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 Αριθμός τεύχους 1 

χολικό έτος 2017-18 

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΗ ΡΟΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΛΙΩΝ» 

Δυναμικό ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς 

 
Σην Κυριακή 24 επτεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ημερίδα «τη ρότα των πουλιών – Μια 

εκπαιδευτική έρευνα για τους βιότοπους της Λέσβου». 

Σην εκδήλωση διοργάνωσαν ο ύλλογος Καλλονιατών Λέσβου, η Ομοσπονδία Λεσβιακών υλλόγων 

Αττικής (ΟΛΑ), το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής με τη χορηγία του Δήμου Λέσβου, της Blue Star Ferries και την 

ευγενική υποστήριξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

υμμετείχαν 4 σχολεία της Λέσβου με έρευνα πεδίου στο θέμα των βιότοπων της Λέσβου.  

Πράγματι, οι μαθητές του 4ου Λυκείου Μυτιλήνης με τον καθηγητή Νίκο Αγγελίνο, του ΕΠΑΛ Καλλονής 

με την καθηγήτρια Υωτεινή Ευαγγέλου, του ΓΕΛ Πολιχνίτου με την καθηγήτρια Βάσω αλταμάρα και του 

ΓΕΛ Άντισσας με την καθηγήτρια Άννα Καλύβα, και με τη βοήθεια της περιβαλλοντολόγου κ. Ελένης 

Γαληνού αναζήτησαν υγρότοπους στην περιοχή τους (Αλυκές Καλλονής και Πολιχνίτου, χείμαρροι 

Σσικνιάς, Βούβαρης, Μυλοπόταμος, Εννιά Καμάρες, Ποταμιά, Λιμνοθάλασσα των Μέσων, το έλος της 

κάλας Καλλονής, αλλά και μικροί υγρότοποι στη Δυτική Λέσβο, στα Λάψαρνα, στη Υανερωμένη, στον 

ποταμό Σσιχλιώτα, στις εκβολές Φρούσου, στη κάλα Ερεσού).  

Εκεί παρατήρησαν διάφορα είδη μεταναστευτικών πουλιών, που έρχονται στο νησί μας την άνοιξη, όπως ο 

Καλαμοκανάς, ο Κρυπτοτσικνιάς, το μυρνοτσίχλονο, το Νανογλάρονο, τα βιντεοσκόπησαν και 

κατέγραψαν τόσο τα χαρακτηριστικά τους, όσο και τη συμπεριφορά τους. 

Επίσης πήραν μέρος 4 σχολεία της Αθήνας με βιβλιογραφική έρευνα. Έτσι, το 1ο ΓΕΛ Φαλανδρίου,το 2ο 

ΓΕΛ Φαλανδρίου,το 5ο ΓΕΛ Φαλανδρίου και το 4ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής εστίασαν στο ταξίδι της 

μετανάστευσης και τις δυσκολίες του.  
κοπός της Ημερίδας ήταν να μεταδοθεί μέσα απ‟ την περιβαλλοντική έρευνα των μαθητών η γνώση για 

την άγρια φύση και τους υγρότοπους της Λέσβου, αλλά και η διερεύνηση των τρόπων προστασίας του 

ιδιαίτερου αυτού περιβάλλοντος, όπως και η τόνωση του ορνιθοτουρισμού στο νησί μας. 

 

 

 
 

 

Editorial 
 

 Η εκπαίδευση είναι το πιο δυνατό όπλο με το οποίο μπορείς να 

αλλάξεις τον κόσμο. ~ Νέλσον Μαντέλα 

 

Κλείνοντας μια γεμάτη σχολική χρονιά, αποτυπώνουμε 

στις σελίδες της σχολικής μας εφημερίδας στιγμές κι 

εμπειρίες που ζήσαμε, σκέψεις και όνειρα που κάναμε. 

Αποτυπώνουμε, αρθρογραφούμε, φωτογραφίζουμε, 

κρίνουμε, αναπαράγουμε όσα μας αγγίζουν, μας 

επηρεάζουν, μας ταρακουνούν. Γινόμαστε 

δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, συντάκτες, κριτικοί, 

γραφίστες, αρχισυντάκτες… Ζούμε το ταξίδι του Σύπου 

στο μικρόκοσμο του χολείου μας, σκεφτόμαστε, 

κρίνουμε, αποφασίζουμε αυτενεργούμε και εν τέλει 

δημιουργούμε το δικό μας έντυπο! 

Σο ταξίδι της ΕΠΑΛ News ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια 

με τους μαθητές που φέτος ολοκληρώνουν τη φοίτησή 

τους στο χολείο. Τποσχόμαστε να συνεχίσουμε αυτό που 

ξεκίνησαν, αντιμετωπίζοντάς το με την ίδια 

υπευθυνότητα και σοβαρότητα, χωρίς να ξεχνάμε ότι «Για 

να είσαι πειστικός πρέπει να είσαι πιστευτός. Για να είσαι 

πιστευτός πρέπει να είσαι αξιόπιστος. Για να είσαι 

αξιόπιστος πρέπει να είσαι αληθινός», όπως είπε ο 

Εdward R. Murrow, (1908-1965), Αμερικανός 

δημοσιογράφος. 

Βασιλική Σσέτσινα 

 

Παράδειγμα προς μίμηση 

 
Παράδειγμα προς μίμηση αποτέλεσε η μαθήτρια του 

χολείου μας, Πάμελα Ίμπρο, η οποία βρήκε τσάντα με 

μεγάλο χρηματικό ποσό και την παρέδωσε στην 

Αστυνομία. 

 Παιδί με ήθος και αξίες, τιμή για την οικογένειά της και 

για όσους έχουν την τύχη να τη γνωρίζουν και να τη 

συναναστρέφονται. Πολύ μεγαλύτερη η τιμή για μας που 

βρίσκεται στο χολείο μας! 

χετική επιστολή έστειλε στ χολείο μας ο Διοικητής και 

το προσωπικό του Αστυνομικού Σμήματος Καλλονής, 

εξαίροντας την πράξη της μαθήτριας 
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ΕΠΑΛ News, ελίδα 2 

Διεθνές Υεστιβάλ Μουσικής Μολύβου 

 
Σην Σρίτη 27 Μαρτίου 2018, και στα πλαίσια του Προγράμματος «ΜΟ-ΣΟ-ΚΕΤ», στο οποίο συμμετέχει το Γυμνάσιο Καλλονής, δόθηκε στην Αίθουσα 

Πολλαπλών Φρήσεων του χολείου μας συναυλία Κλασικής Μουσικής από το βιολιστή Υίλιπ Βόλχαϊμ. Σην εκδήλωση παρακολούθησαν μαθητές του 

Γυμνασίου, του ΓΕΛ, του Δημοτικού και του ΕΠΑΛ Καλλονής. Η Μουσική ένωσε όλα τα σχολεία και όλες τις ηλικίες!  

 

   

   

Υωτορεπορτάζ: Ervis Zika 

6 Μαρτίου  

Ημέρα κατά της χολικής Βίας και του 

εκφοβισμού 

Με αφορμή την Ημέρα κατά της χολικής Βίας και του 

Εκφοβισμού, παρακολουθήσαμε την ταινία “After Lucia- 

Μετά τη Λουτσία”,  μία εγκεκριμένη από το Τπουργείο 

ταινία και ταραχτήκαμε, προβληματιστήκαμε, συζητήσαμε, 

εκφράσαμε τις απόψεις και τα συναισθήματά μας και 

θυμηθήκαμε τη Διακήρυξη που το σύνολο της σχολικής 

κοινότητας συμφώνησε και υπέγραψε το 2015. Μια 

διακήρυξη που παραμένει πάντα επίκαιρη και σε ισχύ. 
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ΕΠΑΛ News, ελίδα 3 

 

Η δημιουργικότητα είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας στο Επαγγελματικό Λύκειο Καλλονής. Με αφορμή τα μαθήματα 

που επιτρέπουν στους μαθητές να εκφράσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και φέτος παράγαμε προϊόντα και 

έργα που προκαλούν το θαυμασμό. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλα αυτά είναι δημιουργήματα των μαθητών της Α‟ 

Σάξης! 

 

 

 

Α’1, Α’2 
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Σετ α Σετ με Απόφοιτη του Επαγγελματικού Λυκείου Καλλονής  

 

ΕΠΑΛ News: «Κ. Κουκούλα, είστε απόφοιτη του Επαγγελματικού Λυκείου Καλλονής. Για ποιο λόγο επιλέξατε την επαγγελματική εκπαίδευση για τις σπουδές σας;» 

Ελένη: «Επέλεξα την επαγγελματική εκπαίδευση, διότι ήταν πιο συγκεκριμένη στους στόχους μου και όχι τόσο γενική όσο το Γενικό Λύκειο.» 

ΕΠΑΛ News: «ας βοήθησαν οι σπουδές σας στο ΕΠΑΛ να πετύχετε τους στόχους σας;» 

Ελένη: «Υυσικά και με βοήθησαν!» 

ΕΠΑΛ News: «Γιατί επιλέξατε το επάγγελμα της μαίας; Έγινε κατά τύχη ή από συνειδητή επιλογή;» 

Ελένη: «Έγινε από συνειδητή επιλογή και την επέλεξα διότι από πάντα μου άρεσαν τα μωρά και ήθελα τόσο πολύ να προσφέρω.» 

ΕΠΑΛ News: «Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το επάγγελμά σας;» 

Ελένη: «Είναι ένα επάγγελμα, βασικά λειτούργημα θα έλεγα, με το οποίο αισθάνεσαι τόσο όμορφα και δημιουργικά, όταν ξέρεις ότι θα φέρεις πρώτη στον κόσμο μια 
ψυχούλα. Θα είσαι δίπλα στη γυναίκα τη στιγμή των ωδινών, κατά τη διάρκεια του τοκετού, αλλά και μέσα στο θάλαμο παρέχοντας οποιαδήποτε βοήθεια.» 

ΕΠΑΛ News: «Αυτή τη στιγμή δουλεύετε στο Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Κάνετε την πρακτική σας, ή έχετε μόνιμη θέση εργασίας;» 

Ελένη: «Αυτή τη στιγμή εργάζομαι μέσω ΟΑΕΔ κοινωφελούς χαρακτήρα.» 

ΕΠΑΛ News: «υναντήσατε δυσκολίες στην ανεύρεση θέσης εργασίας;» 

Ελένη: «Αρκετές δυσκολίες, όχι πάρα πολλές βέβαια καθώς αποφοίτησα το 2014 και έως ότου ξεκινήσω να εργάζομαι, έψαχνα για δύο χρόνια. Έψαξα σε ιδιωτικά 
μαιευτήρια, όπου ήταν αρκετά δύσκολη η πρόσληψη, αλλά και μέσω προκηρύξεων ή μέσω Voucher. Σελικά εργάστηκα για ένα διάστημα σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, για 
περίπου 4 μήνες.» 

ΕΠΑΛ News: «Ποιες επαγγελματικές επιλογές υπάρχον στον ιδιωτικό τομέα στον κλάδο της μαίας;» 

Ελένη: «τον ιδιωτικό τομέα μία μαία μπορεί να εργαστεί είτε σε κάποιο ιδιωτικό μαιευτήριο, είτε ως ανεξάρτητη με την ψυχοπροφυλακτική. Με την τελευταία 
παρέχονται γνώσεις σχετικά με την γνωριμία του σώματος, τη σύλληψη, την εγκυμοσύνη, την φάση έναρξης του τοκετού και σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσει η 
μέλλουσα μητέρα τους πόνους και έπειτα τον θηλασμό.» 

ΕΠΑΛ News: «Πώς νιώσατε όταν πρωτοπαρακολουθήσατε μια γέννα; Πώς νιώθετε κάθε φορά που παίρνετε μέρος;» 

Ελένη: «Σην πρώτη φορά που παρακολούθησα γέννα συγκινήθηκα και ένιωσα ένα έντονο συναίσθημα χαράς. Ακόμη και τώρα αισθάνομαι το ίδιο με τη διαφορά ότι 
υπάρχει φυσικά η σκέψη ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά και να εξελιχθεί σε κάτι παθολογικό. Πλέον έχεις περισσότερες ευθύνες καθώς δε παρακολουθείς μόνο, 
αλλά συμμετέχεις κιόλας στη διαδικασία.» 

ΕΠΑΛ News: «ας έχει τύχει ποτέ κατά τη διάρκεια κάποιου  τοκετού να υπάρξει κάποια επιπλοκή; Πώς αισθανθήκατε;» 

Ελένη: «Υυσικά και έχει συμβεί. Εκείνο που αισθάνεσαι δε περιγράφεται, διότι μπορεί να είναι το πιο ελάχιστο έως και το πιο σοβαρό που μπορεί να στοιχήσει τη ζωή 
του μωρού, της μαμάς ή και των δύο.» 

ΕΠΑΛ News: «Με δεδομένο ότι ένα νοσοκομείο λειτουργεί 24 ώρες, πώς διαμορφώνεται το ωράριό σας;» 

Ελένη: «Σο ωράριο είναι συγκεκριμένο, είναι 8ωρο και είναι κυλιόμενο, είτε πρωινό, είτε απογευματινό, είτε νυχτερινό.» 

ΕΠΑΛ News: «Ο μισθός σας είναι ικανοποιητικός σε σχέση με την δουλειά σας;» 

Ελένη: «Ο μισθός είναι φυσικά πολύ ικανοποιητικός.» 

ΕΠΑΛ News: «Θα  προτείνατε και σε άλλους να ακολουθήσουν αυτό το  επάγγελμα;» 

Ελένη: «Υυσικά και θα το πρότεινα αρκεί να είναι κάτι το οποίο επιθυμεί κάποιος, διότι εάν σπουδάσει κάτι που δεν του αρέσει δε θα μπορέσει να αποδώσει.» 

ΕΠΑΛ News: «Σι έχετε να πείτε στους μαθητές της Α‟ Σάξης που πρέπει να διαλέξουν Σομέα και της Β‟ που πρέπει να διαλέξουν ειδικότητα;» 

Ελένη: «Θα τους έλεγα οτιδήποτε και να διαλέξουν να είναι εκείνο που αγαπάνε. Για αυτό και εγώ διάβαζα, για να πετύχω σε αυτό που πάντα αγαπούσα.» 

ΕΠΑΛ News: «Σι θα προτείνατε στους μαθητές της Γ‟ Σάξης του τομέα Τγείας και Πρόνοιας που τώρα θα δώσουν Πανελλήνιες και θα θελήσουν μετά να 
συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους;» 

Ελένη: «Θα πρότεινα να διαβάζουν και να επιλέξουν αυτό που τους γεμίζει σαν επάγγελμα και στο οποίο θα θελήσουν να δώσουν εάν όχι το 100%, τουλάχιστον το 
80%. του εαυτού τους.» 

ΕΠΑΛ News: «ας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και για την όμορφη κουβέντα που κάναμε. Ελπίζουμε κι εμείς να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας, 
όπως κι εσείς, και να κάνουμε μία δουλειά που θα την αγαπάμε τόσο πολύ. Καλή συνέχεια στη ζωή σας!!!!»   

Ελένη: «Κι εγώ σας ευχαριστώ! Καλή σας πρόοδο!» 

Καρβούνη Ευτέρπη, Κελεπερτζή Κατερίνα, Φαζίζι Άννα 

 

 

ΕΠΑΛ News, ελίδα 4 

Ως μαθήτριες του Σομέα Τγείας Πρόνοιας σκεφτήκαμε πως θα ήταν ενδιαφέρον να πάρουμε 

συνέντευξη από μία απόφοιτη του σχολείου μας και του Σομέα μας. Έτσι, επιλέξαμε την κυρία Ελένη 

Κουκούλα, η οποία έχει σπουδάσει στο ΣΕΙ Μαιευτικής και τώρα εργάζεται ως Μαία στο Βοστάνειο 

Νοσοκομείο Μυτιλήνης. 

 



Μάης 2018 

Μάης 2018 

 

 Σα αδέσποτα της Λέσβου 

 

τις μέρες μας , υπάρχουν πολλά αδέσποτα. υγκεκριμένα στο νησί μας  αυτό 

αποτελεί ένα μεγάλο και σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. Άσχετα από το 

γεγονός αυτό, υπάρχει μεγάλη αδιαφορία από τους περισσότερους κατοίκους 

της Λέσβου. Σο παράξενο, όμως, είναι ότι οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι 

είναι ξένοι. Κατά καιρούς έχουν ιδρυθεί τοπικοί οργανισμοί αλλά και από το 

εξωτερικό, που έχουν βοηθήσει κατά ένα βαθμό στην μείωση των αδέσποτων. 

Βέβαια, υπάρχουν και προγράμματα, ανά μήνες κυρίως, για την στείρωση 

τους. 

Θα ήθελα, λοιπόν, να μιλήσω για έναν από τους οργανισμούς, του οποίου η 

έδρα βρίσκεται στην Ολλανδία. Σο όνομα του οργανισμού αυτού είναι « Σα 

Αδέσποτα Σης Λέσβου» ( όπως ο τίτλος του άρθρου αυτού ). Ιδρύτριά του είναι 

μια κάτοικος της Ολλανδίας , αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένες εθελόντριες 

του νησιού οι οποίες βοηθάνε στην όλη διαδικασία. 

κοπός του οργανισμού είναι η υιοθέτηση σκυλιών της Λέσβου από 

Ολλανδούς κατοίκους. Λεπτομερειακά, αυτό που κάνουν είναι να βρίσκουν 

αδέσποτα και να τα φροντίζουν με δική τους ευθύνη, έτσι ώστε να μπορέσουν 

να υιοθετηθούν. Οι διαδικασίες που γίνονται προκειμένου τα σκυλιά να 

γίνουν κατάλληλα για υιοθέτηση, είναι οι εξής:      

 τείρωση 

 Εμβολιασμός 

 Σοποθέτηση microchip και 

 Εκπαίδευση 

Όταν γίνει αυτό ανεβάζουν φωτογραφίες των σκυλιών μαζί με μικρές 

περιγραφές στην ιστοσελίδα που έχουν φτιάξει. Εφόσον γίνει η υιοθέτηση οι 

διαχειριστές επικοινωνούν με τον μελλοντικό ιδιοκτήτη, έτσι ώστε να γνωρίζει 

τα απαραίτητα. Ύστερα γίνεται μεταφορά των σκυλιών στο τοπικό 

αεροδρόμιο, όπου μαζί με τον σκύλο ταξιδεύει ένας από τους διαχειριστές, και 

φθάνοντας στην Ολλανδία παραδίδει τον σκύλο στον νέο του ιδιοκτήτη. 

Φάρη σε αυτές τις γυναίκες πολλά αδέσποτα έχουν καταφέρει να 

πραγματοποιήσουν το «όνειρό»  τους. Όχι μόνο έχουν βοηθήσει το νησί, αλλά 

έχουν κάνει ευτυχισμένους πολλούς ανθρώπους για πολλά χρόνια και ακόμη 

συνεχίζουν. 

Δανάη Ραλλού Κουνή 
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Η ΕΠΑΛ News σας προτείνει να διαβάσετε 

"Ο γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον" του 

Ρίτσαρντ Μπαχ 

 

Η ιστορία: Ο γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον, είναι ένας γλάρος 

πολύ ξεχωριστός που επιλέγει να υπερασπιστεί και να βιώσει 

τη διαφορετικότητά του. Μέσα από την περιπέτεια της πτήσης, 

που αντιπροσωπεύει το ταξίδι προς την ελευθερία, την 

έκφραση και το όνειρο, δοκιμάζει τα όριά του και προσπαθεί 

να μοιραστεί τις γνώσεις και τις εμπειρίες του με τους 

υπόλοιπους γλάρους. Όμως, επειδή δεν είναι έτοιμοι για 

κανενός είδους αλλαγή, τον περιφρονούν, τον χλευάζουν  και 

τον απομονώνουν. Έτσι ο Ιωνάθαν Λίβινγκστον πιστός στις 

αρχές και στο ένστικτό του, αναχωρεί απόκληρος για το δικό 

του μεγάλο ταξίδι. 

«Ο Γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον» πρωτοεκδόθηκε το 1970 

αφού πρώτα είχε  απορριφθεί  από 18 εκδότες με τη 

δικαιολογία ότι  «ο χαρακτήρας ενός γλάρου που μπορεί και 

μιλάει δεν θα είχε ενδιαφέρον στη σημερινή αγορά του 

βιβλίου.»  

 Απαντώντας σε όλους αυτούς ο Ρίτσαρντ Μπαχ 20 χρόνια 

μετά αναρωτιέται και γράφει στον επίλογό του: «'Γιατί κανείς 

από αυτούς δεν μπορεί να καταλάβει το νόημα αυτής της 

αλληγορικής ιστορίας;  Σο να βρούμε αυτό που θα θέλαμε να 

κάνουμε περισσότερο από κάθε άλλο πράγμα στη ζωή μας και 

να τραβήξουμε προς τα εκεί με θάρρος, ακλόνητη 

αποφασιστικότητα και επιμονή, όπως αλληγορικά 

περιγράφεται στις περιπέτειες του Ιωνάθαν, είναι ο δρόμος 

όλων όσων τολμούν να ζουν ευτυχισμένοι. 

αν αντάλλαγμα γι' αυτή μας την προσπάθεια θα μας 

περιφρονήσουν, θα μας χλευάσουν και θα μας εξοστρακίσουν 

από τον κύκλο τους φίλοι και συγγενείς. Αν επιμείνουμε όμως, 

αν αντέξουμε τη μοναξιά μας και μείνουμε αφοσιωμένοι σε 

αυτό που με τόση αγάπη αποφασίσαμε να κάνουμε, τότε θα 

ανακαλύψουμε ότι έχουμε καινούριους φίλους και 

καινούριους συγγενείς, οι οποίοι  ήδη συμμερίζονται τις αξίες 

και τα ιδανικά που έχουμε επιλέξει, κι ότι μαζί τους θα 

πετάξουμε πολύ πιο μακριά και πιο ψηλά από όσο μπορούμε 

ποτέ να ονειρευτούμε.» 

Β. Σ. 
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Αθλητισμός και Πρωταθλητισμός 

                                                                                                                      

     Η ενασχόληση μου με τον αθλητισμό μου πρόσφερε αρκετά οφέλη τόσο για το σώμα μου όσο και για το πνεύμα μου. Η συστηματική 

προπόνησή μου με βοήθησε να διαμορφώσω και να διατηρήσω το καλοσχηματισμένο πλέον σώμα μου, στην ενίσχυση της δύναμης μου, αλλά και 

στην ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων μου. Πνευματικά από την στιγμή που και στον αθλητισμό υπάρχουν κανόνες, έμαθα ότι σαν αθλήτρια 

οφείλω να τους κατανοώ και να τους εφαρμόζω, καταφέρνοντας έτσι μέσα από την εκμάθηση τεχνικών αλλά και τακτικών που εφαρμόζονται στις 

προπονήσεις, να συνεργάζομαι, να συναγωνίζομαι, να διεκδικώ ακόμα και να αυτοσχεδιάζω στην προσπάθειά μου να εξασφαλίσω κάποιο μικρό 

ή μεγάλο προβάδισμα έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου. Σα οφέλη βέβαια πέρα από σωματικά ή πνευματικά είναι και συναισθηματικά. Η ένταση 

με την οποία ζω τους αγώνες βοήθησε στο να μάθω να εξωτερικεύω όλα όσα νιώθω μετά από μια μεγάλη νίκη ή ακόμα και μια οδυνηρή ήττα. Η 

διαχείριση των συναισθημάτων μου και του φυσιολογικού άγχους αποτελεί εξάλλου σημαντικό παράγοντα για την αυτοσυγκέντρωσή μου και 

την αυτοπειθαρχία μου που απαιτείται στην διάρκεια μίας κούρσας για να καταφέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

      Όταν όλα αυτά συνδυάζονται λοιπόν με υψηλούς στόχους και επιδόσεις, προκύπτει αναπόφευκτα και ο πρωταθλητισμός στην ζωή των 

αθλητών όπως προέκυψε και σε εμένα. Όμως, ως έννοια είναι κάπως παρεξηγημένη αφού δεν πρόκειται για εκείνο που ίσως πολλοί έχουν στο 

μυαλό τους, την νίκη δηλαδή με κάθε τίμημα. Πρωταθλητισμός δεν σημαίνει απαραίτητα να βγαίνεις πρώτος, αλλά να δίνεις τον καλύτερο εαυτό 

σου προσπαθώντας να βγεις πρώτος. Κάτι που αν το καταφέρεις σημαίνει ότι κατόρθωσες να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και μετά τους αντιπάλους 

σου. Εκείνο που πρέπει να διευκρινίσω είναι πως ο πρωταθλητισμός δεν απευθύνεται σε όλους, παρότι προσφέρει όλα όσα και ο αθλητισμός. Η 

διαφορά του είναι ότι αποτελεί υψηλό και όχι μια απλή, καθημερινή συνήθεια. Απαιτεί θυσίες, εντατικότερη προπόνηση, υγιεινή διατροφή και 

αποχή από διασκεδάσεις σε περιόδους προετοιμασίας. Παράλληλα, ο πρωταθλητισμός προσφέρει ιδανικά πρότυπα για τους νέους. 

Παρακολουθώντας λοιπόν κι εγώ καταξιωμένους αθλητές, με το σεβασμό και την αναγνώριση που έχουν κερδίσει μέσα από την πορεία τους, 

μαθαίνω όχι απλώς να θέτω υψηλούς στόχους, αλλά και να προσπαθώ σκληρά και με αφοσίωση για να τους κάνω πράξη, χωρίς να τα παρατάω 

μπροστά στις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν, όχι μόνο στα γήπεδα αλλά και στην ζωή. Φαρακτηριστικό παράδειγμα θετικών προτύπων 

στον αθλητισμό για εμένα αποτελούν οι συμμετάσχοντες στους παραολυμπιακούς αγώνες, αφού με υπομονή, επιμονή και πίστη μαθαίνουν να 

ξεπερνούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, στέλνοντας μήνυμα ότι οι άνθρωπο διαθέτουμε περισσότερες αντοχές και δυνάμεις από σκέψεις 

που ενδεχομένως πιστεύουμε για τον εαυτό μας ή τους γύρω μας. 

      Βέβαια σημαντική και απαραίτητη είναι η βοήθεια των ανθρώπων που μας στηρίζουν στις αδύναμες στιγμές μας και σας διαβεβαιώνω ότι 

είναι πολλές στην πορεία ενός αθλητή. Η οικογένεια που μας δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε και ο προπονητής που λειτουργεί ως δάσκαλος, 

όπως στο σχολείο έτσι και στο γήπεδο, βοηθά στην διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας ενός αθλητή, μαθαίνοντάς του μέσα από 

τον αθλητισμό να αντιλαμβάνεται και να αποδέχεται την διαφορετικότητα, αλλά και να σέβεται τους αντιπάλους του, κατανοώντας ότι στη ζωή 

υπάρχει η νίκη αλλά και η ήττα. Και ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ο καθένας που συμμετείχε σε έναν αγώνα έχει την αξία του. 

      Σο συμπέρασμά μου είναι ότι σε κάθε περίπτωση όποιος αποφασίσει να αθληθεί είναι βέβαιο ότι θα έχει μόνο κέρδη, ακόμα και αν δεν γίνει 

ποτέ πρωταθλητής. Σο να μαθαίνει κανείς να γίνεται μέλος μιας ομάδας να επικοινωνεί ισότιμα και με κανόνες, να προσπαθεί για ένα κοινό 

σκοπό ή έναν προσωπικό στόχο είναι σημαντικό μάθημα ζωής, που τον βοηθούν να κοινωνικοποιηθεί, να κάνει νέους φίλους και να 

συνεργάζεται μαζί τους. Γιατί για εμένα όλα αυτά είναι βασικά εφόδια για „‟γερά‟‟ θεμέλια στην ζωή κάθε ανθρώπου. 

      Με λίγα λόγια «ΝΟΤ ΤΓΙΗ ΕΝ ΩΜΑΣΙ ΤΓΙΕΙ.» 

Μαντώ Ανθούσα 

 

Η Μαντώ, μαθήτρια της Β’ Σάξης στο 

Επαγγελματικό Λύκειο Καλλονής, είναι 

Πανελληνιονίκης πολλές φορές στο άθλημα των 

1500 μ αλλά και των 800 μ. Έχει κερδίσει χρυσά 

μετάλλια και έχει καταρρίψει αρκετές φορές το 

Παλλεσβιακό ρεκόρ στα αγωνίσματά της. 

 

Υωτο:  Ervis Zika 
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ώπα μη μιλάς! – Αζίζ Νεσίν 

 

ώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή 

κόψ‟ τη φωνή σου 

σώπασε επιτέλους 

κι αν ο λόγος είναι αργυρός 

η σιωπή είναι χρυσός. 

Σα πρώτα λόγια που άκουσα από παιδί 

έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα μου λέγανε: 

«σώπα». 

το σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή, 

μου λέγανε: «εσένα τι σε νοιάζει; ώπα!» 

Με φιλούσε το πρώτο κορίτσι που ερωτεύτηκα και μου λέγανε: 

«κοίτα μην πεις τίποτα, σσσσ….σώπα!» 

Κόψε τη φωνή σου και μη μιλάς, σώπαινε. 

Και αυτό βάσταξε μέχρι τα είκοσι μου χρόνια. 

Ο λόγος του μεγάλου 

η σιωπή του μικρού. 

Έβλεπα αίματα στο πεζοδρόμιο, 

«Σι σε νοιάζει εσένα;», μου λέγανε, 

«θα βρεις το μπελά σου, σώπα». 

Αργότερα φωνάζανε οι προϊστάμενοι 

«Μη χώνεις τη μύτη σου παντού, 

κάνε πως δεν καταλαβαίνεις, σώπα» 

Παντρεύτηκα, έκανα παιδιά, 

η γυναίκα μου ήταν τίμια κι εργατική 

και ήξερε να σωπαίνει. 

Είχε μάνα συνετή, που της έλεγε «ώπα». 

ε χρόνια δίσεκτα οι γονείς, οι γείτονες με συμβουλεύανε: 

«Μην ανακατεύεσαι, κάνε πως δεν είδες τίποτα. ώπα» 

Μπορεί να μην είχαμε με δ‟αύτους γνωριμίες ζηλευτές, 

με τους γείτονες, μας ένωνε , όμως, το ώπα. 

ώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα οι επάνω, σώπα οι κάτω, 

σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. 

ώπα οι δρόμοι οι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. 

 

 

 

Κατάπιαμε τη γλώσσα μας. 

τόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. 

Υτιάξαμε το σύλλογο του «ώπα». 

και μαζευτήκαμε πολλοί 

μία πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη, αλλά μουγκή! 

Πετύχαμε πολλά, φτάσαμε ψηλά, μας δώσανε παράσημα, 

τα πάντα κι όλα πολύ. 

Εύκολα, μόνο με το ώπα. 

Μεγάλη τέχνη αυτό το «ώπα». 

Μάθε το στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, στην πεθερά σου 

κι όταν νιώσεις ανάγκη να μιλήσεις ξερίζωσε τη γλώσσα σου 

και κάν‟την να σωπάσει. 

Κόψ‟την σύρριζα. 

Πέτα την στα σκυλιά. 

Σο μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. 

Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις κι αμφιβολίες. 

Δε θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά να μιλάς, 

χωρίς να μιλάς να λες «έχετε δίκιο, είμαι σαν κι εσάς» 

Αχ! Πόσο θα „θελα να μιλήσω ο κερατάς. 

και δεν θα μιλάς , 

θα γίνεις φαφλατάς, 

θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς . 

Κόψε τη γλώσσα σου, κόψ‟την αμέσως. 

Δεν έχεις περιθώρια. 

Γίνε μουγκός. 

Αφού δε θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις Κόψε τη γλώσσα σου. 

Για να είσαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα όνειρά μου 

ανάμεσα σε λυγμούς και σε παροξυσμούς κρατώ τη γλώσσα μου, 

γιατί νομίζω πως θα‟ρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω 

και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω 

και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγγο, 

με έναν ψίθυρο, με ένα τραύλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει: 

ΜΙΛΑ!…. 

 Ο Αζίζ Νεσίν ήταν Σούρκος συγγραφέας και πολιτικός ακτιβιστής, από τους πιο γνωστούς λογοτέχνες της Σουρκίας διεθνώς. Σο «ΩΠΑ ΜΗ ΜΙΛΑ…»,  ένα από τα 

γνωστότερα ποιήματά του, περιγράφει τον φόβο και τα «πρέπει» μιας κοινωνίας ανθρώπων ―που πια― είναι παγκόσμια, που ζει την «σιωπή της» σαν να έχει από 

χρόνια… πεθάνει!!.. Και ξάφνου… ΞΤΠΝΑΕΙ… ΘΤΜΩΝΕΙ… ΟΤΡΛΙΑΖΕΙ… ΕΠΑΝΑΣΑΣΕΙ!!!… ΜΙΛΑΕΙ… ΜΙΛΑΕΙ… ΥΩΝΑΖΕΙ… – ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ, ΤΠΑΡΦΩ… 

ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ!!!!!! 
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υμβουλές για τους μαθητές που συμμετέχουν στις 

Πανελλαδικές Εξετάσεις 

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι μία ευκαιρία για να ξεκινήσετε τις σπουδές σας· σίγουρα, όμως, δεν 

είναι η μόνη. υνεπώς, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε αυτές τις εξετάσεις με ηρεμία και, σε καμία 

περίπτωση, να μη δημιουργείτε τον μύθο στο μυαλό σας ότι από αυτές μονάχα εξαρτάται το μέλλον 

σας και η επαγγελματική σας σταδιοδρομία. 

Επιπλέον, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι μία εκπαιδευτική δοκιμασία ανάλογη με αυτές που τόσα 

χρόνια έχετε αντιμετωπίσει στη σχολική σας διαδρομή· συνεπώς, είναι οικεία και όχι κάτι 

πρωτόγνωρο. 

Σο μυστικό, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι να συμμετέχετε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με τη 

«μαγεία της θετικής σκέψης», η οποία είναι βέβαιο πως μας βοηθά να αντιμετωπίζουμε την κάθε 

δυσκολία στη ζωή μας με αισιοδοξία, πρακτικότητα και αποτελεσματικότητα. 

Αν θέλουμε να καταγράψουμε και να συνοψίσουμε κάποιες χρήσιμες συμβουλές, μπορούμε να 

αναφέρουμε τις εξής: 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ 

Δεν επαναλαμβάνουμε στον εαυτό μας πως οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι κάτι το φοβερό που δεν 

μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, ξεχνώντας πόσες εξετάσεις έχουμε δώσει μέχρι τώρα.  

Οι επιδόσεις δεν είναι «ή του ύψους ή του βάθους». Τπάρχουν αξιόλογες λύσεις στο μηχανογραφικό 

δελτίο για όλα τα βαθμολογικά «βαλάντια». 

Δεν προφητεύουμε καταστροφές, γιατί τότε γινόμαστε ένας μικρός προφήτης· ένας προφήτης, όμως, με 

ειδίκευση σε αρνητικές προβλέψεις για το ίδιο μας το μέλλον! Ας μην αυθυποβαλλόμαστε, λοιπόν, 

αλλά ας σκεπτόμαστε θετικά! «Φτίζουμε» ένα ασφαλές περιβάλλον με τους ανθρώπους που μας 

γνωρίζουν καλά (γονείς, φίλοι, καθηγητές), οι οποίοι είναι βέβαιο πως και σε αυτή τη δοκιμασία θα 

βρίσκονται δίπλα μας. 

Ηττοπαθείς σκέψεις, όπως «δεν θα τα καταφέρω», εντείνουν την ανασφάλειά μας. Αντίθετα, 

ρεαλιστικές σκέψεις, όπως «θα κάνω την καλύτερη δυνατή προσπάθεια», «ακόμα κι αν δεν πετύχω, 

υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις», «οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι σημαντικές, αλλά η πορεία της 

ζωής μου εξαρτάται και από άλλους παράγοντες», μας βοηθούν να ελέγξουμε το άγχος μας.  

Δεν χρειάζεται να αναστατωνόμαστε από φήμες της τελευταίας στιγμής για SOS θέματα, που δεν 

επιβεβαιώνονται ποτέ. 

Δεν ξενυχτάμε το βράδυ πριν από κάθε εξέταση. Καλύτερα να κλείσουμε από νωρίς τα βιβλία και να 

κάνουμε το πρωί μια σύντομη επανάληψη. 

Η διατροφή μας, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, θα πρέπει να είναι 

ισορροπημένη. Ειδικά το βράδυ της παραμονής κάθε εξέτασης, αποφεύγουμε τις διατροφικές 

υπερβολές και καταναλώνουμε ένα ελαφρύ γεύμα. 

ΜΕΣΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ 

υμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας δελτίο με τη συμβουλευτική υποστήριξη των καθηγητών μας 

και περιμένουμε τα αποτελέσματα. 

Σο βέβαιο είναι πως η πορεία της ζωής μας σε καμία περίπτωση, δεν κρίνεται μόνο από την επίδοσή 

μας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσετε ως μία ακόμα εμπειρία στη ζωή 

και μάλιστα διδακτική και δημιουργική, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. 

Οι ευκαιρίες στη ζωή μας είναι πραγματικά ανεξάντλητες, αρκεί να έχουμε τη διάθεση να τις 

κυνηγήσουμε και να κάνουμε πράξη τα όνειρά μας. 

Πηγή: Προσαρμοσμένο κείμενο από http://www.poukamisas.gr 

 

ας ευχόμαστε δύναμη και επιτυχία! 

 
Όραμα: Σο Φαμόγελο κάθε παιδιού 

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του «Φαμόγελου του 
Παιδιού», οι μαθητές του χολείου μας συγκέντρωσαν όλων 
των ειδών τα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία έστειλαν για 
τα παιδιά του Φαμόγελου, με την ευκαιρία των γιορτών των 
Φριστουγέννων. 
Ελπίζουμε ότι προσφέραμε κάτι ελάχιστο, αλλά σημαντικό, 
ώστε το «Φαμόγελο» να μπορέσει να επιτελέσει την 
αποστολή του: Τπηρεσίες για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα 
ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευμα - Δράσεις 
πρόληψης για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα για την αποφυγή 
των φαινομένων Βίας, των περιστατικών Εξαφάνισης καθώς 
και την παροχή ιατρικών προληπτικών εξετάσεων - Δράσεις 
παρέμβασης για παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας, Παιδιά 
που εξαφανίζονται, Παιδιά με προβλήματα Τγείας, Παιδιά 
που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση Υτώχειας 
- Δράσεις θεραπείας για παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας 
1056 ΕΘΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
116111 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
116000 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΕΞΑΥΑΝΙΜΕΝΑ 
ΠΑΙΔΙΑ 
ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 11040 
 

Νηπιαγωγείο για προσφυγόπουλα στον 

Καρά Σεπέ 

«Όταν δημιουργείται ένα χωριό , πρέπει να δημιουργείται 

και ένα σχολείο και το χωριό «Μαυροβούνι» του 

προσφυγικού καταυλισμού του Καρά Σεπέ έχει πλέον το 

δικό του νηπιαγωγείο» τόνισε ο περιφερειακός διευθυντής 

εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Αριστείδης Καλάργαλης 

παρουσιάζοντας το νηπιαγωγείο του καταυλισμού που εδώ 

και ένα μήνα ξεκίνησε να λειτουργεί. 

Σο σχολείο λειτουργεί ως προέκταση του  κοντινότερου 

σχολείου,  του   14ου νηπιαγωγείου του συνοικισμού. 

Σέσσερις νηπιαγωγοί έχουν προσληφθεί και αναμένονται 

άλλες τρεις  για να καλύψουν το σύνολο των παιδιών που 

δικαιούνται να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο . 39 

προσφυγόπουλα  φοιτούν σήμερα στο νηπιαγωγείο του 

Καρά Σεπέ και όταν τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι 

εκπαιδευτικοί θα καλυφθεί το σύνολο των νηπίων του 

καταυλισμού. 

«Είναι ένας αγώνας ενός έτους η δημιουργία αυτού του 

νηπιαγωγείου , είπε ο διευθυντής του κέντρου τραυρος 

Μυρογιάννης, το οποίο ζητούσαν οι γονείς και βοήθησαν 

όλοι για να δημιουργηθεί». 

την παρουσίαση σήμερα του σχολείου βρέθηκαν πολλοί 

εκπαιδευτικοί για να στηρίξουν τη λειτουργία του όπως και 

ο αντιδήμαρχος παιδείας του δήμου Λέσβου. 

το κέντρο ανοιχτής φιλοξενίας του δήμου Λέσβου στον 

Καρά Σεπέ σήμερα φιλοξενούνται 1220 πρόσφυγες , κυρίως 

οικογένειες με παιδιά. 150 παιδια βρίσκονται στον 

καταυλισμό και περιμένουν να ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες για να λειτουργήσουν απογευματινά τμήματα 

στα σχολεία για να μπορέσουν να φοιτήσουν ενώ όποιες 

οικογένειες θέλουν και μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά 

τους στα πρωινά τμήματα στα σχολεία όπου λειτουργούν 

τάξεις υποδοχής. 

Αγκάθι παραμένει η αδυναμία δημιουργίας δομής 

εκπαίδευσης μέσα στο ΚΤΣ της Μόριας και η μή πρόσβαση 

στην εκπαίδευση εκατοντάδων παιδιών , καθώς ο 

πληθυσμός μεταβάλλεται συνεχώς ενώ και οι συνθήκες δεν 

είναι κατάλληλες για τη δημιουργία μιας δομής δημόσιας 

εκπαίδευσης σε ένα αστυνομοκρατούμενο κέντρο. 

Πηγή: http://www.ert.gr/perifereiakoi-

stathmoi/voreio_aigaio/lesvos-en-leitoyrgia-nipiagogeio-

gia-prosfygopoyla-ston-kara-tepe/ 
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"ΠΡΟΕΦΩ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΕΦΩ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΟΤ"  

ΔΕΚΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΙΩΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ 

ΑΠΟΣΤΠΩΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΜΑ 

 
1.Μειώνουμε την κατανάλωση κρέατος, ιδιαίτερα του βοδινού. Σο βοδινό κρέας, λόγω της φυσιολογίας 

των συγκεκριμένων ζώων, έχει σημαντικό ανθρακικό και υδατικό αποτύπωμα. 

  

2. Αγοράζουμε φρούτα και λαχανικά εποχής. Έτσι περιορίζουμε την κατανάλωση εισαγόμενων φρούτων 

και λαχανικών καθώς και εκείνων τα οποία έχουν παραχθεί σε θερμαινόμενα θερμοκήπια.  

  

3. Περιορίζουμε τα τροφοχιλιόμετρα των τροφίμων που αγοράζουμε, προτιμώντας τα ντόπια προϊόντα. 

  

4. Προγραμματίζουμε τι θα αγοράσουμε, τι θα μαγειρέψουμε, πόσο θα σερβίρουμε. 

  

5. Αποφεύγουμε την μακρά συντήρηση των τροφίμων στο σπίτι καθώς τα επαγγελματικά ψυγεία είναι πιο 

αποτελεσματικά. 

  

6.Φρησιμοποιούμε χύτρα ταχύτητας για την προετοιμασία των οικογενειακών γευμάτων 

  

7. Φρησιμοποιούμε εξειδικευμένες συσκευές για την κάθε διεργασία μαγειρέματος, π.χ. φριτέζα για 

τηγάνισμα και βραστήρα για τη θέρμανση του νερού. 

  

8. Δεν πετάμε τρόφιμα, ιδιαίτερα μαγειρεμένα, επειδή έτσι πετάμε όλη την ενέργεια και το νερό που 

χρειάστηκαν για να φτάσουν μέχρι το σπίτι μας. 

  

9.Μαθαίνουμε να διαβάζουμε σωστά τις ετικέτες των συσκευασμένων τροφίμων. Περιέχουν πολύτιμες, 

από κάθε άποψη, πληροφορίες! 

  

10. Περιορίζουμε την κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών. Με τον τρόπο αυτό 

περιορίζουμε τη χρήση των συσκευασιών τους. 

  

Ο δεκάλογος δημιουργήθηκε από τους Κωνσταντίνο Αμπελιώτη και Βασιλική Κωσταρέλλη, καθηγητές του 

Σμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Φαροκόπειου Πανεπιστημίου. 

Πηγή:  http://food.wwf.gr/ 

 

 
 

 

 

 

Δημιουργία & Σεχνολογία στα 

ΕΠΑΛ 
 

  

Σο Επαγγελματικό Λύκειο Καλλονής συμμετείχε 

στην Έκθεση "Δημιουργία και Σεχνολογία στα 

ΕΠΑΛ" που διοργάνωσε η Περιφερειακή 

Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου στις 26 και 27 

Απριλίου στο Επιμελητήριο Λέσβου στη 

Μυτιλήνη. Σο χολείο μας εξέθεσε κάποια από τα 

έργα των μαθητών και καθηγητών του, που έγιναν 

στα πλαίσια των μαθημάτων και στα εργαστήρια 

του χολείου, και ομολογουμένως απέσπασε τα 

πολύ θετικά σχόλια και το θαυμασμό των 

επισκεπτών της Έκθεσης.  
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Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016 
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Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016 
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«Ένα ημερολόγιο από το εράγεβο» 

Με αφορμή το κείμενο «Ένα ημερολόγιο από το εράγεβο», το οποίο κάναμε στο μάθημα «Νέα 

Ελληνικά», σκέφτηκα να γράψω ένα άρθρο. Αυτό το κείμενο έχει γραφεί σε μορφή επιστολών. Αυτές , 

είναι γραμμένες από ένα κοριτσάκι εν καιρώ πολέμου, τη Ζλάτα, η οποία φαίνεται να απευθύνεται 

στη θεία της ( τη Μίμη ).  Kι όμως, δεν απευθύνεται μόνο σε αυτήν. Λεπτομερειακά, εκφράζει τις 

απόψεις της για τα περιστατικά του πολέμου που ζει καθημερινά. Σονίζει, όμως, ιδιαίτερα το γεγονός 

πως έχει χάσει την παιδική της ηλικία, πράγμα το οποίο με άγγιξε πολύ.  

Πόλεμος και ειρήνη δύο λέξεις μικρές, αλλά με μεγάλη σημασία. τις μέρες μας υπάρχει μια εν λόγω 

«ειρήνη». Δεν επικρατεί, όμως, σε όλα τα έθνη/κράτη. Σο κείμενο αυτό πιστεύω πως οποιοδήποτε 

παιδί και να το διαβάσει θα επηρεαστεί κατά ένα βαθμό. ε βοηθάει να καταλάβεις τι σκέφτονται και 

πως ζούνε τα παιδιά που βιώνουν καθημερινά τον πόλεμο. Από προσωπική άποψη , με βοηθάει να 

εκτιμήσω όλα όσα έχω, γιατί τα παιδιά του πολέμου στερούνται σχεδόν τα πάντα. 

Είναι τόσο άσχημο να διαβάζω τις σκέψεις ενός κοριτσιού, που είναι γεμάτο μάταιες ελπίδες και 

απoρίες, ενώ εμείς μπορούμε απλά να φανταστούμε πως θα ήταν. Σο χειρότερο από όλα είναι, πως 

προκειμένου να λύσουν «Σα Μεγάλα Κεφάλια» τα προβλήματα τους, πρέπει να πεθάνει εκατομμύρια 

αθώος κόσμος. Εν τέλει όμως, όλοι ξέρουμε πως αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται οριστικά. Εγώ τα 

έχω όλα εντελώς διαφορετικά στο μυαλό μου. Ο πόλεμος για μένα ανούσιος, βλακώδης και πάνω από 

όλα απάνθρωπος. Γιατί να καθορίζει άλλος τι θα γίνει στην ζωή σου ή αν θα ζήσεις; Για ποιο λόγο να 

παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων σαν να μην έχουν αξία; Σους ενδιαφέρει μόνο να πάρουν αυτό που 

θέλουν εκείνοι. Αν ποτέ εκφράσω αυτές τις απόψεις μου, οι αντιδράσεις θα είναι ποικίλες, όπως «Δεν 

ξέρεις τι λες», «Είσαι πολύ μικρή ακόμα», «Ο κόσμος είναι απλά έτσι». 

Απλά αποδέχομαι, πως  δεν σκέφτονται όλοι όπως εγώ Είναι αμέτρητες οι φορές που έχω ευχηθεί να 

κάνω κάτι για τον κόσμο, μετά όμως καταλαβαίνω, πως όποιος και να είσαι, η δύναμη της εξουσίας 

μπορεί να σε ξεγελάσει. 

Όπως είπα παραπάνω, επικρατεί μια σχετική ειρήνη τώρα. Ξέρω, όμως, πως δεν θα κρατήσει για πολύ. 

Ο άνθρωπος πάντα είχε την τάση να αυτοκαταστρέφεται. Η λέξη «ειρήνη» έχει χάσει την σημασία της 

και απλά την χρησιμοποιούμε για να καλύψουμε όλο αυτό το χάλι που κρύβεται από πίσω. 

Προσπαθούμε να ξεγελάσουμε τον κόσμο, με τις παραστάσεις που δίνονται καθημερινά, χωρίς να 

δίνουμε προσοχή στα παρασκήνια. 

Μεγαλώνοντας συνειδητοποίησα πως δεν είναι όλα «μέλι και ζάχαρη». Ακόμα, όμως, προσπαθώ να 

μην τα σκέφτομαι και τόσο όλα αυτά. Από την μια πλευρά είναι θέματα, που δεν θα έπρεπε να με 

απασχολούν (τουλάχιστον για τώρα) και τόσο σε αυτή την ηλικία, αλλά από την άλλη είναι καλό να 

είμαι ενημερωμένη.  

Σέλος, θα ήθελα να πω (μετά από όλες αυτές τις σκέψεις) πως ο κόσμος είναι άδικος, όσο άσχημο και 

αν ακούγεται αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι  μόνο οι πλούσιοι και οι άνθρωποι με δύναμη και 

εξουσία  παίρνουν αυτό που θέλουν. Λυπάμαι πραγματικά , για όλα εκείνα τα παιδιά που οι 

καθημερινότητά τους είναι ο πόλεμος και ελπίζω κάποια στιγμή να επικρατήσει η αληθινή ειρήνη σε 

όλο τον κόσμο και να βλέπουμε μόνο χαμογελαστά παιδικά  πρόσωπα. Δικαιούμαστε να ζούμε με 

ασφάλεια και ηρεμία. 

Δανάη Ραλλού Κουνή 
 

ύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 

ΕΠΑΛ Καλλονής 

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των παιδιών, αν και έξω από το 

σχολείο κατά κύριο λόγο, αποτελούν σημαντικό κομμάτι 

της σχολικής κοινότητας. υνεργάζονται με τους 

εκπαιδευτικούς και φροντίζουν τα παιδιά τους – μαθητές. Ο 

ύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του χολείου μας έκανε 

πράξη αυτή τη φροντίδα. τα δύο χρόνια της θητείας του το 

Δ του υλλόγου δούλεψε πολύ και με μεγάλη διάθεση, και 

με την οικονομική υποστήριξη μεγάλου μέρους όλων των 

μελών, κατάφερε να προσφέρει στο σχολείο και στο σύνολο 

των μαθητών πολλά. Έτσι, έβαλε κουρτίνες σε όλες τις 

αίθουσες και περσίδες στα εργαστήρια πληροφορικής, 

εξόπλισε το σχολείο με διαδραστικό πίνακα και φορητό 

υπολογιστή. Πέρα, όμως, από τα πρακτικά, στήριξε την 

εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Γ‟ Σάξης, 

προάγοντας παράλληλα τον πολιτισμό, με το να καλύψει το 

κόστος των εισιτηρίων για την επίσκεψη των παιδιών στο 

Πλανητάριο και για την θεατρική παράσταση «Η Αυλή των 

Θαυμάτων». 

Σους ευχαριστούμε για όσα μας έχουν προσφέρει κι 

ελπίζουμε να βρουν άξιους συνεχιστές στο έργο τους. 

 

 

Η εφημερίδα ΕΠΑΛ news ξεκίνησε την έκδοσή της το σχολικό έτος 2015-16 στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας 
(Project)  της  Α‟  τάξης του ΕΠΑΛ Καλλονής, με υπεύθυνη σύνταξης την εκπαιδευτικό Κουτσιούμπα Αρετή και 

υπεύθυνο ηλεκ/κών εφαρμογών τον εκπαιδευτικό Βουνάτσο Γεώργιο. 
Εκτύπωση : EΠΑΛ Καλλονής  

Η χρήση εικόνων, λογότυπων, φωτογραφιών και λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας, γίνεται στα πλαίσια της έκδοσης του 

σχολικού εντύπου ΕΠΑΛ news με καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Για οποιαδήποτε ένσταση, όσον αφορά στην παραπάνω χρήση, 

παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας (τηλ.22530 29070 e-mail: epal-kallon@sch.gr). 

  

 


