
Τεύχος 4        Φεβρουάριος 2010 



 ηηο 22/01/2010, εκέξα Παξαζθεπή, 
πξαγκαηνπνηήζεθε ε θνπή ηεο βαζηιφπηηαο 

ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ γπκλαζίνπ καο θαη νη 

ηπρεξνί θέξδηζαλ έλα flash USB γηα ηνλ 

ππνινγηζηή ηνπο.   
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Η θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε ηνπ γπκλαζίνπ 
καο ζα πξνβάιιεη κέζα ζην Φεβξνπάξην ηε γλσζηή 

γεξκαληθή ηαηλία Good Bye Lenin! Ζ ηζηνξία 

εθηπιίζζεηαη ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία ηνπ 1989. 

Ζ πεξήθαλε ζνζηαιίζηξηα κεηέξα ηνπ Alex πέθηεη 

ζε θψκα θαη μππλά νθηψ κήλεο κεηά. Ζ θαξδηά ηεο 

φκσο είλαη ηφζν αδχλακε πνπ ην παξακηθξφ ζνθ ζα 

κπνξνχζε λα ηε ζθνηψζεη. Καη ηη κεγαιχηεξν ζνθ, 

απφ ηελ πηψζε ηνπ βεξνιηλέδηθνπ ηείρνπο θαη ηνλ 

ζξίακβν ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηελ αγαπεκέλε ηεο 

Αλαηνιηθή Γεξκαλία. Γηα λα ηε ζψζεη, ν Alex 

κεηακνξθψλεη ην νηθνγελεηαθφ δηακέξηζκα ζε έλα 

"κνπζείν" νπζηαζηηθά ηνπ παξειζφληνο, έηζη ψζηε 

ε κεηέξα ηνπ λα πηζηέςεη φηη ηίπνηα δελ έρεη 

αιιάμεη...  Γηα πφζν φκσο ζα κπνξεί λα ηεο θξχβεη 

ηελ αιήζεηα; 
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 ηηο 29/1/2010 ε Πεξηβαιινληηθή Οκάδα 

ηνπ γπκλαζίνπ καο παξνπζίαζε ηελ 

εξγαζία ηεο γηα ηελ ζρνιηθή ρξνληά 

2008-2009 κε ζέκα ηε ζάιαζζα. Ζ 

εθδήισζε πεξηιάκβαλε πινχζην 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, θείκελα, 

πνηήκαηα θαη ηξαγνχδηα πνπ κηινχλ γηα 

ηε ζάιαζζα.   

 

 
 

 

 

 

 

 

Τπεχζπλεο: Β. Εεζίδνπ, Ν. Καξαγεσξγίνπ,  

Δ. Καηζαξνχ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπεχζπλεο: Β. Εεζίδνπ, Ν. Καξαγεσξγίνπ,  

Δ. Καηζαξνχ 

   

 

Αζιεηηθά  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26/1/2010 ε νκάδα ράληκπνι ησλ θνξηηζηψλ 

αγσλίζηεθε κε ην ΣΑΓ Αιεμαλδξνχπνιεο. Ο αγψλαο 

έιεμε 19 – 5 ππέξ ησλ ΣΑΓ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28/1/2010 ε νκάδα ράληκπνι ησλ αγνξηψλ λίθεζεο 

ην 2
ν
 Γπκλάζην Αιεμαλδξνχπνιεο κε 13 -11. ηνλ 

επφκελν αγψλα ζηηο 1/2/2010 εηηήζεθε απφ ην 5
ν
 

Γπκλάζην Αιεμαλδξνχπνιεο. 
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Σν απφγεπκα ηνπ αββάηνπ 6 Φεβξνπαξίνπ ζην Πάξθν Δζληθήο Αλεμαξηεζίαο ε ρνξεπηηθή νκάδα ηνπ 

ζρνιείνπ καο παξνπζίαζε ην απνθξηάηηθν δξψκελν: ην γατηαλάθη θαη έλα πινχζην πξφγξακκα απφ ρνξνχ, 

ζθνξπίδνληαο ην θέθη. Σελ εθδήισζε παξαθνινχζεζαλ, παξά ηηο αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ην θνηλφ ηεο 

πφιεο θαη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ καο κεηακθηεζκέλνη κε ζέκα «πνιίηεο ηνπ θφζκνπ».  

 



Γαϊηαλάθη 

Απφ ηα ιίγα έζηκα πνπ δηαηεξνχληαη σο ηηο κέξεο 

καο, ην γαϊηαλάθη πέξαζε ζηελ Διιάδα απφ 

πξφζθπγεο ηνπ Πόληνπ θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο. 

Γεθαηξία άηνκα ρξεηάδνληαη γηα λα ζηήζνπλ ην 

ρνξφ. Ο έλαο θξαηά έλα κεγάιν ζηύιν ζην θέληξν, 

απφ ηελ θνξπθή ηνπ νπνίνπ μεθηλνχλ 12 καθξηέο 

θνξδέιεο, θαζεκηά κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα. Οη 

θνξδέιεο απηέο ιέγνληαη γαϊηάληα θαη δίλνπλ ην 

φλνκά ηνπο ζην έζηκν. Γχξσ απφ ην ζηχιν, 12 

ρνξεπηέο θξαηνχλ απφ έλα γατηάλη θαη ρνξεύνπλ 

καδί, ζε 6 δεπγάξηα. Καζψο θηλνχληαη γχξσ απφ ην 

ζηχιν, θάζε ρνξεπηήο ελαιιάζζεηαη κε ην ηαίξη ηνπ 

θη έηζη φπσο γπξλνχλ πιέθνπλ ηηο θνξδέιεο γχξσ 

απφ ην ζηχιν δεκηνπξγψληαο ρξωκαηηζηνύο 

ζπλδπαζκνύο. Όηαλ πηα νη θνξδέιεο ηπιηρηνχλ 

γχξσ απφ ην ζηχιν θαη νη ρνξεπηέο ρνξεχνπλ φιν 

θαη πην θνληά ζε απηφλ, ηφηε ν ρνξφο ηειεηψλεη θαη 

ην ζηνιηζκέλν γαϊηαλάθη κέλεη λα ζπκίδεη ην 

απνθξηάηηθν πλεχκα.  

 

 

 

Με ηε ιαηηλνγελή ιέμε θαξλαβάιη, ηελ αληίζηνηρε 

ηεο ειιεληθήο απόθξεω ή απνθξηά, 

ραξαθηεξίδεηαη ε πεξίνδνο ησλ ηξηψλ εβδνκάδσλ 

πξηλ απφ ηελ Καζαξά Γεπηέξα, θαηά ηελ νπνία 

επηθξαηεί ην έζηκν ηνπ καζθαξέκαηνο. 

Κπξηνιεθηηθά «Απνθξεά» ζεκαίλεη ηνλ 

απνραηξεηηζκφ ηεο πεξηφδνπ θξεαηνθαγίαο ή ηελ 

απνρή απφ ην θξέαο (απφ-θξεψ). Αληίζηνηρα θαη ε 

ιαηηλνγελήο ιέμε «Καξλαβάιη» είλαη ζχλζεηε απφ 

ηηο ιέμεηο carne = θξέαο θαη vale = ραηξεηψ. Οη 

Απφθξηεο απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηελ εηζαγσγή 

ζηελ πεξίνδν ηεο λεζηείαο θαη πξνεηνηκαζίαο γηα 

ηε κεγαιχηεξε γηνξηή ηεο ρξηζηηαλνζχλεο, ην 

Πάζρα. Απνηεινχλ γηα ηνπο πηζηνχο κηα πεξίνδν 

εθηφλσζεο, πξηλ αξρίζεη ε αξαθνζηή, πνπ μεθηλά 

ηελ Καζαξά Γεπηέξα. Με ηε λεζηεία ηεο 

αξαθνζηήο νη πηζηνί πξνεηνηκάδνληαη ςπρηθά θαη 

ζσκαηηθά γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα Θεία Πάζε 

θαηά ηε Μεγάιε Δβδνκάδα.  

Παιηφηεξα ην θαξλαβάιη γηλφηαλ παληνχ 

ζηελ Διιάδα κε καζθαξάηεο νκαδηθέο, ρνξνχο 

γιέληηα, ζάηηξα θαη δηάθνξα ηδηαίηεξα έζηκα ζε 

θάζε κέξνο. Ήηαλ επθαηξία γηα μεθάλησκα, θξαζί 

θαη ρίιηα δπν πεηξάγκαηα.  

ηελ πεξηνρή καο, ε Ξάλζε κε ην μαθνπζηφ 

πιένλ θαξλαβάιη ηεο απνηειεί πφιν έιμεο, αθνχ 

έρεη ην κεγαιχηεξν θαξλαβάιη ησλ Βαιθαλίσλ κε 

πνιιά ιανγξαθηθά ζηνηρεία, Δδψ αλαβηψλεη ην 

παιηφ έζηκν «Σν θάςηκν ηνπ Σδάξνπ». χκθσλα κε 

ηελ ηνπηθή παξάδνζε ν «Σδάξνο» ή «Σδάξνπο» 

θαηά ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο ήηαλ 

έλα αλζξψπηλν νκνίσκα, ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζε 

έλα ζσξφ απφ πνπξλάξηα. Σελ ηειεπηαία Κπξηαθή 

ηεο Απνθξηάο, θαηγφηαλ ζην θέληξν αιάλαο, 

πιαηείαο ή ζε πςψκαηα γηα λα κελ έρνπλ ην 

θαινθαίξη ςχιινπο. Σν έζηκν απηφ ην έθεξαλ νη 

πξφζθπγεο απφ ην ακαθψβ ηεο Αλαηνιηθήο 

Θξάθεο θαη αλαβηψλεη θάζε ρξφλν απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ νκψλπκνπ ζπλνηθηζκνχ, ν νπνίνο 

βξίζθεηαη θνληά ζηε γέθπξα ηνπ πνηακνχ 

Κφζπλζνπ ηεο Ξάλζεο. Ζ νλνκαζία «Σδάξνο» 

πξνήιζε απφ ηνλ ηδηφξξπζκν ήρν, πνπ 

δεκηνπξγνχζε ε θαχζε ηνπ ζάκλνπ «ηδ,ηδ,ηδ...».  

  Κωλζηαληίλα ηδέξε 
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Ο Καπρεζηάξεο 

Θέιεη φζν ηίπνηα άιιν ζηνλ θφζκν λα ηνλ 

πξνζέρνπλ. Γελ έρεη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ή 

ραξίζκαηα, γη' απηφ ζεσξεί πσο ν θαιχηεξνο ηξφπνο 

γηα λα αλεβεί ςειά ζηελ εθηίκεζε ησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπ είλαη λα θαπρηέηαη. 

Μηιάεη επί ψξεο αηειείσηεο γηα ηηο επηηπρίεο 

ηνπ θαη ην κφλν πνπ θεξδίδεη είλαη λα εθλεπξίδεη ηνπο 

άιινπο θαη λα γίλεηαη αθφκα πην αληηπαζεηηθφο ζηα 

κάηηα ηνπο. πρλά πξνζζέηεη θαη ςέκαηα ζηηο 

ηζηνξίεο ηνπ, αξθεηά ππεξβνιηθά γηα λα κπνξνχλ νη 

ζπκκαζεηέο ηνπ λα ηα μερσξίδνπλ. 

Ο παζίθιαο 

ε κηα ηάμε, ζηελ νπνία  νη επηδφζεηο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ δελ είλαη ηδηαίηεξα θαιέο, 

ζηνλ καζεηή κε ηνπο θαιχηεξνπο βαζκνχο θνιιάλε 

ηελ ηακπέια ηνπ ζπαζίθια. 

Ση θάλεη δειαδή ν ζπαζίθιαο; Απιά 

πξάγκαηα. Πξνζέρεη ζην κάζεκα, κειεηά 

πξνζεθηηθά, θξαηάεη ζεκεηψζεηο θαη πξνεηνηκάδεηαη 

γηα δηαγσλίζκαηα θαη εμεηάζεηο κε ηαθηηθέο 

επαλαιήςεηο. 

Ο "ζπαζίθιαο" ραίξεη κεγάιεο εθηίκεζεο απφ 

ηνλ θαζεγεηή. Δίλαη εληάμεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

θαη παξαθνινπζεί ην κάζεκα κε πξνζήισζε, θάηη 

πνπ δελ κπνξεί λα πεη ν θαζεγεηήο γηα ηνπο 

ππφινηπνπο καζεηέο. 

Ο ζπαζίθιαο δελ ζέιεη λα ραιάζεη ηε θήκε 

ηνπ, γη' απηφ πξνηηκά λ' απνθεχγεη ηηο θαθέο παξέεο 

θαη ηνπο καζεηέο κε ρακεινχο βαζκνχο. 

Υαξαθηεξίδεηαη απηνκάησο σο βαξεηφο. Μάιηζηα, 

εάλ ζηελ ηάμε ηνπ "αξρεγφο" είλαη έλαο θαθφο 

καζεηήο, ηφηε ε δσή ηνπ κπνξεί λα γίλεη πνιχ 

δχζθνιε.  

 

Ο Κιόνπλ 

Όηαλ ιείπεη, είλαη κηα θπξηνιεθηηθά 

"ερεξή" απνπζία, θαζψο ν ζφξπβνο ηελ ψξα ηνπ 

καζήκαηνο πέθηεη θαηά πνιιά ληεζηκπέι. Γελ 

κπνξεί λα θαζίζεη νχηε κηα ζηηγκή ήζπρνο, θάηη 

πνπ βέβαηα δελ επραξηζηεί ηνπο θαζεγεηέο. Αιιά 

ηα αζηεία ηνπ είλαη ηφζν έμππλα θαη ην ρηνχκνξ ηνπ 

ηφζν πξσηφηππν, πνπ αθφκα θη ν ζθιεξφηεξνο 

εθπαηδεπηηθφο αδπλαηεί λα θξαηήζεη ηα γέιηα ηνπ.  

Δηδηθεχεηαη ζηηο κηκήζεηο θαζεγεηψλ, θη αλ ηχρεη 

λα ιείπεη θαλέλαο, ακέζσο παίξλεη ηε ζέζε ηνπ, 

ζηήλνληαο κηα μεθαξδηζηηθή παξάζηαζε. Κάλεη 

θαπζηηθή θξηηηθή ζηνπο πάληεο, αιιά φρη πίζσ απφ 

ηελ πιάηε ηνπο.  Μεξηθέο θνξέο μεπεξλά ηα φξηα 

θαζψο εθκεηαιιεχεηαη ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ 

θαζεγεηψλ απέλαληί ηνπ,. Σφηε έρεη κπιέμεη 

άζρεκα… ! 

Trendsetter, ν ζηαξ ηεο ηάμεο 

Δίλαη cool, κεξηθέο θνξέο θαη ιίγν 

ςεινκχηεο, αιιά γεληθά «ραιαξφο» άλζξσπνο. Ο 

trendsetter είλαη θαηά θαλφλα πνιχ θαιφ θηιαξάθη. 

Γελ δηαθέξεη ηξνκεξά απφ ηνλ ζπλεζηζκέλν 

καζεηή, απιά έρεη ζπλήζσο πεξηζζφηεξεο 

ειεπζεξίεο απ’ φ,ηη νη άιινη, θαιχηεξνπο βαζκνχο 

θη έλα ζσξφ θίινπο. 

Αιιά ν trendsetter δελ κέλεη αηψληα ζηελ 

θνξπθή, πξέπεη λα ππεξαζπίδεηαη ζπλέρεηα ηε ζέζε 

ηνπ! πλήζσο έρεη ην ζάξξνο "λα θνιπκπά θφληξα 

ζην ξεχκα". Έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επαλαθέξεη ζηε 

κφδα θάηη πνπ είρε μεραζηεί εδψ θαη πνιχ θαηξφ ή 

ζεσξνχληαλ out κέρξη ηφηε. Ζ επηξξνή πνπ αζθεί 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ είλαη ζπλήζσο ηξνκεξή! 

Μπξηώ Σδηληδή 
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 Σν πξφβιεκα ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο ηαιαλίδεη ηελ πφιε ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο. Απηή ηε ζηηγκή 

ππάξρνπλ πνιιά παηδηά ζε θάζε ηάμε θαη έρνπλ κεηαηξαπεί ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο φινη νη βνεζεηηθνί 

ρψξνη ησλ ζρνιείσλ. Σν επφκελν βήκα ζα είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ζε πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή 

βάξδηα. 

  Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο, ηελ Σεηάξηε 27 Ηαλνπαξίνπ, ζηηο 11.30 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιιαιεηήξην 

δηακαξηπξίαο κπξνζηά ζην Γεκαξρείν απφ εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη γνλείο, πνπ νξγαλψζεθε απφ ην 

χιινγν Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αιεμαλδξνχπνιεο, ηελ Α’ ΔΛΜΔ Ν. Έβξνπ θαη ηελ 

‘Έλσζε πιιφγσλ Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο.  

   Αξρηθά ππήξμε νκηιία απφ εθπξνζψπνπο θαη ησλ ηξηψλ απηψλ θνξέσλ νη νπνίνη ηφληζαλ ηελ 

έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, δειψλνληαο ξεηά φηη ην πξφβιεκα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 

άκεζα. Δθπξφζσπνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεθαλ κε ην Γήκαξρν, θχξην Γ. Αιεμαλδξή, θαη 

θαηέζεζαλ ςήθηζκα κε ηα αηηήκαηα ηνπο. Ο θ. Αιεμαλδξήο ππνζρέζεθε λα βξεζεί ιχζε ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ. Αθνινχζεζε πνξεία δηακαξηπξίαο έσο ηα γξαθεία ηεο λνκαξρίαο. ην ζπιιαιεηήξην απηφ 

ζπκκεηείρε δπλακηθά θαη ην γπκλάζην καο. 

                Νηθήηαο Σεξδνύδεο 
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«…Ληηά τηίζηε ηα, απιότωρα, κεγάια 

γερά ζεκειηωκέλα, από ηες τώρας  

αθάζαρηες ποιύβοες, αρρωζηηάρας, 

καθρηά καθρηά η’ αλήιηαγα ζοθάθηα 

ηα ζτοιεηά τηίζηε! 

 

θαη ηα πορηοπαράζσρα ηωλ ηοίτωλ 

περίζζηα αλοίτηε, λα ’ρτεηαη ο θσρ 

ήιηος, 

δηαθεληεσηής, λα τύλεηαη λα θεύγεη.. 

 

  Κωζηής Παιακάς 
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Δθπαηδεπηηθό πξνζωπηθό! 

 

ηελ Φηλιαλδία ε δηδαζθαιία είλαη επάγγεικα πνπ 

έρεη ηνλ ζεβαζκφ φισλ. Οη δάζθαινη είλαη 

θαηαξηηζκέλνη κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη 

θαινπιεξσκέλνη. 

Δίλαη εθπαηδεπκέλνη λα μερσξίδνπλ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε καζεηή, λα αλαιχνπλ θαη 

λα βξίζθνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηνπο. ηφρνο 

ηνπο είλαη φρη «λα βγεη ε χιε»,  αιιά λα κειεηνχλ 

θαη λα ζπδεηνχλ κε ηνπο καζεηέο πεξηζζφηεξα απφ 1 

βηβιία ζε θάζε κάζεκα. ην ζρνιείν εθηφο απφ ηνπο 

δαζθάινπο ππάξρνπλ δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, 

γηαηξφο, λνζνθφκνο, ςπρνιφγνο. 

 

ρνιηθνί ρώξνη! 

 

ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ εθηφο απφ ηηο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο ππάξρνπλ ζχγρξνλα εξγαζηήξηα 

θπζηθήο θαη ρεκείαο, βηβιηνζήθε κε ζχγρξνλν 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ακθηζέαηξα γηα ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο, ζηνχληην ερνγξάθεζεο γηα καζήκαηα 

κνπζηθήο, ζηνχληην ηειεφξαζεο γηα καζήκαηα 

δεκνζηνγξαθίαο, θιεηζηά γπκλαζηήξηα θαη πηζίλεο, 

αίζνπζεο ραιάξσζεο θαη ζάνπλαο, εζηηαηφξην πνπ 

παξέρεη δσξεάλ θαγεηφ. 

 

Μάζεζε – Βαζκνινγία! 

 

Σα καζήκαηα απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ρσξίδνληαη ζε 

ππνρξεσηηθά θαη πξναηξεηηθά (π.ρ. ζξεζθεπηηθά). Ο 

καζεηήο, αθνχ ελεκεξσζεί γηα ην θάζε κάζεκα, 

κπνξεί λα επηιέμεη ην εκεξήζην πξφγξακκά ηνπ 

(αθφκα θαη λα πάεη ζε άιιε ηάμε φηαλ ηνλ 

ελδηαθέξεη ην κάζεκα). Οη δάζθαινη δελ απαηηνχλ 

απφ ηνπο καζεηέο λα απνζηεζίζνπλ γλψζεηο πνπ ζε 

ιίγν ζα μεράζνπλ, αιιά ηνπο ελδηαθέξεη καδί ηνπο 

λα κειεηνχλ θαη λα ζπδεηνχλ φζα κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή. ηφρνο ηνπο 

είλαη λα αγαπήζνπλ νη καζεηέο ηε κειέηε γηα λα 

ζπλερίζνπλ κφλνη ηνπο. 

 Ζ παηδεία κηαο ρψξαο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο 
ηνκέαο ηεο, ε βάζε φπνπ ζηεξίδνληαη φια ηα άιια. 

Ο καζεηήο ζηε ρψξα καο θαζεκεξηλά 

αθηεξψλεη 10-12 ψξεο (ίζσο θαη πεξηζζφηεξν) ζε 

ζρνιείν θαη θξνληηζηήξηα, πλίγεηαη ζην άγρνο, είλαη 

ν πην ζθιεξά εξγαδφκελνο θαη δεη ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φπνπ ππάξρεη ηφζε πίεζε κε 

ηφζν θησρά απνηειέζκαηα, αθνχ έρεη αμηνινγεζεί 

ζηελ 38ε ζέζε αλάκεζα ζε 57 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. 

ε κηα καθξηλή ρψξα, ζηελ Φηλιαλδία, κε ηνλ ίδην 

ζρεδφλ πιεζπζκφ, εδψ θαη κηα δεθαεηία νη καζεηέο 

βγαίλνπλ πξψηνη ζε φιεο ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ 

ΟΟΑ, νη λένη δέρνληαη ειάρηζηε πίεζε, έρνπλ 

ειεχζεξν ρξφλν, δελ έρνπλ άγρνο γηα ηελ καζεηηθή 

δσή θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα παλεπηζηήκηα. 

 

Έλα δηαθνξεηηθό ζρνιείν! 

 

ηελ Φηλιαλδία ππάξρεη έλα άιιν ζρνιείν, γειαζηφ, 

αλνηρηφθαξδν, θηιηθφ ζρνιείν. Δίλαη ζρνιείν 

δεκφζην, νινήκεξν, κε ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο, 

πινχζηνπο θαη κε (ηδησηηθά ζρνιεία ππάξρνπλ 

ειάρηζηα). ηελ κηθξή καζεηηθή θνηλσλία 

ζπλππάξρνπλ φινη φπσο ζηελ θνηλσλία ησλ 

‘κεγάισλ’. 

 

 

 

 



   

Γξάθνπλ ζπλέρεηα ηεζη φρη γηα λα βαζκνινγεζνχλ, 

αιιά γηα λα θαιχςνπλ ηηο αδπλακίεο κε εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία. Ζ θηινζνθία ηνπο είλαη «ε βαζκοιογία 

απογοεηεύεη ηολ αδύλακο καζεηή, ελώ επηβραβεύεη 

ηολ θαιό ποσ έηζη θη αιιηώς δελ τρεηάδεηαη 

επηβράβεσζε» 

Αο ζθεθηνύκε γηα ιίγν πόζν αληαγωληζηηθά 

ζθεθηόκαζηε εκείο ζε ζρέζε κε ηνπο βαζκνύο! 

Ρωηάεη ν έλαο ηνλ άιινλ γηα ηνλ βαζκό ηνπ, θαη 

ζπκπεξηθεξόκαζηε κε ην ύθνο ηνπ ληθεηή ή ηνπ 

ληθεκέλνπ αλάινγα κε ην απνηέιεζκα. 

 

Μεηά ην ζρνιείν ηη; 

 

ηε Φηλιαλδία ν καζεηήο φηαλ ηειεηψζεη, αθήλεη ηα 

βηβιία ηνπ ζην ζρνιείν, γπξίδεη ζπίηη θαη είλαη 

ειεχζεξνο λα ραξεί ηελ ππφινηπε κέξα ηνπ. 

Φξνληηζηήξηα ΓΔΝ ππάξρνπλ!!! Δίλαη πξψηνη 

ζηνλ θφζκν ζηελ κειέηε εμσζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη 

ηειεπηαίνη ζε ηειεζέαζε! 

Αιήζεηα ππάξρεη άξαγε άιιε ρψξα ζηνλ θφζκν 

εθηφο απφ ηελ Διιάδα φπνπ βιέπεηο λένπο κε 

ηζάληεο ζηελ πιάηε κέρξη αξγά ηελ λχρηα λα 

ηξέρνπλ, ζαλ ηνλ Βέγγν, λα πξνιάβνπλ ην επφκελν 

κάζεκα απνζηήζηζεο; Καη ηειεηψλνπλ ηελ κέξα 

ηνπο,  εμαληιεκέλνη κπξνζηά ζηελ ηειεφξαζε. 

 

Γηαηί ηειηθά δελ κπνξνχκε λα έρνπκε έλα ζρνιείν 

ειεχζεξν...ζαλ ηα φλεηξά καο, αθνχ ππάξρεη, 

νκνξθηά ζηελ γλψζε φηαλ φκσο είλαη ειεχζεξε θαη 

φρη αλαγθαζηηθή; 

 

Άγγεινο Γθόγθνο 

 

 

  

 

«H Φηλιαλδία επελδύεη ζηε γλώζε»  

H ππ. Παηδείαο Tuula Haatainen κηιά γηα 

ην εθπαηδεπηηθό ζαύκα ζηελ παηξίδα ηεο  

 

 

ηε Φηλιαλδία, ζεβφκαζηε πξαγκαηηθά ηελ 

εθπαίδεπζε θαη επελδχνπκε ζ’ απηήλ, κε ζηφρν ηελ 

παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

θνηηεηέο καο. Έρνπκε πεηζηεί φηη κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ε νηθνλνκία ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο 

ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθφηεξα, δίδνληαο 

παξάιιεια ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηε δπλαηφηεηα λα 

απνδίδεη ηα κέγηζηα πξνο φθεινο ηεο επεκεξίαο ηνπ 

ζπλφινπ. 

     Aλ ζέινπκε λα αλαδεηήζνπκε ηηο ξίδεο απηήο 

ηεο πξνζπάζεηαο, ζα πξέπεη λα γπξίζνπκε πίζσ ζηε 

δεθαεηία ηνπ ‘70, φηαλ πήξακε ηελ απφθαζε λα 

εθαξκφζνπκε εληαίν ελλεαεηέο εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο καο, 

απφ ηα 7 έσο ηα 16 ηνπο ρξφληα. πλαπνθαζίζακε 

φηη ζα πξνρσξήζνπκε κε φινπο ηνπο καζεηέο, 

επηδηψθνληαο πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα φια ηα 

παηδηά σο ηα 16 ηνπο.  

Eλδηαθεξζήθακε θαη γηα ηνπο δαζθάινπο, 

ηνλ ππξήλα, αλ ζέιεηε ηεο εθπαίδεπζήο καο θαη 

επελδχζακε πάλσ ηνπο. Γη’ απηφ κελ εθπιαγείηε αλ 

ζαο πσ φηη νη δάζθαινη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία έρνπλ κεηαπηπρηαθφ δίπισκα, ελψ 

εθπαηδεχνληαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνπιεηάο 

ηνπο.    

Yπάξρεη θαη θάηη αθφκε πνπ νθείισ λα  

ηνλίζσ. Eλα κεγάιν θνκκάηη ηεο επέλδπζήο καο 

πεγαίλεη ζηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

ηφρνο καο είλαη λα εληνπίζνπκε φζν ην δπλαηφλ 

λσξίηεξα ηα παηδηά απηά, θπξίσο ζην λεπηαγσγείν ή 

ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, θαη  ακέζσο λα ηνπο 

παξάζρνπκε επηπιένλ βνήζεηα θαη ππνζηήξημε. 

ηελ φιε πξνζπάζεηα ζπκβάιιεη  πνιχ ην 

επηηπρεκέλν ζχζηεκα δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ καο. 

Έρνπκε θξνληίζεη νη δεκφζηεο βηβιηνζήθεο λα 

βξίζθνληαη θνληά ζηα ζρνιεία γηα λα κπνξνχλ 

δάζθαινη θαη καζεηέο λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ, κα 

θπξίσο γηα λα κάζνπλ ηα παηδηά λα δηαβάδνπλ. Γελ 

είλαη ηπραίν φηη ηα παηδηά καο είλαη πξψηα ζην 

δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν. 
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Γεκήηξεο Σδηξνύδεο 

 

ηηο 20/1/2010,  έγηλε ελεκέξσζε ζηνπο καζεηέο 

ηεο A΄ ηάμεο ηνπ γπκλαζίνπ καο κε ζέκα ηελ αζθαιή 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. ηελ εθδήισζε κίιεζαλ ε θπξία 

Α. Βνχιγαξε, ππεχζπλε ηεο Γηεχζπλζεο Γ/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο, ν 

θχξηνο Υξ. Καθαιήο, πξφεδξνο ηεο Έλσζεο 

Καηαλαισηψλ Έβξνπ θαη ε θπξία Δ. Σζφθα, εθπξφζσπνο 

ηεο Γηεχζπλζεο Δκπνξίνπ ηεο Ννκαξρίαο Έβξνπ. 

   Μεηά νη θχξηνη Παπαιεσλίδαο Αληψλεο θαη Καιηζίδεο 

Υξήζηνο, απφ ην Κέληξν Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ 

Σερλνινγηψλ, παξνπζίαζαλ πιηθφ κε slides ζρεηηθά κε 

ηελ αζθαιή ρξήζε θαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χκθσλα κε ηνπο νκηιεηέο ην δηαδίθηπν είλαη ε 

κεγαιχηεξε πεγή πιεξνθφξεζεο θαη ζπγρξφλσο ε 

κεγαιχηεξε πεγή παξαπιεξνθφξεζεο ηνπ αηψλα, θαζψο 

φπσο ζεκείσζαλ, φηαλ παίξλνπκε κηα πιεξνθνξία, 

πξέπεη λα ηε δηαζηαπξψλνπκε κε άιιεο. Δπίζεο 

αλαθέξζεθαλ ζε φια φζα ζα πξέπεη λα απνθεχγνπκε 

φηαλ ζεξθάξνπκε.  

ηε ζπλέρεηα καο κίιεζαλ γηα ην ηη πξέπεη λα 

πξνζέρνπκε, φηαλ παίδνπκε ειεθηξνληθά παηρλίδηα:  

 ηε ζεκαληηθή δέζκεπζε ρξφλνπ,  

 ηε δηαηαξαρή ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ, 

 ηελ παξακέιεζε ησλ καζεκάησλ θαη  

 ηε ζχγρπζε πξαγκαηηθνχ κε εηθνληθφ θφζκν.  
ην ηέινο αλαθέξζεθαλ ζηα πιενλεθηήκαηα, ηα 

κεηνλεθηήκαηα θαη ηνπο θηλδχλνπο ησλ ειεθηξνληθψλ 

αγνξψλ. ε φινπο ηνπο καζεηέο κνηξάζηεθε θαη έληππν 

ελεκεξσηηθφ πιηθφ. 

 

 

 Βαζηθνί θαλόλεο ζην δηαδίθηπν 

 

 Γελ απνθαιχπησ πνηέ πξνζσπηθέο 

ιεπηνκέξεηεο ζην δηαδίθηπν (πξαγκαηηθφ 

φλνκα, δηεχζπλζε, ηειέθσλν) 

 

 Γελ θάλσ πνηέ αγνξέο απφ ην δηαδίθηπν, αλ 

δελ είλαη δίπια κνπ έλαο γνλέαο, θαη πνηέ απφ 

ηζηνρψξνπο πνπ δε γλσξίδσ αλ είλαη έγθπξνη. 

 

 Πνηέ δε ζπλαληψ ζην θπζηθφ θφζκν θίινπο 

πνπ γλψξηζα απφ ην δηαδίθηπν, αλ δε κε 

ζπλνδεχεη έλαο γνλέαο ή θάπνηνο ελήιηθνο ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ γνληψλ κνπ. 

 

 Δλεκεξψλσ ηνλ γνλέα κνπ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δηαβάζσ ζην δηαδίθηπν θάηη πνπ κε 

ελνριεί. 

 

 Γελ θαηεγνξψ νχηε πξνζβάιισ θάπνηνλ 

ζην δηαδίθηπν ζεσξψληαο φηη αζηεηεχνκαη, 

γηαηί ην αζηείν κνπ κπνξεί λα κε γίλεη 

απνδεθηφ. 

 

 Αληηκεησπίδσ ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζα ήζεια 

κνπ θέξνληαη θη απηνί. 

 

 Μπνξψ λα δηαζθεδάδσ ζηνλ εηθνληθφ 

θφζκν ηνπ δηαδηθηχνπ, φκσο πάληα 

αλαγλσξίδσ φηη δηαθέξεη απφ ηνλ πξαγκαηηθφ. 

 

 Γηαζηαπξψλσ πάληα ην πιηθφ πνπ βξίζθσ 

ζην δηαδίθηπν κε άιιεο πεγέο, φπσο βηβιία, 

εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. 

 

 Γελ αληηγξάθσ έηζη απιψο θείκελα απφ ην 

δηαδίθηπν γηα ηηο εξγαζίεο κνπ, γηαηί είλαη ζαλ 

λα θιέβσ. 

 

 Κάλσ ηαθηηθά δηαιείκκαηα φηαλ είκαη ζην 

δηαδίθηπν, γηα λα μεθνπξάδνληαη ηα κάηηα κνπ. 

 

 

(πεγή: saferinternet.gr) 
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Μεηά ηελ ελεκέξσζε 

κνηξάζηεθαλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο 

εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ ππνινγηζηή 

γεληθφηεξα.  

 

 

Από ηνπο 123 καζεηέο ηεο Α΄ 
Γπκλαζίνπ πνπ απάληεζαλ:  

 νη 108 (87%) απφ απηνχο 

έρνπλ πξφζβαζε Internet ζην 

ζπίηη ηνπο,  

 νη 95 (77%) έρνπλ ινγαξηαζκφ  

e-mail θαη  

 νη 70 (60%) έρνπλ 

ινγαξηαζκνχο ζε ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

(Facebook, myspace θιπ.)  

 

Από ηνπο 108 καζεηέο πνπ 

έρνπλ πξόζβαζε ζην Internet:  

 νη 95 (85%) δήισζαλ φηη νη 

γνλείο ηνπο έρνπλ θάπνηεο 

βαζηθέο γλψζεηο ρξήζεο 

ππνινγηζηή θαη δηαδηθηχνπ,  

 νη 35 (32%) δελ έρνπλ θάλεη 

θάπνηα ζπδήηεζε-ζπκθσλία 

κε ηνπο γνλείο ηνπ γηα ηηο ψξεο 

θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ρξήζεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ ,  

 12 καζεηέο απφ απηνχο 

παξακέλνπλ ζπλδεδεκέλνη ζην 

δηαδίθηπν πάλσ απφ 3-4 ψξεο 

ηε κέξα 
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Από ηνπο 123 καζεηέο: 

 

 νη 105 (85%) δελ έρνπλ ειεθηξνληθνχο 

θίινπο πνπ λα κελ ηνπο γλσξίδνπλ 

πξνζσπηθά  

 ελψ ην ππφινηπν 15% έρεη θίινπο πνπ δελ 

ηνπο γλσξίδεη πξνζσπηθά. 

 

     

Γεκήηξεο Σδηξνύδεο  
 
 

Υξήζηκεο δηεπζχλζεηο:  

www.saferinternet.gr,  

www.safeline.gr,   

www.youth-health.gr.   

 

 

http://www.saferinternet.gr/
http://www.safeline.gr/


             χκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό 

Τγείαο έλαο ζηνπο δχν θαπληζηέο πνπ μεθηλνχλ ην 

θάπληζκα ζε λεαξή ειηθία ζα πεζάλεη ηειηθά 

πξφσξα απφ λφζν πνπ έρεη ζρέζε κε ην θάπληζκα. 

      Οη 4.000 πεξίπνπ ρεκηθέο νπζίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ θαη ε 

ρξφληα έθζεζε ζ’ απηέο επζχλνληαη γηα: 

 θαηαζηξεπηηθή θιεγκνλή ηνπ βξνγρηθνχ 

δέληξνπ θαη ησλ πλεπκφλσλ 

 ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα. 

 πξφθιεζε ζηεθαληαίαο λφζνπ 

 πξφθιεζε θαξθίλνπ άιισλ νξγάλσλ, φπσο 
ιάξπγγα, ζηφκαηνο, ρεηιηψλ  

 δηαηαξαρέο ηεο εκκήλνπ ξχζεσο 

(πεξηφδνπ) θαη πξφσξε εκκελφπαπζε ζηηο 

γπλαίθεο, 

 αληθαλφηεηα ζηνπο άλδξεο.  

 εηδηθά ζηηο κεηέξεο, πξηλ ή θαηά ηελ 
εγθπκνζχλε, πξνθαιεί βιάβεο ζην έκβξπν 

 

 

 

8 ιόγνη θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο 

 
Το κάπνιζμα ζκοηώνει : Σν θάπληζκα είλαη 

ππεχζπλν γηα ρηιηάδεο ζαλάηνπο θάζε ρξφλν.  

Ο 1 ζηνπο 10 θαπληζηέο βιέπεη ην πξνζδφθηκν 

επηβίσζήο ηνπ λα κεηψλεηαη θαηά 20 ρξφληα. 

 

Το κάπνιζμα είναι δαπανηπό : ηα ηζηγάξα 

κπνξνχλ λα κεηψζνπλ γξήγνξα έλαλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ρξέε ζ’ 

έλα λεαξφ άηνκν ή ζε κηα νηθνγέλεηα. 

 

         Το κάπνιζμα αλλοιώνει : Ζ πνιχρξνλε ρξήζε 

ηνπ κεηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε γεχζε θαη ηελ 

φζθξεζε. 

           

Το κάπνιζμα βλάπηει ηο ζώμα εζωηεπικά και 

εξωηεπικά : Σν θάπληζκα νδεγεί ζε αλαπλεπζηηθά 

πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ θάλεη ηα καιιηά ζακπά 

αθπδαηψλνληαο ζπγρξφλσο ην δέξκα, ην νπνίν κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απνθηά θαηά απφρξσζε. 

           

Το κάπνιζμα είναι ναπκωηικό : Σν θάπληζκα 

δεκηνπξγεί ζχληνκα εμάξηεζε απφ ηελ νπνία  είλαη 

δχζθνιν λα μεθχγεη ν θαζέλαο.  Σν πξψην  ηζηγάξν 

πνπ ζπρλά αλάβεη θάπνηνο γηα ράξε ηεο παξέαο 

κπνξεί λα απνβεί επηθίλδπλν γηα ηε ζπλέρεηα.  

           

Το κάπνιζμα είναι μια ανοικηή πόπηα ππορ άλλερ 

εξαπηήζειρ : Ζ πιεηνλφηεηα απηψλ πνπ είλαη 

εμαξηεκέλνη απφ ην νηλφπλεπκα (αιθνφι) ή απφ 

άιια λαξθσηηθά – είηε πξφθεηηαη γηα καιαθά 

(ραζίο), είηε ζθιεξά (εξσίλε, θνθαΐλε) – μεθίλεζε 

απ’ ηνλ θαπλφ. 

           

Το κάπνιζμα δεν είναι πια ηηρ μόδαρ : Γηα ηνπο 

λένπο ην θάπληζκα ζπλδέεηαη ζπρλά κε αλεζπρία ή 

κεηακθηεζκέλε εμέγεξζε θαηά ηεο αξρήο θαη ηεο 

θνηλσλίαο ελ γέλεη. 

 

Το κάπνιζμα είναι βλαβεπό για όζοςρ  βπίζκονηαι 

κονηά ζηον καπνιζηή : Πέξα απφ ηελ ελφριεζε πνπ 

πθίζηαηαη ε νηθνγέλεηά ηνπ, ν θαπλφο πξνθαιεί 

δπζθνξία θαη άκεζεο ή καθξνπξφζεζκεο αζζέλεηεο. 

Δηδηθφηεξα, ηα παηδηά είλαη εππξφζβιεηα ζην θαπλφ 

ησλ άιισλ.  
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 ε πνιινχο ρψξνπο, φπσο είλαη ηα κέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο θαη νη δεκφζηνη ρψξνη, ην 

θάπληζκα έρεη απαγνξεπηεί. Πιένλ είλαη θάηη πνπ 

ην θάλνπκε θξπθά ή ζε απνκνλσκέλν ρψξν, ελψ 

ελεκεξσλφκαζηε φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί. Ο θαπληζηήο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ζαλ έλα αλεχζπλν άηνκν, ην νπνίν δελ 

ελδηαθέξεηαη νχηε γηα ηνλ εαπηφ  ηνπ, νχηε γηα 

ηνπο άιινπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξφιν πνπ κεγάινο αξηζκφο θαπληζηψλ 

επηρεηξεί θάζε ρξφλν λα δηαθφςεη κφλνο ηνπ ην 

θάπληζκα, κφλν έλα 3 κε 5 % ην θαηαθέξλεη 

ηειηθά. Απηφ νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ζηνλ 

θαπλφ ηεο ληθνηίλεο, κηαο ηζρπξήο 

εμαξηεζηνγφλνπ νπζίαο (ίζσο φζν θαη ε εξσίλε). 

Ζ ληθνηίλε δξα ζηνλ εγθέθαιν κέζσ 

λεπξνβηνινγηθνχ κεραληζκνχ πξνθαιψληαο 

αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ρεκηθψλ νπζηψλ, φπσο 

ε ληνπακίλε. Οη νπζίεο απηέο πξνθαινχλ αίζζεκα 

επθνξίαο ζηνλ θαπληζηή, κεηψλνπλ ην άγρνο ηνπ 
θαη ηνλ θάλνπλ πην δξαζηήξην.  

Με ηνλ θαηξφ φκσο επέξρεηαη εμάξηεζε, 

ψζηε ε νπνηαδήπνηε κείσζε ή δηαθνπή ηεο 

εηζπλνήο θαπλνχ πξνθαιεί ζηνλ θαπληζηή 

λεπξηθφηεηα, άγρνο θη επίκνλε αλαδήηεζε ηνπ 

επφκελνπ ηζηγάξνπ. Αλ έλαο θαπληζηήο δηαθφςεη 

απφηνκα ην θάπληζκα, κέζα ζε δχν εβδνκάδεο 

πξνζηίζεληαη αυπλία, θαηάζιηςε, λαπηία, κπτθά 

άιγε. Σα ζπκπηψκαηα απηά αλαγθάδνπλ ηειηθά 

ηνλ θαπληζηή λα ζπλερίζεη ην θάπληζκα. 

 

  

 

Η Δπξώπε θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο 

 

Η Δπξωπαϊθή Έλωζε έρεη θαηαζηήζεη 

ηνλ αγψλα θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο κία απφ ηηο 

βαζηθέο ηεο πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δεκφζηαο πγείαο. Σελ 1ε Μαξηίνπ 2005, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή μεθίλεζε κία κεγάιε 

εθζηξαηεία ζηα κέζα ελεκέξσζεο ησλ 25 ηφηε 

Κξαηψλ Μειψλ ηεο ΔΔ, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε 

θαη ηελ παχζε ηνπ θαπλίζκαηνο, θαη ηελ 

ελεκέξσζε γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπ παζεηηθνχ 

θαπλίζκαηνο. Ζ εθζηξαηεία «Help-γηα κηα δσή 

ρσξίο ηζηγάξν» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

δηεμήρζε θαη ζηα 27 Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ θαη 

ππήξμε κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εθζηξαηείεο 

επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε δεκφζηα πγεία πνπ έγηλε 

πνηέ ζηνλ θφζκν. 

Οη λένη (ειηθίαο 15-34 εηψλ) ππήξμαλ ν 

θχξηνο ζηφρνο ηεο εθζηξαηείαο Help, θαζψο ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ «θαηαπνιέκεζε ηνπ θαπλίζκαηνο» σο 

ηάζε ζηελ Δπξψπε. Ζ εθζηξαηεία πεξηιάκβαλε 

ηελ κεηάδνζε ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ ζε 

εζληθά θαη παλεπξσπατθά θαλάιηα θαη 

δηαθεκίζεσλ ζηνπο αγαπεκέλνπο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο ησλ λέσλ, ηε δεκνζίεπζε άξζξσλ ζηα 

εζληθά κέζα ελεκέξσζεο θαη κία ζεηξά δξάζεσλ 

ζηα κέζα κε κεγάιε αθξνακαηηθφηεηα. Έλαο 

δηθηπαθφο ηφπνο αθηεξσκέλνο ζην Help 

(www.help-eu.com) ιεηηνπξγνχζε σο 

ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν φισλ ησλ ελεξγεηψλ ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο. Ο δηθηπαθφο απηφο ηφπνο έρεη 

δερζεί κέρξη ζήκεξα 7 εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Δηξήλε Κνπξάθε 
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Ζ πξσηλή αχξα ράηδεςε ην πξφζσπν ηνπ λεαξνχ Δβξαίνπ. Μεξηθέο ληθάδεο ρηνληνχ κπήθαλ 

απφ ην αλνηρηφ παξάζπξν θαη ζηξνβηιηζηήθαλ γηα ιίγεο ζηηγκέο πξνηνχ πξνζγεησζνχλ ζην 

παγσκέλν δάπεδν. Ο κηθξφο Ησλάζαλ, γηαηί έηζη ήηαλ ην φλνκα ηνπ αγνξηνχ, πξνζπάζεζε λα 

θαιχςεη ηα πφδηα ηνπ κε ηε ιεπηή θαη κηθξή θνπβέξηα. Οη πηηδάκεο ηνπ είραλ ηξχπεο απφ ηελ 

πνιπθαηξία θαη ζηα καιιηά ηνπ είραλ κπιερηεί άρπξα απφ ην θξεβάηη ζην νπνίν θνηκφηαλ. Γηα ηελ 

αθξίβεηα, δελ ππήξραλ θξεβάηηα, παξά κφλν παγσκέλα θαθάζηα φπνπ θνηκφληνπζαλ νη Δβξαίνη ζαλ 

ζηνηβαγκέλα ζαθηά. Ο Ησλάζαλ πείλαγε θαη θξχσλε. Δίρε εμαληιεζεί απφ ηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα 

θαη κηα θαξνηφζνππα δελ έθηαλε, γηα λα αληέμεη. Αθφκα ην πξσηλφ θακπαλάθη δελ είρε ρηππήζεη 

νπφηε είρε ιίγν ρξφλν λα ζθεθηεί ηελ παηξίδα ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.  

Όηαλ δνχζε εθεί, ζηε Βαξζνβία, μππλνχζε λσξίο, γηα λα κελ ράζεη ρξφλν απφ ην πξσηλφ 

παηρλίδη. Σνπ άξεζε λα ζνπιαηζάξεη ζηα ζνθάθηα, λα ραδεχεη ηηο βηηξίλεο θαη ηηο ηαηλίεο πνπ 

πξφβαιε ν θηλεκαηνγξάθνο. Μηα κέξα, φκσο, έθηαλε γηα λα αιιάμνπλ ηα πάληα. Θπκφηαλ…  

Ήηαλ Μάεο ηνπ 42, κία κέξα κεηά ηα γελέζιηά ηνπ. Δθείλε ηε κέξα δελ είρε βγεη έμσ λα 

παίμεη, γηαηί δηάβαδε ην βηβιίν πνπ ηνπ είραλ θέξεη δψξν. Ζ κεηέξα ηνπ έπιελε ηα πηάηα ελψ ε 

αδειθή ηνπ δηάβαδε έλα βηβιίν ζην ζαιφλη. Ο παηέξαο ηνπ είρε πεζάλεη πξηλ γελλεζεί ν Ησλάζαλ 

θαη έηζη δελ ηνλ είρε γλσξίζεη. Μφλν απφ ηηο θσηνγξαθίεο ηνλ ήμεξε. Ξαθληθά άθνπζαλ βήκαηα 

ζηηο ζθάιεο. Παξάμελν, γηαηί είραλ λα δερηνχλ επίζθεςε κήλεο. Ζ κεηέξα ηνπ έηξεμε λα  αλνίμεη 

ηελ πφξηα. ην θαηψθιη εκθαλίζηεθαλ  ηέζζεξηο αμησκαηηθνί θαη ηνπο είπαλ λα ηνπο 

αθνινπζήζνπλ. Γελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ  αιιηψο. Μάδεςαλ βηαζηηθά κεξηθά πξάγκαηα ζε κηα 

κηθξή βαιίηζα θαη μεθίλεζαλ. 

 Έθηαζαλ ζην ζηαζκφ ηεο Βαξζνβίαο. Δθεί ππήξραλ πνιινί Δβξαίνη πνπ πεξίκελαλ θαη 

απηνί. Σνπο έβαιαλ φινπο ζε έλα ηξέλν φπνπ ηαμίδεπαλ ηξεηο κέξεο κέρξη λα θηάζνπλ ζην 

Άνπζβηηο. Δθεί ρψξηζαλ ηνπο άληξεο απφ ηηο γπλαίθεο . Μεηά ηνπο άληξεο θαη ηα αγφξηα ηνπο 

ρψξηζαλ ζε δχν νκάδεο. Ο Ησλάζαλ ήηαλ ζε εθείλν κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο. Σνπο 

νδήγεζαλ ζηνπο θνηηψλεο ηνπο. Σνπο ππφινηπνπο ηνπο πήγαλ ζ έλα άιιν θηίζκα. Γελ ήμεξε αξρηθά 

ηη είλαη. Σν θαηάιαβε φκσο φηαλ άξρηζε λα ζάβεη ηνπο λεθξνχο. Απφ θείλε ηε κέξα δελ μαλαείδε 

ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Ζ Βαξζνβία είρε κεηακνξθσζεί ζε κηα βνκβαξδηζκέλε πεξηνρή κε 

εγθαηαιειεηκκέλα ζπίηηα θαη ζβεζκέλα ζπλζήκαηα ζηνπο ηνίρνπο. Πνχ θαη πνχ έβιεπεο θαλέλα 

ζθχιν λα ςάρλεη ζηα ζθνππίδηα… 

 

       Κύηξνο  Γεκήηξεο Ιάζνλαο 

 

 



 

ΠΡΑΙΝΑ ΚΑΦΔΣΙΑ      ΜΗΝ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙΣΔ! 

 γθαδφλ 

 θιαδέκαηα 

 θξνχηα θαη 

 ιαραληθά 

 νηθηαθά θπηά 

 θνπξηά 

 απνξξίκκαηα 

 θνπδίλαο 

 ππνιείκκαηα 

 απφ αθέςεκα 

 θινχδεο απφ 

 θξνχηα θαη 

 ιαραληθά 

 θχιια 

 θινχδεο θνξκψλ 

 άρπξα 

 πξηνλίδηα 

 ραξηί θνπδίλαο 

 ραξηνπεηζέηεο 

 ζηέιερνο 

 θαιακπνθηνχ 

 θφθαια 

 απνξξίκκαηα 

 ζθχισλ/γαηψλ 

 ιάδηα 

 ιίπε 

 ιηπαξέο νπζίεο 

 ππνιείκκαηα απφ 

 θξέαηα/ςάξηα 

 γαιαθηνθνκηθά 

 ζπφξνπο δηδαλίσλ 

 άξξσζηα θπηά 
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νθία Κνπξνπκηράθε 

Κνκπνζηνπνίεζε είλαη ε βηνινγηθή, 

αεξφβηα, ζεξκφθηιε θαη ειεγρφκελε δηεξγαζία 

κεξηθήο απνζχλζεζεο ησλ νξγαληθψλ 

απνβιήησλ, πνπ νδεγεί ζηελ παξαγσγή θνκπφζη, 

δειαδή. ελφο νξγαληθνχ εδαθνβειηησηηθνχ, πνπ 

πξνζνκνηάδεη ζην ρνχκνπο ηνπ εδάθνπο θαη 

πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Ζ 

θνκπνζηνπνίεζε είλαη έλαο πνιχ άκεζνο θαη 

ζεκαληηθφο ηξφπνο αλαθχθισζεο. Έρεη 

ππνινγηζηεί φηη ην 35% ησλ νηθηαθψλ 

απνξξηκκάησλ κπνξνχλ λα γίλνπλ θνκπφζη.  

Μηα πιεζψξα νξγαληθψλ απνβιήησλ 

κπνξνχλ κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία λα 

κεηαηξαπνχλ ζε έλα πινχζην θπηφρσκα, ην 

θνκπφζη, ην νπνίν κπνξεί λα βξεη πνιιέο 

εθαξκνγέο ζηε γεσξγία, ζηα πάξθα, θαη ζηελ 

αλάπιαζε θαη αλαδάζσζε πξνβιεκαηηθψλ 

εθηάζεσλ (εγθαηαιεηκκέλα ιαηνκεία., πξαλή 

δξφκσλ θιπ).  Ζ θνκπνζηνπνίεζε κηκείηαη θαη 

επηηαρχλεη ηηο δηεξγαζίεο απνδφκεζεο ησλ 

νξγαληθψλ πνπ ζπκβαίλνπλ απζφξκεηα ζηε 

θχζε.   

 

 

 

πκβάιιεηε θη εζείο 

ζην πξφγξακκα 

θνκπνζηνπνίεζεο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο 

Οκάδαο ηνπ ζρνιείνπ 

καο.  

Γηαβάζηε πξνζεθηηθά 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

γηα λα δείηε ηη κπνξείηε 

λα ξίρλεηε κέζα ζηνλ 

θάδν ηνπ ζρνιείνπ καο 

θαη ηη φρη.  

 



  Βξίζθεηαη ζηε βνξεηναλαηνιηθή γσληά ηεο 
Διιάδαο, ζε απφζηαζε 20 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ 

Αιεμαλδξνχπνιε.  Δθεί ν πνηακφο Έβξνο 

ζρεκαηίδεη έλα νηθνζχζηεκα δηεζλνχο ζεκαζίαο ην 

Γέιηα ηνπ Έβξνπ. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ Γέιηα 

είλαη 500.000 ζηξέκκαηα απφ ηα νπνία ηα 100.000 

αλήθνπλ ζηελ Σνπξθία. Οη Σνχξθνη ην νλνκάδνπλ 

Γθηανχξ Αληά θαη ζεκαίλεη λεζί ησλ άπηζησλ. 

ηηο ιίκλεο πνπ ζρεκαηίδνληαη δνπλ άθζνλα ςάξηα 

φπσο Γνπιηαλνί, αδάληα θ.α.. Πεξηζζφηεξα απφ 

350 θπηηθά είδε έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε δψλε θαηά 

κήθνο ηνπ πνηακνχ. ην Γέιηα ηνπ Έβξνπ έρνπλ 

παξαηεξεζεί 304 είδε πνπιηψλ απφ ηα 407 είδε ηεο 

Διιάδαο. Ζ πνηθηιφηεηα απηή απνηειεί ζπάλην 

θαηλφκελν γηα ηα επξσπατθά δεδνκέλα θαη 

απνδεηθλχεη ηε κεγάιε ζπνπδαηφηεηα ηνπ Γέιηα ηνπ 

Έβξνπ. Ζ απνκφλσζε ησλ λεζίδσλ δίλεη ζηα πνπιηά 

ηελ αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο. Πνιιά είδε γιαξνληψλ 

καδεχνληαη εδψ θη αθήλνπλ ηα αβγά ηνπο πάλσ ζηελ 

άκκν. Σα ππθλά ρφξηα ησλ λεζίδσλ πξνζθέξνπλ 

ηδαληθή θάιπςε ζηα πνπιηά γηα λα θηηάμνπλ ηηο 

θσιηέο ηνπο. Σα θιακίγθνο είλαη ηαθηηθνί 

επηζθέπηεο ηνπ δέιηα ηα ηειεπηαία ρξφληα Σν ξεχκα 

ηνπ πνηακνχ παξαζχξεη πνιινχο θνξκνχο κέρξη ηε 

ζάιαζζα. πρλά ζ' απηνχο θσιηάδνπλ θνξκνξάλνη. 

 Ζ ζεκαζία ηνπ Οηθνζπζηήκαηνο ηνπ Έβξνπ 

ήηαλ άγλσζηε γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο κέρξη ηελ 

10εηία ηνπ '60, φηαλ δχν Γεξκαλνί νξληζνιφγνη 

νη Μπάνπεξ θαη Μίιεξ, δεκνζίεπζαλ κηα έθζεζε 

κε ηα ζηνηρεία πνπ είραλ ζπιιέμεη. Καηέιεγαλ 

ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε άκεζεο πξνζηαζίαο ηνπ 

Γέιηα. Σν 1971 ην Γέιηα ηνπ Έβξνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο 11 Διιεληθνχο 

πγξνβηφηνπνπο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ Γηεζλή 

πλζήθε Ρακζάξ  Ζ αιηεία είλαη κηα 

 

 

 

 ζπκβαηή κε ην νηθνζχζηεκα ηνπ Έβξνπ 

δξαζηεξηφηεηα, αξθεί λα αζθείηαη κε κέηξν. Σνλ 

Μάην ηνπ 1980 κε ππνπξγηθή απφθαζε 

απαγνξεχηεθε ην θπλήγη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

Γέιηα. 

Ωζηφζν ηελ ηειεπηαία 20εηία ν αξηζκφο ησλ 

θπλεγψλ θαη ιαζξνθπλεγψλ απμάλεηαη ελψ ησλ 

πνπιηψλ κεηψλεηαη. Δθαηνληάδεο Φιακίγθνο, 

Δξσδηνί, Πειεθάλνη θαη αξπαθηηθά  πεζαίλνπλ 

άζθνπα θάζε ρξφλν. Ζ παξελφριεζε πνπ πξνθαιεί 

ζηα πνπιηά ην θπλήγη, απνηειεί ζνβαξή απεηιή γηα 

ηνλ πδξνβηφηνπν 

Παξά ηηο αιινηψζεηο πνπ ηνπ έρεη επηθέξεη ε 

αλζξψπηλε επέκβαζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην 

Γέιηα ηνπ Έβξνπ παξακέλεη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο πδξνβηφηνπνπο ηηο Δπξψπεο. 
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