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Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης 

 

Η Αλληλεγγύη αναγνωρίζεται στη Διακήρυξη της Χιλιετίας ως μία από τις θεμελιώδεις αξίες των 

διεθνών σχέσεων κατά τον 21ο αιώνα, όπου εκείνοι που είτε υποφέρουν είτε επωφελούνται λιγότερο 

αξίζουν τη βοήθεια από εκείνους που ωφελούνται περισσότερο. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης και της πρόκλησης των αυξανόμενων ανισοτήτων, η ενίσχυση της διεθνούς 

αλληλεγγύης είναι απαραίτητη. Έτσι, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με την πεποίθηση ότι η 

προώθηση της κουλτούρας της αλληλεγγύης και του πνεύματος της διαμοίρασης είναι σημαντικά 

για την καταπολέμηση της φτώχειας, διακήρυξε την 20η Δεκεμβρίου ως την Παγκόσμια Ημέρα της 

Ανθρώπινης Αλληλεγγύης. 

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως την ίδρυση του Παγκόσμιου Ταμείου Αλληλεγγύης για την 

εξάλειψη της φτώχειας και την διακήρυξη της Διεθνούς Ημέρας Ανθρώπινης Αλληλεγγύης, η 

έννοια της αλληλεγγύης προήχθη ως ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της φτώχειας με τη 

συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

Κοινή πρόοδος και ευημερία βασισμένες στην παγκόσμια αλληλεγγύη 

Ο φετινός εορτασμός της ημέρας ακολουθεί την υιοθέτηση των Αειφόρων Αναπτυξιακών Στόχων 

(SDGs) από τους ηγέτες του κόσμου, η οποία αποτελεί μια νέα, χ αναπτυξιακή ατζέντα δίχως 

αποκλεισμούς – διαδεχόμενη τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) – για την εξάλειψη 

της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και την διασφάλιση της αξιοπρέπειας για όλους. 

Η νέα ατζέντα αναπτυξιακών στόχων επικεντρώνεται στους ανθρώπους και τον πλανήτη, με 

έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την υποστήριξη μιας παγκόσμιας σύμπραξης 

αποφασισμένης να βγάλει τους ανθρώπους από τη φτώχεια, την πείνα και τις αρρώστιες. 

 

Πηγές: un.org, socialpolicy.gr 

 

  

 

 

Χαιρετισμός από την εκπαιδευτικό  

& πρώτη υπεύθυνη σύνταξης της 

ΕΠΑΛnews Αρετή Κουτσιούμπα  
 

 Καταλαβαίνει κανείς πως δουλεύει καλά, όταν κάθε περιστατικό, το πιο 

μικρό και ασήμαντο, της καθημερινής ζωής του και της σκέψης του, 

έρχεται, σαν μοναχό του, και βάζει ένα πετραδάκι στο πράγμα που φτιάνει. 

Γιώργος Σεφέρης 

 

Χαίρομαι πάρα πολύ για την απόφαση σας, να συνεχίσετε την 

έκδοση της εφημερίδας. Δε σας κρύβω ότι θα ήθελα να είμαι εκεί 

να συνεχίσουμε μαζί. Αυτό όμως είναι δύσκολο, αφού φέτος 

βρίσκομαι στην Κάλυμνο και εργάζομαι ως αναπληρώτρια 

εκπαιδευτικός στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Καλύμνου. 

Το να είσαι αναπληρωτρια-ής σε σχολείο της χώρας μας σήμερα 

σημαίνει τόσα πολλά! Είναι μια διαδρομή με διαφορετικό 

προορισμό κάθε χρόνο, που ξεκινά γύρω στα μέσα Οκτωβρίου, 

μπορεί και μέσα Νοεμβρίου, ίσως και μέσα Δεκεμβρίου, στη 

χειρότερη περίπτωση μέσα Φεβρουαρίου ενώ κάποιες φορές και 

μέσα Μαρτίου. Λήγει πάντα, όμως, τέλος Ιουνίου. Είναι σα μια 

ταινία μικρού μήκους, με τόσο γρήγορη ροή, που είναι σχεδόν 

αδύνατο να συνεχίσεις μία δράση στον ίδιο τόπο, στο ίδιο 

σχολείο. Πάνω που νομίζεις πως τα κατάφερες, έρχεται η επόμενη 

χρονιά και είσαι αναγκασμένος να γράψεις την επόμενη ταινία 

σου. Οφείλεις να είσαι συγκεντρωμένος, ώστε να μπορείς να 

ανταπεξέλθεις στο έργο σου, στη διδασκαλία, στην εφευρετι-

κότητα, στη σχέση με τους μαθητές, με τους συναδέλφους, με τη 

γνώση. Δεν είναι εύκολο να παρακολουθείς τις εξελίξεις σε άλλα 

περιβάλλοντα. 

Ούτε για μένα είναι εύκολο να κάνω κάτι τέτοιο. Παρόλ’ αυτά θα 

ήθελα πολύ να συνεχίσω να συμμετέχω στην προσπάθεια σας. 

Είναι σημαντικό για εμένα να σας βοηθήσω, όπως και όσο μπορώ. 

 Η επιθυμία μου αυτή έχει τις ρίζες της καταρχάς στη σχέση που 

ανέπτυξα με όλους εσάς πέρυσι. Η επαφή μας ήταν μια 

αποκάλυψη. Κοντά σας πέρασα μια χρονιά χωρίς προβλήματα. 

Βίωσα την αποδοχή, το σεβασμό, την ομαδικότητα. Όλα αυτά 

αποτέλεσαν μια σημαντική εμπειρία στη ζωή μου.  

 Ο άλλος λόγος για τον οποίο επιθυμώ να συνεχίσουμε τη 

συνεργασία μας, έστω και εξ αποστάσεως, είναι η ίδια η 

εφημερίδα. Η εφημερίδα είναι ένα εξαιρετικό μέσο για να 

μπορούμε να εκφράσουμε τις ιδέες μας, να προβληματίσουμε και 

να προβληματιστούμε για ότι συμβαίνει γύρω μας, να 

επικοινωνήσουμε, να ανακαλύψουμε καινούργια ενδιαφέροντα, 

να μοιραστούμε τη γνώση να προάγουμε τον πολιτισμό και να 

έχουμε μεταξύ μας μαθητές, καθηγητές, γονείς και αναγνώστες 

μια διαρκή επαφή. 

 Πιστεύω στη συνεργασία και την εφευρετικότητα των μαθητών 

και των συναδέλφων για τη συνέχιση και την έκδοση της 

σχολικής εφημερίδας του ΕΠΑ.Λ. Καλλονής και είμαι σίγουρη 

πως το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς θα είναι εξαιρετικό. 

Ελπίζω να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί για την έκδοση της 

εφημερίδας μας.  

Περιμένω νέα σας!!! 

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Αρετή Κουτσιούμπα ΠΕ17.07- ΠΕ11 

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016 

 Αριθμός τεύχους 2 
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 Ίαμβοι & Ανάπαιστοι… 
( αναζητώντας το νόημα της ζωής ) 

 

Τρεις γυναίκες βαδίζουν στον ίδιο δρόμο. Ξαφνικά στη μέση του δρόμου βλέπουν ένα μεγάλο 

λάκκο. Περίεργες κοιτάζουν να δουν τι υπάρχει μέσα και ανακαλύπτουν ότι στον πυθμένα 

βρίσκεται μια γυναίκα.  

- ‘’Ποια είσαι και τι κάνεις εκεί’’; ρωτάνε 

- ‘’Είμαι η Ευτυχία της Ζωής και έχω παγιδευτεί’’ τους αποκρίνεται  

- ‘’Σιγά μην είσαι και η μελωδία της Ευτυχίας’’ της απαντά η πρώτη 

- ‘’Όχι αλήθεια σας λέω. Αν θέλετε μάλιστα μπορώ να πραγματοποιήσω κάθε σας επιθυμία’’ 

- ‘’Πλάκα κάνεις; Αν είναι όπως λες θέλω να με κάνεις την πιο όμορφη’’ λέει η πρώτη γυναίκα.  

Αμέσως μεταμορφώνεται σε καλλονή και φεύγει ευτυχισμένη. 

Η δεύτερη γυναίκα βλέποντας αυτή την απρόσμενη εξέλιξη λέει στην Ευτυχία  

- ‘’Ευτυχία θέλω να με κάνεις πολύ πλούσια’’ 

Και αμέσως μπροστά στα πόδια της εμφανίζεται ένα σακί με χρυσάφι και πολύτιμα πετράδια. 

Αρπάζει το θησαυρό της και φεύγει ευτυχισμένη. 

- Εσύ, ποια ευχή σου θέλεις να πραγματοποιήσω; ρωτά την τρίτη γυναίκα. Εκείνη όμως σκύβει, 

της απλώνει το χέρι και με ήρεμη φωνή αποκρίνεται: ‘’Δώσε μου το χέρι’’ και βγάζει την 

Ευτυχία από το λάκκο. Χωρίς να πει κουβέντα συνέχισε το δρόμο της. Η Ευτυχία χαμογέλασε 

και την ακολούθησε. Άραγε είναι η ευτυχία το δώρο της ζωής; Μήπως το πραγματικό, το 

ακριβότερο και πολυτιμότερο δώρο είναι η ίδια η ζωή. Τόσο ακριβοθώρητη μοναδική και 

σπάνια που για να πληρώσεις το τίμημα της, αντίτιμο είναι ένα και μόνο ένα. Η ίδια η ζωή. 

Ανεκτίμητη. 

Πείθουμε λοιπόν τον εαυτό μας ότι η ζωή μας θα γίνει καλύτερη όταν μεγαλώσουμε, όταν 

βρούμε καλή δουλειά με υψηλές αποδοχές, ένας πετυχημένος γάμος και παιδιά. Και πάντα κάθε 

κατάσταση που βιώνουμε συνοδεύεται με απογοήτευση. ‘’Η δουλειά μου δε με γεμίζει, με 

περιορίζει, έχω αυξημένες προσδοκίες, είμαι για κάτι καλύτερο, πιο δημιουργικό. Και οι 

απολαβές δεν είναι ανάλογες της προσφοράς μου και δε με ικανοποιούν. Τα χρήματα ποτέ δε 

φτάνουν, τα έξοδα των παιδιών όλο και αυξάνονται. Όσο για το αυτοκίνητο κάθε τόσο στο 

συνεργείο. Θέλει αλλαγή όμως που να βρεθούν χρήματα για την αντικατάσταση του. Όμως και 

τα παιδιά όσο είναι μικρά δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ελεύθερος χρόνος. Αλλά και η εφηβεία 

δεν παλεύεται με τίποτα. Διαφωνίες και συγκρούσεις σε ημερήσια διάταξη. Αχ ευτυχία, όσο σε 

κυνηγώ τόσο απομακρύνεσαι, μοιάζεις σαν απραγματοποίητο όνειρο, σαν ταξιδιάρικο πουλί, 

σαν τους κόκκους της άμμου που όσο και να προσπαθώ να συγκρατήσω χύνονται μέσα από τις 

χούφτες μου και χάνονται.’’ 

Ανδρόνικος Παναγιώτης 

Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ Καλλονής 

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 εφημερίδα ΕΠΑΛnews  στηρίζεται στην εθελοντική εργασία της συντακτικής ομάδας μαθητών και καθηγητών του σχολείου μας και διανέμεται δωρεάν. 

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). 

 

Χριστουγεννιάτικο… 
Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή, για να μοιραζόμαστε στιγμές και 

αναμνήσεις που θα μας είναι πολύτιμες για πολλά χρόνια. Είναι ένας 

καιρός για να δούμε τον κόσμο με μάτια γεμάτα αγάπη. Είναι ο 

καιρός για να θυμηθούμε πως ο κόσμος είναι γεμάτος από ανθρώ-

πους σαν κι εμάς, και για να τους δούμε, όπως πραγματικά είναι μέσα 

τους. Όλοι έχουν προβλήματα σαν τα δικά μας, και καρδιές 

ευαίσθητες σαν και τις δικές μας ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή από 

πού προέρχονται. 

 Τα Χριστούγεννα είναι ο καιρός που χαίρεται η καρδιά. Είναι ο 

καιρός για να συλλογιστούμε με ευγνωμοσύνη για όλα όσα καλά μας 

έφερε η προηγούμενη χρονιά. Είναι ο καιρός για να δείξουμε 

ευγνωμοσύνη για την αγάπη που έστειλαν τα Ουράνια μέσα στις ζωές 

μας. Είναι ο καιρός για να δώσουμε σ’ εκείνους που έχουν ανάγκη, 

χωρίς να ζητήσουμε καμιά ανταπόδοση. Είναι μια νέα αρχή, είναι ο 

καιρός για να ξεχάσουμε τις πληγές του παρελθόντος και να 

αρχίσουμε ξανά από την αρχή. 

Τα Χριστούγεννα είναι μια μέρα που μπορούμε να τη γιορτάζουμε με 

χαρά, γνωρίζοντας ακόμα κι αν νιώθουμε μοναξιά ή αισθανόμαστε 

πως δεν έχουμε κανέναν κοντά μας πάνω στην Γη, ότι υπάρχει 

Κάποιος ο Οποίος μας αγαπά και Αυτός είναι ο Ιησούς. Η ζωή, όπως 

και τα Χριστούγεννα, δεν είναι φτιαγμένη από αυτά που παίρνουμε 

αλλά από αυτά που δίνουμε. Μια ζωή που χτίζεται με την 

προσπάθεια να πάρει κάποιος από τους άλλους, αντί να τους δίνει, 

στο τέλος θα αποτύχει. Δώσε το δώρο της αγάπης σε κάποιον σήμερα 

δείχνοντας ότι τον χρειάζεσαι. 

 Σ’ έναν κόσμο όπου τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν δραστικά 

από τη μια μέρα στην άλλη, φαίνεται πως λίγα μπορούν να 

γλιτώσουν από το να γίνουν πολύ γρήγορα παρελθόν. Υπάρχει όμως 

ένα πράγμα που δε θα γίνει ποτέ ξεπερασμένο – η ανάγκη να αγαπάς 

και να αγαπιέσαι. Αυτή είναι η ουσία των Χριστουγέννων. Αυτός 

είναι ο πραγματικός λόγος που ο καθένας μας βρίσκεται εδώ. Απ’ 

αυτό θα μας θυμούνται - απ’ την αγάπη που δείχνουμε στους άλλους. 

Τα Χριστούγεννα δεν είναι κάτι το ξεχωριστό επειδή σου δίνουν οι 

άλλοι. Είναι ξεχωριστά γι’ αυτά που δίνεις εσύ. Θυμήσου τα πιο 

σημαντικά και αγαπημένα Χριστούγεννα που πέρασες, και σκέψου το 

γιατί. Μετά πάρε αυτή την ανάμνηση και κάνε την πράξη για 

κάποιον άλλον. 

Πώς μπορείς να τα ζήσεις στο ζενίθ; Πως μπορείς να περάσεις τις 

Γιορτές και να αισθανθείς ικανοποίηση μέσα στην καρδιά σου; Με το 

να δώσεις σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Μπορείς να δώσεις σε αυτούς 

που έχουν ανάγκη από ένα χαμόγελο ή από μια ευγενική λέξη. 

Μπορείς να δώσεις σ’ αυτούς που είναι φτωχοί και έχουν ανάγκη, 

που έχουν λιγότερα από σένα. Μπορείς να δώσεις ένα χέρι βοήθειας 

στο γείτονά σου. Όταν δίνεις, αυτό κάνει τα Χριστούγεννα να 

αξίζουν. Μπορούμε να κάνουμε και την κάθε μας μέρα τόσο 

ξεχωριστή όσο είναι και τα Χριστούγεννα, αν είμαστε πρόθυμοι να 

προσπαθήσουμε. Η αγάπη ήρθε τα Χριστούγεννα. Η πιο αγνή μορφή 

αγάπης είναι το να δίνει κάποιος απ’ τον εαυτό του στους άλλους. 

Αυτό συνέβη την πρώτη νύχτα των Χριστουγέννων, και αυτό είναι 

που θα πρέπει να προσπαθούμε να επαναλαμβάνουμε κάθε 

Χριστούγεννα. 

 

Τα Χριστούγεννα δε χρειάζεσαι στολίδια ακριβά. 

Και σωρούς από τα δώρα, δεν τα χρειάζεσαι κι αυτά. 

Γιατί αν την ευτυχία ψάχνεις μέσα στη γιορτή αυτή, 

Ίσως τούτο να ‘ν’ το δώρο, που να θέλεις πιο πολύ. 

Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε για του Θεού το Γιο. 

Δέντρο, δώρα και στολίδια δεν του δώσανε θαρρώ. 

Ταπεινά μόνο γεννήθηκε να φέρει ελευθερία, 

Να γεμίσει την καρδιά με φως, αγάπη κι ευτυχία. 

 

Κιάσσου Παρασκευή - Φιλόλογος ΕΠΑΛ Καλλονής   


