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Είμαι επειδή είμαστε 

 
 

Ένας ανθρωπολόγος πρότεινε ένα παιχνίδι σε παιδιά μιας αφρικανικής φυλής. Έβαλε 

ένα καλάθι γεμάτο φρούτα δίπλα σε ένα δέντρο και είπε στα παιδιά ότι όποιο έφτανε 

στο δέντρο πρώτο θα έπαιρνε όλα τα φρούτα. Όταν τους έδωσε το σύνθημα να 

τρέξουν, τα παιδιά πιάστηκαν από τα χέρια και έτρεξαν όλα μαζί προς το δέντρο, 

πήραν τα φρούτα, έκατσαν κάτω από το δέντρο και άρχισαν να τα τρώνε χαρούμενα. 

Όταν ο ανθρωπολόγος τα ρώτησε γιατί έτρεξαν όλα μαζί και ότι κάποιος θα 

μπορούσε να τα είχε πάρει όλα, του απάντησαν «UBUNTU, πως μπορεί κάποιος από 

μας να είναι χαρούμενος όταν όλοι οι άλλοι δεν είναι;» 

UBUNTU στην κουλτούρα των Xhosa σημαίνει: «Είμαι επειδή είμαστε»! 

  

Πηγή: http://spiritscience.gr/eimai-epidi-eimaste  

Το Δημιουργικό Σχολείο 
 

Σήμερα γίνεται μια προσπάθεια ενεργοποίησης των μαθητών που έχει διπλή 

αποστολή. Από τη μία μεριά εντάσσεται στη διδακτική επιταγή ότι μόνο με την 

ενεργό δράση επιτυγχάνεται καλύτερα η απόκτηση της γνώσης και από την 

άλλη η ενεργός δράση παίζει ρόλο αντισταθμιστικό στο κοινωνικό φαινόμενο 

της αδρανοποίησης που επιβάλλουν οι τεχνολογικές συνθήκες της εποχής μας. 

Καθημερινά οδηγούμαστε σε ένα αλόγιστο κυνήγι γνώσεων και σε μια διαρκή 

και αγωνιώδη ενημέρωση πάνω σε χιλιάδες θέματα που συνεχώς 

αναθεωρούνται. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο τρόπος διδασκαλίας είναι 

απαρχαιωμένος και κατορθώνει να φιμώνει τον καθηγητή και να τον 

καταδικάζει σε μια σιωπή «κατωτερότητας». Ο μαθητής ζητά μια ευέλικτη 

δημιουργική τάξη όπου η ξερή γνώση και  η επιθετικότητα θα αντικατασταθούν 

από την σκέψη και την ενεργητικότητα. 

Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πομπό που μεταδίδει γνώσεις, 

πολλές φορές ξεπερασμένες σε κλειστούς τις περισσότερες φορές δέκτες που 

είναι τα χωρίς ενδιαφέρον παιδιά.  Ο εκπαιδευτικός δεν έχει θέση στην έδρα 

αλλά πρέπει να είναι συντονιστής, συνερευνητής, σύμβουλος και φίλος των 

μαθητών. Ο εκπαιδευτικός που ζητάμε να σταθεί απέναντί μας πρέπει να 

μπορεί να συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες, να αναπτύσσει διάλογο με 

τα παιδιά και να εμπλέκεται σε διαδραστικές ενέργειες. 

Το δημιουργικό σχολείο πρέπει να μας δίνει τη δυνατότητα να αποφεύγουμε το 

απερίσκεπτο, το επιπόλαιο και να μην δεχόμαστε τον αυθαίρετο δογματισμό, 

καθημερινά σαν σύμβουλο προοδευτικότητας. 

Εκτός από τις αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας οι μαθητές μπορούν να 

προτείνουν και αλλαγές που σχετίζονται με την διαμόρφωση των αιθουσών. Οι 

τάξεις να πάψουν να είναι άψυχες με λίγα παράθυρα και μονόχρωμους 

τοίχους. Μια τάξη θα πρέπει να είναι ευχάριστα διακοσμημένη με ζωντανά 

χρώματα και εργασίες μαθητών. Ένας διαδραστικός πίνακας και ένας 

προτζέκτορας καθώς και άλλα τεχνολογικά μέσα θα μπορούσαν να βελτιώσουν 

την ποιότητα του μαθήματος. Ο σημερινός μαθητής είναι οπαδός των 

εποπτικών μέσων και μαγεύεται περισσότερο μπροστά σε μια οθόνη με 

κινούμενες εικόνες παρά σε ένα άψυχο βουβό βιβλίο. 

Στο σχολείο μου σήμερα, διοργανώνονται διάφορες συζητήσεις, παρουσιάσεις, 

εργασίες και πρότζεκτ. Οι μαθητές γίνονται οι ίδιοι ερευνητές και συλλέγουν 

πληροφορίες, τις οποίες αξιολογούν και συζητούν με τις ομάδες στις οποίες 

ανήκουν με τη βοήθεια του εποπτεύοντα καθηγητή. Πέρυσι οργανώθηκε μια 

καταπληκτική έκθεση φωτογραφίας με θέμα «φύση και παραδοσιακοί οικισμοί» 

στην οποία συμμετείχαν πολλά παιδιά με θέληση και ενθουσιασμό. Για την 

λήψη των φωτογραφιών το σχολείο οργάνωσε εκπαιδευτικές εκδρομές. Επίσης 

κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα γίνεται διαγωνισμός για την αίθουσα που έχει την 

ωραιότερη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με τους νικητές να κερδίζουν μια 

εκδρομή στη Μυτιλήνη. Στην αποκριάτικη γιορτή του σχολείου η θεατρική 

ομάδα «ανεβάζει» υπέροχες θεατρικές παραστάσεις, κωμωδίες με σάτιρα. Οι 

δράσεις αυτές δίνουν χρώμα και ζωή στην καθημερινότητα του σχολείου και 

αποτελούν αποδράσεις από τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης. Δίνουν τη 

δυνατότητα στους μαθητές να εργαστούν συλλογικά σε ομάδες αναπτύσσοντας 

γνώσεις και δεξιότητες. Έτσι στηρίζουν τη δημιουργικότητά τους και τους 

δίνουν ώθηση στην καινοτομία. Η πρωτοβουλία των μαθητών ενισχύεται και 

μαθαίνουν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά. 

Για να γίνει λοιπόν ένα σχολείο σύγχρονο και δημιουργικό, σαν αυτό που 

περιέγραψα θα χρειαστεί αρκετός χρόνος, θέληση και υπομονή, ώστε στο τέλος 

να υπάρξει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, για το οποίο θα είμαστε όλοι 

περήφανοι! 

Τσαραμύρση Ιωάννα 

Μαθήτρια Β’ τάξης 

ΕΠΑΛ Καλλονής 

 

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017 

 Αριθμός τεύχους 3 

Σχολικό έτος 2016-17 

Ωριμότητα του ανθρώπου είναι να ξαναβρίσκει τη σοβαρότητα που είχε 

παιδί, όταν έπαιζε. 

 ~ Φρειδερίκος Νίτσε 

http://spiritscience.gr/eimai-epidi-eimaste
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 Τροφές που σε κάνουν να ξεχνάς την πείνα σου 
 

Ο Ιατρός-Βιοπαθολόγος, Δρ. Ιωάννης Μεριανός (www.merianos.gr) μας βοηθά να βάλουμε 

μπρος το σχέδιο απώλειας βάρους για φέτος, με 4 τροφές που δεν θα μας αφήνουν να 

πεινάσουμε! 

Κάθε φορά που ακούς τη φράση «ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται» κάνεις εικόνα τον εαυτό 

σου -και ιδιαίτερα μετά τα Χριστούγεννα, όπου κάνεις το δικό σου mini resolution (αυτό που 

μας πιάνει σε όλες τις διακοπές για να πάρουμε αποφάσεις καθοριστικές για τη ζωή μας) και 

αποφασίζεις ότι η δευτεριάτικη δίαιτα αυτή τη φορά θα επιτύχει; 

Για εκείνες τις στιγμές που νιώθεις να ακούς το στομάχι σου να παραπονιέται, που σκέφτεσαι 

ανήθικα τα γλυκά και τα τηγανιτά που θα μπορούσαν να είναι στη θέση των λαχανικών του 

πιάτου σου, που θες να ξεσπάσεις με μανία σε ό,τι φαγώσιμο υπάρχει μπροστά σου, ιδού 

κάποιες τροφές που είναι στο πλάι σου και θα σε στηρίξουν. Γιατί οι επιτυχημένες δίαιτες, 

θέλουν και την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη. 

Αβοκάντο: Πρώτο και καλύτερο στη λίστα. Το φρούτο-θαύμα όπως θα μπορούσε να το 

αποκαλέσει κανείς, είναι εκείνη η ουσία του γεύματός σου που θα μπει στη διαδικασία της 

πέψης τελευταίο για να σου κρατήσει συντροφιά για αρκετές ώρες. Μειώνει σημαντικά την 

επιθυμία σου για να φας και έχει και λίγες θερμίδες. 

Κόψε σε φέτες το μισό αβοκάντο ή βάλτο στο σάντουιτς σου αντί για μαγιονέζα. 

Αυγά: Πλούσια σε πρωτεΐνη και αμινοξέα, είναι η κατάλληλη επιλογή για να ξεκινήσεις τη 

μέρα σου. Έρευνες αποδεικνύουν ότι αν εισάγεις ένα αυγό στο πρωινό σου γεύμα, μπορείς να 

χάσεις βάρος πιο γρήγορα, χωρίς να νιώσεις το αίσθημα της πείνας.  

Βράσε επαρκή ποσότητα αυγών και τοποθέτησέ τα στο ψυγείο για εύκολη κατανάλωση όταν το 

θες. 

Βατόμουρα: Είναι εύγεστα, συνδυάζονται εύκολα και διακρίνονται για την υψηλή 

διατροφική τους αξία. Αντικατάστησε ένα από τα σνακ σου με φρέσκα βατόμουρα (παγωμένα ή 

σε θερμοκρασία δωματίου) και θα απολαύσεις τις ευεργετικές τους ιδιότητες στη δίαιτά σου.  

Μία κούπα κόκκινα βατόμουρα περιέχουν μόλις 80 θερμίδες και plus λειτουργούν αποδοτικά 

και για το δέρμα σου.  

Πατάτες: Πλούσιες σε άμυλο, όμως, σου έχουμε καλά νέα. Οι πατάτες είναι γεμάτες ανθεκτικό 

άμυλο (μπορείς να το αποκαλέσεις και θετικό άμυλο), βιταμίνη C και κάλιο. Βραστές μπορούν 

να αποτελέσουν μία πηγή ενέργειας για τον οργανισμό σου.  

Πρόσθεσε μία βραστή ή ψητή πατάτα δύο-τρεις φορές την εβδομάδα στο δείπνο σου. 

Με τέτοια παρέα… το αδυνάτισμα μοιάζει παιχνιδάκι. 

 

Πηγή: http://www.clickatlife.gr/  

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). 

 

Ενεργειακά ποτά στην εφηβεία.  
 

Μόδα αποτελεί τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση ενεργειακών 

ποτών από εφήβους, όχι μόνο κατά την άθληση, αλλά γενικότερα 

μέσα σε μία καθημερινή σχολική μέρα, όπως κάποτε οι έφηβοι 

κατανάλωναν χυμούς ή νερό. 

Οι έρευνες τα τελευταία χρόνια καταδεικνύουν μία ραγδαία αύξηση 

της κατανάλωσης των ενεργειακών ποτών (energy drinks), ιδιαίτερα 

στην εφηβική ηλικία, καθώς το 30% των παιδιών και το 50% των 

εφήβων φαίνεται να καταναλώνει σε συχνή βάση ενεργειακά ποτά. 

Οι έφηβοι «νιώθουν», όπως αναφέρουν ότι αποκτούν πολλή ενέργεια, 

φεύγει η κούραση και αποκτούν μεγαλύτερη αντοχή στο διάβασμα ή 

στη προπόνηση. 

Πολλοί έφηβοι, επιλέγουν να πιουν ένα ενεργειακό ποτό ακόμα και 

αργά το βράδυ για να μπορέσουν να μείνουν ξύπνιοι περισσότερες 

ώρες. 

Τι είναι όμως το ενεργειακό ποτό; 

Αναλύοντας τη σύσταση των ενεργειακών ποτών, διαπιστώνεται 

καταρχάς μια μάλλον αυξημένη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες - 

σάκχαρα (10%), ενώ, ακόμα και τα αθλητικά ποτά που 

χρησιμοποιούνται από αθλητές υψηλού επιπέδου έχουν μικρότερη 

περιεκτικότητα (4-8%). Η αυξημένη αυτή περιεκτικότητα σε 

υδατάνθρακες έχει θεωρηθεί υπεύθυνη για συμπτώματα 

γαστρεντερικής δυσφορίας έπειτα από την κατανάλωση των 

ενεργειακών ποτών. 

Επίσης, πολλά από τα ενεργειακά ποτά δεν είναι με λίγες θερμίδες, με 

αποτέλεσμα η συχνή  κατανάλωσή τους να οδηγεί  σε εύκολη και 

αυξημένη πρόσληψη θερμίδων και κατ’ επέκταση να ενισχυθεί ο 

κίνδυνος αύξησης του σωματικού βάρους. 

Επιπρόσθετα, τα ενεργειακά ποτά περιέχουν και άλλα συστατικά, με 

κυρίαρχα την καφεΐνη, την ταυρίνη και το γκουαρανά, τα οποία σε 

μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν ταχυπαλμία, έντονη 

εφίδρωση, τρέμουλο στα άκρα και υπερκινητικότητα 

Κατά μέσο όρο, τα περισσότερα εμπορικά ενεργειακά ποτά περιέχουν 

100 με 150 mg καφεΐνη, ενώ ένας απλός εσπρέσο περιέχει 60 με 80 mg. 

Η υψηλή κατανάλωση καφεΐνης έχει συνδεθεί μεταξύ άλλων με την 

εμφάνιση συμπτωμάτων, όπως η ευερεθιστότητα, ο εκνευρισμός, το 

αυξημένο αίσθημα του άγχους, η παρατεταμένη αύξηση της 

καρδιακής συχνότητας, η αϋπνία, καθώς και οι στομαχικές 

διαταραχές. Η ταυρίνη από την πλευρά της, μόνη της αλλά και σε 

πολύ μεγαλύτερο βαθμό όταν καταναλώνεται συνδυαστικά με την 

καφεΐνη, έχει θεωρηθεί υπεύθυνη για την αύξηση των καρδιακών 

παλμών και τη συνολική αρτηριακή πίεση του αίματος. 

Άλλες ουσίες που περιέχονται στα ενεργειακά ποτά, όπως το 

γκουαράνα και το τζίνσενγκ, ουσιαστικά είναι φυτικά εκχυλίσματα, 

τα οποία μιμούνται τη δράση της καφεΐνης και μάλιστα για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, αν αναλογιστεί κανείς το 

γεγονός ότι πέρα από τις υψηλές ποσότητες καφεΐνης, που ούτως ή 

άλλως περιέχονται στα συγκεκριμένα ποτά, περιέχονται και ουσίες οι 

οποίες προσομοιάζουν στη δράση της, οι πιθανότητες πρόκλησης 

παρενεργειών αυξάνονται σημαντικά. 

Ακόμα και για τους εφήβους αλλά ακόμα και τους ενήλικες που 

αθλούνται συστηματικά και έχουν ανάγκη από περισσότερη ενέργεια, 

είναι ανεπιθύμητη η κατανάλωση ενεργειακών ποτών ακόμα και 

χωρίς θερμίδες, καθώς μετά ή ακόμα και πριν τη προπόνηση είναι 

ανεπιθύμητη η αύξηση της πίεσης και η ταχυπαλμία, όταν κατά τη 

διάρκεια τη προπόνησης, μπορεί να αυξηθούν σημαντικά τα 

προαναφερόμενα. Ιδανική θεωρείται η χρήση ταμπλέτας 

ηλεκτρολυτών σε αναβράζουσα μορφή με τη κατανάλωση άφθονου 

νερού, για την επαναφορά τόσο της ενυδάτωσης, όσο και της μείωσης 

της κόπωσης. 

Πηγή: efiveia.gr ( Εύα Ζήκου) 

http://diatrofi-ygeia-athlitismos.blogspot.gr 
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