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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 
  

Το 5ο Γενικό Λύκειο Ιλίου, για 
δεύτερη σχολική χρονιά, παρουσιάζει το 
ηλεκτρονικό του περιοδικό, κρατώντας την 
περσινή εμπειρία και προσθέτοντας τα νέα 
δεδομένα. 

Ο Μαθητικός Τύπος του Σχολείου 
μας περιλαμβάνει το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της σχολικής χρονιάς: 
Προβληματισμοί και σκέψεις των μαθητών, 
όνειρα και επιδιώξεις, ελπίδες για τη ζωή 
μετά το Λύκειο. Σ’ ένα μαθητικό έντυπο 
ελληνικού σχολείου δεν μπορεί να λείπει η 
γωνιά της γλώσσας, οι οικολογικές σελίδες 
(φέτος αφιερωμένες στο ξίδι και την 
αλισίβα!), το ενδιαφέρον για τον κόσμο γύρω 
μας.  Προγράμματα πολιτιστικά και 
περιβαλλοντικά, ευρωπαϊκά αλλά και 
διεθνείς καινοτόμες δραστηριότητες, 
ερευνητικές εργασίες των μαθητών, 
θεατρικές παραστάσεις της ομάδας του 
Σχολείου, εκδρομές στα πλαίσια 
προγραμμάτων, συνέντευξη με την 
εκπαιδευτικό και συγγραφέα Καίτη Θηραίου.  

Αυτό που υπάρχει στο νου των 
συντακτών είναι να αναδειχθεί τόσο ο 
νεανικός ενθουσιασμός όσο και το 
συνδυαστεί αυτός με τη δημοσιογραφική 
δουλειά ενός τεύχους ποικίλης σχολικής 
ύλης. Χωρίς να καταφύγουν τα παιδιά του 
5ου ΓΕΛ Ιλίου σε αυστηρότητα 
δημοσιογράφου και σχολιαστή, άφησαν να 
πηγάσει από την εργασία τους η φρεσκάδα 
της νιότης, όπως από την καρδιά του 
ελληνικού πολιτισμού πηγάζει  η Αρετή. 
Λέξη που  έχει τις ρίζες της στο θέμα του 
ρήματος αραρίσκω και σημαίνει ενώνω, 
συνάπτω, τακτοποιώ. Ο Αριστοτέλης την 
ορίζει ως την παγιωμένη ψυχική διάθεση του 
ανθρώπου που τον ωθεί στην αναζήτηση κι 
επιλογή της μέσης οδού σε κάθε ζήτημα, και 
τον κρατά σε σταθερή πορεία μέσα σε αυτήν 

χωρίς παρεκκλίσεις. Οι μαθητές, με βάση τα 
προηγούμενα, στις δραστηριότητές τους 
διδάσκονται να συλλογίζονται με σύνεση, να 
εξετάζουν τα δεδομένα και να συγκροτούν 
τις απόψεις του. Οι «δημοσιογράφοι»  του 
Σχολείου μας ενεργούν και γράφουν όπως 
ταιριάζει σε ελεύθερο άνθρωπο. Με δύναμη 
και ψυχική φόρτιση, χωρίς εμμονικές 
αντιλήψεις, ανοικτά και ελεύθερα. Με πάθος 
και ορμή, χωρίς απόρριψη του διαφορετικού 
και αυταρέσκεια για τις απόψεις τους.  

Στο εξώφυλλο του περιοδικού 
υπάρχει μια φωτογραφία από ένα Δάσκαλο 
σ’ άλλο σχολείο, σε μια άλλη χώρα. 
Αποδίδεται τιμή στον ίδιο και τις 
προσπάθειές του να ευαισθητοποιήσει τους 
μαθητές του. Σε ειδικό ειδησεογραφικό 
άρθρο εξηγείται το γιατί. Πολύ απλά και 
βιαστικά, πιστεύω πως ανομολόγητα το 
βασικό αίτημα όλων των ανθρώπων αλλά και 
ολόκληρων λαών ήταν και είναι ο ουρανός. 
Το υψηλό, το φωτεινό, το αληθινό. Πολλές 
φορές επιμένουν να μας πληροφορούν, με 
ποικίλες τεχνικές, αυτό το κάπως ύποπτο: 
την επιστροφή στη γη. Στην πεζότητα, στην 
ανατροφοδότηση των αδιεξόδων, στην 
αναμονή ενός Μεσσία. Ναι, ζούμε στη γη, 
αλλά κοιτάζουμε τον άνθρωπο. Βλέπουμε 
ψηλά. Αυτός είναι η αξία. Αποκρύπτεται πως 
το φυσικό είναι να πετάμε, πως στην 
τελειωτική αγνή μορφή μας έχουμε φτερά.   

Το περιοδικό μας είναι το αεράκι από 
τα εφηβικά φτερουγίσματα των παιδιών του 
Σχολείου. Άλλωστε, ανέκαθεν ανήκε η 
νοσταλγία των ουρανών στα όνειρα των 
εφήβων, των ονειροπόλων, των ελεύθερων 
ανθρώπων. 

  



   

  ΟΝΕΙΡΑ, ΟΝΕΙΡΑ, ΟΝΕΙΡΑ …

Οι μέρες που ζούμε είναι δύσκολες. Κανείς 
δεν το αμφισβητεί αυτό. Δεν πρέπει όμως να 
απελπιζόμαστε και να είμαστε απαισιόδοξοι. 
Ναι, υπάρχουν λόγοι για να το κάνουμε, 
αλλά δεν πρέπει. Μπορούμε να είμαστε μαζί 
με τους φίλους μας ή τα αγαπημένα μας 
πρόσωπα και να διασκεδάζουμε χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι έχουμε χάσει την αίσθηση 
της πραγματικότητας. 
 Πρέπει να ακολουθούμε τα όνειρά 
μας, όποια και αν είναι αυτά. Κανείς δεν 
μπορεί να μας τα στερήσει. Στόχος μας είναι 
να τα πραγματοποιήσουμε. Δυστυχώς, όμως, 
πριν ακόμα ξεκινήσουμε να τα 
εκπληρώνουμε οι άνθρωποι που είναι γύρω 
μας, ακόμα και αυτοί που μας αγαπούν και 
μας νοιάζονται μας δίνουν κάποιες όχι και 
τόσο ενθαρρυντικές συμβουλές. Δεν το 
κάνουν, όμως, με κακία. Το κάνουν, γιατί 
δεν έχουν την εικόνα που έχουμε εμείς στο 
μυαλό μας. Ξέρουν πόσο δύσκολα είναι τα 
πράγματα στην εποχή μας και θέλουν να μας 
προστατέψουν. Δεν ξέρουν, όμως τις δικές 
μας δυνάμεις. Δεν ξέρουν ότι εμείς θέλουμε 
να ζήσουμε τη ζωή μας κάνοντας τα όνειρά 
μας πραγματικότητα. Δεν ξέρουν ότι 
θέλουμε μια ζωή με δουλεία, δημιουργία και 
δικαιοσύνη.  Δεν μπορούν να κατανοήσουν 
πως εμείς είμαστε νέοι και έχουμε όλη την 
ζωή μπροστά μας. Και θέλουμε τη ζωή μας, 
όπως την έχουμε φανταστεί. 

Το μέλλον δεν είναι προδιαγεγραμμένο. 
Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε αυτά που 
δεν μας αρέσουν. Ακόμα και αν αυτό δεν 
στεφθεί με επιτυχία, ο καθένας θα έχει κάνει 
τη ζωή του πιο όμορφη. Γι’ αυτό μην το 
βάζετε κάτω, Με λίγη προσπάθεια τα πάντα 
γίνονται. Αγνοήστε λοιπόν αυτές τις 
«συμβουλές» και θα είστε στο σωστό δρόμο 
προς την εκπλήρωση των ονείρων σας. 

 
 Όπως είχε πει και ο Νίκος 

Καζαντζάκης: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα 
χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες 
μέσα.» 

Έτσι λοιπόν και εμείς, ας ζωγραφίσουμε 
τα όνειρά μας και ας τα κάνουμε 
πραγματικότητα. 

 
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β2 

 
 
 

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ 
SPENCER WEST 

 
Ο Spencer West γεννήθηκε με αγενεσία του 
ιερού οστού, μια σπάνια ασθένεια η οποία 
δεν επιτρέπει στο κάτω μέρος της 
σπονδυλικής στήλης να αναπτυχθεί κανονικά 
ενώ και τα πόδια του αναπτύσσονται σα να 
κάθεται. Οι γιατροί προχώρησαν σε 
ακρωτηριασμό σε ηλικία 3 ετών. «Οι γιατροί 
μας έλεγαν ότι, όταν ήταν μωρό, ότι δεν θα 
κατάφερνε και πολλά στην ζωή του» λέει η 
μητέρα του Tonette. «Θα ακολουθούσε 
δραστηριότητες όπως η ανάγνωση ή η 
συγγραφή». Ο ίδιος βέβαια τους διέψευσε 
πανηγυρικά, αφού με σκληρή δουλειά 
κατάφερε να χρησιμοποιεί τα χέρια του ως 
πόδια και αεικίνητος να καταπιάνεται με 
οτιδήποτε θελήσει. Έχει μάλιστα αναπτύξει 



   

πλούσιο φιλανθρωπικό έργο, επιχειρώντας 
να αφυπνίσει όλον τον κόσμο. 

Έπειτα ήρθε το ταξίδι στο 
Κιλιμάντζαρο, το οποίο οργάνωσε για δύο 
λόγους. Ο πρώτος, να αποτελέσει 
παράδειγμα για τους άλλους προκειμένου να 
προσπαθήσουν να καταφέρουν το αδύνατο. 
Δεύτερον, να μαζέψει χρήματα, 750.000 
δολάρια για την ακρίβεια, προκειμένου να 
προσφέρει ένα σύστημα καθαρισμού του 
νερού για 20.000 Κενυάτες. Ο Spencer τα 
κατάφερε. Ανέβηκε στην κορυφή του 
Κιλιμάντζαρου με τα χέρια του κι από εκεί 
ψηλά απέδειξε τη δύναμη της ψυχής. 
Ασχέτως των όποιων σωματικών του 
δυσλειτουργιών. 

«…Ήταν απίστευτο που τελικά τα 
καταφέραμε μετά από όλες τις δυσκολίες που 
περάσαμε» είπε ο 31χρονος. «Θα έλεγα ότι 
νιώθω τόσο ταπεινός μπροστά σε αυτό και 
ταυτόχρονα τόσο συγκλονισμένος». Το 
ταξίδι συνολικά διήρκησε 7 ημέρες για τον 
ατρόμητο ορειβάτη από το Τορόντο και τους 
καλύτερους φίλους του, που φυσικά δεν τον 
άφησαν μόνο στο σπουδαίο αυτό εγχείρημα. 
Η παρέα πέρασε μέσα από ζούγκλες, 
χιονισμένα τοπία αλλά και αχανείς εκτάσεις 
μέχρι να φθάσει στην τελική ευθεία. Ο West 
διένυσε το 80% περίπου της διαδρομής με τα 
χέρια του, τα οποία μάλιστα μάτωσαν από το 
σκληροτράχηλο έδαφος παρά το ότι φορούσε 
γάντια. Το υπόλοιπο –κι εφόσον το 
επέτρεπαν οι συνθήκες, το διένυσε με το 
αναπηρικό του καροτσάκι. Κι όταν η 
κούραση τον κατέβαλε, απλά ανέβαινε στις 
πλάτες των συντρόφων του που τον 
μετέφεραν. 

 
(αλιευμένο από το internet) 

 
 



   

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ, 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! 

 
«Καταραμένε Έλληνα, 
Όπου να γυρίσω την σκέψη μου, όπου και να 
στρέψω την ψυχή μου, μπροστά μου σε 
βλέπω, σε βρίσκω. Τέχνη λαχταρώ, Ποίηση, 
Θέατρο, Αρχιτεκτονική, εσύ μπροστά, 
πρώτος και αξεπέραστος. Επιστήμη 
αναζητώ, Μαθηματικά, Φιλοσοφία, Ιατρική, 
κορυφαίος και ανυπέρβλητος. Για 
Δημοκρατία διψώ, Ισονομία και Ισότητα, 
εσύ μπροστά μου, ασυναγώνιστος κι 
ανεπισκίαστος. Καταραμένε Έλληνα, 
καταραμένη Γνώση… Γιατί να σε αγγίξω; 
Για να αισθανθώ πόσο μικρός είμαι, 
ασήμαντος, μηδαμινός; Γιατί δεν με αφήνεις 
στην δυστυχία μου και στην ανεμελιά μου;»  
Φρίντριχ Σίλερ (Friedrich von Schiller) 

 
Η Παιδεία σημαίνει δύο πράγματα 

και δύο αρχές, Γνώση και Ήθος. 
  H απόκτηση γνώσης σε βάθος απαιτεί 
κόπο, υπομονή, επιμονή γνωσιακό επίπεδο ή 
κατεύθυνση. Δηλαδή, ήθος ανθρώπου 
ελεύθερου καθ’ όλα και όχι στείρα δουλεία 
σε θρησκείες, ιδεολογίες και 
καταναλωτισμούς. Γνώση της φύσης, της 
τέχνης και του πολιτισμού, γνώση του 

ανθρώπου και του κόσμου. 
  Ο Αϊνστάιν έγραφε και έλεγε ότι στον 
ναό της επιστήμης έχουμε τις κολώνες και τα 
αναρριχητικά ή διακοσμητικά φυτά. 
Κολώνες είναι οι ιδιαίτερες εκείνες 
ανθρώπινες υπάρξεις του ναού της επιστήμης 
που εμφορούνται από έρωτα για την αλήθεια, 
την ομορφιά και την καλοσύνη. Αυτοί 
χτίζουν την νέα γνώση και ανοίγουν νέους 
δρόμους στην επιστήμη και στην τεχνολογία, 
όπως οι μεγάλοι δημιουργοί στην τέχνη όπως 
ο Μότσαρτ, οι μεγάλοι πολιτικοί άνδρες 
όπως ο Γκάντι, οι μεγάλοι ασκητές του 
πνεύματος, όπως χαρακτηριστικά μιλάει γι’ 
αυτούς στα έργα του ο Καζαντζάκης και 
άλλοι συγγραφείς. Τα αναρριχητικά φυτά 
στον ναό της επιστήμης είναι άνθρωποι με 
δυνατή διάνοια που παράγουν κάποιο έργο 
ίσως σημαντικό, εκμεταλλευόμενοι τις 
κολώνες. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν έγραφε στα 
αυτοβιογραφικά του σημειώματα ότι ποτέ 
δεν τον έθελξαν η εξουσία, το κέρδος και η 
ηδονή. 
  Σήμερα, η Ελλάδα αποδομείται ως 
οικονομία και ως κοινωνία. 
Υπεύθυνοι γι’ αυτό είμαστε εμείς, οι 
μεταπράτες της γνώσης, της εξουσίας και της 
οικονομίας. Εμείς όλοι, επιστήμονες, 
πολιτικοί, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες και 
κάθε μορφής ιερατείο που υποτάσσει τα 
πάντα στο ατομικό-ιδιωτικό όφελος, ερήμην 
του κοινού καλού και του κοινού οφέλους. 
Εμείς όλοι που δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε 
και δεν θέλουμε να υπηρετήσουμε το όλον. 
Εμείς που έχουμε ξεχάσει να κατανοούμε και 
να ενδιαφερόμαστε για την ποιότητα σε κάθε 
επίπεδο, επιστημονικό, κοινωνικό, πολιτικό, 
οικονομικό, καλλιτεχνικό, πνευματικό. 
  Η Ελλάδα που γνωρίσαμε καθίσταται 
παρελθόν, αφού όλοι εμείς, από τους 
επώνυμους μέχρι τους ανώνυμους, 
υποκαταστήσαμε την ποιότητα με την 
ποσότητα, ενώ η παιδεία που θα έπρεπε να 



   

υπηρετούμε ως Έλληνες είναι η παιδεία του 
όλου ανθρώπου που τον ευαισθητοποιεί. 
Όπως επισημαίνει ο Μάρξ στα νεανικά του 
κείμενα, αληθινή παιδεία είναι αυτή που 
καθιστά τον άνθρωπο ικανό να 
αντιλαμβάνεται ως μέγιστο πλούτο του τον 
άλλο άνθρωπο! 
  Ήθος και γνώση είναι τα συστατικά 
της Δημοκρατίας.  
  Γλώσσα, Ιστορία, Φιλοσοφία, Τέχνη, 
Άθληση, Λογική, Φυσική, Μαθηματικά, 
είναι ο σκληρός πυρήνας της Παιδείας.  
  Η Ελλάδα του σήμερα οδηγείται 
βήμα προς βήμα σε ένα πρωτόγνωρο και 
πολυ-επίπεδο χάος, φτωχαίνει και 
μεταλλάσσεται σε κάτι το τραγικά αστείο, 
διότι οι Έλληνες ομιλούν μηχανικά και 
ξύλινα ελληνικά των χιλίων το πολύ λέξεων.  
  Η Δημοκρατία δεν μπορεί να 
υποστηριχθεί από ανθρώπους με 
επιφανειακή παιδεία. 
  Η απλή εκπαίδευση χωρίς ουσιαστική 
εμβάθυνση στα βασικά γνωστικά πεδία των 
φυσικομαθηματικών ή των ανθρωπιστικών 
επιστημών αλλά και πραγματική βιωματική 
μύηση στις τέχνες και την άθληση, δεν 
μπορεί παρά να οδηγήσει σε υποβιβασμό του 
δημοκρατικού, κοινοτικού και κοινωνικού 
αισθήματος. 
  Η εργαλειακή εκπαίδευση 
μηχανοποιεί και «ρομποτοποιεί» τον 
άνθρωπο, φονεύοντας το πνεύμα του. 
  Παράγει ανθρώπους ανίκανους να 
δημιουργούν για τους άλλους σε υλικό, 
κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο. Παράγει 
νάνους ανθρώπους, ικανούς να κλέβουν 
χωρίς αιδώ το δημόσιο χρήμα, να ζουν 
πολυτελώς αυτοί και οι δικοί των, ερήμην 
των ανθρώπων που πεινούν, που ζουν 
εξαθλιωμένοι στο κοινωνικό περιθώριο και 
που χάνουν κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
χάριν του απάνθρωπου και τερατόμορφου 
κερδοσκοπισμού, με όποιο προσωπείο, 

εθνικιστικό, θρησκευτικό ή 
παγκοσμιοποιητικό και άσοφα 
πολυπολιτισμικό. 
  Η εργαλειακή εκπαίδευση είναι χωρίς 
πνεύμα και είναι η αιτία για την φθορά του 
φυσικού περιβάλλοντος και τον υποβιβασμό 
των λαών, των πόλεων και των κοινωνιών σε 
εξαθλιωμένη ανθρωπομάζα, ανίκανη να 
σκεφθεί, να πράξει και να αντιδράσει. Έτσι, 
καταργούμε την πόλη, τους πολίτες και την 
Δημοκρατία, σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο. 
  Η εργαλειακή εκπαίδευση δεν είναι 
παιδεία αλλά δολοφονία του ανθρώπινου 
πνεύματος, της δημοκρατίας και της 
ανθρωπιάς. Οδηγεί στο μηχανικό ζην και 
υπάρχειν, δηλαδή στον οικονομικό, 
κοινωνικό, πολιτιστικό και πνευματικό 
θάνατο! 

 
Γεώργιος Π. Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής στην 

Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (πηγή: RAMNUSIA) 

 
Επιμέλεια – Διασκευή: 

 ΣΟΥΜΙΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ4 
 

 
 
 



   

ΛΕΟ ΜΠΟΥΣΚΑΛΙΑ 
(Να ζεις, να αγαπάς και να 

μαθαίνεις) 
 

«Όταν γελάς, κινδυνεύεις να σε περάσουν 
για χαζό. Και τι με αυτό; Οι χαζοί 
διασκεδάζουν πολύ!»  

«Όταν κλαις κινδυνεύεις να σε 
περάσουν για συναισθηματικό. Και βέβαια 
είμαι συναισθηματικός. Μου αρέσει. Τα 
δάκρυα βοηθάνε.» 

«Όταν ανοίγεσαι στον άλλο, 
κινδυνεύεις να μπλέξεις. Ποιος λέει ότι το 
μπλέξιμο είναι κίνδυνος; Εγώ θέλω να 
μπλέξω.» 

«Όταν εκδηλώνεις τα συναισθήματα 
σου, κινδυνεύεις να δείξεις τον πραγματικό 
σου εαυτό. Και τι άλλο έχω να δείξω;»  

«Όταν εκθέτεις τις ιδέες και τα 
όνειρά σου μπροστά στους άλλους, 
κινδυνεύεις να χαρακτηριστείς αφελής. Α, με 
έχουν χαρακτηρίσει πολύ χειρότερα από 
αυτό.» 

«Όταν αγαπάς, κινδυνεύεις να μην 
στο ανταποδώσουν. Δεν αγαπώ για να μου το 
ανταποδώσουν.» 

«Όταν ζεις, κινδυνεύεις να πεθάνεις» 
Είμαι έτοιμος για αυτό....» 

 «Όταν ελπίζεις, κινδυνεύεις να 
απογοητευτείς, κι όταν δοκιμάζεις, 

κινδυνεύεις να αποτύχεις. Ναι, αλλά πρέπει 
να ρισκάρεις, γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος 
στη ζωή είναι να μην ρισκάρεις τίποτε. Ο 
άνθρωπος που δεν ρισκάρει τίποτε, δεν κάνει 
τίποτε, δεν έχει τίποτε, δεν είναι τίποτε. 
Μπορεί να αποφεύγει τον πόνο και τη λύπη, 
όμως δεν μπορεί να μάθει και να νιώσει και 
να αλλάξει και να αναπτυχθεί και να 
αγαπήσει και να ζήσει. Δεμένος με τις 
βεβαιότητές του, είναι ένας σκλάβος. Έχει 
παραιτηθεί από την ελευθερία του. Μόνο ο 
άνθρωπος που ρισκάρει είναι πραγματικά 
ελεύθερος!» 

(Το παραπάνω απόσπασμα υπάρχει και στο βιβλίο 
Νεοελληνικής γλώσσας της Β΄ Γυμνασίου!) 

 
 

Επιλογή αποσπασμάτων 
 ΣΟΥΜΙΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ4 

 

 
 



   

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΧΕΙΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 
 

Στην Παλαιστίνη υπάρχουν δύο 
λίμνες, η λίμνη της Γαλιλαίας και η Νεκρά 
Θάλασσα. 
  Το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι 
ότι δέχονται και οι δύο τα νερά του ποταμού 
Ιορδάνη. 

Αλλά η Γαλιλαία δέχεται τα νερά και 
τα αφήνει να φύγουν προς το Νότο.  

Η Νεκρά Θάλασσα δέχεται τα νερά 
του Ιορδάνη και τα κρατάει για τον εαυτό 
της. 

Στη Γαλιλαία υπάρχει υπέροχη ζωή 
μέσα στην λίμνη και γύρω από αυτήν.  

Στη Νεκρά δεν υπάρχει ίχνος ζωής. 
Η Νεκρά Θάλασσα δείχνει 

συμβολικά τι συμβαίνει, όταν κάποιος 
κρατάει πράγματα για τον εαυτό του.  
 

Να δέχεσαι και να προσφέρεις.  
Αυτό είναι το μυστικό  

για να έχεις πληρότητα ζωής. 
 
 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ 
 ΓΙΑ ΕΜΑΣ

 
Κάνοντας μια βόλτα στα γραφικά 

σοκάκια και τα δρομάκια του χωριού, σα να 
με έπιασε μεγάλη νοσταλγία! Σε κάτι 
απομακρυσμένα χωράφια που τώρα πια 
ακούς μόνο κάποια σπαστά ελληνικά μαζί με 
αλβανικά, κάποια χρόνια έρχονταν οι 
κάτοικοι με όρεξη και μεράκι  να δουλέψουν. 
Καλλιεργούσαν τη φύση με απόλυτο 
σεβασμό προκειμένου να δρέψουν τους 
καρπούς της και να καταφέρουν να 
καλύψουν κάποιες βασικές ανάγκες του 
σπιτικού τους. Τώρα πια, στα γραφικά στενά 
η απόλυτη ησυχία. Μόνο κάτι παππούδες 
έχουν ξεμείνει σε ένα παραδοσιακό καφενείο 
για να μας θυμίζουν πως το χωριό 
κατοικείται. Τώρα άραγε, που να ζούμε; Δε 
ζούμε ούτε σε βουνό άλλα ούτε και στην 
θάλασσα! Δεν μπορείς να νιώσεις ούτε το 
τσουχτερό διαπεραστικό κρύο του χειμώνα, 
ούτε να ακούσεις το κύμα να σκάει στα 
βράχια!  Ζούμε στο απόλυτο τσιμέντο. 
Κάνουμε υπομονή μέχρι να παίξει το 
καλοκαιρινό σποτάκι στο Star για να μας 
θυμίσει ότι πρέπει να πάμε και ’μεις 
διακοπές!  

«Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους 
πάτησε το τρένο» Πράγματι, οι μάγκες 
χάθηκαν, εξαφανίστηκαν και κρύφτηκαν στις 
φωλιές του χρόνου! Γιατί εγώ, όταν ακούω 
«μάγκας»,  σκέφτομαι εκείνο τον 
καλοσυνάτο παππού των παλαιών χρόνων 
που στο πρόσωπο του καθρεφτίζονται οι 
κακουχίες, ο αγώνας για επιβίωση, και τα 
χέρια του είναι παντού σημαδεμένα από τις 
δουλειές στο χωράφι! Εκείνος ο 
κουρελιασμένος ψαράς που φρόντισε την 
οικογένειά του και ο λεπτεπίλεπτος αγρότης 
που καλλιέργησε με αγάπη το χωραφάκι του! 
Τι μπορούν να δείξουν σ’ αυτούς τα νωθρά 



   

δάχτυλά μας, συνηθισμένα να πατάνε με 
οργή και νεύρο τα πλήκτρα του 
πληκτρολογίου; Τι να πουν τα ανέκφραστα 
πρόσωπά μας που έχουν ξεχάσει να 
εκφράζονται από την αποχαύνωσή μας 
μπροστά στους υπολογιστές; Είμαστε ένα 
τίποτα μπροστά τους. 
  Και εμείς υπομένουμε σ’ αυτή την 
ανιαρή ζωή! Αυτή που άλλοι έχουν ορίσει 
για μας.  Στο δρόμο πάντα θα σε πετυχαίνω  
κάπου να πηγαίνεις. Στην δουλειά θα κάτσεις 
μπροστά από έναν υπολογιστή, στο σπίτι και 
στην καφετέρια θα καείς στο Facebook, στο 
σινεμά θα ξεστραβωθείς μπροστά από μια 
γιγαντοοθόνη και στην καφετέρια για να 
θαυμάσεις την αγαπημένη σου ομάδα. Έχουν 
αιχμαλωτιστεί τα μάτια μας σε αυτά τα 
πολύχρωμα κινούμενα pixels. Και τι 
κάνουμε ενάντια σ’ αυτό; Πλακωνόμαστε 
στα αντικαταθλιπτικά χάπια για να τα 
βγάλουμε πέρα με τη δουλειά, την 
καθημερινή ζωή, το στρες. Όμως, η 
ηλικιωμένη κυρία πώς κατάφερνε στα 70 της 
να σκαρφαλώνει σε δέντρα και να τινάζει τα 
δέντρα για καρπούς; Έφτασες νέε τα 25 και 
από την ακινησία δεν μπορείς να πάρεις τα 
πόδια σου απ’ το πάτωμα!   

Και σε όλα εκείνα τα παιδιά που 
εξακολουθούν να ζουν στις γκρίζες πόλεις τι 
θα πούμε; Θα συνεχίσουμε να τα 
μπουκώνουμε ασταμάτητα με ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, άγνωστης και αμφίβολης 
ποιότητας, μέχρι να φτάσουν να 
μετατραπούν σε κομπλεξικούς ενήλικες με 
απωθημένα; Οι γονείς μας μεγάλωσαν στη 
φύση λερώνοντας τα ρούχα τους αλλά 
καθαρίζοντας την ψυχή τους.  Όμως, τα 
παιδιά καλώς ή κακώς θα ερωτευθούν, θα 
παίξουν, θα γελάσουν. Οι παππούδες αυτοί 
όμως που ξέμειναν στις άχαρες αυτές πόλεις; 
Δυστυχώς, είναι καταδικασμένοι να ζήσουν 
έτσι. Να ξυπνάνε ακούγοντας τις γκαρίδες 
του τηλεοπτικού αστέρα και τα 

αποκρουστικά δελτία ειδήσεων για να 
πληροφορηθούν αργά η γρήγορα πως η 
σύνταξή τους ξαναμειώνεται.     

Μην ξεχνάμε, όμως, πως το μόνο που 
θέλουν αυτοί είναι ένα ήσυχο καφενείο να 
εκφράσουν τον ταλαίπωρο πόνο τους.  

Αλλά και το φαγητό εδώ, άνοστο και 
χωρίς μυρωδιές! Το ψωμί, σκέτος αφρός, το 
κρέας σάπιο! Μόνο πρόσθετες γλυκαντικές 
και αρωματικές ουσίες. Η γνήσια ακολουθία 
του «καλλιεργώ-παράγω-γεύομαι» τα δικά 
μου αντικαθίσταται από το χρήμα και την 
απρόσωπη κατανάλωση. 

Και σ’ αυτό το σημείο αρχίζεις να 
αναρωτιέσαι. Γιατί επιλέγουμε να ζούμε σ’ 
αυτό το μέρος; Συνειδητά ή εξαναγκαστικά; 
Μάλλον έχουμε βολευτεί από τα 
«γλυκίσματα» της  παγκοσμιοποιημένης 
κοινωνίας που ξέρει να μετράει με 0 και 1 
και να απαντάει με ΝΑΙ και ΟΧΙ. Έχουμε 
πλημμυριστεί με υλικές ανάγκες και 
αδυνατούμε να διώξουμε την μονότονη 
ψυχοαδιέξοδη καθημερινότητα.  

Δηλαδή, μιλώντας πιο «σταράτα» 
ζούμε σε μια εν δυνάμει  πτωχευμένη 
κοινωνία και αν το σύστημα καταρρεύσει, θα 
καταρρεύσουμε και ’μεις.  Στόχος μας να 
χαράξουμε έναν νέο δρόμο προς μια νέα 
αρχή! Να ξαναονειρευτούμε και να 
ξαναανακαλύψουμε τις πραγματικές αξίες 
της ζωής. 

 
ΣΤΑΣΙΝΗ ΦΙΛΗ Α4 

 



   

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΝΑ 
ΜΙΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Ο φιλόσοφος και μαθηματικός Βένερ 
Χάιζενμπεργκ παρατηρεί: «Η θητεία μου 
στην αρχαία Ελληνική γλώσσα υπήρξε η 
σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στην 
γλώσσα αυτήν υπάρχει η πληρέστερη 
αντιστοιχία ανάμεσα στην λέξη και στο 
εννοιολογικό της περιεχόμενο».   

Γράφει ο μεγάλος ποιητής και 
ακαδημαϊκός Νικηφόρος Βρεττάκος: «Όταν 
κάποτε φύγω από τούτο το φώς θα ελιχθώ 
προς τα πάνω, όπως ένα ποταμάκι που 
μουρμουρίζει. Κι αν τυχόν κάπου ανάμεσα 
στους γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω 
αγγέλους, θα τους μιλήσω Ελληνικά, επειδή 
αυτοί δεν ξέρουνε γλώσσες, μιλάνε μεταξύ 
τους με μουσική». 

Ο Κικέρων έγραψε: "Εάν οι θεοί 
μιλούν, τότε σίγουρα χρησιμοποιούν την 
γλώσσα των Ελλήνων!" 

Ο Γκαίτε έγραψε: "Άκουσα στον Άγιο 
Πέτρο της Ρώμης το Ευαγγέλιο σε όλες τις 
γλώσσες. Η ελληνική αντήχησε άστρο 
λαμπερό μέσα στη νύχτα." 

Ο Γιάννης Ξενάκης είπε: "Η 
μουσικότητα της ελληνικής γλώσσης είναι 
εφάμιλλος της συμπαντικής."  

Για παράδειγμα: 
 ἄρχων < ἄρα(: γη) + ἔχων => άρχοντας 

(αφού η κατοχή γης ήταν προϋπόθεση 
εξουσίας). 

 βοηθός <(βοή (φωνή) + θέω (: τρέχω ) => 
αυτός που τρέχει στο κάλεσμα. 

 ἀστήρ  < ἀ στερητικό +  θέμα -στη  του 
ἵστημι (: στέκομαι) => αυτός που δεν 
στέκεται, που κινείται ( οι αρχαίοι είχαν 
μελετήσει τις κινήσεις των άστρων). 

 φθόνος < φθίνω (: μειώνω) => αυτός 
που μειώνει, καταστρέφει.  

 ἄφθονος < ἀ στερητικό + φθίνω => κάτι 
που δεν φθίνει, δεν τελειώνει. 

 ὡραῖος < ὥρα => αυτό που είναι στην 
(καλύτερη) ώρα του. 

 ἐλευθερία < ἐλεύθω  (:πηγαίνω) 
+ἐρῶ  (:αγαπώ) =>  το να πηγαίνεις όπου 
αγαπάς. 

 ἄγαλμα < ἀγάλλομαι (: ευχαριστιέμαι) => 
αυτό που ευχαριστεί ( θεούς ή 
θνητούς).         

 ἀγαλλίασις < ἀγάλλομαι + ἴαση 
(:γιατρειά) => η ευχαρίστηση που 
γιατρεύει. 

 πειρούνι < πείρω (: τρυπώ). 
 οἰσοφάγος < οἴσω (μέλλοντας του φέρω) 

+ ἔφαγον => το όργανο που μεταφέρει την 
τροφή. 

Είναι προνόμιό σου να μιλάς ελληνικά, 
αλλά δεν είναι δικαίωμά σου να τα 

αλλοιώνεις. 

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ  

ΠΟΥ ΤΙΣ ΛΕΜΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ 

ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗ! 
 

Κάποιες λέξεις τις λέμε λάθος στη φωνητική 
τους απόδοση. Το άρθρο έχει σκοπό να μας 
δώσει μία λίστα από αρκετά συνηθισμένες 
τέτοιες λέξεις που τις λέμε λάθος στην 
καθομιλουμένη!  
 
 αγοραπωλησία και όχι αγοροπωλησία 
 αεριωθούμενο και όχι αερωθούμενο 
 αθλητίατρος και όχι αθλίατρος 
 ακατονόμαστος και όχι ακατανόμαστος 
 ανδριάντας και όχι αδριάντας 
 ανενημέρωτος κι όχι ανημέρωτος 



   

 ανεξεταστέος και όχι αναξεταστέος 
 αποδιοπομπαίος και όχι αποδιοπομπιαίος 
 το απολωλός και όχι το απολωλόν 
 αυτοκινητικό δυστύχημα και όχι 

αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αλλά 
αυτοκινητιστικοί αγώνες. 

 δεισιδαιμονία και όχι δεισδαιμονία 
 διελκυστίνδα και όχι διελκυνστίδα 
 ενάλιος και όχι ενιάλιος 
 ευρεία χρήση και όχι ευρέα χρήση 
 επιτίθεμαι / επιτίθενται και όχι επιτίθομαι 

/ επιτίθονται 
 καταχώριση (σε φακέλους) και όχι 

καταχώρηση 
 μεγέθυνση, μεγεθυσμένος αλλά και 

μεγεθυμένος και όχι μεγένθυνση, 
μεγενθυμένος 

 η προβλήτα και όχι ο προβλήτας 
 συνονθύλευμα και όχι συνοθύλευμα 
 υποβολιμαίος και όχι υποβολιμιαίος 
 υποθηκοφυλακείο κι όχι υποθηκοφυλάκιο 
 χλοοτάπητας και όχι χλωροτάπητας  
 η ψήφος και όχι ο ψήφος 
 ανεξαρτητοποιούμαι και όχι 

ανεξαρτοποιούμαι 
 αντικαθίστανται και όχι αντικαθιστώνται 
 έχω απαυδήσει και όχι έχω απηυδήσει, 

αλλά: απηυδισμένος 
 αποκτώνται και όχι αποκτούνται 
 απεμπολώ και όχι απεμπολίζω 
 απολαύει της εμπιστοσύνης και όχι 

απολαμβάνει 
 αποτίνω (φόρο τιμής) και όχι αποτίω. 
 αποκατεστάθη και όχι απεκατεστάθη 
 διαλευκαίνω και όχι διαλευκάνω (αλλά θα 

διαλευκάνω) 
 διατίθενται και όχι διατίθονται 
 εισέπραξα και όχι είσπραξα 
 ελλοχεύω και όχι ελογχεύω 
 εξεπλάγην και όχι εκπλάγηκα 
 εξέφρασα και όχι έκφρασα 
 θα επιστήσω και όχι θα εφιστήσω 

 

 καταπατούνται και όχι καταπατώνται 
 παρεισφρέω, παρεισέφρησα και όχι 

παρεισφρύω, παρεισέφρυσα 
 συνέθεσα και όχι σύνθεσα 
 συνελήφθη και όχι συλλήφθηκε 
 τίθενται και όχι τίθονται 

 
 

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ 
ΛΑΘΗ  

ΣΕ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ 
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 

 
Συνηθίζουμε κάποιες εκφράσεις και 

τις λέμε με τη σιγουριά ότι είναι σωστές. 
Δείτε όμως πόσες είναι λάθος! 
 «Ευχαριστούμε όλους όσοι μας 

συμπαραστάθηκαν» (και όχι: «όλους 
όσους…», διότι είναι υποκείμενο στο 
ρήμα που ακολουθεί, αλλά: 
«ευχαριστούμε όσους…» και 
«επικοινωνεί με όλους όσους εκτιμάει», 
επειδή εδώ το «όσους» είναι αντικείμενο 
του ρήματος). 

 Αντίγραψε ό,τι βλέπεις (και όχι 
αντέγραψε ό,τι βλέπεις) γιατί είναι 
προστακτική σύνθετου ρήματος. 

 π.μ. (=προ μεσημβρίας), μ.μ. (=μετά 
μεσημβρίαν και όχι μετά μεσημβρίας), 
π.Χ.(=προ Χριστού), μ.Χ. (=μετά Χριστόν 
και όχι μετά Χριστού). 

 Περισσότεροι από έναν ή περισσότεροι 
του ενός (και όχι: περισσότεροι από ένας). 

 Με πολλή αγάπη (όχι με πολύ αγάπη), 
πολλή δουλειά (όχι πολύ δουλειά) αλλά 
πολύς κόσμος, πολύ νερό, πολλοί 
άνθρωποι, πολλά πράγματα. 

 Γίνονται όλοι δεκτοί ανεξαρτήτως ηλικίας 
(και όχι: ανεξαρτήτου ηλικίας). 

 Ενήργησα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
μου (και όχι: στα πλαίσια). 



   

 πόσο πολλοί, τόσο πολλοί, πόσο πολλή 
(και όχι: πόσοι πολλοί, τόσοι πολλοί, τόση 
πολλή). 

 Ο επικεφαλής, του επικεφαλής, τον 
επικεφαλής, οι επικεφαλής κλπ. (και όχι: 
τον επικεφαλή, του επικεφαλούς). 

  «Στο βιβλίο του πραγματεύεται το θέμα 
των κοινωνικών θεσμών» (και όχι: 
διαπραγματεύεται). Αλλά: «Ο Υπουργός 
Εξωτερικών διαπραγματεύεται τους όρους 
της ειρήνης». 

 Ασχολούμαστε, ασχολούμασταν (και όχι: 
ασχολιόμαστε κλπ. διότι το ρήμα είναι 
ασχολούμαι και όχι ασχολιέμαι).) Στον 
παρατατικό όμως, ασχολιόταν. 

 «Αυτός επανέλαβε (αόρ.) την προσπάθεια 
χτες» – «Εσύ επανάλαβε (προστακτ.) την 
προσπάθεια αύριο». Οι προστακτικές δεν 
παίρνουν χρονική αύξηση. Ομοίως, 
«παρήγγειλα ένα ποτό» – «παράγγειλέ 
μου ένα ποτό» (ποτέ στην προστακτική: 
παρήγγειλε ένα ποτό), «αυτός αντέγραψε 
τις σημειώσεις» – «αντίγραψέ μου τις 
σημειώσεις», «αυτός απέρριψε την 
πρότασή του» – «εσύ απόρριψε την 
πρότασή του». 

 Επαναλαμβάνω (όχι ξαναεπαναλαμβάνω). 
 Πριν από την έναρξη (και όχι: πριν την 

έναρξη). 
 Το «μέσα» μπροστά από «σ» γίνεται 

«μες» (αλλά όχι απαραίτητα, μπορεί να 
μείνει «μέσα»), ποτέ όμως «μεσ’». Π.χ. 
«Μεσ’ από το δάσος», αλλά «μες στο 
δάσος» ή «μέσα στο δάσος». 

 Της προσεχούς προβολής (όχι της 
προσεχής προβολής) γιατί τα δικατάληκτα 
επίθετα σε -ης/ -ης/ -ες, σχηματίζουν τη 
γενική ενικού του θηλυκού σε –ους. 

 Αντεπέξερχομαι στις δυσκολίες (και όχι 
ανταπεξέρχομαι), καθώς το ρήμα είναι 
σύνθετο από τα αντί+επί+εκ+έρχομαι. 

 Ο ενδιαφέρων άνθρωπος (όχι ο 
ενδιαφέρον) και τον ενδιαφέροντα 
άνθρωπο (όχι τον ενδιαφέρον). 

 Προσοχή στη διάκριση «σαν» και «ως»: 
το «σαν» χρησιμοποιείται για 
παρομοιώσεις, ενώ το «ως» 
χρησιμοποιείται για πραγματικές 
ιδιότητες. Έτσι για παράδειγμα όταν 
αναφερόμαστε σε ενέργειες δικηγόρων, 
γιατρών κλπ που έχουν σχέση με την 
άσκηση του επαγγέλματός τους, τότε λέμε 
«ενήργησε ως δικηγόρος», «θεωρεί, ως 
γιατρός». Για ανάλογες ενέργειες ατόμου 
που δεν ασκεί το επάγγελμα 
χρησιμοποιούμε το «σαν» : «μίλησε σαν 
δικηγόρος» (χωρίς να είναι), «τον 
φρόντισε σαν γιατρός». Σημειωτέον ότι το 
«ως» ακολουθείται από κατηγορούμενο 
που πρέπει να μπει στην κατάλληλη 
πτώση, π.χ. «η εκλογή του ως καθηγητή» 
(και όχι: «ως καθηγητής»), «οι ενέργειές 
του ως δικηγόρου», «η γνωμάτευσή του 
ως ιατρού». 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

 AFTER = Από το ομηρικό αυτάρ= μετά. 
Ο Όμηρος λέει: ''θα σας διηγηθώ τι έγινε 
αυτάρ''... 

 BANK = λατινικά pango από το παγιώ, 
πήγνυμι. Οι τράπεζες πήραν την ονομασία 
τους από τα πρώτα 'τραπέζια' (πάγκους) 
της αγοράς. 

 BOSS = από το πόσσις = ο αφέντης του 
σπιτιού. 

 BRAVO = λατινικό, από το βραβείο. 



   

 DOLLAR = από το τάλλαρον = καλάθι 
που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης στις 
ανταλλαγές, π.χ. «δώσε μου 5 τάλλαρα 
σιτάρι». Παράγωγο είναι το τάλληρο, 
αλλά και το τελλάρo! 

 DOUBLE = από το διπλούς - διπλός. 
 EXIST = λατινικά ex+sisto από το 

έξ+ίστημι= εξέχω, προέχω. 
 EXIT = από το έξιτε = εξέλθετε. 
 FATHER = από το πάτερ (πατήρ). 
 HEART, CORE = από το κέαρ = καρδιά. 
 HUMOR = από το χυμόρ = χυμός. (Στην 

ευβοϊκή διάλεκτο, όπως αναφέρεται και 
στον Κρατύλο του Πλάτωνος, το τελικό  
'ς' προφέρεται ως 'ρ'. Π.χ. σκληρότηρ αντί 
σκληρότης). 

 KISS ME = εκ του κύσον με = φίλησέ με 
(...είπε ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη). 

 MATRIX = από το μήτρα. MATURITY = 
λατινικά: maturus από το μαδαρός= 
υγρός. 

 MAXIMUM = λατινικά: maximum από 
το μέγιστος. 

 ME = από το με. 
 MODEL = από το μήδος= σχέδιο (η ίδια 

ρίζα με τη μόδα (= moda). 
 MONEY = λατινικό: moneta από το μονία 

= μόνη επωνυμία της Θεάς Ήρας: 
Ηραμονία. Στο προαύλιο του ναού της 
Θεάς στη Ρώμη ήταν το νομισματοκοπείο 
και τα νομίσματα έφεραν την παράστασή 
της, (monetae). 

 MOTHER = από το μήτερ, μάτηρ, μήτηρ. 
 NIGHT = από το νύχτα. 
 NO = λατινικό: non, ne εκ του εκ του νη: 

αρνητικό μόριο ( «νέ τρώει, νέ πίνει» ), ή 
(νηπενθής = απενθής, νηνεμία = έλλειψη 
ανέμου. 

 PAUSE = από το παύση. 
 SPONSOR από το σπένδω = προσφέρω 

(σπονδή). 
 TURBO = από το τύρβη = κυκλική 

ταραχώδης κίνηση. 

 YES = από το γέ = βεβαίως.WATER = 
από το Ύδωρ ΥΔΩΡ (νερό), με το δ να 
μετατρέπεται σε τ. 

 Αγγλικά άραγε πως λέγεται το 
computer;  

Όταν πλημμύριζε ο Νείλος στην Αρχαία 
Αίγυπτο, οι αγρότες που είχαν χωράφια 
δίπλα στο ποτάμι έχαναν  τα όριά τους. Όταν 
βρέθηκε εκεί ο Θαλής ο Μιλήσιος να 
μετρήσει την μεγάλη πυραμίδα από την σκιά 
της, του ανέθεσαν να βρει έναν τρόπο έτσι 
ώστε μετά την άμπωτη να μπορούν να 
ξαναβρούν οι Αιγύπτιοι αγρότες τα όρια των 
χωραφιών τους. Ο Θαλής έβαλε πασσάλους 
ανά τακτά διαστήματα στην άκρη του 
ποταμού κατά μήκος της ακτής. Από κάθε 
πάσσαλο έδεσε μακριά σχοινιά προς τα έξω, 
προς τα χωράφια, δηλαδή κάθετα σε 
διεύθυνση προς τον ποταμό. Τα σχοινιά κατά 
μήκος τους, ανάλογα με τις αποστάσεις 
έφεραν κόμβους !!! Με την βοήθεια 
των κόμβων μέτρησε ακριβώς τα σύνορα του 
κάθε αγρού, αφού είχε σταθερή απόσταση 
από τον ποταμό. Η μέθοδος αυτή, του να 
υπολογίζεις δηλαδή με ακρίβεια, 
ονομάστηκε κομβέω (=υπολογίζω, μετρώ 
ακριβώς με τη βοήθεια κόμβων). Αργότερα, 
το πήραν οι Λατίνοι που όσοι ήξεραν να 
εκτελούν μαθηματικές ή αριθμητικές 
πράξεις, το φώναζαν δυνατά 
(εξού κομπασμός), και ο υπολογισμός σε 
αυτούς έγινε combaso, ή compasso. (Υπάρχει 
και σήμερα όργανο στη ναυσιπλοΐα για 
υπολογισμό της πορείας του πλοίου 
κλπ). Έκτoτε, το μετρώ ή υπολογίζω με 
ακρίβεια compaso =>  computer. Αγγλικά 
άραγε πως λέγεται το computer; Γιατί 
Ελληνικά ξέρουμε. 
 

 
 
 

«Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου, 
πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;» 
 
Δ.  Σολωμός 

 



   

ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
 

 
Με τον 

καλύτερο τρόπο 
απάντησε ένας 
δάσκαλος δημοτικού 
σχολείου στο Ιράν 
στον εκφοβισμό και 
τα χλευαστικά 

σχόλια που δεχόταν ένας 8χρονος μαθητής 
του από τους συμμαθητές του, επειδή είχε 
χάσει τα μαλλιά του λόγω μίας σπάνιας 
ασθένειας.  

Ο δάσκαλος Αλί Μοχαμαντιάν μπήκε 
μία μέρα στην τάξη και έκπληκτοι οι 
μαθητές είδαν ότι είχε ξυρίσει το κεφάλι 
του.  

Οι μαθητές όχι μόνο αντιλήφθηκαν 
το λάθος τους και σταμάτησαν να ενοχλούν 
τον μικρό Μαχάν Ραχίμι, αλλά αποφάσισαν 
να του συμπαρασταθούν με τον ίδιο τρόπο: 
ξύρισαν και εκείνοι τα μαλλιά τους.  

Ο δάσκαλος, που έχει γίνει ήρωας 
στο Ιράν, δέχθηκε τα συγχαρητήρια του 
ιρανού προέδρου Χασάν Ροχανί ενώ, 
σύμφωνα με τον Guardian, η κυβέρνηση 
αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση της 
οικογένειας του παιδιού, ώστε να καλυφθούν 
τα ιατρικά έξοδα για αντιμετώπιση της 
ασθένειάς του. 

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ: 
Ήταν Άνθρωπος 

 
Με την πρώτη ματιά έβλεπε κανείς 

απλώς μια γερασμένη γυναίκα. Έσερνε τα 
βήματά της, μόνη, παρατημένη, με σκυμμένο 
κεφάλι. Όσοι περνούσαν από το πεζοδρόμιο 
της πόλης αποτραβούσαν το βλέμμα τους, 
για να μη θυμηθούν ότι τα βάσανα και οι 
πόνοι δεν σταματούν. 

Ένα νέο ζευγάρι μιλούσε και γελούσε 
με τα χέρια γεμάτα από ψώνια και δεν 
πρόσεξαν τη γυναίκα. Μια μητέρα με δύο 
παιδιά βιάζονταν να πάνε στο σπίτι τους. Δεν 
έδωσαν προσοχή. Ένας παπάς είχε το νου 
του σε ουράνια θέματα και δεν την πρόσεξε. 

Αν πρόσεχαν όλοι αυτοί, θα έβλεπαν 
ότι η γριά γυναίκα δεν φορούσε παπούτσια. 
Περπατούσε ξυπόλητη στον πάγο. Με τα δυο 
της χέρια μάζεψε το χωρίς κουμπιά παλτό 
της στο λαιμό. Φορούσε ένα χρωματιστό 
φουλάρι στο κεφάλι· σταμάτησε στη στάση 
σκυφτή και περίμενε το λεωφορείο. Ένας 
κύριος που κρατούσε μια σοβαρή τσάντα 
περίμενε κι αυτός στη στάση, αλλά κρατούσε 
μια απόσταση. Μια κοπέλα περίμενε κι αυτή, 
κοίταξε πολλές φορές τα πόδια της, δεν 
μίλησε. 

Ήρθε το λεωφορείο και η γερασμένη 
γυναίκα ανέβηκε αργά και με δυσκολία. 
Κάθισε στο πλαϊνό κάθισμα, αμέσως πίσω 
από τον οδηγό. Ο κύριος και η κοπέλα πήγαν 
βιαστικά προς τα πίσω καθίσματα. Ο άντρας 
που καθόταν δίπλα της στριφογύριζε στο 
κάθισμα κι έπαιζε με τα δάχτυλά του. 
«Γεροντική άνοια», σκέφτηκε. Ο οδηγός είδε 
τα γυμνά πόδια και σκέφτηκε: «Αυτή η 
γειτονιά βυθίζεται όλο και πιο πολύ στη 
φτώχεια. Καλύτερα να με βάλουν στην άλλη 
γραμμή, της λεωφόρου». Ένα αγοράκι την 
έδειξε. «Κοίταξε, μαμά, αυτή η γριούλα είναι 
ξυπόλυτη». Η μαμά ταράχτηκε και του 



   

χτύπησε το χέρι. «Μη δείχνεις τους 
ανθρώπους, Αντρέα! Δεν είναι ευγενικό να 
δείχνεις». «Αυτή θα έχει μεγάλα παιδιά», 
είπε μια κυρία που φορούσε γούνα. «Τα 
παιδιά της πρέπει να ντρέπονται». 
Αισθάνθηκε ανώτερη, αφού αυτή φρόντισε 
τη μητέρα της.  

Μια δασκάλα στη μέση του 
λεωφορείου είπε σε μια φίλη της που ήταν 
δίπλα της: «δεν πληρώνουμε αρκετούς 
φόρους, για να αντιμετωπίζονται 
καταστάσεις σαν αυτές;». «Φταίνε οι 
πολιτικοί», απάντησε η φίλη της. «Παίρνουν 
από τους φτωχούς και δίνουν στους 
πλούσιους». «Όχι, φταίνε οι άλλοι», μπήκε 
στη συζήτηση ένας ασπρομάλλης. Με τα 
προγράμματα πρόνοιας κάνουν τους πολίτες 
τεμπέληδες και φτωχούς». «Οι άνθρωποι 
πρέπει να μάθουν να αποταμιεύουν», είπε 
ένας άλλος που έμοιαζε μορφωμένος. «Αν 
αυτή η γριά αποταμίευε, όταν ήταν νέα, δεν 
θα υπέφερε σήμερα». «Έπρεπε να αγωνίζεται 
απέναντι στη φτώχεια για να αλλάξει ο 
κόσμος», είπε ένας άλλος με ύφος. Και όλοι 
αυτοί ήταν ικανοποιημένοι για την οξύνοιά 
τους που έβγαλε μια τέτοια βαθιά ανάλυση, 
του καθενός από τη μεριά του. 

Άλλος ένας έμπορος αισθάνθηκε 
προσβολή από τις εξ αποστάσεως 
μουρμούρες των συμπολιτών του. Έβγαλε το 
πορτοφόλι του και τράβηξε ένα εικοσάρι. 
Περπάτησε στο διάδρομο και το έβαλε στο 
τρεμάμενο χέρι της γριούλας. «Πάρε, κυρία 
μου, να αγοράσεις παπούτσια». Η γυναίκα 
τον ευχαρίστησε κι εκείνος γύρισε στη θέση 
του ευχαριστημένος, που ήταν άνθρωπος της 
δράσης. 

Μια καλοντυμένη κυρία τα πρόσεξε 
όλα αυτά και άρχισε να προσεύχεται από 
μέσα της. «Κύριε, δεν έχω χρήματα. Αλλά 
μπορώ να απευθυνθώ σε σένα. Εσύ έχεις μια 
λύση για όλα. Όπως κάποτε έριξες το μάννα 

εξ ουρανού, και τώρα μπορείς να δώσεις ό,τι 
χρειάζεται η γυναίκα αυτή». 

Στην επόμενη στάση ένα παλικάρι 
μπήκε στο λεωφορείο. Φορούσε ένα χοντρό 
μπουφάν, είχε ένα καφέ φουλάρι και ένα 
μάλλινο καπέλο που κάλυπτε και τα αυτιά 
του. Ένα καλώδιο συνέδεε το αυτί του με μια 
συσκευή μουσική. Ο νέος κουνούσε το σώμα 
του με τη μουσική που άκουε. Πήγε και 
κάθισε απέναντι στη γερασμένη γυναίκα. 
Όταν είδε τα ξυπόλυτα πόδια της, το 
κούνημα σταμάτησε. Πάγωσε. Τα μάτια του 
πήγαν από τα πόδια της γιαγιάς στα δικά του. 
Φορούσε ολοκαίνουργια παπούτσια. Μάζευε 
λεφτά αρκετό καιρό για να τα αγοράσει και 
να κάνει εντύπωση στην παρέα. Το παλικάρι 
έσκυψε και άρχισε να λύνει τα παπούτσια 
του. Έβγαλε τα εντυπωσιακά παπούτσια και 
τις κάλτσες. Γονάτισε μπροστά στη φτωχιά 
γριά, «Γιαγιά, είπε, βλέπω ότι δεν έχεις 
παπούτσια. Εγώ έχω κι άλλα». Προσεκτικά 
κι απαλά σήκωσε τα παγωμένα πόδια και της 
φόρεσε πρώτα τις κάλτσες κι ύστερα τα 
παπούτσια του. Η γριούλα τον ευχαρίστησε 
συγκινημένη. 

Το λεωφορείο έκανε πάλι στάση. Ο 
νέος κατέβηκε και προχώρησε ξυπόλυτος. Οι 
επιβάτες μαζεύτηκαν στα παράθυρα και τον 
έβλεπαν καθώς βάδιζε προς το σπίτι του. 
«Ποιος είναι;», ρώτησε ένας. «Πρέπει να 
είναι άγιος», είπε κάποιος. «Μοιάζει με 
άγγελο», είπε ένας άλλος. «Κοίτα! Έχει 
φωτοστέφανο στο κεφάλι!» φώναξε κάποιος. 
«Είναι ο Χριστός!» είπε η ευσεβής κυρία. 
«Δε λύνονται έτσι τα προβλήματα», είπε 
κάποιος άλλος. Αλλά το αγοράκι, που είχε 
δείξει με το δάχτυλο τη γιαγιά πριν από λίγο, 
είπε: Όχι, μαμά τον είδα πολύ καλά. Έλυσε 
όλα τα προβλήματα.  Ήταν ΑΝΘΡΩΠΟΣ». 
 

Ξένια Σώντερς (Πηγή: ηλεκτρονικό περιοδικό 
 «το Γράμμα», τεύχος 100, σελ. 14, 

 ελαφρά διασκευασμένο) 
 



   

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΔΙΟΥ 
 

Στοίχημα ότι χρησιμοποιείτε το 
μπουκάλι ξύδι που έχετε στο σπίτι σας 
αποκλειστικά για να ραντίσετε τη σαλάτα 
σας. Το υγρό αυτό ανακαλύφθηκε κατά 
λάθος, όταν προϊόντα όπως το κρασί, η 
μπύρα και ο μηλίτης άρχισαν με τον καιρό 
να αποκτούν μια ξινή γεύση. 

Γνωρίζατε όμως ότι το ξύδι, ιδιαίτερα 
το λευκό και εκείνο που προέρχεται από το 
μηλίτη, έχει πάρα πολλές χρήσεις; Ιδού  
ασυνήθιστες και οικολογικές χρήσεις του 
ξυδιού (εκτός από το να το πίνετε όταν είστε 
θυμωμένοι) που ίσως να μην έχετε σκεφτεί:... 
 
1. Αφαιρέστε σημάδια από ιδρώτα στη 
μασχάλη 
Τα σημάδια από ιδρώτα στη μασχάλη 
μπορούν να καταστρέψουν την αγαπημένη 
σας μπλούζα. Τα αποσμητικά κάνουν 
χειρότερα τα πράγματα στην αντίδρασή τους 
με τα άλατα του ιδρώτα. Ψεκάστε το λεκέ με 
δυνατό λευκό ξύδι πριν την πλύση και ο 
λεκές θα εξαφανιστεί. 
2. Εξοντώστε τα μυρμήγκια 
Κυκλοφορούν μικρά οικιακά μυρμήγκια 
στην κουζίνα σας; Ψεκάστε τα με ένα μείγμα 
50-50 νερό-ξύδι και θα απομακρυνθούν. Το 
ξύδι «σβήνει» επίσης της οσμές των τροφών 
που τα οδηγούν στην κουζίνα. 
3. Ανακουφίστε τους πονεμένους μυς 
Το ξύδι από μηλίτη απορροφά το γαλακτικό 
οξύ μου συγκεντρώνεται στους μύες μετά 
την άσκηση και προκαλεί πόνο. Ανακατέψτε 
λίγες κουταλιές ξύδι σε ένα ποτήρι νερό, 
μουλιάστε ένα πανί και ακουμπήστε το στις 
πονεμένες περιοχές για 20 λεπτά. 
4. Φρεσκάρετε την ατμόσφαιρα στο σπίτι 
σας 
Μυρίζει τσιγαρίλα, καμένο φαγητό ή το 
κατοικίδιό σας: το ζήτημα είναι οι 

δυσάρεστες μυρωδιές είναι ενοχλητικές. Τα 
χημικά αποσμητικά απλά καλύπτουν τις 
δυσάρεστες οσμές και κάνουν τα πράγματα 
χειρότερα. Το οξικό οξύ του ξυδιού 
απορροφά τις μυρωδιές, ενώ μπορείτε να το 
χρησιμοποιήσετε για να καθαρίσετε 
βρόμικες επιφάνειες. 
5. Αντιμετωπίστε τις μυρωδιές από τροφές 
Τα τάπερ σας μπορεί να μυρίζουν έντονα 
από κάποια φαγητά. Καθαρίστε τα με ένα 
πανί μουλιασμένο στο ξύδι και οι οσμές θα 
εξαφανιστούν. 
6. Αντιμετωπίστε τις μυκητιάσεις 
Μυρμηγκιές, μυκητιάσεις στα δάχτυλα του 
ποδιού, πιτυρίδα αντιμετωπίζονται με λευκό 
ξύδι ή ξύδι από μηλίτη. Βάλτε τα πόδια σε 
ένα μείγμα με ένα μέρος ξίδι σε πέντε μέρη 
νερό και θα καθαρίσετε. 
7. Σκοτώστε τα αγριόχορτα και τα ζιζάνια 
Τα ζιζάνια μπορεί να χαλάσουν την εικόνα 
ενός διαφορετικά αψεγάδιαστου γκαζόν, 
μποστανιού ή λουλουδόκηπου. Ξεχάστε τα 
χημικά και χρησιμοποιείστε δυνατό ξύδι 
υψηλής περιεκτικότητας οξικού οξέος! 
8. Σταματήστε το λόξυγκα 
Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν 
φάρμακα για το λόξυγκα. Την επόμενη όμως 
φορά που θα σας πιάσει λόξυγκας δοκιμάστε 
ένα σφηνάκι ξύδι. 
9. Διαλύστε τη σκουριά 
Το οξικό οξύ στο ξύδι αντιδρά με το οξείδιο 
του σιδήρου και απομακρύνει τη σκουριά 
από μικρά μεταλλικά υλικά: βίδες, παξιμάδια 
κλπ. Βάλτε τα σε ένα σκεύος γεμάτο με ξύδι 
και ξεπλύνετε καλά. 
 
 

Πώς λύνει το πρόβλημα 
με τα οδοντικά σύμφωνα 
όποιος μιλάει έξω από τα 

δόντια; 



   

ΑΛΙΣΙΒΑ 

Τελικά συμπεράσματα, από τα 
μακροχρόνια «πειράματα» 

στο εργαστήριο της Μάνας Φύσης 
 
 Λοιπόν: Η Αλισίβα είναι η γνωστή  από 

τα παλιά στάχτη ή το σταχτόνερο καλύτερα. 
Το καλύτερο απορρυπαντικό που επινόησε 
ποτέ ο άνθρωπος. Καθαρίζει, λευκαίνει και 
απολυμαίνει σε βάθος. Κάνει τα πιάτα μας 
να τρίζουν από καθαριότητα και όχι μόνο τα 
πιάτα, αλλά όλα τα κουζινικά. Καθαρίζει τα 
πάντα. Ακόμα και τους πιο δύσκολους 
λεκέδες. Βράστε την στάχτη με νερό, και 
τρίψτε με αυτό οτιδήποτε θέλετε να 
καθαρίσετε. Θα εκπλαγείτε από το 
αποτέλεσμα. Καθαρίζει ακόμα και τις 
σκουριές, που έχουν ποτίσει στα μάρμαρα.  

Η νοστιμότερη και υγιεινότερη 
μουσταλευριά, εμπεριέχει στην συνταγή 
ικανή ποσότητα στάχτης. Εκτός από την 
υπέροχη γεύση και την βελούδινη υφή που 
δίνει, καθαρίζει και τον οργανισμό από τους 
παθογόνους μικροοργανισμούς. Στάχτη 
επίσης χρησιμοποιούμε στην παρασκευή 
ψωμιού. Κάνει την διαφορά. 

Ρίξτε την στον κήπο σας. Αφρατεύει το 
χώμα, ταΐζει τα φυτά, και περιορίζει αισθητά 
την ύπαρξη και αναπαραγωγή όλων των 
βλαπτικών εντόμων και ζιζανίων. Επίσης 
δεσμεύεται διοξείδιο του άνθρακα από τους 
μικροοργανισμούς μέσα στο χώμα, η 
ανάπτυξη των οποίων ενισχύεται από τη 
στάχτη, και η γη γίνεται πιο εύφορη. 

Διώχνει τις ενοχλητικές μυρμηγκοφωλιές 
χωρίς να σκοτώνει τα μυρμήγκια. Ρίξτε στην 
είσοδο της μυρμηγκοφωλιάς που 
εμφανίστηκε σε λάθος σημείο, μερικές 
χούφτες στάχτη. Τα μυρμήγκια δεν μπορούν, 
ούτε να την περάσουν, ούτε να την 
μεταφέρουν με αποτέλεσμα να μετακινήσουν 

την είσοδο της φωλιάς τους αλλού. Εκεί, που 
δεν θα σας ενοχλεί. 

Σκορπίστε στάχτη στις γωνίες και στα 
σκοτεινά σημεία της αποθήκης σας. Τυχόν 
κατσαρίδες και παρόμοια απεχθή έντομα, 
ποντίκια και άλλα τρωκτικά θα μετοικήσουν, 
όσο πιο μακριά γίνεται, και δεν θα 
ξαναεμφανιστούν όσο υπάρχει στάχτη 

Έχει κάποιο πιτσιρίκι ψείρες; Γέμισε ο 
σκύλος τσιμπούρια και ψύλλους; Στάχτη! 
Ανακατέψτε την στάχτη με ξύδι, μέχρι που 
να γίνει πηχτή λάσπη και αλείψτε το τριχωτό 
τους μέρος. 

Μαζεύετε τα χειμωνιάτικα ρούχα το 
καλοκαίρι και σας ανησυχεί ο σκόρος; 
Πασπαλίστε τα με στάχτη. Μετά καθαρίζουν 
με ένα απλό τίναγμα, και αποκτούν γυαλάδα. 
Βάλτε και λίγο λεβάντα στο σεντούκι ή στο 
συρτάρι και ησυχάστε για χρόνια και χρόνια. 

Λεκιαστήκατε την ώρα που τρώγατε; 
Βάλτε πάνω λίγο στάχτη και μετά από πέντε 
λεπτά τρίψτε τον λεκέ με ψίχα ψωμιού. 
Έφυγε ο λεκές, ως δια μαγείας! 

Χτυπήσατε; Ματώσατε; Διαλύστε λίγο 
πράσινο σαπούνι μέσα στην αλισίβα, και 
πλένετε με αυτό την πληγή χωρίς να την 
ξεπλύνετε μετά. Είναι απίστευτη η ταχύτητα 
επούλωσης. 

Είστε στην κατασκήνωση και δεν έχετε 
που να διατηρήσετε τα φρέσκα φρούτα; 
Σκάψτε έναν λάκκο, γεμίστε τον με στάχτη 
και τοποθετήστε τα φρούτα έτσι ώστε, να 
μην έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο, 
αλλά ούτε και με το χώμα. Σκεπάστε τον 
λάκκο και αφήστε τα. Διατηρούνται εντελώς 
μα εντελώς ανέπαφα, όπως την στιγμή που 
τα βάλατε. 

Με την έναρξη, λοιπόν, της καινούργιας 
περιόδου θερμάνσεως αρχίστε να 
συγκεντρώνετε τις στάχτες από τα τζάκια, τις 
θερμάστρες καυσόξυλων ή από τους 
φούρνους σας για τους παραπάνω λόγους. 
Ποιος ξέρει, ίσως να σας φανεί χρήσιμο. 



   

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΑΙΤΗ ΘΗΡΑΙΟΥ 
«Να κάνεις αυτό που θέλεις. Κι 
αν κάνεις λάθος, να έχεις το 
θάρρος να σταματήσεις και να 

αλλάξεις για να είσαι 
ευτυχισμένος.» 

 
Στο Ίλιον, στις 4-1-14, η 

δημοσιογραφική ομάδα του 
περιοδικού πήρε συνέντευξη 
από την εκπαιδευτικό – 
συγγραφέα κ. Καίτη 
Θηραίου.  

Η κυρία Θηραίου είναι Ελληνίδα εξ’ 
Αιγύπτου, φιλόλογος και τώρα Διευθύντρια 
σε σχολείο του νομού Ηλείας. Δούλευε ως 
εκπαιδευτικός στην Αίγυπτο κατά τη 
διάρκεια της επανάστασης εναντίον του 
καθεστώτος και έζησε τα γεγονότα από 
κοντά. 

Μιλήστε μας για ην προσωπική και 
επαγγελματική πορεία σας. 

Γεννήθηκα στην Αίγυπτο και φοίτησα 
στην Αμπέτειο σχολή του Καΐρου. Αρχικά 
πέτυχα στη Νομική Σχολή Αθηνών, την 
οποία και εγκατέλειψα, διότι δε μου άρεσε η 
αποστήθιση. Αντίθετα  με ενδιέφεραν ο 
μηχανισμός της σκέψης και τα ταξίδια. Αυτά 
τα συνδύασα με τη φιλολογία και έτσι έδωσα 
εξετάσεις και πέρασα. Τελείωσα το τμήμα 
Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της 
Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Δεν ήθελα, 
όμως, να γίνω καθηγήτρια, γιατί το 
θεωρούσα βαρετό. Έτσι, στη συνέχεια 
φοίτησα σε σχολή σκηνοθεσίας. Εργάσθηκα 
ως σκηνοθέτης και διευθύντρια παραγωγής 
για είκοσι περίπου χρόνια στην ΕΡΤ, στον 
ΑΝΤΕΝΑ  και σε άλλα κανάλια. Εξαιτίας 
επαγγελματικών δυσκολιών αναγκάσθηκα να 
αλλάξω δουλειά και άνοιξα σουβλατζίδικο. 
Υπήρχαν, όμως, πολλά προβλήματα. 

Θυμήθηκα ότι είχα κάνει τα χαρτιά μου 
για καθηγήτρια και επειδή βρισκόμουν σε 
καλή σειρά στην επετηρίδα, διορίστηκα 
αμέσως. Η διδασκαλία τελικά κέντρισε το 
ενδιαφέρον μου. Έκανα αίτηση για 
απόσπαση στην Αίγυπτο. Έτσι, από το 2007 
έως και το 2012 βρέθηκα στην Αίγυπτο. 

Δίδαξα την Ελληνική γλώσσα στην Αμπέτειο 
Σχολή και στους αξιωματικούς του στρατού. 

Πώς ξεκίνησε η επανάσταση των 
Αιγυπτίων; 

Η επανάσταση ξεκίνησε με τη δολοφονία 
ενός νεαρού που δημοσίευσε φωτογραφίες 
που αποδείκνυαν την κρατική διαφθορά. 
Υπήρξαν τρία κινήματα: το κίνημα του 
νεαρού αυτού, το κίνημα Κεφάγια και το 
κίνημα της 6ης Απριλίου. 

Τι ρόλο έπαιξαν τα ΜΜΕ, ποιος είχε το 
συντονισμό και κυρίως τη χρηματοδότηση 
της επανάστασης; Πόσο εύκολο είναι αυτό 
σε συνθήκες ολοκληρωτικού καθεστώτος; 

Η τηλεόραση, το ράδιο και οι εφημερίδες 
εκεί ήταν κρατικά. Επειδή όμως ήξεραν τι 
γινόταν, κράτησαν ουδέτερη στάση. 

Έτσι, οι νεαροί βρήκαν διέξοδο μέσω 
Facebook. Η επανάσταση ξεκίνησε από 
νεαρούς, γόνους πλουσίων οικογενειών, που 
– καθώς ανήκαν στη μεγαλοαστική τάξη – 
είχαν εμπειρία από το εξωτερικό. Ο νεαρός 
που οργάνωσε τη δικτύωση, ήταν διευθυντής 
της Google. Τον έδειραν πολύ, αλλά τελικά 
τον άφησαν διότι η γυναίκα του ήταν 
Αμερικανίδα. 

Τα μαθηματικά ήταν η 
μεγάλη μου αγάπη. Βλέπω 

την ελληνική γλώσσα ως ένα 
μαθηματικό σύστημα. 



   

Είδα τη συνέντευξη και έκλαψα. Έβαλε 
τα κλάματα όταν του έδειξαν την Πλατεία 
Ταχρίρ. Με το πρόσωπο παραμορφωμένο 
από το ξύλο, έλεγε ότι δεν τον έδειραν. 

Ποια ήταν η κατάσταση που επικρατούσε 
στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια της 
επανάστασης; 

 Όταν έγινε η πορεία προς το Ταχρίρ, 
υπήρχε παντού αστυνομία και στρατός. Τα 
σχολεία έκλεισαν από μόνα τους. Μέσα στο 
Κάιρο δεν γίνονταν πορείες, αλλά δεν 
κυκλοφορούσε ψυχή. Πολλές και μεγάλες 
φασαρίες και μάλιστα με πολλούς νεκρούς 
έγιναν στο μεγάλο Δέλτα του Νείλου. 

Την 9η  ημέρα από την έναρξη της 
επανάστασης (γνωστή ως η ημέρα με τις 
καμήλες) η κυβέρνηση αντέδρασε. Εκείνη 
την ημέρα υπήρξαν 800 επισήμως νεκροί 
από το ξύλο. 

Τους διέλυσαν, διότι ήταν εντελώς 
άγνωστα παιδιά και αποτελούσαν απειλή γι’ 
αυτούς που είχαν πολιτικά συμφέροντα. 
Γενικά, στον αραβικό κόσμο υπάρχουν 
μονάρχες, ακόμα και οι δικτατορίες είναι 
κληρονομικές. 

Πείτε μας λίγα λόγια για τα προβλήματα 
των γυναικών στην επανάσταση. 

Η σύζυγος του Μουμπάρακ είχε κάνει 
μεγάλο αγώνα για να καταργηθεί η 
κλειτοριδεκτομή. Κατά τη διάρκεια της 
επανάστασης έγινε υποχρεωτικά από 
φανατικούς μουσουλμάνους σε διάφορα 
κοριτσάκια. Όλες οι γυναίκες φοβόντουσαν 
ότι μπορούσε να τους συμβεί. Αρκετές 
άρχισαν να φοράνε μπούρκα. Ο βιασμός 
ήταν πρώτο θέμα. Μπαίνανε στα τραίνα, στα 
βαγόνια των γυναικών και κόβανε τα μαλλιά 
σε όσες γυναίκες δεν φορούσαν μαντήλα. 
Αργότερα τις περιέλουζαν με βενζίνη και τις 
έκαιγαν. Οι χριστιανοί είχαν το μεγαλύτερο 

πρόβλημα. Πάντα υπήρχε ένα μαντήλι για 
περίπτωση ανάγκης. 

 Ο Μόρσι επέβαλε το γάμο στα 
κορίτσια από τα εννιά τους χρόνια, εννοείται 
πως θα σταματούσαν το σχολείο. Οι ίδιοι οι 
μουσουλμάνοι αντέδρασαν έντονα γι’ αυτό. 

Πώς βίωσαν τα παιδιά την επανάσταση; 

Άλλαξε η νοοτροπία των παιδιών. Είδαν 
να καίγεται το Κάιρο, να καίγεται το σπίτι 
τους. Ακούγονταν παντού πυροβολισμοί. 
Μπορούσε να μπει στο σπίτι σου 
οποιοσδήποτε. 70.000 βαρυποινίτες το είχαν 
σκάσει από τη φυλακή. Γίνονταν απαγωγές 
παιδιών. Με τέτοιες καταστάσεις αγριεύεις. 
Όλα αυτά ήταν σοκ για τα παιδιά. Άρχισαν 
να διαβάζουν απίστευτα, γιατί κατάλαβαν ότι 
το μόνο που μένει και δεν καίγεται είναι η 
γνώση.  

Θα ξαναπηγαίνατε στην Αίγυπτο; 

Όχι. Το θεωρώ αστείο να κοιτάζω πίσω 
από τον ώμο μου μήπως δω κανένα μουσάτο.  

Πιστεύετε ότι μια τέτοια επανάσταση 
μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα; 

Όχι, γιατί οι συνθήκες δεν είναι ίδιες. 

Μπορεί η εξαθλίωση να οδηγήσει σε 
επανάσταση; 

Η εξαθλίωση σε κάνει περισσότερο 
υποταγμένο. Εξαθλιωμένος είναι αυτός που 
έχει ηθική κατάπτωση και γλωσσική ατέλεια 
(όποιος δεν ξέρει τη γλώσσα του είναι 
προγλωσσικός). Επανάσταση είναι να πείσεις 
τον εαυτό σου να διαβάζει, γιατί η ελπίδα 
έρχεται από τους ανθρώπους που 
καταλαβαίνουν, από αυτούς που ξέρουν και 
συνειδητοποιούν τι έγινε τόσα χρόνια. Η 
πρώτη υποχώρηση είναι στη γλώσσα και 
μετά είμαστε έτοιμοι να έρθει ο 
οποιοσδήποτε να μας «φάει». Ακόμα και το 
γεγονός ότι ο πολιτικός είναι βρώμικος ή 



   

ατημέλητος, δείχνει έναν πολιτισμό: αυτοί 
που τον ψηφίζουν είναι παρόμοιοι. Η 
παραδοχή των λαθών γίνεται όταν έχουμε 
πολιτισμό, γνωρίζουμε τη γλώσσα και 
έχουμε σωστή εκπαίδευση. 

Πιστεύετε στην ατομική προσπάθεια ή 
στον κοινωνικό αγώνα; 

Θεωρώ σημαντικότερη την ατομική 
προσπάθεια, διότι πιστεύω ότι δεν πρέπει να 
καλυπτόμαστε πίσω από τους άλλους. Αν 
γίνω η ίδια καλύτερη, επηρεάζω και εσάς. 
Και εσείς με τη σειρά σας τους άλλους. Έτσι, 
γινόμαστε πολλαπλασιαστές, ώστε να 
δημιουργηθεί ένα κοινωνικό κίνημα. 

Ποιά είναι η άποψή σας για το 
ρατσισμό; 

Δεν τον δέχομαι, αλλά θεωρώ 
σημαντικό να σέβεται ο ένας τον πολιτισμό  
του άλλου. Τους μουσουλμάνους τους 
σέβομαι και τους δέχομαι ισότιμα μέχρι του 
σημείου που δεν ενοχλούν το δικό μου 
πολιτισμό και δεν μου στερούν την 
ελευθερία μου. Υπάρχουν ολόκληρες ομάδες 
ανθρώπων που οι Έλληνες έχουν αγκαλιάσει. 
Βλέπουμε τα γεγονότα με συναισθηματική 
φόρτιση. Λέμε ότι αγαπάμε τη Χεζμπολάχ 
και τους Ταλιμπάν, αλλά δεν ξέρουμε τι 

σημαίνουν αυτές οι λέξεις.  

Τι πιστεύετε για τη θανατική ποινή; 
Είμαι κατά της θανατικής ποινής και 

θεωρώ ότι αντί αυτής μπορεί να 
χαρακτηρίζεται κάποιος άπατρις και να 
δημεύεται η περιουσία του.  

Ο λόγος στα μυθιστορήματά σας είναι 
λιτός, κοφτός και σχεδόν 
δημοσιογραφικός. Το κάνετε για να 
δείξετε την ένταση των γεγονότων ή αυτός 
είναι γενικότερα ο τρόπος γραφής σας; 

Έχω δύο τρόπους γραφής. Όταν γράφω 
συναισθηματικά, χρησιμοποιώ μακροπερίοδο 
λόγο ή κοφτές εκφράσεις για να δηλώσω την 
ένταση. Δεν ασχολούμαι με τη διαπλοκή του 
χρόνου και την αφηγηματολογία. Προτιμώ 
να γράφω κυρίως αυθόρμητα, γιατί έτσι μόνο 
δε χάνεται η αίγλη του κειμένου. 

Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας 
λογοτέχνες; 

Μου αρέσει ο Καβάφης, ο Σολωμός, ο 
Παλαμάς, ο Ροΐδης και το χιούμορ του. 
Επίσης, ο Μυριβήλης, ο Καρκαβίτσας ο 
Βενέζης, ο Σεφέρης και ο Καζαντζάκης, 
γιατί έχουν «πιάσει» ανθρώπινα γεγονότα.  
Το βιβλίο που μου έχει μείνει είναι η 
Οδύσσεια. 

Ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο 
διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο σχολείο; 

Πιστεύω ότι ο τρόπος που γίνεται η 
ανάλυση των κειμένων είναι κακός, γιατί 
χάνεται η αίγλη του κειμένου, χάνεται το 
σύνολο. Η λογοτεχνία  δε διδάσκεται με το 
σωστό τρόπο και απόδειξη είναι ότι φτάνουν 
οι μαθητές στην Τρίτη Λυκείου και έχουν 
καταλάβει ελάχιστα από το ουσιαστικό 
νόημα των έργων. 

Τι είδους μουσική ακούτε; 
Ακούω ροκ μουσική  και κυρίως 

Μόρισον. Επίσης Χατζιδάκι και Στήβεν 
Κινγκ. 

Σε ποιους τομείς επικεντρώνονται τα 
ενδιαφέροντά σας; 

Στις τεχνολογικές εξελίξεις, την παιδεία, 
τη δικαιοσύνη, την πολιτική, το περιβάλλον 
και τη ηθική με την αρχαιοελληνική της 
έννοια. 

Δέχομαι τον πολιτισμό του 
άλλου, όταν όμως σέβεται 

τον δικό μου. 



   

Πώς θα περιγράφατε τον εαυτό σας; 

Πιστεύω πως είμαι ειλικρινής, 
αυθόρμητη, ευαίσθητη, δίκαιη και αισιόδοξη. 
Όμως, νευριάζω εύκολα και κάνω συνέχεια 
τα ίδια λάθη. 

Έχετε μετανιώσει για κάτι στη ζωή 
σας; 

Ναι, που δεν κατήγγειλα καταστάσεις. 
Αν και κάποιες φορές που κατήγγειλα κάτι, 
βρέθηκα η ίδια κατηγορούμενη.  

Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο σήμερα; 
Να κάνεις αυτό που θέλεις. Κι αν κάνεις 

λάθος να έχεις το θάρρος να σταματήσεις και 
να αλλάξεις για να είσαι ευτυχισμένος. Να 
είσαι υπέρ της μόρφωσης, της κουλτούρας 
και της κρίσης, όχι των πανεπιστημιακών 
πτυχίων. Η μόρφωση ανοίγει το μυαλό, σε 
κάνει να μπορείς να κρίνεις. Όσο δε 
σκέφτεσαι, ο άλλος σε οδηγεί. 

Σας ευχαριστούμε! 
Εγώ σας ευχαριστώ, ήταν η πρώτη μου 

συνέντευξη και πέρασα ωραία μαζί σας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ 
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 
Ο Harold 
Whittles ακούει 
για πρώτη 
φορά, καθώς ένας 
γιατρός τοποθετεί 
ακουστικό στο 
αριστερό του 
αυτί. 
 

Ο Πελέ και ο 
αρχηγός της 

βρετανικής ομάδας, 
Μπόμπυ 

Μουρ, ανταλλάσουν 
φανέλες το 1970, ως 

ένδειξη αμοιβαίου 
σεβασμού, κατά τη 

διάρκεια του 
Παγκόσμιου 

Κυπέλλου. 
 

Ο 
κρατούμενος 
πολέμου 
Horace 
Greasley 
στέκεται 
αγέρωχα 
απέναντι στον 

Heinrich Himmler, κατά τη διάρκεια 
επιθεώρησης στο στρατόπεδο συγκέντρωσης 
όπου και βρισκόταν. Ο Greasley, έμεινε 
γνωστός για την απόδρασή του από το 
στρατόπεδο και τις περίπου… 200 
επιστροφές του στον χώρο φυλάκισής 
του για να συναντήσει τον έρωτα της ζωής 
του. Μια νεαρή Γερμανίδα. 

(από το Internet) 
 

 
Νικηφόρος Βρεττάκος: 

 
«Όταν κάποτε φύγω από τούτο 

το φώς 
θα ελιχθώ προς τα πάνω, όπως 

ένα 
ποταμάκι που μουρμουρίζει. 
Κι αν τυχόν κάπου ανάμεσα 
στους γαλάζιους διαδρόμους 

συναντήσω αγγέλους, θα τους 
μιλήσω Ελληνικά, επειδή 

δεν ξέρουνε γλώσσες. Μιλάνε 
Μεταξύ τους με μουσική.» 

 



   

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
 
ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 

 Εύκολα το πιστεύγομε εκείνο που μας 
αρέσει. 

 Απ’ ό,τι κάλλη έχει άνθρωπος, τα λόγια 
’χουν τη χάρη, να κάνουσι κάθε καρδιά 
παρηγοριά να πάρη. («Ερωτόκριτος») 

 Η μοίρα άλλους ψηλά πετά κι άλλους στα 
βάθη γέρνει. 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ 
 Όσοι το χάλκεον χέρι 

βαρύ του φόβου αισθάνονται, 
ζυγόν δουλείας ας έχωσι. 
Θέλει αρετήν και τόλμην 
η ελευθερία. 

 Καλήτερα, καλήτερα 
διασκορπισμένοι οι Έλληνες 
’να τρέχωσι τον κόσμον, 
με εξαπλωμένην χείρα 
ψωμοζητούντες· 
παρά προστάτας νάχωμεν. 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 
 Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ 

ελευθερία και γλώσσα; 
 Δυστυχισμένε μου λαέ καλέ και 

αγαπημένε. 
Πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε. 

 Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά 
πλασμένος. 

 Η δύναμή σου πέλαγο κι η θέλησή μου 
βράχος. 

 Πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα τα μάτια 
της ψυχής μου. 

 Χαρές και πλούτη κι αν χαθούν, και τα 
βασίλεια κι όλα, τίποτα δεν είναι σαν 
στητή, μένει η ψυχή κι ολόρθη. 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ 
 Νιώθω για σε, πατρίδα μου, στα σπλάχνα 

χαλασμό. 

 Κι αν εξεράθη το κλαρί, πάντα χλωρή είν’ 
η ρίζα. 

 Του αντρειωμένου ο θάνατος δίνει ζωή 
στη νιότη. 

 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 
 Η Μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται 

με το στρέμμα.  
Με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και 
με το αίμα. 

 Το καλό πρέπει να το παίρνουμε όπου το 
βρίσκουμε. 

 Δεν έχεις Όλυμπε θεούς, μηδέ λεβέντες 
Όσσα, 
ραγιάδες έχεις μάνα γη, σκυφτούς για το 
χαράτσι, 
κούφιοι και οκνοί καταφρονάν τη θεία 
τραχειά σου γλώσσα, 
των Ευρωπαίων περίγελα και των 
αρχαίων παλιάτσοι ... 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ 
 Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου 

όπως την θέλεις,  
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον 
όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις  
μες την πολλή συνάφεια του κόσμου, 
Μες στες πολλές κινήσεις και ομιλίες. 

 Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξίδι.  
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο. 
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. 

 Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους; 
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια 
λύσις. 

 Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των  
ώρισαν να φυλάγουν Θερμοπύλες. 
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες. 

 Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος,  
αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ 
 Αχ, πού ’σαι νιότη που ’δειχνες πως θα 

γινόμουν άλλος! 



   

 Θεριά οι ανθρώποι, δεν μπορούν το φως 
να το σηκώσουν... 
Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε 
σταυρώσουν. 

 Κι αν είναι ο λάκκος σου πολύ βαθύς,  
χρέος με τα χέρια σου να σηκωθείς. 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 
 Μας διώχνουνε τα πράγματα,  

κι η ποίησις είναι το καταφύγιο που 
φθονούμε. 

 Μικράν, μικράν, κατάπτυστον ψυχήν 
έχουν αι μάζαι, 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ 
 Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν 

είναι σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο 
κομμάτι από το μέλλον. 

 Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με 
πληγώνει. 

 Λυπούμαι που άφησα να περάσει 
ένα πλατύ ποτάμι ανάμεσα από τα 
δάχτυλα μου  
χωρίς να πιω μια στάλα. 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 
 Ετούτος δω ο λαός δε γονατίζει παρά 

μονάχα μπροστά στους νεκρούς του. 
 Αν δεν μπορέσω να το δεις κι εσύ, μοιάζει 

σα να μη το ’χω. 
 Να είμαστε έτοιμοι 

κάθε ώρα είναι η δική μας ώρα. 
 Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις, ―εκεί που 

πάει να σκύψει 
με το σουγιά στο κόκαλο, με το λουρί στο 
σβέρκο, 
Να τη, πετιέται αποξαρχής κι αντρειεύει 
και θεριεύει 
και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του 
ήλιου. 

 
ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 Η ζωή, ο θάνατος κι αναμεσίς η Τέχνη. 

 Τούτη η εποχή του εμφυλίου σπαραγμού 
δεν είναι εποχή για ποίηση κι άλλα 
παρόμοια: 
σαν πάει κάτι να γραφεί είναι ως αν να 
γράφονταν από την άλλη μεριά 
αγγελτηρίων θανάτου. 

 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 
 Το «ευχαριστώ» είναι πρόστυχη 

πληρωμή.  
 Όταν δυο άνθρωποι ζούνε ο ένας με την 

ανάσα του άλλου,  
δεν χωράει πληρωμή. 

 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 
 Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος 

θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα 
αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με 
άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις. 

 Τα τρία Τ της επιτυχίας: Ταλέντο, Τόλμη, 
Τύχη. 

 Πιάσε το ΠΡΕΠΕΙ από το ιώτα και γδάρε 
το ίσαμε το πι. 

 Την αλήθεια την «φτιάχνει» κανείς 
ακριβώς όπως φτιάχνει και το ψέμα. 

 Όταν ακούς «τάξη», ανθρωπινό κρέας 
μυρίζει. 

 Από τον Θεό τραβιέται ο άνθρωπος όπως 
ο καρχαρίας από το αίμα. 

 Τη γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική. 
Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του 
Ομήρου. 

 Κείνο που σου προσάπτουνε τα χελιδόνια 
είναι η άνοιξη που δεν έφερες. 

 Το ελάχιστο θέλησα και με τιμώρησαν με 
το πολύ. 

 Χίλιοι δυο παραφυλάνε σε κοιτάν και δεν 
μιλάνε. 

 Είσαι σήμερα μονάρχης κι ώσαμ’ αύριο 
δεν υπάρχεις. 

 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 
 Η συνείδηση είναι το βάθος του 

ανθρώπου. 



   

Η αγάπη είναι το πλάτος του.  
 Το σύμπαν ολόκληρο είναι ένα όστρακο 

που εκκολάφτηκε μέσα του τ’ ακριβό 
μαργαριτάρι ο άνθρωπος. 

 

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ 
 Γιατί απλά κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο 

πολύ ξεχωριστοί, που αξίζει να ζεις,  
μόνο και μόνο για να τους συναντήσεις, 
κάποτε… 

 Κι όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον 
είμαστε κιόλας νεκροί. 

 

ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 Ο έρωτας είναι σαν την θάλασσα. 

Χίλιοι την χαίρονται, ένας την πληρώνει. 
 Και τι δεν κάνατε για να με θάψετε 

όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος. 
 

ΑΡΗΣ ΔΙΚΤΑΙΟΣ 
 Ο άνθρωπος με τη χαμένη Επικαιρότητα,  

αγνοεί τα περασμένα του τ’ ανύπαρκτα, 
για να μείνει μακάριος, μια κι αυτά 
χρωματίζουν 
τ’ ανύπαρκτα μελλούμενά του, που θα 
υπάρξουν 
όσο η αστραπή φωτίζει μια νύχτα 
καταιγίδας, 
πριν γίνουν πάλι ανύπαρκτα. 

 

ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 Η Ελλάδα ταξιδεύει χρόνια μέσα στην 

Ελλάδα ακολουθώντας 
το χυμένο αίμα το σπαταλημένο. 

 

ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑΛΟ 
 Νύχτα προδίνουν οι άνθρωποι τους 

άλλους. 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 
 Θυμούνται τα λόγια του πατέρα: εσύ θα 

γνωρίσεις καλύτερες μέρες. 
Δεν έχει σημασία τελικά αν δεν τις 
γνώρισαν, λένε το μάθημα 
οι ίδιοι στα παιδιά τους 

ελπίζοντας πάντοτε πως κάποτε θα 
σταματήσει η αλυσίδα. 

 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΟΝΑΤΑΣ 
 «Ο επιθεωρητής των κήπων έρχεται» 

ακούστηκε μια δυνατή φωνή. 
Χιλιάδες πεταλούδες ξετρυπώνοντας απ’ 
τους φράχτες,  
πέταξαν μεμιάς πάνω στα γυμνά κοτσάνια  
και βάλθηκαν να παρασταίνουν τα 
λουλούδια, 
που αμέριμνα εξακολουθούσαν να 
κοιμούνται μέσα τη γη. 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
 Τους ύπατους εγώ ανάδειξα στις 

συνελεύσεις. 
Κι αυτοί κληρονομήσανε τα δικαιώματα. 
Φόρεσαν πορφυρούν ατίθασον ένδυμα, 
σανδάλια  μεταξωτά ή πανοπλία, 
εξακοντίζουν τα βέλη τους εναντίον μου- 
η θέλησή μου που καταπατήθηκε 
τόσους αιώνες. 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΛΛΑΣ 
 Τώρα ξέρω πως έχεις 

απ’ τη δανειστική ζωή μιαν επιφάνεια 
βάθος δεν έχεις είσαι πέτρωμα. 
 

 
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 
 
 

ΜΙΛΤΟΣ 
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ 

Ας μην το κρύβουμε. 
Διψάμε για ουρανό. 

 



   

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 
 

Αντιγράφουμε από το ΒΗΜΑscience (13-
7-14 σ.9): «Δύσκολο να το πιστέψει κανείς, 
αλλά η σχέση του αριθμού των ταλέντων σε 
μια ποδοσφαιρική ομάδα δεν είναι ανάλογη 
με τις επιδόσεις της ομάδας αυτής, … Τα 
παραπάνω υποστηρίζουν αμερικανοί 
ψυχολόγοι με άρθρο τους στην επιθεώρηση 
«Psychological Sciense», εξηγώντας ότι ο 
παράγοντας που κάνει μια ομάδα να νικά 
είναι το ομαδικό πνεύμα που οδηγεί στη 
συνεργασία μεταξύ των παικτών. … 

Προς το παρόν, τα ευρήματα των 
αμερικανών ψυχολόγων, τα οποία 
βασίστηκαν σε στατιστικές 
μελέτες αποτελεσμάτων 
ποδοσφαιρικών αγώνων, 
φαίνεται πως επαληθεύονται 
και στο φετινό Μουντιάλ. 
Πάντως, οι ειδικοί 
επισημαίνουν ότι κατ’ 
αντιστοιχία πολλά μεγάλα 
«εγώ» μειώνουν αντί να 
αυξάνουν την αποδοτικότητα 
των επιχειρήσεων όπου απαιτείται ομαδικό 
πνεύμα.» 

Αντίστοιχα, είναι και δικά μας 
συμπεράσματα μετά την επίσκεψή μας στο 
IIT. Εκεί, νέοι επιστήμονες διαφορετικών 
ειδικοτήτων, χωρών και πολιτισμών 
συνεργάζονται και παράγουν τεχνογνωσία με 
εφαρμογές στην καθημερινή ζωή. Οι 
εφευρέσεις τους χρησιμοποιούνται σε 
ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, στις 
αγροκαλλιέργειες, σε οικολογικά προϊόντα, 
στη σύγχρονη ιατρική και αλλού. Εφευρέσεις 
που δε θα μπορούσαν να είχαν παραχθεί από 
τις γνώσεις ενός μόνο ατόμου, αλλά μόνο με 
τη συνεργασία πολλών σε ομαδικό πνεύμα. 

Αυτό που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, στις 
επιχειρήσεις και στην επιστήμη έχει τις 

προεκτάσεις του και σε άλλα σημαντικά 
πεδία. 

Η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να μείνει 
αδιάφορη σε αυτό το συμπέρασμα. Συνεπώς, 
ένα από τα κυρίαρχα ζητήματά της είναι η 
προετοιμασία των μαθητών και η εξάσκησή 
τους στο ομαδικό πνεύμα, ώστε να 
συμβάλλουν μέσα από τη διαφορετικότητα, 
την ποικιλία, τη σύνθεση και την αντίθεση 
στην πρόοδο και την ανάπτυξη της 
κοινωνίας. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει στραφεί 
και το δικό μας σχολείο χρησιμοποιώντας 
την ομαδοσυνεργατική ως μέθοδο 
διδασκαλίας, μέσα από τις ερευνητικές 

εργασίες, τα προγράμματα, τις 
καινοτόμους δράσεις, αλλά και 
τη διδασκαλία κάποιων 
γνωστικών αντικειμένων. 

Παρά το γεγονός ότι αυτή η 
στροφή στη χρήση νέων 
μεθόδων διδασκαλίας -και δη  
της ομαδοσυνεργατικής- 
αποτελεί μια διεθνή τάση που 
πηγάζει από την ανάγκη 

προσαρμογής σε μία κοινωνία που διαρκώς 
εξελίσσεται, εν τούτοις στην Ελλάδα 
αντιμετωπίζει αντιδράσεις.  

Η σημασία όμως και η επιτυχία της 
εφαρμογής ενός τρόπου διδασκαλίας 
αποτιμάται καλύτερα από τους ίδιους τους 
μαθητές. Παρατίθενται λοιπόν μερικές από 
τις απόψεις των ιδίων, που προέκυψαν από 
φετινή ανώνυμη έρευνα στο σχολείο μας.  

 

… Το γεγονός ότι μας δόθηκε η δυνατότητα 
να συνεργαστούμε σε ομάδες μας έκανε πιο 
αποτελεσματικούς και μας παρείχε τη 
δυνατότητα να αυξήσουμε την επίδοσή μας. 

…Μας έδωσε την ευκαιρία να μάθουμε 
περισσότερα πράγματα για το μάθημα με τη 
βοήθεια των συμμαθητών μας. 



   

…Μερικές φορές η διδασκαλία ήταν 
κουραστική, αλλά όταν δουλεύαμε σε 
ομάδες γινόταν ενδιαφέρουσα και 
κατανοητή. 

…Κυρίως καλύτερος και αποδοτικότερος 
ήταν ο τρόπος διδασκαλίας όταν 
σχηματίζαμε ομάδες, καθώς οι συμμαθητές 
έρχονταν πιο κοντά, βασικός παράγοντας της 
συνεργασίας. Επιπλέον αυξανόταν η 
συμμετοχή μας στη λύση των ασκήσεων 
αλλά και ήμασταν πιο θετικοί 
να αγαπήσουμε το μάθημα. 

… Δεν περίμενα η διδασκαλία 
να ήταν τόσο ωραία, αφού δε 
μου αρέσει το μάθημα. 

…Ο τρόπος διαδικασίας του 
μαθήματος ήταν ευχάριστος. Η  
συνεργασία σε ομάδες μου 
έδωσε την ευκαιρία να 
συμμετέχω παραπάνω στο 
μάθημα και να κατανοώ 
περισσότερο με τη βοήθεια 
των συμμαθητών και της 
καθηγήτριας. 

… Φέτος αυτό το κομμάτι μου 
άρεσε, αφού τις περισσότερες 
φορές η απορία του ενός ήταν κάτι γνωστό 
του άλλου και αντίστροφα. Η διδασκαλία 
στον πίνακα ευνοεί ορισμένους ή καλύτερα 
δεν δίνει αφορμή να συμμετέχουν όλοι. 

… Ανταλλάξαμε απόψεις για τη λύση των 
ασκήσεων και μάθαμε καλύτερα ο ένας των 
άλλο. Τέλος, βοηθήσαμε ο ένας τον άλλο 
πάνω στην κατανόηση του  μαθήματος. 

… Είναι ενδιαφέρον και ωραίο, διότι σου 
δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσεις καλύτερα 
τους συμμαθητές σου και κάνει το μάθημα 
πιο ευχάριστο. 

…Οι ομάδες στις οποίες χωριστήκαμε ήταν 
ισοδύναμες και βοήθησαν και τους λιγότερο 

ικανούς μαθητές να κατανοήσουν κάποια 
πράγματα επί του μαθήματος. 

… Προτιμώ να δουλεύω σε ομάδες, γιατί 
όταν μου εξηγεί ο συμμαθητής μου 
καταλαβαίνω καλύτερα γιατί μιλάμε την ίδια 
γλώσσα. Από την άλλη, όταν εξηγώ εγώ 
κάτι, το μαθαίνω καλύτερα. 

…Με αυτόν τον τρόπο αναγκαζόμασταν να 
ψάξουμε στο μυαλό μας και στο βιβλίο για 
να βρούμε μια απάντηση γιατί θέλαμε να 

δείξουμε ότι ξέρουμε. 

…Δυσκολεύτηκα λίγο, 
γιατί θα έπρεπε να ξέρω 
καλύτερα τη θεωρία για 
να μπορώ να εξετάζω τα 
επιχειρήματα των 
συμμαθητών μου αλλά 
αυτό μου έκανε τελικά 
καλό. 

Σημειώνεται ότι από το 
2003 που η γράφουσα 
κρατάει αρχείο με τις 
απόψεις των μαθητών, 
έχουν βρεθεί τρεις μόνον 
μαθητές με ένσταση για 
την εφαρμογή της 

μεθόδου, οι δύο διότι δε γινόταν προβολή 
του «εγώ» τους ενώ ο τρίτος πρότεινε: «Στη 
θέση αυτού (του τρόπου διδασκαλίας) θα 
μπορούσε να εφαρμοστεί κάτι άλλο το οποίο 
θα έφερνε κοντά τους μαθητές του 
τμήματος». 

Μετά τις απόψεις των μαθητών, 
καταληκτικά προστίθεται ότι στο σχολείο 
μας εφαρμόζονται ποικίλοι τρόποι και 
μέθοδοι διδασκαλίας, προσαρμοσμένοι στις 
ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των 
μαθητών μας σύμφωνα πάντα και με τα 
αιτήματα μιας σύγχρονης κοινωνίας.  

 

ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 



   

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Το Σχολείο κατά τη φετινή σχολική 
χρονιά συνδιοργάνωσε πραγματοποίησε 
επταήμερη εκδρομή στην Ιταλία, 12/2/2014 
– 18/2-2014, με το 2ο ΓΕΛ Ιλίου στο πλαίσιο 
προγραμμάτων και διεθνών συναντήσεων 
και συνεργασιών. 

Στην εκπαιδευτική αυτή εκδρομή 
συμμετείχαν μαθητές του Περιοδικού και  
του προγράμματος «Τεχνολογία και οι 
εφαρμογές της στην καθημερινότητα». Ο μεν 
«Μαθητικός Τύπος» κάλυψε το 
δημοσιογραφικό μέρος αυτής της 
μετακίνησης σε μια ευρωπαϊκή χώρα, η δε 
«Τεχνολογία με τις εφαρμογές της» 
αξιοποίησε την εργασία της στο πρόγραμμα 
με την επίσκεψη στο Μουσείο Επιστημών 
και Τεχνολογίας Λεονάρντο Ντα Βίντσι στο 
Μιλάνο, την ξενάγηση στο Ινστιτούτο IIT 
στη Γένοβα, την  επίσκεψη στη Γκαλερία 
Uffizi και στο Μουσείο Επιστημών και 
τεχνολογίας στη Φλωρεντία. 

Την πρώτη μέρα οι μαθητές των δύο 
σχολείων αναχώρησαν από 2ο ΓΕΛ Ιλίου  με 
προορισμό την πόλη της Πάτρας. Αφού γίνει 
ο έλεγχος στο λιμάνι της Πάτρας 
επιβιβαστήκαμε στο πλοίο με προορισμό την 
Ανκόνα Ιταλίας. Το ταξίδι ήταν για τα 
περισσότερα παιδιά μια πρωτόγνωρη 
εμπειρία. Ένα εικοσιτετράωρο σ’ ένα τόσο 
πλοίο, η διαμονή σε καμπίνες, η παρέα, το 
φαγητό, οι βόλτες στο πλοίο, οι άνθρωποι 
από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, η 
νοοτροπία τους, είναι αναμνήσεις της 
νεανικότητας εν δράσει σε εκδρομή, που 
ολόκληρη η πρώτη μέρα ήταν ταξίδι με 
πλοίο στην 
Ευρώπη.  

Την άφιξη 
στην Ανκόνα 
ακολούθησε η 
αναχώρηση με 

προορισμό τη Φλωρεντία. Κρατάμε στη 
μνήμη μας το μακρύ ταξίδι στην καρδιά της 
Ιταλίας. Πόλεις, χωριά, βουνά, πεδιάδες, 
φώτα μακρινά, εθνική οδός με κίνηση και 
διαμετακομιστικό εμπόριο. Το βράδυ, 
κουρασμένοι αλλά ήδη με γεμάτα μάτια από 
εικόνες, ξεκουραστήκαμε στο ξενοδοχείο.  

Το πρωί, επίσκεψη στο Μουσείο 
Επιστημών και Τεχνολογίας Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι. Πυρήνας της εκδρομής να δούμε 
έργα και κατασκευές του Λεονάρντο. Όσα 
είδαμε καταργούν τις εντυπώσεις που είχαμε 
από τα βιβλία, τις φωτογραφίες, τα σχολικά 
εγχειρίδια. Τις καταργούν, γιατί εδώ υπήρξε 
αμεσότητα επαφής, ο φυσικός τους χώρος, 
ήταν τρισδιάστατα, απτά, ακόμη κι η οσμή 
τους ζωντανεύει τις κατασκευές. Εδώ τα 
βιβλία κλείνουν 
το κύκλο τους. Ο 
δρόμος προς τη 
γνώση έγινε με 
εμπειρικό τρόπο. 
Ξαφνιασμένοι από 
το πλήθος και την 
τελειότητα, τη 
σύλληψη των κατασκευών από τον 
Λεονάρντο (πλοία, οικοδομήματα, γέφυρα 
που βυθιζόταν στο νερό) δεν μπορέσαμε 
παρά να αναγνωρίσουμε πως ο Λεονάρντο 
Ντα Βίνστι δεν ήταν μόνον ένας μεγάλος 
ζωγράφος, αλλά και ανατόμος, τεχνολόγος, 
φυσικός, ναυπηγός, μαθηματικός, φιλόσοφος 
και εφευρέτης.  

Αναχωρήσαμε για τη Γένοβα και 
επισκεφθήκαμε το IIT, όπου και 
ξεναγηθήκαμε. Μετά από μια γενική 
ενημέρωση, χωριστήκαμε σε ομάδες και 

κυκλικά γυρίσαμε όλα τα 
εργαστήρια του 

Τεχνολογικού 
Ινστιτούτου. Τα δύο 
Λύκεια του Ιλίου, 2ο και 
5ο, είναι τα πρώτα 



   

ελληνικά σχολεία που επισκέφθηκαν το 
τεχνολογικό αυτό ίδρυμα. Γεγονός που 
καταγράφηκε στο ιστορικό των επισκέψεων 
του ιδρύματος και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του. Στο Τεχνολογικό  αυτό 
κέντρο εργάζονται περίπου 25 Έλληνες. Νέοι 
επιστήμονες με εξαιρετική γνώση και 
ικανότητες, ευρωπαϊκή παιδεία και ελληνική 
διάθεση φιλοξενίας. Μας ξενάγησαν σ’ ένα 
από τα μεγαλύτερα κέντρα έρευνας στην 
Ευρώπη. Είδαμε από κοντά ρομποτική και 
νανοτεχνολογία, μάθαμε για τις εφαρμογές 
τους στην καθημερινή ζωή, αντιληφθήκαμε 
πως παράγεται η εφαρμογή από την έρευνα, 
πως η τεχνολογία καλυτερεύει τη ζωή, πως ο 
άνθρωπος εξυπηρετείται από τις πιο απλές 
του εργασίες μέχρι τα πιο δύσκολα, από την 
υψηλή τεχνολογία. 
Κάθε εργαστήριο και 
μια έκπληξη, κάθε 
αίθουσα να έχει τον 
Έλληνα επιστήμονα 
να δείχνει την 
ρομποτική και νανοτεχνολογία στα 
ελληνόπουλα. Εντυπωσιαστήκαμε κυρίως 
από: τον μαϊντανό που σε λίγα μόλις λεπτά 
μετατράπηκε σε κόκκινο οικολογικό 
σφουγγάρι, το ρομποτάκι που έπιανε την 
μπάλα που του πετάγαμε, τον χρυσό που 
είδαμε σε υγρή μορφή να αλλάζει χρώματα, 
το μηχανικό άλογο που κάλπαζε, τον 
μηχανικό βραχίονα που εκπαιδευόταν να 
γράφει από τον επιστήμονα που χειριζόταν 
ταυτόχρονα τέσσερις υπολογιστές, τη 
φιλοξενία, την καλή διάθεση, την απλότητα 
στον τρόπο συμπεριφοράς αλλά και 
μετάδοσης της γνώσης σε εμάς τους αδαείς! 
Υπερπλήρεις από πληροφορίες και γνώσεις, 
εμπειρίες ζωής αναχωρήσαμε για τη 
Φλωρεντία.  

Την άλλη μέρα το πρωί, περιηγηθήκαμε 
στην πόλη και επισκεφθήκαμε τα βασικά 
αξιοθέατά της, την Γκαλερία Uffizi, το 

Μουσείο Ιστορίας της Επιστήμης, 
Βαπτιστήριο, το Pallazo Vecchio. Άλλος 
κόσμος, άλλες εικόνες. Από τη μεσαιωνική 
Ευρώπη γνωρίσαμε την Αναγέννηση. Ένα 
μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας 
πέρασε μπροστά μας ή καλύτερα περάσαμε 
εμείς μπροστά του. Πήραμε μια δυνατή 
γεύση της κεντροευρωπαϊκής τέχνης και 
ιστορίας, αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής, 
γλυπτικής, κατασκευών και τεχνολογικών 
επιτευγμάτων. 
Η πείρα που 
απέκτησαν τα 
παιδιά είναι 
στέρεο 
οικοδόμημα 
και μάθημα για 
όλη τους τη ζωή.  

Η απογευματινή βόλτα προέβλεπε την 
πόλη της Σιένας. Άλλη μια μεγάλη 
μεσαιωνική πόλη, στην οποία είναι 
αφιερωμένο σχετικό άρθρο στο περιοδικό. 
Κρατάμε στη μνήμη μας τα εντυπωσιακά 
κτίσματα  το Duomo (καθεδρικό ναό), τα 
σοκάκια της πόλης, τα λιθόστρωτα. Όταν 
γνωρίζει κανείς  τον κόσμο και τους 
ανθρώπους, στον άξονα σύγχρονου – 
διαχρονικού, μέσα από τα έργα και τον 
πολιτισμό, τις αξίες και τη φιλοσοφία,  
αξιολογεί διαφορετικά τα πράγματα. Έχει τη 
δυνατότητα να κατέχει κάτι περισσότερο από 
τη βεβαιότητα ότι ξέρει τον κόσμο, όπως 
νόμιζε μέχρι χτες. 

 Το επόμενο πρωινό, επιστρεφθήκαμε 
και περιηγηθήκαμε στην Πίζα. Εκεί που 
θέλεις να 
πιστέψεις ότι 
τα είδες όλα, 
έρχεται να σε 
διαψεύσει το 
καινούργιο. 
Ο κεκλιμένος πύργος της, ο καθεδρικός ναός, 
το Βαπτιστήριο, η παλαιά πόλη ήταν μια νέα 



   

εμπειρία.  Η Τοσκάνη με τα χωριά της δε 
διέψευσε τη φήμη της ως μια από τις 
ωραιότερες περιοχές της Ιταλίας και της 
Ευρώπης. Φύση και τέχνη μαζί. Τοπίο και 
αρχιτεκτονική, ζευγάρι μεταξύ τους. 
Δημιουργικότητα και όραμα, άρρηκτος 
δεσμός ευρωπαϊκού πολιτισμού. 

Τελευταίο πρωινό στην Ιταλία. 
Αναχώρηση για την Ανκόνα με ενδιάμεσες 
στάσεις για ξεκούραση. Φυσικά αγορά 
αναμνηστικών για την Ελλάδα. Κάτι για τους 
γονείς, κάτι για φίλους, κάτι για εμάς. Πολλά 
«κάτι» και οι σακούλες δε χωρούσαν στο 
αυτοκίνητο! 
Επιβίβαση στο 
πλοίο και 
επιστροφή στην 
Ελλάδα.  

Τα παιδιά των 
δύο σχολείων είχαν 
γίνει πια μία ομάδα. 
Σχεδόν κάθε στιγμή ήταν αξιομνημόνευτο 
γεγονός. Η κοινή εμπειρία τους ένωσε. Στο 
πλοίο αντάλλασαν μνήμες, εντυπώσεις, 
φωτογραφίες και τηλέφωνα. Όμως το ταξίδι 
δεν τελείωσε με το πέρας της εκδρομής. Στο 
σχολείο φρόντισαν να μεταδώσουν τη γνώση 
στους συμμαθητές τους. Τους περιέγραψαν 
όσα είδαν, τους έδειξαν βίντεο, τους 
αναπαράστησαν ενδιαφέρουσες στιγμές. Οι 
υπόλοιποι μαθητές τους άκουγαν με δίψα για 
περισσότερες πληροφορίες. Είδαν ότι ο 
κόσμος είναι «μέγας» και ανοικτός μπροστά 
τους. Οι πληροφορίες έγιναν πρόκληση για 
περισσότερη γνώση. Κέρδισαν όλοι. Όσοι 
βγήκαν από τη «σπηλιά» του Πλάτωνα κατά 
την αλληγορία του, αλλά και όσοι μάθανε 
για το φως από εκείνους που γύρισαν να τους 
μιλήσουν γι’ αυτό. Η πρόκληση είναι 
μεγάλη. Ποιος μπορεί να τους εμποδίσει; 

 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
«Τεχνολογία: Εξέλιξη και συμβολή 

στον πολιτισμό, εφαρμογές στην 
καθημερινότητα και στην τέχνη» 
http://evolutiontechnology.pbworks.com   

Μέσα από το πρόγραμμα «Τεχνολογία: 
Εξέλιξη και συμβολή στον πολιτισμό, 
εφαρμογές στην καθημερινότητα και στην 
τέχνη», που υλοποιήθηκε φέτος στο σχολείο 
μας, μας δόθηκε η δυνατότητα: 
• Να αναζητήσουμε τη γέννηση της 

τεχνολογίας στα πρώτα βήματα του 
ανθρώπου. 

• Να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για 
εφευρέσεις που χρησιμοποιήθηκαν εις 
βάρος της ανθρωπότητας. 

• Να εντοπίσουμε τη σύνδεση των 
σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων 
με την αειφόρο ανάπτυξη. 

• Να επισημάνουμε τη σημασία της 
αξιοποίησης εναλλακτικών πόρων και 
πηγών για την κάλυψη των αναγκών του 
σύγχρονου ανθρώπου. 

• Να γνωρίσουμε τη νανοτεχνολογία και τις 
εφαρμογές της, και να αναγνωρίσουμε το 
ρόλο της επιστημονικής μεθοδολογίας 
στη δημιουργία αυτών των εφαρμογών. 

• Να αξιολογήσουμε τις πρακτικές 
εφαρμογές της (νανο)τεχνολογίας στην 
καθημερινή ζωή. 

• Να εκτιμήσουμε τη συμβολή της 
τεχνολογικής εξέλιξης στην επίλυση 
περιβαλλοντικών ζητημάτων που έχουν 
προκύψει από αλόγιστες ανθρώπινες 
δραστηριότητες.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 
οργανώσαμε, σε συνεργασία με την ομάδα 

«Όποιος μπορεί κάνει, όποιος δεν 
μπορεί κρίνει» Ιταλική παροιμία. 

 

http://evolutiontechnology.pbworks.com/


   

του 2ου Γε.Λ. Ιλίου που συμμετείχε στο 
πρόγραμμα ‘‘Επιστήμη και τεχνολογία: Στα 
ίχνη του Λεονάρντο ντα Βίντσι’’, μία 
επταήμερη εκδρομή στην Ιταλία, κατά την 
οποία μεταξύ άλλων επισκεφθήκαμε: 
→ To Μουσείο Ιστορίας της Επιστήμης 

(Galleria degli Uffizi) στη Φλωρεντία. 
→ Το Μουσείο Επιστημών και 

Τεχνολογίας Leonardo da Vinci στη 
Φλωρεντία, όπου οι μαθητές είχαν τη 
δυνατότητα να δουν από κοντά τις 
συνθέσεις του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, 
και την πορεία από την ιδέα στην 
υλοποίηση τεχνολογικών επιτευγμάτων. 

→ Το IIT (Istituto Italiano di Tecnologia, 
http://www.iit.it) ) (Ιταλικό Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας) στη Γένοβα. 

Το IIT είναι ένα από τα σπουδαιότερα 
ερευνητικά κέντρα σε πανευρωπαϊκό αλλά 
και παγκόσμιο επίπεδο, που έχει ως σκοπό 
την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και της ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα 
της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στόχος 
είναι η σύνδεση της επιστημονικής έρευνας 
με την ανάπτυξη τεχνικών εφαρμογών. Η 
έρευνα διεξάγεται σε καινοτόμα 
επιστημονικά πεδία, και τα αποτελέσματά 
της βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς, 
όπως βιομηχανία, ιατρική, επιστήμη 
υπολογιστών, βιοεπιστήμες, ρομποτική και 
νανοβιοτεχνολογία. 
Κατά την επίσκεψη στο IIT μάς δόθηκε η 

δυνατότητα να 
δούμε από κοντά 
τη δημιουργία 

πολυμερών 
υλικών με 

απίστευτες 
ιδιότητες, όπως 
χαρτί που δεν 
βρέχεται αλλά 

γράφεται, 
πλαστικό που δεν 

επιβαρύνει το περιβάλλον αφού είναι 
απολύτως φυτικό, σφουγγάρια που δεν 
απορροφούν νερό αλλά μόνο πετρέλαιο και 
ελαιώδη υλικά και -τοποθετούμενα στην 
επιφάνεια της θάλασσας- την καθαρίζουν 
από πετρελαιοκηλίδες, σφουγγάρια 
εμπλουτισμένα με άλλα ειδικά 
νανοσωματίδια, που βυθίζονται στη θάλασσα 
και καθαρίζουν τον θαλάσσιο χώρο από 
βαρέα μέταλλα που αλλιώς περνούν στην 
τροφική αλυσίδα. 
Μάθαμε για τα νανοσύνθετα υλικά που 
χρησιμοποιούνται για αποθήκευση 
ενέργειας, σε ηλιακούς συλλέκτες και 
φωτοβολταϊκά συστήματα, αλλά και για 
βιοδιασπώμενα φάρμακα (νανοκόκκους), 
ικανά να εντοπίζουν την ακριβή θέση μέσα 
στον οργανισμό και να απελευθερώνονται σε 
αυτήν. 
Μάθαμε ακόμα, για την έρευνα της 
νευροεπιστήμης, που στοχεύει στην 
κατασκευή πρωτότυπων νευροϋπολογιστών 
και στην αντιμετώπιση εγκεφαλικών νόσων. 
Γνωρίσαμε τα πλέον σύγχρονα ρομπότ, που 
μαθαίνουν από τα λάθη τους και 
αναπροσαρμόζονται, συνδυάζοντας τις αρχές 
της μηχανικής (αντοχή, ακρίβεια, ταχύτητα) 
με βιολογικές λειτουργίες (όραση, κίνηση, 
αντίδραση). Έτσι, μπορούν να εργάζονται 
στον πραγματικό κόσμο μέσα σε πρακτικά-
πραγματικά σενάρια. 

Το ρομπότ iCub: 
Εκτελεί κινήσεις 53 
βαθμών ελευθερίας, 
ενώ οι νανο-
αισθητήρες στην 
επιφάνειά του 
λαμβάνουν ερεθίσματα 
βάσει των οποίων 
αντιδρά αποφασίζει 
και δρα. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 
• ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ- ΠΑΥΛΙΝΑ  
• ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Έργο του Leonardo da Vinci 
στο ομώνυμο μουσείο 
Επιστημών και Τεχνολογίας 



   

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΣΙΕΝΑ 

Είχα ακούσει για την Σιένα ότι είναι 
μία πόλη μουσείο με λίγους κατοίκους και 
πανέμορφα κτήρια. 
  Φτάσαμε στη Σιένα το απόγευμα μιας 
αρκετά συννεφιασμένης μέρας. Η είσοδος 
της πόλης φανταστική. Μία μεγάλη καμάρα 
δεσπόζει με το που μπαίνεις, διασχίζεις έναν 
δρόμο γεμάτο δέντρα και φτάνεις στο σημείο 
μέχρι το οποίο επιτρέπεται το παρκάρισμα. 
Κατεβήκαμε χαρωποί και ανυπόμονοι και 
περπατήσαμε για 15 λεπτά μέχρι να 
φτάσουμε στην πλατεία της Σιένα. 
Ξεπρόβαλε μπροστά μας ξαφνικά και ήταν 
τόσο εντυπωσιακή όσο μας είχαν πει. 
  Η κεντρική πλατεία της, η Piazza del 
Campo, είναι το πιο γνωστό μνημείο της 
Σιένα. Πρόκειται για μια μεσαιωνική πλατεία 
σε σχήμα κοχυλιού, η οποία δεν είναι 
επίπεδη, αλλά έχει έντονη κατηφορική κλίση 
προς την πλευρά του δημαρχείου.  Η πλατεία 
είναι περιτριγυρισμένη από παλαιά 
ανακαινισμένα κτίρια, τα οποία έχουν πλέον 
όλα στο ισόγειο καφετέριες, εστιατόρια και 
άλλα καταστήματα. Όλα μοιάζουν να 
περιστρέφονται γύρω από αυτό το κομμάτι 
της πόλης. Εδώ βρίσκεται το σημερινό 
δημαρχείο, τμήμα του οποίου είναι το 
σύμβολο της Σένα ο πύργος με ύψος 102 μ., 
ορατός από κάθε γωνιά της πόλης, όπου 
μπορεί κανείς να ανέβει και να απολαύσει 
μια πανοραμική θέα. Όσο για τον 
κουρασμένο ταξιδιώτη, ένα σιντριβάνι 
μπροστά στο δημαρχείο έχει μια βρύση με 
πόσιμο νερό, κάτι που όπως μάθαμε 
συνηθίζεται στην Ιταλία. 

Ως γνήσια ιταλική πόλη, έχει το δικό 
της Duomo (Μητρόπολη), τη Santa Maria 
Maggiore, ένα περίεργο κράμα γοτθικού και 
αναγεννησιακού ρυθμού. Το θαυμάσαμε 
απέξω καθώς λόγω περιορισμένου χρόνου 
δεν είδαμε το εσωτερικό του ναού-αν και 

αργότερα μάθαμε τυχαία πως  για να 
εισέλθει κανεις στο ναό, πρέπει όχι μόνο να 
πληρώσει εισιτήριο, αλλά και να 
συνοδεύεται από φρουρό! 

Όλα τα αξιοθέατα βρίσκονται  σε 
απόσταση αναπνοής μεταξύ τους στο 
πυκνοδομημένο παραδοσιακό κέντρο της 
πόλης. Επίσης  υπάρχουν αρκετά σκαλιά και 
κλίσεις στους δρόμους της  Σιένα που 
μοιάζει να ’ναι ξεχασμένο σκηνικό θεάτρου. 
Στενά δρομάκια πλαισιώνουν αυτό το 
κεντρικό σημείο και είναι ιδανικά για τους 
λάτρεις των περιπάτων. 

Περπατώντας, μπαίνεις στην πόλη 
και νοιώθεις πως ζεις αιώνες πίσω. Μόνο η 
λαοθάλασσα των τουριστών που 
περιφέρονται με τις φωτογραφικές μηχανές 
εκστασιασμένοι και η πληθώρα από 
εστιατόρια, παγωτατζίδικα και πιτσαρίες σε 
επαναφέρουν στην σημερινή 
πραγματικότητα. Κατά τα άλλα, η πόλη 
παραμένει σχεδόν αναλλοίωτη σε σχέση με 
το παρελθόν. 

Η Σιένα είναι μια ασυνήθιστη, 
μοναδική, εντελώς ξεχωριστή, πόλη και 
νοιώθουμε τυχεροί που ζήσαμε για λίγο την 
μαγεία και την ομορφιά της.  Ήταν ένα 
ταξίδι στον χώρο, μα και στον χρόνο, σε μια 
πόλη παραμύθι!!! 

                                                                       
ΝΙΚΗ & ΖΙΝΑ ΜΠΑΛΑΣΗ Α3 



   

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
«ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ  ΟΝΟΜΑ» 

 
Στις 4 και 5 Μαϊου 2014 η θεατρική 

ομάδα του σχολείου μας παρουσίασε στο 
πολιτιστικό κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» του 
δήμου μας, το θεατρικό έργο του Ιάκωβου 
Καμπανέλλη «Παραμύθι χωρίς όνομα». 
   Οι παραστάσεις αυτές ήταν το 
αποτέλεσμα και το κλείσιμο μιας μεγάλης, 
μακράς και ενίοτε επίπονης διαδικασίας που 
ξεκίνησε από τον    Οκτώβριο και 
ολοκληρώθηκε το Μάιο. 
   Πραγματικά ήταν ένα δύσκολο έργο, 
αφού για να πραγματοποιηθεί, η θεατρική 
ομάδα αφιέρωσε πολλές ώρες δουλειάς, όλα 
τα Σάββατα του χρόνου και αρκετές 
Κυριακές. 
   Καθώς προχωρούσαν οι πρόβες και 
οι απαιτήσεις του έργου γίνονταν όλο και πιο 
σύνθετες, έβγαιναν στην επιφάνεια όλο και 
περισσότε
ρες 
δυσκολίες. 
Επειδή το 
σχολείο 
μας δε 
διαθέτει 
αίθουσα εκδηλώσεων ούτε σκηνή, έπρεπε 
αναγκαστικά να πηγαίνουμε στο πολιτιστικό 
κέντρο να κάνουμε πρόβα-πράγμα το οποίο 
εξ ορισμού δεν ήταν πάντοτε εφικτό. Το 
γεγονός αυτό μας δυσκόλευε όλο και 
περισσότερο, αφού ο τρόπος με τον οποίο 
δουλεύαμε στο χώρο του σχολείου 
αναιρούνταν όταν δουλεύαμε στο χώρο του 
θεάτρου και αντίστροφα. 
   Δεν έλειψαν οι εντάσεις, τα 
παράπονα, η απογοήτευση όταν δεν 
μπορούσαμε όλοι να ανταποκριθούμε όπως 
έπρεπε. Όπως δεν έλειψαν και τα γέλια, οι 
πλάκες, τα τραγούδια και αυτή η χαρά που 
νιώθει κανείς όταν καταπιάνεται με κάτι 
όμορφο και δημιουργικό. 
   Έτσι, με υπομονή, επιμονή, μεράκι 
και αγάπη καταφέραμε να δώσουμε τις 
παραστάσεις και με επιτυχία μεγάλη! Πόσα 
έχουμε να θυμόμαστε! Τα φώτα, τη σκηνή, 

τα κοστούμια και τα σκηνικά, τη μουσική, 
πιο πολύ όμως όλους εκείνους τους 
ανθρώπους που μας στήριξαν σε όλη μας την 
πορεία με κάθε τρόπο, κι όλους εκείνους που 
ήρθαν να μας τιμήσουν με την παρουσία 
τους. 
   Είναι γεγονός πως από τη συμμετοχή 
μας στη θεατρική ομάδα κερδίσαμε πολλά 
περισσότερα απ' όσα φάνηκαν πάνω στη 
σκηνή. Καταρχάς, μάθαμε να λειτουργούμε 
σαν ομάδα, παραμερίσαμε τις ατομικές μας 
ιδιαιτερότητες και κάναμε αμοιβαίες 
υποχωρήσεις προκειμένου να βγάλουμε ένα 
θετικό αποτέλεσμα. Συνειδητοποιήσαμε ότι 
μέσα στο πλαίσιο μιας ομάδας, η δράση του 
ενός οδηγεί και επηρεάζει και τη δράση των 
υπολοίπων. Μάθαμε να δεχόμαστε την 
κριτική από τους άλλους, όχι σαν κάτι 
«κακό» αλλά σαν ένα κίνητρο να γίνουμε 
καλύτεροι, να φτάσουμε ένα βήμα πιο κοντά 
στον κοινό μας στόχο. Και για να πετύχουμε 
αυτόν τον στόχο, μάθαμε να δουλεύουμε 
σταθερά, συλλογικά, με αλληλοκατανόηση, 
ενδιαφέρον και συνεχές «παρόν». 
   Το σπουδαιότερο ίσως που μας 
πρόσφερε η προετοιμασία της παράστασης 
είναι ότι γνωρίσαμε ένα σπουδαίο θεατρικό 
κείμενο που έχει πολλά να μας πει.. 
   Έστω και για λίγες ώρες 
μοιραστήκαμε τα πάθη, τις σκέψεις, τα 
όνειρα των ανθρώπων αυτού του έργου. 
Ζήσαμε τις ζωές τους, τους καταλάβαμε, 
τους πονέσαμε, γίναμε αυτοί οι άνθρωποι. 
Και συνειδητοποιήσαμε ότι μας μοιάζουν 
αρκετά. Αυτοί οι άνθρωποι είμαστε εμείς. Η 
σημερινή πραγματικότητα δεν απέχει και 
τόσο πολύ από την πραγματικότητα του 
«Παραμυθιού χωρίς όνομα». Ο λαός μας 
μπορεί να διαιρείται με βάση τα ατομικά του 
συμφέροντα, περιμένοντας πάντα τη λύση 
από τους «έξω», στα δύσκολα όμως ενώνεται 
σαν μια γροθιά, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο 
και λυτρώνεται- οριστικά, πρόσκαιρα; - από 
τα πάθη που τον οδηγούν στην ανυπαρξία. 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: 

• ΖΑΧΑΡΗ ΦΑΝΗ 
• ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 



   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 
«Η βιομηχανία στην Ελλάδα χτες και 
σήμερα» 

 
Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης του σχολείου μας είχε θέμα  «Η 
βιομηχανία στην Ελλάδα χτες και σήμερα». 
Αποτελούνταν από τρεις ομάδες με μαθητές 
της Α’ και Β’ τάξης. Ασχοληθήκαμε με τη 
δημιουργία και την εξέλιξη της βιομηχανίας 
στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο 
θέμα της αξιοποίησης ή μη των παλαιών 
βιομηχανικών κτιρίων: αν κατεδαφίστηκαν, 
εγκαταλείφτηκαν στη φθορά του χρόνου ή 
τους δόθηκε η ευκαιρία να ζήσουν μια 
δεύτερη ζωή, ίσως πιο λαμπερή από την 
προηγούμενη.  

Στα πλαίσια του προγράμματος 
οργανώθηκε εκδρομή στη Βόρεια Ελλάδα. 
Με έδρα τη Λεπτοκαρυά επισκεφθήκαμε το 

Κάστρο του 
Πλαταμώνα, 

το Μουσείο 
της Βεργίνας, 
το πάρκο του 

Αγίου 
Νικολάου στο 
Βέρμιο, το 

Μουσείο 
Εκπαίδευσης, το Βυζαντινό Μουσείο το 
οποίο στεγάζεται στο παλιό εργοστάσιο 
«Μύλος Μάρκου» και το σημείο όπου δίδαξε 

ο Απόστολος Παύλος  στη Βέροια. Στη 
Θεσσαλονίκη επισκεφθήκαμε το 
εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο «Αλλατίνη»,  
τον Άγιο Δημήτρη, περιπλανηθήκαμε στη 
Ροτόντα, τη Καμάρα το Λευκό Πύργο και 
την Άνω Πόλη. Τέλος , ξεναγηθήκαμε στο 
εργοστάσιο της ΕΨΑ στο Βόλο.  

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής εκδρομής 
της Β΄ τάξης στη Μεσσηνία, επισκεφθήκαμε 
αλευρόμυλο και ελαιοτριβείο στο χωριό 
Κόκλα, καθώς και το Μουσείο Ελιάς στη 
Σπάρτη. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 
• ΒΑΓΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
• ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
• ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
• ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ ΜΑΡΙΑ  

 

Συμπληρώνοντας φύλλα εργασίας – Καλαμάτα 
 

Στην άνω πόλη 

Στον Πλαταμώνα 

Συμπληρώνοντας τα φύλλα εργασίας στο  
ξενοδοχείο 



   

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – 

ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
« Ιστορική και Βιομηχανική εξέλιξη της 
Μεσσηνίας από την αρχαιότητα μέχρι 

σήμερα» 
 
Στα πλαίσια της σχολικής δραστηριότητας 

με θέμα : «Ιστορική και Βιομηχανική εξέλιξη 
της Μεσσηνίας από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα» πραγματοποιήθηκε στις 15 - 17 
Μαρτίου 2014 η εκδρομή των μαθητών της 
Β΄Λυκείου.  

Σκοπός του προγράμματος ήταν οι 
μαθητές να έρθουν σε επαφή με τον αρχαίο 
πολιτισμό και να κατανοήσουν την ιστορική 
εξέλιξη της Μεσσηνίας από την αρχαία 
εποχή μέχρι τη σημερινή, καθώς και την 
πολιτιστική καο οικονομική δραστηριότητα 
της περιοχής.  

Στα πλάισια της εργασίας της 
περιβαλλοντικής ομάδας με θέμα: 
«Βιομηχανία στην Ελλάδα -χθές και 
σήμερα»' οι μαθητές μελέτησαν και θα 
κατέγραψαν την ιστορία της 
προβιομηχανικής κληρονομιάς και τη 
σημερινή βιομηχανική- βιοτεχνική 
δραστηριότητα της περιοχής.  

επίσης, μέσα από τις δραστηριότητες 
αυτές οι μαθητές απέκτησαν γνώσεις στα 
μαθήματα της Ιστορίας, των Αρχαίων 
Ελληνικών, της Φυσικής Αγωγής, του 
Σχεδίου, της Χημείας και  της Ερευνητικής 
εργασίας με θέμα «ταξίδι στο χρόνο μέσα 

από τις Καστροπολιτείες της Ελλάδας» .     
Την πρώτη ημέρα έγινε επίσκεψη στο 

χωριό Κόκλα Μεσσηνίας με ξενάγηση στις 
εγκαταστάσεις ενός σύγχρονου 
ελαιοτριβείου και αλευρόμυλου. Οι μαθητές 
ενημερώθηκαν για τα στάδια παραγωγής και 
έκθλιψης ελαιολάδου καθώς και για τις 
σύγχρονες διαδικασίες που ακολουθούνται 
για την παραγωγή διαφόρων τύπων αλεύρων.     

Στη συνέχεια περιηγηθήκαμε στον 
Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης 
(Θέατρο, Στάδιο και Γυμνάσιο, Ηρώο, 
Ασκληπιείο, κ.α.). Οι μαθητές απήγγειλαν 
θεατρικό απόσπασμα στο χώρο του Αρχαίου 
Θεάτρου το οποίο όλοι απόλαυσαν. 
Ακολούθως, μια 
ομάδα μαθητών 
αναβίωσε με 
ενθουσιασμό το 
αγώνισμα του 
δρόμου στον 
αρχαίο χώρο του 
Σταδίου,  μέσα σε 
πνεύμα ευγενούς 
άμιλλας  και σεβασμού στον συναθλητή.   

Μας έμεινε αξέχαστη η επίσκεψη στην 
Αρχαία Μεσσήνη τόσο για το πλήθος των 
πλούσιων αρχαιολογικών ευρημάτων όσο 
και για την έκταση του αρχαιολογικού 
χώρου. 

Την επόμενη μέρα επισκεφθήκαμε την 
Πύλο, μια πόλη χτισμένη αμφιθεατρικά σε 
δυο χαμηλούς λόφους. Εκεί είδαμε το 
κάστρο, περιηγηθήκαμε στους δρόμους της 
και θαυμάσαμε την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
των παραδοσιακών σπιτιών της. 
Φωτογραφήσαμε το λιμάνι και το ιστορικό 
νησί της Σφακτηρίας. 

Επίσης, στο λιμάνι είδαμε την οικία του 
Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνου Τσικλητήρα η 
οποία σήμερα έχει μετατραπεί σε μουσείο.  

Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε στο 
επιβλητικό φρούριο της Μεθώνης, όπου 

Επίσκεψη σε ελαιοτριβείο και αλευρόμυλο στο χωριό 
Κόκλα Μεσσηνίας 
 

Επίσκεψη στο Γυμνάσιο – 
Αρχαία Μεσσήνη 



   

περπατήσαμε ανάμεσα στα εναπομείναντα 
τμήματα της αρχαίας πολιτείας. 

Ακολούθησε η στάση στο πολύ γραφικό 
λιμάνι της Φοινικούντας με την υπέροχη 
παραλία. 

Την τελευταία ημέρα ξεκινάμε την 
ξενάγησή μας στην πόλη της Καλαμάτας. 
όπου επισκεφθήκαμε και προσκηνύσαμε το 
ναό της Υπαπαντής. Ο Ιερός Ναός της 
Υπαπαντής του Σωτήρος Χριστού  δεσπόζει 
στην ομώνυμη πλατεία και είναι ο 
Μητροπολιτικός Ναός της Καλαμάτας.  

Περιηγηθήκαμε στην αγορά της πόλης 
βλέποντας τους διάφορους τύπους κτισμάτων 
και μελετήσαμε τα διάφορα ρεύματα της 
αρχιτεκτονικής τους.  Η τελευταία στάση 
στην Καλαμάτα ήταν στο ναό των Αγίων 
Αποστόλων, που αι αποτελεί το σήμα 
κατατεθέν για ολόκληρη την πόλη. Είναι 
ένας μικρός βυζαντινός ναός που 
χρονολογείται από τα μέσα του 11ο – 12ο 
αιώνα. 

Μετά την Καλαμάτα συνεχίσαμε το ταξίδι 
μας στην καστροπολιτεία του Μυστρά. Ο 
Μυστράς ήταν Βυζαντινή πολιτεία της 
Πελοποννήσου, που σήμερα είναι 
ερειπωμένος, αν και έχουν αναστηλωθεί 
ορισμένα κτίσματα, όπως τα παλάτια, και 
αποτελεί πολύτιμη πηγή για τη γνώση της 
ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού των 
δύο τελευταίων αιώνων του Βυζαντίου. 

Η τελευταία στάση του ταξιδιού μας ήταν 
το Μουσείο της Ελιάς στην Σπάρτη, όπου 

αποτελεί ένα μνημείο βιομηχανικής 
κληρονομιάς που άλλαξε χρήση και τελικά 
συνέδεσε την προβιομηχανική εποχή με την 
ιστορία του τόπου. 

Το κτίριο των εγκαταστάσεων της 
Ηλεκτρικής Εταιρείας Σπάρτης, μετά τη 
διακοπή  της λειτουργίας της το 1959, 
δόθηκε στο Δήμο Σπάρτης και το 1998 
μετατράπηκε σε Μουσείο Ελιάς και 
Ελληνικού Λαδιού.  

Στον άνω όροφο του μουσείου 
παρουσιάζονται οι πρώτες μαρτυρίες για την 

ελιά στον ελλαδικό χώρο, η συμβολή της 
στην οικονομία, από τους προϊστορικούς 
χρόνους μέχρι τον 20ό αιώνα, ο ρόλος της 
στη διατροφή, τη φροντίδα του σώματος 
(καλλωπισμός, φαρμακευτικές χρήσεις), τον 
φωτισμό, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη 
συμβολική διάσταση που προσλαμβάνει στη 
θρησκεία, τη μυθολογία, τα ήθη και τα 
έθιμα. Η ενότητα κλείνει με μια σύντομη 
παρουσίαση της θέσης της ελιάς στην τέχνη. 

Ο κάτω όροφος του μουσείου είναι 
αφιερωμένος στην εξέλιξη της τεχνολογίας 
παραγωγής του ελαιολάδου από την 
αρχαιότητα έως την πρωτοβιομηχανική 
περίοδο. Μέσα στο μουσείο εκτίθεται η 
τεχνολογία των μεταβυζαντινών 
μηχανισμών. Ένα ζωοκίνητο ελαιοτριβείο 
από τη Λευκάδα τεκμηριώνει την επιβίωση 
της ζωοκίνησης κατά τον 20ο αι. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 
ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 



   

ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΙΔ’ Συμποσίο του Δικτύου Συνεργαζομένων 
Σχολείων Αττικής ASP net της UNESCO. 

Το σχολείο μας ως μέλος του Δικτύου 
Συνεργαζομένων Σχολείων Αττικής ASP net 
της UNESCO συμμετείχε στο ΙΔ’ Συμποσίο 
που διοργανώθηκε στα εκπαιδευτήρια στα 
Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα στην 
Παλλήνη. 

Το Υπουργείο Παιδείας και η Ελληνική 
Εθνικής Επιτροπής της Unesco όρισαν το 
διήμερο Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 
Φεβρουαρίου 2014 ως ημερομηνία 
διεξαγωγής του ΙΔ’ Συμποσίου του Δικτύου 
Συνεργαζομένων Σχολείων ASP net της 
UNESCO με τη συμμετοχή 21 σχολείων από 
την Αττική και την Κύπρο.  

Το Θέμα του Συμποσίου ήταν : 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΝΗMΕΙΑ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» 

Διερευνήθηκαν από τους μαθητές κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς τα παρακάτω 
υποθέματα:   
• Το «διαχρονικό μήνυμα» των Μνημείων 

Πολιτισμικής Κληρονομιάς. (έμφαση στις 
Αξίες, την αλήθεια τους και στη Σύμβαση 
της Unesco). 

• Τα Μνημεία Πολιτισμικής Κληρονομιάς 
και η διαχείριση του παρελθόντος. 
(έμφαση στην Εκπαίδευση, τα ΜΜΕ, την 
Πολιτεία και τα Μουσεία). 

• «Χρήσεις και καταχρήσεις» των 
Μνημείων Πολιτισμικής Κληρονομιάς. 
(έμφαση πρωτίστως στην 
εμπορευματοποίηση.) 
Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τα ελληνικά 

μνημεία της παγκόσμιας πολιτισμικής 
κληρονομιάς σύμφωνα με τον κατάλογο της 
UNESCO και αναλύθηκαν τα επιμέρους 
υποθέματα. Για το σκοπό αυτό 

δημιουργήθηκε ένα google drive με τη 
συμμετοχή της ομάδας των καθηγητών και 
των μαθητών όπου όλοι πρόσθεταν και 
κοινοποιούσαν τις εργασίες τους στα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας UNESCO.  

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ είναι : 

1. Ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις 
Βάσσες (1986) 

2. Αρχαιολογικός χώρος Δελφών (1987)  
3. Αρχαιολογικός χώρος Ακροπόλεως 

(1987)  
4. Αρχαιολογικός χώρος Επιδαύρου 

(1988)  
5. Το Άγιον Όρος - Άθως (1988)  
6. Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά 

μνημεία της Θεσσαλονίκης (1988)  
7. Μετέωρα (1988)   
8. Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου (1988)  
9. Αρχαία Ολυμπία (1989)  
10. Μυστράς (1989)  
11. Μονή Δαφνίου, Μονή Οσίου Λουκά 

και Νέα Μονή Χίου (1990)  
12. Δήλος (1990)  
13. Πυθαγόρειον και Ηραίον Σάμου 

(1992)  
14. Βεργίνα (1996)  
15. Ιστορικό κέντρο (Χώρα), Μονή του 

Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Σπήλαιο  
Αποκάλυψης στην Πάτμο (1999)  
16. Αρχαιολογικοί τόποι των Μυκηνών 

και της Τίρυνθας (1999)  
17. Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας (2007) 
Η ομάδα των μαθητών που συμμετείχε 

στο ΙΔ΄ Συμπόσιο του Δικτύου 
Συνεργαζομένων Σχολείων Αττικής ASP net 
της UNESCO αποτελούνταν από τους : 
Αγγελογιαννάκη Κωνσταντίνα, Βασιλείου 
Ειρήνη, Γιαννοπούλου Μελίνα, 
Κουνδουράκη Θοδωρή, Κωστούλα 
Κωνσταντίνο (Πρόεδρο επιτροπής), 
Μακαρούνη Ελένη (Γραμματέα επιτροπής), 



   

Ντεκουμέ Αντιγόνη, Παναγοπούλου Έφη, 
Σουλιώτη Βασιλική και Φίλη Στασινή.  

Στο Συμπόσιο, την 1η ημέρα στο 
καλλιτεχνικό μέρος, το σχολείο μας 
συμμετείχε με  ένα video που δημιούργησαν 
οι μαθητές, όπου παρουσιάστηκαν τα 
κριτήρια της ένταξης ενός μνημείου στον 
κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 
πολιτισμικής κληρονομιάς της Unesco, 
δίνοντας έμφαση στο διαχρονικό μήνυμα των 
μνημείων, την εμπορευματοποίηση και το 
ρόλο της εκπαίδευσης στη διατήρηση, τη 
χρήση και την προστασία των μνημείων.     

Στη συνέχεια, μετά το μεσημεριανό 
φαγητό, οι μαθητές εντάχθηκαν στις 
επιτροπές εργασίας όπου δούλεψαν με καλή 
διάθεση και πνεύμα συνεργασίας. Μετά τη 
γνωριμία των μελών της κάθε επιτροπής 
ακολούθησε μέσα από οργανωμένο διάλογο, 
η ανταλλαγή απόψεων και η 
επιχειρηματολογία με σκοπό την καταγραφή 
ενός τελικού κειμένου που αποτέλεσε το 
πόρισμα της κάθε επιτροπής.  

Κατόπιν, οι γραμματείς των επιτροπών 
καταχώρησαν στους Η/Υ τα πορίσματά τους. 
Ακολούθησε μουσική βραδιά με πολύ χορό 
και κέφι από όλους τους μαθητές που έγιναν 
μια μεγάλη παρέα. Έτσι, τελείωσε η πρώτη 
μέρα του Συμποσίου με πολύ κούραση αλλά 
με την ικανοποίηση ότι οι μαθητές δούλεψαν 
με όλες τους τις δυνάμεις δίνοντας τον 
καλύτερο εαυτό τους. Την επόμενη ημέρα 
έγιναν οι παρουσιάσεις των πορισμάτων από 
τον Πρόεδρο  κάθε επιτροπής. Το πόρισμα 
της επιτροπής που είχε Πρόεδρο τον μαθητή 
μας Κωστούλα Κωνσταντίνο εγκρίθηκε από 
την ολομέλεια του Συμποσίου.  Ήταν μεγάλη 
ικανοποίηση για το σχολείο μας η επιτυχής 
συμμετοχή στο Συμπόσιο και αυτό το 
χρωστάμε στους μαθητές μας . 

Μέσα από το ΙΔ’ Συμπόσιο, ελπίζουμε 
και ευχόμαστε να ευαισθητοποιήσαμε τους 
μαθητές και τις μαθήτριες για τα στοιχεία 

του Ελληνικού Πολιτισμού και τις αξίες της 
Unesco που είναι ο σεβασμός στην ιστορία, 
η ισότητα, η αλληλεγγύη, η συνεργασία των 
λαών  και η ανάδειξη του Δημοκρατικού 
Διαλόγου με κύριο στόχο την καλλιέργεια 
ενεργών πολιτών σε μια εποχή κοινωνικής 
και πολιτισμικής κρίσης. 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: 
• ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
• ΜΑΡΙΑ ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ 
 
 

ΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ: 
                                                           
Το 5ο ΓΕΛ Ιλίου έλαβε για άλλη μια 

χρονιά μέρος στο ΙΔ Μαθητικό Συμπόσιο 
του δικτύου Συνεργαζομένων Σχολείων 
Αττικής Aspnet της UNESCO. To φετινό 
Συμπόσιο είχε θέμα τα ελληνικά μνημεία 
παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς και 
έλαβε χώρα στις 20-21 Φεβρουαρίου στα 
εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα. Το σχολείο 
μας εκπροσωπήθηκε από 10 μαθητές της Α΄ 
και Β' Λυκείου, οι οποίοι ενθουσιαστήκαμε 
εξ'αρχής  με την ιδέα συμμετοχής σε ένα 
συμπόσιο, όπου συμμετέχουν 21 σχολεία 
από ολόκληρη την Αττική αλλά και την 
Κύπρο. 

Όταν έφτασε η μέρα του συμποσίου, το 
άγχος μας είχα κυριεύσει και είχε 
αντικαταστήσει τον αρχικό ενθουσιασμό. Η 
άφιξή μας στα εκπαιδευτήρια Κωστέα- 
Γείτονα ήταν επεισοδιακή, καθώς 
διαπιστώσαμε ότι ο πρόεδρος και η 
γραμματέας της ομάδας μας είχαν 
καταχωρηθεί σε άλλο σχολείο. Ωστόσο, το 
μικρό αυτό προβληματάκι αντιμετωπίστηκε 
άμεσα από τους διοργανωτές.  

Σειρά είχε η παρουσίαση του 
καλλιτεχνικού προγράμματος, στη διάρκεια 



   

του οποίου κάθε σχολείο παρουσίασε κάτι 
σχετικό με το θέμα του συμποσίου είτε αυτό 
ήταν δρώμενο, βίντεο, τραγούδι είτε 
χορευτικό. Όταν ήρθε η ώρα για την 
παρουσίαση του δικού μας βίντεο, το άγχος 
επανήρθε δυνατότερο από κάθε άλλη στιγμή, 
αλλά το δυνατό χειροκρότημα που 
ακούστηκε στο αμφιθέατρο μας αποζημίωσε 
και με το παραπάνω, αφού είδαμε τις 
προσπάθειες τόσων μηνών να ανταμείβονται 
με τον καλύτερο τρόπο.  

Μετά από αυτό, όλα κύλισαν ομαλά και 
μοιραστήκαμε στις επιτροπές, για να 
συζητήσουμε και ανταλλάξουμε ιδέες και 
απόψεις με συνομηλίκους μας για τα 
διάφορα υποθέματα του θέματος του 
συμποσίου. Μοναδική εμπειρία! Ίσως η 
καλύτερη στιγμή αυτών των δύο ημερών! Ο 
καθένας μας έχει να θυμάται κάτι ξεχωριστό 
από τη δική του επιτροπή. Γνωριστήκαμε με 
μαθητές από διαφορετικά σχολεία και είχαμε 
την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σαν 
υπεύθυνα άτομα, παραμερίζοντας καθετί που 
μπορεί να μας χώριζε. Στο πάρτι που 
ακολούθησε ήμαστε πλέον μια μεγάλη παρέα 
από νέους ανθρώπους γεμάτους ζωή που 
διασκέδαζαν και χόρευαν με την ψυχή τους. 

Τη δεύτερη μέρα του συμποσίου, τα φλας 
ήταν στραμμένα πάνω στους προέδρους της 
κάθε επιτροπής, οι οποίοι κλήθηκαν να 
ανέβουν στο βήμα και να παρουσιάσουν τα 
πορίσματα της επιτροπής τους, τα οποία 
κατόπιν τέθηκαν σε ψηφοφορία από την 
ολομέλεια. Ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστο 
το κουράγιο των προέδρων! Ωστόσο, αυτό 
που μας συνεπήρε ήταν αυτό το συναίσθημα 
όταν βλέπαμε τις απόψεις και τις προτάσεις 
μας να ακούγονται για πρώτη φορά, καθώς 
και το γεγονός ότι θα μπορούσαν να 
διαδραματίσουν ένα πολύ μικρό ρόλο στην 
πορεία του πολιτισμού και της χώρας μας. 

Όσο λοιπόν πλησιάζαμε προς το τέλος του 
Συμποσίου, ένα αίσθημα μελαγχολίας και 

θλίψης ήταν ζωγραφισμένο στα μάτια μας, 
καθώς συνειδητοποιήσαμε ότι ένα τόσο 
όμορφο και ξεχωριστό ταξίδι έφτανε σιγά 
σιγά στο τέλος του. Δύο μέρες αξέχαστες, 
δύο μέρες μοναδικές, που θα θέλαμε να τις 
ζήσουμε ξανά και ξανά. Ωστόσο αυτό το 
«ταξίδι» δεν μπορεί να μας αφήσει παρά 
μόνο γλυκές και όμορφες αναμνήσεις, αφού 
κάναμε καινούργιους φίλους, νιώσαμε 
δυναμικοί και ανεξάρτητοι, έτοιμοι πλέον να 
βγούμε στον έξω κόσμο για να 
διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον με 
καλύτερες προοπτικές για όλους μας. Γιατί 
αυτό το Συμπόσιο τελικά δεν είναι ένα 
Συμπόσιο σαν όλα τα άλλα όπου 
συνδιαλέγεσαι και εκθέτεις τια ιδέες και τις 
απόψεις σου, αλλά σε βοηθά να έρθεις ένα 
βήμα πιο κοντά στην ενηλικίωση, καθώς σου 
δίνει δύναμη και κουράγιο να κυνηγήσεις τα 
όνειρα σου και να πετύχεις τους στόχους 
σου! 

     
ΜΑΚΑΡΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ Β2 - 

Γραμματέας επιτροπής 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Γιώργος Σεφέρης 
 
«Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας 
Πάνω σε καταστρώματα καταλυμένων 
καραβιών 
Μουρμουρίζοντας σπασμένες σκέψεις 
από ξένες γλώσσες;»  

 



   

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

“YouthActiv” 

 
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή 

Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών προσκάλεσε  Λύκεια να 
συμμετάσχουν στη Δράση του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Jean Monnet “Information 
and Research Activities” με τίτλο 
“YouthActiv” με επιστημονική υπεύθυνο τη 
Λέκτορα Δρ. Φωτεινή 
Ασδεράκη,  προκειμένου να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση των νέων ηλικίας 16-18 για 
τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Έγινε αξιολόγηση των Αιτήσεων 
Συμμετοχής και η τελική επιλογή των πέντε  
(5) σχολείων που θα συμμετάσχουν στην 
εκπαιδευτική δράση. Για την Αθήνα,  το 5ο 
Λύκειο Ιλίου επιλέχθηκε ανάμεσα στα πέντε 
σχολεία.  

Από το σχολείο μας συμμετείχαν 62 
μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου. Οι 
υπεύθυνοι καθηγητές ήταν Βαγιάνης Δ., 
Μαντζουράνη Π., Παναγιωτοπούλου Μ. και 
Χαμηλοθώρη Μ. 

Οι επιμορφώσεις έγιναν σε πέντε πόλεις 
της Ελλάδας : Αθήνα, Πειραιάς, 
Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Τρίκαλα. 

Η ενημέρωση στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και η δημιουργία καινοτόμων 
προγραμμάτων από τους μαθητές όσο και για 

τους μαθητές είναι πιο απαραίτητη από ποτέ 
στην Ελλάδα σήμερα, για την ανάπτυξη 
ενεργών, δημοκρατικών πολιτών, την ίδια 
στιγμή μάλιστα που το Συμβούλιο της 
Ευρώπης έχει εισηγηθεί τη μείωση του ορίου 
ηλικίας με δικαίωμα ψήφου στα 16 σε όλα τα 
Ευρωπαϊκά κράτη και για όλα τα είδη 
εκλογών.  

Το πρόγραμμα YouthActiv θέτει στο 
επίκεντρο τους νέους, μαθητές ηλικίας 16-18 
ετών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο 
να τους ενημερώσει για τη δομή και 
λειτουργία της ΕΕ και για τη συμμετοχή της 
Ελλάδας σε αυτήν. Επιδιώκει, επίσης, ν’ 
αναπτύξει και να τροφοδοτήσει το διάλογο 
μεταξύ των νέων σχετικά με την εξέλιξη του 
Ευρωπαϊκού ενοποιητικού εγχειρήματος 
(“EU dialogues”).  

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα είχε ως 
στόχο: 
• να υπάρξει στην σχολική κοινότητα ένας 

εποικοδομητικός διάλογος για την πορεία 
της Ελλάδας στην ΕΕ 

• να ενημερωθούν οι μαθητές για τις 
επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές 

• να δημιουργηθούν online εργαλεία για την 
αντιμετώπιση των αναγκών των νέων 
προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα 
την ΕΕ και τις βασικές πολιτικές της 

• να εκφράσουν οι μαθητές τη γνώμη τους 
για θέματα που άπτονται της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης 

• να προωθηθεί η δημιουργικότητα των 
μαθητών  

• να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο 
ανταλλαγής απόψεων και καλών 
πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της ΕΕ 
Οι συμμετέχοντες μαθητές κλήθηκαν να 

παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες 
επιμορφώσεις στο πλαίσιο μιας ημερίδας. Η 
ημερίδα προγραμματίστηκε για την Αθήνα  
την 7η Μαρτίου 2014 στην Τεχνόπολη, στο 
Γκάζι.  



   

Η επιμόρφωση ασχολήθηκε με ζητήματα 
όπως α) η Ιστορία και η διακυβέρνηση της 
ΕΕ, β) η Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα γ) τα Ευρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά προγράμματα και 
πρωτοβουλίες για τη νεολαία (Erasmus +, 
Νεολαία σε κίνηση, Νεολαία σε Δράση και 
Νεανική Επιχειρηματικότητα) δ) 
δραστηριότητες δημοσιογραφίας και 
δημιουργίας ταινιών μικρού μήκους.  

Μετά από κάθε σεμινάριο υπήρξε 
συζήτηση με την ενεργό συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών, των μαθητών, ακαδημαϊκών, 
ενδεχομένως φοιτητών του Τμήματος 
Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και νέων από μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται 
με το ευρωπαϊκό ενοποιητικό εγχείρημα. 

Το πιο διαδραστικό μέρος του έργου ήταν 
η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και η 
μετατροπή τους σε δημοσιογράφους 
θεμάτων της ΕΕ. Οι μαθητές, μετά την 
υλοποίηση των ημερίδων προχώρησαν στη 
δημιουργία μιας σύντομης ιστορίας 
(εναλλακτικά ενός βίντεο ή ενός άρθρου, 
ταινίας μικρού μήκους), για το πώς βλέπουν 

την εξέλιξη της ΕΕ από τη δική τους σκοπιά 
ή τι σημαίνει η ΕΕ γι αυτούς. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα επιδιώκει να 
δημιουργήσει μια πλατφόρμα δικτύωσης, 
που θα βοηθήσει στο να ακουστεί η φωνή 
των νέων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 
• ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
• ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
• ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ ΜΑΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
᾿Οδυσσέας ᾿Ελύτης 
 

    «Εἶμαι ἄλλης γλώσσας, δυστυχῶς,  
    καί ῾Ηλίου 
    τοῦ Κρυπτοῦ, ὥστε 
    οἱ ὄχι ἐνήμεροι τῶν οὐρανίων  
    νά μ᾿ ἀγνοοῦν. 
    Δυσδιάκριτος 
    καθώς ἄγγελος ἐπί τάφου σαλπίζω... 
    ... Αὐτά στή γλώσσα τή δική μου 
    καί ἄλλοι ἄλλα σ᾿ ἄλλες». 
               («Ρῆμα τό Σκοτεινόν») 



   

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ: 
    

Στις 7 Μαρτίου 2014  62 μαθητές από το 
σχολείο μας μαζί με 4 καθηγητές μας 
επισκεφθήκαμε το χώρο «Τεχνόπολις» στο 
Γκάζι.  Όταν  άρχισε η ενημέρωση από τους 
πανεπιστημιακούς καθηγητές, εκπλαγήκαμε 
και ενθουσιαστήκαμε! Μάλλον είμαστε 
αρκετά άσχετοι με τα θέματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης! Είχαμε απορίες και 
ερωτήματα, ιδιαίτερα για τα προγράμματα 
ERASMUS στα οποία μπορούν να 
συμμετέχουν οι φοιτητές.   Εντυπωσιακή 
ήταν η εμπειρία που έζησαν και μας 
μετέφεραν τόσο οι δικοί μας φοιτητές όσο 
και οι ξένοι..  Πιστεύω ότι η συμμετοχή  σε 
αυτό το πρόγραμμα ήταν πολύ καλή για το 
μαθητικό σύνολο που ήταν εκεί.  Καλό θα 
είναι να γίνονται ανάλογα προγράμματα, να 
συμμετέχουν και να ενημερώνονται οι 
μαθητές.                

ΣΤΑΘΗΣ      
 

...Καθηγητές και φοιτητές του 
Πανεπιστημίου μας ενημέρωσαν για το 
πρόγραμμα  YOUTHACTIV.  Με 
εντυπωσίασε που ήταν και  ξένοι φοιτητές 
που μας είπαν για τις δράσεις τους στην 
Ευρώπη. Επίσης, μου άρεσε το πρόγραμμα 
ERASMUS που σου δίνει τη δυνατότητα να 
γνωρίσεις την Ευρώπη.  

ΓΙΩΡΓΟΣ 
 

...Είχαμε ομαδικό πνεύμα και διάθεση για 
συνεργασία.   Μας άρεσε η επαφή και 
ανταλλαγή απόψεων με μαθητές από άλλα 
σχολεία.  Το πρόγραμμα  ήταν  σημαντικό 
για μας.  Θα  ήθελα  να υπάρχουν τέτοια στα 
σχολεία γιατί πιστεύω πως αξίζουν.                                                                    
ΑΓΓΕΛΙΚΗ,  ΧΡΗΣΤΟΣ,  ΣΤΕΛΙΟΣ, 
ΠΟΠΗ,  ΘΟΔΩΡΗΣ, ΧΡΥΣΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

 

...ευχάριστη εμπειρία... Η παρουσία 
ατόμων από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα μέσα 
από τις εντυπώσεις και τις εμπειρίες τους. ..  
Όμως, αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση  
ήταν  το γεγονός ότι η  Ευρώπη δεν είναι 
όπως πίστευα ότι ήταν και με έκανε να 
αναθεωρήσω τη στάση και τις πράξεις της...       
ΓΙΩΡΓΟΣ 

 

...Υπήρχε  επαφή  και  συνεργασία, 
ανταλλαγή  απόψεων και  ιδεών  μεταξύ  
μαθητών του δικού μας σχολείου και 
μαθητών  άλλων σχολείων που συμμετείχαν  
στο πρόγραμμα...              

ΝΑΤΑΛΙΑ 
 

...Μας μίλησαν για το πώς δημιουργήθηκε 
η Ευρωπαϊκή  Ένωση, ποιοί είναι οι στόχοι 
της, ενώ ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην 
εξέλιξή της μέχρι και σήμερα..  

...Κατά τη γνώμη μου, συμμετέχοντας σε 
ένα τέτοιο πρόγραμμα κατάφερα να 
εμπλουτίσω τις γνώσεις μου, να διευρύνω  
τους πνευματικούς μου ορίζοντες και να 
λύσω κάποιες απορίες μου.   Είναι λοιπόν 
πολύ σημαντικό, ιδίως για τους σημερινούς 
νέους να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους 
προγράμματα.  Έχουν, έτσι, την ευκαιρία να 
δουν τον κόσμο κι από την άλλη όψη του 
νομίσματος, καθώς και να αποκτήσουν 
ολοκληρωμένες αντιλήψεις για όλα αυτά που 
συμβαίνουν γύρω τους. Πιστεύω λοιπόν ότι 
ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και 
εποικοδομητική εμπειρία! 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
 

... Πολύ ενδιαφέρον ήταν το μάθημα σε 
σχέση με το πώς μπορούμε να 
χρησιμοποιούμε σωστά τις φωτογραφικές 
μηχανές χωρίς τη στήριξη τρίποδα, πώς να 
εκμεταλλευόμαστε τον φωτισμό αλλά και να 
απομονώνουμε εξωτερικούς ήχους.   Κάτι 
που δεν γνωρίζαμε σε σχέση  με τα 



   

Πανεπιστήμια είναι το πρόγραμμα  
ERASMUS όπου συμμετέχουν φοιτητές  που 
μπορούν να σπουδάσουν αλλά και να 
διευρύνουν τις γνώσεις τους σε άλλες χώρες. 
Επίσης,  να προσαρμόσουν τη ζωή τους σε 
νέες διαφορετικές συνθήκες με άλλη 
κουλτούρα κάτι που είναι πρόκληση γι΄ 
αυτούς.   Το καλύτερο όμως μέρος αυτού του 
προγράμματος ήταν η συνεργασία με 
φοιτητές και άλλους μαθητές που 
συζητήσαμε για το πώς θα υιοθετήσουμε την 
άποψη ότι είμαστε Ευρωπαίοι Πολίτες.                 
ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΕΡΙΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑ,                                        
ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

 

 Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα 
YOUTHACTIV που διεξήχθη στο πλαίσιο 
μιας ημερίδας του τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιά, αποτέλεσε για μένα μια από τις 
σημαντικότερες εμπειρίες κατά τη διάρκεια 
της φοίτησής μου στην Α΄ Λυκείου. Μέσω 
του προγράμματος αυτού, είχα την ευκαιρία 
να ενημερωθώ για τη δομή, τη λειτουργία 
της Ε. Ε., αλλά και για τη συμμετοχή της 
Ελλάδας σε αυτήν. Επιπρόσθετα, 
παρακολούθησα επιμορφωτικά ζητήματα 
που αφορούσαν την ιστορία και τη 
διακυβέρνηση της Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή 
Ιθαγένεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα. 
Όμως, κατά τη δική μου κρίση το πιο 
ενδιαφέρον μέρος είχε να κάνει με τη 
νεανική επιχειρηματικότητα και με τις 
δραστηριότητες δημοσιογραφίας που έλαβαν 
χώρα εντός του σεμιναρίου.  
ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

 
Άρθρο: «Τι  θέλω από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση;» 
 
Όπως όλοι γνωρίζουμε η Ευρωπαϊκή 

Ένωση στηρίζεται στο σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αγάπη και τη 
συναδέλφωση μεταξύ των λαών. Θεμέλιος 
λίθος,  φυσικά,  είναι η δικαιοσύνη και η 
δημοκρατία.    

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα 
οικονομικά προβλήματα μέσα από κοινούς 
αγώνες. Ακόμη, να οργανώνει και να 
προωθεί προγράμματα ανάπτυξης. Επίσης, 
επιθυμώ την ελεύθερη μετακίνηση πολιτών 
και εργαζομένων στα κράτη- μέλη της 
Ένωσης. 

Επιπλέον, ζητώ από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση την επίλυση κοινωνικών 
προβλημάτων, όπως η ανεργία, η μάστιγα 
των ναρκωτικών, η εγκληματικότητα, ο 
αναλφαβητισμός, η τρομοκρατία και η 
μόλυνση του περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, 
θέλω να επικρατεί κλίμα συνεργασίας στον 
τομέα της επιστήμης για επιστημονικές 
μελέτες. Παράλληλα, να υπάρχουν 
εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγής 
φοιτητών μέσω των οποίων οι νέοι 
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και έρχονται 
σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες, χωρίς 
όμως οικονομική επιβάρυνση των 
οικογενειών τους. 

Πρωταρχικό μέλημα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα ήθελα να είναι η ειρηνική 
συνύπαρξη των ευρωπαϊκών λαών και η 
προώθηση του πολιτισμού.  Επειδή μόνο 
μέσα από τη δημιουργία κοινής πολιτιστικής 
συνείδησης με σεβασμό στις πολιτιστικές 
ιδιαιτερότητες των άλλων χωρών μπορούν 
να παραμεριστούν οι τυχόν διαφορές. Όλα 
αυτά θα οδηγήσουν τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρόοδο και την 
ανάπτυξη σε όλους τους τομείς.  

 
ΑΝΝΑ ΠΕΡΟΥ Β3     

 
 



   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 
                                                                                                            
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΕΣ 
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ» 

 Στη διάρκεια της Ερευνητικής Εργασίας 
«Ελληνικές και Αγγλικές Παροιμίες», οι 
μαθητές είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν 
με ένα θέμα το οποίο τους ήταν, εν πολλοίς, 
άγνωστο. Σε αντίθεση με παλαιότερες γενιές 
Ελλήνων, που γνώριζαν και 
χρησιμοποιούσαν τις παροιμίες καθημερινά 
στον προφορικό τους λόγο, οι έφηβοι της 
εποχής μας, λόγω του σημερινού τρόπου 
ζωής που απομακρύνεται όλο και 
περισσότερο από την παράδοση του τόπου 
μας, έχουν όλο και λιγότερη επαφή με 
εκφράσεις της γλώσσας μας όπως τα 
γνωμικά και οι παροιμίες. Αν και στην αρχή 
φάνηκε πως το θέμα δεν τους ήταν οικείο, 
γρήγορα αναγνώρισαν και εκτίμησαν  τον 
πλούτο των ελληνικών παροιμιών και με 
προθυμία και ενδιαφέρον ξεκίνησαν την 
έρευνα για να βρουν  όσες περισσότερες 
παροιμίες μπορούσαν. Ως πηγές 
χρησιμοποίησαν βιβλία Ελλήνων λαογράφων 
από την σχολική βιβλιοθήκη, βιβλία που 
είχαν στην προσωπική τους βιβλιοθήκη  και 
το διαδίκτυο. Στο μέρος της έρευνας που 
αφορούσε στη δημιουργία και το ρόλο των 
παροιμιών, οι τέσσερις ομάδες εργάστηκαν 
από κοινού. Αργότερα, οι ομάδες ανέλαβαν 
διαφορετικούς τομείς, με  στόχο τη 
δημιουργία της τελικής εργασίας. Μία 
ανέλαβε να διερευνήσει τι είναι παροιμία, 
πώς δημιουργείται, ποιοί επιστήμονες είναι 
υπεύθυνοι για την καταγραφή και 
επεξεργασία των παροιμιών. Η δεύτερη και η 
τρίτη ανέλαβαν να συγκεντρώσουν 
ελληνικές παροιμίες και να τις ταξινομήσουν 
βάσει του θέματός τους. Και, τέλος, η 
τέταρτη ανέλαβε  να συγκεντρώσει αγγλικές 
παροιμίες. Αφού  είχε συγκεντρωθεί αρκετά 

μεγάλος αριθμός παροιμιών, αυτές 
διανεμήθηκαν στις ομάδες θεματικά και 
άρχισε η συνεργασία των ομάδων για τον 
εντοπισμό αντίστοιχων ελληνικών-αγγλικών. 
Αυτή η φάση της έρευνας  ήταν πολύ 
ενδιαφέρουσα για τους μαθητές  που έδειξαν 
μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν και τις 
ελληνικές και τις αγγλικές παροιμίες και  
πραγματικά μπόρεσαν να κατανοήσουν τα 
κοινά στοιχεία αλλά και τον κοινό τρόπο 
εξέλιξης αυτών των δύο αλλά και 
οποιωνδήποτε άλλων γλωσσών.  Τέλος, στην 
φάση της δημιουργίας της τελικής εργασίας, 
οι μαθητές σκέφτηκαν να φτιάξουν και να 
συμπεριλάβουν στο  power point  που 
έδειξαν στην παρουσίασή τους  quiz, ώστε 
να εμπλέξουν και τους συμμαθητές τους που 
τους παρακολούθησαν, στο θέμα. Επίσης, 
μία από τις ομάδες εμπνεύστηκε τη 
δημιουργία ενός σύντομου θεατρικού 
στιγμιότυπου με  ελληνικές παροιμίες που 
τους εντυπωσίασαν, το οποίο παρουσίασαν 
στους συμμαθητές τους. Στα πλαίσια αυτής 
της εργασίας, οι μαθητές εργάστηκαν  
ομαδοσυνεργατικά, εκμεταλλεύτηκαν τα 
ταλέντα και τις δεξιότητές τους και είχαν την 
ελευθερία να στηριχτούν στις δικές τους 
ιδέες και να αυτενεργήσουν. 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: 

ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

 

 

 
 
 

«Καί τήν κοινήν ἑλληνική λαλιά 
    ὥς μέσα στή Βακτριανή τήν 
πήγαμεν,  
    ὥς τούς ᾿Ινδούς». 
 
Καβάφης 

 



   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 
 
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ KAI ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ»  

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί 
η πορεία και η εξέλιξη των μέσων 
μεταφοράς μέχρι σήμερα. Ποια η ιστορία της 
ελληνικής αυτοκινητοβιομηχανίας; Ποιά η 
αρχή λειτουργίας των μηχανών στα μέσα 
μεταφοράς; Ποια η χρήση των Μ.Μ.Μ. και 
του αυτοκινήτου για τις καθημερινές 
μετακινήσεις μέσα στην πόλη; Ποιες οι 
επιλογές των πολιτών; Πως η οικονομική 
κρίση επηρεάζει τις προτιμήσεις των 
επιβατών; Ποιοι οι τρόποι προστασίας του 
περιβάλλοντος για μια βιώσιμη πόλη;  Ποια 
η συμβολή των μέσων μεταφοράς στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση;  Ποιοι είναι οι 
εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης και ποια η 
εξέλιξη τους στο μέλλον;  

 

Μέσα από την έρευνα αυτή οι μαθητές – 
έφηβοι είχαν την δυνατότητα να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με 

την ιστορική εξέλιξη των μέσων μεταφοράς. 
Ανακάλυψαν τα διάφορα μέσα μετακίνησης 
κατέγραψαν τον τρόπο λειτουργίας των 
μηχανών και αναζήτησαν τις νέες 
τεχνολογίες. Επιχείρησαν να  εξηγήσουν την  
επίδραση στο περιβάλλον από την αλόγιστη 
χρήση του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια, οι 
μαθητές κατά τη διερεύνηση του θέματος, 
εντόπισαν και κατέγραψαν τις προτιμήσεις 
του επιβατικού κοινού και εξήγησαν τους 
λόγους που οδήγησαν σε αυτές. Επίσης, 
εξέτασαν τη συμβολή των μέσων μεταφοράς 
στην ατμοσφαιρική ρύπανση και τη 
διαμόρφωση του μικροκλίματος της πόλης 
καθώς και τις συνέπειες για το περιβάλλον. 

Μέσα από την έρευνα έγινε συσχέτιση με 
τα μαθήματα της Πληροφορικής, της 
Τεχνολογίας, του Σχεδίου, της Διαχείρισης 
φυσικών πόρων και των Αγγλικών. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τις 
διαφορετικές πτυχές των μετακινήσεων μέσα 
στην πόλη τόσο με τη χρήση των μέσων 

μαζικής μεταφοράς όσο και με το 
αυτοκίνητο. Σε μια εποχή που οι 
μετακινήσεις αυξάνονται  αλλά η οικονομική 

κρίση κυριαρχεί, εξετάστηκαν οι παράγοντες 
που καθορίζουν τη μετακίνηση των πολιτών 

Καταιγισμός ιδεών από κάθε ομάδα - καταγραφή 
στον πίνακα – παρουσίαση στην ολομέλεια  

Το τέχνημα ήταν σχέδιο και αφίσα. 



   

μέσα στην πόλη. Επίσης, αναδείχθηκε η 
σημασία των εναλλακτικών τρόπων 
μετακινήσεων για το περιβάλλον και τη 
βιώσιμη πόλη.  

Η κάθε 
ομάδα 
εργασίας 
έκανε έρευνα 
στο πεδίο,  
στις οδούς 
περιμετρικά του σχολείου μας και για κάθε 
οδό καταγράφηκαν σε φύλλα εργασίας και 
σε ερωτηματολόγια προς τους κατοίκους, 
διάφορα στοιχεία που αφορούσαν τις 
μετακινήσεις τους. Η καταγραφή αφορούσε 
στις μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς στην περιοχή του σχολείου μας, 
στις πεζή μετακινήσεις (πεζόδρομοι και 
πεζοδρόμια) και στις μετακινήσεις με 
ποδήλατο και με Ι.Χ. (πληρότητα και 
προορισμός).  

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν με τη 
μορφή power point, όπου περιλαμβάνονταν η 
ανάλυση των πληροφοριών και η έρευνα στο 
πεδίο με την  καταγραφή των δεδομένων για 
κάθε είδους μετακίνηση και επεξεργασία των 
ευρημάτων.   

Οι μαθητές μέσα από την έρευνα μας 
λένε: «η δημόσια συγκοινωνία δεν θα γίνει 
ποτέ πραγματικά ανταγωνιστική του 
αυτοκινήτου, αν δεν υποστηριχτεί και από 
άλλα μέτρα ευεργετικά για την πόλη. Τέτοια 
μέτρα είναι αυτά που δίνουν περισσότερο 
χώρο στον πεζό, αποκλειστικούς διαδρόμους 
κίνησης στη δημόσια συγκοινωνία, λωρίδες 
στον ποδηλάτη. Μπορούμε να φτιάξουμε τις 
πόλεις μας έτσι ώστε να λειτουργούν με 
λιγότερα αυτοκίνητα, με περισσότερη 
δημόσια συγκοινωνία, με ποδήλατο και με 
περπάτημα.» 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
«ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗ ΧΩΡΑ (ΑΓΓΛΙΑ)-
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ» 

Τα ελληνόπουλα μαθαίνουν αγγλικά . Τι 
γνωρίζουν όμως για το νησί όπου μιλιέται η 
γλώσσα αυτή και επικράτησε στην Υφήλιο; 
Πήραμε μια ιδέα για την ιστορία, τον 
πολιτισμό, τους μεγάλους ποιητές, τους 
μύθους και τις παραδόσεις. Τους σπουδαίους 
επιστήμονες και τη βιομηχανική επανάσταση 
που άλλαξε την πορεία του σύγχρονου 
κόσμου, αλλά και για προσωπικότητες που οι 
ίδιοι οι μαθητές θεωρούν σπουδαίες. Σκοπός 
ήταν να γνωρίσουν  καλύτερα  το λαό που 
μιλά την αγγλική γλώσσα επειδή η γλώσσα 
και ο πολιτισμός είναι απόλυτα 
συνυφασμένα.  

Ο Ρομπέν των Δασών

O Ρομπέν των Δασών είναι ο αρχετυπικός Άγγλος
λαϊκός ήρωας: ένας αβρός κι ευσεβής παράνομος
της μεσαιωνικής εποχής, ο οποίος είναι διάσημος από
σύγχρονες εκδοχές του θρύλου για το γεγονός ότι
έκλεβε τους πλούσιους και μοίραζε τα χρήματα στους
φτωχούς, πολεμώντας την τυραννία και την αδικία.
Επίσης παρουσιάζεται ως ένας δεινός τοξοβόλος.
Αυτός κι οι ακόλουθοί του συνήθως συσχετίζονται με
το Δάσος του Σέργουντ στο Νότιγχαμ.

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ ΜΑΡΙΑ 

Παρουσίαση στο σχολείο 



   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
«ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» 

«Πόλεμος πάντων μέν πατήρ ἐστί, πάντων δέ 
βασιλεύς. Καί τούς μέν θεούς ἔδειξε, τούς δέ 

ἀνθρώπους, τούς μέν δούλους ἐποίησε, τούς δέ 
ἐλευθέρους» 

Ηράκλειτος,544-684 π.Χ., Ίων φιλόσοφος 
 

Σε αυτή την ερευνητική εργασία,  
ασχοληθήκαμε 

με τα δεινά και 
τις συνέπειες του 
πολέμου, έτσι 
όπως αυτά 

καταγράφηκαν 
στην Ιστορία 

αλλά και στη μνήμη των ανθρώπων, 
ξεκινώντας την έρευνά μας από τον πιο 
καταστροφικό και δαπανηρό -όπως τον 
ονόμασε ο Θουκυδίδης- Πελοποννησιακό 
πόλεμο για να καταλήξουμε στις σύγχρονες 
μορφές πολέμου, ικανές για εξίσου αιματηρά 
αποτελέσματα σε ελάχιστο όμως χρόνο.  

Ειδικότερα,  οι μαθητές χωρίστηκαν σε 
τέσσερις ομάδες. Η πρώτη μελέτησε τον 
Πελοποννησιακό πόλεμο, η δεύτερη τις 
Σταυροφορίες, η τρίτη τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και η τελευταία ομάδα τον Εμφύλιο 
Πόλεμο των Ελλήνων κατά τη μεταπολεμική 
περίοδο. 

   Κατά τη διάρκεια της Ερευνητικής 
Εργασίας, οι μαθητές συγκλονίστηκαν από 
τον αμοραλισμό και τη βαρβαρότητα που 
επεδείκνυαν οι εκάστοτε επιτιθέμενοι και 
διαπίστωσαν ότι, όπως στην αρχαία, έτσι και 
στη σύγχρονη εποχή,  
σε κάθε πόλεμο,  
εμφανίζεται το 
βάρβαρο πρόσωπο των 
ανθρώπων με 
φρικιαστικά 
αποτελέσματα ιδίως για 

τον άμαχο και 
άμοιρο ευθυνών 
πληθυσμό. Η 
ανθρώπινη ζωή 

απαξιώνεται, 
πανανθρώπινες 

αξίες και 
ιδανικά διαστρεβλώνονται, παραμερίζονται ή 
καταργούνται στο βωμό νοσηρών 
ιδεολογιών, προκειμένου να πραγματωθούν 
οι στόχοι αδίστακτων ηγεμόνων. 

 Η περίοδος του πολέμου συνδέεται με 
τον τρόμο του θανάτου, την λιμοκτονία, την 
ολοσχερή καταστροφή πόλεων ακόμη και με 
την προσπάθεια αφανισμού ολόκληρου 
έθνους,  όπως στην περίπτωση των Εβραίων, 
εναντίον των οποίων εφαρμόστηκε ένα 
συστηματικό και βιομηχανοποιημένο σχέδιο 
ολικής εξόντωσης – γενοκτονία. 
 

ξένες Επίσης, παρατηρήθηκε ότι – τόσο 
κατά τη διάρκεια του πολέμου όσο και μετά 
τη λήξη του - οι παρεμβάσεις, 
υποδαυλίζοντας τις εσωτερικές διαφορές και 
τα πάθη, διχάζουν τα έθνη και τα οδηγούν σε 
εμφύλιο σπαραγμό, γεγονός που αφενός 
προκαλεί οδυνηρές συνέπειες και αφετέρου 
λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάκαμψη του 
κράτους. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με 
τις παραπάνω 
διαπιστώσεις οι μαθητές 
κατέληξαν σε μία σειρά 
από συμπεράσματα. 
Καταρχάς, από την 
έρευνά μας προέκυψε 



   

ότι, τα αίτια που οδηγούν τους ανθρώπους σε 
απάνθρωπες συμπεριφορές είναι κυρίως η 
επιδίωξη του κέρδους και η μανιώδης 

ανθρώπινη απληστία. Πολιτικοί ή και 
θρησκευτικοί ηγέτες επιδίδονται σε 
επεκτατικούς πολέμους για να αυξήσουν την 
επιρροή τους, ικανοποιώντας έτσι τις 
φιλοδοξίες τους και τις τάσεις αρχομανίας 
που τους διακρίνουν. Χώρες, εξάλλου, με 
οικονομική ισχύ καταφεύγουν στον πόλεμο 
προκειμένου να επιδείξουν την ισχύ τους 
στις αδύναμες χώρες και, με τη μέθοδο του 
εκφοβισμού, να τις καταστήσουν πειθήνια 
όργανα των αποφάσεων και των βουλήσεών 
τους.  Από ιδεολογική και πολιτική σκοπιά, 
μέσα από τον πόλεμο εκφράζεται η θέληση 
του ανθρώπου για κυριαρχία πάνω στο 
συνάνθρωπό του, και εκδοχές της τάσης 
αυτής είναι οι αποτρόπαιες μορφές του 
εθνικισμού και του ρατσισμού.  

 
Τέλος, κοινή διαπίστωση όλων των 

ερευνητικών ομάδων ήταν ότι, παρόλο που ο 
πολιτισμός μας προόδευσε και παρήγαγε 
θαύματα, αυτό δε φαίνεται να βοήθησε τον 
άνθρωπο να προοδεύσει στον ηθικό τομέα 
και δεν απάλειψε την κτηνώδη πλευρά του.  
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 
 

«ΜΟΛΥΝΣΗ-ΡΥΠΑΝΣΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» 

 
Η ανάπτυξη της βιομηχανίας και η 

πρόοδος της τεχνολογίας βελτίωσε αισθητά 
το επίπεδο ζωής του ανθρώπου. 

Η βιομηχανική παραγωγή όμως έχει 
σημαντικές συνέπειες στο περιβάλλον και 
στους διαθέσιμους φυσικούς πόρους. 

Η ρύπανση και η  μόλυνση δημιουργεί 
σοβαρούς κινδύνους για το μέλλον της 
ανθρωπότητας. 

Τα προβλήματα είναι γνωστά  η τρύπα 
του όζοντος, τα  χημικά απόβλητα, τα  
καυσαέρια, οι πετρελαιοκηλίδες, τα  
ραδιενεργά κατάλοιπα. Η διάθεση των 
απορριμμάτων και η αποθήκευση των  
καταλοίπων δημιουργεί έντονα προβλήματα 
και συγκρούσεις. 

Εφιάλτης της ανθρωπότητας τείνει να 
εξελιχθεί η πυρηνική ενέργεια (Τσερνομπίλ, 
Φουκουσίμα) η οποία πολλές φορές έχει και 
κρυφούς στόχους (π.χ. πολεμικές χρήσεις) 

Η χρήση των φυσικών πόρων πρέπει να 
γίνεται με φειδώ και περίσκεψη. 

Η ανακύκλωση είναι μια λύση στην 
προστασία του περιβάλλοντος, ανακύκλωση 
στο χαρτί, στο γυαλί, στο μέταλλο, στο 

πλαστικό, στις 
μπαταρίες, στις 

ηλεκτρονικές 
συσκευές κ.τ.λ. 

Το σύνθημα 
«δράσε τοπικά, σκέψου παγκόσμια» πρέπει 
να υιοθετηθεί στην πράξη από όλους . 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 



   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 
 
«ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ-       
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ»    

       
Ο σχολικός  εκφοβισμός παίρνει και στη 

χώρα μας διαστάσεις που αρχίζουν να 
γίνονται ανησυχητικές. Σε καμία περίπτωση 
βεβαίως, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε πως 
το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό όσο στην 
Ευρώπη και την Αμερική. Θα ήταν καλό 
όμως  να  προβληματιστούμε πάνω στους 
τρόπους αντιμετώπισής του, ώστε να 
μπορέσουμε έγκαιρα να ελέγξουμε ακόμα 
και αυτά τα σποραδικά περιστατικά 
ενδοσχολικής βίας.   Οι   μαθητές  της Β΄ 
Τάξης του Λυκείου μας που επέλεξαν την 
παραπάνω ερευνητική εργασία, είχαν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν για «Τις Ομάδες 
Διαμεσολαβητών», δηλαδή για ομάδες 
μαθητών, οι οποίες, μετά από εκπαίδευση 

που έχουν από τον υπεύθυνο καθηγητή,  
διαχειρίζονται  τα περιστατικά συγκρούσεων 
των συμμαθητών τους  χωρίς την παρέμβαση 
καθηγητών.  Αρχικά, οι μαθητές ερεύνησαν 
μέσα από άρθρα εφημερίδων και το 
διαδίκτυο το θέμα της σχολικής βίας. 
Προβληματίστηκαν πάνω στις  αιτίες της, το 
προφίλ του ¨θύτη¨ και του ¨θύματος¨. 

Κατάρτισαν ερωτηματολόγιο για να 
ερευνήσουν το θέμα της βίας ανάμεσα στους 
συνομηλίκους τους και διαπίστωσαν ότι 
παρότι βεβαίως   ακραία περιστατικά 
σχολικής βίας δεν υπάρχουν στο σχολείο 
μας, υπάρχουν όμως πιο «ελαφρές» μορφές, 
όπως «λεκτική βία» (π.χ.  κουτσομπολιό) ή 
διακρίσεις. Αφού πρότειναν οι ίδιοι τρόπους 
αντιμετώπισης και τους συζήτησαν, 
κατέληξαν στο συμπέρασμα   ότι ο πιο 
προσιτός τρόπος αντιμετώπισης της σχολικής 
βίας για την ελληνική πραγματικότητα  είναι 
η δημιουργία Ομάδας Διαμεσολαβητών. 
Τότε άρχισε η βασική τους εκπαίδευση, 
πάνω σε μοντέλο που προτείνουν  Άγγλοι 
σχολικοί ψυχολόγοι, ειδικευμένοι στην 
αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Στην 
διάρκεια της εκπαίδευσης, οι μαθητές 
εστίασαν στην παρατήρηση «λάθος» και 
«σωστών» συμπεριφορών τους, 
αναγνώρισαν την αναγκαιότητα της 
αποδοχής των άλλων και  την δυναμική της 
ομαδοσυνεργασίας. Επίσης, κάτι πολύ 
βασικό στην πρακτική της διαμεσολάβησης, 
κατανόησαν την ανάγκη των συνομηλίκων 
τους να επιλύουν τις  διαφορές τους μεταξύ 
τους, μακριά από το επικριτικό βλέμμα των 
καθηγητών.  Όλα αυτά έγιναν μέσα από 
βιωματικές ασκήσεις και θεατρικό παιχνίδι. 
Αν και στην αρχή ήταν απρόθυμοι να 
συμμετέχουν σε βιωματικές ασκήσεις, μια 
και αυτό είναι κάτι πολύ νέο για την 
ελληνική σχολική κουλτούρα, έδειξαν 
διάθεση συνεργασίας και τελικά συμμετείχαν 
πρόθυμα έχοντας κατανοήσει τη σημασία της 
βιωματικής μάθησης. Παράλληλα 
κατασκεύαζαν έργα (αφίσες) στα οποία 
αποτύπωσαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις 
τους και τα συναισθήματά τους πάνω σε 
αξίες όπως ¨Ισότητα, δικαιοσύνη, σεβασμός, 
αποδοχή.¨ Έχοντας ολοκληρώσει την 
εκπαίδευσή τους, είναι έτοιμοι να 
διαχειριστούν οποιοδήποτε συγκρουσιακό 



   

περιστατικό στο χώρο του σχολείου, 
τηρώντας την Υπόσχεση του 
Διαμεσολαβητή:  

 
 
Δεν γνωρίζουμε αν οι μαθητές που 

συμμετείχαν στην παραπάνω ερευνητική 
εργασία επιθυμούν όλοι να στελεχώσουν την 
Ομάδα Διαμεσολαβητών που θα 
λειτουργήσει από τον επόμενο Σεπτέμβριο 
στο σχολείο μας. Δεν γνωρίζουμε καν αν 
αυτό είναι γνωστό στους μαθητές μας. Για 
κάτι όμως είμαστε σίγουροι:  

Όλοι θέλουμε να έχουμε φίλους. Κανείς 
μας δεν θέλει να έχει εχθρούς. Όλοι θέλουμε 
να είμαστε αγαπητοί, αποδεχτοί, 
καλοδεχούμενοι. Όλοι θέλουμε να έχουμε 
κάποιον να πούμε τον πόνο μας. Ακόμα κι αν 
δεν μπορεί να μας βοηθήσει ουσιαστικά, μας 
φτάνει που μας άκουσε. 

Αυτό ακριβώς μπορούν να το βρούν όλοι 
οι μαθητές μας στους Διαμεσολαβητές. Γι’ 
αυτό και πρέπει όλοι να στηρίξουμε αυτόν 
τον νέο τρόπο που γίνεται θεσμός  σε όλο και 
περισσότερα σχολεία. 

Ας αντικαταστήσουμε την δύναμη των 
χεριών με τη δύναμη των (καλών) λόγων. 
Γιατί σύμφωνα με Ιρλανδικό ποίημα: 

   ‘Where there are words, there is a 
way.’ 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: 
ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 
«ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

 
Τα παιδιά 

ερεύνησαν τους 
λίγους για τους 

οποίους 
δημιουργήθηκε η 
ανάγκη προστασίας 
των πόλεων,  

ιδιαίτερα των παράκτιων περιοχών,  στη 
διάρκεια του Μεσαίωνα και πως 
κατασκευάστηκαν τα κάστρα που συχνά 
θυμίζουν σκηνικό παραμυθιού. Κάθε ομάδα 
επέλεξε διαφορετική μελέτη περίπτωσης, το 
Μυστρά, τη Νάξο, τη Ρόδο και τη Χίο. Κάθε 
κάστρο και πολιτεία μαζί έπαιξε σημαντικό 
ρόλο για την οικονομική και κοινωνική ζωή 
της περιοχής, αλλά στην εξέλιξη της 
ελληνικής ιστορίας. Παραμένει ακλόνητο 
στο πέρασμα των αιώνων, προσελκύοντας 
επισκέπτες που αναζητούν την ατμόσφαιρα 
αλλοτινών εποχών και δίνει ζωή στους 
σημερινούς κατοίκους προσφέροντας με 
τρόπο διαφορετικό την ασφάλεια που 
παρείχε και την εποχή που κτίστηκε.    

 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ ΜΑΡΙΑ 
 



   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

«ΗΜΕΡΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ- Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ» 

 
Το ραδιόφωνο αποτελεί μια 

συναρπαστική εμπειρία για 
τους ανθρώπους: εκμηδενίζει 
τις αποστάσεις, ευνοεί την 

επικοινωνία, δίνει τεράστιες δυνατότητες 
στην πολιτιστική ανάπτυξη και μεγάλες 
ευκαιρίες στην ενημέρωση και στην 
ψυχαγωγία.  

Το ραδιόφωνο στην εξέλιξη του, γέμισε 
τον κόσμο με ήχους, φωνές και μουσική.   

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί 
το ραδιόφωνο ως μέσον πληροφόρησης, 
επικοινωνίας, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 
Ποιοι ήταν οι μεγάλοι σταθμοί στην 
ιστορία του ραδιοφώνου; Ποιες ήταν οι 
σημαντικές προσωπικότητες που έδωσαν 
το στίγμα τους στο πέρασμα του χρόνου 
μέσα από το ραδιόφωνο; Ποιος είναι ο 
τρόπος λειτουργίας του ραδιοφωνικού 
μέσου; Ποια ήταν η εξέλιξη του 
ραδιοφώνου; Πως οργανώνεται και 
προετοιμάζεται μια ραδιοφωνική εκπομπή; 
Τι είδους προγράμματα υπάρχουν; Ποια ήταν 
η ανάπτυξη του ραδιοφώνου μέσα στο 
σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον; Ποιος 
ο ρόλος της διαφήμισης; Πως έχει 
αναπτυχθεί το διαδικτυακό ραδιόφωνο;  

Μέσα από την έρευνα αυτή οι μαθητές – 
έφηβοι είχαν την δυνατότητα να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με 
την ιστορική εξέλιξη του ραδιοφώνου, τις 
σημαντικές προσωπικότητες που έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στην πολύχρονη ιστορία 
του. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τον τρόπο 
λειτουργίας του ραδιοφώνου  και την 
προετοιμασία μιας σύγχρονης ραδιοφωνικής 
εκπομπής.  Επίσης οι μαθητές κατά τη 

διερεύνηση του θέματος, εντόπισαν τη σχέση 
του διαδικτύου με το ραδιόφωνο και  
αναγνώρισαν το ρόλο που παίζει αυτό το 
μέσο στην πληροφόρηση, στην επικοινωνία, 
στον πολιτισμό και στην ψυχαγωγία.    

Κάθε ομάδα ασχολήθηκε με διαφορετικό 
αντικείμενο: με την ιστορία και τα 
σημαντικά γεγονότα στην εξέλιξη του 
ραδιοφώνου,  με τα σημαντικότερα  ηχητικά 
ντοκουμέντα του ραδιοφώνου (Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, Πολυτεχνείο, κ.α.), με 
το θέατρο στο ραδιόφωνο, με την  μετάδοση 
του ραδιοφωνικού σήματος καθώς και με τις 
οικονομικές δραστηριότητες ενός 
ραδιοφωνικού σταθμού. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τις 
διαφορετικές πτυχές του ραδιοφώνου ως 
μέσου επικοινωνίας που πληροφορεί, 

ενημερώνει, προάγει τον πολιτισμό και 
ψυχαγωγεί.   Σε μια εποχή που η 
επικοινωνία εξελίσσεται και η 
ανθρώπινη επαφή μειώνεται, οι μαθητές 
ανακάλυψαν το ρόλο που παίζει το 

ραδιόφωνο στην καθημερινή ζωή τους, 
καθώς και τη σημασία του σε ιστορικές 
στιγμές του τόπου μας. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάστηκαν με τη μορφή power point, 
όπου περιλαμβάνονταν εκτός από την 
καταγραφή των πληροφοριών και ηχητικά 
ντοκουμέντα από σημαντικές στιγμές της 
ιστορίας  και του πολιτισμού μας. 

Στο β΄ τετράμηνο η 
παρουσίαση αφορούσε 
ραδιοφωνική εκπομπή που 
δημιούργησαν οι μαθητές 
με εκπομπές μουσικής 

(ελληνικής και ξένης), αθλητικές, μαγειρικής 
καθώς και με αφιερώματα στη μουσική στον 
κινηματογράφο,  στο μπαλέτο, στο μιούζικαλ 
και στην όπερα.  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 



   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» 

 
Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας, οι 

μαθητές εργάστηκαν μεθοδικά με σκοπό να 
κατανοήσουν τι εννοούμε όταν λέμε 
ανθρώπινα δικαιώματα, ποια είναι η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
στην ελληνική πραγματικότητα. Εξέτασαν 
τις ελλείψεις ή τις υπερβολές  στην 
διεκδίκησή τους. Την Ελληνική και Διεθνή 
Νομοθεσία σχετικά με τα αυτά, όπως και  τη 
διαχρονική τους εξέλιξη. Ποιοι είναι οι 
Πρωτοπόροι θεμελιωτές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ελλάδα και τον κόσμο. 
Έμαθαν να διαχειρίζονται, να αναλύουν, να 
συνθέτουν και να αξιολογούν κάθε στοιχείο 
σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα την 
υπεράσπιση και τη διάδοση τους.  

Οι μαθητές συνειδητοποίησαν το ατομικό, 
αλλά και το συλλογικό όφελος από τη 
θέσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Προβληματίστηκαν για το πώς θα ήταν η 
κοινωνία χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα. 
Αντιλήφθηκαν ότι είναι σεβαστά τα 
ανθρώπινα  δικαιώματα στα δημοκρατικά 
καθεστώτα και πως περιορίζονται ή και 
καταπατώνται στα αυταρχικά καθεστώτα. 
Γνώρισαν τις θυσίες και την διαρκή 
προσπάθεια από την αρχαιότητα έως και 
σήμερα για την θέσπισή τους, αλλά και το 
πώς οι διεθνείς οργανισμοί τα προστατεύουν. 

Παράλληλα, συνειδητοποίησαν  τυχόν 
ελλείψεις ή τυχόν καταχρηστικές πρακτικές 
στην εφαρμογή των ατομικών ή συλλογικών 
τους δικαιωμάτων και, έμαθαν να στέκονται 
κριτικά και ενεργητικά απέναντι σε 
προσπάθειες περιορισμού και αυθαιρεσιών 
στην εφαρμογή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

 

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
 

1. Είµαστε Όλοι Γεννηµένοι Ελεύθεροι και 
Ίσοι. Είµαστε όλοι γεννηµένοι ελεύθεροι. 
Όλοι έχουµε τις δικές µας σκέψεις και ιδέες. 
Θα πρέπει όλοι να μας αντιμετωπίζουν µε 
τον ίδιο τρόπο. 
2. Μην Κάνεις Διακρίσεις. Αυτά τα 
δικαιώµατα ανήκουν σε όλους, ανεξάρτητα 
από τις διαφορές µας. 
3. Το ∆ικαίωµα στη Ζωή.Όλοι έχουµε 
δικαίωµα στη ζωή, και να ζήσουµε με 
ελευθερία και.ασφάλεια. 
4. Όχι Σκλαβιά. Κανείς δεν έχει το 
δικαίωµα να µας κάνει σκλάβους. ∆εν 
µπορούµε εµείς να σκλαβώσουµε κανέναν. 

5. Όχι Βασανιστήρια. Κανείς δεν έχει το 
δικαίωµα να µας πληγώσει ή να µας 
βασανίσει. 
6. Έχεις Δικαιώµατα Όπου κι αν 
Πηγαίνεις. Είµαι ένας άνθρωπος όπως κι 
εσύ! 



   

7. Είµαστε Όλοι Ίσοι Ενώπιον του Νόµου. 
Ο νόµος είναι ίδιος για όλους. Πρέπει να 
φέρεται σε όλους μας δίκαια. 
8. Τα Ανθρώπινα Δικαιώµατά σου 
Προστατεύονται από το Νόµο. Μπορούµε 
όλοι να ζητήσουµε τη βοήθεια του νόµου 
όταν αντιμετωπίζουμε άδικη μεταχείριση. 
9. Όχι Άδικη Κράτηση. Κανείς δεν έχει το 
δικαίωµα να µας φυλακίσει χωρίς καλό λόγο 
και να µας κρατάει εκεί ή να µας διώξει από 
τη χώρα µας. 
10. Το Δικαίωµα για Δίκη. Αν 
δικαζόµαστε, αυτό πρέπει να 
γίνεται δηµοσίως. Οι 
άνθρωποι που µας δικάζουν, 
δεν πρέπει να αφήνουν 
κανένα να τους λέει τι να 
κάνουν. 
11. Είµαστε Πάντα Αθώοι 
Μέχρι Αποδείξεως του 
Εναντίου. Κανείς δεν θα 
πρέπει να κατηγορείται για 
τίποτα µέχρι να αποδειχθεί η 
ενοχή του. Όταν οι άνθρωποι 
λένε ότι κάναµε κάτι κακό, 
έχουµε το δικαίωµα να 
δείξουµε ότι δεν είναι 
αλήθεια. 
12. Δικαίωµα στην 
Ιδιωτική Ζωή. Κανείς δεν 
πρέπει να προσπαθήσει να 
βλάψει την υπόληψή µας. Κανείς δεν έχει το 
δικαίωµα να µπει στο σπίτι µας, να ανοίξει 
τα γράµµατά µας ή να ενοχλεί εµάς ή την 
οικογένειά µας χωρίς κάποιο καλό λόγο.  
13. Ελευθερία της Μετακίνησης. Όλοι 
έχουµε το δικαίωµα να πάµε όπου θέλουµε 
στη χώρα µας και να ταξιδέψουµε όπως 
θέλουµε. 
14. Το Δικαίωµα στο να Αναζητάς 
Ασφαλή Τόπο να Ζήσεις. Αν φοβόµαστε 
µια κακή μεταχείριση στη χώρα µας, έχουµε 

όλοι το δικαίωµα να µεταβούµε σε µια άλλη 
χώρα για να είµαστε ασφαλείς. 
15. Δικαίωµα στην Εθνικότητα. Όλοι 
έχουµε το δικαίωµα να ανήκουµε σε µια 
χώρα. 
16. Γάµος και Οικογένεια. Κάθε ενήλικας 
έχει το δικαίωµα να παντρευτεί και να κάνει 
οικογένεια αν το θέλει. Άνδρες και γυναίκες 
έχουν τα ίδια δικαιώµατα όταν είναι 
παντρεµένοι, και όταν είναι χωρισµένοι. 
17. Το Δικαίωµα στα Δικά σου Πράγµατα. 
Ο καθένας έχει το δικαίωµα να κατέχει 

πράγµατα ή να τα 
µοιράζεται. Κανείς δεν έχει 
το δικαίωµα να παίρνει τα 
πράγµατά µας χωρίς 
κάποιον καλό λόγο. 
18. Ελευθερία της 
Σκέψης. Όλοι έχουµε το 
δικαίωµα να πιστεύουµε σε 
αυτό που θέλουµε να 
πιστεύουµε, να έχουµε µια 
θρησκεία ή να την 
αλλάζουµε αν θέλουµε. 
19. Ελευθερία της 
Έκφρασης. Όλοι έχουµε 
το δικαίωµα να παίρνουµε 
αποφάσεις, να 
σκεφτόµαστε ότι θέλουµε, 
να λέµε ό,τι πιστεύουµε 
και να µοιραζόµαστε τις 

ιδέες µας µε άλλους ανθρώπους. 
20. Το Δικαίωµα στις Δηµόσιες 
Συγκεντρώσεις. Όλοι έχουµε το δικαίωµα 
να συναντιόµαστε µε τους φίλους µας και να 
δουλεύουµε µαζί ειρηνικά για να 
υπερασπιστούµε τα δικαιώµατά µας. Κανείς 
δεν µπορεί να µας κάνει µέλη µιας οµάδας 
αν δεν το θέλουµε. 
21. Το Δικαίωµα στη Δηµοκρατία. Όλοι 
έχουµε το δικαίωµα να συµµετέχουµε στην 
κυβέρνηση της χώρας µας. Κάθε ενήλικας θα 



   

πρέπει να µπορεί να επιλέξει τους δικούς του 
ηγέτες. 
22. Κοινωνική Ασφάλιση. Όλοι έχουµε το 
δικαίωµα για µια οικονοµικώς προσιτή 
στέγαση, φάρµακα, εκπαίδευση και παιδική 
φροντίδα, αρκετά χρήµατα για να ζούµε και 
ιατρική περίθαλψη αν είµαστε άρρωστοι ή 
ηλικιωµένοι. 
23. Δικαιώματα Εργαζομένων. Κάθε 
ενήλικος έχει το δικαίωµα να κάνει µια 
δουλειά, να παίρνει ένα τίµιο εισόδηµα για 
τη δουλειά του και να γίνει µέλος ενός 
επαγγελματικού σωματείου. 
24. Το Δικαίωµα στο Παιχνίδι. Όλοι 
έχουμε το δικαίωμα να ξεκουραζόμαστε από 
την εργασία μας και να αναπαυόμαστε. 
25. Φαγητό και Στέγη για Όλους. Όλοι 
έχουµε το δικαίωµα µιας καλής ζωής. 
Μητέρες και παιδιά, ηλικιωµένοι, άνεργοι ή 
ανάπηροι, όλοι έχουν το δικαίωµα να 
λαµβάνουν φροντίδα. 
26. Το Δικαίωµα στην Εκπαίδευση. Η 
εκπαίδευση είναι ένα δικαίωµα. Το δηµοτικό 
σχολείο πρέπει να είναι δωρεάν. Πρέπει να 
μάθουμε για τα Ηνωµένα Έθνη και για το 
πώς να συνεργαζόμαστε µε τους άλλους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι γονείς µας µπορούν να επιλέξουν τι θα 
μάθουμε. 
27. Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 
Τα πνευµατικά δικαιώµατα είναι ένας 
ειδικός νόµος που προστατεύει τις 
προσωπικές καλλιτεχνικές δηµιουργίες και 
συγγράµµατα. Οι άλλοι δεν µπορούν να 
κάνουν αντίγραφα χωρίς άδεια. Έχουµε όλοι 
το δικαίωµα του δικού µας τρόπου ζωής και 
του να επωφελούµαστε από την τέχνη, την 
επιστήµη και τη µάθηση. 
28. Ένας Δίκαιος και Ελεύθερος Κόσµος. 
Πρέπει να υπάρχει τάξη ώστε να 
επωφελούµαστε από τα δικαιώµατα και τις 
ελευθερίες στη χώρα µας και σε όλο τον 
κόσµο. 
29. Υπευθυνότητα. Έχουµε ένα καθήκον 
απέναντι στους άλλους ανθρώπους και θα 
πρέπει να προστατεύουµε τα δικά τους 
δικαιώµατα και τις ελευθερίες τους.  
30. Κανείς δεν Μπορεί να σας Αφαιρέσει 
αυτά τα Δικαιώµατα. 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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