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Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 

 
Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας γιορτάζεται κάθε 

χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, προκειμένου να ευαισθη-

τοποιήσει την κοινή γνώμη για τα ψυχικά νοσήματα. Την 

πρωτοβουλία πήραν από κοινού το 1994 η Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργα-

νισμός Υγείας.  

 

…διαβάστε περισσότερα στο  http://www.ekpse.gr/  

 

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ζώων... 

  
Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, επειδή συμπίπτει με τον εορτασμό της μνήμης 

του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που έχει αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των 

ζώων και του περιβάλλοντος. 

Η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων όμως δεν είναι άλλη μια γιορτή. Είναι άλλη μια αφορμή αφύπνισης και 

ενημέρωσης. Ας θυμηθούμε λοιπόν μερικά άρθρα από τη διακήρυξη των δικαιωμάτων των ζώων. Ο 

σεβασμός αυτών άλλωστε αποτελεί και τη βάση ετούτης της «γιορτής»! 

Άρθρο 1 - Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης. 

Άρθρο 2 - Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν 

μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να 

χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των ζώων. Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας 

από τον άνθρωπο. 

Άρθρο 3 - Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά. Αν η 

θανάτωση ενός ζώου θεωρηθεί υποχρεωτική πρέπει να γίνεις στιγμιαία, ανώδυνα και χωρίς καμιά 

πρόκληση αγωνίας του ζώου. 

Άρθρο 4 - Κάθε ζώο δικαιούται να ζήσει στο φυσικό του χώρο (γη, θάλασσα, αέρας) και να αναπαράγεται 

σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Η στέρηση ελευθερίας του ζώου ακόμη κι αν γίνεται για μορφωτικούς 

σκοπούς είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη δικαιωμάτων αυτού. 

Και να θυμόμαστε: Ο σεβασμός του ανθρώπου προς τα ζώα συνεπάγεται και σεβασμό προς το ίδιο το 

ανθρώπινο γένος! 

Πηγή: http://blog.yellowday.gr/to-yellowday-sou-proteinei/pagkosmia-imera-zwwn 

 

 

 

 

  

 

 

Χαιρετισμός από την Δ/ντρια 

του ΕΠΑΛ Καλλονής 
 

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

αλλάξεις τον κόσμο. ~ Νέλσον Μαντέλα 

 

Με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς θα ήθελα να 

χαιρετίσω τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, παλιούς 

και νέους και τους αγαπημένους μας μαθητές. Ιδιαίτερα 

θα ήθελα να καλωσορίσω τους νέους μας μαθητές στο 

καινούργιο γι αυτούς περιβάλλον του Επαγγελματικού 

Λυκείου Καλλονής. 

Χαίρομαι μάλιστα ιδιαίτερα, που μου δίνεται η ευκαιρία 

να το κάνω μέσω του σχολικού εντύπου του Λυκείου μας, 

το οποίο ξεκίνησε την πορεία του πριν ένα χρόνο με τη 

μορφή του Project και συνεχίζει και φέτος από την αρχή 

της χρονιάς. Μέσα σε μία δύσκολη για όλους μας περίοδο 

πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους που θα 

κάνουν την καθημερινότητά μας περισσότερο χαρούμενη, 

και δημιουργική και θα μας δώσουν διεξόδους έκφρασης 

και δημιουργίας. Η επικοινωνία με τους φίλους, τους 

οικείους μας, αλλά και τους γύρω μας ανθρώπους, που 

ίσως δεν ξέρουμε πολύ καλά, ή δεν τους γνωρίζουμε 

καθόλου, αποτελεί σίγουρα μια καλή αρχή. Μέσα από τις 

σελίδες αυτού του εντύπου μας δίνεται η δυνατότητα να 

το κάνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα εκμεταλλευτείτε αυτή 

την ευκαιρία, ότι θα πάρετε αυτό το έντυπο στα δικά σας 

χέρια και θα το κάνετε ένα δικό σας μέσο επικοινωνίας 

και έκφρασης. 

 

Έχετε τις θερμότερες ευχές μου για μια σχολική χρονιά 

καλύτερη από όλες τις προηγούμενες, γεμάτη όμορφα 

όνειρα και αρκετή  δουλειά για να τα πραγματοποιήσετε! 

 

Βασιλική Τσέτσινα 

Διευθύντρια Επαγγελματικού Λυκείου Καλλονής Πρώτο κουδούνι για τα προσφυγόπουλα στις 10 Οκτωβρίου 
Το πρώτο κουδούνι για τα παιδιά προσφύγων θα χτυπήσει στις 10 Οκτωβρίου, με το υπουργείο Παιδείας να 

ανακοινώνει πού θα λειτουργήσουν οι πρώτες δομές.  

«Η εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων υπακούει στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας για την 

περίθαλψη και το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην εθνική νομοθεσία και στο αίσθημα του ελληνικού λαού, 

φιλοξενίας, αλληλεγγύης και αγάπης προς τους πρόσφυγες και τα παιδιά τους», τόνισε ο υπουργός Νίκος 

Φίλης. Οι πρώτες δομές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ (Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων), θα 

λειτουργήσουν σε δύο κέντρα φιλοξενίας της Αττικής, σε δυο της Θεσσαλονίκης, σε ένα στην Ήπειρο, σε ένα 

στην Εύβοια, καθώς και σε 20 σχολεία. Συνολικά 1.500 παιδιά θα δώσουν το «παρών» αρχικά, την πρώτη 

ημέρα του σχολείου.  

«Η σταδιακή λειτουργία των υπολοίπων κέντρων, ακολουθεί την πρόοδο της εμβολιαστικής κάλυψης του 

υπουργείου Υγείας», ανέφερε ο γ.γ. του υπουργείου, Γιάννης Παντής.                  ( Πηγή: www.iefimerida.gr )  

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016 

 

 

Αριθμός τεύχους 1 

Σχολικό έτος 2016-17 

Εικόνα: Jamie Wyeth, Study of Kleberg 

http://www.ekpse.gr/
http://blog.yellowday.gr/to-yellowday-sou-proteinei/pagkosmia-imera-zwwn
http://www.iefimerida.gr/
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Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016 
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Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου πραγματικά 

 
Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου πραγματικά, μπόρεσα να καταλάβω ότι ο συναισθηματικός 

πόνος και η θλίψη, απλώς με προειδοποιούσαν να μη ζω κόντρα στην αλήθεια μου. Σήμερα ξέρω ότι 

αυτό το λέμε ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου πραγματικά, κατάλαβα σε πόσο δύσκολη θέση ερχόταν 

κάποιος με το να του επιβάλλω τις επιθυμίες μου, παρότι ήξερα ότι ούτε ήταν κατάλληλη η στιγμή ούτε 

ο άνθρωπος ήταν έτοιμος, ακόμα κι αν αυτός ο άνθρωπος ήμουν εγώ. Σήμερα ξέρω ότι αυτό το λέμε 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ. 

Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου πραγματικά, έπαψα να λαχταρώ μια άλλη ζωή και μπόρεσα να 

δω ότι τα πάντα γύρω μου με προκαλούσαν να μεγαλώσω. Σήμερα ξέρω ότι αυτό το λέμε 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ. 

Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου πραγματικά, κατάλαβα ότι βρίσκομαι πάντα και σε όλες τις 

περιστάσεις, την κατάλληλη στιγμή και στο σωστό μέρος και ότι όλα όσα γίνονται είναι σωστά. Από 

τότε κατάφερα να γαληνέψω. Σήμερα ξέρω ότι αυτό το λέμε ΑΠΟΔΟΧΗ. 

Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου πραγματικά, έπαψα να στερούμαι τον ελεύθερο χρόνο μου και 

σταμάτησα να κάνω μεγαλόπνοα σχέδια για το μέλλον. Σήμερα κάνω μόνο ό,τι με ευχαριστεί και με 

γεμίζει χαρά, ό,τι αγαπώ και κάνει την καρδιά μου να γελά, με τον δικό μου τρόπο και στους δικούς 

μου ρυθμούς. Σήμερα ξέρω ότι αυτό το λέμε ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ. 

Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου πραγματικά, απελευθερώθηκα από ό,τι δεν ήταν υγιές για 

μένα. Από φαγητά, άτομα, πράγματα, καταστάσεις και από ό,τι με τραβούσε συνεχώς μακριά από τον 

ίδιο μου τον εαυτό. Στην αρχή το ονόμαζα “υγιή εγωισμό”. Αλλά σήμερα ξέρω ότι είναι ΑΥΤΑΓΑΠΗ. 

Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου πραγματικά, έπαψα να θέλω να έχω πάντα δίκιο. Έτσι έσφαλλα 

πολύ λιγότερο. Σήμερα κατάλαβα ότι αυτό το λέμε ΑΠΛΟΤΗΤΑ. 

Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου πραγματικά, αρνήθηκα να συνεχίσω να ζώ στο παρελθόν και 

να ανησυχώ για το μέλλον μου. Τώρα ζω περισσότερο τη στιγμή όπου ΟΛΑ συμβαίνουν. Έτσι σήμερα, 

ζω την κάθε μέρα και αυτό το λέω ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ. 

Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου πραγματικά, συνειδητοποίησα ότι η σκέψη μου μπορεί να με 

κάνει μίζερο και άρρωστο. Όταν όμως επικαλέστηκα τις δυνάμεις της καρδιάς μου, η λογική απέκτησε 

έναν πολύτιμο σύντροφο. Αυτή τη σχέση την ονομάζω σήμερα ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ. 

Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τις αντιπαραθέσεις, τις συγκρούσεις και τα προβλήματα με τον 

εαυτό μας και τους άλλους γιατί καμιά φορά, ακόμα και τα άστρα εκρήγνυνται και δημιουργούνται 

νέοι Γαλαξίες. Σήμερα ξέρω ότι ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ! 

Τσάρλι Τσάπλιν (1889- 1977) 

Πηγή: enallaktikidrasi.com 

Χωρίς κινητά τηλέφωνα οι 

μαθητές στα σχολεία! (#ΝΟΤ) 

 
Τη δική  της προσπάθεια να απαγορεύσει τα κινητά 

τηλέφωνα στα σχολεία και τους μαθητές κάνει η σημερινή 

πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, έχοντας όμως 

προφανώς τη γνώση ότι η απαγόρευση θα μείνει στα 

χαρτιά… 

Σχεδόν 25 χρόνια τώρα όλοι οι υπουργοί εκδίδουν 

εντολές για απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων και 

όλων των ψηφιακών μέσων ήχου και εικόνας στα 

σχολεία, αλλά βέβαια κανείς δεν τα κατάφερε, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί σηκώνουν με απόγνωση τα χέρια ψηλά. Στην 

προσπάθεια αυτή επιδίδεται και πάλι το υπουργείο 

στέλνοντας σχετική οδηγία στα σχολεία με την υπογραφή 

του γ.γ. Γιάννη Παντή, για την οποία όπως λένε στην 

εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» εκπαιδευτικοί και κυρίως του 

Λυκείου «και ο ίδιος ο υπουργός να έρθει να το πει στους 

μαθητές, θα του γυρίσουν επιδεικτικά την πλάτη.. 

…γελώντας». 

Στην οδηγία, η οποία στάλθηκε μετά από εισήγηση του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις σχολικές 

μονάδες, τονίζεται ότι οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν 

στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού 

χώρου. Επίσης δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους 

και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που 

διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου. 

Όπως αναφέρει το «ΕΘΝΟΣ», στόχος του υπουργείου 

Παιδείας πάντα ήταν να εξασφαλίσει την ομαλή 

λειτουργία των σχολείων αλλά και να προστατέψει τα 

προσωπικά δεδομένα των παιδιών αλλά και των 

εκπαιδευτικών. Τελικά όμως ποτέ δεν κατάφερε να 

«εξαφανίσει» τα κινητά από τα σχολεία, αφού δεν είχε τη 

στήριξη των γονιών, οι οποίοι επιμένουν ότι νιώθουν 

ασφάλεια όταν μπορούν να επικοινωνούν με τα παιδιά 

τους κάθε στιγμή και ως εκ τούτου στην πράξη δεν 

συνδράμουν στην προσπάθεια της πολιτείας. 

Στην οδηγία τονίζεται επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί εκτός από 

τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (Η/Υ, 

tablets, laptops, διαδραστικούς πίνακες κ.λπ) δύναται να 

χρησιμοποιήσουν και τον δικό τους προσωπικό ηλεκτρο-

νικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και 

για τις ανάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας τους 

κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί  

προστασίας προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών. 

Το υπουργείο Παιδείας προσπαθώντας να προλάβει κάθε 

«παρατράγουδο» επισημαίνει ότι «θα πρέπει να αποφεύγε-

ται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους 

δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. 

Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, στο μέτρο που αυτές δύνανται να προσδιορι-

στούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Η 

επεξεργασία και κατά συνέπεια η ανάρτηση, η αποθήκευση 

σε ψηφιακά μέσα (π.χ. αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, 

βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο όταν οι κηδεμό-

νες των μαθητών έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους». 

Πηγή: https://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/horis-

kinito-oi-mathites-sta-sholeia 

 

 

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). 

 

http://enallaktikidrasi.com/2013/09/otan-arxisa-na-agapo-ton-eayto-mou-pragmatika/
https://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/horis-kinito-oi-mathites-sta-sholeia
https://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/horis-kinito-oi-mathites-sta-sholeia

