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Επιμέλεια Κειμένων: 
Κυριαζή Αικατερίνη (Φιλόλογος) 
Παναγιωτόπουλος Σπυρίδων  (Φιλόλογος) 

 
Ηλεκτρονική Επιμέλεια - Διαμόρφωση: 

Ζιάννη-Κοντονή Φωτεινή (Μαθηματικός) 
      Κοντογούρη Ευανθία (Μαθηματικός) 
Υπεύθυνοι  Πολιτιστικού Προγράμματος: 

Παναγιωτόπουλος Σπυρίδων (Συντονιστής) 
Κυριαζή Αικατερίνη (μέλος Παιδ. Ομάδας) 
Ζιάννη  Κοντονή Φωτεινή (μέλος Παιδ Ομ.) 

      
   

   
   
   
   
   
   
   
   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
   

Το περιοδικό μας ξεκινάει όπως πάντα με  
Το Σημείωμα του Εκδότη  

και κατόπιν χωρίζεται σε 5 θεματικές 
ενότητες: 

 
Έφηβοι 

Το περιοδικό ξεκινά με άρθρα γραμμένα 
από μέλη της επιστημονικής υποομάδας 

του, που φέτος ασχολήθηκαν κυρίως με το 
scratch. 

 
AURORA COMICS 

Μία εικονογραφημένη ιστορία στα βάθη 
της ζούγκλας, σε συνέχειες.  

Διάφορα 
Η ενότητα περιλαμβάνει άρθρα 

γενικότερου ενδιαφέροντος, γραμμένα από 
μαθητές και καθηγητές του σχολείου μας. 

 
Καινοτόμες δράσεις 

Στη θεματική αυτή παρουσιάζονται τα 
περιβαλλοντικά και πολιτιστικά 

προγράμματα και η δράση τους, οι 
εργασία της ομάδας Unesco του σχολείου 

μας και οι ερευνητικές εργασίες που 
εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους.   
 

Καλοκαιρινές Συνταγές 
Για το τέλος προτείνουμε μία δροσερή  

καλοκαιρινή συνταγή . 
 

Η διάκριση μεταξύ των θεματικών είναι 
σαφής, όπως εύκολα θα ανακαλύψετε 

ξεφυλλίζοντας το ηλεκτρονικό μας τεύχος.  
Ωστόσο, για τη γρήγορη μετάβασή σας 

στη θεματική που σας ενδιαφέρει, 
μπορείτε να «πατήσετε» πάνω στον τίτλο 
της. Για την επιστροφή στα περιεχόμενα, 

μπορείτε να «πατήσετε» στο σύμβολο  
που βρίσκεται στο τέλος κάθε σελίδας. 

 
Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση! 

 

mailto:mail@5lyk-iliou.att.sch.gr


ΤΤΤοοο   ΣΣΣηηημμμεεείίίωωωμμμααα   τττοοουυυ   ΕΕΕκκκδδδόόότττηηη   

Συνεχίζουμε και φέτος την 

έκδοση του σχολικού 

ηλεκτρονικού περιοδικού μας. Το 

περιοδικό δίνει την ευκαιρία στα 

παιδιά να παρουσιάσουν δείγματα 

της δουλειάς τους, να εκφράσουν 

τις απόψεις τους σε διάφορα 

θέματα που τους απασχολούν, 

ενώ παράλληλα βοηθά τον 

αναγνώστη να χαρεί τις 

δημιουργίες των μαθητών και να 

πληροφορηθεί για τις 

δραστηριότητες που γίνονται στο 

σχολείο. 

Με την έκδοση του 
περιοδικού εξυπηρετείται ο 
εκπαιδευτικός στόχος, που είναι 
η ενίσχυση της αυτοεικόνας των 
παιδιών, πράγμα πολύ σημαντικό 
για την ψυχοπνευματική τους 
ανάπτυξη.  

 
 
Επίσης, αποδεικνύεται ότι το 

σχολείο έχει ως αποστολή όχι 
μόνο  

τη μετάδοση της γνώσης, 
αλλά και την ευρύτερη 
παιδευτική καλλιέργεια των 
μαθητών του. Έτσι, δίνεται η 
δυνατότητα στα παιδιά να 
καλλιεργήσουν την αγάπη τους 
προς τις τέχνες, τον αθλητισμό, το 
περιβάλλον, τη μουσική και να 
αποκτήσουν ομαδικό πνεύμα, 
καθώς το «περιοδικό μας» 
αποτελεί προϊόν συλλογικής 
προσπάθειας. 

 

Η παιδαγωγική ομάδα 
 του πολιτιστικού 

προγράμματος



 

΄Εφηβοι 



ΆΆΆγγγχχχοοοςςς:::   ΗΗΗ   σσσύύύγγγχχχρρροοονννηηη   μμμάάάσσστττιιιγγγααα   τττωωωννν   

νννέέέωωωννν   

Το  άγχος θα μπορούσε να 
θεωρηθεί η σύγχρονη νόσος των 
εφήβων, αφού αναμφισβήτητα 
κυριαρχεί στη ζωή τους και 
αποτελεί μόνιμο στοιχείο της 
καθημερινότητας τους. 

Τα περισσότερα παιδιά 
βιώνουν άγχος κατά την διάρκεια 
της ανάπτυξής τους. Το 
συγκεκριμένο συναίσθημα μπορεί 
να είναι λειτουργικό ή 
παθολογικ
ό. Το 
λειτουργι
κό άγχος 
είναι ένα 
συναίσθημ
α που 
διευκολύν
ει και 
προειδοποιεί το άτομο στην 
αντιμετώπιση δύσκολων 
καταστάσεων. Εξάλλου, δεν 
μπορεί να αποβληθεί εντελώς και 
λέγεται μάλιστα ότι είναι 
φυσιολογικό και ωφέλιμο σε 
μικρές δόσεις όσον αφορά την 
ψυχική και σωματική απόδοση, 
γιατί αυξάνει τη ροή του αίματος 
προς τον εγκέφαλο και κατ’ 
επέκταση μπορεί να αυξήσει την 
ψυχολογική και σωματική 
λειτουργία. Ωστόσο, στη σημερινή 
εποχή κυριαρχεί ως παθολογικό 
συναίσθημα που βιώνεται 
δυσάρεστα, σε υπερβολική ένταση 
και είναι δυσανάλογο σε σχέση με 

το ερέθισμα που το προκαλεί. 
Συγκεκριμένα, ο έφηβος βιώνει 
ένα επίπονο συναίσθημα 
απέναντι σε μια απροσδιόριστη ή 
συγκεκριμένη απειλή που μπορεί 
να αποτελέσει ένδειξη μέχρι και 
κάποιας αγχώδους διαταραχής. 

Ειδικά στην εφηβεία, τα 
παιδιά βρίσκονται πολύ συχνά σε 
μια τέτοια κατάσταση, στην 
οποία αντιδρούν διαφορετικά από 
τους ενήλικες και πολλές φορές 
αυτοκαταστροφικά. 

 Ενδεικτικά, αξίζει να 
αναφερθούν κάποια 
σημάδια που πρέπει να 
ενεργοποιήσουν τόσο τον 
έφηβο όσο και τους γονείς. 
Ο έφηβος μπορεί να 
παρουσιάζει ψυχικά 
συμπτώματα όπως 
νευρικότητα, ανησυχία, 
φόβο, απότομη 

συμπεριφορά, διαταραχές μνήμης 
ακόμη και εκρήξεις θυμού και 
ευερεθιστότητα και σωματικά 
συμπτώματα όπως ταχυκαρδίες, 
τρέμουλο, πονοκεφάλους, ζαλάδες, 
διαταραχές στον ύπνο και να 
υποφέρει από αισθήματα πνιγμού 
και τάσεις λιποθυμίας. Υπάρχουν 
και έφηβοι που δεν εμφανίζουν 
τίποτα από τα παραπάνω ή 
τουλάχιστον  παριστάνουν κάτι 
τέτοιο, ενώ κατά βάθος 
αισθάνονται έντονο στρες. Αυτή η 
αναισθησία αποτελεί μία μάσκα 
άμυνας, ειδικά για τα 
συνεσταλμένα και ευαίσθητα 
παιδιά. 



Επιπρόσθετα εκτός από αυτές 
τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις 
με παροδικά συμπτώματα, το 
άγχος συντείνει στην επιδείνωση 
άλλων προβλημάτων. Αρχικά, 
έχει ιδιαίτερα επιζήμιες 
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία 
των ατόμων επηρεάζοντας 
δραστικά τη συμπεριφορά τους 
και υπονομεύοντας τη 
δυνατότητά τους να διαχειριστούν 
αποτελεσματικά τις καθημερινές 
τους υποχρεώσεις. Έτσι 
εμφανίζουν διάθεση απομόνωσης, 
καταθλιπτικά  συναισθήματα και 
διαρκείς εναλλαγές στην διάθεση. 
Επιπλέον, η ανάγκη  των 
εφήβων να απαλλαγούν από τα 
δυσάρεστα 
συναισθήματα του 
άγχους, τους εξωθεί 
συχνά ν΄ αναζητήσουν 
ψυχική εκτόνωση με 
επιζήμιους για τη  
σωματική τους υγεία 
τρόπους, όπως είναι η 
μη ισορροπημένη 
διατροφή, το 
κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, 
η χρήση ηρεμιστικών ή 
ναρκωτικών.  

Τόσο οι έφηβοι, όσο και οι 
γονείς και η κοινωνία για να 
αντιμετωπίσουν τη “σύγχρονη 
αυτή νόσο” και να διαχειριστούν 
τις επιζήμιες επιπτώσεις της 
πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουν 
τα αίτια της. Αυτά ποικίλουν και 
δεν είναι ποτέ ίδια για όλα τα 
παιδιά. Αρχικά, θα ήταν συνετό 

να επισημάνουμε τις αυξημένες 
σχολικές και φροντιστηριακές 
δραστηριότητες. Το πρόγραμμα 
των εφήβων είναι ιδιαίτερα 
έντονο και πιεστικό, καθώς  
έχουν να διαχειριστούν τις 
απαιτήσεις του σχολείου, την 
εκμάθηση ξένων γλωσσών και 
πιθανώς επιπλέον ώρες 
φροντιστηριακής διδασκαλίας, 
προκειμένου να επιτύχουν στις 
πανελλήνιες, που σηματοδοτούν 
το  τέλος της σχολικής ζωής και 
διασφαλίζουν την μελλοντική 
επαγγελματική αποκατάστασή 
τους. Αποτέλεσμα αυτών είναι η 
εκμηδένιση του τόσο αναγκαίου 
ελεύθερου χρόνου και η ενίσχυση 

των 
αισθημάτων 

άγχους, 
κούρασης και 
απογοήτευσης.   

Άλλωστε, η 
κατάσταση που 
έχει πλέον 

διαμορφωθεί 
στη χώρα μας 

με τα έντονα οικονομικά 
προβλήματα, την όξυνση του 
φαινομένου της ανεργίας, το 
αβέβαιο μέλλον και τις ποικίλες 
εντάσεις σε διάφορες πτυχές της 
κοινωνικής και πολιτικής 
πραγματικότητας, δημιουργεί ένα 
ιδιαίτερα αγχωτικό πλαίσιο για 
τους εφήβους. Τη στιγμή που οι 
έφηβοι καλούνται να 
αντιμετωπίσουν τα ιδιαίτερα 
προβλήματα της κρίσιμης ηλικίας 



τους όπως, οι αλλαγές στο σώμα 
τους, ανασφάλειες, η διαμόρφωση 
αυτόνομης προσωπικότητας κλπ, 
το αίσθημα του άγχους ενισχύεται 
περισσότερο με την εκ των 
προτέρων διάψευση των 
προσδοκιών τους για το μέλλον. 

 Η αδυναμία των 
σύγχρονων νέων να 
δημιουργήσουν πραγματικές 
σχέσεις φιλίας, απαλλαγμένες από 
το στοιχείο του φθόνου και τον 
ανταγωνισμό, έχει επιτείνει το 
αίσθημα της μοναξιάς. 
Φοβούμενοι μήπως προδοθούν ή 
πληγωθούν, απομονώνονται από 
τους άλλους. Η έλλειψη λοιπόν 
της αληθινής ψυχικής επαφής, η 
απουσία αγνής ευτυχίας, το 
κυνήγι της ευδαιμονίας, τους 
δημιουργεί ένα αίσθημα ψυχικής 
αγωνίας, που προσδιορίζεται ως 
υπαρξιακό άγχος.  

 

Επίσης, σημαντική αιτία του 
άγχους μπορεί να αποτελέσει και 
η επιθυμία των εφήβων για 
αποδοχή από τους συνομήλικους , 
η κοινωνικοποίηση και οι 
απαιτήσεις των φίλων, αφού 

είναι γνωστό πως η φιλία είναι 
για τους νέους πολύ σημαντική 
για την ένταξή τους στο 
κοινωνικό σύνολο. Έτσι, όποιο 
φυσικό ή άλλο ελάττωμα -
υπαρκτό ή πρόδηλο- όπως για 
παράδειγμα ο τρόπος 
συμπεριφοράς, ομιλίας, 
ενδυμασίας, μπορεί να αποτελέσει 
σημαντική πηγή άγχους και 
απογοήτευσης για τον έφηβο. 

 Παρά το γεγονός ότι ο νέος 
δεν μπορεί να εκμηδενίσει το 
αίσθημα άγχους, διαφοροποιώντας 
τις ευρύτερες οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες, οφείλει να 
αναζητήσει εκείνος, η οικογένεια 
και η κοινωνία γενικότερα, 
γόνιμους τρόπους διαχείρισης του. 
Αρχικά, όσον αφορά τον έφηβο, 
καίριας σημασίας είναι η 
συνειδητοποίηση πως τα υλικά 
αγαθά και ο πλούτος δεν 
αποτελούν ικανά εχέγγυα 
ευτυχίας και πως η αφιέρωση 
περισσότερου χρόνου για 
δραστηριότητες που προσφέρουν 
συναισθηματική ικανοποίηση και 
ψυχική ευφορία, όπως για 
παράδειγμα κάποια μορφή 
άθλησης ή ένα χόμπι αλλά και η 
μεγαλύτερη επαφή με τη φύση 
μπορούν να μειώσουν το άγχος. 
Ακόμη και η ανάγνωση βιβλίων 
είναι επιστημονικά 
αποδεδειγμένο πως δρα κατά 
τρόπο αγχολυτικό.  



 

Επίσης, ο νέος θα πρέπει να 
μάθει να προσαρμόζεται στις 
εκάστοτε κοινωνικές και 
οικονομικές συνθήκες που 
βιώνει, αντιμετωπίζοντας τις 
καταστάσεις χωρίς άγχος, πίεση 
και προσεγγίζοντας την 
καθημερινότητα με ρεαλισμό. Το 
να συνεχίζει κάποιος να 
επιδιώκει υπέρμετρες 
επιτεύξεις, αποτελεί έναν 
περιττό παράγοντα άγχους. 

Έπειτα, οι γονείς θα πρέπει 
να έχουν καταλυτικό ρόλο στην 
καταπολέμηση του προβλήματος 
των νέων. Ειδικότερα, οι γονείς 
πρέπει να δείχνουν κατανόηση 
στα συναισθήματα και στις 
ανάγκες τους. Χρειάζεται να 
θυμούνται πως οι αυστηροί και 
υπερπροστατευτικοί γονείς έχουν 
αγχώδη παιδιά, οι πρώτοι γιατί 
τα μειώνουν συστηματικά και οι 
δεύτεροι επειδή δεν δίνουν 
πρωτοβουλίες για να 
αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις. 
Η οικογένεια είναι συνετό να 
θυμάται πως τα παιδιά με 

κοινωνική ζωή έχουν λιγότερο 
άγχος, γιατί ακουμπούν σε 
περισσότερες ομάδες υποστήριξης  
(αθλητικές, φιλικές, γειτονικές 
κλπ).  

Οι γονείς πρέπει να 
εκπαιδεύσουν το παιδί να 

αξιολογεί τα στρεσογόνα 
γεγονότα, εστιάζοντας την 
προσοχή του στο πρόβλημα και 
όχι στο συναίσθημα που του 
γεννά, καθώς και να 
βεβαιώνονται πως το παιδί τους 
μπορεί να αντιμετωπίσει και να 
αντέξει τις ευθύνες και τα 
καθήκοντά του. Είναι σημαντικό 
να προτρέπουν τον έφηβο να έχει 
μικρές διαφυγές και να 
ενθαρρύνουν τις αθλητικές 
δραστηριότητες, χωρίς όμως να 
τον πιέζουν. 

Τέλος στην αντιμετώπιση και 
διαχείριση του άγχους στους 
εφήβους μπορούν να βοηθήσουν 
οι εμπλεκόμενοι με το σχολικό 
περιβάλλον, καθώς και κάποιος 
εξειδικευμένος γιατρός. Ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού είναι 
κρίσιμος, αφού μπορεί να 
ενθαρρύνει τον έφηβο να ζητήσει 



στήριξη και να παρέχει τη 
δυνατότητα εναλλακτικών 
τρόπων εξέτασης, που δεν 
πυροδοτούν άγχος και ενισχύουν 
το υποστηρικτικό περιβάλλον. Οι 
εκπαιδευτικοί  οφείλουν, αν 
κριθεί απαραίτητο να 
παραπέμψουν το παιδί στις 
κατάλληλες υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας, όπου οι ειδικοί θα 
καθοδηγήσουν τον νέο να 
ελαχιστοποιήσει το αίσθημα του 
άγχους. Η αναζήτηση βοήθειας  
από κάποιον ειδικό δεν αποτελεί 
στίγμα και δεν είναι κάτι 
περιττό. 

Ανακεφαλαιώνοντας, το άγχος 
είναι η “σύγχρονη νόσος” των 
νέων, που όπως λένε και οι 
γιατροί μπορεί να πάρει 
“οποιαδήποτε μορφή ασθένειας”. 
Τα “συμπτώματά της “ γίνονται 
αισθητά και δεν πρέπει να 
υποτιμούνται  από την κοινωνία. 
Όλοι, λοιπόν πρέπει να 
συνειδητοποιήσουμε πως η 
ουσιαστική διαχείριση του άγχους 
θα μας επιτρέψει να 
λειτουργούμε πιο 
αποτελεσματικά σε όλους τους 
τομείς της καθημερινότητας. Γι’ 
αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να αξιοποιήσουμε κάθε θεμιτό 
μέσο για τον περιορισμό του. 

Φωτεινή Γιαννημάρα  Α1 
   

   

ΓΓΓιιιααατττίίί   εεεθθθίίίζζζοοονννττταααιιι   οοοιιι   νννέέέοοοιιι   σσστττααα   

βββιιιννντττεεεοοοπππαααιιιχχχνννίίίδδδιιιααα;;;   

Είναι μια ερώτηση που 

απασχολεί πολλούς ενήλικες και 

ακόμα περισσότερους ειδικούς. Για 

να 

είμαστ

ε σε 

θέση 

να 

απαντήσουμε θα πρέπει αρχικά 

να αναρωτηθούμε τί είναι 

εθισμός στα βιντεοπαιχνίδια. 

Ο εθισμός στα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια είναι η υπέρμετρη 

χρήση και εξάρτηση σε αυτά 

(κυρίως μέσω του διαδικτύου). Το 

άτομο δεν έχει έλεγχο στο πόσο 

και πότε παίζει και η εξάρτησή 

του αυτή έχει συνέπειες στην 

καθημερινή του ζωή. Συνήθως 

ακολουθεί ή αντικαθιστά έναν 

εθισμό στο διαδίκτυο. Μάλιστα 

αποδεικνύεται κυρίως «ανδρικό 

σπορ»   

Ο συγκεκριμένος εθισμός 

είναι καθαρά ψυχιατρικό 

φαινόμενο και η αντιμετώπισή 

του ανήκει στο φάσμα των 

ψυχιατρικών νοσημάτων, 

σύμφωνα με την εκτίμηση των 

ειδικών. Τα παιδιά και οι έφηβοι 

εμφανίζουν υψηλή συννοσηρότητα 

με άλλα προβλήματα, όπως οι 



διαταραχές ελέγχου των 

παρορμήσεων, το σύνδρομο της 

υπερκινητικότητας και 

ελλειμματικής προσοχής, η 

κατάχρηση αλκοόλ, καπνού και 

άλλων ουσιών. 

Πόσο εύκολο είναι ,λοιπόν, να 

εθιστεί ένα παιδί στα 

ηλεκτρονικά και από τι 

εξαρτάται. Στην «ομάδα υψηλού 

κινδύνου», σύμφωνα με έρευνες, 

ανήκει ένας έφηβος που δείχνει 

τάση για απομόνωση και 

εσωστρέφεια, υστερεί σε 

κοινωνικές δεξιότητες και έχει 

μια κοινωνική φοβία, έχει 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και 

άσχημη εικόνα για τον εαυτό του, 

χαρακτηρίζεται από τους γύρω 

του ως αγχώδης ή μελαγχολικός, 

ή έχει διαγνωστεί με διαταραχή 

ελλειματικής προσοχής – 

υπερκινητικότητας. Σύμφωνα με 

έρευνες των ειδικών μόνο το 

10% με 15% των εφήβων  

χρηστών του διαδικτύου μπορούν 

να θεωρηθούν εθισμένοι. 

Τι κάνει τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια τόσο ελκυστικά; Γενικά 

είναι παιχνίδια που δεν 

χρειάζονται πολλοί παίκτες. Ένα 

ή το πολύ δύο άτομα είναι 

αρκετά. Ωστόσο, προκαλούν στον 

παίκτη την αίσθηση της 

κυριαρχίας και τον παρακινούν  

σε ένα ανελέητο κυνήγι 

απόκτησής της. Μεταξύ του 

mastering του παιχνιδιού και της 

προσπάθειας να αποκτήσει το 

high score, ένα άτομο μπορεί να 

βυθιστεί σε ένα παιχνίδι για ώρες 

χωρίς να το συνειδητοποιήσει.   

Τσουχατάρης Κώστας Α5 

 

 ΤΤΤααα   ΘΘΘεεετττιιικκκάάά   κκκαααιιι   ΑΑΑρρρνννηηητττιιικκκάάά   τττωωωννν   

ΒΒΒιιιννντττεεεοοοπππαααιιιχχχνννιιιδδδιιιώώώννν   

Η βιομηχανία των 

βιντεοπαιχνιδιών αποτελεί μια 

τεράστια και άκρως επιτυχημένη 

αγορά, αξίας δισεκατομμυρίων $. 

Αν πάρουμε ως παράδειγμα την 

εξαγορά της εταιρείας Mojang 

Studios 

από τη 

Microsoft, 

που 

δημιούργη

σε το 

δημοφιλές 

παιχνίδι Minecraft, μπορούμε να 

αντιληφθούμε τα μεγέθη, καθώς 

ούτε λίγο ούτε πολύ η 

συγκεκριμένη συμφωνία έφτασε 

τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Παράλληλα νέοι τίτλοι 

βιντεοπαιχνιδιών σπάνε συνεχώς 

το ένα ρεκόρ πωλήσεων μετά το 

άλλο. 



Ο τζίρος της βιομηχανίας των 

βιντεοπαιχνιδιών το 2013 

έφτασε τα 67 δισεκατομμύρια 

δολάρια και εκτιμάται ότι θα 

μεγαλώσει πολύ περισσότερο, 

φτάνοντας τα 82 δισεκατομμύρια  

έως το 2017. Παράλληλα όλο και 

περισσότερα νέα παιχνίδια και 

πλατφόρμες παιχνιδιών κάνουν 

την εμφάνισή τους στην αγορά ή 

κάποιες έξυπνες τεχνολογικές 

προτάσεις «αναθερμαίνουν» το 

ενδιαφέρον των πιο παλιών 

παικτών για τα βιντεοπαιχνίδια. 

Ωστόσο είναι γεγονός ότι 
αρκετοί έχουν αρνητική στάση 
στα βιντεοπαιχνίδια. Ισχυρίζονται 
ότι έχουν τα εξής   
μειονεκτήματα: 

1) Μπορεί οι παίκτες να 
αυξήσουν την επιθετικότητα στη 
συμπεριφορά, να προκαλέσουν 
αρνητικά συναισθήματα και αντι- 
κοινωνική συμπεριφορά 

2) Προκαλούν 
συναισθηματική παράλυση. 

3) Μολύνεται το λογισμικό 
από   ιούς. 

4) Μπορούν να 
δημιουργήσουν προβλήματα στην 
όραση των παικτών. 

5) Μπορεί να γνωρίσεις 
επικίνδυνους ανθρώπους. 

6) Αρκετά άτομα χάνουν πολύ 
προσωπικό χρόνο παίζοντάς τα. 

7) Εθισμός. Πολλοί ζουν σε 
έναν ηλεκτρονικό κόσμο και όχι 
στον πραγματικό. 

8) Μερικά παιχνίδια είναι 
ακατάλληλα για παιδιά. 

9) Το διαδίκτυο έχει πολλές 

παγίδες. 

Παρά την κακή φήμη που 

συνήθως τα συνοδεύει, τα 

βιντεοπαιχνίδια έχουν ωστόσο 

πολλά εκπαιδευτικά, ψυχολογικά, 

κοινωνικά και άλλα 

πλεονεκτήματα, τα οποία 

επιβεβαιώνουν μεγάλοι 

οργανισμοί όπως η Αμερικανική 

Ένωση Ψυχολόγων. Όμως παρόλα 

αυτά πολλοί δεν γνωρίζουν τα 

στοιχεία αυτά ή τα παραβλέπουν. 

Ας δούμε πιο αναλυτικά ορισμένα 

σημεία, τα οποία φανερώνουν 

καλύτερα τη θετική διάσταση 

των βιντεοπαιχνιδιών: 

 

Χρόνιες παθήσεις και 

βιντεοπαιχνίδια 

Τα βιντεοπαιχνίδια έχουν 

θετικά αποτελέσματα σε άτομα τα 

οποία πάσχουν από 

χρόνιες παθήσεις. Το 

πανεπιστήμιο της Γιούτα 

στις Η.Π.Α. δημοσίευσε 

μελέτη σύμφωνα με την 

οποία άτομα με χρόνιες 

παθήσεις όπως ο αυτισμός, η 

κατάθλιψη και η ασθένεια 



Πάρκινσον, παρουσίασαν 

σημαντική βελτίωση της 

κατάστασής τους. Ιδιαίτερα παιδιά 

που έπαιξαν συγκεκριμένα 

βιντεοπαιχνίδια βελτίωσαν 

χαρακτηριστικά όπως η φυσική 

και ψυχολογική τους αντοχή. 

 
Εξέλιξη φυσικών δεξιοτήτων 

Βελτίωση των φυσικών 

χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων 

παρατηρούνται επίσης και σε 

υγιή άτομα, όπως δείχνει μια 

άλλη έρευνα του Πανεπιστημίου 

Deakin της Μελβούρνης στην 

Αυστραλία. Σύμφωνα με τις 

παρατηρήσεις των μελετητών, 

βρέθηκε ότι τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας που έπαιξαν 

διαδραστικά βιντεοπαιχνίδια 

ανέπτυξαν μεγαλύτερο έλεγχο 

διαχείρισης αντικειμένων 

συγκριτικά με όσα δεν έπαιξαν 

βιντεοπαιχνίδια. Επιπλέον, 

πολλοί κορυφαίοι χάκερς έχουν 

επίσης αποκαλύψει οι ίδιοι ότι 

ξεκίνησαν από πολύ μικρή ηλικία 

να ασχολούνται με ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και τα 

βιντεοπαιχνίδια, τα οποία στη 

συνέχεια τους βοήθησαν να 

αναπτύξουν τον τρόπο σκέψης 

και την αντίληψή τους για 

πλήθος πραγμάτων στην 

καθημερινή τους ζωή. 

Γρήγορες και ορθές αποφάσεις 

Τα βιντεοπαιχνίδια επίσης 

βελτιώνουν τις δεξιότητες των 

παικτών που αφορούν την λήψη 

γρήγορων και σωστών 

αποφάσεων. Η άποψη αυτή 

επιβεβαιώνεται από σχετική 

έρευνα του Πανεπιστημίου 

Rochester της Νέας Υόρκης που 

εξέτασε τις αποφάσεις παιχτών 

του παιχνιδιού Gran Theft Auto, 

τόσο μέσα στο παιχνίδι όσο και 

στην πραγματική ζωή. Ο Randy 

Lew  έγινε αρχικά παγκοσμίως 

γνωστός στον χώρο των 

βιντεοπαιχνιδιών ως «Marvel vs 

Capcom 2» και στη συνέχεια 

εξέλιξε τις ικανότητές του στο 

πόκερ. Κατάφερε να μπει στην 

ελίτ ομάδα της poker stars που 

αποτελείται από κορυφαίους 

παίκτες, με πολλές συμμετοχές 

και  διακρίσεις σε διεθνή 

τουρνουά. 

 

Ευτυχισμένοι και στην τρίτη 

ηλικία. 

Τα βιντεοπαιχνίδια κρατάνε 

χαρούμενους τους ανθρώπους 

μεγάλης ηλικίας. Το γεγονός αυτό 

καταρρίπτει μάλιστα δύο μύθους, 

ότι δηλαδή τα βιντεοπαιχνίδια 

είναι μόνο για παιδιά και ότι τα 

βιντεοπαιχνίδια απομονώνουν 



κοινωνικά τους ανθρώπους και 

προκαλούν κατάθλιψη. Στην 

πραγματικότητα όμως ισχύει 

ακριβώς το αντίθετο, καθώς όσοι 

ηλικιωμένοι ασχολούνται με τα  

βιντεοπαιχνίδια είναι λιγότερο 

πιθανό να εμφανίσουν αρνητικά 

συναισθήματα και ψυχολογικές 

παθήσεις όπως είναι η 

κατάθλιψη.  

 
Σωματική δραστηριότητα. 

Οι αμέτρητες ώρες μπροστά 

σε μια οθόνη υπολογιστή ή 

τηλεόρασης 

δεν 

βοηθούν 

στην 

απώλεια 

βάρους. 

Ωστόσο υπάρχουν πολλά 

παιχνίδια που ενθαρρύνουν τη 

σωματική άσκηση. Ερευνητές 

βρήκαν ότι τα παιχνίδια του 

Nintendo Wii γυμνάζουν τους 

χρήστες και τους υποχρεώνουν να 

σηκώνονται και να ασκούνται 

τουλάχιστον για 20 λεπτά κάθε 

φορά. Υπάρχουν παιχνίδια με 

αθλήματα, παιχνίδια με χορό 

όπως για παράδειγμα το Dance 

Dance Revolution και άλλες 

δραστηριότητες που είναι 

εφάμιλλα της παραδοσιακής 

αεροβικής γυμναστικής, αλλά 

σίγουρα πολύ πιο ευχάριστα. 

Μάλιστα σύμφωνα με άλλη 

μελέτη της Αμερικανικής 

Ένωσης Ψυχολόγων, τα παιδιά 

που παίζουν παιχνίδια με 

αθλήματα είναι πολύ πιο πιθανό 

να δοκιμάσουν το πραγματικό 

άθλημα και να ασχοληθούν με 

αυτό. 

Καλύτερες προσωπικότητες. 

Tα βιντεοπαιχνίδια μπορούν 

να διαμορφώσουν καλύτερους 

ανθρώπους. Όπως εξηγεί ο Scot 

Osterweil, δημιουργικός 

Διευθυντής του Education 

Arcade του MIT, τα παιχνίδια  

ένας πολύ ευχάριστος τρόπος 

για την  αλληλεπίδραση 

μεταξύ των παικτών. 

Παράλληλα, τα παιχνίδια 

στρατηγικής βοηθούν τους 

παίκτες να παίρνουν πιο εύκολα 

αποφάσεις. 

Κατά την άποψή μου τα 

βιντεοπαιχνίδια βελτιώνουν τα 

αντανακλαστικά. Εξασκούν την 

προσοχή, τη συγκέντρωση και τη 

μνήμη, ενεργοποιούν τη 

δημιουργική σκέψη. Ενισχύουν 

την αυτοεκτίμηση, βοηθούν στην 

κοινωνικοποίηση. Επίσης είναι 

πάντα διαθέσιμα  για όλα τα 

γούστα και όλες τις ηλικίες. 

   Τογκαρίδης  Θεόδωρος Α5 



ΣΣΣχχχοοολλλιιικκκόόόςςς   ΕΕΕκκκφφφοοοβββιιισσσμμμόόόςςς   

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε 

και φέτος, και οι αίθουσες των 

σχολείων γέμισαν και πάλι με 

παιδιά γεμάτα προθυμία για 

γνώση 

και 

καλές 

επιδόσ

εις. 

Όμως μέσα σε αυτό το κλίμα 

μαθήσεως που κυριαρχεί στο 

σχολικό χώρο και στις τάξεις, 

υπάρχει και η «σκοτεινή» 

πλευρά. Αυτή την πλευρά, 

αποτελεί το φαινόμενο του 

σχολικού εκφοβισμού. Το 

πρόβλημα αυτό είναι αρκετά 

σημαντικό και παραμένει στο 

πέρασμα των χρόνων, καθώς 

οξύνεται όλο και περισσότερο. 

Το bullying όπως αλλιώς 

μπορεί να χαρακτηριστεί ο 

σχολικός εκφοβισμός, αναφέρεται 

στη χρήση βίας, κοροϊδευτικών 

χαρακτηρισμών, απειλών αλλά 

και χτυπημάτων μεταξύ των 

μαθητών, με σκοπό να προκληθεί 

πόνος, ντροπή αλλά και 

αναστάτωση σε έναν από τους 

δύο. Έτσι έχει φτάσει στο επίπεδο 

να χωρίζεται σε διάφορες μορφές. 

Συνήθως στα σχολεία οι μαθήτες 

χρησιμοποιούν τον λεκτικό 

εκφοβισμό, που περιλαμβάνει τις 

διακρίσεις και τα ντροπιαστικά 

σχόλια και τον κοινωνικό 

εκφοβισμό που περιλαμβάνει την 

πιθανή απομόνωση αλλά και την 

διάδοση διάφορων φημών. Ακόμα 

πολλές φορές χρησιμοποιείται και 

ο σωματικός εκφοβισμός όπου ο 

μαθητής επιτίθεται στον 

συμμαθητή του και του ασκεί 

βία. 

Όλο αυτό όμως ξεκινά από 

ένα άτομο, τον λεγόμενο θύτη ο 

οποίος λαμβάνει ευχαρίστηση και 

κύρος από τις πράξεις του, καθώς 

ασκεί επιρροή σε άτομα τα οποία 

ακολουθούν την συμπεριφορά του, 

για περισσότερη δύναμη αλλά και 

αναγνώριση από άλλους μαθητές. 

Υπάρχουν αρκετοί πιθανοί λόγοι 

που μπορεί ένας μαθητής να 

οδηγηθεί στο να λειτουργεί ως 

θύτης απέναντι σε κάποιον 

συνομήλικο συμμαθητή του. 

Αρχικά το συγκεκριμένο άτομο 

μπορεί να δέχεται βία από την 

οικογένειά του, ή ακόμα και να 

μην έχει την απαραίτητη 

προσοχή και το ενδιαφέρον που 

χρειάζεται λόγω της πολύωρης 

εργασίας των γονιών του. Επίσης 

είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, 

ότι πολλές φορές το ίδιο το άτομο, 

είναι αρκετά επηρεασμένο από 



την εφηβεία και ξεσπά με αυτόν 

τον τρόπο. 

Αυτό το φαινόμενο όμως 

φέρνει και κάποιες συνέπειες 

από την πλευρά των θυμάτων 

που στην προκειμένη 

περίπτωση, είναι μαθητές. 

Πρώτη και κύρια συνέπεια είναι 

η ψυχολογική κατάπτωση, αλλά 

και η κατάθλιψη που το θύμα θα 

αποκτήσει καθώς δεν θα μπορεί 

να πει σε κανέναν αυτό που του 

συμβαίνει. Στη συνέχεια είναι 

πολύ πιθανό, το θύμα να 

αποτύχει στο σχολείο, αλλά και να 

αποκτήσει υπερβολικό άγχος και 

χαμηλή αυτοεκτίμηση. Θα 

οδηγηθεί στην απομόνωση, θα 

κλειστεί στον εαυτό του, και έτσι 

θα μεγαλώσει ο κίνδυνος στο να 

εμπλακεί σε εγκληματικές 

συμπεριφορές. Έπειτα ο μαθητής 

που ενδεχομένως δέχεται κάποια 

μορφή εκφοβισμού, μπορεί να 

απελπιστεί, και να αρχίσει να 

πιστεύει πως η μόνη λύση είναι 

η αυτοκτονία. 

Τίπ

οτα 

όμως 

δεν 

μπορεί 

να περάσει απαρατήρητο. Οι 

γονείς, αλλά και οι καθηγητές θα 

πρέπει να βρίσκονται δίπλα σε 

κάθε παιδί που μπορεί να 

δέχεται κάποιο είδος εκφοβισμού, 

να συζητούν μαζί του και να του 

προβάλλουν τα σωστά πρότυπα. 

Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν 

ιδανικό να ζητηθεί βοήθεια από 

έναν ειδικό για να επιλυθεί όσο 

γίνεται γρηγορότερα το πρόβλημα 

που υπάρχει. Απώτερος στόχος 

των γονιών, είναι αρχικά να 

αποτρέψουν την πιθανότητα να 

συμβεί κάτι τέτοιο στο παιδί 

τους, και αν συμβεί να 

προσπαθήσουν να το βοηθήσουν 

και όχι να το εναντιώσουν. 

Γεωργοπούλου Αλεξάνδρα Α1  
 

ΗΗΗ   ΜΜΜοοουυυσσσιιικκκήήή   σσστττηηη   ζζζωωωήήή   τττωωωννν   

ΕΕΕφφφήήήβββωωωννν...   

Αρχικά όπως όλοι ξέρουμε η 

μουσική παίζει τεράστιο ρόλο 

γενικότερα στις  ζωές μας. Ο 

κάθε 

άνθρω

πος 

επηρε

άζεται 

διαφορ

ετικά 

και 

αντιλα

μβάνεται διαφορετικά την 

μουσική σαν τέχνη, μιας και στις 



μέρες υπάρχει και ποικιλία στα 

είδη. 

Ερευνητές από το 

Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ 

αναφέρουν ότι η μουσική 

παραμένει σημαντική καθ' όλη 

τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου, 

ωστόσο τα μουσικά γούστα 

ταιριάζουν με τις «προκλήσεις» 

που ο καθένας αντιμετωπίζει σε 

διάφορες περιόδους του βίου του 

και καλύπτουν τις εκάστοτε 

κοινωνικές και ψυχολογικές 

ανάγκες του. 

Συγκεκριμένα οι ερευνητές 

εντόπισαν πέντε ευρείες 

κατηγορίες σε ό,τι αφορά τα 

μουσικά γούστα κατά τη διάρκεια 

της ζωής ενός ανθρώπου. Όπως 

διαπίστωσαν έπειτα από ανάλυση 

στοιχείων που αφορούσαν 

περισσότερα από 250.000 άτομα 

και συνελέγησαν σε διάστημα 

μιας δεκαετίας, οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν τη μουσική για να 

πειραματιστούν με την 

ταυτότητά τους, ως κοινωνικό 

«όχημα» για να δημιουργήσουν 

ομάδες και να βρουν σύντροφο, 

αλλά και ως «όχημα» για να 

εκφράσουν το πνεύμα τους, την 

κοινωνική θέση τους και για να 

κατανοήσουν συναισθηματικά 

τους άλλους. Παρά όλα αυτά εμάς 

μας ενδιαφέρει η επιρροή τους 

στους εφήβους. 
 

Η πλειοψηφία των εφήβων 

προτιμάει συνήθως πιο 

επιθετική ή πιο εναλλακτική 

μουσική διότι ίσως ταιριάζει 

καλύτερα στην επαναστατική 

φάση που βιώνουν, αν και θα 

περάσουν και από αρκετά στάδια 

πειραματισμού. 

Σίγουρα πολλοί άνθρωποι 

κατακρίνουν διάφορα είδη 

μουσικής για το αποτέλεσμα  που 

έχει στον τρόπο ζωής των 

έφηβων. Όμως πολλές φορές 

ισχύει και το αντίθετο μιας και η 

μουσική θα είναι ένας τρόπος να 

εκφράσουν τα συναισθήματα τους 

και τον τρόπο που σκέφτονται. 

Αρκετοί θα έχουν αναρωτηθεί αν 

υπάρχει ένα είδος μουσικής 

ιδανικό, το οποίο θα ‘’έσπρωχνε’’ 

τους νέους στον ‘’καλό’’ δρόμο. 

Όμως αυτό δεν είναι δυνατόν να 

συμβεί διότι ο καθένας έχει 

ξεχωριστή προσωπικότητα και 



τρόπο σκέψης. Ακόμα και να 

συνέβαινε κάτι τέτοιο, δε θα 

λειτουργούσε με επιτυχία μιας 

και ο καθένας μπορεί να 

επηρεαστεί διαφορετικά από την 

μουσική. 

Η μουσική εντούτοις μπορεί 

να ελέγχει τα συναισθήματα των 

εφήβων με άνεση (πχ. χαλάρωση, 

ενέργεια). Η χαλάρωση, που 

επιτυγχάνεται με τη μουσική, 

προκαλεί συναίσθημα ευφορίας, 

που ευνοεί όμως και μια 

καινούργια διάθεση και 

μεγαλύτερη δεκτικότητα σε 

εξωτερικά ερεθίσματα. Σ' αυτό 

ακριβώς το στάδιο η μουσική 

παύει να είναι απλώς ένα 

στοιχείο χαλάρωσης και παίζει 

ρόλο θεραπευτικό. Όποια κι αν 

είναι η αιτία, πάντως, 

γιγαντιαίες επιχειρήσεις αλλά και 

εκατοντάδες εκπαιδευτικά 

ιδρύματα όλων των βαθμίδων 

έχουν φροντίσει να αξιοποιήσουν 

αυτή την επιρροή της μουσικής, 

η οποία συνοψίζεται σε καλύτερη 

επικοινωνία, μεγαλύτερη ευκολία 

στη μάθηση και τη συγκράτηση 

της γνώσης, λιγότερο στρες και 

περισσότερη δημιουργικότητα και 

ενεργητικότητα. 

     Φωτίου  Χρήστος  Α5 
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Διάφορα 



HHH   ΓΓΓηηη   ααανννααασσστττεεενννάάάζζζεεειιι   

Τον τελευταίο καιρό 
γινόμαστε μάρτυρες εκτενών 
αφιερωμάτων και 
ειδησεογραφικών παρουσιάσεων 
από τα ΜΜΕ για ζητήματα 
σχετικά με το περιβάλλον και την 
κακοποίηση του. Με αφορμή 
λοιπόν το λιώσιμο των πάγων, 
ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό 
φαινόμενο, θεωρώ απαραίτητο να 
τεθεί ως θέμα η απειλή 
καταστροφής του περιβάλλοντος 
και τα αίτια της. Αρχικά, το 
λιώσιμο των πάγων αποτελεί 
άμεση συνέπεια της κλιματικής 
αλλαγής και συνδέεται με την 
άνοδο της θερμοκρασίας της Γης 
και πιο 
ειδικά με το 
φαινόμενο 
του 
θερμοκηπίου
. Στη 
Σύμβαση-
Πλαίσιο των 
Ηνωμένων 
Εθνών για 
τις 
κλιματικές 
μεταβολές η 
κλιματική 
αλλαγή 
αποδίδεται στις ανθρώπινες 
δραστηριότητες άμεσα ή έμμεσα. 

Σε τοπικό επίπεδο, 
χαρακτηριστικό παράδειγμα 
μόλυνσης του περιβάλλοντος 
αποτελεί η βύθιση του 

δεξαμενοπλοίου Αγία Ζώνη ΙΙ τον 
Σεπτέμβρη του 2017 στον 
Σαρωνικό κόλπο. Η Σαλαμίνα, η 
Γλυφάδα και μέρος του Πειραιά 
επηρεάστηκαν από το συμβάν , 
αφού η πολιτεία φάνηκε 
ανέτοιμη να παρέμβει έγκαιρα 
για να προστατεύσει τις ακτές 
της, γεγονός που πρέπει να 
τονιστεί καθώς πρόκειται για μία 
χώρα με τεράστια θαλάσσια 
κυκλοφορία. Τα παραπάνω 
αποτελούν μια ενδεικτική μόνο 
παρουσίαση επιμέρους γεγονότων 
που άπτονται του 
σημαντικότερου προβλήματος του 
πλανήτη στις αρχές του 21ου 
αιώνα. 

Και… γιατί να μας απασχολεί 
η 

σημασία 
της 

φύσης ; 
Η φύση 
είναι η 

πηγή 
της ζωής 
για τον 
άνθρωπο. 

Μέσα 
σ’αυτή 

γεννιέται
, 

εξελίσσετ
αι, αναπαράγεται και δημιουργεί. 
Η φύση τροφοδοτεί με οξυγόνο 
και εξασφαλίζει τις πρώτες ύλες 
του ανθρώπου και γι’ αυτό η 
ύπαρξη του είναι απόλυτα 
συνδεδεμένη με αυτή , καθώς 



τίποτα δεν μπορεί να 
λειτουργήσει ως υποκατάστατο 
της. Πέρα από τη ζωτική της 
αξία, η φύση χαρίζει στον 
άνθρωπο γαλήνη λόγω της 
ηρεμίας και της ομορφιάς που τη 
χαρακτηρίζουν. Η αρμονία και η 
ισορροπία της συντελούν στη 
ψυχική υγεία του ατόμου. 

  Η σχέση ανθρώπου-φύσης 
δεν εξαντλείται μόνο στους 
παραπάνω τομείς. Το περιβάλλον 
είναι πηγή έμπνευσης για τον 
άνθρωπο, γιατί του κεντρίζει το 
ενδιαφέρον μέσω των φυσικών 
φαινομένων τα οποία εκείνος 
μελετά και λειτουργούν ως 
αφορμή για τον προβληματισμό 
του. Έτσι δημιουργήθηκε η 
Επιστήμη και αναπτύχθηκε σε 
μεγάλο βαθμό για να εξυπηρετεί 
την ανάγκη του ατόμου για 
γνώση του φυσικού μικρόκοσμου 
και μακρόκοσμου. Η προσπάθεια 
κατανόησης της δομής και της 
λειτουργίας του κόσμου καθώς 
και η αγωνία του προσδιορισμού 
της θέσης του ανθρώπου μέσα σ’ 
αυτόν οδήγησαν στη διατύπωση 
των θεμελιωδών υπαρξιακών 
ερωτημάτων για την ουσία του 
όντος και στη θεμελίωση της 
Φιλοσοφίας ως αναζήτηση της 
αλήθειας. Επίσης έτσι 
θεμελιώθηκαν και οι θρησκείες 
ως θεοποίηση των φαινομένων 
που ήταν αδύνατο να εξηγηθούν. 
Η τέχνη προέκυψε και αυτή μετά 
από μετουσίωση της ομορφιάς της 

φύσης ως προβολή του φυσικού 
κάλλους και την συμμετρίας. 

Στην εποχή μας το οικολογικό 
πρόβλημα 
έχει 
μεγιστοπο
ιηθεί με 
αποτέλεσμ
α η πιο 
συχνή 
εκδήλωση 
του να 
είναι η 
ρύπανση 
της ατμόσφαιρας , του εδάφους 
και των υδάτων. Ρύπανση 
θεωρείται κάθε μορφή αλλοίωσης 
του περιβάλλοντος που οδηγεί σε 
διαταραχή της φυσικής ισορροπίας 
και προκαλείται από 
απορρίμματα, λύματα χημικών 
επεξεργασιών, χημικά 
παρασκευάσματα όπως το 
πλαστικό, από καυσαέρια και 
ραδιενέργεια. Η χλωρίδα και η 
πανίδα καταστρέφονται με τον 
αριθμό των ειδών προς εξαφάνιση 
να έχει αυξηθεί σημαντικά. Τα 
τροπικά δάση καίγονται 
εσκεμμένα και νέοι παράγοντες 
εξαφάνισης  ολόκληρων 
οικοσυστημάτων όπως η 
υπεραλίευση και η υπερθήρευση 
έρχονται στο φως.  

Ένα ιδιαίτερα επίφοβο 
γεγονός θεωρείται η εξάντληση 
των πρώτων υλών και των 
πηγών ενέργειας. Ο κίνδυνος 
εξάντλησης του πετρελαίου, του 
γαιάνθρακα και των ορυκτών 



είναι πλέον ορατός λόγω του 
συνεχώς επιταχυνόμενου ρυθμού 
εκμετάλλευσης. Την 
εκμετάλλευση αυτή μπορούμε να 
την αποδώσουμε στην αντίληψη 
του ανθρώπου που επιτρέπει την 
τοποθέτηση της φύσης στον ρόλο 
του αντικειμένου. 
Αντιμετωπίζεται δηλαδή η Γη 
όχι σαν ένα μέρος της ζωής μας 
αλλά σαν μία ξένη δύναμη που 
χρειάζεται να κατακτηθεί. Με τη 
στυγνά ωφελιμιστική 
εκμετάλλευση η σχέση φύσης-
ανθρώπου απέκτησε τη μορφή 
της σχέσης δούλου-αφέντη. 

Βέβαια τα παραπάνω 
σχετίζονται άμεσα με τη 
τεχνολογική και τη βιομηχανική 
εξέλιξη τα οποία οδήγησαν στη 
διαμόρφωση του καπιταλιστικού 
συστήματος. Οι βιομηχανικές 
μονάδες καταναλώνουν αλόγιστα 
τεράστιες ποσότητες ενέργειας 
και διαχέουν στο περιβάλλον 
ουσίες που αλλοιώνουν τη 
σύστασή του. 

Παράλληλα, ο ξέφρενος 
ρυθμός με τον οποίο ο 
τεχνολογικός 
πολιτισμός 
επιταχύνθηκε 
και η 
ασταμάτητη 
επιδίωξη του 
κέρδους, δεν 
επέτρεψαν την 
ανακάλυψη 
κατάλληλων 
τεχνολογιών 

ικανών να αντιμετωπίσουν τα 
επικίνδυνα υποπροϊόντα. 
Προφανώς ένα τέτοιο σύστημα 
καταστρέφει την ίδια του τη 
βάση. 

Η αποξένωση του ανθρώπου 
από τη φύση, λόγω της 
αστικοποίησης επηρέασε τον 
πολιτισμό με τέτοιο τρόπο, ώστε 
το άτομο να μην αρκείται στα 
απαραίτητα προς το ζην, αλλά να 
εκμεταλλεύεται τη φύση για το 
ευ ζην. Αυτό οδηγεί στον 
υπερκαταναλωτισμό , διότι ο 
άνθρωπος έχει δευτερογενείς, 
πλασματικές ανάγκες που θέλει 
να εξυπηρετήσει. Έτσι κάθε νέα 
ανάγκη απαιτεί επιπλέον 
φυσικούς πόρους και η ρύπανση 
αυξάνεται. Ωστόσο ο άνθρωπος 
εκμεταλλεύεται τη φύση με 
ταχύτερο ρυθμό απ’ ότι μπορεί να 
βοηθήσει στην αναγέννηση της 
και γι’ αυτό προκύπτουν τα 
προβλήματα που 
προαναφέρθηκαν.  

Ο βασικότερος και 
αποτελεσματικότερος μοχλός για 
τη συνειδητοποίηση και την 

ενεργοπ
οίηση 

του 
πολίτη 

είναι η 
παιδεία 

που θα 
ενισχύσε
ι την 
ευαισθη
τοποίησ



η του για τα οικολογικά 
ζητήματα. Τα παιδιά πρέπει να 
μαθαίνουν για τη σημασία της 
φύσης, ώστε να υιοθετήσουν έναν 
κώδικα συμπεριφοράς με σεβασμό 
προς τα αγαθά που τους 
προσφέρει η Γη. Το άτομο πρέπει 
να κατανοήσει τη στενή εξάρτηση 
της υπόστασης του από το φυσικό 
του περιβάλλον. Η ενότητα τους 
αυτή είναι αρραγής και η 
διάσπαση της συνεπάγεται 
ανεξέλεγκτες αναταραχές. Τέλος , 
η πολιτεία πρέπει να προωθήσει 
την ανακύκλωση, να αναζητήσει 
νέες μορφές ενέργειας και να 
γίνει οικολογικά φιλική  
χρησιμοποιώντας ακόμα και την 
νομοθεσία για να τιμωρήσει όσους 
δεν σέβονται τη φύση. Έτσι θα 
δώσει σε όλους τα κατάλληλα 
κίνητρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Συνοψίζοντας, το οικολογικό 
πρόβλημα έχει αναδειχτεί σε 
κυρίαρχο πρόβλημα όλης της 
ανθρώπινης κοινότητας σύμφωνα 
με τον ΟΗΕ. Γι’ αυτό είναι 
σημαντικό τα κράτη να 
δουλέψουν όλα μαζί για να 
εξασφαλίσουν ένα καλό μέλλον για 
τις επόμενες γενιές. Η φύση είναι 
κάτι που όλοι χρειαζόμαστε και 
μοιραζόμαστε. Το σημερινό 
μοντέλο ανάπτυξης και 
παραγωγής πρέπει να αλλάξει 
και να μη βασίζεται πια στη 
ληστρική επίθεση στη φύση!  

 
Δημακοπούλου Αγγελική  Α1 

ΟΟΟιιι   ΠΠΠυυυρρραααμμμίίίδδδεεεςςς   
Η Ιστορία της Αιγύπτου έχει 

γοητεύσει εκατομμύρια 
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. 
Όταν ακούμε την λέξη  Αίγυπτος 
 ο νους μας πάει στις πυραμίδες. 
Οι πυραμίδες είναι τάφοι για 
τους βασιλιάδες της Αιγύπτου, 
τους Φαραώ. Σκοπός της 
πυραμίδας ήταν να «στεγάσει» το 
νεκρό Φαραώ κατά τη διάρκεια 
της μεταθανάτιας ζωής του. Οι 
αρχαιο
λόγοι 
λένε 
ότι το 
σχήμα 
της 
πυραμ
ίδας 
προήλ
θε 
από παλαιότερους τύμβους ή 
συμβόλιζε τις ακτίνες του ήλιου ή 
ακόμα και μια σκάλα προς τον 
ουρανό. Αιώνες μετά οι κάτοικοι 
της Κεντρικής Αμερικής έχτισαν 
και αυτοί πυραμίδες – ναούς. 
Παρόλα αυτά οι πυραμίδες της Κ. 
Αμερικής έμοιαζαν ελάχιστα με 
αυτές της Αιγύπτου, καθώς η 
κορυφή τους ήταν επίπεδη και 
τουλάχιστον σε μια πλευρά 
υπήρχαν σκάλες. 

Οι πρώτες πυραμίδες 
εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια 
του Αρχαίου Βασιλείου (3200 – 
2300 π.Χ.). Ανάμεσα σε αυτές 
και η Μεγάλη Πυραμίδα του 
Χέοπα, ένα από τα επτά θαύματα 



του κόσμου. Οι πρώτοι τάφοι των 
Αιγυπτίων ήταν τύμβοι που 
κατασκευάζονταν με χαλίκια. 
Αργότερα, οι αξιωματούχοι και οι 
Φαραώ θάβονταν σε στενόμακρα 
κτήρια από τούβλα λάσπης, τους 
μασταμπάδες. Ωστόσο η πρώτη 
πυραμίδα και ο πρώτος πέτρινος 
τάφος ήταν η βαθμιδωτή 
πυραμίδα του Φαραώ Ζονέρ. 
Σιγά- σιγά όμως η μορφή άρχισε 
να αλλάζει. Οι βαθμιδωτές 
πυραμίδες συμβόλιζαν την σκάλα 
με την οποία ο νεκρός θα έφτανε 
στα αστέρια μαζί με τους άλλους 
θεούς. Κατά την διάρκεια του 
χρόνου, όμως, ο ήλιος πήρε 
μεγαλύτερη σημασία από τα 
αστέρια, κι έτσι χτίστηκαν οι 
πραγματικές πυραμίδες που οι 
πλευρές τους συμβόλιζαν τις 
ακτίνες του ήλιου. 

Για το χτίσιμο της πυραμίδας 
χρειαζόταν βασικά σκληρή πέτρα. 
Έτσι οι Αιγύπτιοι έφτιαχναν τις 
πυραμίδες με κομμάτια δολερίτη. 
Οι «οικοδόμοι» δούλευαν την 
πέτρα με σκαρπέλα και σφυριά. 
Οι εργάτες χρησιμοποιούσαν 
σφήνες για να σταθεροποιήσουν 
τους ογκόλιθους μεταξύ τους, 
κολλώντας τα άκρα τους στις 
εσοχές των λίθων. 
Χαρακτηριστική περιγραφή 
χτισίματος μιας πυραμίδας μας 
παραδίδει ο Ηρόδοτος. Σύμφωνα 
με την αναφορά του, για να 
χτιστεί η Μεγάλη Πυραμίδα του 
Χέοπα χρειάστηκαν 100.000 
εργάτες, οι οποίοι απασχολήθηκαν 

για 20 χρόνια. Επίσης, 
χρησιμοποιούσαν ανυψωτικές 
μηχανές, χωρίς να υπάρχουν 
αποδείξεις. Όσο για τους 
ογκόλιθους, είναι πιθανότερο να 
τους έσερναν πάνω σε ράμπα. 

Η Πυραμίδα του Χέοπα έχει 
επιφάνεια ίση με 7 ή 8 γήπεδα 
ποδοσφαίρου(230 X 230 
τετραγωνικά μέτρα). Οι 
πυραμίδες βρίσκονται στις ακτές 
του Νείλου, γιατί οι ογκόλιθοι 
μεταφέρονταν από τα λατομεία 
με πλοία. Όλες οι πυραμίδες 
βρίσκονται στην δυτική όχθη του 
Νείλου, όπου δύει ο ήλιος, 
προφανώς για θρησκευτικούς 
λόγους. Ο νεκρός Φαραώ θαβόταν 
με τα αγαπημένα του 
αντικείμενα και με το «βιβλίο 
των Νεκρών» που του έδινε 
συμβουλές για το πώς να φτάσει 
στον Κάτω Κόσμο. Οι πιο 
γνωστές πυραμίδες είναι η 
Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα, 
του Φαραώ Χεφρήνα, (Χαφρέ) και 
του Φαραώ Μενκαουρέ.  

 
 Σγαρδά Παναγιώτα Α4 
 



ΠΠΠοοολλλωωωνννιιικκκέέέςςς   πππαααρρραααδδδόόόσσσεεειιιςςς      

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Όπως και στις περισσότερες 
χώρες  της  Κεντρικής  Ευρώπης, 
έτσι και στην  Πολωνία  τα 
Χριστούγε
ννα είναι 
μια 
γραφική 
και πολύ 
αγαπημέν
η γιορτή. 
Ωστόσο, ενώ οι γερμανικές 
παραδόσεις έχουν εξαπλωθεί, τα 
πολωνικά έθιμα παραμένουν 
μοναδικά. Οι περισσότερες από 
τις εορταστικές εκδηλώσεις 
λαμβάνουν χώρα στις 24 
Δεκεμβρίου και παρόλο που η 
ημέρα δεν είναι επίσημη αργία 
στην Πολωνία, για τους 
Πολωνούς η παραμονή των 
Χριστουγέννων θεωρείται ως η 
σημαντικότερη ημέρα των 
εορτών. Οι Πολωνοί πιστεύουν 
πως η παραμονή των 
Χριστουγέννων επηρεάζει όλο το 
νέο έτος και για τον λόγο αυτόν 
έπρεπε να υπάρχει αρμονία και 
ειρήνη με όλα τα μέλη της 
οικογένειας. 

 

Μοιράζοντας  το  optatek 

Τηρώντας αυστηρά την παλιά 
καθολική παράδοση, οι Πολωνοί 
συνήθως απέχουν από το κρέας 
και τα σκληρά ποτά την 
παραμονή των  Χριστουγέννων. 
Ωστόσο το κρασί και τα ψάρια 

είναι  αποδεκτά, τα οποία είναι 
άφθονα στα  παραδοσιακά πιάτα. 
Αμέσως μετά ξεκινά το 
εντυπωσιακό δείπνο των 12 
πιάτων χωρίς κρέας,  που 
συμβολίζουν τους 12  Αποστόλους 
και τους 12 μήνες. Ένα για κάθε 
μήνα του  νέου έτους. Ορισμένοι 
ισχυρίζονται ότι πρέπει ο καθένας 
να δοκιμάσει το κάθε πιάτο για 
να εξασφαλίσει καλή τύχη για όλη 
την επόμενη δωδεκάμηνη 
περίοδο. Τα κλασσικά πολωνικά 
πιάτα των Χριστουγέννων 
περιλαμβάνουν το λάχανο, τα 
μανιτάρια, pierogi (ζυμαρικά), 
μπορς και κέικ παπαρούνας. 

 
Ένα  πιάτο  άδειο  στο 

τραπέζι  
Αφού καθίσουν  όλοι  στο 

τραπέζι για να δοκιμάσουν τα 
νόστιμα χριστουγεννιάτικα 
φαγητά, μπορεί κανείς να 
παρατηρήσει ότι ένα ακόμη πιάτο 
είναι άδειο. Πολλοί Πολωνοί 
αφήνουν ένα άδειο πιάτο στο 
τραπέζι ως ενθύμιο αυτών που 
έχουν φύγει από τη ζωή. ‘Άλλοι 
εξακολουθούν να αφήνουν ένα 
άδειο μέρος στο τραπέζι σε 
περίπτωση που κάποιος κατά 
τύχη εμφανιστεί και ζητήσει 
καταφύγιο. Ενώ αυτό συμβαίνει 
σπάνια στις μέρες μας, η 
παράδοση απαιτεί να τηρηθεί και 
να αντιμετωπιστούν αυτά τα 
άτομα σαν μέρος της  κοινωνίας. 



Σανό  κάτω   από  το  λευκό  
τραπεζομάντηλο 

Το έθιμο αυτό έχει επιζήσει 
με τη μορφή μιας δέσμης από 
σανό κάτω από το 
τραπεζομάντηλο. Κάθε μέλος της 
οικογένειας θα τραβήξει ένα 
καλάμι και όποιος έχει το 
μακρύτερο θα ζήσει περισσότερα 
χρόνια. ‘Άλλοι πιστεύουν ότι τα 
πράσινα συμβολίζουν την τύχη 
και τον γάμο και τα κίτρινα είναι 
για άλλους μια εργένικη χρονιά. 
Στην πραγματικότητα η πράξη 
αυτή θυμίζει την  γέννηση του 
Ιησού σε άχυρα. Μετά το δείπνο 
τραγουδούν χριστουγεννιάτικα 
κάλαντα και γίνεται ανταλλαγή 
δώρων. 

ΠΑΣΧΑ 
Τετάρτη της Στάχτης 
Στην Πολωνία η νηστεία 

ξεκινάει την Τετάρτη και όχι την 
Δευτέρα. Η Τετάρτη που 
ονομάζεται Τετάρτη της Στάχτης. 
Όλοι πηγαίνουν στην εκκλησία 
και ο ιερέας βάζει στο κούτελο 
στάχτη συμβολίζοντας την αρχή 
της νηστείας. Η νηστεία δεν είναι 
όπως στην Ελλάδα, δηλαδή, 
καθόλου κρέας και ό,τι παράγεται 
από αυτό, αλλά νηστεύεις σε κάτι 
που σου αρέσει να τρως ή να 
πίνεις.  

Κυριακή  των  Βαϊων 
Ή αλλιώς Niedziela 

Palmona, υποδέχονται τον Ιησού 
Χριστό με τεράστιες Palmes τα 
οποία αγιάζει ο ιερέας και το 

κρατάνε στο σπίτι τους όλο το 
χρόνο για να ξορκιστεί το κακό. 
Οι Palmes είναι φτιαγμένες από 
στάχυα και χρωματισμένα 
ανάλογα με το γούστο του 
καθενός. Και έτσι μπαίνουν στη 
Μεγάλη Εβδομάδα(Wielki 
Tydzien) 

ΜΕΓΑΛΗ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
Η Μεγάλη εβδομάδα είναι 

αφιερωμένη στον καθαρισμό του 
σπιτιού (τζάμια, πατώματα), 
όπως και το βάψιμο αυγών σε 
διάφορα σχέδια Pisanki 

ΜΕΓΑΛΗ  ΠΕΜΠΤΗ 
Στην βραδινή λειτουργία ο 

ιερέας πλένει τα πόδια δώδεκα 
ανδρών συμβολίζοντας το πλύσιμο 
των ποδιών των 12 Αποστόλων. 

ΜΕΓΑΛΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Νηστεία και βάψιμο των 

αυγών. Δεν υπάρχει λειτουργία 
το βράδυ με όργανα και ψαλμούς. 
Ο ιερέας πριν μπει στο ιερό 
ξαπλώνει στο πάτωμα, με το 
πρόσωπο προς τα κάτω και 
ανοίγει τα χέρια του σε 
συμβολισμό του σταυρού. Εκείνη 
τη στιγμή όλοι οι άλλοι 
προσκυνάνε και περιμένουν τον 
ιερέα να σηκωθεί. Ακολουθεί τότε 
ένας ψαλμός (χωρίς  όργανα) και 
ξεκινάει το διάβασμα :Πάθη του 
Χριστού, κατά το ευαγγέλιο του 
Αγίου Ιωάννη. Πριν το τέλος όσοι 
επιθυμούν φιλούν το στόμα του 
Χριστού και γυρίζουν στο σπίτι ή 
προσεύχονται όλη τη νύχτα. 

 



ΜΕΓΑΛΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ 
Το πρωί ετοιμάζεται το 

καλαθάκι από κάθε οικογένεια, 
με βασικά προϊόντα μέσα, το 
swieconka, το οποίο περιέχει 
αυγά, αλλαντικά, αλάτι, πιπέρι, 
γλυκό, σε σχήμα αρνάκι έτσι 
ώστε ο ιερέας να τα αγιάσει. 

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ  

 
Μετά την πρωινή λειτουργία, 

όλοι γυρνάνε στο σπίτι και 
κάθονται στο τραπέζι. Μοιράζουν 
τα αυγά τα οποία αγιάσανε την 
προηγούμενη ημέρα και το 
πρωινό περιέχει ό,τι βρισκόταν 
στο καλαθάκι την προηγούμενη 
ημέρα. 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ   
(LANY PONIEDZIATEK) 

Μετά το πλούσιο γεύμα της 
Κυριακής, την Δευτέρα υπάρχει 
ένα μικρό «μπουγέλο» στο οποίο 
οι άνδρες βρέχουν τις όμορφες 
κοπέλες έτσι ώστε να είναι 
γόνιμες και να προσφέρουν 
πολλούς  απογόνους. 

 
Χέρντα  Άντζελα Α5 
Φέγγη   Μαρίνα Α5 

ΜΜΜαααθθθηηημμμααατττιιικκκάάά   κκκαααιιι   ΜΜΜοοουυυσσσιιικκκήήή...   
 
Πολλοί άνθρωποι αγνοούν το 

γεγονός ότι υπάρχει μία πολύ 
στενή σχέση μεταξύ των 
μαθηματικών και της μουσικής. 
Η μουσική ορίζεται ως ένας 
διατεταγμένος συνδυασμός από 
ήχους και παύσεις που η σύνθεση 
αυτών δημιουργεί τη μελωδία, 
την αρμονία, την ισορροπία και 
τον ρυθμό. Γνωρίζουμε από τη 
Φυσική ότι κάθε πηγή που 
ταλαντώνεται παράγει κύμα. Ο 
ήχος είναι ένα μηχανικό κύμα 
και μάλιστα τα κύματα που 
παράγονται από τις χορδές της 
κιθάρας ή του πιάνου είναι 
εγκάρσια κύματα. Είναι η 
αίσθηση που προκαλείται λόγω 
της διέγερσης των αισθητηρίων 
οργάνων της ακοής από τις 
μεταβολές πίεσης του 
ατμοσφαιρικού αέρα. Κάθε ήχος 
έχει μία συγκεκριμένη 
συχνότητα. Το βασικό στοιχείο 
ενός απλού μουσικού ήχου είναι ο 
φθόγγος (νότα). Στη μουσική 
σημειογραφία ή μουσική γραφή η 
νότα συμβολίζεται με τα πρώτα 
επτά γράμματα του λατινικού 
αλφαβήτα. Κάθε νότα παράγει 
την δική της συχνότητα. Ας 
φανταστούμε ένα πιάνο με τα 
άσπρα και μαύρα πλήκτρα 
Έχουμε μία οκτάβα παίζοντας 
από αριστερά προς τα δεξιά μόνο 
τις νότες κάνοντας έναν κύκλο 
από το C έως το C.  



Κάθε συχνότητα προκύπτει 
από την προηγούμενη 
πολλαπλασιάζοντας τη συχνότητα 
με τον μαγικό αριθμό 
1,0595= . Δημιουργείται έτσι 
μία αρμονική, χρωματική 
«σκάλα». 

 Η νότα Λα ή Α έχει 
συχνότητα 440 hertz, η B 246.9 
Hz, η C 261.6 Hz, η νότα D 
293, 6 Hz. 
«Η μουσική είναι η αίσθηση να 
μετράς χωρίς να έχεις επίγνωση 
τι μετράς» έγραψε τον 17 αιώνα 
ο γερμανός μαθηματικός 
Gottfried Leibniz. 

Στους απλούς ρυθμούς μονάδα 

μέτρησης είναι το τέταρτο που 

κρατά ένα χρόνο. Ρίχνοντας μια 

ματιά στις νότες έχουμε τα 

πολλαπλάσια και τις 

υποδιαιρέσεις του τέταρτου όπως 

φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. ανακαλύπτουμε τα 

κλάσματα και τις ακολουθίες. 

Κάθε αξία φθόγγου έχει και την 

ανάλογη παύση. 

Το πεντάγραμμο είναι το 

καρτεσιανό σύστημα 

συντεταγμένων. Ο οριζόντιος 

άξονας xx΄ παριστάνει τον χρόνο 

και ο κατακόρυφος άξονας yy΄ 

παριστάνει τον τόνο και οι νότες 

τα σημεία».( S. Shab). Οι ρυθμοί 

απλοί ή σύνθετοι γράφονται σε 

μορφή κλάσματος στην αρχή του 

πενταγράμμου. 4/4,  ¾, 9/8  

δίνουν το χαρακτηριστικό τέμπο 

στα μουσικά κομμάτια.  

  Παύσεις 

Τα μαθηματικά είναι γλώσσα 

συμβολική που υπακούει σε 

κανόνες ώστε τα περίεργα 

σύμβολα να έχουν οργάνωση 

μοτίβο και πολύπλοκα σχέδια. 

Χωρίς σύμβολα δεν υπάρχει η 

απλή αριθμητική, η γεωμετρία, 



η άλγεβρα. Ο μουσικός πρέπει να 

χρησιμοποιήσει τα μαθηματικά 

σαν εργαλείο για να δημιουργήσει 

τη μελωδία  

.Ο Johann Sebastian Bach 

βασίστηκε στη γεωμετρική 

συμμετρία και στις ιδιότητες της 

περιοδικής συνάρτησης για το 

έργο του «Τα Πάθη του 

Χριστού». Το έργο εκτελείται 

αρχή έως το τέλος και από το 

τέλος έως την αρχή. Η ακολουθία 

Fibonacci μάγεψε τον 

Stravinsky , τον Bella Bartok , 

τον Debussy. Η χρυσή τομή, ο 

μαγικός αριθμός =1,618…. 

ενέπνευσε τον Mozart, και τον 

Beethoven. Το αμφίβολο 

αποτέλεσμα της ρήξης δύο ζαριών 

είναι η αφορμή να γράψει ο 

Mozartτο “Musical Dice Game 

Minuet”. Ο George Harrison 

μέλος των θρυλικών Beatles 

έγραψε την επιτυχία A Hard 

Day’s Night με βάση τους 

μετασχηματισμούς Fourier 

σύμφωνα με τη μελέτη του 

Jason Brown, Καθηγητή 

Μαθηματικών του 

Πανεπιστημίου Dalhousie. Το 

παιδικό τραγούδι Frere Jacque 

επαναλαμβάνει συνεχώς το 

μουσικό μοτίβο το οποίο δείχνει 

να μην τελειώνει ποτέ, βασικό 

στοιχείο της τοπολογίας και 

επαναλαμβάνεται όσες φορές 

θέλουμε όπως στην κορδέλα του 

Mοbius.  

Είδαμε λοιπόν ότι οι νότες, η 

μέτρηση, ο ρυθμός, οι σκάλες, οι 

παύσεις, τα μουσικά σύμβολα, οι 

γεωμετρικοί συμμετρικοί 

σχηματισμοί αρμονικά 

δεμένοι μεταξύ τους 

υπακούν σε αυστηρούς 

κανόνες και δημιουργούν τη 

μουσική που 

απολαμβάνουμε. Κλασσική 

μουσική, ροκ, τζαζ, ποπ 

παραδοσιακή μουσική, 

ελληνική, ξένη έχουν κοινό 

στοιχείο τα μαθηματικά, 

τόσο αφηρημένα αλλά και 

μαγικά 

Ζιάννη Φωτεινή,  

Μαθηματικός ΠΕ03 

 
   



ΑΑΑσσστττεεείίίααα   ΕΕΕφφφηηημμμεεερρρίίίδδδααα   
Γυρνάει ο Γιαννάκης από το 

σχολείο και τον ρωτάει ο πατέρας 
του:  
- Λοιπόν; Σήμερα δεν θα 
παίρνατε βαθμούς; Πού είναι ο 
έλεγχος σου;"  
- "Θα στον φέρω αύριο. Σήμερα 
τον δάνεισα στην Μαίρη."  
- "Στην Μαίρη; Αυτή δεν είναι η 
πρώτη 
στην 
τάξη;"  
-
"Ναι."  
-"Και 
τι τον 
ήθελε 
τον 
έλεγχό σου;"  
-"Ήθελε να 
κάνει πλάκα 
στους γονείς 
της!" 
 

Η σκέψη λέει μειώνει την 
απόσταση. Εγώ πάντως όσο και 
να σκέφτομαι το ζαχαροπλαστείο 
αυτό δεν έρχεται πιο κοντά. 
Ελληνική μονάδα επιτάχυνσης: 
πορτοκαλί φανάρι 
Μερικές φορές το μήνα έχω 
νεύρα. 
– Πόσες φορές δηλαδή; 
– 30 ή 31, ανάλογα το μήνα. 
Όταν γυρίζω από βραδυνή έξοδο 
νιώθω σαν πράκτορας 00-
λεφτά… 

Επιμέλεια: 
Σγαρδά Παναγιώτα Α4 

ΕΕΕύύύχχχρρρηηησσστττεεεςςς   ΛΛΛααατττιιινννιιικκκέέέςςς   φφφρρράάάσσσεεειιιςςς   
   

   
Ad  hoc επί  τούτω, για  

αυτόν  το  σκοπό. 

Alea  jacta  

est 

ο  κύβος  

ερρίφθη,  μτφ. 

Πάρθηκε  η 

απόφαση.  

 

A posteriori εκ των υστέρων 

A priori εκ των προτέρων 

Carpe  diem άδραξε την 

ημέρα, 

εκμεταλλεύσου 

το παρόν, χωρίς  

να εναποθέτεις  

τις  ελπίδες  σου  

στο μέλλον 

Casus  belli αιτία πολέμου, 

αφορμή για 

κήρυξη πολέμου 

De  facto εμπράκτως 



De  iure με νομική 

κύρωση 

De  

profundis 

εκ βαθέων 

Documentum   μανιφέστο 

Dura  lex  

sed  lex 

σκληρός  νόμος,  

αλλά  νόμος 

Hannibal  

ante  portas 

ο Αννίβας  προ 

των πυλών, ο 

κίνδυνος είναι 

άμεσος 

Incognito μυστικά, κρυφά,  

καμουφλαρισμένα 

Manifestum μανιφέστο 

Mea  culpa υπαιτιότητά μου,  

δικό μου  

σφάλμα, δικό μου 

φταίξιμο 

Mens  sana  

in  corpora  

sana 

νούς υγιής  εν 

σώματι υγιεί. 

O  tempora  o  

mores ! 

ω καιροί ω ήθη! 

Persona πρόσωπο 

Persona  non  

grata 

Ανεπιθύμητο 

πρόσωπο 

Quo  vadis Πού πηγαίνεις 

Requiem νεκρώσιμη 

ακολουθία, 

πένθιμο  μουσικό 

κομμάτι 

Sine  qua  

non 

εκ των ουκ  

άνευ,  

αναφέρεται σε  

πράγμα, στοιχείο 

ή ιδιότητα  που  

είναι απαραίτητα 

Status  quo Παγιωμένη 

κατάσταση,  

καθεστηκυία  

τάξη ,καθεστώς, 

πολιτική  ή  

κοινωνική 

κατάσταση ου 

έχει  παγιωθεί 

Sui  generis ιδιόρρυθμος 

Tabula  rasa άγραφη πλάκα 

Verba  

Volant, 

scripta  

manent 

τα λόγια πετούν,  

τα  γραπτά 

μένουν 

Βασιλική Μοίρη Γ3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Καινοτόμες Δράσεις 



   
ΣΣΣυυυμμμμμμεεετττοοοχχχήήή   σσστττηηηννν   ΕΕΕβββδδδοοομμμάάάδδδααα   
ΕΕΕπππιιισσστττήήήμμμηηηςςς   κκκαααιιι   ΚΚΚαααιιινννοοοτττοοομμμίίίαααςςς   
 
Οι μαθητές των τμημάτων 

Β1 και Β5 συμμετείχαν εκ του 
μακρόθεν σε εκδηλώσεις του 
δικτύου «Ατίθασα Πινέλα» στο 
πλαίσιο της Εβδομάδας 
Επιστήμης και Καινοτομίας που 
έλαβε χώρα στην Ανδρίτσαινα του 
νομού Ηλείας με επικεφαλής τη 
Διευθύντρια του Λυκείου 
Ανδρίτσαινας Κοτρέτσου 
Σταματία.  

Το σχολείο μας, ως 
συνδιοργανω
τής μέρους 
της 
εκδήλωσης, 
συμμετείχε 
και στην 
έρευνα που 
ακολούθησε 
με 
αντικείμενο 
τα παιδαγωγικά και γνωστικά 
οφέλη της διεπιστημονικής 
προσέγγισης της γνώσης σε 
διδασκαλίες μαθημάτων STEM. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές 
διδάχθηκαν το κεφάλαιο 5.1 της 
Άλγεβρας μέσω του νόμου της 
εκθετικής μεταβολής. Η 
εισαγωγή στο μάθημα έγινε 
μέσω της πραγματικής ιστορίας 
του ζωγράφου Van Meegeren που 
φυλακίστηκε με την κατηγορία 
ότι πούλησε πίνακες ζωγραφικής 
μεγάλης αξίας στους Γερμανούς. 

Με τη μέθοδο της 
ραδιοχρονολόγησης βρέθηκε ότι τα 
πωληθέντα έργα αποτελούσαν 
άριστες αντιγραφές από τον ίδιο. 
Οι μαθητές έμαθαν πού, πώς και 
γιατί χρησιμοποιούνται 
ραδιενεργά ισότοπα στην ιατρική, 
έμαθαν να αποφασίζουν ποιο από 
τα ραδιενεργά ισότοπα ενός 
στοιχείου είναι καταλληλότερο για 
φάρμακο, έμαθαν να σχεδιάζουν 
τις γραφικές παραστάσεις 
εκθετικών αποσβέσεων. Έμαθαν 
ακόμα για τα χρώματα που 
χρησιμοποιούν οι ζωγράφοι και 
για τα ισότοπα που έχουν όλοι οι 

ζώντες 
οργανισμοί.  

Ακολούθ
ησε μια 
διαδικτυακή 

συνάντηση 
μέσω Skype 
με τους 
μαθητές του 

Λυκείου Ανδρίτσαινας, όπου 
αντηλλάγησαν απόψεις και 
σκέψεις ενώ τέθηκαν τα θεμέλια 
μιας μελλοντικής συνεργασίας. 

Στα φύλλα αξιολόγησης της 
δράσης από τους μαθητές καθώς 
και από τα ημερολόγια 
αναστοχασμού, φάνηκε έντονα ότι 
το ποσοστό εμπλοκής των 
μαθητών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία ήταν αρκετά υψηλό, οι 
γνωστικοί στόχοι επετεύχθησαν 
σε ποσοστά μεγαλύτερα από 
εκείνα των τμημάτων ελέγχου 
και ότι το παρακινήθηκε το 



ενδιαφέρον των μαθητών για τη 
συνέχιση της ύλης. Αυτό που 
φάνηκε να τους εντυπωσιάζει 
περισσότερο ήταν το γεγονός ότι 
κατανόησαν ότι διαφορετικές 
επιστήμες, όπως τα Μαθηματικά, 
η Χημεία, η Βιολογία, η Ιατρική 
και η Πληροφορική, αλλά και οι 
τέχνες, όπως η ζωγραφική 
λειτουργούν συμπληρωματικά η 
μία με την άλλη. 

Τέλος, όλοι σχεδόν οι μαθητές 
εξέφρασαν την επιθυμία να 
σχεδιασθούν περισσότερα 
μαθήματα διαθεματικής 
προσέγγισης, διότι, όπως 
χαρακτηριστικά είπαν, 
καταλαβαίνουν πώς συνδέονται 
μεταξύ τους γνώσεις που μέχρι 
πρότινος φαίνονταν ασύνδετες και 
επιπλέον κατάλαβαν (για τη 
συγκεκριμένη ενότητα) το λόγο 
που εμπεριέχονται στη διδακτέα 
ύλη των αναλυτικών 
προγραμμάτων. 

Το σχολείο μας και οι μαθητές 
του έδειξαν ότι υπάρχει προθυμία 
και άνοιγμα για συνεργασία, ενώ 
συμμετέχει πρόθυμα σε έρευνες 
διδακτικής και παιδαγωγικών. 
Οι μαθητές, κατόπιν της 
συμμετοχής τους στην Εβδομάδα 
Επιστήμης και καινοτομίας 
υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής σε 
μαθητικό συνέδριο που αφορούσε 
τις καινοτόμους μεθόδους στην 
εκπαίδευση.  

Κοντογούρη Ευανθία  
Μαθηματικός 

 

ΗΗΗ   MMMaaattthhh’’’sss   fffiiilllmmmsss   πππαααρρροοουυυσσσιιιάάάζζζεεειιι   
 
Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου 

είχαν φέτος την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν τα μαθήματα 
της Στερεομετρίας με διαφορετικό 

τρόπο 
από τις 

άλλες 
χρονιές. 

Σε 
συνεργασία με τον κύριο 
Γιαννόπουλο Θεοδόση, 
μαθηματικό του 7ου ΓΕΛ 
Περιστερίου και κατόπιν δικής 
του ιδέας, σχεδιάσθηκαν 
παρουσιάσεις βίντεο για τη 
διδασκαλία του 12ου κεφαλαίου 
της Γεωμετρίας της Β΄ Λυκείου, 
στηριγμένες αποκλειστικά (για 
αρχή) στο σχολικό βιβλίο. Οι 
παρουσιάσεις συνδυάζονταν με 
την παραδοσιακή διδασκαλία και 
τη διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε. 
Στις διδασκαλίες αυτές, με 
προθυμία, συμμετείχε και η 
εκπαιδευτικός κυρία Ζιάννη, 
Μαθηματικός, με τα τμήματά 
της.  

Στους μαθητές δόθηκε η 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
το μάθημα με 3-D γυαλιά (Red-
Blue) και να δουν τα 
τρισδιάστατα σχήματα να 



ξεπηδούν από την οθόνη του 
υπολογιστή, ή την οθόνη 
προβολής. Είχαν όμως τη 
δυνατότητα να επιλέξουν εάν 
ήθελαν, ή εάν ζαλίζονταν να δουν 
τα βίντεο και χωρίς την 
τρισδιάστατη παρουσίαση.  

Ακόμη, εκπαιδεύτηκαν να 
χρησιμοποιούν μαθηματικό 
εκπαιδευτικό λογισμικό ώστε να 
δημιουργούν τα δικά τους 
τρισδιάστατα μαθηματικά 
αντικείμενα και να επιλύουν 
ασκήσεις, χρησιμοποιώντας για 
έλεγχο της ορθότητας των 
λύσεων, ως βοήθημα τον Η/Υ. 
Μια γεύση των παρουσιάσεων 
πήρε και το τμήμα Α3 όπου οι 
μαθητές είδαν με θετικό μάτι την 
εξέλιξη στη νέα μέθοδο 
διδασκαλίας.  

Έγραψαν τεστ στα οποία 
φάνηκε ότι η νέα γνώση ήταν 
καλύτερα εγκατεστημένη από τη 
γνώση παλαιότερων μαθητών 
που είχαν διδαχθεί τη 
στερεομετρία αποκλειστικά με 
τον παραδοσιακό τρόπο 
διδασκαλίας.  

Από τα σχόλια των μαθητών 
στα απαντητικά φυλλάδια, αλλά 
και από τα όσα έλεγαν κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος, 
διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές μας 
είναι ανοικτοί στο να δοκιμάζουν 
καινούργια πράγματα, ότι 
δεδομένου κατάλληλου 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
παρουσιάζουν ζήλο για την 
πρόσληψη πληροφοριών και 
απόκτηση γνώσης και ότι 
μπορούμε με τη δική τους 
βοήθεια ενδεχομένως, να 
προχωρήσουμε ακόμα ένα βήμα 
μπροστά, όπου οι ίδιοι θα 
σχεδιάζουν εν μέρει το 
εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
Έδειξαν ότι μπορούν πολύ εύκολα 
να επεκτείνουν από μόνοι τους 
τη γνώση, αρκεί να διαθέτουν τα 
κατάλληλα εκπαιδευτικά 
εργαλεία. 

Είμαστε τυχεροί που έχουμε 
τέτοιους μαθητές! 

 
Κοντογούρη Ευανθία 

Μαθηματικός 
 



ΤΤΤααα   φφφαααρρράάάγγγγγγιιιααα   κκκαααιιι   τττααα   ππποοοτττάάάμμμιιιααα   
τττοοουυυςςς      

 (Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) 

 
Η Περιβαλλοντική Ομάδα του 

σχολείου μας ήταν και φέτος 
πολυπληθής. Επισήμως 
συμμετείχαν 35 άτομα. Όμως, 
στην πραγματικότητα, λόγω και 
του μεγάλου ενδιαφέροντος από 
τους 
μαθη
τές, 
συμμ
ετείχ
αν 
περισσότεροι, είτε διότι τους 
άρεσαν οι δραστηριότητες που 
γίνονταν στο σχολείο, είτε απλώς 
για να είναι με τους φίλους τους. 
Διέψευσαν έτσι έμπρακτα και 
όσους υποστηρίζουν ότι οι 
μαθητές μετέχουν στα 
προγράμματα αυτά με σκοπό να 
πάνε εκδρομή. Αξίζει δε να 
σημειωθεί ότι υπήρχαν και λίγοι 
μαθητές που δεν μπορούσαν να 
συμμετάσχουν σε όλες τις 
ενδοσχολικές δραστηριότητες της 
ομάδας, όπως επιβεβαίωναν και 
σχετικά σημειώματα γονέων, 
όμως παρέδιδαν εργασίες που 
αποδείκνυαν την ενασχόλησή τους 
με το θέμα και το ενδιαφέρον 
τους για αυτό. 

Το θέμα επελέγη από τους 
μαθητές και τις εκπαιδευτικούς, 
αρκετά πριν από την επίσημη 
έναρξη του προγράμματος και 

καθορίστηκε το πλάνο εργασίας, 
τα παραδοτέα κ.λπ. 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 
ομάδες στις οποίες έδωσαν και 
ένα χαρακτηριστικό όνομα, 
συνέθεσαν το σύνθημα και 
ζωγράφισαν την αφίσα της 
ομάδας.  Αναζήτησαν πληροφορίες 
σχετικά με τα φαράγγια, 
μελέτησαν τον τρόπο 
σχηματισμού τους, συνέδεσαν τα 
φαράγγια της Πελοποννήσου με 
την ύπαρξη της Τηθύος 
Θάλασσας, προσπάθησαν να βρουν 
τρόπο ώστε να μελετήσουν με 
κάποιο πείραμα προσομοίωσης 
τους τρόπους δημιουργίας των 
φαραγγιών και των ποταμών 
τους. Χωρισμένοι σε δύο ομάδες, 
συμμετείχαν σε «debate» 
αναπτύσσοντας επιχειρήματα 
υπέρ ή κατά της εκμετάλλευσης 
των φαραγγιών. Ακόμη, έλαβαν 
μέρος σε ομαδικά παιχνίδια 
ερωτήσεων επί του θέματος.  

Τριανταπέντε από τους 
μαθητές έλαβαν μέρος στην 
εκπαιδευτική εκδρομή στην 
Πελοπόννησο. Επισκέφθηκαν τον 
Νερόμυλο Κυπαρισσίας, την 
είσοδο του φαραγγιού της Νέδας, 
εξερεύνησαν το φαράγγι του 
Άμπουλα με οδηγούς δύο μαθητές 
του Λυκείου Βασιλακίου, 
παρατήρησαν ευρήματα που 
συνηγορούν στην ύπαρξη της 
Τηθύος, έμαθαν τους βασικούς 
κανόνες και εκπαιδεύτηκαν για 
πεζοπορία σε φαράγγια,  
επισκέφθηκαν την Αρχαία 



Ολυμπία, αγωνίσθηκαν στο 
στάδιο και συμμετείχαν σε 
εκπαιδευτικά παιχνίδια στον 
Αρχαιολογικό χώρο και στο 
Μουσείο. 
Μάζεψαν 
αχινούς, 
τους 
οποίου 
τοποθέτη
σαν ξανά στη θέση τους, και 
ξεναγήθηκαν στο Μουσείο 
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. 
Περιηγήθηκαν στις 
εγκαταστάσεις του Achaia 
Clauss, στην Πάτρα, όπου 
έμαθαν μυστικά της παραγωγής 
κρασιού. Περισσότερο όμως από 
όλα, τους ενθουσίασε η επίσκεψη 
στο Γυμνάσιο και το Λύκειο 
Βασιλακίου, όπου έτυχαν θερμής 
υποδοχής, αγωνίσθηκαν στο 
επιδαπέδιο σκάκι, το ποδόσφαιρο, 
το μπάσκετ και το βόλεϊ με τα 
παιδιά των άλλων σχολείων, 
συμμετείχαν σε δραστηριότητες 
όπως κατασκευή μαγιάτικων 
στεφανιών, γεύτηκαν τα 
εξαιρετικά προϊόντα της 

περιοχής, που ψήθηκαν και 
σερβιρίστηκαν από μαθητές και 
καθηγητές και πήραν μια γεύση 
της μαγειρικής δεινότητας των 
μαμάδων της επαρχίας. Το 
σχολείο μας πήρε ως δώρο ένα 
ρολόι-δίσκο κατασκευασμένο από 
τα παιδιά και τους 
εκπαιδευτικούς των σχολείων 
του Βασιλακίου και ένα 
μαγιάτικο στεφάνι. 

Ανταπέδωσε με σουβέρ για 
κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό 
των άλλων σχολείων, που είχαν 
κατασκευάσει οι μαθητές της 
περι
βαλλ
οντι
κής 
με 
ζωγ
ραφιές κολλημένες πάνω σε φελλό 
και καλυμμένες με υγρό γυαλί. 
Λεπτομέρειες για την επίσκεψη 
στο σχολείο, τις δραστηριότητες 
και την πεζοπορία στο φαράγγι 
του Άμπουλα μπορείτε να βρείτε 
στο link:  
https://www.youtube.com/watc

https://www.youtube.com/watch?v=btxnm6guzug


h?v=btxnm6guzug 
Οι μαθητές καθ’ όλη τη 

διάρκεια του προγράμματος 
μετείχαν σε παιχνίδια ή 
διαγωνισμούς (ζωγραφικής, 
κειμένου, φωτογραφίας, 
τραγουδιού κ.λπ.). Οι νικητές θα 
βραβευτούν με την έναρξη της 
επόμενης σχολικής χρονιάς, 
καθώς οι τελευταίες φωτογραφίες 
του διαγωνισμού αν και είχαν 
επιδειχθεί στις υπεύθυνες 
καθηγήτριες, δε στάθηκε δυνατόν 
να παραδοθούν εγκαίρως, λόγω 
τεχνικών δυσκολιών που 
αντιμετώπισαν κάποιοι μαθητές. 

Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι οι 
στόχοι του προγράμματος, όπως 
φάνηκε από τα απαντητικά 
φύλλα που παρέδωσαν οι μαθητές 
επιτεύχθηκαν και οι μαθητές όχι 
μόνο πέρασαν καλά, αλλά και 
απέκτησαν γνώσεις, 
καλλιέργησαν δεξιότητες και 
ανακάλυψαν ταλέντα. 

 
Η παιδαγωγική ομάδα: 

Κοντογούρη Ευανθία 
(Συντονίστρια) 

Ζιάννη Φωτεινή  
(μέλος) 

 

ΣΣΣυυυμμμμμμεεετττοοοχχχήήή   σσσεεε   εεευυυρρρωωωπππαααϊϊϊκκκόόό   
πππρρρόόόγγγρρραααμμμμμμααα   EEErrraaasssmmmuuusss   

 
Το Σχολείο 

μας συμμετείχε 
κατά τα δυο 
τελευταία έτη σε 

ευρωπαϊκή 
δράση Erasmus 

ΚΑ2 με τίτλο Social Innovator 
Students. 

Οι εταίροι μας είναι ένα 
ναυτικό λύκειο από την Τουρκία, 
που είναι και το συντονιστικό 
σχολείο, ένα  λύκειο από την 
Πορτογαλία και ένα σχολείο από 
τη B. Ιρλανδία. 

Το πρόγραμμα έχει ως βασικό 
στόχο να βοηθήσει τους 
συμμετέχοντες να αναπτύξουν 
στάσεις και δεξιότητες 
κοινωνικής καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας. Με τον όρο 
κοινωνική καινοτομία εννοούμε 
νέες στρατηγικές, αντιλήψεις, 
ιδέες και οργανισμούς που 
καλύπτουν ποικίλες ανάγκες για 
την ενδυνάμωση της κοινωνίας. 
Οι μαθητές μας κλήθηκαν να 
σχεδιάσουν και να οργανώσουν 
επιχειρήσεις με κοινωνικό σκοπό, 
όπως εθελοντισμό μέσω 
διαδικτύου, εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κλπ. 

Το Kick off meeting (δηλαδή 
η εναρκτήρια συνάντηση 
συντονιστών) υλοποιήθηκε στην 
Πορτογαλία. Στις συναντήσεις 
των συντονιστών,  μεταξύ 
άλλων, οργανώνονται οι επόμενες 

https://www.youtube.com/watch?v=btxnm6guzug


μετακινήσεις, οι δραστηριότητες 
και τα εργαστήρια που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν. 
Αποφασίσθηκε να κινηθούμε σε 
τέσσερεις βασικούς άξονες: 
«ηγεσία», «δημιουργικότητα», 
«ενεργός πολίτης» και 
«κοινωνική καινοτομία».  

Ξεκινήσαμε με ένα 
ερωτηματολόγιο που 
συμπληρώθηκε από τους μαθητές 
όλων των 
χωρών με σκοπό 
να διερευνηθεί η 
γνώμη  τους 
αναφορικά με τις 
δεξιότητες με τις 
οποίες θα 
πρέπει να εξοπλιστούν οι νέοι για 
να εργαστούν σε  συνθήκες που 
μεταβάλλονται ραγδαία, συνθήκες  
πολυγλωσσίας και 
διαπολιτισμικότητας, που στόχο 
έχουν να συμβάλλουν στη 
δημιουργικότητα και την 
κοινωνική καινοτομία. Εδώ 
βλέπετε διαγράμματα από τα 
αποτελέσματα ορισμένων 
ερωτημάτων. 

Συνεχίσαμε με έναν 
διαγωνισμό λογοτύπου και moto, 
η τελική φάση του οποίου έγινε 
στην πρώτη κινητικότητα, που 
έλαβε χώρα στην Ελλάδα.  

Νικήτρια χώρα, στην τελική 
φάση του διαγωνισμού, με βάση 
τα κριτήρια που είχαν 
προαποφασισθεί από όλους τους 
εμπλεκόμενους, ήμασταν εμείς. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης 
κινητικότητας σχεδιάσαμε και 
οργανώσαμε παιχνίδια γνωριμίας, 
εργαστήρια και  δράσεις πάνω 
στους δύο πρώτους θεματικούς 
άξονες του προγράμματος, δηλαδή 
την ηγεσία και την καινοτομία. 
Στο πλαίσιο δε της διάδοσης 
καλών πρακτικών, οι ξένοι 
μαθητές χωρίστηκαν σε μικρές 
ομάδες και μπήκαν σε κανονικό 

τμήμα του 
σχολείου 

όπου 
παρακολούθη
σαν στην 

αγγλική 
γλώσσα 

κατάλληλα προσαρμοσμένα 
μαθήματα, ώστε να 
ανταποκρίνονται όχι μόνο στη 
σχολική διδακτέα ύλη αλλά και 
στους σκοπούς του προγράμματος.   

Επίσης, οργανώσαμε 
δραστηριότητες εξωτερικές με 
διττό στόχο, αφενός μεν να 
ασκηθούν στις απαιτούμενες από 
το πρόγραμμα  δεξιότητες, 
αφετέρου δε, να γνωρίσουν την 
ευρύτερη περιοχή μας και τις 
δυνατότητες που αυτή παρέχει. 
Έτσι, επιστρεφθήκαμε εργαστήριο 
ρομποτικής και το «Ίδρυμα 
Νιάρχος», ενώ με τη βοήθεια 
των εθελοντών του «Πάρκου 
Περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης Αντώνης 
Τρίτσης» οργανώσαμε ένα 
κατάλληλα διαμορφωμένο 
παιχνίδι, ώστε να ασκηθούν σε 



δεξιότητες καινοτομίας και να 
εισαχθούν στην έννοια του 
ενεργού πολίτη. 

Για να γνωρίσουν ευρύτερα 
τον πολιτισμό και την ιστορία 
μας, τους ξεναγήσαμε στην 
Επίδαυρο, το Ναύπλιο, την 
Ακρόπολη, το Μοναστηράκι, το 
Σύνταγμα και στη Γλυφάδα, όπου 
συμμετείχαμε σε ομαδικά 
εκπαιδευτικά  παιχνίδια στην 
παραλία ειδικά διαμορφωμένα, 
ώστε να πληρούν τους στόχους 
του προγράμματος. 

Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε 
με τη διοργάνωση γιορτής από το 
σχολείο μας προς τιμή των 
φιλοξενούμενων συνεργατών μας.  

Εδώ θα πρέπει να 
αναφέρουμε ότι πριν την 
κινητικότητα αυτή είχε 
προηγηθεί η εκπόνηση πολλών 
φύλλων εργασιών, σχεδίων 
μαθημάτων, σεναρίων, πινάκων 
αξιολόγησης και εργαστηρίων 

πάνω στους δύο πρώτους 
θεματικούς άξονες: «ηγεσία» και 
«καινοτομία». 

Στη συνέχεια έγινε η 
transnational συνάντηση στην 
Ιρλανδία. 

Ακολούθησε η κινητικότητα 
στην Πορτογαλία τον Σεπτέμβριο.  

Οι μαθητές στο πλαίσιο της 
διάδοσης καλών πρακτικών 
μπήκαν σε κανονική τάξη όπου  
έκαναν δύο ώρες συνεχόμενες 
μάθημα χωρίς μετάφραση από 
τον καθηγητή.  

Όσον αφορά την ενασχόληση 
με το κυρίως πρόγραμμα, κατά 
τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι 
μαθητές χωρίστηκαν σε 6 ομάδες, 
καθεμιά από τις οποίες 
ασχολήθηκε με διαφορετικό θέμα, 
που –όμως- είχε άμεση σχέση με 
τους 17 στόχους της UNESCO. Τα 
θέματα με τα οποία επέλεξαν οι 
μαθητές μας να ασχοληθούν ήταν 
η εκπαίδευση, το περιβάλλον 
(εκπομπές ρύπων), ο 
βανδαλισμός, οι πρόσφυγες και οι 
φοβίες 

Για καθένα από αυτά τα 
θέματα, οι μαθητές έστησαν 
κοινωνικές επιχειρήσεις, τις 
οποίες παρουσίασαν στην 
ολομέλεια και αξιολογήθηκαν με 
βάση ρούμπρικες από την ομάδα 
των εκπαιδευτικών, με τη 
συμβολή επιχειρηματία της 
περιοχής.  

Ακόμη, συμμετείχαν σε 
παιχνίδια γνωριμίας και 
απόλαυσαν ομαδικές 
δραστηριότητες. Ξεναγήθηκαν σε 
νέες τεχνολογίες, πρωτότυπα 
πειράματα και καινοτόμα 
προϊόντα στο Διαδραστικό 
Μουσείο Επιστημών και 
Τεχνολογίας.  Επίσης, 
επισκέφθηκαν εταιρείες που 
βοηθούν νέους επιχειρηματίες να 



υλοποιήσουν μια καινοτόμο ιδέα 
και να οργανώσουν τη δική τους  
επιχείρηση. Παρουσιάστηκαν 
τρόποι χρηματοδότησης και 
ανάπτυξης στο σύγχρονο 
επιχειρηματικό περιβάλλον. 
Τέλος, ξεναγήθηκαν σε 
επιχειρήσεις της περιοχής που 
έχουν άμεση συνεργασία με το 
Πολυτεχνείο σε θέματα έρευνας 
και καινοτομίας.  

Ακολούθησε transnational 
meeting στην Τουρκία, όπου 
έγινε μια αποτίμηση της μέχρι 
τότε πορείας του προγράμματος 
και επανακαθορίστηκαν οι στόχοι.  

Συνέχεια είχε -τέλη 
Ιανουαρίου- η κινητικότητα στην 
Ιρλανδία. Εκεί, οι μαθητές, 
χωρισμένοι σε ομάδες, 
ενεπλάκησαν σε εργαστήρια 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
Σχεδίασαν μια εταιρία η οποία 
προάγει κάποιο προϊόν, έκαναν 
εικονική έρευνα αγοράς, 
καθόρισαν ομάδα-στόχο, 
αναζήτησαν πηγές 
χρηματοδότησης, σχεδίασαν και 
κατασκεύασαν μακέτα και, τέλος, 
παρουσίασαν την ιδέα τους στις 
άλλες ομάδες. 

Στο πλαίσιο αυτό, 
επισκεφθήκαμε ένα παράρτημα 
του κολλεγίου που λειτουργεί 
σχεδόν αποκλειστικά με 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
πραγματικά ενδιαφέρον ήταν ότι 
δεν λειτουργεί μόνο ως κτήριο 
που στεγάζει αίθουσες 
διδασκαλίας, αλλά και ως 

οργανωμένο εργαστήριο στο οποίο 
μπορεί να απευθύνεται 
οποιοδήποτε μέλος της 
κοινότητας προκειμένου να κάνει 
μια μελέτη ή έρευνα πάνω σε 
κάποια καινοτόμο ιδέα, ώστε να 
δουν οι μαθητές ότι μπορούν να 
συζητούν, να δοκιμάζουν και να 
εφαρμόζουν τις καινοτόμες ιδέες 
τους ξεκινώντας από τον χώρο 
του σχολείου. 

Η επόμενη κινητικότητα 
ήταν τον προηγούμενο μήνα, 
στην Τουρκία. Εκεί, στο πλαίσιο 
της ενασχόλησής μας με την 
έννοια του ενεργού πολίτη, 
καταπιαστήκαμε κυρίως με το 
κομμάτι της δημιουργικότητας 
μέσω της τέχνης και της 
αειφόρου ανάπτυξης με πλήθος 
εργαστηρίων.  

Οι μαθητές δημιούργησαν 
δικά τους έργα τέχνης με 
πρωτότυπες τεχνικές. 

Έφτιαξαν αντικείμενα με 
εποξικά υλικά και 

Δημιούργησαν το δικό τους 
μικρό θερμοκήπιο ακολουθώντας 
τις αρχές της αειφορίας. 

Επίσης, επισκεφθήκαμε 
εταιρεία Συμβούλων 
(επιστημονικών και 



Τεχνολογικών ερευνών) όπου 
παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν 
οι παράγοντες που λαμβάνονται 
υπόψη για την βελτιστοποίηση 
και εξυγίανση κοινωνικών 
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με 
βάση τις ανάγκες της αγοράς. 

Ξεναγηθήκαμε στο Κέντρο 
Νανοτεχνολογίας, όπου 
παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες 
που ακολουθούνται για την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και 
καινοτόμων υλικών .  

Το πρόγραμμά μας θα κλείσει 
με την τελική συνάντηση των 
καθηγητών που θα γίνει στην 
Ελλάδα, τον Ιούλιο. 

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε 
ότι η ομάδα erasmus του 
σχολείου μας δημιούργησε  3 
ακόμη εικονικές επιχειρήσεις:  

Η πρώτη, με τον τίτλο 
Beauty and the Breast,  

ασχολήθηκε με το πρόβλημα της 
υγείας των γυναικών που 
πάσχουν από καρκίνο του μαστού 
με την πρόταση υλοποίησης 
εικονικής -  κοινωνικής εταιρίας 

με σκοπό την ενημέρωση και την 
κοινωνικοποίηση των ασθενών 
και των συγγενών τους.  

Η δεύτερη, με τίτλο 
FOODLAND σχεδίασε μια 
εφαρμογή  που απασχολεί άτομα 
με ειδικές ανάγκες και με την 
οποία μπορεί ο καθένας εύκολα 
να παραγγείλει ολοκληρωμένα 
γεύματα από το κινητό του. 
Μέρος των εσόδων δωρίζονται σε 
ιδρύματα. 

Τέλος, η τρίτη ομάδα, με τον 
τίτλο Save Dogs’ Life (SDL)  
δημιούργησε μια κοινωνική 
επιχείρηση που βασίζεται σε μια 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία 
σχετίζεται άμεσα  με την 
πώληση τροφής για ζώα. Μέρος 
των εσόδων διατίθεται για την 
προστασία των αδέσποτων. 

Για πληρέστερη ενημέρωση 
σας παραπέμπουμε στο blog που 

δημιούργησε για λογαριασμό του 
προγράμματος το σχολείο μας. 
Εκεί μπορείτε να βρείτε όχι μόνο 
περισσότερες πληροφορίες για τα 
όσα εδώ σας δείξαμε, αλλά επίσης, 



και πολλά σχέδια διδασκαλίας, 
σενάρια, τις καταγεγραμμένες 
ιδέες των μαθητών, τις εργασίες 
τους, οργανωμένες δράσεις και να 
αντλήσετε ιδέες για να 
δημιουργήσετε κάτι δικό σας.  

Στη βάση των παραπάνω, ο 
απολογισμός όλων μας, 
εκπαιδευτικών και μαθητών, 

από το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα ήταν εξαιρετικός. Οι 
μαθητές μας, εκτός από το 
γεγονός ότι έμαθαν να σχεδιάζουν 
και να οργανώνουν μια 
κοινωνική επιχείρηση και το ότι 
απέκτησαν ή καλλιέργησαν 
δεξιότητες ενός ενεργού πολίτη, 
συνεργάστηκαν με συνομηλίκους 

τους από διαφορετικές 
κουλτούρες, ήραν τυχόν 
προκαταλήψεις όσον αφορά άλλους 
λαούς και γνώρισαν από κοντά 
πολιτισμούς πολύ διαφορετικούς 
μεταξύ τους, γεγονός που 
οδήγησε τη σκέψη τους σε 
ευρύτητα, αποδοχή της 
διαφορετικότητας και 
διαλλακτικότητα. Ταυτόχρονα 
εμείς, οι εκπαιδευτικοί, 
διδαχτήκαμε πολλά, όχι μόνο από 
την ανταλλαγή πληροφοριών όσον 

αφορά το αντικείμενο του 
προγράμματός μας, αλλά και από 
την προσέγγιση τόσο 
διαφορετικών από το δικό μας 
εκπαιδευτικών πλαισίων και 
περιβαλλόντων. Η βελτίωσή μας 
επομένως δεν έχει να κάνει μόνο 
με το «άνοιγμά» μας στην 
ευρωπαϊκή εκπαιδευτική 
κοινότητα, αλλά και, στην πράξη, 
με τη δυνατότητα που 
αποκομίσαμε για την εφαρμογή 
νέων δράσεων και πρακτικών με 
τις οποίες ήρθαμε σε επαφή κατά 
τις ανταλλαγές μας.  

Κλείνοντας το άρθρο, θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ΙΚΥ 
που μας έδωσε τη δυνατότητα να 
μπούμε στο πρόγραμμα, την 
τέως υπεύθυνη Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων κα Πέζου που 
ήταν δίπλα μας κάθε φορά που τη 
χρειαζόμασταν, τον Δήμο Ιλίου 
που βοήθησε να βελτιωθεί 
εξωτερικά το σχολείο μας για να 
υποδεχτούμε τους ξένους μαθητές 
και τους καθηγητές τους, τον 
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 
που ήταν παρόν όποτε τον 
χρειαστήκαμε, τον τέως 
Διευθυντή του Σχολείου μας κ. 
Καραχάλια Στέφανο που μας 
στήριξε σε κάθε μας βήμα, που 
μας ωθούσε να προχωρήσουμε 
και που αφιέρωσε όλες τις 
διακοπές του Πάσχα για να 
προετοιμάσει το σχολείο για την 
υποδοχή των ξένων φίλων μας 
και που έκανε ξανά το άνοιγμα 
του σχολείου μας προς την 



Ευρώπη, τον τέως Υποδιευθυντή 
και αρχικό Συντονιστή του 
προγράμματος κ. Κουκάκη 
Κωνσταντίνο, που είναι αυτός 
που πρωτοαιτήθηκε τη 
συμμετοχή του σχολείου μας στις 
δράσεις ΚΑ1 και ΚΑ2 και που 
χωρίς αυτόν και την κυρία 
Θεοχαροπούλου -την οποία 
επίσης ευχαριστούμε- που 
αφιέρωσαν πολλές εργατοώρες 
συμπληρώνοντας αιτήσεις και 
επικοινωνώντας με τους 
εταίρους. 

 
Η παιδαγωγική ομάδα 
Χαμηλοθώρη Μαρία 

(συντονίστρια) 
Βαγιάνης Δημήτριος 
Κοντογούρη Ευανθία 
Μεσάικου Ευαγγελία 
Παναγιωτοπούλου Μαρίνα 

 
 

 

 

 

ΕΕΕκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκέέέςςς   εεεπππιιισσσκκκέέέψψψεεειιιςςς   
UUUnnneeessscccooo...   

Στα πλαίσια της ερευνητικής 
εργασίας του τμήματος Α1 
επισκεφθήκαμε στις 30 Μαρτίου 
2018 το Μουσείο της Πόλεως 
των Αθηνών. 

 
Το Μουσείο της Πόλεως των 

Αθηνών βρίσκεται βρίσκεται 
στην 
πλατεία 
Κλαυθμώ
νος και 
στεγάζετ
αι σε δυο 
από τα 
παλαιοτέ
ρα (και 
άγνωστα 
στο ευρύ 
κοινό) κτίρια της πρωτεύουσας. 
Οι συλλογές του περιλαμβάνουν 
ζωγραφικούς πίνακες, χαρακτικά, 
γλυπτά, έπιπλα, αντικείμενα 
καθημερινής χρήσης αλλά και 
σημαντικά κειμήλια και 
τεκμήρια της νεώτερης 
ελληνικής ιστορίας. 

Το ένα από τα κτίρια του 
Μουσείου, το επί της οδού Ι. 
Παπαρρηγοπούλου 7, ιδιοκτησίας 
Σταματίου Δεκόζη Βούρου, 
κατοικήθηκε από τον Όθωνα και 
την Αμαλία, πρώτους βασιλείς 
της Ελλάδας από το 1836 έως το 
1843. Για το λόγο αυτό, ένας 
όροφός του είναι αφιερωμένος στη 
μνήμη του βασιλικού ζεύγους. Το 
κτίριο επί της οδού Ι. 



Παπαρρηγοπούλου 5, το οποίο 
συνδέεται μέσω κλειστής γέφυρας 
με το προηγούμενο, κτίστηκε 
από τον αρχιτέκτονα Γεράσιμο 
Μεταξά το 1859 και σήμερα 
περιλαμβάνει αίθουσες με έπιπλα 
εποχής και Πινακοθήκη. 

Ο μνημειακός πίνακας του 
Ζακ Καρέ από το 1674 είναι ο 
μεγαλύτερος που έχει γίνει για 
την Αθήνα και απεικονίζει τον 
Μαρκήσιο ντε Λουντέλ με φόντο 
τον ακόμη αλώβητο από την 
έκρηξη του Μοροζίνι Παρθενώνα. 
Οι συλλογές ανηφορίζουν σε 
επιπλέον δύο ορόφους, ωστόσο ο 
πρώτος κλέβει εύκολα τις 
εντυπώσεις, καθώς στις σάλες του 
συναντώνται έπιπλα και 
αντικείμενα του Όθωνα και της 
Αμαλίας, 
το 
γραφείο 
του 
Άρμανσ-
μπεργκ, 
όπως και 
δωμάτια 
που 
αναπαρισ
τούν τους 
χώρους 
υποδοχής ενός μεγαλοαστικού 
σπιτιού του 19ου αιώνα, 
αποκαλύπτοντας και τις 
συνήθειες του τότε, προσωπικές 
ιστορίες αλλά και σκωπτικά 
παραλειπόμενα. 

Επίσης επισκεφθήκαμε τις 
προσφυγικές κατοικίες στη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας. 

Το συγκρότημα των 
προσφυγικών πολυκατοικιών της 
λεωφόρου Αλεξάνδρας 
οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 
1933-1935, βάσει σχεδίων των 
αρχιτεκτόνων Κίμωνα Λάσκαρι 
(1905-1978) και Δημήτριου 
Κυριακού (1881-1971), 
υπαλλήλων τότε της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Προνοίας (Τ.Υ.Υ.Π.). Πρόκειται 
για το αποτέλεσμα της δράσης 
ενός κρατικού μηχανισμού 
οργανωμένης δόμησης, που 
συστάθηκε για πρώτη φορά, στο 
πλαίσιο ενός ευρυτέρου σχεδίου 
προκειμένου να στεγαστούν οι 

μυριάδες 
προσφύγ
ων από 

τη 
Μικρά 
Ασία, 
που 

είχαν 
κατακλύ
σει το 
λεκανοπ
έδιο της 

Αθήνας (αλλά και όλη την 
Ελλάδα).  

Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση προκρίθηκε η 
ανέγερση 228 συνολικά 
διαμερισμάτων, κατανεμημένων 
σε οκτώ πολυκατοικίες που 
διατάσσονταν επάλληλα μεταξύ 



τους και παράλληλα προς τον 
άξονα της λεωφόρου. Αυστηρά 
ωφελιμιστικά κτίρια, στη γραμμή 
του γερμανικού φονξιοναλισμού, 
απλά παραλληλεπίπεδα 
κατασκευασμένα με πλάκες 
οπλισμένου σκυροδέματος και 
επιχρισμένη λιθοδομή, "χωρίς 
ίχνος διακόσμησης ή άλλης 
παραχώρησης σε πλαστικές 
αναζητήσεις". Η μόνη διακόσμηση 
που συλλαμβάνει σήμερα ο φακός 
στα γερασμένα αυτά κτίρια, είναι 
προϊόν της έκτοτε ιστορικής 
διαδρομής του τόπου:  

Τα ίχνη από τις σφαίρες των 
Δεκεμβριανών του 1944 στους 
τοίχους και τα πολύχρωμα 
υφάσματα απλωμένα στους 
μικρούς πανομοιότυπους εξώστες. 
Στις αρχές του 2007, τα 90 από 
τα 228 διαμερίσματα 
εξακολουθούσαν να κατοικούνται, 
ενώ τα υπόλοιπα είχαν περιέλθει 
στο Δημόσιο με εξαγορά, εν όψει 
ανάπλασης της ευρύτερης 
περιοχής 

 
Ουνέσκο 
Διήμερο μαθητικό συμπόσιο 

της UNESCO διοργανώθηκε στις 
22 και 23 Φεβρουαρίου 2018 
στο Λεόντειο Λύκειο Νέας 
Σμύρνης με στόχο την ανάδειξη 
των μαθητών πολλών σχολείων 
που συμμετέχουν,  σε ενεργούς 
πολίτες. Το σχολείο μας 
συμμετείχε με ομάδα 7 μαθητών 

: 

 
 
 

α. Σταυροπούλου Μαρία  
β. Σωτηροπούλου Μαρία  
γ. Τσιτσιμπής Βασίλης  
δ. Τσιμπογιάννης Κωνσταντίνος 
ε. Σάμιτας Θοδωρής 
στ. Τσόλκας Χρήστος 
ζ. Φωκιανού Άννα 
 
και οι καθηγητές : 
α. Χαμηλοθώρη Μαρία 
β. Βαγιάνης Δημήτρης  
γ. Παναγιωτοπούλου Μαρίνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNESCO 



555οοο   ΛΛΛύύύκκκεεειιιοοο   ΙΙΙλλλίίίοοουυυ---   ΠΠΠιιισσστττοοοππποοοιιιηηημμμέέένννοοο   

σσσχχχοοολλλεεείίίοοο   τττηηηςςς   UUUNNNEEESSSCCCOOO   

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 η 
Ελληνική Επιτροπή της UNESCO και 
το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, σε μια σεμνή τελετή,  
απένειμαν σε κάποια από τα σχολεία 
του Δικτύου Συνεργαζομένων 
Σχολείων Αττικής Aspnet την 
επίσημη πιστοποίηση της 
UNESCO. Ένα από τα σχολεία 
αυτά ήταν το 5ο ΓΕΛ Ιλίου. 
Είμαστε πολύ υπερήφανοι για 
τη διάκριση του σχολείου μας 
μετά από τόσα χρόνια 
συμμετοχής του στο Δίκτυο. H 
Διευθύντρια κα. Χαμηλοθώρη 
Μαρία παρέλαβε μαζί με την 
υποδιευθύντρια κα. 
Παναγιωτοπούλου Μαρίνα την 
επίσημη πιστοποίηση. Το σχολείο 
είναι επίσημο μέλος της UNESCO 
από το 2015. 
 

   
 

5ο ΓΕΛ  ΙΛΙΟΥ 
UNESCO 

2015 
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YYYooouuurrr   EEEuuurrrooopppeee,,,   YYYooouuurrr   SSSaaayyy 

To 5o ΓΕΛ Ιλίου ήταν το μοναδικό 
σχολείο από την 
Ελλάδα που πήρε 
μέρος στο 
πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και 
Κοινωνικής 
Επιτροπής, με 
θέμα “United in 
diversity – a 
younger future 
for European 
Culture”. Στο Συνέδριο, που έγινε  

στις Βρυξέλες  15-16 Μαρτίου 2018, 
συμμετείχαν 33 σχολεία από 33 χώρες 
της Ευρώπης. Το σχολείο μας 
συμμετείχε με ομάδα 3 μαθητών: 

α) Παπαϊωάννου Ηλιάνα 
β) Τσιτσιμπής Βασίλης 
γ) Τσιμπογιάννης Κωνσταντίνος. 

  
 

Οι καθηγητές: 
Χαμηλοθώρη Μαρία 
(Διευθύντρια) 
Δασκαλάκη Μαρία 
 

 

United in 

Diversity 
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Καλοκαιρινές συνταγές 
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ΦΦΦρρροοουυυτττοοοσσσαααλλλάάάτττααα   μμμεεε   

γγγιιιαααοοούύύρρρτττιιι   κκκαααιιι   

ξξξηηηρρροοούύύςςς   κκκαααρρρππποοούύύςςς   

Υλικά 
10 σταφύλια 
10 κεράσια 
½ ροδάκινο 
2 βερίκοκα 
1 φέτα ανανά  
Λίγο μέλι 
1 μικρή χούφτα ανάλατους ξηρούς 
καρπούς  
1 κουταλιά της σούπας σταφίδες ξανθές 
Λίγο κονιάκ ή ρούμι 
Στραγγιστό γιαούρτι για το σερβίρισμα 

Εκτέλεση 
Μουλιάζετε τις σταφίδες αρκετές ώρες 
πριν στο κονιάκ ή το ρούμι. 
Τοποθετείτε το μπολ σερβιρίσματος στην 
κατάψυξη μισή ώρα πριν σερβίρετε. 
Πλένετε καλά τα φρούτα, τα κόβετε σε 
κύβους, και τα ανακατεύετε όλα μαζί σε 
μεγάλο μπολ. 
Προσθέτετε λίγες σταφίδες, αφού τις 
στύψετε ελαφρά με τα χέρια σας. 
Προσθέτετε τους ξηρούς καρπούς, 1-2 
κουταλιές της σούπας γιαούρτι και τέλος 
πασπαλίζετε με λίγη κανέλα. 

Περισσότερες συνταγές στην ιστοσελίδα 
https://www.mama365.gr 

Του καλοκαιριού το δείπνο 

νοστιμίζει δίχως λύχνο 

https://www.mama365.gr/
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	Ξεναγηθήκαμε στο Κέντρο Νανοτεχνολογίας, όπου παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων υλικών .

