
 



ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚ∆ΟΤΗ

ΚΟΡΥ∆...ΑΛΛΙΩΣ ΚΑΙ ΦΥΓΑΜΕ!!!

Το  πρώτο  “σηµείωµα  του  εκδότη”  της  σχολικής  µας  εφηµερίδας,  µετά  από  χρόνια

απουσίας, έχει να κάνει µε το καλωσόρισµα του καινούριου αέρα στην ενηµέρωση των

µαθητών,  του  5ου  Γυµνασίου  του  Κορυδαλλού.  Μια  οµάδα,  αποτελούµενη  από  20

µαθητές και 2 καθηγητές τους, αποφάσισαν να επαναλειτουργήσουν την ετήσια, σχολική

εφηµερίδα. 

Σκοπός της είναι, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εφήβων πάνω στην ενηµέρωση.

Για  αυτό  το  λόγο,  ευχαριστούµε  όσους  βοήθησαν,  για  να  γίνει  αυτό  το  φύλλο

πραγµατικότητα, µέσα από την υποστήριξή τους και τις συνεντεύξεις, που µας παρείχαν.

Λυπούµαστε πραγµατικά που, κάποιες από τις συνεντεύξεις δεν µπόρεσαν να µπουν µέσα

στην εφηµερίδα, λόγω περιορισµένου χώρου. 

Τα θέµατα, ποικίλα και ενδιαφέροντα, για όλες τις ηλικίες. Οικολογία, ∆ιαδίκτυο και

Μέσα  Μαζικής  Ενηµέρωσης,  την  ιστορία  του  Πολυτεχνείου,  Καθηµερινότητα  των

Μαθητών, Νέα του Σχολείου και Μόδα, είναι µερικά µόνο, από τα θέµατα, µε τα οποία

ασχολήθηκε  η  συντακτική  µας  οµάδα.  Όλοι  εργάστηκαν  σκληρά,  προκειµένου  να

πραγµατοποιηθεί αυτό το φύλλο και το αποτέλεσµα που βγήκε, ευχόµαστε ότι θα το

βρείτε, όπως και εµείς, απολαυστικό, ενηµερωτικό και πρωτότυπο. Το µόνο λοιπόν, που

µας αποµένει να πούµε, για αυτό το τεύχος τουλάχιστον είναι:“  Καλωσορίσατε, στην

Κορυδ...αλλιώτικη µατιά της ενηµέρωσης”. {Από τους καθηγητές, Αθανασάκο Αθανάσιο

και Μαθιάσου Στυλιανή} 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α:

ΒΙΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΓΑΒΡΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ∆ΡΟΣΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, ΖΟΡΜΠΑΪ∆Η

ΜΑΡΙΑ,  ΙΜΠΡΑΗΜ  ΜΑΡΙΑ,  ΚΑΡΑΝΤΖΗ  ΜΙΝΑ,  ΚΑΤΣΑΦΑΡΑ  ΓΕΩΡΓΙΑ,

ΚΟΡΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ,  ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ,  ΚΩΡΟΝΑΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ,  ΛΑΜΤΣΙΑ

ΕΛΒΙΡΑ, ΛΕΜΠΕΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΛΙΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΟΝΟΓΙΟΥ ΒΑΛΛΕΡΙΑ,

ΜΠΑΚΑ  ΚΕΙΣΙ,  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ,  ΠΑΠΑΛΕΞΗ  ΠΟΠΗ,

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΣΙΑΒΟΥ ΖΩΗ. 



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ…!

Στο  σχολειό  μας  υπήρξαν  γεγονότα,  αυτήν  την  χρόνια που μας  επέτρεψαν να

εκδηλώσουμε την μεγάλη υπερηφάνεια για το σχολειό μας!

Παζάρι στο σχολείο μας

Δημιουργήσαμε  ένα  παζάρι  με

φιλανθρωπικό  σκοπό  τον  Οκτώβρη

του  2009.  Στόχος  μας  ήταν  να

συμπληρωθεί  ένα  αρκετά  μεγάλο

χρηματικό  ποσό  για  την  βοήθεια

άστεγων  παιδιών  και  ατόμων  με

ειδικές  ανάγκες  που  περνούν

δύσκολες στιγμές, χωρίς οικογένεια

και  φροντίδα,  όπως  εισπράττουμε

εμείς  καθημερινά.  Χωρίς  την

προστασία από τους γονείς τους και

την ανάλογη οικονομική στήριξη. Το

παζάρι  περιείχε  διάφορα

αντικείμενα  χριστουγεννιάτικα  και

αντικείμενα  για  την  καθημερινή

χρήση στολιδιού στο σπίτι. Υπήρχαν

δημιουργίες  παιδιών  που

συγκίνησαν  πολύ,  όχι  μόνο  τους

καθηγητές άλλα και τους γονείς! Τα

πράγματα  που  αγοραστήκαν  από

γονείς,  περισσότερο  από  παιδία

ήταν  (σκουλαρίκια,

χριστουγεννιάτικες  κάρτες,

βραχιόλια,  διακοσμητικά  κεριά,

κορνίζες και πολλά άλλα). Το παζάρι

μας  είχε  μεγάλη  επιτυχία  και  το

πόσο  που  μαζεύτηκε  ήταν  πολύ

ικανοποιητικό!!! 

Εκδρομή στο πάρκο Τρίτση



Κανονίστηκε μια εκδρομή σε πάρκο

του  στην  περιοχή  του  Ιλίου,  τον

Νοερή  του  2009.  Σε  ένα  μεγάλο

πάρκο οπού μπορείς να απόλαυσης

τις  ομορφιές  της  φύσης  και  να

διασκεδάσεις  με  τους  φίλους  σου.

Υπάρχουν  καφετερίες  για  να

καθίσεις  να  πιεις  ένα  καφέ  ή  ένα

αναψύχτηκo ακόμη  και  να  φας,

λούνα  Παρκ  και  ένας  μεγάλος

χώρος για καταστήματα ρούχων και

άλλων  ειδών.  Περάσαμε  υπέροχα!

Αρκεί μόνο να έχεις καλή παρέα!!!

Η κατάληψη μας

Πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβρη, μια

συμβολική  κατάληψη  για  τον  Αλέξη

Γρηγορόπουλο,  Το  παιδί  που

σκοτώθηκε  από  όπλο  αστυνομικού

άδικα  και  ψύχρα… το  παιδί  που  για

κάποιους έδινε χαρά και  ζωή… τώρα

ποια δεν υπάρχει. Έφυγε πολύ μικρός,

ήταν  κρίμα!  Κανείς  δεν  σκέφτηκε  το

πώς  ένιωθαν  οι  γονείς  και  οι  φίλοι

του… κανείς  δεν  έδωσε σημασία για

το «γιατί»  σκοτώθηκε  ο Αλέξης… Για

αυτό κι εμείς τον τιμούμε κάθε χρόνο

και  συμπαραστεκόμαστε  στους

ανθρώπους  που  τον  είχαν  ζήσει  και

τον  ήξεραν…  γιατί  ήταν  ένας  από

εμάς. Ήταν μόνο ένα παιδί…   

Παραδοσιακοί χοροί

Τα  παιδία  των  παραδοσιακών

χορών  του  σχολειού  μας,

εκπροσώπησαν σε  εκδήλωση,  στην

πλατεία Μέμου τον Δεκέμβριο, το 5ο

Γυμνάσιο  Κορυδαλλού με τεραστία

επιτυχία!!!

Η κοπή της πίτας με αφορμή τα Χριστούγεννα

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων το

Δεκέμβριο του 2009 πραγματοποίησε

μια  κοπή  της  πίτας  λίγο  μετά  το

άνοιγμα  των  σχολείων,  μελάτης

χριστουγεννιάτικες  διακοπές  μας!  Σε

κάθε τμήμα υπήρχε και ένας νικητής

που  έβρισκε  στο  κομμάτι  του  το

φλουρί!  Ο  νικητής  αποκτούσε  ως

δώρο  μια  ψηφιακή,  μίνι,  κορνιζά  –

μπρελόκ.  Τα  παιδία  υπήρξαν  πολύ

ευχαριστημένα!!!

Αποκριάτικο πάρτι



Όπως  όλα  τα  σχολεία  σχεδόν,  στις

αποκριές  επιθυµούν  να

πραγµατοποιηθεί  ένα  πάρτι  τον

Φεβρουάριο κάθε έτους. Έτσι και εµείς,

πιο  συγκεκριµένα  το  δεκαπενταµελές

του  σχολειού  µας,  αποφάσισε  να  µας

κάνει  ένα  πάρτι  στις  12 Φεβρουαρίου.

Πήγαν  αγόρασαν  αναψύκτικα,

σουβλάκια καλαµάκι,  ψωµάκια και για

υπεύθυνο  της  µουσικής  που  παιζόταν

την ώρα του πάρτι,  πρότειναν σε έναν

µαθητή  της  Γ΄  Γυµνάσιου.  Ο  χώρος

στον όποιο εκτελέστηκε η αποκριάτικη

εορτή ήταν το αµφιθέατρο του σχολειού

µας. Το πάρτι είχε πολύ µεγάλη επιτυχία

και  όλοι  αποχώρησαν  ευχαριστηµένοι

µε χαµογέλα που γέµιζαν ευτυχία!!!

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ

Η  εφηµερίδα  µας,  θέλοντας  να

παρουσιάσει  σφαιρικά,  τα  προβλήµατα

που έχει  ο  δήµος,  αποφάσισε  να  πάρει

συνέντευξη  από  τον  κο  Κασιµάτη

Σταύρο,  δήµαρχο  του  Κορυδαλλού.

Σκοπός αυτής της συνέντευξης ήταν να

ρωτήσουµε  τον  κο  Κασιµάτη  για  τα

προβλήµατα που αντιµετωπίζει  ο δήµος

και  ποιες  είναι  οι  λύσεις  που

προβλέπεται να δώσει η δηµοτική αρχή.

Η συνέντευξη εξελίχθηκε ως εξής:

l)Υπάρχουν στον Κορυδαλλό κάποια πάρκα, πλατείες και γενικά κάποιοι χώροι αναψυχής

στους οποίους θα έχουν τη δυνατότητα να τόσο τα µικρά παιδιά όσο και n νεολαία:

Ναι, έχουµε το προνόµιο ως πόλη

να  έχουµε  ίσως  τις  περισσότερες

πλατείες  από  τους  άλλους  δήµους

της  περιφέρειας  του  Πειραιά.

Παλιότερες  δηµοτικές  αρχές

φρόντισαν  και  οι  πλατείες  αυτές

έχουν κ άνεση για να µπορούν να

κυκλοφορούν  πολίτες.  Στις  πλατείες  του

Κορυδαλλού  έχουνε  γίνει  σηµαντικές

παρεµβάσεις  τα  τελευταία  3  χρονιά  (έχει

αναπλαστεί  η  πλατεία  Μερκάτου,  έχουν

φτιαχτεί  2  νέες παιδικές χαρές που µπορούν

να  πάνε  τα  παιδιά  της  προσχολικής  κ

σχολικής ηλικίας, έχει γίνει στην περιοχή του

Άνω  Κορυδαλλού  στο  Κακοσούλι  µια

νέα παιδική  χαρά και  µια  νέα πλατεία

και βεβαίως έχουµε στο πρόγραµµα του

ΕΣΠΑ  του  2007-2013  στο  πρόγραµµα

πράσινη  ζωή  στην  πόλη,  που  εκεί

αναπλάθονται  οχτώ  παιδικές  χαρές  σε

όλα  τα  σηµεία  της  πόλης.  Όλα  αυτά

γίνονται  σε  συνδυασµό βέβαια  µε κάποιους

δρόµους  ήπιας  κυκλοφορίας.  Με  την

ενίσχυση  του  θεσµού  στις  πλατείες  να

τονώσουµε  το  αίσθηµα  ασφαλείας  των

κατοίκων  γιατί  το  όραµα  µας  είναι  να

φτιάξουµε  ένα  δίκτυο  9  χιλιοµέτρων  µε

ποδηλατοδρόµους  που  να  ενώνουν  (στη



λογική  της  πράσινης  διαδροµής)  όλες  τις

πλατείες  της  πόλης  από  τον  Άγιο  Γεώργιο

µέχρι το Σχιστό(25η Μαρτίου.

 

2)Οι  πολίτες  του  Κορυδαλλού  διεκδικούν  κάποιους  χώρους  στους  οποίους  θέλουν  να

βρίσκουν διέξοδο από το ασφυκτικό και αστικό περιβάλλον. Είναι µέσα στα άµεσα σχέδια

του  δήµου  να  οργανώσει  οµάδες  εθελοντών  οι  οποίοι    θα    αναλάβουν  την  δηµιουργία  

πρασίνου ή την αναδάσωση σε µηνιαία ή ετησία βάση;

Έχουµε την τύχη κ την χαρά στην πόλη µας

να  δραστηριοποιούνται  πολλές  εθελοντικές

οµάδες που αφορούν κυρίως το περιβάλλον.

Η ουσιαστικότερη εθελοντική οµάδα που µας

κάνει  να  αισθανόµαστε  περισσότερο

ασφαλείς από τις άλλες περιοχές είναι αυτή

των εθελοντών που βοήθησαν στην διάσωση

ατόµων. 

Είναι µια ενεργή εθελοντική

οµάδα,  εκπαιδευµένη,  µε

πλήρη  εξοπλισµό

(2  πυροσβεστικά  και  1

νοσοκοµειακό  πλήρες

εξοπλισµένα)  που  µπορούν

να συµβάλουν αν κ  εφόσον

υπάρχει µια έκτακτη ανάγκη

(σεισµός,  πληµµύρες) άµεσα

στην  διάσωση  συνδηµοτών

µας.  Όσο  για  το  θέµα  της

αναδάσωσης  έχω  µια  διαφορετική  άποψη

καθώς µεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβληµα

και η µεγαλύτερη περιβαλλοντική παρέµβαση

στην περιοχή της Αττικής είναι η αναδάσωση

του  όρους  Αιγάλεω    .Πρόκειται  για  έναν

ορεινό όγκο που ξεκινάει από το Κερατσίνι κ

φτάνει µέχρι την δυτική Αθήνα. 

Εγώ  δεν  είµαι  από  τους  δηµάρχους  που

λειτουργούν  επικοινωνιακά,  µε  σκοπό  να

πάρω 20-30-50-200 παιδιά να πάρουµε και

1000-2000  δέντρα  να  τα  φυτέψουµε

καλώντας και ένα φωτογράφο να καλύψει  το

γεγονός και να προβάλει τη φωτογραφία στις

εφηµερίδες. Όταν φυτεύεις ένα δέντρο σε µια

περιοχή χρειάζεσαι στήριξη γιατί αφού, όλες

αυτές  οι  υποτιθέµενες  αναδασώσεις  έχουν

στόχο την επικοινωνία µε τον πολίτη

γιατί  στην  συνεχεία  τα  δέντρα  αυτά

δεν  στηρίζονται  αν  δεν  υπάρχει  ένα

εντατικό  σύστηµα  που  να  µπορεί  να

συντηρηθεί δέντρο. Άρα λοιπόν η δική

µου πρόταση είναι να µπει ως πρώτη

προτεραιότητα,  η  αναδάσωση  όλου

του Ορούς Αιγάλεω µε όλες αυτές τις

υποστηρικτικές  µελέτες  που  θα

στηρίζουν  την  προσπάθεια  αυτή.  Σε

επιµέρους  ζητήµατα  αυτά  βεβαίως

γίνονται  και  µε  παιδιά  του  δηµοτικού  και

γυµνασίου αλλά και λυκείου και συµµετέχουν

όλες  οι  εθελοντικές  οµάδες  σε  αυτή  την

κατεύθυνση. Όµως το µείζον πρόβληµα είναι

το βουνό,  το Όρος Αιγάλεω, κ σε αυτή την

κατεύθυνση  πρέπει  να  κινηθούµε  όλοι  γιατί

κανείς µονός του δεν µπορεί να το καταφέρει.

∆ηλαδή  δεν  µπορεί  κανείς  µονός  του  να



φυτέψει την περιοχή του γιατί ουσιαστικά δεν

έχει  τα  χρήµατα  για  να  υποστηρίξει  την

δραστηριότητα αυτή.

3)Πριν από µερικούς, µήνες,    είχε    πραγµατοποιηθεί µια διαµαρτυρία   έξω   από το σταθµό της  

∆ΕΗ για την Κατεδάφιση του. Πώς, θα το χειριστείτε αυτό το θέµα. θα κατεδαφιστεί ή θα

παραµείνει: Σκοπεύετε να ενηµερώσετε τους, πολίτες, σχετικά µε αυτό;

Υπάρχει  µια  ενηµέρωση,  µια  διαρκής

επιτροπή  αγώνων  που  αποτελείται  από

κατοίκους  της  περιοχής,

αντιπροσώπους  της

σχολικής  κοινότητας,  από

όλες  τις  δηµοτικές

κατατάξεις  του  δηµοτικού

συµβουλίου και η απόφαση

και  ο  στόχος  είναι  ένας.

Ξέρετε  αυτό  το  κτήριο,

κτίστηκε  βεβιασµένα,  χτίστηκε  δόλια  από

προηγούµενες  κυβερνήσεις.  Αλλά  µετά  από

την παρέµβαση κ των κατοίκων αλλά κ της

σηµερινής  δηµοτικής  αρχής,  έχουµε

καταφέρει κ έχουµε πάρει  2  αποφάσεις από

το  Συµβούλιο  της  Επικρατείας  δυο

καταδικαστικές  αποφάσεις  για  την  ∆ΕΗ Τη

µια το 2007, την άλλη 2008 οι  οποίες λένε

πως το κτήριο είναι παράνοµο και  πρέπει να

κατεδαφιστεί.  Εγώ  αντιλαµβάνοµαι  τις

ενεργειακές ανάγκες της πόλης αλλά και της

χωράς  αλλά  δεν  µπορεί  το  κράτος  να  µην

τηρεί  τις  αποφάσεις  του

Συµβουλίου Επικρατείας.

Έχουν  γίνει  αρκετές

συναντήσεις  µε  τους

αρµόδιους  φορείς,  έχουµε

κάνει µια συνάντηση µε τον

σηµερινό περιφερειάρχη που

είναι  αρµόδιος  για  την

κατεδάφιση  του  κτηρίου  αυτού  και  η  θέση

είναι  συγκεκριµένη,  να σταµατήσει  άµεσα η

λειτουργία του και να µεταφερθεί νόµιµα σε

ένα  ασφαλή  χώρο  για  την  κάλυψη  των

ενεργειακών  αναγκών  της  πόλης  και  της

χωράς  µας.  Από την άλλη  µεριά  πρέπει  να

λειτουργήσει και η νοµιµότητα. Ο αγώνας της

δηµοτικής  αρχής  συνεχίζεται  µέχρι  να

σταµατήσει  η  λειτουργία  του  κέντρου

διανοµής ηλεκτρικής ενεργείας.

4)Ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα των πολιτών του Κορυδαλλού είναι η αποµάκρυνση

των φυλακών. Εδώ και πολλά χρόνια µας δια8εΒαιώνουνε για την αποµάκρυνση τους. Πολλά

σχολεία από παιδικούς σταθµούς µέχρι λύκεια Βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τις

φυλακές  µε  αποτέλεσµα  οι  µαθητές  να  κινδυνεύουν  ανά  πάσα  στιγµή  σε  περίπτωση

εξεγέρσεων ή αποδράσεων. Πως έχετε σκοπό να αντιµετωπίσετε αυτό το πρόβληµα;



Υπήρχε ένα χρονοδιάγραµµα   το οποίο ήταν

θετικό, είχε µάλλον ένα πρωτόκολλο το οποίο

υπογράφτηκε το 2001 . Αυτό έλεγε πως µέχρι

το 2003 θα φύγουν οι γυναικείες φυλακές και

µέχρι  το  2005 θα έφευγαν  και  οι  αντρικές.

Εµείς από την πρώτη στιγµή είπαµε το "έξω"

και  ότι  πρέπει  να  αλλάξει  ο  σχεδιασµός.

Πρέπει  να  αποσυνδέσουµε  τις  φυλακές  του

Κορυδαλλού,  τις  µεγαλύτερες  φυλακές  της

χώρας,  από  την  ανέγερση  σωφρονιστικών

καταστηµάτων στην περιφέρεια. Βλέπουµε ότι

µέχρι  τότε  θα  φτιαχτούν  φυλακές

περιφερειακά,  για  να  γίνει  ένα  κοµµάτι

κρατουµένων  και  να  εγκατασταθεί  στις

φυλακές  που  κατασκευάζονται.

Αντιλαµβανόµαστε  ότι  για  να  γίνει  αυτό

χρειάζεται να περάσουν χρόνια  γιατί το 2005

οι  κρατούµενοι  ήταν  8.500  και  σήµερα

12.500.

Έτσι καταθέσαµε τις προτάσεις µας οι οποίες

έχουν  γίνει  δεχτές  δηλαδή  ότι  πρέπει  να

καταργηθεί  το  σωφρονιστικό  κατάστηµα

Κορυδαλλού  το  οποίο  περιλαµβάνει  τις

υπόδικες  γυναίκες,  τις  αντρικές  φυλακές

,υπόδικους  και  καταδικασµένους,  το

ψυχιατρείο  και  το νοσοκοµείο.  Το  2008 µε

τους αγώνες των κατοίκων του Κορυδαλλού

και όλων των δηµοτικών αρχών και την δική

µας  προσπάθεια   αποµακρύνθηκαν  όλες  οι

γυναίκες κατάδικοι από το Κορυδαλλό σε ένα

σωφρονιστικό  κατάστηµα  στην  Θήβα.  Τον

Μάιο του 2008 πιέσαµε και τελικά κερδίσαµε

το  υπουργείο  ∆ικαιοσύνης  να  δεχθεί  να

κατεδαφιστούν  οι  δύο  πτέρυγες  που

φιλοξενούσαν τις γυναίκες κατάδικους και ο

φράχτης επί  της οδού Γρηγορίου Λαµπράκη

και αυτός ο χώρος  να  παραδοθεί στον δήµο

και να γίνει ένα πάρκο. 

Πρόσφατα µετά από επίσκεψη που έκανε στο

γραφείο µου και εγώ αντίστοιχα στο δικό του

ο  υπουργός  ∆ικαιοσύνης  καταφέραµε,  και

αυτό  είναι  µεγάλη  νίκη,   να  βρεθούν  τα

χρήµατα έτσι ώστε σήµερα που συζητάµε έχει

βρεθεί  ο  ανάδοχος του έργου και αρχίζει  η

κατεδάφιση  των  δύο  πτερύγων  και  του

φράχτη  των  φυλακών.  Σε  τέσσερις  µήνες  ο

χώρος  αυτός  θα  είναι  στην  διάθεση  του

δήµου  Κορυδαλλού  και  των  πολιτών  του.

Είναι µια σηµαντική νίκη γιατί τόσα χρόνια

οι φυλακές φεύγουν αλλά πάντα παραµένουν.

Αυτό λοιπόν έχει δηµιουργήσει στους πολίτες

ένα συναίσθηµα κοροϊδίας από την κεντρική

διεύθυνση. Αυτή είναι η απάντηση της.

5) Σε πολλούς δήµους υπάρχει  σοβαρό πρόβληµα σε ότι  αφορά τους χώρους στάθµευσης .

Πιστεύετε πως ισχύει αυτό και στον δικό µας δήµο, έχετε κάνει κάποια πρόβλεψη;



Είναι  το  µεγαλύτερο  πρόβληµα  που

αντιµετωπίζουν  οι  αστικές  περιοχές  όπως

και ο Κορυδαλλός. Είναι τεράστιο πρόβληµα

οι  δρόµοι  να  παραµένουν  ίδιοι  χωρίς  να

µπορούν  να  µεγαλώσουν και κάθε χρόνο  να

προστίθενται  καινούργια  αυτοκίνητα  στη

κυκλοφορία της πόλης. Εµείς από τη πρώτη

στιγµή ξεκινήσαµε την κατασκευή 2 υπογείων

χώρων στάθµευσης  και  όταν  τελειώσουν οι

διαδικαστικές δηµοπρατήσεις, θα περάσει και

το µετρό από τη Πλατεία Ελευθερίας.

 Έχει ξεκινήσει η διαδικασία δηµοπράτησης

για  τη  κατασκευή  των  2  υπογείων  χώρων

στάθµευσης. Ένα στη πλατεία Μέµου και στη

πλατεία Βενιζέλου.  Βρισκόµαστε  στο

τελευταίο  στάδιο  της  δηµοπράτησης  δηλαδή

στο  στάδιο  που  συντάσσονται  τα  τεύχη

δηµοπράτησης. Σας είπα πως έχουµε την τύχη

να έχουµε πολλές και  όµορφες πλατείες για

αυτό  το  λόγο  έχουµε  µία  και  µοναδική

προϋπόθεση  για  να  κατασκευαστεί το  έργο

αυτό, να µην καεί  ούτε ένα δέντρο από την

επιφάνεια  της  πλατείας  και  υπάρχουν

τεχνικές λύσεις για να αντιµετωπιστεί αυτό το

πρόβληµα.

Είναι  ανάγκη  να  δηµιουργήσουµε  χώρους

στάθµευσης,  όχι  βεβαίως  εις  βάρος  του

πρασίνου.  Ιδιαίτερα µετά  τις  πυρκαγιές  του

2007  και  του  2009.Είµαι  αισιόδοξος  ότι

µέχρι  τον Ιούνιο θα έχουν τελειοποιηθεί  τα

τεύχη  δηµοπράτησης  Βεβαίως  περιµένουµε

τη  κατάθεση  των  προτάσεων  ότι  δεν  θα

χαθεί, ούτε θα κοπεί κανένα δένδρο, έτσι θα

συνεχιστεί το έργο. Σε αντίθετη περίπτωση θα

κάνουµε ανάπλαση πλατειών και θα βρούµε

άλλους τόπους, ενδεχοµένως υπόγεια για να

µπορέσουµε να λύσουµε αυτό το πρόβληµα. 

6) Λειτουργούν στο ∆ήµο µας κάποια κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης, που οι πολίτες θα

µπορούσαν να απευθυνθούν σε περίπτωση, που χρειάζονται βοήθεια ;

Είµαι  πραγµατικά  περήφανος  γιατί  ως

δήµαρχος  έχω  ρίξει  ιδιαίτερο  βάρος  στον

τοµέα της πρόνοιας. Θέλω να ξέρετε ότι κάθε

χρόνο  εξυπηρετούνται  τουλάχιστον  20.000

δηµότες  που  είναι  κυρίως

ευπαθής κοινωνικά. Έχουµε

µια  εξαιρετική  κοινωνική

υπηρεσία  και  ένα  επίσης

εξαιρετικό κέντρο κοινωνικής παρέµβασης το

οποίο  στελεχώθηκε  από  δυνατό  προσωπικό

και υπάρχει µια πολύ καλή ιατροπαιδαγωγική

οµάδα  στελεχωµένη  από  παιδοψυχίατρους,

ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Τα

παιδία  µπορούν  να  το  επισκεφθούν,  όσα

έχουν  είτε  µαθησιακά,  είτε  ψυχολογικά

προβλήµατα. 

Αντίστοιχα  υπάρχει  και  µονάδα

ενηλίκων.  Ξέρετε  πως  κάθε  µέρα  πλέον



υπάρχει σίτιση για 100 άπορους δηµότες µας

και  αυτό  γίνεται  και  το  Σαββατοκύριακο.

Βεβαίως  οποιοσδήποτε  χρειαστεί  βοήθεια

είτε  ψυχολογική  είτε  υλική  η  κοινωνική

υπηρεσία  του  δήµου είναι  στη  διάθεση  των

πολιτών.  Συνέβη  τα  τελευταία  3  χρόνια  το

εξαιρετικό  γεγονός  να  ανταποκριθούν  οι

δηµότες στις 

αιµοδοσίες  που  κάνουµε  για  τους

Παλαιστίνιους  για  την  Αϊτή  και   για  τη

βοήθεια  των  συνανθρώπους  µας  ,όλοι

ανταποκρίθηκαν  µε  πολύ  µεγάλο  πάθος  µε

συνέπεια  να  υπάρχει  απόθεµα  µονάδων

αίµατος στη κοινωνική µας υπηρεσία.  Τα  3

χρόνια  της  δικής  µας  δηµοτικής  αρχής  δεν

υπήρχε  ούτε  ένας  δηµότης  που  να  ζήτησε

αίµα για τον ίδιο ή συγγενικό πρόσωπο και

να  µην  ανταποκρίθηκε  άµεσα  η  δηµοτική

αρχή. 

∆ιανύουµε  ίσως  την  χειρότερη  οικονοµική

κρίση  από  τη  µεταπολίτευση  και  µετά.

Έχουµε  καθήκον  και  υποχρέωση  εµείς  ως

δηµοτική  αρχή  ανεξαρτήτως  κόστους  να

στηρίξουµε τις κοινωνικά αδύνατες οµάδες. 

7) Είναι στις αρµοδιότητές σας, να οργανώσετε κάποια οµάδα   τεχνολογικής υποστήριξης του  

∆ήµου µας, για τη συντήρηση των σχολείων του;

Για  ένα  πράγµα  που   είµαι

περήφανος είναι η σχέση που έχει

αναπτύξει  αυτή  η  δηµοτική

αρχή  µε  το  σύνολο  της

σχολικής  κοινότητας.

Υπάρχει  µία  διαρκής

συνεργασία  και  διαβούλευση µε  όλους  τους

φορείς  εκπαίδευσης  τους  διευθυντές  των

σχολείων,  καθηγητές και  δασκάλους  µε  την

ένωση γονέων του ∆ήµου Κορυδαλλού και µε

τους  συλλόγους  πρωτοβάθµιας  και

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Μέσα στο 2007

καταργήθηκε η διπλοβάρδια στα σχολεία µε

την  κατασκευή  του   1ου και  2ου λυκείου.

Βεβαίως  τα  προβλήµατα  των  σχολικών

υποδοµών υπάρχουν,  η χρηµατοδότηση από

πλευρά κράτους είναι εξαιρετικά µειωµένη µε

δαπάνες  της  δηµοτικής  αρχής.

Προσπαθήσαµε  να  λύσουµε  τα  προβλήµατα

που  υπάρχουν  στις  υποδοµές  της

εκπαίδευσης.  Σήµερα  που  συζητάµε

κατασκευάζονται  3  σχολικά

συγκροτήµατα.  Το  8ο νηπιαγωγείο  στην

οδό  Κοζάνης  το  6ο και  το  8ο  ∆ηµοτικό

Σχολείο στα  88  στρέµµατα,  το 9o δηµοτικό

σχολείο  προσθήκη  4  αιθουσών  και  µία

βιβλιοθήκη,  στην  περιοχή  Σχιστού.  Στα  11

στρέµµατα  έχει  προγραµµατιστή  κατασκευή

ειδικού  σχολείου  και  ένα  κλειστό

γυµναστήριο  για  την  εξυπηρέτηση  των

αναγκών των γύρω σχολείων. Είναι, επίσης,

σε  εξέλιξη  η  µελέτη  για τη  κατασκευή ενός

νέου  σχολείου  της  δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης,  το  οποίο  θα  στεγάσει  τις

ανάγκες τις δικές σας. Έχουµε όµως αγκάθια.

Το  ένα  είναι  αξεπέραστο  και   εξαιρετικά



δύσκολο. Για το 4ο , 5ο και 8ο Γυµνάσιο, οι

συνθήκες  είναι  κακές.  Για  το  2010

φτιάχνουµε  2  σχολεία  δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης.  Ένα  στο  χώρο  των  12

στρεµµάτων κ ένα στη περιοχή του Σχιστού.

Είναι  στη  ευθύνη  της  κοινότητας  να

ονοµαστούν αυτά τα σχολεία και τα παιδία να

φοιτούν  σε  συνθήκες  ασφαλείας  και  οι

καθηγητές να µπορούν να επιτελούν τα έργο

τους,  γιατί  η  καλύτερη  και  παραγωγικότερη

επένδυση είναι για το παιδί.

                                                                                                                       ΒΙΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γ’1

I  ΣΤΟΡΙΚΟ…  

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 36 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ…

Όλα  ξεκίνησαν  αρχές  Νοέµβρη

του 1973 όπου το µνηµόσυνο για

τον  Γεώργιο  Παπανδρέου

µετατρέπεται  σε  µεγάλη

διαδήλωση  ενάντια  στη  Χούντα,

λήγει  µε  ξυλοδαρµούς  και

συλλήψεις.  Στις  14  Νοέµβρη  οι

φοιτητές  στο  Πολυτεχνείο

προχωρούν  σε  κατάληψη.

Ανάµεσά  τους  υπάρχουν  πολλοί

φοιτητές  της  Νοµικής,  εργάτες

αλλά και απλοί πολίτες.

Τα  συνθήµατα  που

ακούγονται και γράφονται σε πανό

στο Πολυτεχνείο δεν είχαν πια σαν

αντικείµενο  µόνο  την  Παιδεία

αλλά  στρέφονται  κατά  του

καθεστώτος:  «Ψωµί,  Παιδεία,

Ελευθερία»,  «Λαέ  σπάσε  τις

αλυσίδες»,  «Κάτω  η  Χούντα»,

«Ελευθερία»,  «Σήµερα πεθαίνει  ο

Φασισµός».  Την  Παρασκευή  16

Νοέµβρη ο συγκεντρωµένος λαός

γύρω από το Πολυτεχνείο ξεπερνά

τις  100.000  και  αυξάνεται

διαρκώς.

Αργά  το  απόγευµα  ο

Παπαδόπουλος  δίνει  εντολή στην

αστυνοµία  να  χτυπήσει.  Τα

µεσάνυχτα  προς  τις  17  Νοέµβρη

τανκ κυκλοφορούν στους δρόµους

της Αθήνας. Η 17 Νοέµβρη 1973

ήταν  το  σηµείο  καµπής  της

δικτατορίας  του  1967.  Μολονότι

δεν  µπορούµε  να  πούµε  ότι  οι

φοιτητές  έριξαν  τη  δικτατορία,  η

έντονη και  επίµονη αντίδραση,  η

διαφορετική φωνή που ακούστηκε

µέσα  από  το  Πολυτεχνείο,  και

νωρίτερα µέσα από την κατάληψη



της  Νοµικής  (Φεβρουάριος),

ταρακούνησε  τη  Χούντα  στα

σαθρά της θεµέλια.

Το Πολυτεχνείο σηµάδεψε την

ιστορία  του  Ελληνικού  έθνους.

Εκείνη  η  µέρα  είναι  αφιερωµένη

στους  αγώνες  και  τις  θυσίες  που

έγιναν  από  φοιτητές  έναντι  του

δικτατορικού  καθεστώτος  για  να

µπορούµε  εµείς  σήµερα  να

εκφράζουµε ελεύθερα τις απόψεις

µας και τα πιστεύω µας. Έτσι όλοι

εµείς σήµερα είτε  µε γιορτές στα

σχολεία  είτε  µε  εξεγέρσεις  και

διαδηλώσεις  που  γίνονται  τιµάµε

εκείνη την ηµέρα.

          ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΙ ΤΣΙΑΒΟΥ ΖΩΗ Γ΄3 

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Στις µέρες µας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν τις συνέπειες των κλιµατικών αλλαγών.

∆εν είναι υπερβολή ότι, οι κλιµατικές αλλαγές είναι η µεγαλύτερη περιβαλλοντική, οικονοµική

και κοινωνική κρίση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Καλό θα ήταν να αναφέρουµε ότι:

� Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη πεθαίνουν κάθε χρόνο

εξαιτίας των κλιµατικών αλλαγών.

� Περισσότεροι από 325.000.000 άνθρωποι επηρεάζονται µε κάποιο τρόπο στη ζωή τους

εξαιτίας των κλιµατικών αλλαγών.

� Περισσότερα  από  $  125.000.000.000 κοστίζουν  κάθε  χρόνο  οι  ζηµιές  που

προκαλούνται από τις κλιµατικές αλλαγές.

Για αυτό το λόγο και εµείς πήραµε την πρωτοβουλία, θέτοντας τις ακόλουθες ερωτήσεις, σε

εκπροσώπους της  Greenpeace.  Στον κο Τάκη Γρηγορίου,  µέλος  της  οργάνωσης   και  τη  κα

Σπανίδη Αλίκη, γραµµατέα της οργάνωσης.

Πότε, πού και από ποιους ιδρύθηκε η   Greenpeace  ;  

H Greenpeace ιδρύθηκε την δεκαετία του ‘70

από  τρεις  ακτιβιστές.  Η  αρχή  έγινε  στο

Βανκούβερ του Καναδά µε αφορµή να κάνουν

µια  εκστρατεία  για  να  σταµατήσουν  τις

πυρηνικές  δοκιµές που είχε  ξεκινήσει  η ΗΠΑ

να κάνει. ∆εν λέγονταν τότε  Greenpeace αλλά

“don’t make a wave”δηλαδή  (µην  κάνετε

κάποιο  κύµα).Η  εκστρατεία  απέτυχε  µε

αποτέλεσµα  να  συλληφθούν,  αλλά  σαν  τελικό

αποτέλεσµα το 1971 να ιδρυθεί η Greenpeace.



Από  πού  παίρνει  τους  πόρους  της  η    Greenpeace   για  να  συντηρεί  το  προσωπικό  και  τα  

γραφεία της;

Η  Greenpeace είναι  µη  κυβερνητική

περιβαλλοντική  οργάνωση  η  οποία  είναι

ανεξάρτητη οικονοµικά. Αυτό σηµαίνει ότι δεν

δέχεται υποστήριξη ούτε από δηµόσιους φορείς

ούτε  από  εταιρίες  και  κόµµατα.  Προκειµένου

να διατηρήσει την οικονοµική µας ανεξαρτησία

κόσµος, δηλαδή απλοί πολίτες που συµφωνούν

µε όλα αυτά που κάνει  την υποστηρίζουνε µε

ότι ποσό θέλει ο καθένας.  

Με τι θέµατα ασχολείται η   Greenpeace  ;  

H Greenpeace ασχολείται µα διάφορα θέµατα.

Μια χαρακτηριστική εικόνα που έχει ο κόσµος

για  την  Greenpeace είναι  η  φαλαινοθηρία.

Στην  Ελλάδα  ασχολείται  κυρίως  µε  το  θέµα

των  κλιµατικών  αλλαγών  περιλαµβανοµένου

και  την  εξοικονόµηση  ενέργειας  και  το  θέµα

των  µεταλλαγµένων  και  της  θαλάσσιας

οικολογίας.  Άλλες  εκστρατείες  θα  µπορούσαν

να  είναι  τα  τοξικά  και  τα  εχέγονα  δάση  σε

περιοχές  της  νότιας  Αµερικής.  Με  αυτά

ασχολείται κυρίως η Greenpeace.

Σε ποιες καµπάνιες για το περιβάλλον έχει συµµετάσχει η   Greenpeace  ;  

Η  Greenpeace έχει  συµµετάσχει  σε

αναδασώσεις. Η τελευταία είχε γίνει τώρα στο

Αλιβέρι.  Οι  αναδασώσεις  γίνονται  πάντα  στα

πλαίσια  της  κεντρικής  εκστρατείας.  Πέρσι

τέτοια  εποχή  έκανε  µια  κίνηση  αναδάσωσης

στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Η αναδάσωση αυτή

έγινε επειδή η ∆ΕΗ σχεδίαζε να δηµιουργήσει

ένα  νέο  εργοστάσιο.  Στα  πλαίσια  της

εκστρατείας  της  Greenpeace που  αφορά  την

κλιµατική  αλλαγή  και  την  εξοικονόµηση

πραγµατοποιήθηκε  αναδάσωση  για  να

σταµατήσει  το  έργο  της  ∆ΕΗ.  Γίνονται

διάφορες κινήσεις που έχουν να κάνουν είτε µε

το  πιο  επικοινωνιακό  κοµµάτι  όπως  οι

εκδηλώσεις  στο Σύνταγµα ή την προβολή της

ταινίας “Age of stupid”. Επίσης συµµετείχε και

σε εκθέσεις. Οι εκδηλώσεις µας είναι πάντα µε

το τι προωθείτε για την ενηµέρωση του κόσµου

και φυσικά ενηµερώνει τον κόσµο µε τα action

που προβάλλονται.

Ο διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης   WWF   δήλωσε πως «Μεγάλο περιβαλλοντικό  

κόστος θα έχει για τη χώρα µας ο λιθάνθρακας» Ποια είναι η γνώµη της   Greenpeace   για τον  

λιθάνθρακα; Και ποια άλλη εναλλακτική πηγή ενέργειας µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως

Ελλάδα;

Τα  αποθέµατα  λιγνίτη  στην  Ελλάδα

εξαντλούνται, γι’αυτό λοιπόν

υπήρχε  η  άποψη  της  Greenpeace να  αρχίσει

την  εισαγωγή  λιγνίτη.



Αυτήν  την  στιγµή  ότι  χειρότερο  για  το

περιβάλλον είναι  η καύση ορυκτών καυσίµων

και  ειδικότερα  άνθρακα.  Αυτή  τη  στιγµή

βρισκόµαστε  σε  ένα  σταυροδρόµι   ακριβώς

επειδή  υπάρχει  κίνδυνος  των  κλιµατικών

αλλαγών.  Για  αυτό  το  λόγο  στα  επόµενα  10

χρόνια  θα  πρέπει  να  λάβουµε  σοβαρές

αποφάσεις  για µείωση των εκποµπών αερίων

του  θερµοκηπίου.  Θα  υποστούµε  µεγάλες

καταστροφές  στον  πλανήτη  και  στη   Ελλάδα

ειδικότερα,  επειδή  τα  αποθέµατα  λιγνίτη

τελειώνουν. Έχουµε µια µοναδική ευκαιρία να

στραφούµε   σε  µια  καθαρή  παραγωγή

ενέργειας.  Αυτή  είναι  η  χρήση  των

ανανεώσιµων  πηγών  και   εξοικονόµηση

ενέργειας.  Εµείς  οι  άνθρωποι  είµαστε  πολύ

σπάταλοι, αν µειώσουµε την ζήτηση ενέργειας

και στραφούµε στις ανανεώσιµες πηγές δηλαδή

στα  αιολικά  ,τα  φωτοβολταϊκα  και  τα

γεωθερµικά  πάρκα.  Σε  καµία  περίπτωση  δεν

χρειαζόµαστε  την  εισαγωγή  λιγνίτη στην

Ελλάδα.  Με  αυτό  τον  τρόπο  η  Greenpeace

αρχίζει  µια  σταδιακή  απεξάρτηση  από  τον

λιγνίτη έχοντας  ως  αποτέλεσµα  στα  επόµενα

χρόνια να χρησιµοποιηθούν καθαρές πηγές για

την  παραγωγή  ενέργειας  .∆εν  υπάρχει  λοιπόν

λόγος  να  αρχίσει  η  εισαγωγή  λιγνίτη πράγµα

καταστροφικό για το περιβάλλον.

Θα µπορέσει να φωταγωγηθεί η Αθήνα ή ακόµη και η Ελλάδα ολόκληρη;

Η  Greenpeace δεν υποστηρίζει ότι από αύριο

το 100% ενέργειας  θα προέρχεται  από Α.Π.Ε

(Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας) αυτό δεν είναι

εφικτό αλλά έχει  προταθεί  η άµεση διείσδυση

των Α.Π.Ε στην καθηµερινότητα µας.

Είναι  δύσκολο  να  µπορέσει  να

φωταγωγηθεί  η  Αθήνα ακόµα και  η

Ελλάδα  ολόκληρη  αύριο  για

παράδειγµα  αλλά  µπορούµε  όµως  για  να

υπάρχει σταθερότητα ασφάλεια και οικονοµική

ανάπτυξη  να  αρχίσουµε  σταδιακά  την

απεξάρτηση   από  τα  ορυκτά  καύσιµα  και  να

εισάγουµε  τις  Α.Π.Ε  στο  ενεργειακό  µείγµα.

Αυτή  η  ηµέρα  θα  αργήσει  λίγο,  αλλά

ενδεχοµένως  να µπορέσει να γίνει κα µέχρι τα

µέσα αυτού του αιώνα.

Αν  θέλουµε  όµως  να  γλιτώσουµε  τον

πλανήτη  από  τις  κλιµατικές  αλλαγές

πρέπει  να  λάβουµε  άµεσα  µέτρα.  ∆εν

µπορούµε να περιµένουµε πότε θα έχουµε την

επιστηµονική  δυνατότητα  να  κάνουµε  100%

Α.Π.Ε

Π  οιες  προσπάθειες  γίνονται  από µέρος  σας  για την  καταπολέµηση του  προβλήµατος  που  

δηµιουργούν τα εργοστάσια της ∆ΕΗ στο περιβάλλον; 

Έχουµε   κάνει  διάφορες  εκστρατείες  εδώ και

πάρα πολλά χρόνια από τη δεκαετία του ’90. Η

ίδια  η  ∆ΕΗ  θα  αρχίσει  να  χρησιµοποιεί

περισσότερες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και

να  αρχίσει  να  αφήνει   τον  λιγνίτη  σιγά-σιγά.

Μάλιστα στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η



∆ΕΗ  έφτιαξε  ένα αιολικό  πάρκο στη  Κύθνο,

ήταν  το  πρώτο  αιολικό πάρκο  στην  Ευρώπη.

Είναι κρίµα πραγµατικά που αφήνουν αυτή τη

προσπάθεια  και  δεν  τη  συνεχίζουν  και  πλέον

αυτοί που ως τώρα διοικούν τη ∆ΕΗ την έχουν

συνδέσει  µε  τον  λιγνίτη.  Η  Greenpeace

υποστηρίζει  πως µπορεί και χωρίς λιγνίτη να

γίνει  µια   εύρωστη  οικονοµική  επιχείρηση

επενδύοντας  στις  Α.Π.Ε  και  στην

εξοικονόµηση ενέργειας. Έχουµε κάνει πολλές

δράσεις η τελευταία ήταν πριν ένα χρόνο στο

Αλιβέρι  γιατί  τότε  η  ∆ΕΗ  ήθελε  να  εισάγει

λιγνίτη µε σκοπό να φτιάξει την πρώτη µονάδα

λιγνίτη στην Ελλάδα. Προτάθηκε στη  ∆ΕΗ να

δώσει  2  λαµπτήρες  εξοικονόµησης  ενέργειας

ανά νοικοκυριό. Αν το έκανε αυτό η  ∆ΕΗ θα

είχε  κόστος  δεκάδες  εκατοµµύρια  ευρώ, αλλά

το  κόστος  αυτό  θα  το  εξοικονοµούσαµε  σε

σύντοµο  χρονικό  διάστηµα  από  το  λιγότερο

ρεύµα  που  θα  καίγαµε.  Αυτό  θα  στοίχιζε

λιγότερο από το να φτιαχτεί ένας νέος σταθµός

παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  µε  καύσιµο

τον  λιγνίτη.  ∆υστυχώς  όµως  η  ∆ΕΗ δεν

ακολούθησε αυτό το παράδειγµα. 

 Κατά τη γνώµη σας τι µέτρα πρέπει να λάβουµε για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της

κλιµατικής αλλαγής;

Αυτή  είναι  από  τις  πιο  ωραίες  ερωτήσεις

βασικά  γιατί  ο  κόσµος  ακούει  κλιµατικές

αλλαγές  ,αέρια  του  θερµοκηπίου  και  καµιά

φορά δεν αντιλαµβάνεται αυτό που κάνει στην

καθηµερινή  του  ζωή,  το  οποίο  προκαλεί  το

πρόβληµα  των  κλιµατικών  αλλαγών.  Λέµε

λοιπόν ότι οι κλιµατικές αλλαγές προκαλούνται

από την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας.

Σχεδόν ότι κάνουµε στην καθηµερινή µας ζωή

σχετίζεται  µε  την  ενέργεια,  δηλαδή  από  το

ηλεκτρικό  ρεύµα  που  χρησιµοποιούµε,  την

βενζίνη που καίµε για τα αυτοκίνητα, µέχρι και

το πετρέλαιο που καίµε για την θέρµανση. Όλα

αυτά προκαλούν τις κλιµατικές αλλαγές. Είναι

βασικό  να  µπορέσουµε  να  µειώσουµε  την

κατανάλωση  βάζοντας  λαµπτήρες

εξοικονόµησης ενέργειας,  πλένοντας τα ρούχα

σε  χαµηλή  θερµοκρασία,  βάζοντας  τον

θερµοστάτη  του  καλοριφέρ  στους  18-20

βαθµούς,  κλείνοντας  το  καλοριφέρ  όταν

φεύγουµε  από  το  σπίτι  και  βέβαια  να

χρησιµοποιούµε  τα  µέσα  µαζικής  µεταφοράς

για  τις  µετακινήσεις  µας.  Ότι  κάνουµε,  έτσι

ώστε να µειώσουµε το ενεργειακό αποτύπωµα

του καθενός στον πλανήτη. Αν το κάνουµε αυτό

στην  καθηµερινή  µας  ζωή  θα  λεγόµαστε  και

εµείς  όπως  λέµε  στην  Greenpeace

«Ενεργειακοί  Επαναστάτες».  Πρέπει  να

µειώσουµε  αυτό  το  αποτύπωµα έτσι  ώστε  να

δώσουµε  µια  ευκαιρία  στον  πλανήτη  να

ανταπεξέλθει.  Ξεκινώντας  από  εκεί  θα

µπορέσουµε  να  έχουµε  απαιτήσεις  από  την

κυβέρνηση και από τα κράτη γενικότερα. Αυτό

σηµαίνει  ότι  πρέπει  να  ληφθούν  µερικές

αποφάσεις σε πολιτικό πλέον επίπεδο έτσι ώστε

να γλιτώσουν τον πλανήτη από τις κλιµατικές

αλλαγές.



Πιστεύετε  για  παράδειγµα  όλοι  οι  άνθρωποι  να  χρησιµοποιούν  τα  Μέσα  Μαζικής

Μεταφοράς; Γιατί δεν πιστεύω ότι έχουµε τις κατάλληλες υποδοµές έτσι ώστε να αφήσουν τα

αυτοκίνητα τους και να χρησιµοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Προφανώς αν κάποιος δεν µπορεί να πάει στη

δουλεία του µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς ή µε

το ποδήλατο και δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει

ένα  άλλο  µέσο  ας  χρησιµοποιήσει  αυτό  που

µπορεί.  Εάν  όµως  απαιτεί  και  το  κάνει  στο

βαθµό  που  µπορεί  στην  καθηµερινή  του  ζωή

τότε µπορεί να διεκδικήσει από την κυβέρνηση

να  βάλει  λεωφορεία,  τραµ,  να  φτιάξει

ποδηλατοδρόµο, δρόµο ήπιας κυκλοφορίας και

κυρίως  µεγαλύτερα  πεζοδρόµια.  Αν  όµως  ο

ίδιος κάθε µέρα που ξυπνάει και το µόνο που

έχει στο µυαλό του είναι  να σηκωθεί να µπει

στο αυτοκίνητο του και να πάει στην δουλεία,

τότε δεν πρόκειται το κράτος να στραφεί προς

αυτή την κατεύθυνση.

Μετά από όσα διαβάσαµε δεν πιστεύετε πως

είναι καιρός να προβληµατιστούµε όλοι, για το

µέλλον του πλανήτη που επηρεάζει άµεσα τις

ζωές  µας  ;  Θεωρείτε  πως   προτιµότερο  να

συνεχίσουµε  να  καταστρέφουµε  µε  αυτό  το

ρυθµό το περιβάλλον που θα ζουν τα παιδιά

µας ;      
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ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Κόκκινος  συναγερµός  έχει  σηµάνει  για  το

15%  των  ειδών  ζώων  που  ζουν  στην

Ελλάδα,  καθώς απειλούνται  µε  εξαφάνιση.

Ο  Κόκκινος  Κατάλογος  της  ∆ιεθνούς

Ένωσης  για  τη  ∆ιατήρηση  της  Φύσης

(IUCN) αναφέρει ότι το 15% (171 είδη) των

ειδών από τα ψάρια, τα αµφίβια, τα ερπετά,

τα  πουλιά  και  τα  θηλαστικά  της  Ελλάδας

εντάσσεται  σε  κατηγορία  κινδύνου,  είναι

δηλαδή  πιθανό  να  εξαφανιστούν  στο

βραχυπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο µέλλον.

Από  τα  σχετικά  στοιχεία  προκύπτει  ότι

περισσότερο  απειλούνται  τα  ψάρια  του

γλυκού νερού και τα αµφίβια, καθώς σχεδόν

το  37%  και  το  27%  του  συνόλου,

αντίστοιχα, εντάσσεται σε κάποια κατηγορία

κινδύνου.  Στα  ασπόνδυλα  είδη  (ανθόζωα,

χερσαία σαλιγκάρια, αράχνες, κολεόπτερα

κ.ά.) 50,2% των ειδών που αξιολογήθηκαν

(297  είδη)  εντάχθηκαν  σε  κατηγορία

κινδύνου.

Η  χώρα  µας  έχει  την  τύχη  να  φιλοξένει

µερικά  από  τα  πιο  όµορφα  και

συναρπαστικά  είδη  του  ζωικού  βασιλείου

που  είναι  η καφέ  αρκούδα,  ο  λύκος,  η

µεσογειακή φώκια,  όπως επίσης και αλλά

όχι  και  τόσο  γνωστά  αλλά  σπάνια  είδη.

Καθώς  όµως  τα  χρόνια  περνούν  και  οι

άνθρωποι χωρίς την συλλογική τους σκέψη

και συνείδηση, καταστρέφουν την φύση µας



και έτσι επηρεάζουν την ζωική αλυσίδα. Τα

ζώα αρχίζουν να εξαφανίζονται, ολοένα και

ταχύτερα!     

Τα µέτρα µας θα πρέπει να είναι δραστικά,

ώστε να σώσουµε την  φύση και τους φίλους

της…. τα ζώα, όσο γρηγορότερα γίνεται!

Μ  ΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ:  

Η Αρκούδα:

Για  κάποιους  πολιτισµούς  η  αρκούδα  είναι

σύµβολο  αναγέννησης  και  παρθενογένεσης,

γιατί βρίσκεται στη φωλιά της στης αρχές του

χειµώνα και  εµφανίζεται πάλι  την  άνοιξη µε

τα µικρά της. Ζώο παρεξηγηµένο, αφού παρά

τις  αντίθετες  δοξασίες  επιτίθεται  µόνο  αν

βρεθεί  σε  κίνδυνο  ή  για  να  προστατέψει  τα

µωρά  της,  ζούσε  κάποτε  σε  ολόκληρη  την

γηραιά  ήπειρο.  Σήµερα  η  κατάσταση  των

πληθυσµών  και  των  βιοτόπων  της  είναι

ιδιαίτερα κρίσιµη σε  πανευρωπαϊκό  επίπεδο:

τους τελευταίους δυο αιώνες η καφέ αρκούδα

έχασε το 60% της επικρατεί  της και το 50%

του

πληθυσµού  της.  Το  πιο  εντυπωσιακό

θηλαστικό ζώο του δάσους απειλείτε πλέον µε

εξαφάνιση.

Απειλές: Οι  Ελληνικοί  πληθυσµοί  του  είδους

είναι  οι  σηµαντικότεροι  στις  νότιες  περιοχές

της ευρωπαϊκής ένωσης: υπολογίζεται ότι στη

χωρά µας  ζουν  περίπου  150  καφέ  αρκούδες.

∆υστυχώς 

όµως κι εδώ παρουσιάζουν µείωση. Έτσι, ενώ

παλιότερα  η  καφέ  αρκούδα  ζούσε  σχεδόν  σε

όλη την ηπειρώτικη Ελλάδα, σήµερα απαντάτε

στους κύριους ορεινούς όγκους της βόρειας και

κεντρικής Πίνδου και δυτικής Ροδόπης.

Η χελώνα καρέτα-καρέτα:

Η θαλάσσια χελώνα καρέτα (caretta-carettaa)

εµφανίστηκε  στη  γη  πριν  από  δεκάδες

εκατοµµύρια χρόνια και αποτελεί µια από τις

πιο  επιτυχηµένες  µορφές  ζωής  στην  ιστορία

του  πλανήτη  µας.  Είναι  το  µόνο  είδος

θαλάσσιας  χελώνας  που  αναπαράγεται  στην

Ελλάδα,  όπου  βρίσκονται  οι  πιο  σηµαντικοί

βιότοποί  της  στη  Mεσόγειο.  Ωστόσο,  τα

τελευταία  χρόνια,  η  υποβάθµιση  και  η

καταστροφή  του  βιότοπου  εξαιτίας

ανθρωπογενών  δραστηριοτήτων,  έχουν

οδηγήσει σε δραστική µείωση των πληθυσµών

της.  Για  πρώτη  φορά  εδώ  και  εκατοµµύρια

χρόνια, η καρέτα απειλείται µε εξαφάνιση. 

Απειλές: H  υποβάθµιση  και  η  καταστροφή  των

βιότοπων, όπου αναπαράγεται η καρέτα, θέτουν σε

σοβαρό κίνδυνο την επιβίωση του είδους. Ιδιαίτερο

πρόβληµα αποτελούν οι πλαστικές σακούλες, αφού

οι χελώνες τις τρώνε, νοµίζοντας πως πρόκειται για

τσούχτρες,  µε  αποτέλεσµα  να  πεθαίνουν  από

ασφυξία. Σηµαντικές 



απειλές αποτελούν επίσης η χρήση µη επιλεκτικών

αλιευτικών  εργαλείων  -κάθε  χρόνο  χιλιάδες

θαλάσσιες  χελώνες  µπλέκονται  τυχαία  στα  δίχτυα

και τα παραγάδια και πνίγονται- και η ρύπανση από

προϊόντα πετρελαίου, χηµικές ουσίες και σκουπίδια.

Τέλος,  κάποιες  χελώνες  τραυµατίζονται,  µερικές

φορές θανάσιµα, από ταχύπλοα σκάφη, που πλέουν

κοντά στις παραλίες ωοτοκίας.

 

T  ο ∆ελφίνι:  

Οι  πρόγονοι  των  σηµερινών  δελφινιών

εµφανίστηκαν πριν από 65.000.000 χρόνια. Οι

ειδικοί  υποστηρίζουν  ότι  ήταν  χερσαία

θηλαστικά  που  µε  την  πάροδο  του  χρόνου

προσαρµόστηκαν στο υγρό στοιχείο και έγιναν

αµφίβια,  προτού  εξελιχθούν  σε  θαλάσσια

θηλαστικά.  Επίσης  ανέπτυξαν  κάποιες

ιδιαίτερες ικανότητες,  όπως ο ηχοεντοπισµός

που  τους  επιτρέπει  να  προσδιορίζουν

αντικείµενα  µέσω  της  εκποµπής  (σαν  ένα

φυσικό ραντάρ).

Οι  φυσικοί  εχθροί  των  δελφινιών  είναι

ελάχιστοι.  Κι ώµος τα  δελφίνια κινδυνεύουν

εξαιτίας  ανθρωπογενών   παραγόντων,  όπως

είναι, η τυχαία αιχµαλωσία τους σε αλιευτικά

εργαλεία.

Ο λύκος:

Ο  λύκος  υπήρξε  το  θηλαστικό  µε  τη

µεγαλύτερη  γεωγραφική  εξάπλωση  στον

πλανήτη  µας.  Σήµερα  έχει  εξαφανιστεί  από

ένα  µεγάλο  µέρος  της  προηγούµενης

κατανοµής  του  που  κάλυπτε  σχεδόν  όλο  το

Βόρειο  Ηµισφαίριο.  Από τον 14ο  αιώνα και

µετά  από  συστηµατικές  προσπάθειες

εξόντωσης του,  εξαφανίσθηκε από  14  χώρες

της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Ο λύκος

δεν  υπήρξε  ποτέ  στόχος  προσπαθειών

ολοκληρωτικής εξόντωσης στην Ελλάδα. 

Απειλές: Η  ελάττωση  της  φυσικής  λείας  του

λύκου,  η  σταδιακή  χαλάρωση  εφαρµογής

µεθόδων και τρόπων πρόληψης των ζηµιών τη

θεώρηση του επαγγέλµατος του κτηνοτρόφου, η

παράνοµη  θανάτωση  λύκων,  η  παράνοµη

χρήση  δηλητηριασµένων  δολωµάτων,  τα

µεγάλα τεχνικά έργα.

Ο Μαυρογύπας:

Ένα από τα πιο απειλούµενα αρπακτικά στην

Ευρώπη  είναι  ο  µαυρόγυπας.  Κατά  τους

ιστορικούς χρόνους το είδος αυτό είχε µεγάλη

εξάπλωση  και  υπήρχε  σε  χώρες  όπως  η

Γαλλία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ρουµανία.



Απειλές:
Ο βασικός παράγοντας που έχει οδηγήσει στον

περιορισµό  του  πληθυσµού  του  µαυρόγυπα

είναι η έλλειψη τροφής. Η αλλαγή στον τρόπο

ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών

και -κυρίως- η ταφή των νεκρών ζώων, στερεί

από  αυτό  το  αρπακτικό  την  κυριότερη  πηγή

τροφής.

Η Μεσογειακή Φώκια:

Ένα από τα έξι πιο απειλούµενα µε εξαφάνιση

θηλαστικά στον κόσµο,  η µεσογειακή φώκια

(Monachus  monachus)  ζούσε  παλαιότερα  σε

ολόκληρη τη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα

και  τις  βορειοδυτικές  ακτές  της  Αφρικής.

Σήµερα, δεκαπέντε εκατοµµύρια χρόνια έπειτα

από την εµφάνιση του γένους Monachus στον

πλανήτη µας, υπολογίζεται ότι οι µεσογειακές

φώκιες που αποµένουν δεν ξεπερνούν τα 400-

500 ζώα. Απειλές:
Μέχρι τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο οι άνθρωποι

κυνηγούσαν τη µεσογειακή φώκια για το δέρµα

της,  µε  το  οποίο  έφτιαχναν  παπούτσια  και

ζώνες,  και  για  το  λίπος  της,  από  το  οποίο

έφτιαχναν  σπαρµατσέτα  και  σαπούνι.  Στις

µέρες  µας  το  κυνήγι  της  για  εµπορικούς

σκοπούς  έχει  σταµατήσει,  αλλά  η  µεσογειακή

φώκια  απειλείται  περισσότερο  παρά  ποτέ.

Κυριότερα  αίτια  είναι  η  καταστροφή  των

βιότοπων του ζώου καθώς και η εκ προθέσεως

θανάτωσή του.



ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Το Οκάπι:

Το  ακριβοθώρητο  οκάπι,  κάτι  ανάµεσα  σε

ζαρκάδι  και  ζέβρα,  φωτογραφήθηκε  στο

Κογκό  έπειτα  από  50  χρόνια  απουσίας,  ενώ

στην  Αυστραλία  ένας  δενδρόβιος  βάτραχος

που  θεωρούνταν  εξαφανισµένο  είδος

εντοπίστηκε  κρυµµένος  σε  ένα  ρυάκι.  Το

οκάπι  θυµίζει  ζαρκάδι,  έχει  όµως  µαύρη

γλώσσα  σαν  της  καµηλοπάρδαλης  και  στα

καπούλια  φέρει  ραβδώσεις  που  θυµίζουν

ζέβρα.  «Τα  οκάπι  είναι  πολύ  ντροπαλά  και

σπάνια ζώα, γι΄ αυτό και οι συνήθεις έρευνες

καταγράφουν µόνο τα περιττώµατα και άλλα

ίχνη της παρουσίας τους» δήλωσε ο ∆ρ Νοέλ

Κούµπελ  της  Εταιρείας.  Μέχρι  τώρα  οι

επιστήµονες  πίστευαν  ότι  το  ζώο  είχε

εξαφανιστεί  από  το  Εθνικό  Πάρκο  Βιρούνια

του Κογκό, έπειτα από µια δεκαετία εµφύλιου

πολέµου. 

ΜΟΝΟΓΙΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑΝΗ Γ΄2

ΤΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥ∆Α ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ!!!  

40 µέρες χωρίς τεχνολογία... Λόγω κρίσης...

Στις  µέρες  µας,  η  τεχνολογία  παίζει

πρωταρχικό  ρόλο.  Την  συναντάµε

σχεδόν  σε  όλα  τα  µέσα,  που

περιτριγυρίζουν  τη  καθηµερινότητά

µας.  Η  τεχνολογία,  όπως  και  η  ζωή,

κρύβουν  πίσω  τους  ένα  ιστορικό

ανάπτυξης  που  χωρίζεται  σε  διάφορες

κατηγορίες:



• ο  διαδικτυακός   κόσµος

(internet).

• η  τηλεπικοινωνία  (σταθερή  και

κινητή).

• µέσα  µαζικής  ενηµέρωσης

(τηλεόραση και  ραδιόφωνο,  µε

ψηφιακή,  δορυφορική  ή

αναλογική µορφή).

Αν  όµως  ξαφνικά  σταµατήσουν  όλα

αυτά, ή διακοπούν λόγο ληξιπρόθεσµων

οφειλών,  τι  θα  µπορούσε να συµβεί  ή

ακόµη και πόσο θα κρατούσε;

Σε γενικές γραµµές οι περισσότεροι σε

πλειοψηφία  άνθρωποι,  το  πρόβληµα

αυτό  το  συναντάνε  κάθε  περίπου  3-4

µήνες και κρατάει από 15 µέρες µέχρι

και 1,5 µήνα. Αυτό συµβαίνει επειδή οι

λογαριασµοί  τυχαίνει  τότε  να

συµπίπτουν.

Κάτι  τέτοιο,  δυστυχώς  συνέβη  και  σε

εµένα.  ∆ιαβάστε  λοιπόν  την  ιστορία

µου, όπως την έζησα για ενάµιση µήνα.

26 Οκτωβρίου – 4 ∆εκεµβρίου  

Όλα  ξεκίνησαν  όταν  γύριζα  από  το

σχολείο έτυχε να πέσω πάνω στον πατέρα

µου,  φαινόταν  κάπως  ανήσυχος  και

στεναχωρηµένος.  Είχα  αρχίσει  να

καταλαβαίνω ότι  κάτι  µου  έκρυβε

από την πρώτη µέρα κιόλας. Αλλά

τίποτα,  είχε  βρει  κάτι

λογαριασµούς

που  έληγαν

όλοι  µαζί.  Τον

τσάκωσα  µια

µέρα  να  τους

διαβάζει  και

έτσι

αναγκάστηκε

να µου πει τη

συνέβη.  Το  ζόρι  όµως  δεν  είχε  αρχίσει

ακόµη γιατί  δεν είχε ακόµη κοπεί τίποτα

µέχρι που άρχισε το κακό, προσπαθούσα

και  ξαναπροσπαθούσα  να  συνδεθώ  στο

ιντερνέτ  αλλά  τίποτα  πίστευα  απλά  ότι

υπήρχε βλάβη µέχρι  που θυµήθηκα τους

λογαριασµούς.  κόντευα  να  τρελαθώ.

Περίµενα  πως  και  πώς  να  έρθει

Παρασκευή να πάω σε ένα φίλο µου,  να

µπορέσω να διαβάσω έστω τα e-mail µου.

Τέλος  πάντων  σιγά  -  σιγά  όλα  αυτά

κοβόντουσαν το τηλέφωνο, η δορυφορική

ακόµα και η κάρτα µέλους στο playstation

network κόπηκε και  µε έπιανε απελπισία

γιατί  δεν  είχα πως να γεµίσω τον,  όποιο

ελεύθερο  χρόνο  είχα.  Άσε,  που  δεν

µπορούσα  να  κάνω  τις  εργασίες  και  η

κυρία  της  Οικιακής  µε  έστειλε  στο

εργαστήριο της Πληροφορικής, για να µην

χάσω βαθµό απ' το τρίµηνο. Ευτυχώς που

έφτασαν  οι  γιορτές  και  θα  πληρώναµε,

κάποια  από  αυτά,  όταν  µε  το  καλό,

έρχονταν  τα  δώρα  εργασίας  των

Χριστουγέννων…  

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΑΛΟΣ Β΄2

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

H  1  N  1 : ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΕΜΒΟΛΙΑ,  



Σε αυτό το άρθρο θα πληροφορηθούµε για

τον ιό και θα µάθουµε πως µπορούµε να τον

αποφεύγουµε  όσο  πιο  πολύ  γίνεται.  Αυτό

όµως,  άφορα  και  τα  σχολεία,  διότι  δίνει

µέτρα αποφυγής του ιού και ενηµερώνει για

το εµβόλιο και τις αντιδράσεις του!

ΦΑΡΜΑΚΑ

Ο ιός της νέας γρίπης έχει προσβάλλει 17.410

ανθρώπους σε 62 χώρες και έχει προκαλέσει

το θάνατο 115 ατόµων. Σηµαντικές µεταβολές

στον αριθµό των κρουσµάτων καταγράφονται

µε τον  καιρό.  Πρόκειται  για  µια

ιογενής  λοίµωξη  του

αναπνευστικού

συστήµατος  που

µεταδίδεται  µε

σταγονίδια  τα  οποία

εκλύονται  στον  αέρα

όταν ένα άτοµο βήχει ή

φτερνίζεται και εκδηλώνεται µε συµπτώµατα

παρόµοια  µε  εκείνα  της  εποχικής  γρίπης.

Τέτοια συµπτώµατα είναι ο πυρετός, ο βήχας

και ο πονόλαιµος. Η νέα γρίπη εµφανίστηκε

για πρώτη φορά στο Μεξικό την περασµένη

άνοιξη, πριν «σαρώσει»                    τον

πλανήτη και έκτοτε έχουν διατυπωθεί αρκετές

θεωρίες  σχετικά  µε  το  πώς  προέκυψαν  τα

πρώτα κρούσµατά . Οι ειδικοί εκτιµούν ότι τα

πρώτα  περιστατικά  αφορούσαν  άτοµα  που

βρίσκονταν σε στενή επαφή µε χοίρους. Στην

αρχή  εκδήλωσης  της  πανδηµίας  άλλωστε  η

νέα  γρίπη  αποκαλείτο  γρίπη  των  χοίρων,

ορολογία  που  µε  απόφαση  των  διεθνών

οργανισµών  άλλαξε  καθώς  αποδείχθηκε  ότι

πρόκειται  για  ένα  νέο  στέλεχος  µε  γενετικό

υλικό όχι µόνο από χοίρους αλλά επίσης από

πτηνά  και  ανθρώπους.  Σύµφωνα  µε  τις

εκτιµήσεις  του  Π.Ο.Υ,  ο  ιός   Η1Ν1  είναι

πιθανόν  να  µολύνει  το  15  %  -  45  %  του

παγκόσµιου  πληθυσµού  ως  το  τέλος  της

πανδηµίας.  Ένα  µετριοπαθές  σενάριο  κάνει

λόγο  περίπου  για  το  20  %  µε  30  %  του

πληθυσµού  του  πλανήτη  –  αυτό  ,  αν

µεταφραστεί  σε  αριθµούς,  αγγίζει  τα  2

δισεκατοµµύρια  άτοµα.  Υπολογίζεται  επίσης

ότι  το  1  %  -  2  %  των  κρουσµάτων  θα

νοσηλευτούν,  ενώ  η  θνησιµότητα  θα  είναι

συνολικά περίπου 0,1 % επί των κρουσµάτων.

� Ποια είναι τα συµπτώµατά της νέας γρίπης ;

1. Πυρετός µεγαλύτερο από 38 βαθµούς.

2. Βήχας ξηρός ( χωρίς φλέµατα )

3. Πονόλαιµος

4. Κούραση

5. Πονοκέφαλος

6. Πόνοι στο σώµα

7. Ρίγη

8. και σε µερικές περιπτώσεις διάρροια και εµετοί

Συνήθως τα συµπτώµατα αρχίζουν 1 – 3 ηµέρες µετά την προσβολή από τον ιό και διαρκούν 2 –

7 ηµέρες, ο βήχας όµως µπορεί να επιµένει για αρκετό χρονικό διάστηµα.



�  Ποιοι δηµόσιοι χώροι θεωρούνται « υψηλού κινδύνου » για µετάδοση γρίπης ;
 

Όλοι οι χώροι όπου υπάρχει συνωστισµός

και  στενή  επαφή  µεταξύ  των  ατόµων,

όπως τα µπαρ, τα εστιατόρια, τα  club, τα

γυµναστήρια,  οι  εκκλησίες,  οι

κινηµατογράφοι και τα θέατρα. Επίσης, το

µετρό,  τα  λεωφορεία,  ο  ηλεκτρικός

σιδηρόδροµος,  το  τραµ  ,  αλλά  και  τα

αµφιθέατρα  των  πανεπιστηµίων  όπου

γίνονται  µαθήµατα  µε  συγκεντρωµένους

πολλούς  φοιτητές.  Τέλος,  ακόµα  και  τα

σχολεία µπορούµε να πούµε ότι .

�  Ποια µέτρα πρέπει να λαµβάνονται στα σχολεία ; 

• Προγράµµατα  ενηµέρωσης

εκπαιδευτικών, των µαθητών και των γονέων

για την   [πρόληψη και την

αντιµετώπιση  της  νέας

γρίπης.

• Οι  νιπτήρες  στις

τουαλέτες  και  στο

προαύλιο  πρέπει  να

διαθέτουν  πάντα φιάλη  µε

υγρό σαπούνι και χάρτινες

πετσέτες  µιας  χρήσης,  οι  οποίες  θα

απορρίπτονται σε κάδους που θα βρίσκονται

δίπλα στους νιπτήρες.

• Τα  θρανία  και  τα  καθίσµατα  στις

αίθουσες  διδασκαλίας  θα  πρέπει  να

τοποθετούνται  έτσι  ώστε

κάθε  παιδί  να  έχει

µεγαλύτερη  δυνατή

απόσταση  από  τους

συµµαθητές του.

• Τα  αντικείµενα

κοινής  χρήσης  όπως  οι

µπάλες  και  οι  σκυτάλες,

πρέπει να καθαρίζονται συχνά και επιµελώς. 

�  Τι γνωρίζουµε για το αντιγριπικό εµβόλιο ;

Σύµφωνα  µε  το  Ευρωπαϊκό  Κέντρο

Πρόληψης  και  Ελέγχου  Νόσων

(ECDC),  τα  εµβόλια  είναι  από  τα

σηµαντικότερα  µέτρα  µείωσης

νοσηρότητας  και  θανάτων  κατά  την

τρέχουσα πανδηµία γρίπης Η1Ν1 στην

Ευρώπη.  Οι  οµάδες  υψηλού  κινδύνου

που  πρέπει  να  εµβολιαστούν  άµεσα

¨είναι :

1. Οι έγκυοι γυναίκες

2. Τα παχύσαρκα άτοµα

3. Τα άτοµα που καπνίζουν

4. Τα µικρά παιδιά ( ιδίως κάτω των 2 ετών)

5. Οι  άνθρωποι  όλων  των  ηλικιών  µε  χρόνια  προβλήµατα  υγείας

(π.χ διαβήτης, καρδιοαγγειακή νόσο, χρόνια αναπνευστική νόσο, περιλαµβάνεται και άσθµα και



άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν την αναπνοή και προκαλούν άλλα χρόνια προβλήµατα όπως

αναπηρίες ). 

 

� Ποια πανδηµικά εµβόλια για Η1Ν1 έχουν εγκριθεί στην Ευρώπη
;

              Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε έγκριση σε τρία συγκεκριµένα

εµβόλια για τη γρίπη, µετά από τη σύµφωνη επιστηµονική γνώµη του Ευρωπαϊκού Οργανισµού

Φαρµάκων. Τα εγκεκριµένα προϊόντα είναι :  Focertia (  Novartis ),  Pandemrix (  Glaxo Smith

Kline ) και Celvapan ( Baxter ). Τα εµβόλια εγκρίθηκαν για χρήση σε όλες τις χώρες – µέλη της

Ε.Ε.   

�  Ποιες είναι οι παρενέργειες των πανδηµικών εµβολίων ;
Οι συχνότερες παρενέργειες είναι :

1. Ήπιος πυρετός

2. Μυαλγίες

3. Κόπωση και πόνος στο σηµείο της ένεσης

Αυτά τα συµπτώµατα συνήθως υποχωρούν σε 1 – 2  ηµέρες. 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ ΠΑΝ∆ΗΜΙΚΗ ΓΡΙΠΗ

Πυρετός

Σπάνιος

Συχνός.  Υψηλός  (38  βαθµοί

Κελσίου  και  άνω)  για

τουλάχιστον 3 µε 4 ηµέρες.

Πονοκέφαλος Σπάνιος Κοινό σύµπτωµα

Γενικευµένος πόνος
Ήπιος

Συχνός,  αρκετές  φορές

έντονος

Αδυναµία
Μερικές φορές

Συχνή, ακόµη και για 2 µε 3

εβδοµάδες

Υπερβολική εξάντληση
Ποτέ

Συχνή, κυρίως στην αρχή της

εκδήλωσης της νόσου

Μπουκωµένη µύτη Κοινό σύµπτωµα Ορισµένες φορές

Φτέρνισµα Συχνό Ορισµένες φορές

Πονόλαιµος Κοινό σύµπτωµα Ορισµένες φορές

Βήχας, πόνοι στο στέρνο Σύνηθες  σύµπτωµα,  ακόµη

και µε µεγάλη ένταση.
Συχνά συµπτώµατα

ΤΣΙΑΒΟΥ ΖΩΗ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ΄3 

ΒΟΥΛΙΜΙA

Τα  πρώτα

κριτήρια  για  την

ψυχογενής  Βουλιµία  έγιναν  από  τον

Russel,  ο  οποίος  όρισε  τρία  βασικά



χαρακτηριστικά  της  ψυχογενούς

Βουλιµίας.  Όσοι  πάσχουν  από  αυτή  την

ασθένεια  νιώθουν  ακατανίκητη  και

καταδυναστευτική  παρόρµηση  για

υπερβολική κατανάλωση τροφής.

 Προσπαθούν να αποφύγουν την αύξηση

του  βάρους  τους  προκαλώντας  εµετούς,

κάνοντας κατάχρηση καθαρκτικών, ή και

τα δυο συγχρόνως. ∆ιακατέχονται από µια

νοσηρή  φοβία  ότι  θα  παχύνουν.  Η

αίσθηση  απώλειας  του  ελέγχου  της

διατροφής,  έχει  µεγαλύτερη  διαγνωστική

αξία  από  τη  συνολική  ποσότητα  της

τροφής  που  καταναλώνεται  κατά  τις

διατροφικές κρίσεις. 

Υπογραµµίζονται  επίσης  οι  ψυχολογικοί

παράγοντες  που  συνδέονται  µε  τις

διατροφικές κρίσεις: 

1. Φόβος  µήπως  τα  άτοµα  δεν

µπορέσουν  να  ελέγξουν  την

ποσότητα  της  τροφής  που

καταναλώνουν.  Θλίψη  και

υποτίµηση  του  εαυτού  µετά  τις

Βουλιµικές κρίσεις. 

2. Επαναλαµβανόµενες  απόπειρες

απώλειας  βάρους  µέσω  πολύ

αυστηρής  δίαιτας,  προκλητών

εµετών,  η χρήση καθαρκτικών ή

διουρητικών,  καθώς  και  συχνές

αυξοµειώσεις του βάρους.

ΑΝΟΡΕΞΙΑ

Η  νευρική  ανορεξία είναι  µια  ασθένεια

που πλήττει  το  1%  του  γυναικείου

πληθυσµού.  Οι  γυναίκες  αυτές  νιώθουν

ένα  έντονο  αίσθηµα

αναποτελεσµατικότητας  και  ανεπάρκειας.

Αυτό τις οδηγεί στο να µην τρώνε και να

εξασκούνται  εντατικά  µε  αποτέλεσµα να

έχουν µια σηµαντική απώλεια βάρους που

ξεπερνά  το 15% του ιδανικού βάρους. Οι

γυναίκες  που  πάσχουν  από  τη  νευρική

ανορεξία αισθάνονται ένα έντονο φόβο για

να παχύνουν και συνεχώς ασχολούνται µε

το πώς θα χάσουν βάρος.

Παρά το γεγονός ότι η νευρική ανορεξία

µπορεί  να εκδηλωθεί  σε όλες τις  ηλικίες

είναι  συχνότερα στην  εφηβική ηλικία,

ιδιαίτερα  µεταξύ  13 και  20  ετών.  Η

υπερβολική µείωση του βάρους µε µεγάλη

ισχνότητα είναι πολύ συχνή. Οι ασθενείς

προσπαθούν να το καλύψουν και παρά την

ισχνότητα  τους  λένε  ότι  νιώθουν

υπέρβαρες,  ότι  δεν  είναι  ελκυστικές,  ότι

αισθάνονται φοβισµένες και παγιδευµένες.

Θεραπεία:

Η νευρική  ανορεξία είναι  µια  ασθένεια

που  βασανίζει  τους  ασθενείς  και  το

περιβάλλον τους. Χρειάζονται χρόνια µιας

προσεκτικής ολοκληρωµένης προσέγγισης

για να καταφέρει ο ασθενής να νικήσει την

κατάσταση αυτή.

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

 

Η  παχυσαρκία τείνει  σε

ένα  από  τα  µεγαλύτερα

προβλήµατα  του  δυτικού

κόσµου.  Η  εξάπλωση  της  παχυσαρκίας  δεν

εξαρτάται µόνο από την ποσότητα της τροφής

που  καταναλώνουµε,  αλλά  κυρίως  από  την



ποιότητα και τον τρόπο ζωής µας. Η αφθονία

αγαθών,  ο  υπερκαταναλωτισµός και  η

καθιστική ζωή σε συνδυασµό µε το άγχος και

τις ευκολίες στη διαβίωση που προσφέρει η

τεχνολογία,  αυξάνουν τον  αριθµό  τωv

παχύσαρκων ατόµων.

 Σύµφωνα  µάλιστα  µε  τις  µετρήσεις  της

Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ), τα

τελευταία  15  χρόνια διπλασιάστηκε ο

αριθµός  των  παιδιών  που  χαρακτηρίζονται

παχύσαρκα  στις ΗΠΑ,  ενώ το ποσοστό των

παχύσαρκων  ενηλίκων  στην  ίδια  χώρα

αυξήθηκε κατά 30%. Περισσότεροι από 300

εκατοµµύρια  άνθρωποι σ'όλο  τον  κόσµο

χαρακτηρίζονται  παχύσαρκοι,   ενώ

υπολογίζεται  ότι  τέσσερις  στους  δέκα

υπερβαίνουν το  φυσιολογικό  επιθυµητό

βάρος κατά 14 κιλά. 

 Τα νεότερα  αντιψυχωσικά δεν φαίνεται να

στερούνται της ανεπιθύµητης αυτής ενέργειας,

ενώ µε τα νεότερα αντικαταθλιπτικά µπορεί

να απέλθει ακόµα και µείωση του σωµατικού

βάρους,  θα πρέπει  να  αναφερθεί το γεγονός

ότι,  η  παρατηρούµενη παχυσαρκία σε

άτοµα µε  µειωµένη  αντίληψη,  όταν  δεν

οφείλεται  σε  ιδρυµατισµό  δεν  είναι  ακόµα

σαφές  αν  συνδέεται  άµεσα  µε  την  νοητική

αντίληψη  αυτή κάθε αυτή.

 Τέλος,  στο  γενικό  πληθυσµό,  η  αυξηµένη

κατανάλωση  αλκοόλ αποτελεί  παράγοντα

για  µεγαλύτερη  επίπτωση  παχυσαρκίας.

Αντίθετα,  νοσηλευόµενη  αλκοολικοί,  που

προφανώς  πάσχουν  σωµατικά  περισσότερο

από  άτοµα  που  κάνουν  κατάχρηση  αλκοόλ

αλλά  δεν  χρειάζεται  να  νοσηλευθούν,

παρουσιάζουν µειωµένο σωµατικό βάρος.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟ ΓΡΥΠΑΡΗ  ΑΝΤΩΝΗ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ;

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΙΝΗΣΙΑ, ∆ΗΛΑ∆Η ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ

ΣΥΝΕΧΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΗ  ΤΡΟΦΗ,ΤΑ  ΓΕΥΜΑΤΑ  ΜΕ  ΖΑΧΑΡΗ  ΚΑΙ  ΑΛΕΥΡΙ  (ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ,ΓΛΥΚΑ  ΚΛΠ).

ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ.

ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΣ;

ΕΝΑΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΣ  ΟΤΑΝ  ΤΟ  ΒΑΡΟΣ  ΤΟΥ  ΕΙΝΑΙ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  ΑΠΟ  ΤΟ

ΥΨΟΣ ΤΟΥ.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ;

ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ ΜΙΚΡΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ.

ΤΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΕ  ΤΟΥΣ  ΕΦΗΒΟΥΣ  ΠΟΥ  ∆ΙΑΒΑΖΟΥΝ  ΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α  ΜΑΣ,  ΣΕ  ΘΕΜΑΤΑ

∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ;

ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΩ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕ∆ΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΣΠΙΤΙΚΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ

ΟΧΙ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ, ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ, ΠΙΤΣΕΣ, ΠΑΓΩΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΓΛΥΚΑ...

         



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ∆ΩΣΑΤΕ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 

ΓΑΒΡΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΖΟΡΜΠΑΙ∆Η ΜΑΡΙΑ Α΄1

    ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ  ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ – ∆ΥΣΛΕΞΙΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΚΥΡΙΑ  ΟΡΦΑΝΟΥ  Φ.  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ

Τι είναι η δυσλεξία;

Η  δυσλεξία  είναι  µια  µορφή

µαθησιακής δυσκολίας. Ουσιαστικά είναι

ένα  σύνολο  µαθησιακών  δυσκολιών  και

αφορά  άτοµα  που  αντιµετωπίζουν

δυσκολίες:

- στην ανάγνωση

- την γραφή

- την ορθογραφία

∆υσκολίες δυσανάλογες σε σχέση

µε το νοητικό τους δυναµικό, την ηλικία

τους και τις εκπαιδευτικές τους ευκαιρίες.

Τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας

διαφέρουν  από άτοµο σε άτοµο.  Μερικά

παιδιά  αντιµετωπίζουν  δυσκολίες  σε

πολλούς  τοµείς,  ενώ  άλλα  έχουν

αδυναµίες µόνο σ’ ένα τοµέα.

Η  δυσλεξία  είναι  µια  απόκλιση

ενός  υψηλού  αποτελέσµατος  στα  τεστ

νοηµοσύνης  και  των  χαµηλών

αποτελεσµάτων στα τεστ ανάγνωσης και

ορθογραφίας.  Συνήθως  τα  άτοµα  αυτά

είναι εξαιρετικά ευφυή.

Πώς µπορούµε να αναγνωρίσουµε το πρόβληµα; Ποιες είναι οι προειδοποιητικές

ενδείξεις της δυσλεξίας;

� Όταν το παιδί έχει κάποια συγκεκριµένη δυσκολία στην ανάγνωση και την

ορθογραφία.

� Όταν  το  παιδί  µπερδεύει  παρόµοια  ‘ηχητικά’  και  ‘σχηµατικά’  γράµµατα

όπως τα φ µε το θ, το β µε το δ, το π µε το µπ κ.ά.

� Όταν  το  παιδί  παραλείπει  ,  αντιµεταθέτει,  αντιστρέφει  γράµµατα  ή  και

συλλαβές , ή  ‘κολλάει’ τις λέξεις µεταξύ τους όταν γράφει.

� Όταν το παιδί γράφει τα γράµµατα ανάποδα ή τα συγχέει µε τους αριθµούς

π.χ.  γραµµατικό  ε  µε  αριθµητικό  3  (  γνωστό  και  ως  φαινόµενο

καθρεπτισµού).

� Όταν το παιδί κάνει αδικαιολόγητα ‘περίεργα’ και επαναλαµβανόµενα λάθη

στην ορθογραφία.

� Όταν το παιδί γράφει µια λέξη στην ίδια σελίδα µε πολλούς τρόπους χωρίς

να αναγνωρίζει το σωστό.

� Όταν το παιδί δυσκολεύεται να κατανοήσει το νόηµα του κειµένου (νόηµα

µαθήµατος) εκτός αν του το διαβάσει ή το διηγηθεί κάποιος άλλος.

� Όταν  το  παιδί  δυσκολεύεται  να  αποστηθίσει  πίνακες  (π.χ.  προπαίδεια)  ή

σειρές πραγµάτων (π.χ. µήνες του χρόνου)

� Όταν το παιδί δυσκολεύεται να εκφραστεί γραπτά ή και προφορικά.



� Όταν  δείχνει  έλλειψη  ενδιαφέροντος  για  τα  βιβλία  και  για  οτιδήποτε

χρησιµοποιείται γραπτός λόγος.

� Όταν  το  παιδί  δυσκολεύεται  να  αντιγράψει  από  τον  πίνακα  ή  συνήθως

αντιγράφει λάθος ( π.χ. ξεχνά λέξεις ή τις αντικαθιστά µε άλλες αλλάζοντας

το νόηµα του κειµένου ).

� Όταν αντιµετωπίζει προβλήµατα στην οργάνωση της µελέτης και του χρόνου

(της ώρας) που απαιτείται γι’ αυτήν.

Γενικές συµβουλές για τους εκπαιδευτικούς

Συνήθως  τα  δυσλεξικά  παιδιά

παρουσιάζουν έντονα σηµάδια  διάσπασης

της προσοχής. Μπορεί να επηρεάζονται σε

πολύ  µεγάλο  βαθµό  από  ήχους  και

‘κινήσεις’ που κανείς άλλος στην τάξη δεν

έχει  παρατηρήσει  ή τουλάχιστον δεν  έχει

κεντρίσει την προσοχή και το ενδιαφέρον

του.  Ένα ακόµη στοιχείο που µπορούν να

παρατηρήσουν οι εκπαιδευτικοί είναι αυτό

της  υπερκινητικότητας που  συχνά

‘συνοδεύει’  την  διάσπαση  της  προσοχής

(γνωστό ως ∆.Ε.Π.-Υ δηλαδή ∆ιαταραχές

Ελλειµµατικής  Προσοχής  –

Υπερκινητικότητας).  Πρόκειται  για  µια

εσωτερική τάση που δεν γίνεται αντιληπτή

από  τα  ίδια  τα  άτοµα  και  εποµένως  µε

µεγάλη  δυσκολία  µπορούν  να

αντιµετωπίσουν, ιδιαίτερα καθώς περνούν

οι σχολικές ώρες.

Ακραίες και άτοπες συµπεριφορές,

όπως συνηθέστερα ο χαρακτηριστικός τύπος

του  κλόουν,  µια  πιθανά  επιθετική

συµπεριφορά,  ακόµη και  η ‘ανυπαρξία’  του

µαθητή  στην  τάξη  θα  πρέπει  να

ενεργοποιήσει την προσοχή τους όσον αφορά

τις αιτίες.

Σε  µεγάλο  βαθµό  χαίρονται  τις

επιτυχίες που µπορεί να έχουν στο σχολείο.

Σε  συνάρτηση  µε  τους  συµµαθητές  τους  η

ίδια  εργασία  είναι  πολύ  πιο  δύσκολη  για

εκείνους.

Στη  φύση  του  ανθρώπου  είναι  να

αποστασιοποιείται  από  καταστάσεις  που

φέρνουν  έντονες  κι  επαναλαµβανόµενες

δυσκολίες,  πιέσεις  κι  απογοητεύσεις.  Μια

συχνή  άρνηση  για  µεγάλες  εργασίες  που

απαιτούν  πολύ διάβασµα και  γράψιµο  είναι

προφανής αλλά και συχνά έκδηλη σε µεγάλο

βαθµό, ακόµη και µέσα στην τάξη. Έστω κι

αν οι ίδιες εργασίες θεωρούνται φυσιολογικές

από τους υπόλοιπους µαθητές.

Η  αταξία είναι  ένα  ακόµη

χαρακτηριστικό  το οποίο µαζί  µε  τη  φτωχή

βραχυπρόθεσµη  µνήµη  µπορούν  να

οδηγήσουν  σε  επαναλαµβανόµενες

καταστάσεις  που  οι  εκπαιδευτικοί

δυσκολεύονται να κατανοήσουν, όπως π.χ. να

λείπουν  πολύ  συχνά  βιβλία,  τετράδια,

µολύβια, στυλό, γόµες, χάρακες κλπ. Να µην

ανταποκρίνονται  σε  αιτήσεις  της

προηγούµενης ηµέρας έστω κι  αν αυτό έχει

επαναληφθεί για αρκετές ηµέρες. Μια αταξία

επίσης  στα  προσωπικά  αντικείµενα  και  µια

δυσκολία στο να τα βρουν στην τσάντα τους.

Στο Γυµνάσιο και Λύκειο

Ένα  παιδί  δεν  εµφανίζει  ‘ξαφνικά’

µαθησιακές δυσκολίες της µορφής δυσλεξίας.

Οι δυσκολίες προϋπάρχουν από το ∆ηµοτικό



σχολείο  ασχέτως αν  έχουν ή  όχι  εντοπιστεί

και αντιµετωπιστεί. 

Συνεπώς  στο  Γυµνάσιο  και  στο

Λύκειο  εξακολουθούν  να  υπάρχουν  τα

περισσότερα  από  τα  χαρακτηριστικά

δυσλεξίας  ,  αλλά  πολλά  παιδιά  και  έφηβοι

έχουν καταφέρει να βρουν τρόπους ώστε να

µην φαίνονται τόσο έντονα, ιδίως όσα έχουν

ακολουθήσει  εξειδικευµένα  θεραπευτικά

προγράµµατα.

Συχνά  ξεγλιστρούν  από  ‘εργασίες’

που  θα  µπορούσαν  να  τους  εκθέσουν  σε

άλλους. Αποφεύγουν δε έντονα το γράψιµο.

Παραµένουν:  

- Η ‘αταξία’ στα προσωπικά τους αντικείµενα.

- Η αλλαγή στην ψυχολογία και τη συµπεριφορά τους.

-

- Η διαφορά µεταξύ αντίληψης, γνώσεων και ακαδηµαϊκών επιδόσεων.

Εντονότερα ακόµη και από το ∆ηµοτικό Σχολείο, δίνουν την αίσθηση ότι ενώ µπορούν

δεν προσπαθούν αρκετά.

Πώς αντιµετωπίζεται η δυσλεξία;

Η  δυσλεξία  αντιµετωπίζεται  (ή

καλύτερα  τα  συµπτώµατα  γίνονται

λιγότερο  έντονα  –  ΠΡΟΣΟΧΗ-  δεν

εξαφανίζονται)  µε  ειδικές  µεθόδους

διδασκαλίας  που  λαµβάνουν  υπόψη  τις

γνωστικές  µειονότητες  των  δυσλεξικών

παιδιών   και  διευκολύνουν  τη  µάθηση.

Κάθε

παιδί

χρειάζεται  διαφορετική αντιµετώπιση και

εξατοµικευµένο πρόγραµµα θεραπείας.

Συµπεράσµατα.

- Η  δυσλεξία  δεν  είναι  ασθένεια  και  ποτέ  δεν  συµβαδίζει  µε  νοητική

υστέρηση.

- Συνήθως τα δυσλεξικά άτοµα είναι ιδιαίτερα ευφυή.

- ∆εν θεραπεύεται αλλά αντιµετωπίζεται µε ειδικά προγράµµατα.

- Καµία ∆ιεθνής Επιστηµονική Κοινότητα δεν έχει αναγνωρίσει ως σήµερα

κάποια συγκεκριµένη µέθοδο θεραπείας της δυσλεξίας.

Κάθε βοήθεια είναι χρήσιµη. Καθίστε µε υποµονή και οπλισµένοι µε γνώση δίπλα

στο δυσλεξικό παιδί. Έχει περισσότερη ανάγκη να βοηθηθεί στον τοµέα του σχολείου από

άλλα παιδιά. Μην το φέρνετε ποτέ σε σύγκριση µε άλλους. Είναι από τα µεγαλύτερα λάθη

που όλοι έχουµε κάνει και πιθανότατα να κάνουµε ακόµη.

ΛΙΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ Β΄2

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ     ΚΑΙ     ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   ON- LINE  



RADIO MUSIC HEAVEN:   ΕΝΑΣ     ΟΝ  -LINE   ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ  

Ανέκαθεν η µουσική αποτελούσε µέσο επικοινωνίας µεταξύ των  ανθρώπων. Μέσα από

αυτή, εξέφραζαν τον εσωτερικό τους κόσµο και τα πιστεύω τους. Οι πρώτοι άνθρωποι,

χρησιµοποιούσαν άναρθρες κραυγές και τον ήχο ενός ξύλου που χτυπούσε τον κορµό ενός

δένδρου, ή µουσικά όργανα φτιαγµένα από υλικά που χρησιµοποιούσαν, στην εκάστοτε

περίοδο της εξέλιξής, του ανθρώπινου είδους.  

Όσο προχωρούσαν οι αιώνες, όλο και πιο καινούρια µέσα αναπαραγωγής του ήχου ( και

κατά συνέπεια και της µουσικής), άρχιζαν να κάνουν την εµφάνισή τους.  Έτσι, στη πιο

σύγχρονη εποχή, έχουµε την εµφάνιση του γραµµόφωνου, του ραδιοφώνου, του πικ-απ και

των δίσκων,  του στέρεο και των κασετών, των cd players και των dvds και τέλος, του πιο

πρόσφατου χρονολογικά, υπολογιστή και των mp3 και mp4 files στο i-pod µας.

Τώρα όµως, βιώνουµε την είσοδο του διαδικτυακού κόσµου, στην καθηµερινότητά µας.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, κυρίως νεαρής ηλικίας, αρχίζουν να κάνουν συχνή χρήση

του  internet.  Οι  επιστήµονες,  προβλέπουν ότι,  όσο περνάει  ο  καιρός,  αυτό θα γίνει  το

βασικό µέσο επικοινωνίας για όλους, ή τουλάχιστον, τους περισσότερους.

Κάτι  τέτοιο,  δεν  αφήνει  αδιάφορα τα διάφορα µέσα µαζικής επικοινωνίας.  Πολλά από

αυτά, βρίσκουν τον κυβερνοχώρο, σαν ένα φθηνό µέσο προβολής τους, σε όλο το κόσµο

αφού, το µόνο που χρειάζεται κάποιος είναι ένας υπολογιστής, πρόσβαση στο δίκτυο και

ένα άτοµο, ή µια µικρή οµάδα ατόµων,  που να γνωρίζει  από χειρισµό υπολογιστή και

ιστοσελίδων. Έτσι,  µε το πέρασµα του χρόνου, κάνουν την εµφάνιση τους, ιστοσελίδες

διάφορων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών, εφηµερίδων, αλλά και περιοδικών.   

Εµείς, σαν εφηµερίδα επιλέξαµε να πάρουµε συνέντευξη από έναν ραδιοφωνικό σταθµό

που εκπέµπει µόνο στο διαδίκτυο. Τον Radio Music Heaven. Σκοπός µας ήταν, να µάθουµε

ποια και πόσα είναι τα άτοµα, που απασχολούνται σε έναν τέτοιο σταθµό, σε τι ηλικίες

κυµαίνονται  τα  ίδια,  αλλά και  οι  ακροατές  τους,  τι  θέλουν  να  προσφέρουν,  µέσο των

εκποµπών τους, σε όσους τους ακούνε, καθώς και τι πραγµατικά σηµαίνει για αυτούς, το

να αποτελούν κοµµάτι αυτού του σταθµού.

Έτσι, δύο µαθήτριες και µία καθηγήτρια, κλείσαµε ραντεβού µε όλους τους παραγωγούς

και τους ιδιοκτήτες του σταθµού, σε µια καφετέρια του Θησείου όπου, µέσα σε µια πολύ

“παρεϊστικη”, µε τη καλή έννοια, ατµόσφαιρα, µας αποκάλυψε, ο κάθε ένας από αυτούς τι

πραγµατικά σηµαίνει να ανήκεις στο team του Radio Music Heaven.

Πριν όµως, σας παρουσιάσουµε τη δική τους άποψη, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι, µας

εντυπωσίασε η ποικιλία των ηλικιών που συναντήσαµε, καθώς κυµαίνονται από 17 έως 40

ετών  περίπου.  Αλλά,  αυτό  που  άφησε  µεγαλύτερη  εντύπωση,  ήταν  το  όραµα  των

ιδιοκτητών, να βελτιώσουν και άλλο το σταθµό τους και να απευθυνθούν σε µεγαλύτερο

εύρος κοινού, αυξάνοντας τις εκποµπές που ασχολούνται και µε άλλα είδη µουσικής, µιας

και στο σταθµό, η ροκ είναι το κυρίαρχο είδος µουσικής.

Αφήνοντας τώρα την δική µας εισαγωγή, σας παρουσιάζουµε µερικές από τις συνεντεύξεις.

∆υστυχώς,  λόγω  περιορισµένου  χώρου,  δεν  µπορέσαµε  να  τις  παρουσιάσουµε  όλες.

Ευχαριστούµε παρόλα αυτά, από καρδιάς, όλους όσους βοήθησαν και συµµετείχαν για να

γίνει αυτό το άρθρο. 

   Χάρης  (µουσικός)



Ένας  µουσικός  παραγωγός  (στον  Radio

Music Heaven)  αλλά και  τραγουδοποιός,

που προσπαθεί να ταξιδέψει τον κόσµο σε

ένα  rock dream,  µέσα  από  την  εκποµπή

του,  όπως  λέει  και  ο  ίδιος.  Έτσι  µας

µεταφέρει  τα  δικά  του  γνωρίσµατα  ως

µουσικός.  Τα  ακούσµατα  του  έχουν  µια

ποικιλία καθώς, οι προτιµήσεις του είναι η

κλασσική  rock αλλά  και  το  λαϊκό

τραγούδι, µιας και αυτές ήταν οι επιρροές

που δέχτηκε, από την οικογένειά του. 

Η  εκποµπή  του  παίζεται  κάθε  Σάββατο

βράδυ και  είναι  για λίγο πιο  µοναχικούς

ανθρώπους, ή για αυτούς που θέλουν να

ξεφύγουν από την ρουτίνα του υπόλοιπου

κόσµου και να διασκεδάσουν µε τον δικό

τους  τρόπο.  Αποκαλεί  την  εµπειρία  του

«παιδική» στο σταθµό, γιατί το βλέπει πιο

πολύ  ως  ένα  ευχάριστο  γεγονός,  που  το

περιµένει πως και πως κάθε εβδοµάδα. Η

εκποµπή του είναι κάθε Σάββατο από τις

10 µέχρι τα µεσάνυχτα. Ο τίτλος της είναι

«Σαββατόβραδα…ε και??» 

Συµπέθερος (  nickname  ) 36 ετών  

Ραδιοφωνικός  παραγωγός  στον  Music

Heaven.  ∆εν  µας  είπε  το  κανονικό  του

όνοµα. Είχε την εµπειρία και παλαιότερα

ως  ραδιοφωνικός  παραγωγός,  σε  έναν

άλλο  σταθµό  της  Αθήνας  και  κάνει

ακριβώς την ίδια εκποµπή τώρα, µε αυτή

που έκανε και πριν. Σε γενικές γραµµές, η

εµπειρία  του  είναι   θαυµάσια,  γιατί

πιστεύει  πως  µε  το  διαδικτυακό

ραδιόφωνο,  µπορεί  να  φτάσει  παντού,

αλλά  και  ταυτόχρονα,  η  µουσική  και  οι

ιδέες,  κάτι  που  δεν  έχουν τα ραδιόφωνα

F.M. 

Τα ακούσµατα του προέρχονται από όλα

τα  είδη  µουσικής,  πλην  της  λαϊκής.  Τα

ενδιαφέροντα του είναι,  η µουσική και ο

κινηµατογράφος.  Η  εκποµπή  του  είναι

κάθε  Πέµπτη  από  τις  7  µέχρι  τις  9  στο

Music Heaven. 

Χαρά Χατζιανίδου 17 ετών (µαθήτρια)

Ως  µαθήτρια  που  αγαπάει  την  µουσική,

είναι  ένας  από  τους  παραγωγούς  του

Music Heaven.  Της  αρέσει  η  κλασσική

ροκ και είναι το κύριο είδος στην εκποµπή

της. Σαν ένας µουσικός λοιπόν, προσπαθεί

να έχει µια πιο σφαιρική άποψη, για το τι

είναι  µουσική.

Προσωπική της γνώµη είναι πως : “... αν

αγαπάς  αυτό  που  κάνεις,  σίγουρα

προσπαθείς  να  είναι  καλό  για  τον

ακροατή...”. Γιατί, όπως αναφέρει ξανά η

ίδια,”...  ο  ακροατής  θέλει,  να  του

µπερδέψεις τα συναισθήµατά του. Κάποιες



φορές, να του βγάζεις προς τα έξω τη χαρά,

άλλες  πάλι,  τη  λύπη.  Ακόµα  και  να  του

φέρεις αναµνήσεις...”. Η ροκ, για την ίδια,

είναι τρόπος ζωής. Ή το έχεις,  ή όχι και

ζεις µε αυτό. 

“...Rock σηµαίνει πέτρα...”. Η ίδια θεωρεί

ότι,  αν  είσαι  πέτρα  και  στην  ζωή  σου,

ξεπερνάς τα πάντα. Επίσης πιστεύει, πως

το  καλύτερο  είναι,   τα  ακούσµατα  του

καθενός να είναι µε κριτήριο το πως ζει ο

ίδιος τη ζωή του. 

Επιπλέον,  ενώ  υπάρχουν  πολλές

κατηγορίες και αντιπάθεια, για και προς τη

rock,  από πολλούς  ανθρώπους,  µας  λέει,

σαν ένας ροκάς που είναι και αυτή, ότι δεν

πρέπει  να  βάζουµε  ταµπέλες  αλλά,  ο

καθένας  εκφράζεται  µέσα  από  την

µουσική, όπως εκείνος θέλει.  Η εκποµπή

της είναι κάθε Σάββατο από τις 2 έως τις 3

το βράδυ.

Γεωργίου Μιχάλης 20 ετών (φοιτητής)

Είναι παραγωγός στη Music Heaven, αλλά

ασχολείται  ως  hobby.  Θεωρεί  πως  δεν

είναι σωστό, οι παραγωγοί ραδιοφωνικών

σταθµών  να  κάνουν  πράγµατα  που  τους

αναγκάζουν  αλλά,  να  κάνουν  πράγµατα

όπως τα θέλουν και όπως ικανοποιεί τους

ίδιους.  Μια  τέτοια  δυνατότητα  του  δίνει

και ο Radio Music Heaven. 

Στο  πρόγραµµά  του,  αλλά  και  στην

προσωπική του ζωή, ασχολείται µε όλα τα

φάσµατα της rock παλιά, καινούρια, αλλά

και  µε  τη  Μέταλ.  Είναι  σηµαντικό,

αναφέρει,  “...  όλα  τα  νεαρά  παιδιά  να

ακούνε  αρκετά  τραγούδια  από  διάφορα

είδη ώσπου να κατασταλάξουν σε κάτι που

τους αντιπροσωπεύει πραγµατικά...”.

 Ακόµα, υποστηρίζει πως θέµατα όπως το

σχολείο,  δεν  αφήνουν  πολύ  χρόνο  στα

παιδιά να ασχοληθούν µε την µουσική και

τα  τελευταία  χρόνια,  στη  rock έχει  γίνει

ένα µπέρδεµα. Κάποιους τους συµφέρει, ο

ίδιος πάλι λέει ότι τον ενοχλεί. Θέλει µια

ξεκάθαρη  άποψη  σε  αυτά  που  ακούει.

Επίσης, µας είπε ότι, την µουσική πρέπει

να  την  λαµβάνουµε,  ως  µια  ευχάριστη

ενασχόληση.  Όταν  όµως  υπάρχουν

στιγµές στην ζωή µας, που αισθανόµαστε

την  ανάγκη  να  ακούσουµε  µουσική,  να

την  εκµεταλλευτούµε,  αυτή  την  ανάγκη,

µε  την  κατάλληλη  µουσική.  Η  εκποµπή

του  είναι  κάθε  Κυριακή  στις  4  το

µεσηµέρι και ο τίτλος της είναι « It’s only

rock and roll but I like it » 

Παυλόπουλος Γιάννης 30 ετών 

Ιδιοκτήτης  του  ραδιοφώνου  της  music

heaven. Από το 2006 ξεκίνησε ο σταθµός,

σε µια προσπάθεια να εντάξουµε και στο

site το  όποιο  περιλάµβανε  forum,

µουσικές  συζητήσεις,  συνεντεύξεις  και

κάποια άρθρα και το ραδιόφωνο να γίνει

πιο πολυδιάστατο. 

Ο  σταθµός  απασχολεί  συνολικά  γύρω

στους 45 ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Οι

ηλικίες  των  ραδιοφωνικών  παραγωγών

είναι,  από  15  έως  55  ετών.  Ο  σταθµός

παίζει  µουσική  όπως  ελληνικό  έντεχνο,

ελληνικό ροκ και  ξένα .Εκπέµπει  όλο το

24ωρο  και  όλες  τις  µέρες  το  site του

σταθµού  είναι  www.musicheaven.gr

υπάρχει  ένα  πεδίο που γράφει  on-air,  το

πατάς  και  µπαίνεις  στο  ραδιόφωνο  .  Η

ανταπόκριση του κοινού εξαρτάται από τις

ώρες και το ποια είναι η εκποµπή. 

Μπαίνει  ένα  µικρό  ποσοστό  τα  πρωινά,

ένα  µικρότερο  ποσοστό  τα

µεταµεσονύχτια  προγράµµατα  και  ένα

καλό ποσοστό στο κύριο πρόγραµµα των



εκποµπών, που είναι απόγευµα και βράδυ.

Ακούνε από όλη την Ελλάδα  και από το

εξωτερικό (Γαλλία, Κύπρο, Γερµανία  και

από Αµερική) και το standard  group είναι,

συνήθως από 15 µέχρι και 30 έτη.

Τα µελλοντικά σχέδια του σταθµού είναι,

να  γίνει  ένα  πρόγραµµα  πιο  ενιαίο  ,πιο

ενιαίες ζώνες,  πιο λίγοι παραγωγοί γιατί,

υπάρχει πολυσυλλεκτικότητα που είναι 45

παραγωγοί  αλλά,  καλό  είναι,  να

περιοριστεί  γύρω  στους  30  παραγωγούς,

για  παράδειγµα  ,  ούτως  ώστε  και  ο

ακροατής, όταν θα µπαίνει να ξέρει ποιόν

ακούει  και  πότε  τον  ακούει  και  να  µην

χάνεται  .  Έσοδα  δεν  υπάρχουν  από  την

άποψη της συνδροµής , οι διαφηµίσεις οι

πιο  πολλές  γίνονται  αµοιβαία  οπότε  δεν

υπάρχουν καθόλου έσοδα. 

Τα παιδία που κάνουν τις εκποµπές είναι

από  hobby και  τις  κάνουν από  το  σπίτι.

Υπάρχουν  εκποµπές  που  µπορούν  να

ενηµερώσουν  για  γεγονότα  όχι  ακριβώς

ειδησεογραφικά  είτε  για  κάποιες

εκδηλώσεις κυρίως µουσικές. Ασχολούµαι

3  χρόνια  µε  εκποµπή,  λίγο  µετά  την

έναρξη του σταθµού. 

Πάρα πολύ  καλή είναι  η  εµπειρία  µου,

για το γεγονός  ότι  έρχεσαι  σε  επαφή µε

τον  κόσµο  και  εφόσον  υπάρχει  αυτή  η

αλληλεπίδραση  είναι  εξαιρετική  .Στην

δικιά µου εκποµπή είναι αφιερώµατα είτε

κάποιου  καλλιτέχνη  είτε  στιχουργικά  ας

πούµε  όλα  τα  είδη  της  µουσικής  που

µπορούν  να  κινηθούν  γύρω  από  ένα

αφιέρωµα αν το  κάνεις  στιχουργικά.  Για

παράδειγµα έχουµε κάποιο αφιέρωµα για

τον  ήλιο  θα  είναι  από  όλα  τα  είδη  της

µουσικής  µε  την  λέξη  ήλιος.  Αν  σας

αρέσει η µουσική µην το αφήσετε. 

Γενικά,  το διαδικτυακό ραδιόφωνο είναι

πιο  εύκολο  και  πιο  προσβάσιµο  και   οι

play list και κυρίως η εκποµπή, µπορεί να

γίνει  από  το  σπίτι.  Συνδέεις  τον

υπολογιστή  σου  στον  κεντρικό

υπολογιστή  του  σταθµού,  οπότε  δεν

υπάρχει κόπος, ούτε έλλειψη του χρόνου

και  έτσι,   κάνεις  το  µεράκι  σου  από  το

σπίτι. 

Όταν κάνουµε εκποµπή, πρέπει να είµαστε

ευχαριστηµένοι  και  εµείς,  αλλά  και  οι

ακροατές.  Αν  κάτι  από  τα  δύο  δεν

λειτουργεί,  γίνεται  κάποιο  λάθος  µε  την

εκποµπή.  ∆εν  θα  αλλάξουµε  το

πρόγραµµα  που  µας  αρέσει,  για  να

εξυπηρετήσουµε  καλύτερα  πιο  πολύ

κόσµο, από άποψη συµφέροντος, δηλαδή

ότι θέλουµε περισσότερους ακροατές και

αν  κρατήσουµε  τον  χαρακτήρα  µας,  θα

έχουµε  ακροατές  που  αγαπάνε  αυτό  που

κάνουµε.  Τα  ενδιαφέροντα  µου  είναι  οι

ταινίες και το σινεµά ,κινηµατογράφος και

ταξίδια.

 Τέλος,  να  συνεχίσετε   να  ακούτε

ραδιόφωνο  αποφεύγοντας   τα  playlist

γιατί,  οι  πολύ  γνωστοί  σταθµοί,

επαναπαύονται  στο  γεγονός  ότι,  όλος  ο

κόσµος ακούει αυτά που παίζουν τα οποία

είναι   κυρίως εµπορικά  και  δεν  δίνουν,

τόσο  βάση  στα  ποιοτικά  τραγούδια.

Αποτέλεσµα  είναι,  να  θάβονται  αυτά  τα

τραγούδια, οι καλές εκποµπές και οι καλοί

παραγωγοί.

 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ  ΑΣΠΑΣΙΑ  ΚΑΙ

ΚΑΤΣΑΦΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ΄1 



Τηλεόραση   online  !!! Έγινε Μόδα…  
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ NSTV

1.Ποιος ο λόγος, για τον οποίο ξεκινήσατε το NSTV;

Ο  λόγος  για  τον  οποίο  ξεκινήσαµε  να

δηµιουργούµε  το  Νέα  Σµύρνη  TV,  δεν

είναι  µόνο  ένας.  Έχει  να  κάνει  µε

προσωπικούς  λογούς,  αλλά  και  µε

γενικότερους.

∆ηλαδή,  όταν

συµβαίνουν  πάρα

πολλά  πράγµατα

µέσα  στην  πόλη,

από άτοµα τα οποία

επηρεάζουν  την

καθηµερινότητα

µας.  ∆εν µπορείς  να αρχίσεις κάτι  χωρίς

να  έχεις  την  εσωτερική  διάθεση,  την

επιθυµία  και  αυτό  το  πάθος  ότι  µου

αρέσει να κάνω κάτι.  Ένα άλλο κοµµάτι

είναι ότι χρειάζεται κεφάλαιο για να γίνει.

Πολλές φορές οι άνθρωποι µπερδεύουν το

κεφάλαιο  µε  το  χρήµα.  ∆εν  είναι

ταυτόσηµα.   Το  κεφάλαιο  είσαι  εσύ,  οι

συνεργάτες  οι  φίλοι,  οι  γνωστοί  είναι  οι

γνωριµίες  σου  γενικότερα.   Εποµένως

εµείς αυτό το είχαµε...είχαµε δηλαδή όλο

αυτό το ανθρώπινο δυναµικό το οποίο µε

πολύ  µεράκι,  θέληση και

πολλές  εργατικές

δουλειές. Καθίσαµε κάτω

και  είπαµε  “Ναι  θέλουµε

να είµαστε µέσα σε αυτό

το  project.  Βεβαίως  δεν

θα  βγάλουµε  το  χρήµα

από  τη  µέση,  ναι

υπάρχουν κάποιες εισφορές χρηµάτων για

να µπορέσει να λειτουργήσει κάτι.... Γιατί

δεν θέλω να το πάµε  τελείως ιδεατό και

ιδεολογικό.  Σε  αυτές  τις  ηλικίες  δεν

υπάρχει ωραίος και φίνος.   Όλοι είµαστε

φίλοι,  η  ευγένεια  και  η  τυπικότητα  δεν

περιορίζεται µόνο στον πληθυντικό.....

2.Με τι θέµατα ασχολείστε, ως σταθµός;

Η  θεµατολογία  µας  αυτή  τη  στιγµή

καλύπτει το εύρος της Νέας Σµύρνης.  Τα

µελλοντικά   µας  σχέδια  είναι  να

εξαπλωθούµε  και  πιο  έξω.    Εµείς

καλύπτουµε  τον  ερασιτέχνη  Πανιώνιο

στους αγώνες οι οποίοι δεν έχουν µεγάλη

απηχήσει στο έπη κοινό. ∆εν καλύπτουµε

το µπάσκετ και  το ποδόσφαιρο αλλά ότι

άλλο έχει  σχέση µε τον αθλητισµό.  Ένα

άλλο κοµµάτι έχει να κάνει µε την τοπική

κοινωνία,  θέµατα  τα  οποία  επηρεάζουν

την  καθηµερινότητας  µας  τα

παρουσιάζουµε µε την εικόνα...   Μια 3η

κατηγόρια  στην  οποία

δραστηριοποιούµαστε  είναι  τα  δηµοτικά

συµβούλια.  Τις αποφάσεις που παίρνει το

δηµοτικό  συµβούλιο  τις  φέρνουµε  στο

σπίτι  του κόσµου ώστε να δει  τελικά αν

πήραν τι σωστή απόφαση. Η Νέα Σµύρνη

έχει καλλιτέχνες, όχι γνωστούς. Σε όλα τα

είδη  µουσικής,  ηθοποιίας,  ζωγραφικής,

ποίησης  και  συγγραφής   πάρα  πολλά



ονόµατα.   Στα  σχέδια  µας  είναι  να

εµπλέκουµε  στην  θεµατολογία  µας

καινούργια θέµατα.  Θα είναι ψυχαγωγία

για να δοθεί κίνητρο στον υπόλοιπο κόσµο

που  δεν  θέλει  να  δει  το  δηµοτικό

συµβούλιο

3.Ποιος είναι ο ακριβής αριθµός εργαζοµένων του σταθµού;

Τον ακριβή αριθµό δεν µπορώ να τον πω.

Θα  σας  δώσω  µια  διάσταση  για  το  τι

κάνουµε.   Χρειαζόµαστε  µοντάζ,

οπερατέρ,  δηµοσιογράφους,  ηχολήπτες,

σκηνοθέτες  και   ηθοποιούς για τα οποία

προγραµµατίζουµε.  Spicaz είναι αυτό που

ακούς πίσω από µια εικόνα.  Για να στηθεί

κάτι  το  οποίο  είναι  διαδικτυακό  υπάρχει

και  το τεχνικό  κοµµάτι.  Για  να  βρεις  το

ρεπορτάζ χρειάζεσαι πολλοί κόσµο.

4.Ποσό καιρό λειτούργει ο σταθµός?

Πραγµατικά  ο  χρόνος  λειτουργίας  µας

είναι  πολύ  µικρός.  Λειτουργεί  µόνο  2

µήνες. ∆εχόµαστε e mail καταγγελιών, τα

οποία  όµως  αν  δεν  ενυπόγραφα,  µε

τηλέφωνο αυτού που κάνει τη καταγγελία,

τα οποία δεν τα καλύπτουµε. Ναι γίνονται

καταγγελίες  και  υπάρχει  θεµατολογία.

Τίποτα δεν γίνεται τσάµπα, όπου υπάρχει

όφελος  υπάρχει  και  κόστος.  Αν ρωτήσει

ένα  παιδί  το  γονέα  του  “Τι  έκανες  για

µένα;  ουδέ  και  αλίµονο  αν  πει  ότι  ¨Σε

έστειλα φροντιστήριο¨ είναι ότι “ εγώ σε

βοήθησα στις κακές αλλαγές που πήγαν να

γίνουν.

5.Ποιες ηλικίες παρακολουθούν τον σταθµό;

Μας  παρακολουθούν  ηλικίες  από  16-45

ετών.  ∆εν ασχολιόµαστε µε θεµατολογίες

που  απασχολούν  εµένα  και  τους

συνεργάτες  αλλά  θεµατολογίες  που

απευθύνονται  σε  ευρύ κοινό.   Αυτό  που

µας χαροποιεί είναι ότι έχουµε φτάσει τα

15,000  viewers  µέχρι  την  προηγούµενη

∆ευτέρα.  ∆εν κάναµε καµιά φανταστική

πατέντα.  Αυτό  είναι  ένα  µέρος  του

σκεπτικού µας.  ∆ες το όπως θες εσύ. ∆ες

ότι   θες  εσύ,  δες  το όποτε  εσύ θες.   Οι

στόχοι µας είναι υψηλοί.   Αλλά κοιτάµε

να είναι κοντά.

8.Τι ρολό παίζει η δουλεία στην ζωή σaς;

Είναι σηµαντικό κανείς  να κάνει  ότι  του

αρέσει.  Όταν κάνεις αυτό που σου αρέσει

τότε  ο  χρόνος  δεν  έχει  ποτέ  λεπτά  και

ώρες,  αλλά  παίρνει  ευχάριστα.   Άλλες

φορές τρέχουµε και δεν φτάνουµε, άλλες

φορές  σκεφτόµαστε.  Αυτό  είναι  ένα

µήνυµα προς τα παιδία που δεν ήρθαν, για

τη συνέντευξη.  Αν δεν τολµάς να κάνεις

πράγµατα δεν κάνεις ποτέ κάτι και 2ο µην

περιµένετε  ποτέ  να  δηµιουργήσετε  .

Πρώτα   να  τα  µαζέψετε  και  µετά  να

κάνετε....Ότι  σου  έρχεται  κάντο και  έτσι

θα σε οδηγήσει σε άλλους δρόµους που θα

σου αρέσουν.

ΛΕΜΠΕΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Β’2 



ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ…

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΠΙ∆Α ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ!!!

Αυτό το άρθρο, έχει ως σκοπό, να µιλήσει

για το χάσµα που υπάρχει ανάµεσα στους

εφήβους  και  τους  µεγάλους.  Είναι  πλέον,

κοινώς  αποδεκτό  ότι,  αλλιώς  βλέπουν  τα

πράγµατα οι νέοι και αλλιώς οι παλιοί και

ειδικά, οι ηλικιωµένοι. 

Για  παράδειγµα,  οι  νέοι  βλέποντας  την

Μαντόνα σε  µια  συναυλία  θα  έβλεπαν  το

ίνδαλµα τους ενώ, αν την ίδια συναυλία, την

παρακολουθήσουν ηλικιωµένοι θα βλέπουν

µια Ξανθιά µουρλή να χτυπιέται στην σκηνή

και  θα  την  κορόιδευαν.  Και  οι  δύο

κατηγορίες  ηλικιών  θα  έβλεπαν  το  ίδιο

πράγµα,  αλλά  θα  το  ερµήνευαν,  όµως,

διαφορετικά.  Όλη  η  ιστορία  µεταξύ  των

παλιών  και  των  νέων  γενεών  είναι  στην

ερµηνεία των πραγµάτων λοιπόν. Άρα δεν

είναι  ότι  οι  σηµερινοί  νέοι  δεν  ξέρουν  τι

τους γίνεται. Το µόνο που χρειάζονται είναι

µια ευκαιρία να το αποδείξουν.

Ας µην ξεχνούν οι  πιο παλιοί ότι και αυτοί

στην  εποχή  τους  έφεραν  επανάσταση.

Θυµούνται τι έγινε, όταν ανέβηκε για πρώτη

φορά,  η  φούστα  λίγο  απάνω  από  τον

αστράγαλο,  ή  όταν  πρωτοεµφανίστηκε  η

γυναίκα στην παραλία µε µπικίνι; Όλα αυτά

ήταν  κοσµογονικές  αλλαγές,  για  τους

παππούδες, των δικών µας παππούδων.

Κι  όµως  δεν  ήρθε  η  καταστροφή.  Απλά

ανέβηκε  παραπάνω  η  φούστα  και  τώρα

κάνουµε µπάνιο, µε µικρότερα ακόµα µαγιό.

Ξεχνούµε την δική µας επανάσταση και τα

βάζουµε  µε  τους  νέους,  γιατί  τολµούν  να

κάνουν  την  δική  τους.  Σίγουρα  υπάρχουν

και εξαιρέσεις. Καλές και κακές και από τις

δύο πλευρές… 

Η  πλειοψηφία  όµως  των  µεγάλων

εξακολουθεί  να  µην  θυµάται,  να  µην

εξελίσσεται  και  να  βλέπει  τα  πάντα  µε

κριτική διάθεση σε ότι έχει να κάνει µε τους

νέους της σηµερινής εποχής. Είναι κρίµα να

βλέπεις  ώριµους  ανθρώπους  στην  ηλικία

αλλά  ανώριµους  στο  µυαλό...Σε  κάνει  να

αναρωτιέσαι:  µα  καλά,  τόσα  χρόνια  ζωής

λίγη σοφία δεν απόκτησαν; 

Θα µου πείτε, είναι δύσκολο να βλέπεις ότι

το  δικό  σου  ταξίδι  πλησιάζει  στο  λιµάνι,

ενώ οι άλλοι µόλις άνοιξαν πανιά. Φυσικά

και  είναι.  ∆εν  δικαιολογεί  όµως,  τίποτα

αυτό.  Ο  κάθε  ένας  µε  τη  σειρά  του.  Το

ταξίδι της ζωής ξεκινάει να τελειώνει, από

την  στιγµή  που  σηκώνουµε  τα  χέρια.

Αλλιώς,  µέχρι  το  τελευταίο  δευτερόλεπτο

της, η ζωή είναι γλυκιά και έχει πάντα κάτι

να δώσει.

 Σε όλους κάνει εντύπωση, όταν ένα παιδάκι

5  ετών  µπορεί  να  εκφραστεί  σαν  ένας

µεγάλος.  Όταν  µπορεί  να  καταλαβαίνει

υπονοούµενα, το χιούµορ, δύσκολες έννοιες

και τόσα άλλα, που εµείς στην η ηλικία του

δεν µπορούσαµε να τα καταλάβουµε. Αυτά

τα  εξελιγµένα  νέα  παιδιά,  αυτή  την

εξελιγµένη  νέα  γενιά  ας  την  προσέξουµε

λοιπόν περισσότερο. 



Είναι  κρίµα  να  βλέπεις  νέα  παιδιά  να

στρέφονται στα ναρκωτικά, από αντίδραση

τις περισσότερες φορές, επειδή δεν βρήκαν

στο  σπίτι  τους  κατανόηση  και  αγάπη.

Επειδή  οι  γονείς  τους,  πιο  συχνά  τα

χτυπούσαν, ή τους έκαναν παρατήρηση και

πιο  σπάνια  τα  αγκάλιαζαν.  Επειδή  δεν

µπορούσαν να επικοινωνήσουν µαζί τους. 

Οι σηµερινοί νέοι έχουν να αντιµετωπίσουν

µια  ταραγµένη  κοινωνία,  η  οποία

εµφανίζεται,  χωρίς  αρχές,  χωρίς  ηθική,

χωρίς πρότυπα, χωρίς πιστεύω, χωρίς τίποτα

το  αξιόλογο.  Παρόλα  αυτά  οι  νέοι,  έχουν

την ελπίδα ότι θα τα καταφέρουν. Το µόνο

που τους αφήσαµε είναι η ελπίδα. Ας τους

αφήσουµε  τουλάχιστον  αυτό.  Γιατί  η

µοναδική  ελπίδα  για  το  αύριο,  είναι  τα

παιδιά του σήµερα.

Ας µην πάει και τούτη η ελπίδα χαµένη…

ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΠΟΠΗ Γ΄1

Fashion trends 2009 – 2010

                                                 Γενικά  

Σοφιστικέ  και  µεσαιωνικό  ύφος

µυστηρίου,  που  θυµίζει  τα  παρισινά

καφέ,  το Floral  ή το les deux magots,

απελευθερωµένα  ήθη  στα  άκρα  και

γενικότερα  ελευθερία  κινήσεων,  όπως

στην εποχή του 60 και των παιδιών των

λουλουδιών είναι τα χαρακτηριστικά της

µόδας  του  Χειµώνα  και  του

Φθινοπώρου,  που  βρίσκονται  προ  των

πυλών.

 Οι κάπες και τα πάντσο, που τόσο

φορέθηκαν δεκαετίες πριν έρχονται να

µας δώσουν µεξικάνικη γεύση, αλλά και

το πάθος ενός λαού, που έχει σφραγίσει

το στυλ, τη µουσική και έχει εµπνεύσει

τη µόδα.

Από  κοντά  τα  σκισµένα  ρούχα,  που

θυµίζουν τη δεκαετία του 90, όλα είναι

ανοιχτά και  προκαλούν,  ακόµα και  τα

καλσόν,  οι  µίνι  φούστες και  τα αιώνια

δερµάτινα  µικροσκοπικά  ,  αλλά

εκκεντρικά στρατιωτικά τζάκετ. Χαρείτε

τα… 

                                                         Τα χρώµατα του 2010                                                         Τα χρώµατα του 2010

Σύµφωνα  µε  τις  επιλογές  των  νέωνΣύµφωνα  µε  τις  επιλογές  των  νέων

παιδιών  κ  της  µόδας  τα  χρώµατα  ταπαιδιών  κ  της  µόδας  τα  χρώµατα  τα

οποία  φοριούνται  πολύ  φέτος  είναι  τοοποία  φοριούνται  πολύ  φέτος  είναι  το

µοβ  ,το  µαύρο  ,το  πράσινο  και  τοµοβ  ,το  µαύρο  ,το  πράσινο  και  το

κίτρινο.  Το  µαύρο  παραµένει  σταθεράκίτρινο.  Το  µαύρο  παραµένει  σταθερά

στην µόδα ,διότι, τα περισσότερα άτοµαστην µόδα ,διότι, τα περισσότερα άτοµα

το  προτιµούν  γιατί  συνδυάζεται  µε  τατο  προτιµούν  γιατί  συνδυάζεται  µε  τα

υπόλοιπα  χρώµατα.  Από  το  σκούρουπόλοιπα  χρώµατα.  Από  το  σκούρο

µπορντό µέχρι το ξεθωριασµένο ροζ τουµπορντό µέχρι το ξεθωριασµένο ροζ του

σταφυλιού.  Η  φετινή  γκάµα  τουσταφυλιού.  Η  φετινή  γκάµα  του

κόκκινου  δεν  παραµένει  στα  κλισέκόκκινου  δεν  παραµένει  στα  κλισέ

χρώµατα του πάθους , αλλά σε ένα πολύχρώµατα του πάθους , αλλά σε ένα πολύ

σοφιστικέ  ύφος  ντυσίµατος  που  δενσοφιστικέ  ύφος  ντυσίµατος  που  δεν

συναντάει  περιορισµούς  σε  µέρη  κσυναντάει  περιορισµούς  σε  µέρη  κ

ώρες…ώρες…

 Σηµερινοί  έφηβοι  συνηθίζουν  να Σηµερινοί  έφηβοι  συνηθίζουν  να

φορούν στενά τζιν, µοντέρνα φουλάρια.φορούν στενά τζιν, µοντέρνα φουλάρια.

Το  συγκεκριµένο  ντύσιµο  φοριέταιΤο  συγκεκριµένο  ντύσιµο  φοριέται

ακόµα  και  στο  σχολείο  αλλά  και  σεακόµα  και  στο  σχολείο  αλλά  και  σε



απογευµατινές  ώρες  ακόµα  κ  µετά  τοαπογευµατινές  ώρες  ακόµα  κ  µετά  το

σχολείο….σχολείο….

                                                                                            

Η µόδα ακόµα κ στην παράλιαΗ µόδα ακόµα κ στην παράλια

Το καλοκαίρι  είναι  µια  εποχή η οποίαΤο καλοκαίρι  είναι  µια  εποχή η οποία

είναι  κύριος  για  έφηβα κορίτσια  κ  όχιείναι  κύριος  για  έφηβα κορίτσια  κ  όχι

µόνο.  Τα  χρώµατα  που  θαµόνο.  Τα  χρώµατα  που  θα

κυριαρχήσουν  στα  µαγιό  ,το  φετινόκυριαρχήσουν  στα  µαγιό  ,το  φετινό

καλοκαίρι, είναι  καφέ σε συνδυασµό µεκαλοκαίρι, είναι  καφέ σε συνδυασµό µε

γαλάριο  ή  άσπρο.  Άλλος  συνδυασµόςγαλάριο  ή  άσπρο.  Άλλος  συνδυασµός

είναι το άσπρο µε το κίτρινο ή το άσπροείναι το άσπρο µε το κίτρινο ή το άσπρο

µε το πετρολ Επίσης θα συναντήσουµε κµε το πετρολ Επίσης θα συναντήσουµε κ

το µαύρο. το µαύρο. 

Τα  σχέδια  που  θα  φορεθούν  είναι  τοΤα  σχέδια  που  θα  φορεθούν  είναι  το

brazilbrazil, το , το lenoxlenox, το κανονικό ακόµα κ το, το κανονικό ακόµα κ το

ολόσωµο  τα  οποία  θα  κάνουν  τοολόσωµο  τα  οποία  θα  κάνουν  το

γυναικείο σώµα ακόµα πιο ελκυστικό.γυναικείο σώµα ακόµα πιο ελκυστικό.

Εκτός από τα µαγιό θα  φορεθούν πολύΕκτός από τα µαγιό θα  φορεθούν πολύ

τα πουκαµισά, µε σορτσάκι και µε ζώνητα πουκαµισά, µε σορτσάκι και µε ζώνη

στη µέση  στις  απόχρωσης του καφέ  κστη µέση  στις  απόχρωσης του καφέ  κ

του  µαύρου  Είναι  ντύσιµο  που  µπορείτου  µαύρου  Είναι  ντύσιµο  που  µπορεί

να φορέσει µια έφηβη κ µια µη έφηβη.να φορέσει µια έφηβη κ µια µη έφηβη.

Τα  χρώµατα  τα  οποία  θα  κυριαρχούνΤα  χρώµατα  τα  οποία  θα  κυριαρχούν

στα  πουκαµισά  είναι  το  γαλάζιο,  τοστα  πουκαµισά  είναι  το  γαλάζιο,  το

άσπρο κ τα χρώµατα σε αποχρώσεις τουάσπρο κ τα χρώµατα σε αποχρώσεις του

µοβ κ του ροζ.µοβ κ του ροζ.

Επίσης τη µόδα τώρα εκπροσωπούν καιΕπίσης τη µόδα τώρα εκπροσωπούν και

τα  παπούτσια.  Τα  παπούτσια  που  θατα  παπούτσια.  Τα  παπούτσια  που  θα

κυριαρχούν  είναι  τα  ανοιχτόχρωµακυριαρχούν  είναι  τα  ανοιχτόχρωµα

πέδιλα.  Όµως  προσοχή  αυτά  ταπέδιλα.  Όµως  προσοχή  αυτά  τα

παπούτσια δεν ταιριάζουν µε τζιν καυτέςπαπούτσια δεν ταιριάζουν µε τζιν καυτές

φούστες. φούστες. 

Ακόµα το λουκ που θα υπάρχει είναι τοΑκόµα το λουκ που θα υπάρχει είναι το

κοντό  µαλλί,  η  κοτσίδα  ψηλά  και  τακοντό  µαλλί,  η  κοτσίδα  ψηλά  και  τα

linexlinex  hairhair.Τα  χρώµατα  των  µαλλιών.Τα  χρώµατα  των  µαλλιών

είναι  το  ξανθό,  το  καστανό  και  τοείναι  το  ξανθό,  το  καστανό  και  το

µαύρο…  Αυτή  είναι  η  νέα  µόδα.  Ανµαύρο…  Αυτή  είναι  η  νέα  µόδα.  Αν

θέλετε  µπορείτε  να  την  ακολουθήσετε.θέλετε  µπορείτε  να  την  ακολουθήσετε.

Θα ειστε3 σαν µια Θα ειστε3 σαν µια starstar του  του HollywoodHollywood ή ή

µια µια rockrock  starstar……

                                   



Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΡΚΑ!!!








