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Η Συντακτική 

ομάδα με τον 

κ. Φ. 

Κουτσαμπάρη 

και την κ. Κ. 
Τσαουσίδου  

 

 
 

 
 
           

 Τρίτη πρωί, 29 Απριλίου 2014 και 

ένα τσούρμο παιδιά του Λαππείου 
επιβιβάζονται στο λεωφορείο που 

θα τους πάει στη Θεσσαλονίκη. Δεν 

είναι μόνο τα μέλη της εφημερίδας 
με την κ. Κ. Τσαουσίδου. Η ομάδα 
της φωτογραφίας με συντονίστρια 
την κ. Θ. Μαυρίδου και η ομάδα E-

Twinning με συντονίστρια την κ. Μ. 
Ζιούζια συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική επίσκεψη και 

μοιράζονται  έξοδα και  εμπειρίες. Η 
αρχή γίνεται από το Κρατικό  

Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη 
Μονή Λαζαριστών, όπου οι ομάδες 

ξεναγήθηκαν στη Συλλογή Κωστάκη 
με έργα της Ρωσικής Πρωτοπορίας 
(1910-1930). Εκεί μάθαμε και μια  

 

 

 
 

νέα λέξη,  «φουτουροκυβισμός»!! 
Μετά χωριστήκαμε. Η ομάδα της 

εφημερίδας επισκέφθηκε τα  
γραφεία της εφημερίδας 

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» όπου είχε μια πολύ 

ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική 
συζήτηση με το δημοσιογράφο κ. 

Κουτσαμπάρη, ενώ οι υπόλοιποι 
πήγαν στην  έκθεση 

φωτογραφιών«Κωνσταντινούπολις. 
Η πόλη μέσα από το φωτογραφικό 
φακό του Α. Σαμαντζή και Ευγ. 
Δαλεζίου»  στην Αγιορείτικη Εστία. 
Το μεσημέρι πάλι όλοι μαζί αφού 

φάγαμε  κάτι πρόχειρο καταλήξαμε 
στη βόλτα της Νέας Παραλίας που 

μετά την ανάπλασή της έχει 

μετατραπεί σε μια όαση χαλάρωσης 
για την πόλη της Θεσσαλονίκης. 

 

Την Τρίτη, 6 Μαϊου 2014, είχαμε 

την πρεμιέρα της κωμωδίας του 
Αριστοφάνη «Ειρήνη» από τη 

θεατρική ομάδα του σχολείου μας 
σε σκηνοθεσία της κ. Κατερίνας 

Μπόσκου  και με πρωτότυπη 
μουσική από την κ. Σοφία Μπαλτζή. 

Γενικά όλη η εβδομάδα ήταν 

αφιερωμένη στο θέατρο, αφού 
κάναμε κι άλλες παραστάσεις για τα 

σχολεία της πόλης μας αλλά και για 
το κοινό το Σάββατο, στις 10 Μαϊου. 

Είχαμε δουλέψει πολύ σκληρά γι 

αυτή την παράσταση, άλλοι 
μπροστά κι άλλοι πίσω από τη 

σκηνή. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά 
και πήραμε πολύ θετικές κριτικές, 

τόσο για τις ερμηνείες όσο και για 

τη σκηνοθεσία και τη μουσική. 

 

 

         
  

  Περιοδική έκδοση των μαθητών του 1
ου
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Αντί για το συνηθισμένο 

Editorial της εφημερίδας αυτή 

τη φορά δημοσιεύουμε σκέψεις 

και απόψεις της 

δεκατριάχρονης  Άσπας για την 

εφηβεία. 

 

 

Αχ, αυτή η 
εφηβεία!!!     
 
της  Άσπας 
Μπάπκα 

 
Η εφηβεία, η μετάβαση δηλαδή από 

την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση 
ήταν πάντοτε μια δύσκολη φάση για 

τα περισσότερα παιδιά. Τόσο τα 

παιδιά που μπαίνουν στην εφηβεία 
όσο  και αυτά που ήδη  την 

βιώνουν,  έχουν να αντιμετωπίσουν 
την αλλαγή στη συμπεριφορά τους,  

κάτι που  μπορεί να έχει επιδράσεις 

στις φιλίες τους, πράγμα πολύ 
δύσκολο. Επίσης πρέπει να 

αποδεχτούν την ξαφνική και 
απότομη συχνά αλλαγή στη 

διαμόρφωση του σώματος τους, 
την οποία πολλές φορές δεν 

μπορούν να ελέγξουν με 

αποτέλεσμα  κάποιοι να τους 
κοροϊδεύουν και να τους κάνουν  να 

νιώθουν άσχημοι και ένοχοι γι αυτό 
που είναι. Ουσιαστικά πρέπει να 

αποφασίσουν και να μάθουν  ποιοι 

είναι, να το καταλάβουν  πρώτα οι 
ίδιοι αλλά και να το μεταφέρουν 

στους γύρω τους. 
 Σε  προηγούμενες εποχές  αυτό δεν 

ήταν  ίσως και τόσο δύσκολο, γιατί 

τα παιδιά δεν ήταν εκτεθειμένα σε 
εξωτερικές επιρροές  και δεν 

πιέζονταν από πολλούς παράγοντες. 
Στις μέρες μας όμως τα πράγματα 

είναι πολύ πιο σύνθετα και δύσκολα. 
Ένα από τα κυριότερα προβλήματα 

των εφήβων είναι η εμφάνισή τους 

και το βάρος τους. Επηρεαζόμενοι 
από τους διάσημους και τα πρότυπα 

της εποχής που προβάλλονται 
παντού , στην τηλεόραση, στο 

διαδίκτυο κ.α. νιώθουν άσχημοι 

συγκρινόμενοι  με αυτά τα πρότυπα 
και καταλήγουν να πιστεύουν  πως 

αυτά που βλέπουν και που 
προβάλλονται είναι η 

πραγματικότητα. Έτσι καταφεύγουν 

πολύ συχνά σε ακραίες λύσεις για 
να πετύχουν το σκοπό τους, να 

μοιάσουν δηλαδή στα είδωλά τους, 
όπως αποκαλύπτεται από 

επιστημονικές έρευνες. Σύμφωνα με 

αυτές  στη δεκαετία του 2000 
παρατηρήθηκε μια αύξηση της 

τάξης του 15 % στη διάγνωση 
διατροφικών διαταραχών στην 

εφηβική ηλικία.  Αιτία όλων αυτών 
των προβλημάτων  μπορεί να είναι 

επίσης και η πίεση που νιώθουν τα 

παιδιά επειδή τα κοροϊδεύουν οι 
συνομήλικοι και οι μεγαλύτεροί τους 

για τα κιλά τους και για πιθανές 
ιδιαιτερότητες ή αδυναμίες που 

έχουν.  Επειδή η ηλικία αυτή είναι 

πολύ ευαίσθητη και ανασφαλής  
κάθε κριτική ακόμα κι αν είναι 

καλοπροαίρετη μπορεί να θεωρηθεί  
ως απόρριψη, με αποτέλεσμα ο 

έφηβος να πληγώνεται και να 
αντιδρά πολλές φορές με ακραίες 

συμπεριφορές ακόμα και ενάντια 

στον εαυτό του. Η πιο γνωστή  
ακραία συμπεριφορά ενάντια στην 

υγεία είναι η νευρική ανορεξία, μια 
διατροφική διαταραχή που τείνει να 

γίνει μάστιγα  γιατί τα παιδιά  

νομίζοντας πως θα πάρουν βάρος 
και δεν θα  είναι αρεστά, αρνούνται 

πεισματικά να φάνε  με αποτέλεσμα 
να χάνουν βάρος σε υπερβολικό 

βαθμό και να κινδυνεύει πολλές 

φορές και η ίδια τους η ζωή. 
Χαρακτηριστικό για την 

ψυχοπαθολογική αυτή κατάσταση 
είναι ότι οι ίδιοι οι έφηβοι και γενικά 

οι νέοι άνθρωποι που υποφέρουν 
από ανορεξία δεν αντιλαμβάνονται 

τον κίνδυνο που διατρέχουν και 

δηλώνουν   πως θα ένιωθαν πιο 
χαρούμενοι και πιο αποδεκτοί αν 

ήταν λεπτότεροι.  
Μέσα στις λίγες γραμμές που 

έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι 

δυνατό βέβαια να εξαντλήσουμε το 
θέμα της εφηβείας , απλά θίξαμε 

κάποιες πλευρές του. Όμως 
αναρωτιόμαστε , μήπως  θα έπρεπε 

όλοι,  αλλά  ιδιαίτερα οι γονείς να 
δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον γι 

αυτά τα θέματα;   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
τρίτη σελίδα          

 

 
 
του Μάρκου Νικολάου 

    Μελέτες έχουν δείξει ότι η 

μνήμη έχει ανάγκη από ένα σωστό 

διαιτολόγιο κι από ένα καλό 

πρόγραμμα ύπνου και ξεκούρασης. 
Πιο συγκεκριμένα, ο εγκέφαλός μας 

έχει ανάγκη από ενέργεια και 
θρεπτικές ουσίες. Με τη διαφορά  

ότι το διαιτολόγιό του δεν βρίσκεται 

στους χώρους, όπου συχνάζουν οι 

νέοι ( fast food κ.ά.). Οι χώροι αυτοί 
προσφέρουν νόστιμα φαγητά, αλλά 

πλούσια σε λίπος και συντελούν 
στην αύξηση της παιδικής 

παχυσαρκίας. Όμως η περίσσεια 

σωματικού βάρους επιταχύνει τη 
γήρανση του εγκεφάλου. Ενώ 

αντίθετα : 1)  οι  υδατάνθρακες , 
που βρίσκονται στο μέλι, στα 

φρούτα, στα λαχανικά, στα 

δημητριακά, ελευθερώνουν ενέργεια 
που τρέφει τον εγκέφαλο. 

 2) η βιταμίνη Β ( ψάρια, πράσινα 
λαχανικά, γαλακτοκομικά, κ.ά.) 

βοηθάει στη βελτίωση της   μνήμης. 
3) η βιταμίνη C ( εσπεριδοειδή , 

πράσινα λαχανικά ) προλαβαίνει από 

την υπερκόπωση. 
4) η βιταμίνη D ( ψάρια, κακάο) 

διευκολύνει τη  λειτουργία  της 
μνήμης. 

5) το μαγνήσιο ( πράσινα 

λαχανικά, καρύδια) συντελεί στην 
ισορροπία του νευρικού συστήματος 

, ενώ η έλλειψή του προκαλεί  

εκνευρισμό και διανοητική κόπωση. 
6) το ασβέστιο και ο φώσφορος 

( γαλακτοκομικά , ψάρια, λαχανικά) 
είναι απαραίτητα για τη διανοητική 

εργασία. 

7) τα ω3 λιπαρά οξέα ( λιπαρά 
ψάρια, λιναρόσπορος , σόγια κ. ά.) 

είναι εξαιρετικά <τονωτικά> 
μνήμης. 

    Εδώ έχει μεγάλη σημασία η 
πυραμίδα της μεσογειακής 

δίαιτας και το καθημερινό 

πλούσιο πρωινό. Παιδιά που 
παίρνουν καλό πρωινό αποδίδουν 

καλύτερα στο σχολείο , έχουν 
καλύτερη μνήμη, αυτοσυγκέντρωση 

και κουράζονται λιγότερο. 

      Τέλος ως προς τον ύπνο , 
επιστήμονες της ιατρικής σχολής 

του Χάρβαρντ    διαπίστωσαν   ότι 
όταν κοιμόμαστε  ο εγκέφαλός 

μας δεν ξεκουράζεται , αλλά 
συνεχίζει να 

εργάζεται 

ταξινομώντας 
δεδομένα και 

πληροφορίες 
που έχουμε 

συλλέξει κατά 

την διάρκεια της 
ημέρας. Έρευνες 

έχουν δείξει ότι η 
στέρηση ύπνου σε 

παιδιά και 

εφήβους προκαλεί 
μείωση της 

προσοχής , 
προβλήματα 

μνήμης, ανεπαρκή 
επίδοση στο 

σχολείο , νευρικότητα και 

ευερεθιστότητα, κακή διάθεση, 
αυξημένη όρεξη για φαγητό, 

παχυσαρκία κ.ά. Οι έφηβοι 
χρειάζονται 8-9,5 ώρες ύπνου 

ημερησίως. 

 

 

 

 
 

DAVIS CUP BY 
BNB PARIBAS 
                       του Νικόλα Φίλη 

   Το κύπελλο Davis είναι το 

σημαντικότερο τουρνουά εθνικού 

επιπέδου ανδρών-γυναικών σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  
Όλες οι εθνικές ομάδες συμμετέχουν σε 

αυτό με κύριες τις καλύτερες 16 οι 

οποίες αγωνίζονται  

για τον τίτλο. Οι υπόλοιπες χώρες 

αγωνίζονται σε άλλες ζώνες ανάλογα 

με τους πόντους που έχουν συλλέξει. 

Το κύπελλο διοργανώνεται από την 

Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης 

(ITF) και ξεκίνησε το 1900 από μια 

ιδέα 4 τενιστών της πανεπιστημιακής 

ομάδας του Χάρβαρντ. Τα περισσότερα 

τρόπαια ανήκουν στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής και έπειτα στην 

Αυστραλία. Η Ελλάδα μετέχει πια στην 

3
η
 ευρωαφρικάνικη ζώνη αφού πριν 

από λίγες μέρες ηττήθηκε στον αγώνα 

μπαράζ από την Βουλγαρία. 

Περισσότερα στοιχεία: 

Η Ελλάδα το τριήμερο 4-6 Απριλίου 

φιλοξένησε την Βουλγαρία στις 

εγκαταστάσεις του Α.Ο.Α Ηλιούπολης, 

παίζοντας το τελευταίο χαρτί της για 

την παραμονή. Η ελληνική αποστολή 

αποτελούνταν από τους Αγγελίνο 

Θεόδωρο, Αλέξανδρο Γιακούποβιτς, 

Καλοβελώνη Μάρκο και Καπογιάννη 

Χάρη. Η Εθνική έχασε με 4-1 αλλά 

πρόσφερε θέαμα στο κοινό όχι μόνο με 

την παρουσία της αλλά και με την 

παρουσία του Grigor Dimitrov 

(Νούμερο 15 στον κόσμο) και 

ανερχόμενο ταλέντο, ο οποίος δίδαξε 

υψηλού επιπέδου τένις στους 

φιλάθλους Έλληνες και Βούλγαρους. 
 

 



 
τέταρτη σελίδα 
 

 
 

Μουσικό Αφιέρωμα  
 
στο συνθέτη και κιθαρίστα 

James Hetfield 
 
των Θ. Ράκκα, Ρ. Μπλιάτκα και 
Τ. Μπλιάτκα 
 
Ο James Hetfield, συνθέτης, 

τραγουδιστής και ρυθμικός 
κιθαρίστας των  Metallica  

γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου του 
1963 στην Καλιφόρνια. Λάτρευε 

από μικρός τη ροκ μουσική αλλά και 

διάφορα παρακλάδια της κυρίως την 
hard rock. Στο λύκειο ακόμη  ένας 

συμμαθητής του του πουλάει μια 
κιθάρα για 200 δολάρια. Έτσι 

ξεκινάει η επαφή του με τη 

μουσική. Μαθαίνει κιθάρα σχεδόν 
μόνος του πράγμα που αποδεικνύει 

το πηγαίο ταλέντο του. Λίγο 
αργότερα γίνεται  μέλος μιας 

σχολικής μπάντας όπου 
αναλαμβάνει τα φωνητικά και την 

κιθάρα αλλά δεν μένει πολύ εκεί,  

γιατί θέλει  να γράψει τα δικά του 
τραγούδια κι όχι να μείνει στις 

απλές διασκευές.  
  

Η μουσική σαν επάγγελμα  

 
Μετά την αποχώρηση του από το 

σχολικό γκρουπ ψάχνει μουσικούς 
για τη συγκρότηση επαγγελματικής 

μπάντας. Με τη βοήθεια μιας 

αγγελίας γνωρίζεται με ένα 

drummer και μαζί βρίσκουν τον 
κιθαρίστα  Dave  Μustaine  και τον 

μπασίστα  Cliff Burton. Το 
συγκρότημα  παίρνει την τελική του 

μορφή όταν αντικαθίσταται ο Dave  

Μustaine   από τον Kirk Hammet. O 
Hetfield αναλαμβάνει φωνητικά,  

ρυθμική κιθάρα και μερικές φορές 
τα σόλο. Τότε καταλήγουν και στο  

όνομα Metallica.  
 

Oι πρώτες 

επιτυχίες 
 

Αμέσως μετά την 
ίδρυση της 

μπάντας ,το 1981, 

κυκλοφορεί το 
πρώτο τους 

άλμπουμ  με  τον 
τίτλο «Kill΄em all».  

Ο Hetfield 

γράφει 
στίχους και 

μουσική 

για όλα τα 
κομμάτια 

 Το 1984 
κυκλοφορεί 

το δεύτερο 

άλμπουμ 
τους, το 

«Ride the 
lighting» το 

οποίο παίρνει 
καλές κριτικές και τους ενθαρρύνει 

να συνεχίσουν.  Ο Hetfield 

εξακολουθεί να γράφει την μουσική 
και τους στίχους για όλα τα 

κομμάτια. Το ίδιο και στο τρίτο τους 
άλμπουμ  το «Μaster of puppets»  

το οποίο γνωρίζει τεράστια επιτυχία 

με πάνω από 1 εκατομμύριο 
πωλήσεις. Δυστυχώς οι καλές 

στιγμές δεν κράτησαν για πολύ. Στο 
δρόμο προς το στάδιο για  live 

συναυλία το λεωφορείο που τους 
μεταφέρει, βγαίνει από το δρόμο και 

ανατρέπεται. Ο μπασίστας του 

συγκροτήματος Cliff Burton βρίσκει 
τραγικό θάνατο. Συντετριμμένα τα 

μέλη από  το θάνατο του κολλητού 
τους φίλου πιστεύουν ότι η μουσική 

καριέρα τους τελειώνει εκεί. Τελικά 

αποφασίζουν να συνεχίσουν με 
αντικαταστάτη τον  Jason Newsted 

και καταφέρνουν να αποδείξουν τη 
διαχρονική τους αξία. 

 
Το παγκόσμιο φαινόμενο 
 

Βγάζουν ένα νέο άλμπουμ  το  “And 

justice for all..”  το οποίο γνωρίζει 
τεράστια επιτυχία  παγκοσμίως . Ο 

Hetfield γράφει τη μουσική και τους 

στίχους των δίσκων. Οι στίχοι  
μιλάνε για τη δικαιοσύνη, την 

αδικία, τη βία του πολέμου. Το  
 

Στρατιώτης, φτιαγμένος από πηλό 
Τώρα ένα άδειο κέλυφος 
Ετών εικοσιένα, μοναχοπαίδι 
Αλλά μας υπηρέτησε καλά 
Πίσω στο μέτωπο 
Θα κάνεις αυτό που εγώ σου λέω 
Και όταν στο πω 
Πίσω στο μέτωπο 
Θα πεθάνεις, όταν εγώ στο πω… 
 

Στίχοι από το τραγούδι 
«Disposable Heroes» 
 

κοινωνικό περιεχόμενο 

των στίχων τους τους 
κάνει να διαφέρουν 

από τις υπόλοιπες 

μέταλ μπάντες. 
Ακολουθεί το   «Τhe 

black album» με 
σχεδόν 1 εκατομμύριο 

πωλήσεις την πρώτη 

κιόλας εβδομάδα. 
Κερδίζουν το βραβείο 

Grammy για το 
τραγούδι «Εnter 

sandman» αλλά και για 
το τραγούδι «Οne». 

Ακολουθούν το 

«Load» (1996) το «Reload» (1997) 
και το «Garage inc» και άλλα album 

που έγραψαν ιστορία στη διεθνή 
μουσική σκηνή. 

  

Τα τελευταία χρόνια  
 

Μετά το «Garage inc» οι  Metallica 
μπαίνουν σε τροχιά παρακμής. 

Μπορεί τα  άλμπουμ που έβγαλαν 

την δεκαετία του 2000 να ήταν 
πρώτα σε πωλήσεις αλλά οι κριτικοί 

διέκριναν πως δεν έχουν πλέον τη 
δυναμική που είχαν κάποτε. 

 
Μουσικές διακρίσεις 

 
Με τους Metallica ο Hetfield  κατάφερε 
να κερδίσει 9 μουσικά βραβεία ενώ το 
2009 πήρε την 24η θέση του καταλόγου 
των 100 σπουδαιότερων  μέταλ 
τραγουδιστών όλων των εποχών από 
το Hit Parader.  
 



 
πέμπτη σελίδα 

                    

Παρουσίαση κριτική- 

ταινίας  από τον Χάρη Φίλη 

 
 

 

Διάρκεια:   102 λεπτά 

 Σκηνοθεσία: Νόαμ Μούρο 

  Πρωταγωνιστούν: Σάλιβαν 

Στάπλετον, Εύα Γκριν,  

Ροντρίγκο Σαντόρο κ.α. 

Πλοκή 
 

Μετά τη μάχη των Θερμοπυλών ο 
περσικός στρατός  οδηγούμενος 

από τον Ξέρξη, τον θνητό που έγινε 
θεός, προελαύνει προς τις μεγάλες 

ελληνικές πόλεις-κράτη, ενώ 

επικεφαλής του Περσικού Ναυτικού 
είναι η αιμοδιψής Αρτεμισία. Πρώτη 

στο διάβα τους θα βρεθεί η Αθήνα 
που διαθέτει έναν ισχυρό στόλο με 

αρχηγό το στρατηγό Θεμιστοκλή. 
Ο Θεμιστοκλής αναγκάζεται εκ των 

πραγμάτων να συνάψει συμμαχία με 

τον «παραδοσιακό» αντίπαλο της 

Αθήνας, την ολιγαρχική Σπάρτη που 
διαθέτει ένα ισχυρότατο πεζικό. 

Ωστόσο ο Ξέρξης υπερέχει 

αριθμητικά σε ξηρά και θάλασσα με 
την αδίστακτη Αρτεμισία ως αρχηγό 

του στόλου. Υπό την ηγεσία του 
Θεμιστοκλή, οι Έλληνες θα ενωθούν 

για την απόλυτη και καθοριστική 

μάχη που γίνεται στη θάλασσα. 

Η ταινία είναι η συνέχεια της 
προηγούμενης ταινίας «300» και 

αναπαριστά σκηνές ωμής βίας, 
αιματοχυσίας και έντονης δράσης. 

Σε αυτήν βλέπουμε τις μάχες 

Ελλήνων και Περσών (Μάχη του 
Μαραθώνα , Ναυμαχία Σαλαμίνας 

κ.α.) από τη σκοπιά όμως τώρα, 

των Αθηναίων και όχι των 

Σπαρτιατών.  Δεν αποτελεί πιστή 
απόδοση της ελληνικής ιστορίας και 

παράδοσης, φροντίζει όμως να 

δώσει στους φαν του είδους ένα 
υπερθέαμα με πολλά εφέ. 

 

 
 

 
 

του Κων/τίνου Κουρτόπουλου 
 
Οι κατηγορίες των ταινιών είναι 

διαφορετικές μεταξύ τους. Κάθε 
είδος ταινιών αγγίζει διαφορετικές 

ηλικίες. Βασικά οι πιο γνωστές και 
δημοφιλείς είναι οι κωμωδίες. 

Αρέσουν σε όλους, παιδιά, έφηβους 
και ενήλικους. Μετά τις κωμωδίες οι 

πιο γνωστές είναι οι ταινίες τρόμου. 

Οι ταινίες τρόμου ενθουσιάζουν 
κυρίως εφήβους αλλά και μεγάλους 

συνήθως έως τριάντα ετών. Οι πιο 
συναρπαστικές ταινίες μετά από τις 

ταινίες τρόμου είναι κατά τη γνώμη 

μου οι αστυνομικές περιπέτειες. 
Αυτές τις βλέπουν πιο πολύ  οι 

ενήλικοι γιατί μπορούν να τις 
καταλάβουν πιο εύκολα. Από την 

άλλη πλευρά  οι ρομαντικές ταινίες 

αρέσουν περισσότερο στα κορίτσια  

και γενικά στο γυναικείο φύλο γιατί  
αγγίζουν την ευαισθησία τους.  

Υπάρχουν και οι κοινωνικές ταινίες 
που ασχολούνται με κάποιο σοβαρό 

πρόβλημα και μπορούν να αγγίξουν 
τους πάντες. 

Τέλος οι ταινίες με κινούμενα σχέδια 

συναρπάζουν τα παιδιά γιατί έχουν 
πολλή δράση και χιούμορ.  

Αυτά, πιστεύω, είναι γενικά τα είδη 
ταινιών που υπάρχουν. 

 

 
 

 

        
             

 Πώς λέγεται αυτός που κρατάει 

τα αυτιά του;   

 
  Πού με 

βρίσκεις πού   με 
χάνεις, μέσα στην 

κατσαρόλα θα με 
βρεις, την μοίρα 

σου θα κλάψεις την πικρή.  

  
 Σε αυτόν βγάζουν όλοι το καπέλο 

τους.   
 

 Τι είναι αυτό που κανένας δεν το 

έχει δει, που ποτέ δεν ήταν αλλά θα 
είναι;  

 (Οι λύσεις στη σελίδα 7) 
 

 



 
έκτη  σελίδα 

 

 
Αδιάψευστη μαρτυρία του 

υψηλού επιπέδου ευφυίας και 
γνώσης των αρχαίων Ελλήνων 

της Ελληνιστικής εποχής στις 
επιστήμες των  Μαθηματικών , 

της Αστρονομίας και της 

Μηχανικής.  

 

 
της Δέσποινας Κοτζιάμπαση 
 
Η ανακάλυψη 

 
Ο μηχανισμός ανακαλύφτηκε το 

1900 από Συμιακούς σφουγγαράδες 

στη θάλασσα ανοικτά των 
Αντικυθήρων. Το ναυάγιο που 

πιθανολογείται ότι έγινε  

μεταξύ 87 π.Χ. και  63 π.Χ. 

θεωρείται το  
πλουσιότερο στον ελλαδικό χώρο 

αφού μαζί με το μηχανισμό 
ανασύρθηκαν αριστουργήματα της 

αρχαίας ελληνικής τέχνης με ποιο 

γνωστό τον περίφημο «’Εφηβο 
των Αντικυθήρων». 

     
 Όμως τι είναι αυτός ο 

περιβόητος μηχανισμός;  
Πρόκειται ίσως για τον πιο 

πολύπλοκο μηχανισμό της 

αρχαιότητας κατασκευασμένο 
πιθανά  στην Ιωνία, τη Ρόδο ή τις 

Συρακούσες στο δεύτερο μισό του 
2ου αιώνα π.Χ. και με τεχνολογία 

που παραπέμπει στους  

διαδόχους του Αρχιμήδη και στη 
Σχολή του Ποσειδωνίου στη Ρόδο.  

   

 

 

Από τι αποτελείται  

Έχουν βρεθεί 82 κομμάτια του 

μηχανισμού ( 7 μεγάλα θραύσματα 
και 75 μικρότερα σπαράγματα) από 

χαλκό, ενώ οι διαστάσεις του πρέπει 

να ήταν 32 x 20 x 10. Γνωρίζουμε 
επίσης ότι προστατεύονταν από ένα 

ξύλινο πλαίσιο. Είχε 30 οδοντωτούς 
τροχούς οι οποίοι περιστρέφονταν 

γύρω από 10 άξονες. Η λειτουργία 
του μηχανισμού κατέληγε σε 

τουλάχιστον 5 καντράν, με έναν ή 

περισσότερους δείκτες για το 
καθένα. Αρκετές από τις επιγραφές 

που υπήρχαν στις πλάκες και στους 
περιστρεφόμενους δίσκους, 

περιέχουν αστρονομικούς και 

μηχανικούς όρους, αποτελώντας  
ένα είδος "εγχειριδίου χρήσης" του 

οργάνου. 

Σε τι χρησίμευε  

 

Οαρχαιότερος και πολυπλοκότερος 

αστρονομικός φορητός υπολογιστής 
που έχει ανακαλυφθεί μέχρι τώρα, 

έδινε τη θέση του ήλιου και της 

σελήνης καθώς και πέντε άλλων 
πλανητών. Μπορούσε να προβλέψει 

τις εκλείψεις ηλίου και σελήνης. Τα 
καντράν του απεικόνιζαν επίσης 

τουλάχιστον δύο ημερολόγια, ένα 

ελληνικό βασισμένο στον Μετωνικό 
κύκλο και ένα αιγυπτιακό. Μάλιστα 

έδειχνε τα αστρονομικά φαινόμενα 
μιας ημερομηνίας στο παρελθόν, 

παρόν και μέλλον και αντίστροφα 
δηλ. επέλεγες το φαινόμενο και σου 

έδινε την ημερομηνία. 

Χρησιμοποιήθηκε  επίσης για τον 
προσδιορισμό του χρόνου 

διεξαγωγής των Πανελληνίων 
Δελφών, της Δωδώνης κλπ. 

 

 

 
Ο Δράκος του 
Κομόντο 
 

του Βασίλη Κτώνα 
 
Ο δράκος του Κομόντο είναι ένα 

θηλαστικό που ζει στα νησιά γύρω 
από την Ινδονησία.  

Είναι η μεγαλύτερη σαύρα του 

κόσμου , αφού φτάνει σε μήκος 
μέχρι και τα 3 μέτρα. Στο στόμα 

του δράκου υπάρχουν περίπου 60 
μικρά και αιχμηρά δόντια,  

σχεδιασμένα για να τεμαχίζουν και 
να σκίζουν σάρκα. Είναι κορυφαία 

αρπακτικά και δεν διστάζουν να 

φάνε μέχρι και έναν ολόκληρο 
άνθρωπο ή ακόμα και ένα ζώο του 

είδους τους. Το σάλιο τους περιέχει 
περισσότερα από 50 διαφορετικά 

είδη βακτηριδίων. Επτά από αυτά 

είναι θανατηφόρα. Ο Δράκος του  
Κομόντο δεν μπορεί να τρέξει 

γρήγορα, έτσι αυτό που κάνει είναι 
να φτύνει το δηλητηριώδες σάλιο 

του σε μήκος 10 μέτρων προς την 
πιθανή λεία, συνήθως όταν αυτή 

είναι παγιδευμένη μέσα σε ένα 

λαγούμι. Όταν το ζώο βγαίνει έξω, 
θα περπατήσει πάνω από το σάλιο, 

που σιγά-σιγά θα το αποσυνθέσει, 
ώσπου να δηλητηριαστεί. Ο δράκος 

απλά περιμένει το θάνατο της λείας 

του αντί να σπαταλά ενέργεια 
κυνηγώντας την. Γενικά ο δράκος 

του Κομόντο είναι ένα από τα πιο 

επικίνδυνα αλλά ταυτόχρονα και 
παράξενα  ζώα του πλανήτη μας 

 

 

 
 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


 

  
έβδομη σελίδα 
 

Η Google  
“σαρώνει”  τα email 
των χρηστών 

 Η Google ξεκάθαρα πια 

παραδέχεται  ότι “σκανάρει” τα 

μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου των χρηστών που 

χρησιμοποιούν την υπηρεσία GΜail. 
Πιο συγκεκριμένα στους νέους 

όρους χρήσης της υπηρεσίας –το 
κείμενο είναι αρκετά μεγάλο- οι 

χρήστες προειδοποιούνται ότι: 

“αυτόματα συστήματα αναλύουν το 
περιεχόμενο σας” για χάρη των 

διαφημίσεων, της 
παραμετροποίησης και της 

ασφάλειας. 

 
 

Νέο αντικλεπτικό 
σύστημα για τα κινητά 
τηλέφωνα 

 
 

Όλα τα μεγάλα ονόματα της κινητής 
τηλεφωνίας, είναι έτοιμα αρχής 

γενομένης από τον Ιούλιο του 2015 
να υιοθετήσουν σύστημα κατά της 

κλοπής συσκευών κινητής 

τηλεφωνίας. Σε περίπτωση που το 
κινητό τηλέφωνο χαθεί η κλαπεί, το 

σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα 
στον αρχικό του κάτοχο να 

προχωρήσει σε απομακρυσμένη 
διαγραφή των δεδομένων που 

υπάρχουν στη συσκευή του. 

Επιπλέον θα είναι δυνατό το 
κλείδωμα της συσκευής έτσι ώστε η 

πραγματοποίηση τηλεφωνικών 

 
κλήσεων να είναι δυνατή μόνο αν ο 

κάτοχος της συσκευής γνωρίζει το 

νέο pin. Οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι το νέο σύστημα θα έρχεται είτε 

προεγκατεστημένο στα περισσότερα 
smartphones που θα πωλούνται από 

τον Ιούλιο του 2015 είτε ως επιλογή 

στον χρήστη για να το κατεβάσει. 

 

 ένα τμήμα αυτοκινητόδρομου έξω 

από το Άμστερνταμ στην Ολλανδία, 
γραμμές από ειδική βαφή στην 

οποία έχει προστεθεί 
“φωσφορίζουσα” σκόνη, 

αντικατέστησαν τις   κολώνες 

φωτισμού σε μήκος 500 μέτρων. Η 
αρχική ιδέα συμπεριλάμβανε εκτός 

από γραμμές και διάφορες 
σημάνσεις με απώτερο σκοπό, την 

βελτίωση του φωτισμού, την 

έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών 
και βεβαίως την μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας. Για την 
ώρα η τεχνολογία έχει εφαρμοστεί 

μόνο στις γραμμές του δρόμου, 
κατά μήκος μισού χιλιομέτρου, 

αφού ο δημιουργός του studio, 

Daan Roosegaarde όσο και η 
κατασκευάστρια εταιρεία Heijmans 

δεν έχουν εξασφαλίσει τα  
απαραίτητα συμβόλαια από την 
Ολλανδική κυβέρνηση για την 

επέκταση του έργου.   Οι γραμμές 

λάμπουν για περίπου 8 ώρες, 

ωστόσο η ειδική βαφή χρειάζεται να 
δοκιμαστεί αρκετά στις καιρικές 

συνθήκες και στα συνεχή 
«περάσματα» από τα αυτοκίνητα 

ωσότου αξιοποιηθεί σε μεγαλύτερο 
βαθμό. 

 

 

 
 
 

του Μαργαρίτη Γ. Γιτόπουλου 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανέκδοτα 

  των Τάνιας 
Πίκου και Ελένης Χωροπανίτου 

Τι είναι ο εκτυπωτής; Είναι μια 

συσκευή που άμα βιάζεστε να 
τυπώσετε μπορεί να λειτουργήσει 

και σαν χαρτοκαταστροφέας.  

-Το παιδί μου είναι 2 χρονών και 

μπορεί να σηκώσει πέντε ολόκληρα 
κιλά, λέει η μια φίλη στην άλλη. 

- Το δικό μου να δεις, απαντάει η 
άλλη. Σηκώνει όλη τη γειτονιά στο 

πόδι και είναι μόλις ενός έτους. 

Δυο παιδιά στο δρόμο για το 

σχολείο βλέπουν μια ταμπέλα που 
λέει "Σχολείο - Κόψτε ταχύτητα". 

Τότε το ένα γυρνάει και λέει στο 

άλλο με βαριεστημένο ύφος: 
-Καλά, τι φαντάζονται; Ότι 

ερχόμαστε τρέχοντας; 

Λύσεις αινιγμάτων (από σελ. 6) 

1. Ο αυτοκράτορας, 2. Το κρεμμύδι,  

3. Ο κουρέας, 4. Το αύριο 



 
όγδοη σελίδα 

Συνέντευξη του 

γερμανικού περιοδικού 

‘Der Spiegel’ με την 

Enja Riegel, 

διευθύντρια του 

σχολείου «Helene 

Lange» στο Wiesbaden 

της Γερμανίας  

 

 
 

Το δημόσιο σχολείο στο οποίο ήταν 

διευθύντρια η κ. Riegel, (σήμερα 

είναι στη σύνταξη) είχε πολύ καλές 

επιδόσεις στην περιβόητη μελέτη  

της Πίζας που συνέκρινε και 

αξιολόγησε εκπαιδευτικά συστήματα 

ευρωπαϊκών χωρών και όπου το 

μοντέλο της Φινλανδίας ήρθε στην 

πρώτη θέση αποσπώντας  

διθυραμβικές κριτικές. Με αφορμή 

αυτό το γεγονός το εγκυρότερο 

περιοδικό της Γερμανίας συνομίλησε 

με τη διευθύντρια του σχολείου που 

έχει γίνει γνωστή στη χώρα της για 

τις ρηξικέλευθες απόψεις της. Ένα 

μέρος αυτής της συνέντευξης το 

μεταφράσαμε και το παρουσιάζουμε 

παραβιάζοντας για μια φορά  την 

αρχή να μην αναμειγνυόμαστε στην 

ύλη της εφημερίδας που επιλέγεται 

αποκλειστικά από τους μαθητές. 

Spiegel: Το σχολείο σας  έφερε 
καλύτερες επιδόσεις από σχολεία 
χωρών που βρίσκονται  στην 
κορυφή της αξιολογικής  κλίμακας 
της μελέτης της Πίζας. Τι 
διαφορετικό κάνατε εσείς;  

Riegel: Το σχολείο «Helene Lange» 
ήταν ένα Γυμνάσιο που υπέστη μια 

ριζοσπαστική μεταρρύθμιση. Τρία ήταν 
τα πράγματα που αλλάξαμε 
θεμελιωδώς. Όλα τα παιδιά από την 
πέμπτη ως την δεκάτη τάξη ανήκουν σε 
μια ενιαία τάξη. Αυτό σημαίνει πως πλάι 
στον προικισμένο μαθητή που θα πάρει 
την υποτροφία του Χάρβαρντ κάθεται ο 
μαθητής με τις μαθησιακές δυσκολίες 
και τις δυσκολίες προσαρμογής  που 
αφού προηγουμένως έχει αλλάξει δέκα  
σχολεία και έχει αποτύχει, θα καταφέρει 
να φύγει από μας με ένα καλό 
απολυτήριο. Το δεύτερο σημείο έχει να 
κάνει με τους καθηγητές. Οι 
εκπαιδευτικοί κατά κανόνα διδάσκουν 
δύο διαφορετικά μαθήματα μέχρι και σε 
δώδεκα διαφορετικές τάξεις των 35 
μαθητών. Αυτό δεν μπορεί να το αντέξει 
κανείς για μεγάλο διάστημα. Το 
λειτούργημα του δασκάλου  καταντάει 
να γίνει επάγγελμα θηριοδαμαστή. Στο 
δικό μας σχολείο καθιερώσαμε να 

διδάσκουν πάντα οκτώ εκπαιδευτικοί, 
που αποτελούν μια ομάδα, παιδιά της 
ίδιας ηλικίας σε τέσσερα παράλληλα 
τμήματα. Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν 
στην ίδια ηλικιακή ομάδα παιδιών από 
την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι δηλαδή 
τη δέκατη τάξη (μέχρι την ελληνική 
πρώτη Λυκείου, σημ.μτφ.). Τι σημαίνει 
αυτό: υπάρχει συνέχεια στην εποπτεία, 
οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τους 
μαθητές τους πολύ καλά. Προϋπόθεση 
για να  λειτουργήσει όμως αυτό το 
μοντέλο είναι, οι εκπαιδευτικοί, 
παράλληλα με τις ειδικότητες που έχουν 
επιλέξει κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους,  να διδάξουν και δύο ή τρία 
επιπλέον μαθήματα.. Κυρίως πρέπει να 
γίνει κατανοητό σε όλους πως η ουσία 

είναι να  διδάσκουν μαθητές και όχι 
μαθήματα. Είναι μια θεμελιώδης 
μεταστροφή στην αντίληψη, που 

απαιτεί χρόνο και δουλειά, φέρνει όμως 
μαζί και πολλή ικανοποίηση και χαρά. 
Είναι χαρακτηριστικό πως από τότε που 
εφαρμόζουμε αυτό το σύστημα οι 
αναρρωτικές άδειες έχουν μειωθεί στο 
μισό, παρά το γεγονός πως η παραμονή 
των εκπαιδευτικών στο σχολείο είναι  
μεγαλύτερη.  

Spiegel: Και ποιο είναι το τρίτο 
σημείο;. 

 

Riegel: Οι μαθητές μαθαίνουν στο 
σχολείο μας με άλλο τρόπο. Κάθε 
εξάμηνο κάνουμε ένα μεγάλο 
διαθεματικό πρότζεκτ, π.χ. στην εβδόμη 
είναι τώρα το θέμα «Νερό». Τα  
πρότζεκτ αυτά διαρκούν έξι έως οκτώ 
εβδομάδες και καταλαμβάνουν περίπου 
το μισό των διδακτικών ωρών, το άλλο 
μισό είναι κανονική διδασκαλία των 
ειδικών μαθημάτων. Στο πρότζεκτ έχουν 
οι μαθητές τη δυνατότητα να θέσουν 
και να ερευνήσουν τα δικά τους 
ερωτήματα.  Πηγαίνουν π.χ. στο 
βιολογικό καθαρισμό ή στο ποτάμι του 
Ρήνου, μιλούν με ειδικούς, 

χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη και το 
διαδίκτυο. Στο τέλος υπάρχει μια 
μεγάλη παρουσίαση της δουλειάς και 
των αποτελεσμάτων της.  Καλούνται οι 
γονείς , οι συγγενείς, οι φίλοι. Οι 
μαθητές δέχονται την αναγνώριση και 
επιβράβευση για το έργο τους. Η 
αίσθηση της υπερηφάνειας για ό,τι 
κατάφεραν με τις δικές τους δυνάμεις 
και ο τρόπος που εργάστηκαν οδηγεί 
αποδεδειγμένα στη διατήρηση μεγάλου 
μέρους  της γνώσης.  Οι μαθητές δεν  
ξεχνούν ποτέ ό,τι μαθαίνουν  με το 
συναίσθημα, το μυαλό και όλες τις 
αισθήσεις.  

Spiegel: Αυτά όλα ακούγονται 

ωραία και καλά. Όμως όταν ήρθατε 
να αναλάβετε υπηρεσία  σας 
υποδέχθηκαν οι υφιστάμενοί σας 

ντυμένοι στα 
μαύρα σε 

ένδειξη 
διαμαρτυρίας. 

Πώς 
καταφέρατε να 
κάμψετε τις 

αντιστάσεις 
στις ιδέες σας; 

Riegel: Κατ’ 
αρχήν οι 
αντιστάσεις δεν 

στρέφονταν ενάντια στις ιδέες μου αλλά 

στο πρόσωπό μου. Ήθελαν έναν άλλο 
συνάδελφο που τον γνώριζαν και τον 
συμπαθούσαν και με τον οποίο θα 
συνέχιζαν την ήσυχη ζωούλα τους. 
Όταν ο σύλλογος κατάλαβε μετά τον 
πρώτο χρόνο ότι αυτή η διευθύντρια 
έχει ένα όραμα, τότε υπήρξε μεγάλη 
προθυμία συμμετοχής. Το κακό είναι ότι 
πολλοί διευθυντές είναι γραφειοκράτες 
και ταμπουρώνονται πίσω από διατάξεις 
και κανονισμούς  φοβούμενοι να 
πάρουν οι ίδιοι αποφάσεις. 
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Spiegel: Ένα πρόβλημα για ένα 
διαθεματικό   μάθημα είναι π.χ. το 
ανελαστικό αναλυτικό πρόγραμμα. Πώς 
το διαχειρίζεστε αυτό; 
Riegel:Θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους 
τους δασκάλους να αντιμετωπίζουν τα 
ωρολόγια προγράμματα με μεγαλύτερη 
γενναιοδωρία και να μην προσπαθούν 
πάντα να τα ακολουθούν με ευλάβεια. 
Φυσικά εδώ πρέπει και ο διευθυντής του 
σχολείου να αναλάβει την ευθύνη και να 
υπερασπισθεί τους καθηγητές, εάν 
χρειασθεί. Επιλέγουμε θέματα που είναι 
κατάλληλα για πειραματικά μαθήματα. 
Έτσι οι μαθητές στο μάθημα της 
ιστορίας καταπιάνονται με τη ρωμαϊκή 
ιστορία, αντί να «καλπάζουν» από 
εποχή σε εποχή όλων των λεγόμενων 
υψηλών πολιτισμών της αρχαιότητας. 
Κατανοούν στη βάση ενός 
παραδείγματος, πώς γεννιέται και 
πεθαίνει ένας μεγάλος πολιτισμός και με 
ποιο τρόπο επιδρά αυτός μέχρι τις 
ημέρες μας. Το σημαντικό δεν είναι η 
συσσώρευση γνώσεων αλλά η 
εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης και 
η αποτύπωσή της στη μνήμη. Αυτός 
είναι και ο λόγος που οι μαθητές μας 
είχαν τόσο καλές επιδόσεις στη μελέτη 
της Πίζας: Έμαθαν πώς να 
μαθαίνουν. 

Spiegel: Συχνά οι μεταρρυθμίσεις 
αποτυχαίνουν από έλλειψη χρημάτων. 
Εσείς πώς το διαχειριστήκατε αυτό; 

Riegel:Το σχολείο μας δεν παίρνει ούτε 
ένα ευρώ παραπάνω από άλλα σχολεία. 
Πάντα είχαμε χρήματα, αλλά δεν τα 
παίρναμε από το κράτος. Το καλύτερο 
παράδειγμα είναι το γεγονός πως οι ίδιοι 
οι μαθητές καθαρίζουν το σχολείο.  
Υπήρξε μια μακροχρόνια  διαμάχη με το 
δήμο της πόλης μας και το συνεργείο 
καθαρισμού που ήθελε να μας πάει στα 
δικαστήρια για εκμετάλλευση παιδικής 
εργασίας. Όμως  κερδίσαμε και εδώ και 
18 χρόνια καθαρίζουμε μόνοι μας το 
σχολείο. 

Spiegel: Και τα παιδιά τι λένε γι αυτό; 

Riegel: Τα παιδιά ούτε που το 
σκέφτονται, το θεωρούν αυτονόητο. 
Έρχονται οι δημοσιογράφοι και ρωτούν: 
«Γιατί καθαρίζετε το σχολείο σας οι ίδιοι 
σας»; Κι αυτά απαντούν: « Για να είναι 
καθαρό». Ποτέ δεν τέθηκε θέμα ή 
αίτημα για συνεργείο καθαρισμού. Από 
τις 27.000 ευρώ που εξοικονομούμε το 
χρόνο πληρώνονται οι ηθοποιοί ή άλλοι  

 

καλλιτέχνες που συνεργάζονται μαζί 
μαςστα πρότζεκτ του σχολείου. 
Ανεβάζουμε πολλές παραστάσεις, κάθε 
μαθητής έχει οκτώ εβδομάδες στη 
διάρκεια του σχολικού έτους μόνο 
θέατρο. 

Spiegel: Υποστηρίζετε ότι μέσω του 
θεάτρου  γίνονται καλύτεροι μαθητές 
στα  μαθηματικά. Μας το διευκρινίζετε;   

Riegel: Όχι μόνο στα μαθηματικά. 
Αποκτούν αυτοπεποίθηση. Ξέρουν πώς 
να αυτοπαρουσιάζονται και τι αίσθηση 
δίνουν. Όποιος  έχει τριβή με τέτοιες 
εμπειρίες είναι σε θέση να ξεπεράσει και 
άλλου είδους δύσκολες καταστάσεις . 
Αυτόν δεν τον φοβίζουν πια  τα 
μαθηματικά ή η φυσική. Το παίξιμο στο 
θέατρο βοηθάει και αργότερα στη ζωή, 
στο επάγγελμα, στις σπουδές ή σε μια 
επαγγελματική συνέντευξη.  

 

Στην  ιστοσελίδα του σχολείου  

«Helene Lange» είναι 

αναρτημένη η οργανωτική 

δομή, το πρόγραμμα και η 

γενικότερη παιδαγωγική 

αντίληψη του σχολείου. 

Επιλέγουμε την οργανωτική 

δομή για να δούμε πώς περίπου 

λειτουργεί το σχολείο: 

Οργανωτική δομή 

100 μαθητές /τριες  μιας ηλικίας  και 8-

10 καθηγητές /τριες αποτελούν μια 

ομάδα . Οι μαθητές χωρίζονται σε  4 

τμήματα. Οι 4 αίθουσες  επικοινωνούν 

με ένα κοινό διάδρομο. Οι χώροι που 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από 

τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 

αυτής της ομάδας είναι: η αίθουσα 

συνάντησης των μαθητών, η αίθουσα 

υλικών , ένας μικρός  χώρος με 

υπολογιστές και  η αίθουσα καθηγητών 

. Οι καθηγητές και οι μαθητές μιας 

ηλικιακής ομάδας, μιας χρονιάς 

δηλαδή, ζουν πολύ κοντά ο ένας με τον 

άλλο. Η «συμβίωση» αυτή διαρκεί από 

την πέμπτη τάξη (Δημοτικού) ως την 

δέκατη τάξη ( πρώτη Λυκείου).    Οι 

καθηγητές  είναι συνεχώς κοντά στους 

μαθητές τους. Μπορούν να συζητούν 

άμεσα τα προβλήματα και να βρίσκουν 

λύσεις.  Διαχειρίζονται μόνοι τους ένα 

προϋπολογισμό περίπου 3000 ευρώ, τα 

οποία προέρχονται από χορηγίες των 

γονιών. Η ομάδα των καθηγητών 

πρέπει στην αρχή της χρονιάς να 

σχεδιάσει το ετήσιο πρόγραμμα , τις 

δραστηριότητες που είναι συνδεδεμένες 

με το ειδικό μάθημα καθώς και αυτές 

που είναι διαθεματικές.  

 

Παιδαγωγικά οφέλη από την δομή: 

 

- Η ομάδα συνοδεύει τους μαθητές για 

αρκετά χρόνια και μπορεί να 

αντιληφθεί την εξέλιξή τους και να την 

επηρεάσει. 

- Η σχέση με τα παιδιά έχει μια 

σταθερότητα και κτίζει εμπιστοσύνη. 

- Οι καθηγητές που εργάζονται με τα 

παιδιά μεγάλο διάστημα μπορούν πιο 

εύκολα να τα πείσουν να συμμετέχουν 

σε δραστηριότητες  ομαδικής 

συμμετοχής 

- Η επικοινωνία και η συνεργασία 

έχουν καταφέρει να βρουν ένα θεσμικό 

πλαίσιο 

- Οι καθηγητές  έχουν την ευθύνη για 

τους μαθητές τους. Είναι υποχρεωμένοι 

να συνεργασθούν στενά μεταξύ τους 

και να βρουν κοινές λύσεις  

Η ομάδα μπορεί να συνεργασθεί πιο 

εύκολα διαθεματικά, καθώς και να 

διαμορφώσει από κοινού και να 

τηρήσει χρονοδιαγράμματα. 

Η Διεύθυνση 

Η διεύθυνση του σχολείου έχει την 

αρμοδιότητα να επιλέξει τη σύνθεση 

των ομάδων. Σημαντικό ρόλο παίζουν 

τα εξής ερωτήματα: 

Καλύπτονται όλα τα 

μαθήματα; 

Μπορούν να συνεργασθούν οι 

καθηγητές; 

Υπάρχει ισορροπία στην 

εκπροσώπηση των φύλων ; 

Για να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο 

χρειάζεται κάποιες φορές ο καθηγητής 

να υπερβεί τα όρια των ειδικοτήτων 

του. Αυτό πρέπει να το έχει υπόψη του 

ο εκπαιδευτικός και να το αποδεχθεί. Η 

στενή συνεργασία τόσο ως προς το 

περιεχόμενο  όσο και μεθοδολογικά 

είναι απαραίτητη. Η διεύθυνση 

φροντίζει ώστε οι καθηγητές να  έχουν 

πολλές ώρες για τη διδακτική πράξη .  

Μετάφραση: Κ. Τσαουσίδου 
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Η Συντακτική Ομάδα θέλοντας 

να δείξει ότι τα προβλήματα του 

σχολείου σήμερα δεν αφήνουν 

αδιάφορους τους μαθητές,  

αποφάσισε να απευθύνει το εξής 

κοινό ερώτημα σε όλους  τους 

υποψηφίους δημάρχους της 

πόλης μας και να δημοσιεύσει 

τις απαντήσεις  τους. 
 

Ερώτημα :  

 

Με τη διοικητική μεταρρύθμιση 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» έχουν 

μεταφερθεί στους Δήμους  

θεσμικά μεγαλύτερες 

αρμοδιότητες  και υποχρεώσεις 

ως προς τα σχολεία που 

βρίσκονται στην ευθύνη τους.  

Γνωρίζετε ποια είναι τα 

προβλήματα των σχολείων αλλά 

και των μαθητών σήμερα, στην 

εποχή της κρίσης, στο δήμο σας 

και, εάν ναι, ποιες είναι οι 

προτάσεις  της δημοτικής σας 

παράταξης για τη λύση αυτών 

των προβλημάτων με δεδομένη 

μάλιστα τη μείωση των 

κονδυλίων που παρέχονται από 

την κεντρική διοίκηση; 
  

Οι τρεις από τις τέσσερις 

υποψήφιες δημοτικές 

παρατάξεις στείλανε τις 

απαντήσεις τους που τις 

δημοσιεύουμε με χαρά και κατ’   

αλφαβητική σειρά:  

 
 

 

 

 
 

 

     Πράγματι, η διοικητική 

μεταρρύθμιση  "Καλλικράτης" 

μετέφερε περισσότερες από 

250 νέες αρμοδιότητες στους 

Δήμους. Κι αυτό έγινε σε μία 

πολύ δύσκολη περίοδο, όπου η 

χώρα μας βίωσε και βιώνει τις 

αρνητικές συνέπειες των 

σκληρών οικονομικών μέτρων, 

φτάνοντας στα όρια της 

χρεωκοπίας.  Η μείωση των 

κυβερνητικών επιχορηγήσεων 

προς τους Δήμους ξεπέρασε σε 

ποσοστό το 60%, με συνέπεια 

να δημιουργούνται πάρα 

πολλά προβλήματα και 

ελλείψεις σε όλους τους 

τομείς.       Ειδικότερα, για την 

κάλυψη των λειτουργικών 

εξόδων των 54 Σχολικών 

μονάδων, η επιχορήγηση που 

δόθηκε το 2013 από το 

Υπουργείο Εσωτερικών στο 

Δήμο μας ήταν συνολικά 

314.400 €, ενώ πριν από το 

2010, για τα ίδια σχολικά 

κτίρια η επιχορήγηση ήταν 

πάνω από 730.000 €! Παρόλα 

αυτά, ο Δήμος με τις αρμόδιες 

επιτροπές (Δημοτική Επιτροπή 

Παιδείας, Ενιαίες Σχολικές 

Επιτροπές) και σε συνεργασία 

με τους Διευθυντές και τους 

εκπαιδευτικούς των Σχολείων 

κατέβαλλαν και καταβάλλουν 

τιτάνια προσπάθεια ώστε να 

λειτουργούν όλα τα σχολεία με 

τις καλύτερες δυνατές 

συνθήκες και τις λιγότερες 

ελλείψεις. Περικοπές, πάνω 

από 65%, έγιναν και στο 

πρόγραμμα ΣΑΤΑ που αφορά 

και τα έργα συντήρησης των 

Σχολικών κτιρίων (βάψιμο, 

αποκατάσταση φθορών κλπ.). 

      Σας θυμίζω επίσης, ότι τον 

Νοέμβριο του 2013, όταν 

προέκυψε το γνωστό 

πρόβλημα με τη θέρμανση των 

Σχολείων, τότε μαθητές, γονείς 

και εκπαιδευτικοί μαζί με το 

Δήμο ενώσαμε τις δυνάμεις 

μας και όλοι μαζί 

διεκδικήσαμε από την 

κυβέρνηση επιπλέον κονδύλια 

για τη θέρμανση. Προσωπικά, 

ανέλαβα την ευθύνη και ως 

Δήμαρχος πήρα την απόφαση 

να κλείσουν για μία ημέρα όλα 

τα Σχολεία του Δήμου. 

Αποτέλεσμα αυτού του αγώνα, 

ήταν οι Υπουργοί Εσωτερικών 

και Οικονομικών να εγκρίνουν 

την ίδια ημέρα επιπλέον 

επιχορήγηση ύψους 8 εκ. 

ευρώ, για όλα τα σχολεία της 

χώρας και από αυτά τα 66.000 

για το Δήμο Νάουσας.  Πολύ 

λιγότερα ασφαλώς, απ’ αυτά 

που χρειαζόταν.  

     Η προσπάθεια να βρούμε 

λύσεις με εφικτές προτάσεις 

είναι συνεχής και κοινή η 

αγωνία όλων. Άλλωστε, όλοι 

θέλουμε τα σχολεία να 

λειτουργούν χωρίς 

προβλήματα και ελλείψεις.  

       Γι’ αυτό και ο Δήμος 

Νάουσας μέσω του ΕΣΠΑ έχει 

προχωρήσει στην ενεργειακή 

αναβάθμιση του 2
ου

 Γυμνασίου 

Νάουσας εγκαθιστώντας νέο 

καυστήρα βιομάζας , 2 

ηλιακών συλλεκτών για 

παραγωγή ζεστού νερού , 

φωτιστικών σωμάτων χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης και 

γενικά συνοδευτικών 

συστημάτων εξοικονόμησης 

ενέργειας του κτηρίου.     

Επίσης στην κατεύθυνση αυτή 

προτείναμε, το Υπουργείο 

Εσωτερικών να τροποποιήσει 

το σχετικό νόμο, για να 

μπορούν οι Δήμοι να 

πληρώνουν από δικά τους 

έσοδα μέρος των λειτουργικών 

εξόδων των Σχολείων, κάτι 

που δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

με το νόμο που ισχύει μέχρι 
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σήμερα. Αν τελικά γίνει δεκτή 

η πρότασή μας και αλλάξει ο 

νόμος, θα μπορούμε ως Δήμος 

να συμπληρώνουμε την 

επιχορήγηση του Υπουργείου 

ώστε να καλύπτονται τα έξοδα 

των Σχολείων. Ωστόσο, η λύση 

που προτείνουμε δεν είναι 

απολύτως σωστή ή δίκαιη, 

αφού θα στερήσει σημαντικούς 

πόρους από άλλες κοινωνικές 

λειτουργίες του Δήμου μας 

(π.χ. πολιτισμός, αθλητισμός 

κλπ.). Όμως, η παιδεία και η 

υγεία είναι τα ύψιστα 

κοινωνικά αγαθά, γι αυτό 

χρειάζεται να εξαντλούνται 

όλα τα περιθώρια με στόχο 

όλοι οι μαθητές να 

εκπαιδεύονται στις κατάλληλες 

συνθήκες.  

    Μία δεύτερη πρόταση, που 

ήδη επεξεργάζεται ο Δήμος και 

οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, 

είναι η κάλυψη των 

λειτουργικών εξόδων των 

Σχολείων από τα έσοδα που 

έχει ο Δήμος και προέρχονται 

από την αξιοποίηση της 

Δημοτικής περιουσίας. 

Δηλαδή, ένα μέρος των 

εσόδων που εισπράττει ο 

Δήμος μας, π.χ. από μισθώσεις 

αγροτικών εκτάσεων, δημοτικό 

δάσος, κτίρια-αναψυκτήρια 

κλπ., να καλύπτουν τη 

λειτουργία των Σχολείων.      

Το δικαιότερο όλων και αυτό 

που σταθερά διεκδικούμε ως 

αίτημα από την Κυβέρνηση, 

είναι να αυξηθούν οι πόροι 

προς τον Δήμο μας. Δυστυχώς, 

με τις συνεχείς περικοπές που 

εφαρμόζονται τα τελευταία 

χρόνια, αποδυναμώνεται το 

σπουδαίο παιδαγωγικό και 

κοινωνικό έργο που 

προσφέρουν τα σχολεία μας. 

Επομένως, χρειάζεται διαρκής 

αγώνας διεκδίκησης με 

ενότητα, διάλογο και 

συνεργασία.  

 

 
 

      Ο «Καλλικράτης», όπως  

νωρίτερα ο «Καποδίστριας» 

αποτελεί σταθμό σε μια πορεία 

καταστροφής των δημόσιων 

υποδομών (παιδεία, υγεία, 

πρόνοια). Οφείλουμε να 

θυμίσουμε στους φίλος της 

εκπαίδευσης (μαθητές, γονείς 

και εκπαιδευτικούς) ότι η 

ανάθεση σχολείων και παιδικών 

σταθμών στους δήμους χωρίς τα 

απαραίτητα κονδύλια έγινε την 

εποχή του «Καποδίστρια». Τότε 

Η ΛΑΣ κατήγγειλε αφενός την 

κυβέρνηση που εγκατέλειπε 

αυτούς τους ζωτικούς τομείς για 

την κοινωνία, αφετέρου τη 

Δημοτική Αρχή (αυτή της 

Ανανέωσης) για την ευκολία , 

για την κομματικότητα να δεχτεί 

να αναλάβει σχολεία και 

παιδικούς αμαχητί όπως και οι 

ομοϊδεάτες τους ανά τη χώρα. 

Αυτά για την ιστορία.  

Γιατί λέμε ότι αποτελεί σταθμό 

σε μια πορεία; 

Γιατί η στέρηση από την 

εκπαίδευση των απαραίτητων 

πόρων για τη λειτουργία της, σε 

συνδυασμό με την ανάμειξη της 

τοπικής διοίκησης (αυτών των 

«δραστήριων» που αγωνίζονται 

για την οικονομική αυτοτέλεια 

των δήμων), έχει σχεδιαστεί για 

να οδηγήσει στην αναζήτηση 

των απαραίτητων πόρων 

οπουδήποτε είναι δυνατό 

(χορηγίες, συλλόγους γονέων, 

αξιοποίηση ακινήτων). Άμεση 

επιδίωξη είναι να σταματήσει 

να υπάρχει ενιαίο πρόγραμμα 

σπουδών και ίδια βιβλία για 

όλους τους μαθητές, να γίνει 

πράξη η κοινωνική 

διαφοροποίηση των σχολείων 

σε λαϊκά και ποιοτικά.  

Με το συνεχές εξεταστικό 

σύστημα οι μαθητές θα 

οδηγούνται μαζικά εκτός 

βασικής εκπαίδευσης, στην 

κατάρτιση και στη μαθητεία των 

9 ευρώ. Αυτά σε συνδυασμό με 

τις απολύσεις εκπαιδευτικών, 

την πρόσληψή τους με 

χαμηλότερες αποδοχές θα ρίξουν 

το κόστος (έτσι μιλάνε οι 

αντίπαλοί μας), θα εντείνουν τα 

βαριά προβλήματα που ήδη 

υπάρχουν. 

Τι λέμε εμείς ότι πρέπει να γίνει; 

Επειδή τελευταία μιλάνε κάποιοι 

για κόκκινες γραμμές, θα 

ρωτούσαμε κι εμείς: Μπορεί να 

λειτουργήσει η παιδεία χωρίς 

γενναία χρηματοδότηση από το 

κράτος; Χρηματοδότηση που 

να δίνεται σταθερά χωρίς 

περικοπές, λιτότητα, κρίση 

κλπ. Επειδή τόσο η Δημοτική 

αρχή όσο και αρκετοί άλλοι 

στους άλλους χώρους 

«οραματίζονται» οικονομική 

αυτοτέλεια των δήμων, με 

μπίζνες και επενδυτές. 

Επειδή η εμφάνιση δωρητών για 

το πετρέλαιο ήταν 

αντιπερισπασμός για να βγει 

λάδι το αρμόδιο υπουργείο, 

θέλουμε με κάθε ευθύνη να 

πούμε ότι η λειτουργία των 

σχολείων (όπως την ξέραμε 

παλιότερα) με τέτοια «μυαλά»  

είναι ουτοπία! Λένε ψέματα ότι 

μπορεί να διορθωθεί η 

κατάσταση όπως πάει τώρα: 

Μόνο χειρότερα μπορεί να 

περιμένει ο λαός. 

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

αντικειμενικά είναι η μόνη 

δύναμη που «τα έλεγε», που 

προειδοποίησε τους δημότες. 

Που τους ζήτησε να την 

ενισχύσουν για να δυναμώσει η 

αντεπίθεση του λαού. Που δεν 

ταϊζει μακέτες και προβάλλει 

ατομικές εμπνεύσεις για τη λύση 

των θεμάτων αυτών. Χωρίς την 

καθημερινή δράση χιλιάδων 

ανθρώπων άσπρη μέρα δε θα 

δούμε! Πρέπει να αγνοηθούν 

από τους Δημότες και με πείσμα 

να ρίξουν ΛΑΣ στην κάλπη. 

  Μετά τις εκλογές διαρκείς  



 
δωδέκατη σελίδα 

 

αγώνες από καλύτερη θέση για 

τα δικαιώματα τα δικά μας και 

των παιδιών μας. 

 

 
 

 

 
 

Θέσεις και προτεραιότητες της 

«Κοινωνίας Πολιτών» για τα 

σχολεία και τη λειτουργία τους 
 

 

Εμείς η Δημοτική Παράταξη 

«Κοινωνία Πολιτών» είμαστε 

υπέρ ενός σχολείου ίσων 

ευκαιριών, ενός σχολείου που θα 

αμβλύνει τις κοινωνικές 

διαφορές και δε θα τις εντείνει. 

Είμαστε υπέρ ενός σχολείου που 

θα βοηθά τους μαθητές να 

αναπτύξουν ολόπλευρα την 

προσωπικότητά τους και θα τους 

δίνει τη δυνατότητα να 

ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους. 

Η οικονομική συγκυρία 

επιβάλλει σήμερα στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση να εξασφαλίσει 

πρώτα απ΄όλα τις βασικές 

ανάγκες των σχολείων και να 

βοηθήσει κυρίως τους μαθητές 

 εκείνους που οι οικογένειές τους 

δοκιμάζονται από την ανεργία. 

Προτεραιότητες της Δημοτικής 

μας παράταξης είναι: 

 

Προχωρούμε άμεσα, το 

Σεπτέμβρη, σε ευρεία σύσκεψη 

εκπροσώπων της εκπαιδευτικής 

κοινότητας (γονείς, μαθητές, 

εκπαιδευτικοί) που θα έχει στόχο 

την καταγραφή προβλημάτων 

και αιτημάτων, την 

αλληλοενημέρωση για τους 

διαθέσιμους πόρους, την έγκαιρη 

τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, 

την υποστήριξη δράσεων που θα 

στοχεύουν στην αρωγή των 

μαθητών εκείνων που οι 

οικογένειές τους δοκιμάζονται 

από την ανεργία.  

Άμεσα  θα εξασφαλίσουμε 

τη θέρμανση των σχολικών 

μονάδων με κάθε μέσο. Και 

κυρίως θα αντισταθούμε  στη 

διαχείριση της τσιγκουνιάς της 

πολιτείας ως προς το δικαίωμα 

των μαθητών να παρακολουθούν 

τα μαθήματά τους χωρίς να 

κρυώνουν. Η Δημοτική αρχή η 

δική μας θα πρωτοστατήσει σε 

ένα κίνημα δυναμικής 

διεκδίκησης των πόρων για την 

απρόσκοπτη λειτουργία του 

Δημόσιου Σχολείου. 

 Μακροχρόνια και μέσα από ένα 

πρόγραμμα ενεργειακής 

θωράκισης των σχολικών 

μονάδων θα επιδιώξουμε τη 

μείωση του κόστους θέρμανσης 

των σχολικών μονάδων. 

Για μας η καθαριότητα των 

κτιρίων, η φύλαξη των χώρων, η 

αισθητική τους αναβάθμιση, ο 

εξοπλισμός, οι δράσεις για το 

περιβάλλον του σχολείου, η 

ασφαλής μετακίνηση  των 

μαθητών και η ασφάλειά τους 

μέσα στο χώρο του σχολείου 

είναι προτεραιότητες 

Μας ενδιαφέρει ένα 

βιωματικό σχολείο. Και θα 

προσανατολιστούμε σ’ αυτή την 

κατεύθυνση σε  συνεργασία με 

τους φορείς της εκπαίδευσης. 

Στα σχέδιά μας είναι ένα σχολείο 

των χρωμάτων, ένα σχολείο που 

θα επιδιώκει να επεκτείνει τη 

δράση του έξω από τη σχολική 

τάξη, που θα επιδιώκει την 

επαφή των μαθητών με τη φύση, 

που θα επιδιώξει τη διαμόρφωση 

των σχολικών αύλειων χώρων σε 

χώρους πρασίνου και χώρους 

βιωματικής επαφής των μαθητών 

με τη φύση, την τέχνη, τη 

δημιουργία. 

Είναι γνωστό  ότι η τέχνη, 

με τις νέες διατάξεις της 

Καλλικρατικής και μνημονιακής 

λιτότητας,  περιορίζεται 

δραματικά ως αντικείμενο της 

μαθησιακής διαδικασίας, ως 

αναπόσπαστος παράγοντας 

καλλιέργειας και ολοκλήρωσης 

της προσωπικότητας του 

μαθητή. Εμείς σε πείσμα των 

καιρών θα καθιερώσουμε το 

 Πρόγραμμα «η Τέχνη πάει 

Σχολείο», για όλα τα σχολεία της 

ευθύνης του Δήμου μας σε 

συνεργασία με  φορείς της 

εκπαίδευσης,  μαθητές και 

 γονείς. Ένα 2ωρο πρόγραμμα τη 

βδομάδα, κατά το οποίο ο 

μαθητής θα έχει την ευκαιρία, με 

την καθοδήγηση ειδικών 

παιδαγωγών και καλλιτεχνών, να 

έρθει σε επαφή με όσο το 

δυνατόν περισσότερες τέχνες: 

μουσική, εικαστικά, λογοτεχνία, 

θέατρο, κινηματογράφος, 

εφαρμοσμένες τέχνες. 

Θα θέλαμε κλείνοντας να 

επισημάνουμε ότι η θέση της 

«Κοινωνίας Πολιτών» υπέρ του 

Δημόσιου Σχολείου είναι 

δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη. 

Οι επί μέρους προτάσεις μας για 

το Σχολείο είναι προτάσεις που 

συντάχθηκαν από  νέους και 

έχουν τεθεί σε διαρκή 

διαβούλευση. Επειδή η 

«Κοινωνία Πολιτών» δεν είναι 

ένα ευκαιριακό σχήμα. 

Προσβλέπουμε σε μια 

συμμετοχική Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Φιλοδοξούμε 

μέσα από διαρκείς κινηματικές 

δράσεις και παρεμβάσεις, να 

συμβάλουμε στη βελτίωση των 

κοινωνικών συνθηκών και 

επομένως και στη λειτουργία του 

Δημόσιου Σχολείου, από όποια 

θέση κι αν βρεθούμε την 

επομένη των Αυτοδιοικητικών 

Εκλογών. 

 



 
 

 
 
 
 

 
Λίγο καθυστερημένα και αφού 
είχαμε εκτυπώσει την 
εφημερίδα μας λάβαμε και 
την απάντηση της δημοτικής 
παράταξης ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ.  
Ωστόσο για λόγους 
δεοντολογίας και ισότιμης 
μεταχείρισης αποφασίσαμε να 
συμπεριλάβουμε και την 
παράταξη αυτή σε μια 
ξεχωριστή σελίδα εν είδει 
ενθέτου. 
 

  Η συντακτική ομάδα 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     
   

   Γνωρίζοντας τα προβλήματα 

των σχολείων και των μαθητών 

μέσα από την άμεση συνεργασία 

του δήμου με την εκπαιδευτική 

και μαθητική κοινότητα όλων 

των σχολικών βαθμίδων και 

αναγνωρίζοντας την  μείωση των 

κονδυλίων για την εκπαίδευση, 

αρχίζουμε  από την συντήρηση 

των σχολικών κτηρίων και την 

αναβάθμιση του αύλειου χώρου 

τους, αφού πρώτα 

προχωρήσουμε στην κατά νόμο 

νομιμοποίησή τους, 

εξασφαλίζοντας την ασφάλεια 

των μαθητών. Υποστηρίζοντας 

την σύγχρονη υλικοτεχνική 

υποδομή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, προχωρούμε στην 

επάνδρωση των σχολείων. 

     Βοηθάμε τις σχολικές 

βιβλιοθήκες  με συνεχή 

εμπλουτισμό του υλικού τους, σε 

συνεργασία με εκδοτικούς 

οίκους. Αναβαθμίζουμε 

ενεργειακά τα σχολεία για να  

περιορίσουμε τις ενεργειακές 

ανάγκες τους. Παράλληλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

αξιοποιούμε τη χρήση του 

βιοντήζελ ως καυσίμου. 

     Εκπονούμε την κατασκευή 

συστήματος θέρμανσης φιλικής 

προς το περιβάλλον και με 

χαμηλό κόστος. Πάνω απ’ όλα 

όμως εξασφαλίζουμε εκ των 

προτέρων τη δυνατότητα 

παροχής καυσίμων θέρμανσης 

για την αποφυγή κρουσμάτων 

κλεισίματος των σχολείων. 

      Εκείνο όμως που προέχει 

στον εντοπισμό και στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων 

της σχολικής κοινότητας, είναι η 

δημιουργική συνεργασία δήμου-

μαθητών-εκπαιδευτικών-γονέων. 

       ΄Ολοι μαζί, θα βοηθήσουμε 

στη δημιουργία ενός ευχάριστου 

μαθησιακού περιβάλλοντος και 

με τις πιο αισιόδοξες 

προδιαγραφές για την πρόοδο 

όλων των παιδιών! 

 
 
 


