηεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθφξεζε, ηεο 
ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο θη νξγαλψζεηο, θιείδσκα ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν, πεξηνξηζκφο 
ηεο θηλεηηθφηεηαο, παξαθνινχζεζε ηειεθψλσλ, email θιπ. Παξάδεηγκα: "Πνχ ζα 
παο ιέεη? Γελ θαηάιαβεο... ην απαγνξεχσ."  
 

Φπρνινγηθή βία 

Τπνηηκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ηαπείλσζε.. κέρξη ζνβαξή ςπρνινγηθή βιάβε, δηαξθέο 
θξηηηθάξηζκα, ππνηίκεζε & θνξντδίεο (εαπηνχ, νηθνγέλεηαο, θίισλ, παξειζφληνο..) 
Πξνζπάζεηεο εμεπηειηζκνχ, ςέκαηα, ππνλφκεπζε ηεο απηνεθηίκεζεο. 
 

πλαηζζεκαηηθή βία 
Ηδηαίηεξα θαηαπίεζε θη εμαλαγθαζκνί πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ ςπρνινγηθή θαη 
ζπλαηζζεκαηηθή καο εμάξηεζε, πηζαλψο κε απεηιέο θη εθβηαζκνχο. Σα φξηα 
ζπγρένληαη κε ηελ ςπρνινγηθή βία.  
Ηδηαίηεξα ζνβαξή γηα ηηο λέεο θαη ηα παηδηά, αιιά θαη γηα θάζε άηνκν "απνθιεηζκέλν" 
απφ επξχηεξε θνηλσληθφηεηα. πρλά ζε ζπλδπαζκφ κε ζηέξεζε-απνκφλσζε.  
 

Λεθηηθή βία 
 Φσλέο, βξηζηέο, εμεπηειηζκνί, απεηιέο & ηξνκνθξάηεζε (κε ζηφρν ην ίδην ην ζχκα ή 
θαη νηθείνπο ηνπ) ,απνηειεί ηκήκα ηεο ςπρνινγηθήο & ζπλαηζζεκαηηθήο βίαο, ζπλήζσο 
ζπκπεξηιακβάλεη ηηο απεηιέο, ελψ ε ηξνκνθξάηεζε ζπλήζσο ζπκπεξηιακβάλεη θη 
άιινπο ηξφπνπο βίαο..  

 

Απεηιέο, εθθνβηζκνί, εθβηαζκνί 
Απεηιέο βίαο ή πξφθιεζεο θάζε είδνπο θαθνχ ζηνλ απεηινχκελν ή ζε άιινπο (παηδηά, 
νηθνγέλεηα, θαηνηθίδηα θιπ..Απεηιέο γηα θαηαγγειίεο ζηηο αξρέο πνπ ζα ζέζνπλ ζε 
θίλδπλν θάηη ζεκαληηθφ γηα ην ζχκα (πρ. επηκέιεηα παηδηψλ, πξάζηλε θάξηα.. θιπ.) .. 
ή θαη αληίζηνηρσλ αλαθνξψλ πνπ επίζεο κπνξεί λα θνζηίζνπλ ζην ζχκα.. πρ. 
θαηεγνξίεο ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε δνπιεηά, θιπ. 
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                     Αίηηα εκθάληζεο ηεο βίαο 

“bullying’’ 

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη έλα παγθφζκην θαηλφκελν, πνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

έρεη πάξεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο ζηηο ηάμεηο θαη ζηηο απιέο ησλ ζρνιείσλ ησλ 

αλεπηπγκέλσλ θνηλσληψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο πνιιέο κνξθέο θαθνπνίεζεο, 

πνπ αθνξά ηελ παηδηθή κέρξη ηελ εθεβηθή ειηθία θαη αλαθέξεηαη ζε θαθνπνίεζε 

αλειίθνπ απφ αλήιηθν. Ο ζχηεο, ην παηδί-ληαήο, επηηίζεηαη ζσκαηηθά, ιεθηηθά ή αθφκα 

θαη ζεμνπαιηθά θαη θαθνπνηεί, πάληα κε πξφζεζε λα πιεγψζεη, λα απεηιήζεη, λα 

ηξνκνθξαηήζεη, λα κεηψζεη ηελ αμία ηνπ παηδηνχ-ζχκαηνο.  Ο δηεζλήο φξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ είλαη 

“bullying” απφ ην ξήκα „bully”, πνπ ζεκαίλεη “πιεγψλσ ή ηξνκνθξαηψ άιινπο, ζπρλά 

ππνρξεψλνληάο ηνπο κε ηε βία λα θάλνπλ θάηη πνπ δελ ζέινπλ”.                                                                          

Σν παηδί πηνζεηεί ηνλ ξφιν ηνπ “εθθνβηζηή” απφ ηελ αλάγθε εθηφλσζεο εζσηεξηθψλ 

ςπρηθψλ ζπγθξνχζεσλ πνπ ην ηπξαλλνχλ. Σν παηδί πνπ ληψζεη θαιά κε απηφ πνπ 

είλαη -θαιφο ή θαθφο καζεηήο, φκνξθνο ή άζρεκνο- δελ έρεη αλάγθε λα κεηψζεη 

θάπνηνλ άιινλ γηα λα αηζζαλζεί αλψηεξν.                                                                                         

Ζ βαζηθή αλάγθε πνπ πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ν “εθθνβηζηήο” είλαη ε ζηηγκηαία 

αλαθνχθηζε απφ ην αθφξεην ζπλαίζζεκα ηεο αλαμηφηεηαο πνπ ληψζεη. Απηφ φκσο 

είλαη έλαο θαχινο θχθινο, γηαηί χζηεξα απφ κεξηθά ιεπηά ην παηδί ληψζεη αθφκα πην 

αλάμην, γηαηί κέζα ηνπ μέξεη φηη έρεη πνλέζεη ηνλ άιινλ αιιά ζα μαλαθάλεη ην ίδην γηα 

λα ληψζεη πάιη απηή ηε ζηηγκηαία αλαθνχθηζε.                                                                                    

Ζ κε αλάγθε δε πξαγκαηηθήο αθνξκήο γηα λα γίλεη επηζεηηθφ έλα παηδί δείρλεη ην 

ςπρνθαηαλαγθαζηηθφ ηεο πξάμεο. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη 

πξέπεη λα γίλεη ζαθήο ζηα παηδηά-”ζηφρνπο”, ψζηε λα κελ παίξλνπλ πξνζσπηθά ηηο 

επηζέζεηο πνπ δέρνληαη

Σν παηδί – ζύκα

Αθφκα θαη αλ πνχκε φηη νπνηνδήπνηε παηδί κπνξεί λα γίλεη ζηφρνο, θάπνηα έρνπλ 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο. πλήζσο είλαη παηδηά ηδηαίηεξα επαίζζεηα θαη ζπκπνλεηηθά, 

πνπ δελ μέξνπλ πψο λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηε βία. πρλά είλαη ηαιαληνχρα, κε 

ραξίζκαηα, σξηκφηεξα απφ ηελ ειηθία ηνπο ή κε δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα. Οη θαινί 

καζεηέο, γηα παξάδεηγκα, γίλνληαη ζηφρνη επθνιφηεξα θαη ζπρλφηεξα. Κπξίσο φκσο 

είλαη παηδηά πνπ ηα έρνπκε δηδάμεη λα ππαθνχλ απφιπηα ζηηο επηζπκίεο καο, πνπ δελ 

ηνπο επηηξέπνπκε λα έρνπλ ρψξν γηα ην δηθφ ηνπο “ζέισ θαη είκαη”, πνπ δελ ηνπο 

δίλνπκε πεξηζψξην επηινγήο. Παηδηά πνπ ηα έρνπκε δηδάμεη λα καο ππαθνχλ αθφκα θαη 

κε ηε βία. Σν ζίγνπξν πάλησο είλαη φηη παηδί-ζχκα ή παηδί-ζχηεο, ηειηθά, ππνθέξνπλ 

ην ίδην. Γελ είλαη παξά νη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Σν πξφβιεκα θαη ε 

δηάγλσζε είλαη θνηλά. Υακειή δεμηφηεηα απηνπξνζηαζίαο θαη, θπξίσο, ρακειή 

απηνεθηίκεζε.  

Τγηέο ζπλαηζζεκαηηθά είλαη ην παηδί πνπ έρεη θαιή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ην ζψκα 

ηνπ παξά ηηο ηπρφλ αδπλακίεο ή ιάζε πνπ θάλεη. πνπ απνδέρεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ φπσο 

είλαη. πνπ κπνξεί λα εκπηζηεπζεί θαη λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο. πνπ δελ είλαη 
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θιεηζκέλν ζηνλ εαπηφ ηνπ πνπ έρεη πεξηέξγεηα. πνπ δελ θνβάηαη λα πεη ηελ άπνςή ηνπ παξά 

ηηο ηπρφλ δηαθσλίεο. πνπ ηνικά λα δνθηκάζεη πνπ δελ θνβάηαη λα απνηχρεη ή θαη λα πνλέζεη 

αθφκα. πνπ ηνικά λα πεη ”φρη”. Ζ αδπλακία ηνπ παηδηνχ λα ιέεη ”φρη” είλαη απφ ηα ζπκπηψκαηα 

ηεο ζπλεμάξηεζεο, παζνγέλεηαο πνπ μεθηλά απφ ηε ρακειή απηνεθηίκεζε.    

                                   Η λέξη-κλειδί: αυτοεκτίμηση 

 Απηνεθηίκεζε είλαη ε αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο. Δίλαη ηη ληψζνπκε, ηη 

ζθεθηφκαζηε θαη ηη πηζηεχνπκε γηα εκάο. Αλ πηζηεχσ φηη είκαη άμηνο, θαιφο, ηθαλφο, 

αγαπεηφο, φηη είκαη γεληθά… ΟΚ, θαη κέζα κνπ αηζζάλνκαη γαιήληα, ηφηε έρσ πςειή 

απηνεθηίκεζε. Αλ ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ αλεπηζχκεην, αληηπαζεηηθφ, αλάμην, 

αζήκαλην, ληψζσ ληξνπή θαη ελνρέο, ηφηε έρσ ρακειή απηνεθηίκεζε απηνεθηίκεζε 

είλαη θάηη πνπ καζαίλεηαη θαη ε ζπκβνιή ησλ γνληψλ είλαη θαζνξηζηηθή. Σν παηδί ζα 

δψζεη ηφζε αμία ζηνλ εαπηφ ηνπ φζε ηνπ έρεη δψζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη νη 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ ζα εθθξάδνπλ ηνλ βαζκφ ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπ.  Αμίδεη λα 

ζθεθηνχλ νη κεηέξεο φηη ην λα ρηίζνπλ ηζρπξή απηνεθηίκεζε ζηα παηδηά ηνπο είλαη πην 

ζεκαληηθφ απφ ην λα ηνπο πξνζθέξνπλ θαιή κφξθσζε. θεθηείηε ηελ απηνεθηίκεζε 

ζαλ κηα θαζέηα πνπ παίδεη φιε ηε κέξα κέζα καο, ζε φιε ηε δσή καο. Σν λα αθνχκε 

ζπλέρεηα ηνλ εαπηφ καο λα καο θξηηηθάξεη είλαη πνιχ επψδπλν, είλαη έλαο καξηπξηθφο 

ηξφπνο λα δεη θαλείο. Ζ απηνεθηίκεζε είλαη ε βάζε ηεο επηπρίαο. Γελ είλαη ηα ιεθηά, 

νη πιηθέο απνιαχζεηο, ε θνηλσληθή πξνβνιή ή νη ρίιηεο ζρέζεηο αιιά ε ζρέζε καο κε 

ηνλ εαπηφ καο πνπ καο θαζνξίδεη. Βιέπεηο αλζξψπνπο λα δηςνχλ γηα ιίγε 

αλαγλψξηζε, κήπσο θαη εηζπξάμνπλ κέζα απφ ηνπο άιινπο απηφ πνπ δελ κπνξνχλ 

λα πάξνπλ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο. Καλείο φκσο δελ κπνξεί λα γεκίζεη ην δηθφ καο θελφ.                                                                                                                                                           

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

οι γονείς τι πρέπει να κάνουν

 

Αλ πξέπεη λα αζθήζνπλ θξηηηθή, λα θξηηηθάξνπλ ηελ πξάμε θαη πνηέ ην ίδην ην 

παηδί.  Λφγηα φπσο: “Δίζαη απαξάδεθηνο, άρξεζηνο, θαθφ παηδί” είλαη 

αλεπίηξεπην λα αθνχγνληαη. Σν δεχηεξν εληθφ ην ρξεζηκνπνηνχλ κφλν γηα λα 

επαηλέζνπλ. “Δίζαη αμηαγάπεηνο, φκνξθνο, έμππλνο… Να ηηκσξνχλ αιιά λα κελ 

εθδηθνχληαη.                                                                                                              

              Αλ πξέπεη λα ηηκσξήζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβεη ην παηδί ηηο 
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επζχλεο ησλ πξάμεψλ ηνπ, ε ηηκσξία πνπ επηβάιιεηαη πξέπεη λα είλαη αθαίξεζε 

πξνλνκίσλ θαη επηβνιή νξίσλ πνπ έρνπλ ήδε πξνθαζνξηζηεί. Να αθνχλε ηα 

”ζέισ” ησλ παηδηψλ κε ζεβαζκφ πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. 

Να απνδέρνληαη φηη απηά ηα “ζέισ”, φζν κεγαιψλεη ην παηδί ζα γίλνληαη 

πεξηζζφηεξα θη απηφ είλαη πγηέο. 

                                                                          

Έιελα Κνπκδή  (ΒΈΤ) 

Νίθε Καλέα (Β΄ΕΤ)

 

 

Ζ άξλεζε ησλ γνλέσλ ζηηο επίκνλεο 
δηεθδηθήζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο 
γηα δηαθνπέο κε ηνπο 
ζπλνκειίθνπο ηνπο είλαη κέξνο 
ηνπ γεληθφηεξνπ πξνβιήκαηνο 
λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο 
ησλ ζεκεξηλψλ εθήβσλ. Απηφ 
επηζεκαίλεη ν Γηάλλεο Κνχξνο, 
ςπρίαηξνο - ςπρνιφγνο θαη 
πξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο 
Φπρνινγηθήο Φπρηαηξηθήο 
Δλειίθνπ θαη Παηδηνχ 
(ΔΦΦΔΠ). «Γελ κπνξνχλ νη 
γνλείο, φζν θαη αλ νη αληηιήςεηο 
ηνπο είλαη πξνρσξεκέλεο ζε 
άιια ζέκαηα, λα θαηαλνήζνπλ 
φηη νη ζεκεξηλνί έθεβνη δνπλ ζε 
κηα θνηλσλία δηαθνξεηηθή απφ 
απηήλ ηεο δηθήο ηνπο εθεβείαο 
κε άιιεο αλάγθεο θαη άιιεο 
απαηηήζεηο. Οη ζεκεξηλνί 
έθεβνη σξηκάδνπλ πην γξήγνξα αθνχ 
δνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ ηαρχηεηαο. 
Όια γχξσ ηνπο θηλνχληαη γξήγνξα θαη 
είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπληνληζηνχλ 
κε απηφλ ηνλ ξπζκφ». Αλ ζπλαηλέζνπλ 

ζηελ επηζπκία ηνπο, εμεγεί ν θ. 
Κνχξνο, απηνκάησο ηνπο 
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
βγνχλε απφ ηε «γπάια» ηεο         
νηθνγελεηαθήο  ζαιπσξήο 
θαη λα δνπλ ηελ πξαγκαηηθή 
δσή. «Σα παηδηά πνπ 
κπνξνχλ λα δήζνπλ γηα έλα 
κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 
καθξηά απφ ηνπο γνλείο 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
γλσξίζνπλ ηνλ έμσ θφζκν 
θαη λα εληνπίζνπλ ηηο 
ζπλζήθεο ηεο θπζηνινγηθήο 
δσήο απαιιαγκέλνη απφ 
ηελ ππεξπξνζηαζία ηεο 
κακάο θαη ηνπ κπακπά», 
επηζεκαίλεη. Έλαο έθεβνο 
απφ ηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ 
κπνξεί λα δνθηκάζεη 
δηαθνπέο κε ζπλνκειίθνπο 

ηνπ αθνχ ηεξεζνχλ φιεο νη γξακκέο 
αζθαιείαο. «Οη γνλείο νθείινπλ λα 
δείρλνπλ ηε δένπζα εκπηζηνζχλε ζηα 
παηδηά ηνπο», ηνλίδεη. 

 

Γεκήηξεο Μπνιώηεο (ΒΈΣ) 
 

Γεκήηξεο Κνηζώλεο (ΒΈΣ) 

….ΔΜΑΗ 

ΥΑΕΟ; 

ΖΛΗΘΗΟ; 

ΒΛΑΚΑ;  

ΣΗ ΑΛΖΘΔΗΑ 

ΔΗΜΑΗ;  



ΕΝ  ΤΑΞΕΙ 

 
42 

Οι έυηβξι, ξ ύομξρ, η ςτμοεπιυξπά 

και η ςφξλική αοόδξςη 
Οη αλάγθεο ησλ εθήβσλ γηα ύπλν είλαη δηαθνξεηηθέο από απηέο ησλ παηδηώλ θαη ησλ ελειίθσλ. Πνιινί 
έθεβνη πάζρνπλ από ρξόληα ζηέξεζε ύπλνπ. Σν γεγνλόο απηό κπνξεί λα παίδεη ξόιν ζηελ ζρνιηθή ηνπο 
απόδνζε, κε απνηέιεζκα λα πεηπραίλνπλ ρακειφηεξνπο βαζκνχο θαη λα ππάξρνπλ θαη πξνβιήκαηα 
ζπκπεξηθνξάο. χκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ εξεπλεηέο απφ ην Ηιηλφηο, ζε 729 λεαξνχο ειηθίαο απφ 
12 έσο 17 εηψλ, νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη παξνπζηάδνπλ ππλειία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ιφγσ ηνπ φηη 
θνηκνχληαη φιν θαη πην αξγά. Ήδε πνιινί γνλείο έρνπλ παξαηεξήζεη θαη γλσξίδνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο ζηελ 
εθεβηθή ειηθία, θνηκνχληαη πεξηζζφηεξν ηα αββαηνθχξηαθα, θαηά ηα νπνία κπνξνχλ λα θνηκνχληαη πάξα 
πνιιέο ψξεο.  

Καηά ηηο εκέξεο απηέο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαιχπηνπλ ηηο ειιείςεηο 
ηνπ χπλνπ πνπ ζπζζσξεχνπλ φιε ηελ εβδνκάδα. Γηα ηνπο ιφγνπο 
απηνχο νη εξεπλεηέο εηζεγνχληαη λα αθήλνληαη νη έθεβνη θαηά ηα 
αββαηνθχξηαθα λα θνηκνχληαη φζν ζέινπλ. 
Δπηπξφζζεηα αλαθέξνπλ φηη άιιεο έξεπλεο, είραλ δείμεη φηη ε 
αιιαγή ηεο ψξαο έλαξμεο ησλ ζρνιείσλ πηζαλφλ λα είλαη κηα 
ιχζε ζην πξφβιεκα. ε πεξηπηψζεηο πνπ έγηλαλ δνθηκέο κε ην 
ζρνιείν λα αξρίδεη αξγφηεξα, ε απφδνζε θαη ε πξνζνρή ησλ 
εθήβσλ βειηηψζεθε. 
Σν πξφβιεκα είλαη πνιχπινθν θαη ζίγνπξα ε πνηφηεηα θαη ε 
πνζφηεηα χπλνπ ησλ εθήβσλ επεξεάδεη ηε ζσκαηηθή θαη 
ςπρηθή πγεία. Σν γεγνλφο φηη μππλνχλ αξγά θαη ληψζνπλ 
ππλειία ζην ζρνιείν κε απνηέιεζκα κεησκέλε απφδνζε θαη 

ρακεινχο βαζκνχο, κπνξεί 
 λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θνηκνχληαη πνιχ αξγά. Οη πνιιέο 

ππνρξεψζεηο ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη ηνπο επηβάιιεη έλα ξπζκφ 
πνπ ζην ηέινο ηνπο εμνπζελψλεη θαη επεξεάδεη θαη ηνλ χπλν ηνπο.  
Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ λα γίλεηαη έλαο θαιχηεξνο ζρεδηαζκφο ηεο ρξήζεο ηνπ ρξφλνπ απφ ηνπο έθεβνπο 
θαη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα λα θνηκνχληαη ηνπιάρηζην 9 ψξεο θάζε βξάδπ. Δπηπξφζζεηα θαηά ηα 
αββαηνθχξηαθα θαη ζηηο αξγίεο λα ηνπο επηηξέπεηαη λα θνηκνχληαη φζεο ψξεο ζέινπλ γηαηί έηζη 
αλαπιεξψλνπλ ηα θελά, ν νξγαληζκφο ηνπο αλαθάκπηεη κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά 
ηνπο θαη ηε ζρνιηθή ηνπο απφδνζε. 
Ζ έξεπλα απηή παξνπζηάζηεθε ζην εηήζην ζπλέδξην ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Νεπξνινγίαο πνπ έγηλε 
ηνλ Απξίιην ηνπ 2009. 
 

Μαξία Κάιλην (ΒΈΣ) 

Υξηζηίλα Κάιλλην (ΒΈΣ) 

 

 

ΔΤΛΕΞΙΑ; 
  ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο αθνχκε  ηελ ιέμε θαζεκεξηλά αιιά ηη είλαη αθξηβψο ε δπζιεμία? Ση 
δηαθνξεηηθφ έρνπλ ηα δπζιεθηηθά παηδηά; Γίλεηε λα βνεζήζνπκε έλα παηδί κε δπζιεμία λα βειηησζεί ζηα 
καζήκαηα ηνπ? Απηέο είλαη πνιχ θνηλέο εξσηήζεηο ηεο νπνίεο ζα απαληήζνπκε ζε απηφ ην άξζξν νη 
απάληεζε ήξζαλ απφ ην site ηεο Κο Γψξαο Μαπξνκάηε ε νπνία εηδηθεχεηε ζηνλ ηνκέα ηεο δπζιεμίαο θαη 
έρεη ηελ δίθηά ηεο κνξθή καζήκαησλ πνπ βνεζνχλ ηα παηδηά κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν αιιά ζα κηιήζνπκε γηα 
απηφ ζε ιίγν 

Τι είναι η δςζλεξία;  
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Ζ δπζιεμία είλαη µηα µνξθή καζεζηαθήο δπζθνιίαο. Ο πζηαζηηθά είλαη έλα  ζχλνιν  µκαζεζηαθψλ  
δπζθνιηψλ  θαη αθνξά άηνµα πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο: 

- ζηελ αλάγλσζε 
- ηελ γξαθή 
- ηελ νξζνγξαθία 
Οη δπζιεμηθνί παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ειιείκκαηα εμαηηίαο ηεο γλσζηηθήο κεηνλεμίαο ηνπο γεληθφηεξα ζηελ 
επεμεξγαζία γισζζηθνχ πιηθνχ. Ζ αλάγλσζε δελ είλαη γη΄απηνχο εχρξεζην εξγαιείν γηα ηελ πξφζθηεζε ηεο 
γλψζεο, ε νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ δπζρεξαίλεηαη, θαη ηειηθά δεκηνπξγνχληαη πνιιά θαη 
ζνβαξά καζεζηαθά θελά ζε φια ηα καζήκαηα. Δπίζεο, δπζθνιεχνληαη λα ζπγθξαηήζνπλ νλφκαηα, 
εκεξνκελίεο, ρξνλνινγίεο, ηελ ζεηξά δηαδνρήο ησλ παξαγξάθσλ ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα φπσο ζηελ 
Ηζηνξία θ.ιπ., ηελ νξνινγία ηεο Γξακκαηηθήο θαη ηνπ πληαθηηθνχ, ηνπο Σχπνπο θαη ηνπο Οξηζκνχο ζηα 
Μαζεκαηηθά, ηε Φπζηθή θαη ηε Υεκεία, δπζθνιεχνληαη λα απνκλεκνλεχζνπλ ηελ Πξνπαίδεηα θαη 
ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ηερληθέο γηα λα βξνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ Πνιιαπιαζηαζκψλ, κπεξδεχνπλ ηα 
βήκαηα ζηηο ηερληθέο επίιπζεο ησλ καζεκαηηθψλ πξάμεσλ, μερλάλε ηα θξαηνχκελα θ.ιπ. Γεληθφηεξα δίλνπλ 
ηελ εληχπσζε πσο έρνπλ γλψζεηο αιιά θάλνπλ πνιιά ιάζε επηπνιαηφηεηαο θαη απξνζεμίαο. 

Φύση της Δυσλεξίας 

Ζ βηνινγηθή βάζε ηεο δπζιεμίαο 

Ζ δπζιεμία έρεη βηνινγηθή βάζε, δειαδή έρεη νξγαληθέο αηηίεο θαη δηαξθεί δηα βίνπ. Δίλαη εγθεθαιηθή 
δπζιεηηνπξγία θαη δελ απνθηάηαη μαθληθά θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο. Γελ είλαη πνηέ ζπλέπεηα θαθήο 
δηαπαηδαγψγεζεο, νχηε δχζθνισλ εκπεηξηψλ ηνπ παηδηνχ. Γελ είλαη ζπλέπεηα ρακειήο λνεκνζχλεο. Γελ 
ζρεηίδεηαη κε πξνβιήκαηα αηζζεηεξηαθά (π.ρ. φξαζεο, αθνήο). Γελ είλαη ζπλέπεηα λεπξνινγηθψλ 
πξνβιεκάησλ (π.ρ. ζηελ θηλεηηθφηεηα). Γελ ζρεηίδεηαη κε πξνβιήκαηα ζπλαηζζεκαηηθά, ςπρνινγηθά ή 
ςπρηθήο πγείαο. 

πκπησκαηνινγία Γπζιεμίαο 
 

Πώο µπνξνύµε λα αλαγλσξίζνπκε ην πξόβιεµα; Πνηεο είλαη νη πξνεηδνπνηεηηθέο ελδείμεηο 
ηεο δπζιεμίαο; 

 
Όηαλ ην παηδί έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 
δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία.  
Όηαλ  ην  παηδί  κπεξδεχεη παξφµνηα „ερεηηθά‟  
θαη  „ζρεµαηηθά‟ γξάµµαηα φπσο ηα θ µε ην ζ, ην 
β µε ην δ, ην π µε ην µπ θ.ά.  
Όηαλ ην παηδί παξαιείπεη, αληηκεηαζέηεη,  
αληηζηξέθεη γξάµµαηα θαη ζπιιαβέο, ή „θνιιάεη‟ 
ηηο ιέμεηο µεηαμχ ηνπο φηαλ γξάθεη. 
Όηαλ ην παηδί γξάθεη ηα γξάµµαηα αλάπνδα ή ηα 
ζπγρέεη µε ηνπο αξηζµνχο  π.ρ. γξαµµαηηθφ µε 
αξηζµεηηθφ 3 (γλσζηφ θαη σο θαηλφκελν 
θαζξεπηηζµνχ). 
Όηαλ ην παηδί θάλεη αδηθαηνιφγεηα „πεξίεξγα‟ θαη 
επαλαιακβαλφκελα ιάζε ζηελ νξζνγξαθία.  
 
 
Όηαλ ην παηδί γξάθεη µηα ιέμε ζηελ ίδηα ζειίδα 
µε πνιινχο ηξφπνπο ρσξίο λα αλαγλσξίδεη ην 
ζσζηφ. 

Όηαλ ην παηδί δπζθνιεχεηαη λα θαηαλνήζεη ην 
λφεµα ηνπ θεηκέλνπ (λφεµα µαζήµαηνο) εθηφο αλ 
ηνπ ην δηαβάζεη ή ην δηεγεζεί θάπνηνο άιινο. 
Όηαλ  ην παηδί  δπζθνιεχεηαη  λα  απνζηεζίζεη  
πίλαθεο  (π.ρ.  πξνπαίδεηα)  ή ζεηξέο πξαγκάησλ 
π.ρ. µήλεο ηνπ ρξφλνπ). 
Όηαλ ην παηδί δπζθνιεχεηαη λα εθθξαζηεί γξαπηά 
ή θαη πξνθνξηθά. 
Όηαλ  δείρλεη  έιιεηςε  ελδηαθέξνληνο  γηα  ηα  
βηβιία θαη γηα νηηδήπνηε ρξεζηκνπνηείηαη γξαπηφο 
ιφγνο. 
Όηαλ  ην παηδί δπζθνιεχεηαη  λα  αληηγξάςεη  απφ  
ηνλ πίλαθα ή ζπλήζσο αληηγξάθεη ιάζνο (π.ρ. 
μερλά ιέμεηο ή ηηο αληηθαζηζηά µε άιιεο 
αιιάδνληαο ην λφεµα ηνπ θεηκέλνπ). 
Όηαλ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηελ νξγάλσζε 
ηεο µειέηεο θαη ηνπ ρξφλνπ (ηεο ψξαο) πνπ 
απαηηείηαη γη‟ απηήλ. 
 

Πώο αληηκεησπίδεηαη ε δπζιεμία; 
 

Ζ δπζιεμία αληηκεησπίδεηαη: (ή θαιχηεξα ηα ζπκπηψκαηα γίλνληαη ιηγφηεξν έληνλα ΠΡΟΟΥΖ  

http://www.doramavrommati.gr/index.php/dyslexia/item/fysi-tis-dysleksias.html
http://www.doramavrommati.gr/index.php/dyslexia/item/symptomatologia-dysleksias.html
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δελ εμαθαλίδνληαη) µε  εηδηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ιαβαίλνπλ ππφςε ηηο γλσζηηθέο  κεηνλφηεηεο  ησλ  
δπζιεμηθψλ παηδηψλ θαη  δηεπθνιχλνπλ  ηε  κάζεζε. Κάζε παηδί ρξεηάδεηαη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε θαη 
εμαηνκηθεπκέλν πξφγξαµµα ζεξαπείαο 
 

Γεληθέο ζπκβνπιέο. 
 
πλήζσο ηα δπζιεμηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ 
έληνλα ζεκάδηα δηάζπαζεο ηεο πξνζνρήο. 
Μπνξεί λα επεξεάδνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 
απφ ήρνπο θαη „θηλήζεηο‟ πνπ θαλείο άιινο ζηελ 
ηάμε δελ έρεη παξαηεξήζεη ή ηνπιάρηζηνλ δελ 
έρεη θεληξίζεη ηελ πξνζνρή.  Έλα αθφκε 
ζηνηρείν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 
παξαηεξήζνπλ  είλαη απηφ ηεο 
ππεξθηλεηηθφηεηαο πνπ ζπρλά „ζπλνδεχεη‟ ηελ 
δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο (γλσζηφ σο ∆.Δ.Π.Τ 
δειαδή ∆ηαηαξαρέο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Τπεξθηλεηηθφηεηαο). Πξφθεηηαη γηα µηα εζσηεξηθή 
ηάζε πνπ δελ γίλεηαη αληηιεπηή 
απφ  ηα  ίδηα  ηα  άηνκα  θαη  
επνκέλσο  µε κεγάιε δπζθνιία 
κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ, 
ηδηαίηεξα θαζψο πεξλνχλ νη 
ζρνιηθέο ψξεο. Αθξαίεο θαη άηνπεο 
ζπκπεξηθνξέο, φπσο ζπλεζέζηεξα 
ν ραξαθηεξηζηηθφο ηχπνο ηνπ 
θιφνπλ, µηα πηζαλά επηζεηηθή 
ζπκπεξηθνξά, αθφκε θαη ε 
„αλππαξμία‟ ηνπ καζεηή ζηελ ηάμε 
ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ 
πξνζνρή φζνλ αθνξά ηηο αηηίεο. ε 
κεγάιν βαζκφ ραίξνληαη ηηο 
επηηπρίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ 
ζην ζρνιείν. ε  ζπλάξηεζε  µε 
ηνπο  ζπκκαζεηέο ηνπο  ε ίδηα   
εξγαζία  είλαη  πνιχ  πην  δχζθνιε  
γηα εθείλνπο. ηε θχζε ηνπ 
αλζξψπνπ είλαη λα 
απνζηαζηνπνηείηαη  απφ θαηαζηάζεηο πνπ 
θέξλνπλ έληνλεο θη επαλαιακβαλφκελεο 
δπζθνιίεο, πηέζεηο θη  απνγνεηεχζεηο. Μηα 
ζπρλή  άξλεζε  γηα  κεγάιεο  εξγαζίεο  πνπ 
απαηηνχλ πνιχ δηάβαζµα  
 
 

 
θαη γξάςηκν είλαη πξνθαλήο αιιά θαη ζπρλά 
έθδειε ζε κεγάιν βαζκφ, αθφκε θαη κέζα ζηελ 
ηάμε. Έζησ θη αλ νη ίδηεο εξγαζίεο ζεσξνχληαη 
θπζηνινγηθέο απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο. Ζ 
αηαμία είλαη  έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν 
καδί µε ηε θησρή βξαρππξφζεζκε µλήµε 
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε επαλαιακβαλφκελεο 
θαηαζηάζεηο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη 
λα θαηαλνήζνπλ, φπσο π.ρ. λα ιείπνπλ πνιχ 
ζπρλά βηβιία, ηεηξάδηα, κνιχβηα, ζηπιφ, γφκεο, 
ράξαθεο θιπ. Να µελ αληαπνθξίλνληαη ζε 
αηηήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο έζησ θη αλ 

απηφ έρεη επαλαιεθζεί γηα 
αξθεηέο εκέξεο. Μηα αηαμία 
επίζεο  ζηα  πξνζσπηθά  
αληηθείκελα θαη  µηα δπζθνιία 
ζην λα ηα βξνπλ ζηελ ηζάληα 
ηνπο.  
   ην Γπκλάζην θαη Λχθεην 
Έλα  παηδί  δελ  εκθαλίδεη 
„μαθληθά‟ καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο ηεο κνξθήο 
δπζιεμίαο. Οη δπζθνιίεο 
πξνυπάξρνπλ απφ ην 
δεµνηηθφ ζρνιείν αζρέησο αλ 
έρνπλ ή φρη εληνπηζηεί θαη 
αληηκεησπηζηεί. πλεπψο ζην 
Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην 
εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ 
ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά δπζιεμίαο,  
αιιά  πνιιά  παηδηά  θαη  

έθεβνη έρνπλ θαηαθέξεη λα βξνπλ ηξφπνπο 
ψζηε λα µελ θαίλνληαη ηφζν έληνλα, ηδίσο φζα 
έρνπλ αθνινπζήζεη εμεηδηθεπκέλα ζεξαπεπηηθά 
πξνγξάκκαηα. πρλά μεγιηζηξνχλ απφ  
„εξγαζίεο‟ πνπ  ζα  κπνξνχζαλ  λα  ηνπο  
εθζέζνπλ  ζε άιινπο. Απνθεχγνπλ δε έληνλα ην 
γξάςηµν.  

Παξαµέλνπλ: 
-Ζ „αηαμία‟ ζηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα. 
-Ζ αιιαγή ζηελ ςπρνινγία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 
-Ζ δηαθνξά κεηαμχ αληίιεςεο, γλψζεσλ θαη αθαδεκατθώλ επηδφζεσλ. 
-Δληνλφηεξα αθφκε θαη απφ ην δεκνηηθφ ρνιείν, δίλνπλ ηελ αίζζεζε φηη ελψ κπνξνχλ δελ πξνζπαζνχλ 
αξθεηά. 
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Γηδαζθαιία Οξζνγξαθίαο θαη Γξακκαηηθήο 

 Ζ Δηθνλνγξαθηθή Μέζνδνο "Μαπξνκκάηε" 

 Σα δπζιεμηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ έληνλε θαη αλππέξβιεηε αδπλακία ζηελ νξζνγξαθία.  Γπζθνιεχνληαη 
λα ζπκεζνχλ ηελ νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ αθφκα θαη αλ ηηο έρνπλ ζπζηεκαηηθά δηδαρζεί θαη αλ ηηο έρνπλ 
επαλαιάβεη πνιιέο θνξέο. Κάλνπλ ιάζε αθφκα θαη ζε ιέμεηο πνπ γλσξίδνπλ ή ζε θαηαιήμεηο πνιχ απιέο 
θαη πνιχ γλσζηέο ηνπο απφ ηε γξακκαηηθή (π.ρ. ξήκαηα 
ζεψλσ).                                                                                                                                                              
  Ζ Δηθνλνγξαθηθή Μέζνδνο «Μαπξνκκάηε» πξνζθέξεη ζηνπο δπζιεμηθνχο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα 
απνκλεκνλεχζνπλ εχθνια, γξήγνξα. Σα δχζθνια γξάκκαηα θάζε ιέμεο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε γξακκηθά 
ζρέδηα κηαο ζχλζεζεο πνπ απνηειεί ηελ εηθνλνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο ζεκαζίαο 
ηεο ιέμεο. Σα δπζιεμηθά άηνκα πνπ δελ δπζθνιεχνληαη λα ζπκνχληαη εηθφλεο ζπγθξαηνχλ εχθνια ζηε κλήκε 
ηνπο ηελ παξνπζία ησλ εηθνλνγξαθεκάησλ, θη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ζπκίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα γξάκκαηα 
θαη ζπλεπψο θαη ηελ νξζνγξαθία ηεο ιέμεο. Ζ Δηθνλνγξαθηθή Μέζνδνο πξνηείλεηαη γηα δηδαζθαιία ζε 
δπζιεμηθά άηνκα θάζε ειηθίαο, αθφκα θαη ζε ελήιηθεο, θαη νδεγεί κε επηηπρία ζε πνιχ θαιφ επίπεδν 
νξζνγξαθίαο θαη αλάγλσζεο. Δθαξκφδεηαη νπσζδήπνηε ηαπηφρξνλα θαη παξάιιεια κε ηε Γισζζνινγηθή 
Μέζνδν. 

Παξαδείγκαηα 

 

 

χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο καο ην γξάκκα «π» είλαη ζρεδηαζκέλν ζαλ έλαο άληξαο, θαη ην γξάκκα «ε» 
ζαλ θνπέια κε αινγννπξά (ιφγσ ηνπ ζρήκαηφο ηνπ πνπ ζπκίδεη αινγννπξά καιιηψλ). 

Έηζη, βιέπνπκε φηη ζηηο πξνζέζεηο «ππό», «ππέξ» ην «π» ζρεδηάζηεθε ζαλ έλαλ άληξα αθξνβάηε πνπ είλαη 
άιινηε «ππφ» ηνλ άιινλ θαη άιινηε «ππέξ» απηνχ, δειαδή άιινηε πάλσ θαη άιινηε θάησ. 

ηε ιέμε «πιήζνο» ην «ε» ζρεδηάζηεθε ζαλ θνπέια κε αινγννπξά, ηξαγνπδίζηξηα θαη star ε νπνία 
μεζεθψλεη ην «πιήζνο» κε ηε σξαία θσλή θαη ηα ηξαγνχδηα ηεο. 

ηε ιέμε «παλεγύξη», ην «ε» είλαη ζρεδηαζκέλν ζαλ θνπέια κε αινγννπξά, ηξαγνπδίζηξηα, θαη ην «π» ζαλ 
ηνλ κνπζηθφ πνπ ηε ζπλνδεχεη. Έρνπλ πάεη ζην παλεγχξη ελφο ρσξηνχ.  
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ηε ιέμε «κήλπκα», ην «ε» είλαη κηα θνπέια πνπ εξγάδεηαη ζε κηα εηαηξεία. Ζ θνπέια ζρφιαζε θαη κφιηο 
έθπγε. Σν «π», έλαο ζπλάδειθφο ηεο ηξέρεη πίζσ ηεο λα ηελ πξνιάβεη γηα λα ηεο δψζεη έλα επείγνλ κήλπκα 
πνπ ήξζε ηειεπηαία ζηηγκή γη΄ απηήλ. 

 Ζ Γισζζνινγηθή Μέζνδνο "Μαπξνκκάηε" 

 Ζ Γισζζνινγηθή Μέζνδνο «Μαπξνκκάηε» ζηεξίδεηαη θαηά βάζε ζηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο γισζζνινγίαο 
κελ, εκπινπηίδεηαη φκσο επίζεο θαη κε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο κλεκνληθέο ηερληθέο πνπ επηλνήζεθαλ εηδηθά 
γηα ηε δηεπθφιπλζε δπζιεμηθψλ καζεηψλ ζηελ απνκλεκφλεπζε ηεο νξζνγξαθίαο ησλ παξαγσγηθψλ θπξίσο 
κνξθεκάησλ. 
ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηδάζθνληαη αλαιπηηθά ηα κνξθήκαηα, θπξίσο ηα παξαγσγηθά, θαη ε 
ζεκαζία ηελ νπνία θέξνπλ ή πξνζδίδνπλ ζηε ιέμε ζηελ νπνία πεξηέρνληαη. Σν παηδί καζαίλεη λα αλαιχεη 
ηηο ιέμεηο ζηα κνξθήκαηα απφ ηα νπνία απνηεινχληαη, θαη ζπλεηδεηνπνηεί ηε ζεκαζία ηνπο. 
Έλα ζχζηεκα κλεκνληθψλ ηερληθψλ επηλνήζεθε κε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ελφο λνεηνχ 
πιέγκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ηα κνξθήκαηα πνπ έρνπλ παξφκνηα νξζνγξαθία. Λφγσ ηνπ φηη ην πιέγκα 
απηφ πξνζδηνξίδεηαη θαη αλαθαιείηαη κε βάζε ειάρηζηα ζηνηρεία θαη ηζρπξέο ζπλεηξκηθέο ζρέζεηο, 
δηεπθνιχλεη ηελ απνκλεκφλεπζε θαη αλάθιεζε ηεο νξζνγξαθίαο νιφθιεξνπ ηνπ κέξνπο ηεο ιέμεο πνπ 
βξίζθεηαη κεηά ην Θέκα. 

 Δηθνλνγξαθηθή θαη Γισζζνινγηθή Μέζνδνο ηαπηόρξνλα θαη παξάιιεια 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη ε Δηθνλνγξαθηθή Μέζνδνο νδεγεί ζηελ απνκλεκφλεπζε ηεο ζεκαηηθήο θπξίσο 
νξζνγξαθίαο θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ Οπηηθνχ Λεμηθνχ ζηε κλήκε, ελψ ε Γισζζνινγηθή Μέζνδνο 
ζηνρεχεη θαη ζπκβάιιεη ζηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο γιψζζαο, ζηε δηδαζθαιία ηεο 
εηπκνινγίαο, ηεο Παξαγσγήο θαη ηεο χλζεζεο, ζηελ θαηαλφεζε ηεο θπξηνιεθηηθήο θαη κεηαθνξηθήο 
ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ, θαη ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ ιέμεσλ ζην ιφγν καο. Θα κπνξνχζακε 
λα πνχκε φηη κε ηελ Δηθνλνγξαθηθή Μέζνδν επεμεξγαδφκαζηε ην Μνξθνινγηθφ επίπεδν ηνπ ιφγνπ, ελψ κε 

ηε   Γισζζνινγηθή Μέζνδν επεμεξγαδφκαζηε ην εκαζηνινγηθφ θαη ην Πξαγκαηνινγηθφ επίπεδν. Οη δχν 
κέζνδνη πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απαξαίηεηα παξάιιεια θαη ηαπηφρξνλα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 
νξζνγξαθίαο θαη πξνηείλνληαη σο θαηάιιειεο γηα δπζιεμηθνχο καζεηέο ζπλήζσο κεγαιχηεξνπο 
ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ (ή κεγαιχηεξνπο ησλ 8-9 ρξφλσλ) θαζψο θαη ζε ελήιηθεο 
θάζε ειηθίαο ρσξίο πεξηνξηζκφ

πκπεξάζκαηα. 

 Ζ  δπζιεμία  δελ  είλαη  αζζέλεηα  θαη  πνηέ  δελ  ζπκβαδίδεη  µε  λνεηηθή 
πζηέξεζε. 

 πλήζσο ηα δπζιεμηθά άηνµα είλαη ηδηαίηεξα επθπή. 

 ∆ελ  ζεξαπεχεηαη αιιά αληηκεησπίδεηαη µε εηδηθά πξνγξάκκαηα. 

 Καµία δηεζλήο Δπηζηεκνληθή Κνηλφηεηα δελ έρεη αλαγλσξίζεη σο ζήµεξα θάπνηα 
ζπγθεθξηκέλε   κέζνδν ζεξαπείαο ηεο δπζιεμίαο. 

Κάζε βνήζεηα είλαη ρξήζηµε. Καζίζηε µε ππνµνλή θαη νπιηζκέλνη µε γλψζε δίπια 
ζην δπζιεμηθφ παηδί. Έρεη πεξηζζφηεξε αλάγθε λα βνεζεζεί ζηνλ ηνµέα ηνπ 
ζρνιείνπ απφ άιια παηδηά. Μελ ην θέξλεηε πνηέ ζε ζχγθξηζε µε άιινπο. Δίλαη 
απφ ηα κεγαιχηεξα ιάζε πνπ φινη έρνπµε θάλεη θαη πηζαλφηαηα λα θάλνπµε αθφµε. 
 

Μαπξνκκάηε Γ. Γώξα 
(Δηδηθή Παηδαγσγφο ρνιηθή χκβνπινο Π.Δ. Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο Master (M.Ed. – 

dyslexia) Γηδάθησξ Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Bangor, UK, (Ph.D.) κε εμεηδίθεπζε ζηε 
Γπζιεμία.) 

                                                                                  σηεξνπνύινπ Φσηεηλή (ΒΈΣ) 

Παηζά Γήκεηξα (ΒΈΣ) 

Παηζά Πνιπμέλε (ΒΈΣ)  
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Καζεκεξηλά αθνχκε φηη ην Face book αιιάδεη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη απνξξήηνπ ψζηε 

λα πξνζηαηέςεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ απφ θαθφβνπιεο "επηζέζεηο" θαη 

ελνριήζεηο. 

Μήπσο φκσο ε αζθάιεηα καο εμαξηάηαη θαη απφ 

εκάο ηνπο ίδηνπο θαη φρη κφλν απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηνπ Face book;  

 Υαξαθηεξηζηηθά ην 11% ησλ ρξεζηώλ έρεη 

θάλεη κηα αλάξηεζε γηα ηελ νπνία έρεη 

κεηαληώζεη θαη εμ απηψλ νη πεξηζζόηεξνη πνπ 

κεηάλησζαλ είλαη άληξεο. ε κηα ζχγθξηζε ηνπ 

2009 κε ην 2011 ππήξρε αύμεζε ζηε δηαγξαθή 

θίισλ, δηαγξαθή ζρνιίσλ θαη δηαγξαθή 

θνηλήο ρξήζεο θσηνγξαθηώλ κεηαμύ 

ρξεζηώλ. 

Δπηπιένλ φζν θαη αλ θαίλεηαη πεξίεξγν νη γπλαίθεο παίξλνπλ πεξηζζόηεξα κέηξα 

αζθαιείαο θαη πξνζηαηεχνπλ πεξηζζφηεξν ην πξνθίι ηνπο απφ ηνπο αγλψζηνπο.

Πέληε θαλόλεο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ηεξείηε! 

1) Μελ απνδέρεζηε αηηήκαηα θηιίαο από αγλώζηνπο. 

2) Διέγρεηε ηη πεξηερνκέλνπ αλαξηήζεηο θάλνπλ νη θίινη ζαο. 

3) Βεβαησζείηε όηη δε ζα κεηαληώζεηε γηα ηελ αλάξηεζε πνπ εηνηκάδεζηε λα  

θάλεηε.  

4)Καηεβάζηε ινγηζκηθό αζθαιείαο γηα ηνύο. 

5)Διέγρεηε ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα ζρόιηα ζηα νπνία ζαο επηζεκαίλνπλ θαη ξπζκίζηε πνηνη θαη αλ 

κπνξνύλ λα ην θάλνπλ.  

Πξφζθαηα θάπνηνη έθιεςαλ θσηνγξαθίεο απφ ην Face book θαη έθηηαμαλ έλα λέν site. Αλάκεζα ζηα 

ζχκαηα ζπγθαηαιέγνληαη εζνπνηνί, ηξαγνπδηζηέο, αιιά θαη ππνπξγνί.  

Σν site γηα γλσξηκίεο δεκηνχξγεζε βάζε δεδνκέλσλ κε 250.000 θσηνγξαθίεο πξνζψπσλ πνπ έθιεςε απφ 

πξνθίι ηνπ Face book, παξαβηάδνληαο ηνπο φξνπο ρξήζεο. Οη νδεγίεο δελ ζα ζαο πξνθπιάμνπλ απφ ηελ 

θινπή ησλ θσηνγξαθηψλ ζαο, σζηφζν ζα ζαο πξνθπιάμνπλ απφ άιιεο θαθφβνπιεο ελέξγεηεο.  

ΑΦΑΛΔΗΑ;   Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ Face book έρνπλ όια ζαο ηα ζηνηρεία ζηελ άιιε άθξε 

ηνπ θόζκνπ…. Νηώζεηε αζθαιείο;  Γελ λνκίδσ.  
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Ζ λέα Πνιηηηθή Απνξξήηνπ, ε νπνία ηίζεηαη ζε ηζρύ ηελ 1ε 
Μαξηίνπ 2012. 
 

Υπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ππεξεζίεο καο  

γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ θνηλή ρξήζε πιεξνθνξηώλ, γηα επηθνηλσλία κε άιια άηνκα ή γηα ηε δεκηνπξγία 

λένπ πεξηερνκέλνπ. Όηαλ θάλεηε θνηλή ρξήζε πιεξνθνξηώλ καδί καο, δεκηνπξγώληαο, γηα παξάδεηγκα, 

έλαλ Λνγαξηαζκό Google, καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα βειηηώζνπκε απηέο ηηο ππεξεζίεο, ώζηε λα 

εκθαλίδνπλ πεξηζζόηεξα ζρεηηθά απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο θαη δηαθεκίζεηο, λα ζπκβάιινπκε ζηελ 

επηθνηλσλία ζαο κε άιια άηνκα ή λα θάλνπκε ηελ θνηλή ρξήζε πεξηερνκέλνπ κε άιινπο πην γξήγνξε θαη πην 

εύθνιε. Εθόζνλ ρξεζηκνπνηείηε ηηο ππεξεζίεο καο, ζα ζέιακε λα μεθαζαξίζνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηνύκε ηα ζηνηρεία θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα πξνζηαηεύζεηε ην απόξξεηό 

ζαο. 

Η πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ζαο δελ έρεη 

αιιάμεη.  

Σηόρνο καο είλαη λα ζαο παξέρνπκε όζν ην δπλαηόλ 

κεγαιύηεξε δηαθάλεηα θαη πεξηζζόηεξεο επηινγέο, 

κέζσ πξντόλησλ όπσο ν Πίλαθαο ειέγρνπ Google θαη 

ν Δηαρεηξηζηήο πξνηηκήζεσλ δηαθεκίζεσλ καδί κε 

άιια εξγαιεία. 

 Οη αξρέο ηνπ απνξξήηνπ καο παξακέλνπλ 

ακεηάβιεηεο. Επίζεο, δελ πξόθεηηαη πνηέ λα 

πσιήζνπκε πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ή λα ηα 

κνηξαζηνύκε ρσξίο ηελ άδεηά ζαο (εθηόο από ζπάληεο 

πεξηπηώζεηο όπσο θαηόπηλ έγθπξσλ λνκηθώλ 

αηηεκάησλ). 

Είηε είζηε λένο είηε παιηόο ρξήζηεο ηνπ Google, αθηεξώζηε ιίγν ρξόλν γηα λα ελεκεξωζείηε 

ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο καο. Σε πεξίπηωζε πνπ δελ έρεηε αξθεηό ρξόλν, αθνινπζνύλ 

απαληήζεηο ζε θάπνηεο από ηηο εξωηήζεηο ζαο. 

Η Google δελ ζπγθεληξώλεη πεξηζζόηεξα δεδνκέλα γηα εζάο. 

Απιώο ε λέα καο πνιηηηθή θαζηζηά ζαθέο όηη ρξεζηκνπνηνύκε 

δεδνκέλα γηα λα θάλνπκε πην ζπγθεθξηκέλε θαη λα βειηηώζνπκε 

ηελ εκπεηξία ζαο ζην Google, ζηηο ππεξεζίεο πνπ  

 

ρξεζηκνπνηείηε αθνύ ζπλδεζείηε. Εμαθνινπζείηε λα έρεηε 

επηινγέο θαη δπλαηόηεηεο ειέγρνπ ζρεηηθά κε όηη κνηξάδεζηε. 

Απιώο ε λέα καο πνιηηηθή θαζηζηά ζαθέο όηη όηαλ είζηε 

ζπλδεδεκέλνη, ρξεζηκνπνηνύκε δεδνκέλα γηα λα θάλνπκε πην 

ζπγθεθξηκέλε θαη λα βειηηώζνπκε ηελ πξνζσπηθή ζαο εκπεηξία 

ζην Google. Με απηήλ ηελ αιιαγή απινπνηνύκε ηελ πνιηηηθή καο 

θαη είκαζηε εηιηθξηλείο ζρεηηθά κε απηό. 

 

Ση ηνηρεία απνζεθεύεηε γηα εκέλα; 
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Σηνηρεία πνπ καο δίλεηε εζείο θαη ζηνηρεία από ηε ρξήζε ηωλ ππεξεζηώλ καο από εζάο.  

Γηα παξάδεηγκα, πνιιέο από ηηο ππεξεζίεο καο απαηηνύλ λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ Λνγαξηαζκό Google. Με 

ηελ εγγξαθή ζαο, ζα ζαο δεηεζνύλ πξνζσπηθά ζηνηρεία, όπσο ην όλνκά ζαο, ε δηεύζπλζή ζαο ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ, ν αξηζκόο ηειεθώλνπ ζαο ή ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο ζαο θάξηαο. Ελδέρεηαη λα 

ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη ηνλ ηξόπν πνπ ηηο  

ρξεζηκνπνηείηε, όπσο όηαλ επηζθέπηεζηε κηα ηζηνζειίδα ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηηο δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο 

καο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

Σηνηρεία ζπζθεπήο 

Ελδέρεηαη λα ζπιιέμνπκε ζηνηρεία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή (όπσο ην κνληέιν, ηελ έθδνζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, ηα κνλαδηθά αλαγλσξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην δίθηπν 

θηλεηήο ηειεθσλίαο).  

 Σηνηρεία θαηαγξαθήο 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηηο ππεξεζίεο καο ή πξνβάιιεηε πεξηερόκελν ην νπνίν πξνζθέξεηαη από ηελ Google, 

ελδέρεηαη λα ζπιιέμνπκε θαη λα απνζεθεύζνπκε απηόκαηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ζηα αξρεία 

θαηαγξαθήο ηνπ δηαθνκηζηή. 

 

Σηνηρεία ηνπνζεζίαο 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε κηα ππεξεζία Google κε δπλαηόηεηα ηνπνζεζίαο, ελδέρεηαη λα ζπιιέμνπκε θαη λα 

επεμεξγαζηνύκε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ πξαγκαηηθή ζαο ηνπνζεζία, όπσο ζήκαηα GPS ηα νπνία 

απνζηέιινληαη από κηα θηλεηή ζπζθεπή.  

 

  Μνλαδηθνύο αξηζκνύο εθαξκνγήο 

Οξηζκέλεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ έλαλ κνλαδηθό αξηζκό εθαξκνγήο. Απηόο ν αξηζκόο 

θαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζή ζαο (γηα παξάδεηγκα, ν ηύπνο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο 

θαη ν αξηζκόο έθδνζεο εθαξκνγήο) ελδέρεηαη λα απνζηαινύλ ζηε Google όπσο θαη ζε πεξηπηώζεηο 

απηόκαησλ ελεκεξώζεσλ. 

 

 Τνπηθό ρώξν απνζήθεπζεο 

Ελδέρεηαη λα ζπιιέμνπκε θαη λα απνζεθεύζνπκε πιεξνθνξίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζσπηθώλ 

ζηνηρείσλ) ηνπηθά ζηε ζπζθεπή ζαο. 

 

Cookie θαη αλώλπκα αλαγλωξηζηηθά 

Φξεζηκνπνηνύκε δηάθνξεο ηερλνινγίεο γηα ηε ζπιινγή θαη 
ηελ απνζήθεπζε ζηνηρείσλ όηαλ επηζθέπηεζηε κηα 
ππεξεζία Google θαη απηή ε ελέξγεηα ελδέρεηαη λα 
πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ελόο ή 
πεξηζζόηεξσλ cookie ή αλώλπκσλ αλαγλσξηζηηθώλ ζηε 
ζπζθεπή ζαο. Επίζεο, ρξεζηκνπνηνύκε cookie θαη αλώλπκα 
αλαγλσξηζηηθά όηαλ αιιειεπηδξάηε κε ππεξεζίεο πνπ 
πξνζθέξνπκε ζηνπο ζπλεξγάηεο καο, όπσο ππεξεζίεο 
δηαθήκηζεο ή ιεηηνπξγίεο Google πνπ ελδέρεηαη λα 
εκθαλίδνληαη ζε άιινπο ηζηόηνπνπο 
    

 

Τη ζα γίλεη αλ δελ ζέιω λα ρξεζηκνπνηώ ην Google κε ηε λέα Πνιηηηθή Απνξξήηνπ θαη 
ηνπο λένπο Όξνπο Παξνρήο Υπεξεζηώλ;                                                                                                                            
 
Αλ ζπλερίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο ππεξεζίεο Google κεηά ηελ 1ε Μαξηίνπ, ζα πξέπεη λα ην θάλεηε 
ζύκθσλα κε ηε λέα Πνιηηηθή Απνξξήηνπ θαη ηνπο λένπο Όξνπο Παξνρήο Υπεξεζηώλ. Αλ πξνηηκάηε λα 
θιείζεηε ηνλ Λνγαξηαζκό ζαο Google, κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο ζην θέληξν βνήζεηαο. 
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Παξακέλνπκε πξνζεισκέλνη ζηελ αξρή ηεο απειεπζέξσζεο ησλ δεδνκέλσλ, επνκέλσο αλ ζέιεηε κπνξείηε 
λα κεηαθέξεηε ηηο πιεξνθνξίεο ζαο θάπνπ αιινύ.                                                                                                                                                                            
 
Πώο κπνξώ λα δω ηη γλωξίδεη γηα εκέλα ε Google; 
Ο Πίλαθαο ειέγρνπ Google είλαη κηα θαιή αξρή. Εκθαλίδεη πνηεο πιεξνθνξίεο έρνπλ απνζεθεπηεί ζηνλ 

Λνγαξηαζκό ζαο Google θαη ζαο επηηξέπεη λα αιιάμεηε ηηο ξπζκίζεηο απνξξήηνπ γηα πνιιά πξντόληα από 

κία θεληξηθή ηνπνζεζία. Πξνζπαζνύκε λα είκαζηε δηαθαλείο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνπκε θαη λα 

ζαο δίλνπκε νπζηώδεηο επηινγέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπο. Γηα λα κάζεηε πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε 

ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ε Google γηα λα ζαο βνεζήζεη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ απνξξήηνπ ζαο, αλαηξέμηε 

ζηελ ελόηεηα Φξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

Εξγαιεία απνξξήηνπ 

Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηεο Google είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο νπζηαζηηθέο επηινγέο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ηνπο. Αθνινπζνύλ νξηζκέλα από ηα πιένλ δεκνθηιή εξγαιεία πνπ ζαο βνεζνύλ 

λα ειέγμεηε ηηο πιεξνθνξίεο ζαο: 

Data Liberation Front 

Πηζηεύνπκε όηη πξέπεη λα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεύεηε ζην 

δηαδίθηπν. Μάζεηε πώο κπνξείηε λα κεηαθέξεηε δεδνκέλα πξνο θαη από ηα πξντόληα Google. 

Καηάζηαζε αλώλπκεο πεξηήγεζεο ζην Google Chrome 

Όηαλ ζέιεηε λα πεξηεγεζείηε ζην Δηαδίθηπν κπζηηθά, ην Google Chrome πξνζθέξεη ηε ιεηηνπξγία 

αλώλπκεο πεξηήγεζεο. Οη ζειίδεο πνπ αλνίγεηε θαη ηα αξρεία πνπ ιακβάλεηε ζε θαηάζηαζε αλώλπκεο 

πεξηήγεζεο δελ θαηαγξάθνληαη ζην ηζηνξηθό πεξηήγεζεο ή ιήςεσλ ηνπ Chrome, θάηη πνπ ζα ζαο θαλεί 

πνιύ ρξήζηκν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζθνπεύεηε λα αγνξάζεηε έλα δώξν γελεζιίσλ ή όηαλ νξγαλώλεηε 

θάπνην πάξηη έθπιεμε! 

Με θαηαρωξηζκέλα θαη απόξξεηα βίληεν ζην YouTube 

Τν YouTube δεκηνπξγήζεθε γηα λα κνηξάδνληαη νη άλζξσπνη ηδέεο κε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Οξηζκέλεο θνξέο 

όκσο ελδέρεηαη λα ζέιεηε λα ηηο κνηξαζηείηε κε κηα κηθξή νκάδα αλζξώπσλ ή λα ηηο θξαηήζεηε γηα ηνλ 

εαπηό ζαο. 

Σηνηρεία ειέγρνπ ηζηνξηθνύ ηζηνύ 

Εάλ είζηε ζπλδεδεκέλνη ζε έλα Λνγαξηαζκό Google θαη έρεηε ελεξγνπνηήζεη ην ηζηνξηθό ηζηνύ θαηά ηελ 

αλαδήηεζε, έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα δείηε ηνπο πξνεγνύκελνπο όξνπο αλαδήηεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

είραηε επηιέμεη. 

Εμαίξεζε από ηελ εμαηνκίθεπζε αλαδήηεζεο 

Οξηζκέλεο θνξέο εμαηνκηθεύνπκε ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο βάζεη ηεο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηάο 

ζαο, γηα λα ζαο βνεζήζνπκε λα βξείηε πην εύθνια απηό πνπ ςάρλεηε αθόκα θαη όηαλ δελ έρεηε ζπλδεζεί ζε 

έλαλ Λνγαξηαζκό Google. 

Μαξία Υξηζηνδνύινπ (Β΄ΟΗΚ) 

Γηνλπζία Υξηζηνδνύινπ (Β΄ΤΓ5) 
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 πιεξνθφξεζε ζηηο κέξεο καο έρεη απνβεί 

κηα δχλακε θαηεμνρήλ επηζεηηθή. Κάζε 

πιεξνθνξία, θάζε είδεζε, θάζε <<λέν>> 

πέθηεη επάλσ καο θαηαηγηζηηθά.                     

Απφ παληνχ καο πεηξνβνινχλ κε 

απνθιεηζηηθφηεηεο ή κε απνθαιχςεηο. 

Σαπηφρξνλα, ηα δειηία εηδήζεσλ, αλά ψξα, αλά 

ηέηαξην θαη ν ηξφπνο πνπ εθθέξνληαη ή 

πξναλαγγέιινληαη απνηεινχλ κηα ζχειια απφ 

ραιάδη θαη έρνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ιηζνβνιηζκνχ.  πλαθφινπζα, νη πιεξνθνξίεο 

είλαη δεκηνπξγεκέλεο, απνζπαζκαηηθέο, 

εκπνξεπκαηνπνηεκέλεο, <<θσηνζθηαζκέλεο>> 

αλάινγα, κε ζθνπφ κάιινλ λα δεκηνπξγνχλ αληί 

πιεξφηεηα, έλα πειψξην θελφ. Δπηπξφζζεηα ε 

πιεξνθφξεζε θαίλεηαη ζαλ λα επηδηψθεη ηελ 

δεκηνπξγία αλζξψπσλ παληθφβιεησλ, 

παξαηεκέλσλ θαη αιησκέλσλ κε ζθνπφ λα γίλεηαη 

εχθνιε ε <<θαηάιεςε>> ηεο εμνπζίαο ηεο ςπρήο. 

Σέινο ε πιεξνθφξεζε κνηάδεη κε κηα χαηλα πνπ 

επηηίζεηαη θαη μεζθίδεη ηελ επαηζζεζία  θαη 

θαηαιήγεη ζε ηξνκνθξαηία.                                             

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα ΜΜΔ κεηαηξέπνπλ ζε 

πξφηππα θαη ζχκβνια επηηπρίαο ηα πξάγκαηα, φρη 

ηελ αλζξψπηλε πνηφηεηα. Τπάξρνπλ βέβαηα 

άλζξσπνη πνπ εθπιεξψλνπλ θάπνηα απνζηνιή 

θαη πξνζθέξνπλ ζεηηθφ έξγν ζηελ θνηλσλία, νη 

πλεπκαηηθνί ηαγνί.                                                              

Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ δηακνξθψλνληαη 

πξφζσπα, αιιά πξνζσπεία. Ζ ινγηθή ηεο 

θεξδνζθνπηθήο ζθνπηκφηεηαο γίλεηαη 

θαηεπζπληήξηνο γλψκνλαο ηεο δσήο θαη θάζε άιιε 

ινγηθή σο <<μεπεξαζκέλε>>.                                             

Σα ΜΜΔ δηακνξθψλνπλ κηα αλζξψπηλε 

πξνζσπηθφηεηα βαζηθά απνξξπζκηζκέλε αλ φρη 

θαη παζνινγηθή. 

Φπζηθά δελ επζχλνληαη ηα ΜΜΔ θαζαπηά, αιιά 

απηνί πνπ ηα ειέγρνπλ.                                                                                                                                                                      

Με ηνλ ηξφπν απηφ, φρη κφλν δελ  ππεξεηνχλ ηελ 

δεκνθξαηία, αιιά ηελ ππνλνκεχνπλ ζε φια ηα κέησπα θαη ηνχην δηφηη ε δεκνθξαηία πξνυπνζέηεη ηνλ 

ειεχζεξν ζθεπηφκελν πνιίηε θαη φρη ηνλ παζεηηθνπνηεκέλν ρεηξαγσγνχκελν αλζξσπάθν. 

                                            

        Χριστίνα Ζαυειράκη (Β΄ΕΤ)

                                                                                                                

Η 
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ηηο κέξεο καο δηάρπηε ε αλεζπρία, ηδηαίηεξα ζηα άηνκα ηεο παιηφηεξεο γεληάο, γηα ηε 

ρξήζε θαη ηε δηάδνζε ησλ λαξθσηηθψλ ζηηο ηάμεηο ηεο ζεκεξηλήο λενιαίαο. ην 

ζπκπέξαζκα απηφ θαίλεηαη φηη θαηαιήγνπλ μεγειαζκέλνη απφ ην ζνξπβψδε, 

επηδεηθηηθφ θαη ζρεδφλ θπληθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνιακβάλεη ηα πξντφληα ηνπ 

αξγνχ ζαλάηνπ, κηα κηθξή κεηνςεθία λέσλ. Αιιά θαη απφ ηελ ρσξίο φξηα θαη 

θξαγκνχο δεκνζηνγξαθηθή ζθνπηκφηεηα, πνπ πξνβάιιεη θαη δηαθεκίδεη  (έζησ θαη 

αζέιεηα) νηηδήπνηε απνηειεί παξέθθιηζε απφ ην ζσζηφ, ην θαζηεξσκέλν θαη ην 

θπζηνινγηθφ. 

 

 

Έηζη ν πνιχο θαη απιεξνθφξεηνο θφζκνο κέλεη κε ηελ εληχπσζε φηη ε λενιαία ηνπ 

θαηξνχ καο έρεη βαζχηαηα δηαπνηηζηεί απφ ηελ ρξήζε ησλ δηαθφξσλ 

παξαηζζεζηνγφλσλ, κε απνηέιεζκα λα κελ αλακέλεηαη πιένλ ηίπνηα θαιφ απ‟ απηήλ. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ θαθνχ είλαη πνιχ κηθξφηεξεο, απνηειεί κεγάιε πιάλε λα 

πηζηεχνπκε φηη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ λαξθνκαλψλ μεπεξλάεη θαηά πνιχ ην 10% ηνπ 

ζπλφινπ. Καη ηνχην ηδίσο ζπλαληάηαη κεηαμχ ηεο λενιαίαο ησλ πνιχ αλαπηπγκέλσλ 

νηθνλνκηθά θαη ηερλνινγηθά ρσξψλ. 

Τπάξρεη βέβαηα έλα πνζνζηφ 10-12% λέσλ πνπ απφ πεξηέξγεηα δνθηκάδεη γηα κηα 

θνξά κφλν ζηε δσή ηνπ θάπνην λαξθσηηθφ, αιιά ηνπο λένπο απηνχο δελ κπνξνχκε 

λα ηνπο θαηαηάμνπκε ζηελ θαηεγνξία ησλ λαξθνκαλψλ. 

Ζ ηάζε πξνο ηα λαξθσηηθά απνηειεί κηα ζησπεξή θαη παζεηηθή αληίδξαζε θαηά

Η 
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ηεο ζεκεξηλήο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη δσήο γεληθά θαη κηα απειπηζκέλε 

δηακαξηπξία ησλ λέσλ πνπ δελ βξίζθνπλ πιένλ θακία ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο θαη ηνπο άιινπο.                                                                                                                                                                                           

Ζ ζηξνθή πξνο ηα λαξθσηηθά είλαη κηα δξακαηηθή αλαδήηεζε ζηνλ θφζκν ηεο

αλππαξμίαο, ηεο εζσηεξηθήο γαιήλεο θαη ηεο εθκεδέληζεο ηνπ απφ ηελ νληνινγηθή 

ηνπ άπνςε ζεσξνχκελνπ, εγψ.   

 

 

 

 

 

 

 

Τπάξρνπλ θαη εθείλνη πνπ θαίλεηαη φηη έρνπλ θνξεζηεί απφ ηε ζεκεξηλή 

ππεξεπάξθεηα ησλ θάζε είδνπο αγαζψλ ηεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο θαη έρνπλ 

κπνπρηίζεη απ‟ φια  

ηα είδε ησλ εδνλψλ θαη ησλ απνιαχζεσλ. Αλαδεηνχλ ινηπφλ ζηε καξηρνπάλα ή ην 

L.S.D λέεο ζθνδξέο ζπγθηλήζεηο θαη λέα κέζα ηθαλνπνίεζεο.  

Οη λένη πηζηεχσ φηη θαηαθεχγνπλ ζηα λαξθσηηθά γηαηί θαληάδνληαη ίζσο, φηη ε δσή 

δελ είλαη κνλνδηάζηαηε αιιά πνιπδηάζηαηε θαη φηη κπνξεί λα βξεζεί έλα πξίζκα ηεο, 

πνπ

ηθαλνπνηεί θαη λα ιπηξψλεη πεξηζζφηεξν ηνλ αλήζπρν άλζξσπν ηεο επνρήο καο. Με 

ηε ρξήζε ηνπ λαξθσηηθνχ ν „‟ιήπηεο‟‟ έρεη ηελ ςεπδαίζζεζε φηη νδεγείηαη ζ‟ έλα θφζκ

θαληαζηηθήο επηπρίαο θαη πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο.  

Οη λένη θαηαθεχγνπλ ζηα λαξθσηηθά παξαζπξφκελνη απφ ιφγνπο κίκεζεο, γνήηξνπ, 

ςπρηθήο νθλεξίαο, απφ δηεζηξακκέλν ζλνκπηζκφ.   

Άιιεο κεγάιεο αηηίεο είλαη ην δηεζλέο ιαζξεκπφξην λαξθσηηθψλ, ηα κεγάια νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα, είηε αηνκηθά, είηε νκαδηθά… 

Ζ εμππεξέηεζε πνιηηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ θακηά θνξά ζπκθεξφλησλ θαη 

ζθνπηκνηήησλ, πνπ ππνρξεψλεη, ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, πνιηηηθέο νκάδεο, 

νξγαλψζεηο ε θαη θπβεξλήζεηο λα θαηαθεχγνπλ ζηε δηάδνζε ησλ λαξθσηηθψλ γηα λα 

παξαιχνπλ ηε δξάζε ηεο λενιαίαο ή θαη λα ηελ ζηξέθνπλ πξνο άιιεο αλψδπλεο 

θαηεπζχλζεηο.  

                                                                                                    

Υξηζηίλα Κνύξκπα (Β΄ΟΗΚ) 

Οιίλα Μαπξίδε (Β΄ΟΗΚ) 
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Ο αζιεηηζκφο είλαη ν ρψξνο ηεο επγελνχο άκηιιαο  ζηνλ νπνίν ν αζιεηήο 

γπκλάδεη ην ζψκα θαη ην κπαιφ θαη θαιιηεξγεί ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ζε δηάθνξα 

αζιήκαηα. Γελ έρεη ζρέζε κε ηελ ηπθιή βία, ην έγθιεκα θαη ηελ άλνκε ζπκπεξηθνξά 

θαη είλαη δξαζηεξηφηεηα ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηεη ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Παξάιιεια ν αζιεηηζκφο είλαη έλαο θνηλσληθφο ζεζκφο ν νπνίνο 

αληηθαηνπηξίδεη ηε δεδνκέλε θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ 

Αξραία Διιάδα, ν αζιεηηζκφο ζηελ Αζήλα ζεσξνχληαλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

αγαζφ  θαη είρε παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα, ελψ αληίζεηα ζηε πάξηε ν αζιεηηζκφο  

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε. Χζηφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

ζηξσκαηηθή δηάζηαζε 

ηνπ αζιεηηζκνχ ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.  

Ζ γεληθή ηάζε ήηαλ 

ηδίσο ηνλ 18ν θαη 19ν 

αηψλα ηα θαηψηεξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα  

λα αζρνινχληαη κε ηα « 

ιατθά παηρλίδηα » 

φπσο ην πνδφζθαηξν , 

ελψ ηα αλψηεξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα 

κε ηα «επγελή 

αζιήκαηα» φπσο ήηαλ 

ε ηππαζία θαη ε 

μηθαζθία. Σψξα αο 

πξνρσξήζνπκε ηνλ 

ρξφλν θαη αο έξζνπκε 

ζην ζήκεξα πνπ ν 

θφζκνο θαη ε πνιηηεία αιιάδεη νινέλα θαη  πεξηζζφηεξν σο πξνο ηελ λννηξνπία θαη 

ηελ θνπιηνχξα ηνπ. Μεξηθνί πηζηεχνπλ πσο ε άζιεζε σθειεί κφλν ηελ αλάπηπμε ησλ 

κπψλ ηνπ ζψκαηνο. Ο αζιεηηζκφο ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ 

νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο καο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο καο, ραξίδεη δχλακε, 

επιπγηζία θαη νκνξθηά. Όκσο κέζα ζ‟ έλα γεξφ ζψκα, ζπλήζσο θξχβεηαη θαη κία 

επγεληθή ςπρή θαη έλα δπλαηφ θαη εχζηξνθν κπαιφ. Οη πξφγνλνί καο έιεγαλ „‟Ννπο 

πγηήο ελ ζψκαηη πγηεί‟‟.   Δπξχηεξα ν αζιεηηζκφο καο ζπλεζίδεη ζηελ επγεληθή άκηιια, 

ζηελ πεηζαξρία θαη ζηελ ππαθνή, επίζεο καο πξνθπιάζζεη απφ θαθέο ζπλήζεηεο 

αθνχ καο αλαγθάδεη λα δνχκε θνληά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη λα απνθεχγνπκε 

ηνπο θιεηζηνχο θαη αλζπγηεηλνχο ρψξνπο. Δπίζεο ηα αζιήκαηα αλαπηχζζνπλ ην 

πλεχκα ζπλεξγαζίαο.                                                                                                                                                                                                     

Παξ‟ φιν πνπ γλσξίδνπκε φηη φζν γηγαληψλεηαη ε βηνκεραλία ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 
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ηφζν κνηάδεη λα ζπξξηθλψλεηαη ν ίδηνο ειεχζεξνο ρξφλνο. Γελ πξέπεη λα μερλάκε 

πσο νη παλειιήληνη αγψλεο ζηελ αξραηφηεηα ζπληέιεζαλ ζηελ ελφηεηα ησλ Διιήλσλ.  

Έιελα Κνπκδή (Β΄ΔΣ)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κακοποίηση των ζώων είναι ο βαζαληζκφο, και η κακομεταχείριςη οποιουδθποτε είδουσ ζώου, 
φπσο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε πξάμε βίαο θαη΄ απηνχ 
Δπίζεο θαθνπνίεζε είλαη ε πξφθιεζε ηεο βιάβεο ή βαζαληζκνχ γηα νηθνλνκηθφ φθεινο άινγα θνχξζαο ζε 
ηππνδξνκηαθά ζηνηρήκαηα, θπλνδξνκίεο, θπλνκαρίεο, θνθνξνκαρίεο, ζαλάησζε ησλ δψσλ γηα ηξνθή ή γηα ηε 
γνχλα ηνπο) 

Πεξηπηώζεηο θαθνπνίεζεο δώσλ 

Παζηνύξσκα 

Δίλαη κηα κέζνδνο, θαηά ηελ νπνία, ηα πφδηα ηνπ δψνπ αθηλεηνπνηνχληαη είηε κε δέζηκν ηεο ίδηαο ηνπο 

πιεπξάο, δειαδή ην εκπξφο δεμί κε ην πίζσ δεμί θαη αληίζηνηρα ην εκπξφο αξηζηεξφ κε ην πίζσ αξηζηεξφ, 

είηε κε δέζηκν ηνπ αξηζηεξνχ κε ην δεμί πίζσ θαη εκπξφο, είηε κε ζπλδπαζκφ δεζίκαηνο πνδηνχ κε ην 

θεθάιη.  

Κηελνβαζία 

Ζ ζεμνπαιηθή ζπλεχξεζε αλζξψπνπ κε δψν  

Πεηξακαηόδσα 

Πνιιέο εθαηνληάδεο εθαηνκκπξίσλ δψσλ ρξεζηκνπνηνχληαη εηεζίσο σο πεηξάκαηα ζηηο ΖΠΑ, ηα νπνία 

ζαλαηψλνληαη κεηά ην πέξαο ηεο δνθηκαζίαο ηνπο, ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Φηινδσηθήο 

Δηαηξείαο. 

Σαπξνκαρίεο 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Βασανισμός&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Βία
https://el.wikipedia.org/wiki/ΗΠΑ
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Ζ ηαπξνκαρία είλαη παξαδνζηαθφ αγψληζκα ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο, κεξηθψλ πφιεσλ ζηε 

λφηηα Γαιιία, θαη δηάθνξσλ ιαηηλνακεξηθάληθσλ ρσξψλ. Οη ηαπξνκαρίεο δέρνληαη έληνλε θξηηηθή απφ 

αθηηβηζηέο ησλ δηθαησκάησλ ησλ δψσλ, νη νπνίνη ηηο ραξαθηεξίδνπλ σο έλα βάξβαξν αγψληζκα εθζέηνληαο 

ζε θνηλή ζέα ηνλ αξγφ θαη βαζαληζηηθφ ζάλαην ηνπ ηαχξνπ (φρη πάληνηε ηνπ ηαχξνπ) σο έλδεημε φηη ν 

άλζξσπνο είλαη ην δπλαηφηεξν πιάζκα ζηνλ θφζκν 

Σζίξθν 

Σν ηζίξθν απνηειεί ζίαζν, ζπλήζσο 

πεξηνδεχνληα, απνηεινχκελν απφ αθξνβάηεο, 

ηαρπδαθηπινπξγνχο, θιφνπλ ή θαη δψα, ν 

νπνίνο δίλεη παξαζηάζεηο. 

χκθσλα κε ηηο θαηαγγειίεο νηθνινγηθψλ 

θηινδσηθψλ νξγαλψζεσλ, ην δψν ζην ηζίξθν 

θαθνπνηείηαη απφ ηε ζηηγκή ηεο αηρκαισζίαο 

ηνπ, ζηε ζπλέρεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ, θαη 

θαηαιήγεη κε ην εμαζιησκέλν ηέινο ηνπ 

Εσνινγηθνί θήπνη – Αηρκαισζία 

 

Ζ δπζηπρία ησλ δψσλ ζηνπο δσνινγηθνχο 

θήπνπο πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε εηδηθά 

γηα δψα πνπ δελ πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηελ 

αηρκαισζία. 

Απηφ ην άγρνο ηεο αηρκαισζίαο ησλ δψσλ, δεκηνπξγεί κηα ςπρηαηξηθή λφζν ηελ νπνία νη εηδηθνί 

νλνκάδνπλ δσφρσζε 

Ζ δσφρσζε είλαη δείγκα φηη έλα δψν είλαη ζνβαξά δηαλνεηηθά θαη ςπρηθά άξξσζην.[41][42] 

Θπζίεο δώσλ ζηελ Παιαηά Γηαζήθε 

Οη ζπζίεο δψσλ ήηαλ ζέιεκα Θενχ ζηελ Παιαηά 

Γηαζήθε γηα ηελ πξννηθνλνκία θαη 

ηνλ πξντδεαζκφ ηεο ηέιεηαο θαη πιήξνπο ζπζίαο 

ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ 

Θπζίεο δώσλ ζηνλ ππόινηπν θόζκν 

 

 Θπζίεο ηεινχζαλ νη ΑδηέθνΗ η ΠΟΤ πεξηγξάθνληαη 

κε πνιιή αγξηφηεηα απφ 

ηνπο Ηζπαλνχο παξαηεξεηέο. Οη ακάλ νη (νη 

ζνθνί -κχζηεο ησλ Ηλδηάληθσλ θπιψλ) 

απηνηξαπκαηίδνληαη γηα λα ηξέμεη αίκα, ή θξαηνχλ 

πνζφηεηεο αίκαηνο ζπζηαζκέλσλ δψσλ γηα λα 

ηξαθεί ε θπιή θαη λα ην πξνζθέξνπλ ζηνπο 

Θενχο θαη ζηνπο πξνγφλνπο. Οη Αθξηθάληθεο 

θπιέο έρνπλ κηα καθξαίσλε παξάδνζε ζπζηψλ 

πνπ ζε κεξηθέο θπιέο ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ταυρομαχία
https://el.wikipedia.org/wiki/Ισπανία
https://el.wikipedia.org/wiki/Πορτογαλία
https://el.wikipedia.org/wiki/Γαλλία
https://el.wikipedia.org/wiki/Βάρβαροι
https://el.wikipedia.org/wiki/Βους_ο_ταύρος
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Θίασος&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Κλόουν
https://el.wikipedia.org/wiki/Ζωόχωση
https://el.wikipedia.org/wiki/Κακοποίηση_ζώων#cite_note-45
https://el.wikipedia.org/wiki/Κακοποίηση_ζώων#cite_note-45
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Προοικονομία&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Προϊδεασμός&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Αζτέκοι
https://el.wikipedia.org/wiki/Ισπανία
https://el.wikipedia.org/wiki/Σαμανισμός
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αφρικάνικες_φυλές&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αφρικάνικες_φυλές&action=edit&redlink=1
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Δθηελήο αλαθνξά πεξί ζπζηψλ θπξίσο δψσλ ππάξρεη επίζεο ζηε ζξεζθεπηηθή ηζηνξία ησλ αξραίσλ 

Αηγππηίσλ, Βαβπιψλησλ, Φνηλίθσλ, Πεξζψλ, Ρσκαίσλ, Ηλδψλ, Διιήλσλ, Κειηψλ, Κηλέδσλ θαη άιισλ ιαψλ. 

Πξνζθνξά αίκαηνο 

Ο Άλζξσπνο απφ ηα αξραηφηαηα ρξφληα έλησζε ηελ αλάγθε λα πξνζθέξεη ζηνπο Θενχο ηνπ φ,ηη έρεη 

πνιπηηκφηεξν: Σελ ίδηα ηε δσή. Καη ην αίκα αλαληίξξεηα ηαπηίδεηαη κε ηε δσή. 

Μελ ρηππάο ηα δώα. Έρνπλ θαη απηά ςπρή αθξηβώο όπσο θαη εζύ.... 
ηειηθά απ´ όηη θαίλεηαη εθείλα ίζνο λα έρνπλ πεξηζζόηεξε... 

Έρνπλ θαη αηζζήκαηα, γηαηί λα ρηππήζεηο 
 έλα δσάθη νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη απηό. 

Πώο θάπνηνη κπνξνύλ θαη θαθνπνηνύλ απηό.... 

 

                                                                                                              Μαξία Κεπνπξίδνπ  (ΒΈΣ) 

                                                                                                   Μαξία Παλαγησηάθε (ΒΈΣ) 

 

 

Σν Mνπζείν Αθξφπνιεο είλαη αξραηνινγηθφ κνπζείν επηθεληξσκέλν ζηα επξήκαηα ηνπ αξραηνινγηθνχ 
ρψξνπ ηεο Αθξφπνιεο ησλ Αζελψλ. Σν κνπζείν θηίζηεθε γηα λα ζηεγάζεη θάζε αληηθείκελν πνπ έρεη βξεζεί 
πάλσ ζηνλ ηεξφ βξάρν ηεο Αθξφπνιεο θαη ζηνπο πξφπνδέο ηνπ θαιχπηνληαο κία επξεία ρξνληθή πεξίνδν 
απφ ηελ Μπθελατθή πεξίνδν έσο ηελ Ρσκατθή θαη Παιαηνρξηζηηαληθή Αζήλα ελψ ηαπηφρξνλα βξίζθεηαη 
πάλσ ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν Μαθξπγηάλλε, θαηάινηπν ησλ Ρσκατθψλ θαη πξψηκσλ βπδαληηλψλ Αζελψλ. 
Σν λέν θηήξην ηνπ κνπζείνπ ζεκειηψζεθε ην 2003 θαη άλνημε γηα ην θνηλφ ζηηο 21 Ηνπιίνπ 2009. ηηο 20 
Ηνπιίνπ ηνπ 2009, πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κεγαινπξεπψο, ηα εγθαίληα ηνπ Μνπζείνπ απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 
Γεκνθξαηίαο Κάξνιν Παπνχιηα, παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΔ θαη πιήζνπο μέλσλ εγεηψλ. Ο ηφηε 
ππνπξγφο Πνιηηηζκνχ Αληψλεο ακαξάο, ζε κηα ζπκβνιηθή θίλεζε, πνπ κεηαδφζεθε ζε νιφθιεξν ηνλ 
θφζκν, ηνπνζέηεζε θνκκάηη καξκάξνπ πνπ επεζηξάθε απφ ην Μνπζείν ηνπ Βαηηθαλνχ, ζε κεηφπε ηνπ 
Παξζελψλα. Ζ θίλεζε απηή ζπκβφιηζε ην ειιεληθφ αίηεκα γηα επαλέλσζε ησλ καξκάξσλ ζην λέν Μνπζείν 
ηεο Αθξφπνιεο. Δθηίζεληαη πεξίπνπ 4.000 αληηθείκελα ζε έλα ρψξν 14.000 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. 
Πξφεδξνο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ κνπζείνπ είλαη ν επίηηκνο θαζεγεηήο Αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, Γεκήηξηνο Παληεξκαιήο.  

Ζ θίλεζε: 

Ζ δηαδξνκή ηνπ επηζθέπηε ζρεκαηίδεη έλα ηξηζδηάζηαην βξφρν, πξνζθέξνληαο κηα αξρηηεθηνληθή θαη ρσξηθή 

εκπεηξία κε αθεηεξία ηελ αξραηνινγηθή αλαζθαθή σο ηελ αίζνπζα ηνπ Παξζελψλα θαη πίζσ. 

Σν θψο: 

Σν κνπζείν βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ θπζηθφ θσηηζκφ, θαζψο παξνπζηάδεη θπξίσο έξγα γιππηηθήο 

ηα νπνία απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ απφ άιινπο ηχπνπο κνπζείσλ. 

Ζ αξρηηεθηνληθή: 

Σν κνπζείν δνκείηαη γχξσ απφ έλα ππξήλα απφ ζθπξφδεκα κε ηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο ηεο δσθφξνπ ηνπ 

Παξζελψλα. Μέζα ζηνλ ππξήλα ηνπνζεηνχληαη νη ρψξνη ππνζηήξημεο ελψ γχξσ ηνπ, θαη ζην αίζξην πνπ 

δεκηνπξγείηαη, αλαπηχζζνληαη νη εθζεζηαθνί ρψξνη ηνπ κνπζείνπ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Αίμα
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Σα εθζέκαηα: 

-Οη ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ εθηίζεληαη ζε ηέζζεξα επίπεδα ελψ έλα πέκπην ζηεγάδεη ηνπο βνεζεηηθνχο 

ρψξνπο φπσο ην εζηηαηφξην, ην πσιεηήξην θαη ηελ αίζνπζα επηζήκσλ. 

 

Σν επίπεδν ηεο αλαζθαθήο βξίζθεηαη θάησ απφ ην θηήξην ηνπ κνπζείνπ θαη θαηέζηε επηζθέςηκν ζην ηέινο 

ηνπ 2011. ην πξψην επίπεδν ηνπ κνπζείνπ παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ησλ θιηηχσλ ηεο Αθξνπφιεσο 

ελψ ε καθξηά νξζνγψληα αίζνπζα, ην επηθιηλέο δάπεδν θαη ε θιίκαθα ζην ηέινο ηεο παξαπέκπνπλ ζηελ 

αλάβαζε ζηνλ βξάρν. ηε λφηηα πιεπξά ηεο αίζνπζαο παξνπζηάδνληαη επξήκαηα

 
απφ ηα ζπίηηα θαη ηνπο ηάθνπο ησλ θαηνίθσλ ησλ θιηηχσλ ηεο Αθξφπνιεο,  

γιππηά απφ ηελ Οηθία ηνπ Πξφθινπ, αλαζήκαηα απφ ηα κηθξά ηεξά ηεο Οηθίαο ηεο Πεγήο, ηεο Οπξαλίαο 

Αθξνδίηεο θαη ηνπ Έξσηα, ηνπ Παλφο, ηεο Αγιαχξνπ θαη ηνπ Απφιισλα. ηε βφξεηα πιεπξά ηεο αίζνπζαο 

εθηίζεληαη θεξακηθά αγγεία, αλαζεκαηηθνί πίλαθεο θαη άιια αθηεξψκαηα απφ ην ηεξφ ηεο Νχκθεο, θαζψο θαη 

αλαζήκαηα απφ ην Ηεξφ ηνπ Αζθιεπηνχ θαη ην ηεξφ ηνπ Γηνλχζνπ. 

Ζ αίζνπζα ησλ αξρατθψλ γιππηψλ 

ην δεχηεξν επίπεδν, ζε κηα κεγάιε ηξαπεδνεηδή αίζνπζα, παξνπζηάδνληαη αληηθείκελα απφ ηελ κπθελατθή 

σο ηελ πξψηκε θιαζηθή επνρή ηεο Αθξφπνιεο. 

ηα βνξεηναλαηνιηθά, ακέζσο αξηζηεξά απφ ηελ θιίκαθα βξίζθνληαη ηα αληηθείκελα απφ ηελ κπθελατθή 

πεξίνδν, φηαλ αθφκε ε Αθξφπνιε ήηαλ ηφπνο θαηνίθεζεο θαη ιαηξείαο ζηελ έδξα ηνπ ηνπηθνχ άξρνληα. Σελ 

κεηαηξνπή ηεο Αθξφπνιεο ζε ηεξφ ρψξν ζεκαηνδνηεί ην ράιθηλν αθξσηήξην ηνπ πξψηνπ λαΐζθνπ ηεο 

http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116239
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116244
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116243
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116241
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116239
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116244
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116243
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116241
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116239
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116244
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116243
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116241
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116239
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116244
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116243
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116241
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116239
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116244
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116243
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116241
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116239
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116244
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116243
http://www.insomnia.gr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116241
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Αζελάο Πνιηάδνο. 

Ζ έθζεζε ησλ αξρατθψλ έξγσλ ζπγθξνηείηαη απφ επηά ελφηεηεο κε βάζε ζεκαηηθά θαη ρξνλνινγηθά θξηηήξηα. 

Οη ελφηεηεο είλαη: Αξρηηεθηνληθά γιππηά θαη ηκήκαηα αξρατθψλ θηηξίσλ. Παξνπζηάδνληαη ηα αεησκαηηθά 

γιππηά ηνπ Δθαηφκπεδνπ θαη ηνπ Αξραίνπ Νανχ θαζψο θαη ηα κηθξφηεξα πψξηλα αεηψκαηα απφ ηα πξψηα 

ηεξά ηεο Αθξφπνιεο. 

 

 
 
-εκαληηθά αλαζεκαηηθά γιππηά λεζηψηηθσλ εξγαζηεξίσλ θπξίσο Ναμηαθψλ θαη Πάξησλ. 
-Γιππηά πξψηκσλ αηηηθψλ εξγαζηεξίσλ κε επίθεληξν ηνλ Μνζρνθφξν. 
-Γιππηά ηεο κέζεο αξρατθήο πεξηφδνπ απφ ηελ Αηηηθή κε θεληξηθφ έθζεκα ηελ Πεπινθφξν. 
Σα αλαζήκαηα ησλ Ηππέσλ κε θεληξηθφ έθζεκα ηνλ Ηππέα Ράκπιηλ. 
Μλεκεηαθά Αηηηθά έξγα κε επίθεληξν ηελ Κφξε ηνπ Αληήλνξα. 

Κφξεο θαη άιια έξγα ηεο χζηεξεο αξρατθήο πεξηφδνπ θαη ησλ πξψηκσλ θιαζηθψλ ρξφλσλ. εκαληηθά 
κεηαμχ απηψλ, ε Νίθε ηνπ Καιιηκάρνπ, ν Έθεβνο ηνπ Κξηηίνπ, ε Κφξε ηνπ Δπζπδίθνπ, ν Ξαλζφο Έθεβνο θαη 
ην αλάγιπθν ηεο θεπηφκελεο Αζελάο. 

ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο αίζνπζαο βξίζθνληαη ηα αληηθείκελα πνπ αθνινπζνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
Παξζελψλα θαη ηα νπνία ν επηζθέπηεο βιέπεη κεηά ηελ αίζνπζα ηνπ Παξζελψλα. 

ηελ ελφηεηα ησλ Πξνππιαίσλ παξνπζηάδνληαη αξρηηεθηνληθά κέιε απφ ηα Πξνπχιαηα θαη ζρεηηθέο 
επηγξαθέο ηελ ελφηεηα ηεο Αζελάο Νίθεο παξνπζηάδνληαη ηα γιππηά ηνπ ζσξαθίνπ θαη ηεο δσθφξνπ ηνπ 
λανχ. ηελ ελφηεηα ηνπ Δξερζείνπ παξνπζηάδνληαη νη δσθφξνη, νη Καξπάηηδεο θαη νη νηθνδνκηθέο επηγξαθέο 
ηνπ θηεξίνπ. ηελ ελφηεηα ησλ κεηαπαξζελψλεησλ θαη κεηαγελέζηεξσλ έξγσλ εθηίζεληαη ζχλνια έξγσλ απφ 
ηελ θιαζηθή επνρή σο ηελ χζηεξε αξραηφηεηα θαη ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο. ην αλψηαην 
επίπεδν ηνπ κνπζείνπ βξίζθεηαη ε αίζνπζα ηνπ Παξζελψλα, φπνπ εθηίζεληαη φια ηα ζσδφκελα ζηελ Αζήλα 
γιππηά ηνπ κλεκείνπ. Οη δηαθαλείο παινπίλαθεο επηηξέπνπλ ηελ άκεζε νπηηθή επαθή κε ην αξρηηεθηνληθφ 
κλεκείν απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη ελψ πξνζνκνηάδνπλ ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ ησλ γιππηψλ. Απφ 
ηελ αίζνπζα απηή είλαη δπλαηή ε παλνξακηθή ζέαζε κεγάινπ κέξνπο ηεο Αζήλαο. Ο επηζθέπηεο αλεβαίλεη 
αξρηθά ζηνλ ππξήλα ηεο αίζνπζαο φπνπ παξνπζηάδεηαη επνπηηθφ πιηθφ, επηγξαθέο θαη βίληεν ζρεηηθά κε 
ηνλ Παξζελψλα, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ηζηνξία ηνπ κλεκείνπ. Σν δάπεδν απηήο ηεο αίζνπζαο είλαη δηαθαλέο 
θαη επηηξέπεη ηελ ζέαζε θαη ηνλ θσηηζκφ ηεο αξραηνινγηθήο αλαζθαθήο ηνπ ηζνγείνπ. Ζ δσθφξνο ηνπ 
Παξζελψλα αλαπηχζζεηαη ζε χςνο 1.50κ. ελζσκαησκέλε ζηνλ θεληξηθνχ ππξήλα ηνπ θηεξίνπ. Ζ δσθφξνο 
απεηθνλίδεη ηελ πνκπή ησλ Παλαζελαίσλ πξνο ηελ Αθξφπνιε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πέπινπ ζην μφαλν 
ηεο Θεάο. Οη κεηφπεο ηνπ λανχ αλαξηήζεθαλ ζε χςνο 2.65κ. κεηαμχ ησλ αλνμείδσησλ ραιχβδηλσλ θηφλσλ 
πνπ ζηεξίδνπλ ηελ νξνθή ηεο αίζνπζαο. -Οη κεηφπεο απεηθνλίδνπλ ηηο κπζηθέο κάρεο ζεψλ θαη αλζξψπσλ: 
Κεληαπξνκαρία, Γηγαληνκαρία, Ακαδνλνκαρία θαη ηνλ Σξσηθφ Πφιεκν. Σα αεηψαηα ηνπ λανχ ηνπνζεηήζεθαλ 
ζε ρακειέο βάζεηο απφ ηζηκέλην ψζηε λα είλαη νξαηά θαη ηα έσο ηφηε αζέαηα κέξε ησλ γιππηψλ.    Σν 
αλαηνιηθφ παξνπζηάδεη ηελ γέλλεζε ηεο Αζελάο απφ ην θεθάιη ηνπ Γία, παξνπζία ησλ άιισλ ζεψλ θαη 
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εξψσλ. Σν δπηηθφ αέησκα παξνπζηάδεη ηελ δηακάρε Πνζεηδψλα θαη Αζελάο γηα ηελ Αηηηθή. Σα πξσηφηππα 
γιππηά ζπλδπάδνληαη κε εθκαγεία ησλ γιππηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε κνπζεία ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ζπλεξγαζία 
ηεο Google κε ηα κνπζεία ηεο Αθξφπνιεο, Μπελάθε θαη Κπθιαδηθήο Σέρλεο απνηειεί κέξνο ηεο δηεχξπλζεο 
ηνπ Art Project, πνπ είρε μεθηλήζεη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2011 κε 17 κνπζεία ζε 9 ρψξεο θαη ην νπνίν πιένλ 
κεηξά 151 εηαίξνπο-κνπζεία ζε 40 ρψξεο. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ήδε πεξηζζφηεξα απφ 30.000 
αληηθείκελα ηέρλεο -δηαζέζηκα ζε πςειή αλάιπζε.                                                                     Γηα ηνπο 
ηειεπηαίνπο επηά κήλεο, ε Google θαη ηα ηξία ειιεληθά κνπζεία ζπλεξγάζηεθαλ ζηελά γηα ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνζθέξεη ζηνλ «δηαδηθηπαθφ επηζθέπηε» ηε δπλαηφηεηα λα ζαπκάζεη, ζε κνλαδηθή 
αλάιπζε, κεξηθά απφ ηα νκνξθφηεξα έξγα ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Έηζη, ζήκεξα κπνξεί 
θαλείο λα ζαπκάζεη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζε κνλαδηθή αλάιπζε, ην γιππηφ δηάθνζκν ηνπ Παξζελψλα, ηε 
βπδαληηλή ζπιινγή ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε θαη ηα εηδψιηα ηνπ Μνπζείνπ Κπθιαδηθήο Σέρλεο. 

                                                                                                                                      Κνπκδή Διέλε  (ΒΈΣ) 

 Παηζά Ξέληα  (ΒΈΣ) 

                                                                                                                                           Καλέα Νίθε ( ΒΈΣ) 

 

 Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ππήξρε έλα λεζί ζην νπνίν δνύζαλ όια ηα ζπλαηζζήκαηα. Δθεί δνύζαλ ε 

Δπηπρία, ε Λύπε, ε Αγάπε θ.ι.π. Μηα κέξα έκαζαλ όηη ην λεζί ηνπο ζα βνύιηαδε θ’ έηζη όινη επηζθεύαζαλ ηηο 

βάξθεο ηνπο θ’ άξρηζαλ λα θεύγνπλ. Ζ Αγάπε ήηαλ ε κόλε πνπ έκεηλε πίζσ. Ήζειε λα αληέμεη κέρξη ηελ 

ηειεπηαία ζηηγκή. Όηαλ ην λεζί άξρηζε λα βπζίδεηαη, ε 

αγάπε απνθάζηζε λα δεηήζεη βνήζεηα. Βιέπεη ηνλ 

Πινύην, πνπ πεξλνύζε κε κηα ιακπξή ζαιακεγό. Ζ 

Αγάπε ηνλ ξσηάεη: Πινύηε κπνξείο λα κε πάξεηο καδί 

ζνπ; Όρη δελ κπνξώ απάληεζε. Έρσ αζήκη θαη ρξπζάθη 

ζην ζθάθνο κνπ θαη δελ ππάξρεη ρώξνο γηα ζέλα.                                                                             

Ζ Αγάπε ηόηε απνθάζηζε λα δεηήζεη βνήζεηα από ηελ 

Αιαδνλεία πνπ επίζεο πεξλνύζε από κπξνζηά ηεο, ζ’ 

έλα παλέκνξθν ζθάθνο. ε παξαθαιώ, βνήζεζε κε είπε 

ε Αγάπε. Γελ κπνξώ λα ζε βνεζήζσ Αγάπε. Ζ ιύπε 

ήηαλ πην πέξα θη έηζη ε Αγάπε απνθάζηζε λα δεηήζεη 

από απηή βνήζεηα. Λύπε, άθεζε κε λα έξζσ καδί ζνπ. Ω! 

Αγάπε, είκαη ηόζν ιππεκέλε, πνπ ζέισ λα κείλσ κόλε 

κνπ είπε ε ιύπε.                                              Ζ Δπηπρία 

πέξαζε κπξνζηά από ηελ αγάπε, αιιά θ’ απηή δελ ηεο 

έδσζε ζεκαζία. Ήηαλ ηόζν επηπρηζκέλε, πνπ νύηε θαλ 

άθνπζε ηελ αγάπε λα δεηά βνήζεηα.                                                                                                                                    

Ξαθληθά αθνύζηεθε κηα θσλή. Αγάπε έια πξνο εδώ. Θα 

ζε πάξσ εγώ καδί κνπ. Ήηαλ έλαο πνιύ ειηθησκέλνο θύξηνο, πνπ ε Αγάπε δελ γλώξηδε, αιιά ήηαλ γεκάηε 

από ηέηνηα επγλσκνζύλε πνπ μέραζε λα ξσηήζεη ην όλνκα ηνπ. Όηαλ έθηαζαλ ζηε ζηεξηά ν θύξηνο έθπγε θαη 

πήγε ζην δξόκν ηνπ. Όηαλ ε Αγάπε γλσξίδνληαο πόζα ρξσζηνύζε ζηνλ θύξην πνπ ηε βνήζεζε ξώηεζε ηε 

Γλώζε. Γλώζε πνηνο κε βνήζεζε; Ο Υξόλνο, ηεο απάληεζε ε Γλώζε.                                                                                                                                                                                                                  

Ο Υξόλνο; Ρώηεζε ε Αγάπε. Γηαηί κε βνήζεζε ν Υξόλνο; Σόηε ε Γλώζε ρακνγέιαζε θαη κε βαζηά ζνθία ηεο 

είπε:                                                                                                                                                                  

Μόλν ν Υξόλνο κπνξεί λα θαηαιάβεη πόζν κεγάιε ζεκαζία έρεη ε Αγάπε!  

Αζαλαζία Λεβαληή (Α4) 

 

          

Ο. Διύηεο  
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’’ Όπου ανθεί ο μέσος όρος παύω να υπάρχω’’  

(Οδπζζέαο Διύηεο) 

Αφιερωμένο στους μαθητές μου που κάναμε μαζί αυτό το ταξίδι…                                                                                                   

                                                                                               

Υιλόδξνξ ςφέδιξ σξ μα θέλει καμείρ μα οπξκαλέςει σιρ οαγιψμέμερ αοόχειρ και μα 

αμυιςβησήςει εκείμα σα κξιμψμικά ςσεπεόστοα οξτ κτπιαπφξύμ ςσξ ςφξλικό φώπξ, 

ακόμη και εμ έση 2018. Ενίςξτ δύςκξλξ είμαι σξ μα θέςει καμείρ ςε κίμηςη μαθησέρ 

και μαθήσπιερ οξτ ήδη βαδίζξτμ ςσξ μξμόδπξμξ σψμ ειςαγψγικώμ ενεσάςεψμ για 

σημ σπισξβάθμια εκοαίδετςη και μα κασξπθώςει μα σξτρ ξδηγήςει ςσξ δπόμξ σηρ 

δημιξτπγίαρ. Κάοξτ αμαυέπει ξ Max Planck: ‘’Μια μέα εοιςσημξμική αλήθεια δεμ 

θπιαμβεύει εοειδή έοειςε σξτρ αμσιοάλξτρ σηρ και σξτρ έκαμε μα δξτμ σξ υώρ σξτρ, 

αλλά μάλλξμ διόσι ξι αμσίοαλξί σηρ κάοξσε οεθαίμξτμ και μια μέα γεμιά μεγαλώμει 

έφξμσαρ ενξικειψθεί με ση μέα θεψπία…’’ 

 Δεμ θα οπξςοαθήςξτμε μα επμημεύςξτμε ση υπάςη σξτ διάςημξτ υτςικξύ αλλά θα 

αμσιςσξιφήςξτμε μόμξμ, δύξ άνξμέρ σηρ, με δύξ ολετπέρ σξτ κξιμψμικξύ υαιμξμέμξτ 

οξτ μαρ αοαςφξλεί: Σημ δτςκξλία για αλλαγή και σημ εοίδπαςη σηρ βιψμασικήρ  

μάθηςηρ. Αμαμυιβόλψρ, είμαι οπακσικά δύςκξλξ μα καθιεπώςξτμε κι εμείρ ςσημ 

ολξύςια ελλημική γλώςςα σξ διολό σύοξ άπθπψμ   και κασαλήνεψμ.  

Αμ όμψρ νευύγξτμε αοό σξτρ σύοξτρ, κι αμ ςσαδιακά, αλλά καθημεπιμά, ξι οπάνειρ  

μαρ ςσξ ςφξλικό φώπξ και η διδαςκαλία μαρ ςσιρ ςφξλικέρ αίθξτςερ αοελετθεπψθξύμ 

αοό σημ κασεςσημέμη θεώπηςη, σόσε η μέα γεμιά έφει ελοίδερ, διόσι θα βιώςει έμα 

διαυξπξοξιημέμξ ςήμεπα, σξ ξοξίξ θα ςτμβάλλει ςσξ μα μεσαςφημασίςει σξ δικό σηρ 

αύπιξ.   

                   Και Θέλψ και Μοξπώ…………………………. 

 ‘’Κάσι ςαμ ςύμθημα και ςαμ ιδέα, και η οεσαλξύδα σηρ καπδιάρ μαρ 

‘’υσεπξύγιςε’’ ςσα δώμασα σξτ μταλξύ μαρ και οήπαμε σημ αοόυαςη μα 

αςφξληθξύμε με κάσι οεπιςςόσεπξ αοό σξ καθιεπψμέμξ…  
Με φαπά κπασάμε ςήμεπα ςσα φέπια μαρ έμα μικπό δείγμα αοό σξ αοξσέλεςμα ατσήρ 

σηρ γόμιμηρ ςτμεπγαςίαρ.                                                                                       

Σξ ξμξμάζξτμε μικπό, όφι γιασί η οπξςοάθεια δεμ ήσαμ οξλλέρ υξπέρ ενξτθεμψσική, 
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αλλά γιασί ελοίζξτμε οψρ σξ μεγαλύσεπξ μέπξρ σξτ αοξσελέςμασξρ είμαι εκείμξ 

οξτ θα υέπξτμε οάμσα ςσιρ καπδιέρ μαρ…

ΑΝ  έλα παηδί δεη κεο ηελ επίθξηζε 

Μαζαίλεη λα θαηαδηθάδεη 

ΑΝ  έλα παηδί δεη κεο ηελ ερζξόηεηα 

Μαζαίλεη λα πνιεκάεη   

ΑΝ  έλα παηδί δεη κεο ζηνλ εκπαηγκό 

Μαζαίλεη λα είλαη δεηιό 

ΑΝ  έλα παηδί δεη κεο ζηελ ληξνπή 

Μαζαίλεη λα έρεη ελνρέο 

ΑΝ  έλα παηδί δεη κεο ζηελ αλεθηηθόηεηα 

Μαζαίλεη λα είλαη ππνκνλεηηθό 

ΑΝ  έλα παηδί δεη κεο ζηελ ελζάξξπλζε 

Μαζαίλεη ηελ εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό ηνπ 

ΑΝ  έλα παηδί δεη κε έπαηλν 

Μαζαίλεη λα εθηηκά 

ΑΝ έλα παηδί δεη κε ηηκηόηεηα 

Μαζαίλεη ηε δηθαηνζύλε 

ΑΝ  έλα παηδί δεη κε αζθάιεηα           

  Μαζαίλεη λα έρεη απηνπεπνίζεζε   

ΑΝ  έλα παηδί δεη κε ηελ επηδνθηκαζία 

Μαζαίλεη λα ηνπ αξέζεη ν εαπηόο ηα       

 ΑΝ  έλα παηδί δεη κε απνδνρή θαη θηιία 

                Μαζαίλεη λα βξίζθεη αγάπε 

                                                 R .Russe 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

αρ ετφαπιςσώ για ατσό σξ…. <<σανίδι>> …. για  όλα όςα μξιπάςσηκα 

μαζί ςαρ και ςαρ εύφξμαι μα αοξκσάσε οάμσα εμοειπίερ οξτ θα ςαρ 

γεμίζξτμ με ατσξοεοξίθηςη και οεπηυάμια…      

 
  
             

  Ζ θαζεγήηξηα ζαο  

                         Αδακαληία  ηάηξα 

 



 

 

ΑΞΙΟΝ ΕΣΙ  Σψμ επώσψμ σξ σπαύλιςμα πάμψ ςσα βπάφια                                                                                                                     

έμαρ υάπξρ πξτ εκσόμψςεμ  αιώμψμ θλίχη,                                                                                                                                       

σξ σπιζόμι σξ επίμξμξ καθώρ η σύχη και σξ μάλλιμξ έπημξ μέςα ςσ’ αγιάζει.  

Ο ςστυόρ μερ ςσα δόμσια επίξπκξρ δτόςμξρ, δύξ φείλη πξτ αδύμασξ μα ςσέπνξτμ-                                         

και όμψρ σξ  <<αμσίξ>>  ςσα σςίμξπα πξτ λίγξ λάμπει και μεσά ξ για πάμσξσε θξλόρ κόςμξρ. 

       Σξ απγό και βαπύ σψμ κασαιγίδψμ όπγαμξ ςσημ κασαςσπαμμέμη σξτ υψμή ξ Ηπάκλεισξρ 

σψμ υξμιάδψμ η άλλη πλετπά η αθέαση                                                                                          

Σξ μικπό  <<γιασί>>  πξτ έμειμε αμαπάμσησξ. ΑΞΙΟΝ ΕΣΙ σξ φέπι πξτ επιςσπέυει από υόμξ 

υπιφσόμ και σώπα νέπει πξιξρ αλήθεια ξ κόςμξρ πξτ τπεπέφει πξιξ σξ <<μτμ>>  και πξιξ σξ  

<<αιέμ>> σξτ κόςμξτ:

 
                       ΝΤΝ σξ αγπίμι σηρ μτπσιάρ  Ντμ η κπατγή σξτ Μάη 

ΑΙΕΝ η άκπα ςτμείδηςη σξτ Αιεμ η πληςιυάη 

                                          Νςμ μςμ η παραίπθηπη και ρξς ύπμξς η μιμική  

Αιέμ  αιέμ ξ λόγξο και Τρόπιο η απρρική  

                       Νςμ ρωμ λεπιδξπρέρωμ ρξ μέσξο ρξ κιμξύμεμξ 

Αιέμ ρωμ μςπρηρίωμ ρξ σωο ρξ περιιπράμεμξ 

                       Νςμ ρξ περίβλημα ρηο Γηο και η Ενξςπία 

Αιέμ η βρώπη ρηο Ψςτήο και η πεμπρξςπία  

                       Νςμ ρηο Σελήμηο ρξ μελάγτρωμα ρξ αμίαρξ 

 Αιέμ ρξ τρςπξκύαμξ ρξς γαλανία πελάγιαπμα 

                       Νςμ ρωμ λαώμ ρξ αμάλγαμα και ξ μαύρξο Αριθμόο  

Αιέμ ρηο Δίκηο ρξ άγαλμα και ξ μέγαο Οσθαλμόο 

                       Νςμ η ραπείμωπη ρωμ Θεώμ  Νςμ η ππξδόο ρξς Αμθρώπξς  

                       Νςμ Νςμ ρξ μηδέμ  και Αιέμ ξ κόπμξο ξ μικρόο ξ Μέγαο! 
 
 

                                                                                                                                                                             
(Οδπζζέαο Διύηεο) 



 

 


