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Σημείωμα σηρ 
ςτνσακσικήρ επισποπήρ 
 

Αγαπεηνί καο αλαγλώζηεο.  
Με θσλή δπλαηή είκαζηε πάιη εδώ! Ζ εθεκεξίδα 
καο «ΔΠΑΛΛΖΛΑ ΝΔΑ» θέηνο θιείλεη ηα ηξία 
ρξόληα δσήο. 
ε απηά ηα ρξόληα είρακε ηελ επθαηξία λα 
πεηξακαηηζηνύκε ζηελ έθδνζή ηεο θαιύπηνληαο 
πνηθηιία ζεκάησλ από ην ζρνιείν καο, αιιά θαη ηελ 
επξύηεξε θνηλσλία. Πηζηεύνπκε όηη ηα 
θαηαθέξλνπκε θαη ζπλερίδνπκε κε ηνλ ίδην 
ελζνπζηαζκό, επηκνλή θαη ππνκνλή. 
Ζ εθεκεξίδα καο ηα πξνεγνύκελα ρξόληα 
θπθινθόξεζε ζε πξαγκαηηθή κνξθή εθεκεξίδαο 
παξόιν ην επηβαξπκέλν θόζηνο. Σε θεηηλή ρξνληά 
απηό είλαη κάιινλ αβέβαην. Φηινδνμνύκε όηη ζα 
βξεζεί ε απαξαίηεηε ρξεκαηνδόηεζε γηα λα 
μαλαθπθινθνξήζεη. 
Αλ απνηύρνπκε ζηελ εύξεζε ρξεκαηνδόηεζεο ζα 
αξθεζηνύκε ζηελ έθδνζε έληππεο Α4 κνξθήο πνπ 
ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε νη ίδηνη. 
Γελ ζα ην βάινπκε θάησ.  

Ζ εθεκεξίδα ζα είλαη πάληα ην κέζν έθθξαζεο καο 
κε όπνηνλ ηξόπν θαη αλ γίλεηαη απηό.  
Σα άξζξα καο παξνπζηάδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή 
εθεκεξίδα καο ζηελ δηεύζπλζε 
www.epallilanea2.blogspot..gr  
Γηα όζα έρνπκε πεηύρεη κέρξη ζήκεξα νθείινπκε 
πνιιά ζηνπο θαζεγεηέο θαη ζηελ Γηεύζπλζε ηνπ 
ζρνιείνπ πνπ καο βνεζνύλ θαη καο ζηεξίδνπλ. 
Μα πην πνιιά ρξσζηάκε ζε εζάο ηνπο αλαγλώζηεο. 
αο θαινύκε ινηπόλ λα ζπκκεηέρεηε θαη λα καο 
ζηεξίδεηε γηα ηελ βειηίσζή καο. 
αο επρόκαζηε Καιή αλάγλσζε. 

 

Στνσακσική επισποπή 
 
Μαζεηέο:  
                        Β΄& Γ΄ηάμε    
                 Οηθνλνκίαο Γηνίθεζεο 
                 Ορεκάησλ 
                 Τγείαο Πξόλνηαο 
 
Τπεύζπλνη θαζεγεηέο: 
Αλδξαθάθε Άλλα 
Αζαλαζνπνύινπ Κσλζηαληίλα

 
Το ππόγπαμμά μαρ 

 
Ζ εθεκεξίδα καο εθδίδεηαη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο.  
θνπόο ηεο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο εθεκεξίδαο είλαη ε πνηνηηθή παξνπζίαζε θαη ε έθθξαζε, κέζσ ηνπ 

ζύγρξνλνπ απηνύ κέζνπ επηθνηλσλίαο, ζεκάησλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ παηδεία, ηελ ζρνιηθή δσή θαζώο 
θαη ζεκάησλ επξύηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα καζεηέο θαη άιινπο ελδηαθεξόκελνπο. 

 
Δίρακε ηελ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κία εθπαηδεπηηθή επίζθεςε καδί κε ηελ νκάδα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζην αγξόθηεκα Ακθίθαηα ζηελ Ακθίθιεηα. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ηελ Ακθίθιεηα επηζθεθηήθακε ην               Καηά ηε δηαδξνκή επηζθεθηήθακε επίζεο 
Μνπζείν Άξηνπ                                     ην Μνπζείν ηεο Υαηξώλεηαο                 ηελ Ηεξά Μνλή ηεο Ηεξνπζαιήκ 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.epallilanea2.blogspot..gr/
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Νέα και δπάςειρ σοτ ςχολείοτ μαρ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               

                       

                     

 
                     Εοπηαζμόρ Εθνικήρ Εοπηήρ  

                                  25
ηρ

 Μαπηίος 

                       Θοπςβώδηρ και δςναμική  

                      η παποςζία ηος ζσολείος μαρ  

                               ζηην παπέλαζη                        Ππαγμαηοποιήθηκε ηο 

                                                                                   ζσολικό ππωηάθλημα  

                                                                                    Όπος ζςμμεηείσαν  

                                                                                     όλα ηα ημήμαηα  

                                                                                    όλων ηων ηάξεων. 

                                                                                   Σηον ηελικό έπαιξαν   

                                                                          ηο 1
ο
 & 5

ο
 ημήμα  ηηρ Β΄ηάξηρ 

                                                                            νικήηπια ομάδα αναδείσθηκε  

                                                                                         ηο 1
ο
 ημήμα 

Το ζσολείο μαρ ζςμμεηείσε 

ζηο Ππόγπαμμα PISA 

ηο ππόγπαμμα αθοπά  

ηην αξιολόγηζη ηων μαθηηών 

ζε διεθνέρ επίπεδο 

 

 

 

Σεξοταλική διαπαιδαγώγηςη ςσο ςχολείο μαρ 

 
Ζ θαζεγήηξηα θ. σηεξνπνύινπ Μπξηώ Ηαηξόο Γπλαηθνιόγνο αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία 

λα ελεκεξώζεη όινπο ηνπο καζεηέο γηα ηα ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα 
θαη ηνπο ηξόπνπο πξνθύιαμεο. 

 
Μπξάβν ζηελ θαζεγήηξηά καο! 

 
Σέηνηεο πξσηνβνπιίεο αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα 

 
 

Τομέαρ Υγείαρ & Ππόνοιαρ 
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Ππόγπαμμα Πεπιβαλλονσικήρ εκπαίδετςηρ 
 
Καηά ην ζρνιηθό έηνο 2010-11 ην ζρνιείν καο πξαγκαηνπνίεζε  πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα κε ζέκα  

Οηθνηνπξηζηηθέο Γηαδξνκέο : Αο πεξηεγεζνύκε ελαιιαθηηθά. 
 
ην πξόγξακκα ζπκκεηείραλ καζεηέο ηεο Β΄θαη Γ΄ηάμεο. θνπόο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηηο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο 

ηνπ νηθνηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα θαη 
λα αλαπηύμνπλ ηξόπνπο 
πξνώζεζήο ηνπ. ην πιαίζην 
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε 
πεξηβαιινληηθή νκάδα  επηζθέθηεθε 
ηνλ Δζληθό Γξπκό ηεο Πάξλεζαο, ην 
αγξόθηεκα Ακθηθαία ζηελ Ακθίθιεηα 

, ηελ Ηεξά Μνλή Ηεξνπζαιήκ, ην 
Μνπζείν ηεο Υαηξώλεηαο, ηε 
Ληβαδεηά .  

 
 
Αθόκα ζπκκεηείρακε ζηε  
πξνζπάζεηα πνπ έθαλε ν  
Αλαπηπμηαθόο ύλδεζκνο Γπηηθήο  
Αηηηθήο (ΑΓΑ) γηα δεληξνθύηεπζε  
ζην Πνηθίιν Όξνο. 

 
Η πεπιβαλλονηική ομάδα 

………………………………………………………………………………... 
 
Ππόγπαμμα Αγωγήρ Σσαδιοδπομίαρ 
 
Οη καζήηξηεο ηνπ Γβ ηκήκαηνο  βνεζώλ 
βξεθνλεπηνθόκσλ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα 
ζηαδηνδξνκίαο πνπ εθπόλεζαλ νη ΠΑΛΗΟΤΡΑ 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ θαη ΥΑΣΕΖΣΑΜΑΣΗΑΓΟΤ 
ΓΗΑΔΜΖ .Σν πξόγξακκα αθνξνύζε ηα 
επαγγέικαηα πνπ ρξεηάδνληαη θνίηεζε ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη πνπ κπνξνύλ λα έρνπλ 
πξόζβαζε νη καζήηξηεο κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο 
από ην ΔΠΑΛ . 
Σν πξόγξακκα ζηεξίρζεθε ζηελ έξεπλα ησλ 
επαγγεικάησλ κέζσ δηαδηθηύνπ θαη ζηηο επηζθέςεηο 

ησλ 
καζεηξηώλ: 
 

 

 

 

 ηνλ 4
ν
  παηδηθό ζηαζκό  Αγίαο  

Βαξβάξαο, εθεί ελεκεξώζεθαλ νη 
καζεηέο από ηελ πξντζηακέλε ηνπ 
ηκήκαηνο γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ,ηνλ 
ηξόπν πξνζιήςεσλ  ζηηο αληηζηνηρίεο 

λεπίσλ παηδαγσγώλ ηα είδε ησλ επαγγεικαηηώλ 
πνπ εξγάδνληαη ζηα ηδξύκαηα αγσγήο .Οη καζεηέο  
έπαημαλ γηα ιίγε 
ώξα κε ηα λήπηα 
 
Σα ΣΔΗ Αζήλαο ζηα  
ηκήκαηα 
θνηλσληθήο 
εξγαζίαο θαη 
επηζθεπηώλ 
πγείαο. 
Δλεκεξσζήθακε 
γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα, ηνπο ρώξνπο 
εξγαζίαο ηνπο ηξόπνπο πξνζιήςεσλ θαη 
μελαγεζήθακε ζηνπο ρώξνπο καζεκάησλ θαη 
εξγαζηεξίσλ  ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ 

      Ζ ελεκέξσζε θαη νη 
εληππώζεηο  ήηαλ 
ηθαλνπνηεηηθέο  ηόζν από 
ην πξνζσπηθό ηνπ 
παηδηθνύ ζηαζκνύ όζν θαη 
από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 
ηνπ ΣΔΗ  Αζήλαο ηηο θπξηεο 
ΒΔΝΔΣΗΑ  ΝΟΣΑΡΑ 
,ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ  θαη 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ. 

. 

Η ομάδα ππογπάμμαηορ 
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Εθελονσική Αιμοδοςία 
 
Σν ζρνιείν καο γηα 3

ε
 ζπλερόκελε ρξνληά νξγάλσζε εζεινληηθή αηκνδνζία κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ «Γεληθνύ 

Κξαηηθνύ Ννζνθνκείνπ Νίθαηαο». 
 
Πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε από 
γηαηξνύο θαη λνζειεπηέο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
όπνπ νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα 
ιύζνπλ ηηο όπνηεο απνξίεο ηνπο. 
 

 
 
 
 

 
 
Όπσο θάζε ρξόλν έηζη θαη θέηνο αληαπνθξίζεθαλ 
ζην θάιεζκά καο αξθεηνί θαη έζπεπζαλ καζεηέο, 
θαζεγεηέο θαη γνλείο λα δηαζέζνπλ ιίγν από ην 
ρξόλν ηνπο πξνζθέξνληαο ιίγα γξακκάξηα αίκα γηα 
ηελ ζσηεξία κηαο ΕΧΖ 

 
 
 

 
Μαπγιολάκερ Γιώπγορ 

                                                                                                                                  Κελεμίδε Έθε 
Κωνζηανηινίδε Κοπίνα 

...............................................................................................................                                                                                                                                          

 

Ππορ σον γτναικείο πληθτςμό και όχι μόνο  
 

Ο κόιπβδνο είλαη κία ρεκηθή νπζία, ε νπνία πξνθαιεί θαξθίλν.  
 

Πξόζθαηα κία κάξθα πνπ νλνκάδεηαη. "Red Earth'' κείσζε ηηο  
ηηκέο ηεο από $67 ζε $9.9 !!!!..  

Πεξηείρε κόιπβδν.  
   

Οη κάξθεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ κόιπβδν είλαη:  
1. Christian Dior  
2. LANCOME  
3. CLINIQUE  

4. Y.S.L  
5. ESTEE LAUDER  

6. SHISEIDO  
7. RED EARTH (Lip Gloss)  

8. CHANEL (Lip Conditioner)  
9. Market America-Motives lipstick  

   
Όζν πεξηζζόηεξν κόιπβδν πεξηέρνπλ ηόζν απμάλεηαη ν θίλδπλνο γηα θαξθίλν.    

Μεηά από δνθηκέο πνπ έγηλαλ ζε θξαγηόλ, βξέζεθε όηη ην θξαγηόλ ηνπ Y.S.L πεξηείρε ηελ κεγαιύηεξε πνζόηεηα 
κόιπβδνπ. Πξνζέμηε ηδηαίηεξα ηα θξαγηόλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα λα δηαξθνύλ πεξηζζόηεξν.  

Δάλ ην θξαγηόλ ζαο δηαηεξείηαη πην πνιύ από ηα ζπλεζηζκέλα, νθείιεηαη ζην όηη πεξηέρεη πςειό πνζνζηό 
κόιπβδνπ.  

   
Γνθηκάζηε απηό ην ηεζη κόλεο ζαο:    
1. Βάιηε ιίγν θξαγηόλ ζην ρέξη ζαο.  

2.. Με έλα ρξπζό δαρηπιίδη ηξίςηε ην 
                                            Τομέαρ Υγείαρ & Ππόνοιαρ 
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Σν  FACEBOOK,ην MySpace,ην Twitter είλαη έλα 
απν ηα θπξηόηεξα site πνπ γλσξίδνπκε νινη καο, θαη 
εηλαη πνιύ πηζαλό πνιινί από εκάο λα είκαζηε 
εγγεγξακκέλνη ζε θάπνην από απηό! 
Βάζε θάπνησλ εξεπλώλ ην facebook έρεη ηνπο πην 
πνιινύο ρξήζηεο, θαη ηα πεξηζζόηεξα κέιε  
θπκαίλνληαη ζε κηθξέο ειηθίεο όρη όκσο όηη δελ 
ππάξρνπλ θαη άηνκα πνιύ κεγαιύηεξα! 
 
Σν Face book γηα έλα πεξίεξγν ιόγν άξρηδε λα 
γίλεηε κόδα θαη ζίγα ζηγά λα καο δηαζέηεη όιν θαη 
πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο, θάλνληαο ηα κέιε λα 
θνιιάλε όιν θαη πεξηζζόηεξν. 
ε πνιινύο λένπο ηώξα πηα έρεη γίλεη ηξόπνο δσήο 
θαη πεξλάλε αηειείσηεο ώξεο κπξνζηά ζε έλα 
ππνινγηζηή θαη επηθνηλσλνύλε κε ηνπο θίινπο ηνπο 
κέζνπ ηνπ chat  πνπ παξέρεη ην site! 
 
Έρνπλ θηάζεη ζε έλα ζεκείν ζην νπνίν μελπρηάλε 
κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή λνκίδνληαο πσο έηζη 
μεθεύγνπλ από ηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή..θαη 
μερλάλε ηα πξνβιήκαηά ηνπο! 
Οη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο πεξλάλε απεξηόξηζηεο 
ώξεο ζην facebook ρσξίο λα θαηαιαβαίλνπλ πσο 
ζηγά ζηγά κε ηνλ θαηξό αξρίδεη λα γίλεηαη έλαο 
εζηζκόο λνκίδνληαο πσο όιε ηνπο ε δσή εμαξηάηε 
από απηό! 

 

 
Πνιινί κάιηζηα έρνπλ θάλεη ηε λύρηα κέξα 
βγαίλνληαο από ην πξόγξακκα ηνπ θπζηνινγηθνύ 
αλζξώπνπ...θαηαζηξέθνληαο άζεια ηνπο,ηνλ ίδην 
ηνπο ηνλ εαπηό! 

 

Σν facebook είλαη ζήκεξα γλσζηό ζε όινπο καο 
είλαη έλαο ηξόπνο επηθνηλσλίαο θαη δηαζθέδαζεο 
κέζσ ησλ εθαξκνγώλ ηνπ αιιά πξέπεη λα είκαζηε 
θαη πξνζεθηηθνί γηαηί θξύβνληαη θαη πνιινί θίλδπλνη 

Ζ θύξηα ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε δηθηύσζε κε 
θνληηλνύο καο αλζξώπνπο , κε παιηνύο 
ζπκκαζεηέο καο , κε δηάθνξνπο γλσζηνύο κε δηθά 
καο άηνκα πνπ δνπλ καθξηά καο γηα απηό θαη ζα 
ήηαλ θαιό θίινη καο λα ήηαλ κόλν απηνί, δηόηη 
άγλσζηα άηνκα κπνξνύλ λα καο θάλνπλ θαη θαθό 
έζησ θαη κέζσ ηνπ facebook . . . 

 

Οη θίλδπλνη είλαη πνιινί θαη 
δηαθνξεηηθνί : 

 Δάλ θάπνηνο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα εθζέζεη 
θάπνηνλ-α κπνξεί εύθνια λ' απνζεθεύζεη 
θσηνγξαθίεο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ , λα 
βάιεη δηθά ηνπ ζηνηρεία θαη λα δεκηνπξγήζεη 
έλα εηθνληθό πξνθίι. Γηα απηό ην ιόγν 
πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί κε απηνύο 
πνπ δερόκαζηε γηαηί έρνπλ πξόζβαζε ζηα 
δεδνκέλα πνπ κνηξαδόκαζηε ζην facebook  

 Δπηπιένλ κπνξεί θάπνηνο πνπ δελ ηνλ 
γλσξίδνπκε θαη δελ κνηξάδεηαη θακία 
πιεξνθνξία πνπ λα έρεη ύπαξμε κπνξεί λα 
εθβηάζεη , λα απεηιήζεη ή αθόκα θαη λα 
παξελνριήζεη ή λα πξνζβάιιεη κέζσ ηεο 
ζπλνκηιίαο θαη ησλ κελπκάησλ . 

 Κάπνηνο θαθνπξναίξεηνο κπνξεί λα 
ζρνιηάζεη κε άζρεκν ηξόπν δηάθνξεο 
δεκνζηεύζεηο ε θσηνγξαθίεο πνπ κπνξεί 
αλεβάζεη ν θαζέλαο πνπ δηαζέηεη 
ινγαξηαζκό. 

Γηα απηό ζα ήηαλ θαιό λα μέξνπκε κε 
πνηνπο κνηξαδόκαζηε θάπνηα από ηα 
δεδνκέλα καο . 

 
 
 

Μεζμπούπερ Φπήζηορ 
                                                                                                                                 Ξεπακιά Σηέλα 

                                                                                                                                       Καπαηδά Νικολίηζα 
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Ο μύθορ σοτ Εγκέλαδοτ 
 
Οη αληηιήςεηο ησλ αλζξώπσλ θαηά ηελ 
πξνθηινζνθηθή πεξίνδν γηα ηα αίηηα γέλεζεο ησλ 
ζεηζκώλ είραλ κπζνινγηθό ραξαθηήξα. 
ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ν Δγθέιαδνο, γηνο ηνπ 
Σαξηάξνπ θαη ηεο Γεο, πξνθαιεί ηνπο ζεηζκνύο 
επεηδή ζθνηώζεθε από ηε Θεά Αζελά ε νπνία ηνλ 
έζαςε ξίρλνληαο ηελ ηθειία επάλσ ηνπ. 
Έθηνηε ν Δγθέιαδνο ηξαληάδεηαη θαη βξπράηαη ζηνλ 
ηάθν ηνπ, πξνθαιώληαο ζεηζκνύο θαη εθαηζηεηαθέο 
εθξήμεηο.  

 
 
 
Τεπάςσιορ ςειςμόρ ςσην Ιαπωνία 

εηζκόο 8,9 έπιεμε αλνηθηά ηεο αλαηνιηθήο αθηήο ηεο 
Ηαπσλίαο ζηηο 11 Μαξηίνπ ηηο πξσηλέο ώξεο. Έλαο ζεηζκόο 
από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζηελ ηζηνξία θαη ήηαλ ην έλαπζκα 
γηα έλα ηζνπλάκη πνπ έπιεμε ηηο αθηέο ηεο Ηαπσλίαο, 
ζθνηώλνληαο εθαηνληάδεο θαη παξαζύξνληαο απηνθίλεηα, 
ζπίηηα, θηίξηα θαη ζθάθε. 
 Οη επηδώληεο από ην ζεηζκό πξνζπαζνύλ λα ζπλέιζνπλ 
θαη λα βνιεπηνύλ ζηνπο θαηαπιηζκνύο. 
Ζ 34ρξνλε νδνληίαηξνο από ηελ εληάη, Κνύκη Ολνληέξα 
δήισζε ζην Reuters,  
«Έκνηαδε κε ζθελή από ηξνκαθηηθή ηαηλία. Μόλν πνπ ζε 
απηό ην ζξίιεξ έπαηδα θη εγώ. Ο δξόκνο αλέβαηλε θαη 
θαηέβαηλε ζαλ λα ήηαλ θύκα. Πξάγκαηα ηπιίγνληαλ ζηηο 
θιόγεο ελώ ρηόληδε». 
Ζ ηαπσληθή ηειεόξαζε έδεημε έλα παλό πάλσ ζε 
λνζνθνκείν ηεο πόιεο πνπ έγξαθε «Σξνθή-Βνήζεηα». 
Πξόθεηηαη γηα ην 5ν κεγαιύηεξν ζεηζκό πνπ ζεκεηώζεθε ζε 
νιόθιεξν ηνλ θόζκν ηα ηειεπηαία 100 ρξόληα θαη ηνλ 
ηζρπξόηεξν ζηελ Ηαπσλία. 
Σν 1923 είρε ζεκεησζεί ζηελ Ηαπσλία ζεηζκόο 
κεγέζνπο 7,9 ξίρηεξ είρε ζθνηώζεη 140 ρηιηάδεο 
αλζξώπνπο ζην Σόθην. 

Κοινωνικέρ ςτνέπειερ σων ςειςμών 

Δθηόο από ηα ζύκαηα, ηνπο ηξαπκαηηζκνύο θαη ηηο βιάβεο 
ζηηο ηερληθέο θαηαζθεπέο, νη ζεηζκνί έρνπλ θαη άιιεο 
θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. Μεξηθέο εμ απηώλ είλαη: 
Οηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο, όρη κόλν ιόγσ ησλ βιαβώλ ζηηο 

θαηαζθεπέο αιιά θαη εμαηηίαο ηεο αλεξγίαο πνπ 
δεκηνπξγείηαη, όηαλ νη θάηνηθνη ζεηζκνγελώλ πεξηνρώλ δελ 
εξγάδνληαη γηα αξθεηό θαηξό, ζε πεξηπηώζεηο ηζρπξώλ 
ζεηζκώλ. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ζηακαηνύλ λα ιεηηνπξγνύλ 
βηνκεραληθέο κνλάδεο παξαγσγήο, πνιιέο θνξέο γηα 
κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, όπσο παξαηεξείηαη ηώξα 
ζηελ Ηαπσλία, 2 κήλεο κεηά ηνλ θνληθό ζεηζκό. 
Πνιηηηζκηθέο ζπλέπεηεο, όηαλ έρνπκε ηελ θαηαζηξνθή 

ηζηνξηθώλ κλεκείσλ. ηελ Διιάδα έρνπκε αξθεηά ηέηνηα 
παξαδείγκαηα, όπσο ε θαηαζηξνθή ηνπ Κνινζζνύ ηεο 
Ρόδνπ, ηνπ λανύ ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο ζηελ Οιπκπία, ηεο 
Ρσκατθήο αγνξάο ζηε Θεζζαινλίθε θαη πνιιά άιια.  
Μεηαλαζηεύζεηο πιεζπζκνύ έρνπλ, επίζεο, 

παξαηεξεζεί έπεηηα από ηζρπξνύο ζεηζκνύο ζε δύν 

πεξηπηώζεηο, όπνπ νη θάηνηθνη ηνπ Γαιαμηδίνπ 
εγθαηέιεηςαλ ηελ πόιε ηνπο, ην 996 θαη ην 1660, όηαλ 
απηή θαηαζηξάθεθε. Άιιε κία πεξίπησζε είλαη θαη ηα 
θύκαηα πξνζθύγσλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, 
ύζηεξα από ηνπο ζεηζκνύο ηνπ 1766 θαη ηνπ 1767. 
Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

Αξθεηά ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ 
ζε ζεηζκηθέο δνλήζεηο νη νπνίεο επηθέξνπλ κηθξέο ή 
κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ.  
Δηδηθόηεξα ε δηαθπγή ησλ πεηξειαηνεηδώλ ζην έδαθνο θαη 
ζηε ζάιαζζα, ε αλεμέιεγθηε απόξξηςε αδξαλώλ πιηθώλ, 
ε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο, ν πξόρεηξνο εληαθηαζκόο 
ησλ λεθξώλ θαη ε θαηαζηξνθή θξαγκάησλ. 
Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα απνηεινύλ κία 
παξάκεηξν ε νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά 
ππόςε ζην ζπλνιηθό ππνινγηζκό ησλ επηπηώζεσλ πνπ 
πξνθάιεζαλ κεγάια ζεηζκηθά γεγνλόηα.

Πολιηιζηική ομάδα 
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Αλλαγέρ ςσην Τεχνική Επαγγελμασική Εκπαίδετςη 
Νέν ηερλνινγηθό Λύθεην µε ζαθή επαγγειµαηηθά δηθαηώµαηα πνπ ζα νδεγνύλ ηνπο απνθνίηνπο ηνπ ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο ζρεδηάδεη λα δεκηνπξγήζεη ζηε ζέζε ησλ ζεκεξηλώλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ θαη ρνιώλ (ΔΠΑΛ θαη 
ΔΠΑ) ην ππνπξγείν Παηδείαο. 

Σελ πιήξε αλαζπγθξόηεζε ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο εμήγγεηιε ε ππνπξγόο Παηδείαο.  

«Εεηνύκελν είλαη ε αλαβάζκηζε µε ηελ πξνζέιθπζε καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πςεινύ επηπέδνπ, µε 
πξνγξάµµαηα πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο»,  

ηόληζε ε θ. Γηαµαληνπνύινπ.  

Πνηα ε ηζηνξία όκωο  
ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο; 

 
Από πόηε μεθηλά θαη πνπ έρεη θηάζεη  

κέρξη ζήκεξα; 
183 ρξόληα πξηλ, κε ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνύ 
θξάηνπο, ν δηνξαηηθόο Καπνδίζηξηαο αληηιήθζεθε 
ηελ αλάγθε ηερληθώλ επαγγεικάησλ γηα ηελ 
αλνηθνδόκεζή ηνπ. 
 
Έηζη ην 1828 κε ην 
πξώην Σερληθό 
ρνιείν ζηελ 
Αίγηλα, εηδηθόηεηαο 
δνκηθώλ, άξρηζε ε 
πξώηε νξγαλσκέλε 
θαη ζπζηεκαηηθή 
πξνζπάζεηα 
κεηάδνζεο 
επαγγεικαηηθώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε νκάδεο 
αηόκσλ, δειαδή ε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. 

 
Σν 1829 ηδξύνληαη ην 
πξώην Γεσξγηθό 
ρνιείν ζηελ Σύξηλζα 
Αξγνιίδαο (λπλ 
θπιαθέο) θαη ε Μέζε 
ηξαηησηηθή Σερληθή 
ρνιή. 
 

Δπί Όζσλνο 
ην 1836 
δεκηνπξγείηαη 
ε 
Μεραλνζήθε 
ηνπ Σζέληλεξ 
κε επνπηηθά 
νηθνδνκηθά 
κνληέια, πνπ 
κεηαηξάπεθε 
ηνλ ίδην ρξόλν 
ζε Δζληθό 
Μεηζόβην 
Πνιπηερλείν. Μέρξη ην 1840 ιεηηνπξγνύζε ζαλ 
θαηώηεξν ηερληθό ζρνιείν ηηο Κπξηαθέο θαη αξγίεο, 
θαηόπηλ εμειίρζεθε ζηαδηαθά ζε κέζεο θαη αλώηεξεο 
ζηάζκεο θαη ην 1914 έγηλε Αλσηάηε ρνιή κε 
εηδηθόηεηεο Αξρηηεθηνληθή, Μεραλνπξγώλ, θαη Καιώλ 
Σερλώλ. 
 

 
 
Σν 1882 ηδξύνληαη 
Ναπηηθέο ρνιέο. 
 
 
 
 
 

Σν 1894 
εκθαλίζηεθαλ 
ηδησηηθέο ζρνιέο 
όπσο ν 
Πξνκεζέαο θαη ε 
Βηνηερληθή θαη 
Δκπνξηθή 
Αθαδεκία 
Ρνπζόπνπινπ. 

 
Σν 1901 ηδξύεηαη 
ε Γεσξγηθή ρνιή 
Λαξίζεο πνπ 
κεηαηξάπεθε ζε 
Μέζε Αβεξώθεηα 
Γεσξγηθή ρνιή 
ην 1920. 
 

Σν 1903 
δεκηνπξγείηαη ε Μέζε 
Δκπνξηθή ρνιή 
Αζελώλ θαη ην 1904 ε 
Γεσξγηθή ρνιή 
Θεζζαινλίθεο. 
 
 

 
Σν 1920 ηδξύνληαη 
Καηώηεξεο θαη Μέζεο 
Πξαθηηθέο Γεσξγηθέο 
ρνιέο κέρξη ην 1946 
ηξηεηνύο θνίηεζεο, όπσο 
ε Μέζε Γελδξνθνκηθή 
ρνιή Παηξώλ. 
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Σν 1925 ε 
Γεκόζηα 
Ναπηηθή 
ρνιή 
Πεηξαηώο  
 
 

θαη ην 1926 ε 
πβηηαλίδεηνο ρνιή 
Σερλώλ θαη 
Δπαγγεικάησλ. 
 
 
 

 
Με ην Νόκν 5187 ηνπ 1931 νξγαλώζεθαλ ηα Μέζεο 
Δθπαίδεπζεο 
Βηνηερληθά, 
Δκπνξηθά, 
Γεσξγηθά θαη 
Οηθνθπξηθά ρνιεία, 
όπσο ε 
Υαξνθόπεηνο ρνιή 
πνπ έγηλε Αλώηεξε 
ρνιή Οηθηαθήο 
Οηθνλνκίαο ην 1934 θαη Αλώηαηε ην 1951. 
 
Σν 1948 νη Αλώηεξεο 
θαη Καηώηεξεο ρνιέο 
Ννζνθόκσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ 
Κνηλσληθώλ 
Τπεξεζηώλ. 
 
 

 
Σν 1950 νη ρνιέο 
Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ 
θαη νη Γαζηθέο ρνιέο. 
 
 
 

Με ηελ εθπαηδεπηηθή 
Μεηαξξύζκηζε ηνπ 1959, 
νξγαλώζεθε ε Σερληθή 
Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 
ζε Καηώηεξε, Μέζε (ηηο 
γλσζηέο εξγνδεγώλ) θαη ζε 
Αλώηεξε (Τπνκεραληθώλ), 
ελώ ηδξύζεθε ην Εάλεην Πεηξακαηηθό Σερληθό 

Γπκλάζην θαη 
ε ρνιή Δθπαηδεπηηθώλ 
Λεηηνπξγώλ 
Δπαγγεικαηηθήο θαη 
Σερληθήο Δθπαίδεπζεο 
(ΔΛΔΣΔ). Ζ ηειεπηαία 
κεηνλνκάζζεθε ζε 
ΑΠΑΗΣΔ (Αλώηαηε 
ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη 

Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο) ην 2002, θαη παξακέλεη 
αθόκα ε κόλε παηδαγσγηθή ζρνιή εθπαηδεπηηθώλ γηα 
ην ρώξν ηεο ΣΔΔ.  

Τπήξρε παξάιιειε ιεηηνπξγία Ηδησηηθώλ 
Καησηέξσλ, Μέζσλ θαη Αλσηέξσλ ρνιώλ, ελώ 
εθηόο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ιεηηνπξγνύζαλ θαη 
ζηε ΓΔΖ, ζηνλ ΟΣΔ, ζηνλ ΟΔ, θ.ιπ. γηα θάιπςε 

ηδίσλ αλαγθώλ ηνπο. 
 
Σν 1970 ηδξύνληαη ηα 
ΚΑΣΔΔ (Κέληξα 
Αλώηεξεο Σερληθήο 
Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο), ηα 
ζεκεξηλά ΑΣΔΗ. 

Μεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε, ε ζπζζσξεπκέλε 
ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ε εκθάληζε λέσλ 
επαγγεικάησλ νδήγεζε ζε αλαδηνξγάλσζε ηεο ΣΔΔ 
ην 1977, ζηελ ζεκεξηλή ηεο πεξίπνπ κνξθή, θαη 
θαηαξγείηαη ε θαησηέξα βαζκίδα. 
Ζ κέζε βαζκίδα ηόηε είρε ηηο Σερληθέο 
Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΣΔ), δηεηείο 
απνγεπκαηηλέο ρσξίο δηέμνδν ζε αλώηεξεο ζρνιέο, 
θαη ηα ηξηεηή Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα (ΣΔΛ), 
ηζόηηκα κε ηα Γεληθά θαη κε δηέμνδν ζηα Σερλνινγηθά 
Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα (ΣΔΗ).  
Σν 1985 ηδξύζεθαλ πεηξακαηηθά ηα Δληαία 
Πνιπθιαδηθά Λύθεηα (ΔΠΛ) πνπ έδηλαλ απνιπηήξην 
Λπθείνπ (ή πηπρίν επηπέδνπ 3 κε 4ν έηνο 
εηδίθεπζεο), αιιά θαηαξγήζεθαλ ην 1997. 

Παξάιιεια νξγαλώλνληαη 
ηα ρνιηθά Δξγαζηεξηαθά 
Κέληξα (ΔΚ) κε ηε 
ζπλέλσζε ησλ 
εξγαζηεξίσλ ησλ 
ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ 
εμππεξεηνύλ. Έηζη, θαη ηα 

εξγαζηήξηα εμνπιίδνληαη θαιύηεξα θαη αζθνύληαη 
πεξηζζόηεξνη καζεηέο ηαπηόρξνλα. 
Σν 1998 ηα ΣΔΛ θαη νη ΣΔ ζπγρσλεύηεθαλ ζε ηξηεηή 
Σερλνινγηθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα (ΣΔΔ) 
δύν θύθισλ, εθ ησλ νπνίσλ ν δηεηήο 1νο 
αληηζηνηρνύζε ζηηο ΣΔ. 
Σν 2006 ηα ΣΔΔ μαλαρώξηζαλ ζε Δπαγγεικαηηθέο 
ρνιέο (ΔΠΑ), παξόκνηα ησλ πξώελ ΣΔ, πνπ 
παξέρνπλ κόλν Δπαγγεικαηηθέο γλώζεηο θαη πηπρίν 
επηπέδνπ 3, θαη ζε Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα (ΔΠΑΛ), 
παξόκνηα ησλ πξώελ ΣΔΛ. 
Σα ΔΠΑΛ, πιένλ, κε πνζνζηό καζεκάησλ 44% 
γεληθήο παηδείαο θαη 
56% επαγγεικαηηθήο, 
παξέρνπλ θαη 
απνιπηήξην ηζόηηκν κε 
ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ 
θαη πηπρίν επηπέδνπ 3 
θαη δηέμνδν ζε ΑΣΔΗ 
θαη ΑΔΗ. 
 
 

 
Η πολιηιζηική ομάδα 
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Πεπί «Δπαχμήρ» 

Αξθεηόο ιόγνο γίλεηαη πεξί «επηζηξνθήο ζηε δξαρκή». Δμάιινπ δελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ επηρείξεζαλ ηηο θάξζεο 
όηαλ επηζθέθζεθαλ δηάθνξα θαηαζηήκαηα, ζαζηίδνληαο ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο. 
Πνηα είλαη όκσο ε δξαρκή; 
Αο αλαηξέμνπκε ιίγν ζηελ ηζηνξία απηνύ ηνπ λνκίζκαηνο. 

Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ  ΓΡΑΥΜΖ! 

 
«...θέλει ειζατθή νέον νόμιζμα, θέρον ηο όνομα δρατμή, και θέλει 

λογίδεζθαι ως μονάς και βάζις ηοσ νέοσ νομιζμαηικού ζσζηήμαηος». 

Από ηο ΦΕΚ 

 

Ζ δξαρκή σο λνκηζκαηηθή κνλάδα ηνπ ειεύζεξνπ ειιεληθνύ 
θξάηνπο θαζηεξώζεθε γηα πξώηε θνξά θαηά ηελ πεξίνδν 
αληηβαζηιείαο ηνπ Όζσλα κε ην Βαζηιηθό Γηάηαγκα ηεο 8εο 
Φεβξνπαξίνπ 1833. Σν λέν ειιεληθό λνκηζκαηηθό ζύζηεκα 
ήηαλ ζηε ζύιιεςή ηνπ δηκεηαιιηθό, αιιά ζηελ πξάμε δελ 
θπθινθόξεζαλ παξά ειάρηζηα ρξπζά λνκίζκαηα. 
 

Ζ δξαρκή ήηαλ αξγπξό λόκηζκα πνπ δύγηδε 4,477 γξακκάξηα 
κε 
πεξηεθηηθόηεηα 900 θαη δηαηξνύληαλ ζε εθαηό κόξηα, ηα 
νλνκαδόκελα ιεπηά. Από ην ίδην ΒΓ- πνπ ππνγξάθεηαη από 
ηνλ Οηθνλνκηθό Γξακκαηέα ηνπ θξάηνπο Αι. Μαπξνθνξδάην- 
νξηδόηαλ όηη ζα εθδίδνληαλ επίζεο λνκίζκαηα ησλ 5 δξαρκώλ, 
ηεο κηζήο δξαρκήο θαη ηνπ ελόο ηεηάξηνπ ηεο πνπ ζα είραλ 
ηελ ίδηα αλαινγία κίγκαηνο θαη εζσηεξηθήο αλαινγίαο κε ην 
κνλόδξαρκν. 
 

                      *Δρατμή ηης εποτής ηοσ Όθωνα                              Σα ρξπζά θαη αξγπξά λνκίζκαηα θέξνπλ ηελ θεθαιή ηνπ 
λεαξνύ Όζσλα θαη ζηελ άιιε ηνπο όςε ηνλ βαζηιηθό ζπξεό, ελώ ηα ράιθηλα θέξνπλ ηνλ ζπξεό θαη ζηελ άιιε όςε 
κέζα ζε ζηεθάλη, αλαγξάθεηαη κόλν ε αμία ηνπο θαη ρξνλνινγία. 
 

Μεηά ηελ έιεπζε ηνπ λένπ βαζηιηά Γσξγίνπ Α΄ εηζάγεηαη λέν 
λνκηζκαηηθό ζύζηεκα ε κνλάδα ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ζεσξεηηθά 
ζε 5 γξακκάξηα αξγύξνπ 900 βαζκώλ. Σελ επνρή απηή θόπεθαλ 
ζε γαιιηθά λνκηζκαηνθνπεία ρξπζά λνκίζκαηα ησλ 5, 10, 20, 50, 
θαη 100 δξαρκώλ, αξγπξά ησλ 5 θαη 1 δξαρκώλ θαη 50, 20 ιεπηώλ 
θαζώο θαη ράιθηλα ησλ 10 (δηώβνια), 5 (νβνινί), 2 θαη 1 ιεπηώλ. 
 

Κπθινθόξεζαλ ηελ επνρή απηή ραιθνληθέιηλα θέξκαηα ησλ 20, 10 
θαη 5 ιεπηώλ σο ζπλέρεηα ησλ θεξκαηηθώλ γξακκαηίσλ, πνπ είραλ 
θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο ζηα ηέιε ηνπ αηώλα. 

 
 
 

 

Ζ Γεκνθξαηία 
είρε θόςεη ην 1926                                *Νομίζμαηα εποτής Γεωργίοσ Α΄ 

    ραιθνληθέιηλα 

λνκίζκαηα ησλ 2 θαη 1 δξαρκήο θαζώο θαη ησλ 50 θαη 20 ιεπηώλ κε ηελ 
απέξηηηε θεθαιή ηεο Αζελάο ζηε κία όςε ηνπο. Σε ιηηή απηή 
εκθάληζε ζα αληηζηαζκίζνπλ ην 1930 εκηαξγπξά θέξκαηα ησλ 10 θαη 20 
δξαρκώλ ζρεδηαζκέλα από ηνλ δσγξάθν Μηραήι Αμειό κε ηηο θεθαιέο 
ηεο Γήκεηξαο θαη ηνπ Πνζεηδώλα αληίζηνηρα ελώ ην ραιθνληθέιηλν 
5δξαρκν θόζκεζε ν αλαγελλώκελνο Φνίληθαο παξαπέκπνληαο πίζσ 
ζηελ αξρή ηεο λνκηζκαηηθήο ηζηνξίαο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο.  
 

*Η δρατμή ηης Δημοκραηίας, 1926 
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Δίλαη γλσζηό όηη ε πεξίνδνο ηεο γεξκαληθήο 
Καηνρήο, εθηόο ησλ άιισλ, θαζήκαμε 
νηθνλνκηθά ηελ Διιάδα, κέζσ θαη ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ ειιελνγεξκαληθνύ θπξίσο 
ζπζηήκαηνο θιήξηγθ, πνπ αθνξνύζε ζηελ 
αληαιιαγή γεσξγηθώλ πξντόλησλ ηεο Διιάδαο 
κε είδε γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ησλ 
ζηξαηεπκάησλ Καηνρήο . 
Φπζηθό επαθόινπζν ήηαλ ε πιήξεο 
θαηάξξεπζε ηνπ λνκηζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο.  
Ζ αμία ηεο δξαρκήο εθκεδελίζζεθε θαζώο ε 
λνκηζκαηηθή ρξεκαηνδόηεζε ρξεζηκνπνηήζεθε 
αιόγηζηα γηα ηηο δαπάλεο ησλ ζηξαηεπκάησλ 
Καηνρήο. 
Σελ πεξίνδν απηή θπθινθόξεζαλ πιεζσξηζηηθά 
δξαρκηθά ραξηνλνκίζκαηα.                                                                        *Καηοτικό ταρηονόμιζμα 

 
 
Ζ λέα δξαρκή πνπ θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ην 1954 (κε ηξία κεδεληθά ιηγόηεξα από ηελ πξνεγνύκελε, κε ηελ 
θεθαιή ηνπ βαζηιηά Παύινπ θαη ηνλ βαζηιηθό ζπξεό ζηελ άιιε όςε ηεο) ζα ζεκαηνδνηήζεη κηα εηθνζαεηή πεξίνδν 
λνκηζκαηηθήο ζηαζεξόηεηαο θαη ρακεινύ πιεζσξηζκνύ κε δηαηήξεζε όκσο ηεο ηάζεο απνζεζαύξηζεο ρξπζνύ σο 
επελδπηηθνύ θαη απνηακηεπηηθνύ κέζνπ.  

 
Με ηελ άλνδν ζηνλ ζξόλν ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ ην 1964, 
ζπλερίδεηαη ε θνπή λνκηζκάησλ ίδηνπ ηύπνπ, πνπ θέξνπλ όκσο 
ηε δηθή ηνπ κνξθή. Σν 1971, ν βαζηιηθόο ζπξεόο 
αληηθαηαζηάζεθε από ην έκβιεκα ηνπ θαζεζηώηνο ηεο 21εο 
Απξηιίνπ. 
 
Σν 1972 ιεηηνπξγεί θαη πάιη ην Ννκηζκαηνθνπείν Αζελώλ ελώ 
κε ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηεύκαηνο θπθινθνξεί λέα ζεηξά 
λνκηζκάησλ κε αξραίεο παξαζηάζεηο, έξγα ηνπ γιύπηε 
Πεξαληηλνύ. 
 
 
 
 

 
*Αναμνηζηικό κέρμα για ηην εκαηονηαεηία ηης δσναζηείας 

 
 
 
Από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001, ε δξαρκή εκθαλίδεηαη δίπια- 
δίπια κε ην επξώ ζηελ αλαγξαθή ησλ ηηκώλ θαη αμηώλ ζηελ 
ειιεληθή αγνξά ελώ ηνλ επόκελν Ηαλνπάξην (2002) αξρίδεη ε 
ηειεπηαία βξαρύρξνλε πξάμε ηεο θπθινθνξίαο 
ηεο, παξάιιεια κε ην επξσπατθό λόκηζκα.                        

 

 

 

 

 

 

Νόμιζμα ηων 100 δρατμών, από ηα ηελεσηαία ποσ κσκλοθόρηζαν,  

πριν από ηο εσρώ 

 
 
Υ.Γ.  
Η ιέμε δξαρκή παξάγεηαη από ην ξήκα δξάηηνκαη. Σηνπο αξραίνπο ειιεληθνύο ρξόλνπο ήηαλ κνλάδα βάξνπο πνπ 
αληηζηνηρνύζε ζε κηα ρνύθηα (όζα κπνξνύζε λα αδξάμεη έλα ρέξη) ράιθηλσλ ή κεηαιιηθώλ νβνιώλ. Σηηο αξρέο ηνπ 7νπ αηώλα 
π.Χ. ν Φείδσλ έθνςε ζηελ Αίγηλα λόκηζκα ίζν πξνο έμη νβνινύο (κε όζνπο δειαδή γέκηδε έλα ρέξη) πνπ νλνκάζηεθε δξαρκή. 
Από ηόηε θαζηεξώζεθε ε δξαρκή, σο όλνκα θαη σο λόκηζκα. 
 

Μαπγιολάκερ Γιώπγορ 
                                                                                                                                     Κελεμίδε Έθε 
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Ανθπώπινα δικαιώμασα 
 

 
 
 
 
 
 
 
Σα δηθαηώκαηα πνπ έρεηο επεηδή είζαη άλζξσπνο. 
 
Αλ ξσηνύζακε ηνπο αλζξώπνπο γύξσ καο, «Ση είλαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώµαηα;» ζα παίξλακε δηαθνξεηηθέο 
απαληήζεηο. Θα καο έιεγαλ γηα θάπνηα από ηα δηθαηώκαηα πνπ γλσξίδνπλ, αιιά πνιύ ιίγνη άλζξσπνη γλσξίδνπλ 
όια ηα δηθαηώκαηά ηνπο. 
 
Γηθαίσκα είλαη θάπνηνπ είδνπο ειεπζεξία. Δίλαη θάηη πνπ ην δηθαηνύηαη θάπνηνο επεηδή είλαη άλζξσπνο. 
 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ηωλ Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ  
 
Ζ έκπλεπζή ηεο απνδόζεθε ζηελ Διέαλνξ Ρνύδβειη ε νπνία ηελ απνθάιεζε Μάγθλα Κάξηα γηα όιε ηελ 
αλζξσπόηεηα. Τηνζεηήζεθε από ηνλ ΟΖΔ ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1948. 
Ζ 10

ε
 Γεθεκβξίνπ νξίδεηαη σο ε παγθόζκηα εκέξα Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ. 

 
30 άξζξα πεξηιακβάλεη ε νηθνπκεληθή δηαθήξπμε. 
Δκείο επηιέγνπκε θαη αλαθέξνπκε ηα εμήο: 

 
Αξζξν 1. Oινη νη 
άλζξσπνη γελληνύληαη 
ειεύζεξνη θαη ίζνη ζηελ 
αμηνπξέπεηα θαη ηα 
δηθαηώκαηα. Δίλαη 
πξνηθηζκέλνη κε ινγηθή 
θαη ζπλείδεζε, θαη 
νθείινπλ λα 

ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμύ ηνπο κε πλεύκα 
αδειθνζύλεο.  
 
Αξζξν 9. Καλείο δελ 
κπνξεί λα 
ζπιιακβάλεηαη, λα 
θξαηείηαη ή λα 
εμνξίδεηαη απζαίξεηα.  
 

 Άξζξν 13.  
1. Καζέλαο έρεη ην 
δηθαίσκα λα θπθινθνξεί 
ειεύζεξα θαη λα εθιέγεη 
ηνλ ηόπν ηεο δηακνλήο 
ηνπ ζην εζσηεξηθό ελόο 
θξάηνπο.  

 
Αξζξν 23.  
1. Καζέλαο έρεη ην 
δηθαίσκα λα εξγάδεηαη 
θαη λα επηιέγεη ειεύζεξα 
ην επάγγεικά ηνπ, λα 
έρεη δίθαηεο θαη 
ηθαλνπνηεηηθέο 
ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 
λα πξνζηαηεύεηαη από ηελ αλεξγία.  

 
Αξζξν 25. 1. Καζέλαο 
έρεη δηθαίσκα ζε έλα 
βηνηηθό επίπεδν ηθαλό 
λα εμαζθαιίζεη ζηνλ 
ίδην θαη ζηελ νηθνγέλεηα 
ηνπ πγεία θαη επεκεξία. 
 

 
 
2. Ζ κεηξόηεηα θαη 
ε παηδηθή ειηθία 
έρνπλ δηθαίσκα ζε 
εηδηθή κέξηκλα θαη 
πεξίζαιςε. Όια ηα 
παηδηά, αλεμάξηεηα 
αλ είλαη λόκηκα ή 
εμώγακα, 
απνιακβάλνπλ ηελ 
ίδηα θνηλσληθή πξνζηαζία.  
 
Αξζξν 26 1. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ 
εθπαίδεπζε. Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα παξέρεηαη 

δσξεάλ, ηνπιάρηζηνλ ζηε 
ζηνηρεηώδε θαη βαζηθή ηεο 
βαζκίδα. Ζ ζηνηρεηώδεο 
εθπαίδεπζε είλαη 
ππνρξεσηηθή. Ζ ηερληθή θαη 
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 
πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη γηα 
όινπο, ε πξόζβαζε ζηελ 
αλώηαηε παηδεία πξέπεη λα 

είλαη αλνηρηή ζε όινπο, ππό ίζνπο όξνπο, αλάινγα 
κε ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο.  

Θεοηοκάηος Μαπιάννα 
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Τποχαία αστχήμασα 
 

Ζ ρώξα καο, δπζηπρώο, εκθαλίδεη πςειό δείθηε 
ηξνραίσλ αηπρεκάησλ κε απμεηηθέο κάιηζηα ηάζεηο. 
Σα ηξνραία αηπρήκαηα εθηηκάηαη δηεζλώο όηη 
απνηεινύλ ηελ ηξίηε αηηία ζαλάηνπ, κεηά ηηο 
θαξδηνπάζεηεο θαη ηνλ θαξθίλν. Μάιηζηα, ζα έιεγε 
θαλείο, όηη νη ζάλαηνη από ηξνραία αηπρήκαηα είλαη 
πεξηζζόηεξν νδπλεξνί από νπνηαδήπνηε άιιε αηηία 
θαη απηό γηαηί ζύκαηα ησλ ηξνρώλ είλαη θαηά θαλόλα 
άηνκα πγηή, δσληαλά θαη δξαζηήξηα, κέρξη βεβαίσο, 
ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπκβεί ην κνηξαίν αηύρεκα. Δίλαη 
δε αθόκα ηξαγηθόηεξα ηα αηπρήκαηα απηά, όηαλ 
έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ην "μεθιήξηζκα" νιόθιεξσλ 
νηθνγελεηώλ . Ζ ρώξα καο, δπζηπρώο, εκθαλίδεη 
πςειό δείθηε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ κε απμεηηθέο 
κάιηζηα ηάζεηο.  
 
Κάζε ρξόλν, πεξίπνπ 2.500 άλζξσπνη ράλνπλ ηε 
δσή ηνπο ζε ηξνραία αηπρήκαηα θαη πεξηζζόηεξνη 
από 30.000 ηξαπκαηίδνληαη ζνβαξά ή ειαθξά. 
ρεκαηηθά ζα ιέγακε όηη θάζε ρξόλν νη θάηνηθνη κηαο 
θσκόπνιεο ηεο Διιάδαο ησλ 2.500 θαηνίθσλ 
ράλνληαη ζε ηξνραία αηπρήκαηα, ελώ νη θάηνηθνη κηαο 
επαξρηνύπνιεο 30.000 αηόκσλ, ηξαπκαηίδνληαη 
ζνβαξά ή ειαθξά.  
Πόζνη, πνηνη παξάγνληεο θαη ζε ηη πνζνζηό 
επζύλνληαη γηα ηα ηξνραία αηπρήκαηα; Σξεηο (3) είλαη 
νη παξάγνληεο απηνί: α) Ο άλζξσπνο, σο νδεγόο ή 
πεδόο. β) Σν όρεκα (παιαηόηεηα, θαθή ζπληήξεζε 
θ.ι.π.), θαη γ) Ο δξόκνο (θαηάζηαζε ηεο νδνύ, νδηθή 
ζήκαλζε, εμνπιηζκόο θ.ι.π.). Από ηνπο παξαπάλσ 
παξάγνληεο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό επζύλεο 
παληνύ θαη πάληνηε έρεη, ρσξίο ακθηβνιία, ν 
άλζξσπνο. Πνζνζηό πνπ μεπεξλά ην 85%.  
 
Ζ δηαπίζησζε απηή είλαη ρξήζηκε, γηαηί δείρλεη ηελ 
θύξηα θαηεύζπλζε πξνο ηελ νπνία πξέπεη λα 
ζπγθεληξσζεί ην ελδηαθέξνλ ηεο Πνιηηείαο γηα ηνλ 
πεξηνξηζκό ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ . πάλησο, 
ζην ζεκείν απηό δε ζα επηρεηξήζνπκε βαζύηεξε 
αλάιπζε ησλ αηπρεκάησλ πνπ αλάγνληαη ζηνλ 
νδεγό. Πνιύ απιά ζα επηζεκάλνπκε όηη απηά είλαη: 
α) Ζ αηειήο γλώζε ησλ θηλδύλσλ θπθινθνξίαο. β) Οη 
θαθνί ρεηξηζκνί ησλ νξγάλσλ ηνπ νρήκαηνο. γ) Ζ 
νδήγεζε ππό ηελ επήξεηα νηλνπλεπκαησδώλ ή 
ηνμηθώλ νπζηώλ . δ) Ζ αιαδνληθή ζπκπεξηθνξά θαηά 
ηελ νδήγεζε. ε) Οη εζθαικέλεο αληηδξάζεηο ζε 

πεξίπησζε θηλδύλνπ (θξελάξηζκα, επηηάρπλζε, 
ειηγκόο). ζη) Οη ζπλεηδεηέο παξαβάζεηο ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ) 
θαη ηδίσο απηώλ πνπ ε παξαβίαζή ηνπο νδεγεί 
άκεζα ή έκκεζα ζε ηξνραίν αηύρεκα. Οη θπξηόηεξεο 
από ηηο παξαβάζεηο απηέο είλαη: 1) Ζ ππεξβνιηθή 
ηαρύηεηα. 2) Σν αληηθαλνληθό πξνζπέξαζκα. 3) Ζ 
θίλεζε ζην αληίζεην ξεύκα θπθινθνξίαο. 4 ) Ζ 
παξαβίαζε ησλ θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ . 5)  
 
Ζ παξαβίαζε ηεο πξνηεξαηόηεηαο. 6) Οη 
αδηθαηνιόγεηνη ειηγκνί 7) Ζ θαθή ρξήζε ησλ θώησλ . 
8) Ζ κε ηήξεζε απόζηαζεο αζθαιείαο. 9) Ζ 
επηθίλδπλε ζηάζκεπζε ζε δξόκνπο ηαρείαο 
θπθινθνξίαο. αλ αίηην, όρη γηα ηελ πξόθιεζε 
ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, αιιά γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ 
ζπλεπεηώλ ηνπ είλαη ε κε ρξεζηκνπνίεζε ηεο δώλεο 
αζθαιείαο. Δίλαη πηα θνηλή δηαπίζησζε, απόιπηα 
ηεθκεξησκέλε, όηη πνιινί απ' απηνύο πνπ έραζαλ ηε 
δσή ηνπο ζα είραλ ζσζεί αλ θνξνύζαλ ηελ ζηηγκή 
ηνπ αηπρήκαηνο δώλε αζθαιείαο. Σα αηπρήκαηα ζε 
βάξνο πεδώλ, πνπ δελ είλαη ιίγα, νθείινληαη ζην όηη 
πνιινί πεδνί δελ ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο θπθινθνξίαο, 
δειαδή δε ρξεζηκνπνηνύλ ηα πεδνδξόκηα ή ηα εηδηθά 
γηα ηνπο πεδνύο εξείζκαηα, ηηο δηαγξακκηζκέλεο ή 
ζεκαηνδνηνύκελεο δηαβάζεηο πεδώλ θ.ι.π. Δδώ 
πξέπεη λα" επηζεκάλνπκε ηνπο θηλδύλνπο πνπ 
δηαηξέρνπλ νη κηθξνί καζεηέο θαηά ηελ πνξεία ηνπο 
πξνο ην ζρνιείν θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο απ' απηό, 
όηαλ κάιηζηα είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαζρίζνπλ 
πνιινύο δξόκνπο κε ππθλή θπθινθνξία. ηελ 
πνξεία ηνπο απηή πξέπεη λα πξνηηκνύλ ηνπο πην 
αζθαιείο δξόκνπο θαη όρη ηνπο πην ζύληνκνπο. Ίζσο 
είλαη ρξήζηκν λα ππελζπκίζνπκε όηη ν Κώδηθαο 
Οδηθήο Κπθινθνξίαο αλαγλσξίδεη θαηά θαλόλα 
πξνηεξαηόηεηα ζηνλ πεδό θαη όρη ζηνλ νδεγό ηνπ 
νρήκαηνο. Απηό είλαη επεμήγεην, δεδνκέλνπ όηη ν 
νδεγόο έρεη θξηζεί, ύζηεξα από εμεηάζεηο, ηθαλόο γηα 
νδήγεζε θαη είλαη εθνδηαζκέλνο κε ζρεηηθή άδεηα. Γε 
ζπκβαίλεη όκσο ην ίδην θαη κε ηνλ πεδό, πνπ γηα λα 
πεξπαηήζεη ζην δξόκν δελ απαηηείηαη.... δίπισκα ή 
άιιεο ςπρνζσκαηηθέο ηθαλόηεηεο θαη πνπ κπνξεί λα 
είλαη παηδί, γέξνο, γξηνύια, κεζπζκέλνο ή αλάπεξνο.  

 
 

 
 

                                                                                                                                            Αλεξανδπίδερ Άγγελορ 
                                                                                                                                     Καγιαλήρ Μισάλερ 

Ανδπονόποςλορ Λοςκάρ 
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Το καλοκαίπι έπχεσαι……… 
Ώπα για διακοπέρ 

 
Ο ηνκέαο Οηθνλνκηθώλ & Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 

Καη ε εηδηθόηεηα Τπαιιήισλ Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ 
Πξνηείλεη 

 

Πεξηήγεζε ζηα Διιεληθά Νεζηά 
(Απηά πνπ νξέγνληαη νη Δπξσπαίνη Δηαίξνη θαη όρη κόλν) 

 
Άλδξνο 

Σν λεζί έρεη πινύζηεο 
γεωγξαθηθέο 
αληηζέζεηο θαη 
ζπλδπάδεη ην μεξό 
Κπθιαδηθό ηνπίν κε 
ηελ πινύζηα βιάζηεζε 
θαη ηα άθζνλα λεξά.  
 
Δίλαη ην κνλαδηθό λεζί 
ησλ Κπθιάδσλ πνπ ηα 

πεγαία λεξά ηνπ ζρεκαηίδνπλ πνηάκηα πξνο ηε 
ζάιαζζα πνπ ηξέρνπλ όιν ην ρξόλν. ε απηά ηα 
λεξά νθείιεη ε Αλδξνο ηελ νκνξθηά ηεο αιιά θαη ηα 
αξραία ηεο νλόκαηα, Λαζία - κε πινύζηα βιάζηεζε 
θαη Τδξνύζζα - κε άθζνλα λεξά.  
Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ λεζηνύ αλάκεζα ζηελ 
Ζπεηξσηηθή Διιάδα, ηα ζπκπιέγκαηα ησλ λεζηώλ 
ηνπ Αλαη. Αηγαίνπ θαη ηελ Αλαηνιή, νη πνιπάξηζκεο 
θπζηθέο νκνξθηέο έθαλαλ επλντθή ηε ζέζε ηεο 
Αλδξνπ ζηηο πλεπκαηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο επηδξάζεηο 
από άιινπο πνιηηηζκνύο.  

Κύζλνο 

Ζ Κύζλνο ή Θεξκηά 
είλαη ην πξώην λεζί 
ηεο γξακκήο ησλ 
Γπηηθώλ Κπθιάδσλ. 
Με ακέηξεηεο 
παξαιίεο, 
θπθιαδίηηθα ηνπία 
(παξαηεξήζηε ηηο 
Θεξκηώηηθεο 

μεξνιηζηέο) θαη ηελ κνλαδηθή θηινμελία ησλ ληόπησλ, 
πνπ ζα ζαο θάλνπλ λα ληώζεηε πξαγκαηηθά 
θαινδερνύκελνη. 

Όηαλ δύν καξγαξηηάξηα ελσζνύλ ζε έλα δαρηπιίδη 
κπνξνύλ λα ζαγελέςνπλ. Σελ ιάκςε απηνύ ηνπ 
δαθηπιηδηνύ κπνξνύλ λα απνιαύζνπλ από θνληά νη 
επηζθέπηεο ηεο Κύζλνπ. Δθεί όπνπ ην απέξαλην 
γαιάδην ελόο από ηα νκνξθόηεξα λεζηά ησλ δπηηθώλ 
Κπθιάδσλ ζπλαληάεη ηε θπθιαδίηηθε αξρηηεθηνληθή 
ηνπ.  
Ζ Κύζλνο, έλαο από ηνπο ιηγνζηνύο αλεμεξεύλεηνπο 
θαη αγλνύο παξάδεηζνπο ηνπ Αηγαίνπ, κε ηηο 65 
ρξπζαθέληεο παξαιίεο , ζαο πξνζθαιεί λα ηελ 
εμεξεπλήζεηε, λα γλσξίζεηε ηα γξαθηθά ρσξηά ηεο , 
ηα απζεληηθά θπθιαδίηηθα ζηελάθηα, θαη λα βηώζεηε ηε 

δεζηή θηινμελία ησλ ρακνγειαζηώλ θαηνίθσλ ηηρ.  

 

 

αληνξίλε 

Γηαθνπέο ζηε αληνξίλε 

Δάλ αλαδεηάηε 
έλα κέξνο ην 
νπνίν λα 
ζπλδπάδεη ηε 
δηαζθέδαζε κε ηε 
ραιάξσζε θαη ηελ 
πεξηπέηεηα, ηόηε 
δε κέλεη παξά λα 
επηζθεθζείηε ηε 

αληνξίλε. Πξόθεηηαη γηα έλα λεζί κνλαδηθό, πνπ δελ 
ππάξρεη όκνηό ηνπ ζ' νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Γηαζέηεη 
κηα κπζηεξηώδε αύξα θαη πνιύ εληππσζηαθά θπζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά. Ζ αληνξίλε (ή αιιηώο Θήξα) 
αλήθεη ζην θπθιαδηθό ζύκπιεγκα θη απέρεη 128 
λαπηηθά κίιηα από ηνλ Πεηξαηά. Έρεη έθηαζε 73 η. ρκ. 
θαη πεξίπνπ 13.500 θαηνίθνπο. 
Ζ αληνξίλε είλαη παγθνζκίσο γλσζηή γηα ηελ 
Καιληέξα ηεο, ην καγεπηηθό ειηνβαζίιεκά ηεο θαη ηηο 
ππέξνρεο ρξσκαηηζηέο παξαιίεο ηεο. Γηαζέηεη άγξηα 
θπζηθή νκνξθηά, κνλαδηθέο ηνπνζεζίεο θαη γθξεκνύο 
πνπ κνηάδνπλ ζρεδόλ πξσηόγνλνη θαη ζπκβάιινπλ 
ζηε κπζηεξηώδε αηκόζθαηξα ηνπ λεζηνύ. 

Κάξπαζνο 

Ζ Κάξπαζνο, έλα λεζί 
ηδαληθό γηα γαιήληεο 
δηαθνπέο, δηαζέηεη 
ηνπία κε μερσξηζηή 
νκνξθηά, θαζώο είλαη 
γεκάην από γξαθηθέο 
παξαιίεο θη έρεη 
πνιιέο κνξθνινγηθέο 
ελαιιαγέο, αθνύ ην 
λόηην κέξνο ηνπ είλαη 
πεδηλό, ελώ ην 
θεληξηθό θαη βόξεην 

είλαη νξεηλά, ζπλζέηνληαο κηα αζπλήζηζηε θη 
ελδηαθέξνπζα εηθόλα. 
Ζ Κάξπαζνο αλήθεη ζηα Γσδεθάλεζα θαη βξίζθεηαη 
ζην λνηηόηεξν ηκήκα ηνπ ζπκπιέγκαηνο, ζε πνιύ 
θνληηλή απόζηαζε από ηελ Κάζν. Έρεη έθηαζε 301 η. 
ρικ., αθηνγξακκή 160 ρικ θαη 6.500 θαηνίθνπο. Σν 
ςειόηεξν βνπλό ηνπ λεζηνύ είλαη ε Καιή Λίκλε, κε 
πςόκεηξν 1.215 κέηξα. 
 
Δμεξεπλήζηε ην θαληαζηηθό λεζί ηεο Καξπάζνπ θαη 
ζ' απνιαύζεηε κηα αμέραζηε εκπεηξία! 
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Κώο 

Σν λεζί κε ηελ ππέξνρε θπζηθή νκνξθηά θαη ηελ 
πινύζηα ηζηνξία  

 
Ζ Κσο, ην λεζί ηνπ 
Ηππνθξάηε, είλαη 
πξνηθηζκέλε κ' έλα 
ππέξνρν 
θαηαπξάζηλν ηνπίν 
γεκάην από όκνξθεο 
παξαιίεο, εύθνξεο 

θνηιάδεο, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο,  θαζώο θαη 
θηιόμελνπο θαηνίθνπο. Απηό ην ελδηαθέξνλ 
ακάιγακα, ην νπνίν ηθαλνπνηεί αθόκε θαη ηνλ πην 
απαηηεηηθό επηζθέπηε, θαζηζηά ην λεζί ηεο Κσ έλαλ 
ηδαληθό πξννξηζκό γηα ηηο δηαθνπέο ζαο. 
Δπηζθεθζείηε ην εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ θαη 
πνιύπιεπξν λεζί ηεο Κσ θη απνιαύζηε δηαθνπέο 
πνπ ζα ζαο κείλνπλ αμέραζηεο. 

Λέξνο 

 
Θαπκάζηε ην κνλαδηθό θπζηθό πεξηβάιινλ ηνπ 
λεζηνύ ηεο Άξηεκεο. 

 
Ζ Λέξνο, ην λεζί ηεο 
Θεάο Άξηεκεο, είλαη 
έλα κηθξό γόληκν λεζί 
πνπ αλήθεη ζηα 
Γσδεθάλεζα θαη είλαη 
γλσζηό γηα ηελ 
αζύγθξηηε θπζηθή 
νκνξθηά ηνπ, αθνύ 

είλαη γεκάην ακκώδεηο παξαιίεο, πξάζηλνπο ιόθνπο, 
γξαθηθνύο θνιπίζθνπο θαη θαηάθπηεο θνηιάδεο. 
Πξόθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα δεκνθηιέο λεζί γηα όζνπο 
ζέινπλ λα θάλνπλ δηαθνπέο ζ' έλα όκνξθν θπζηθό 
πεξηβάιινλ, κε παλέκνξθεο ακκνπδηέο θαη 
θαηάθπηεο πιαγηέο. 
Αλαθαιύςηε ηνπο ζεζαπξνύο πνπ θξύβεη ην λεζί ηεο 
Λέξνπ θαη δήζηε δηαθνπέο πνπ πξνζθέξνπλ 
μερσξηζηέο εκπεηξίεο! 

Κεθαινληά 

 
Απνιαύζηε καγεπηηθά ηνπία θαη παξαιίεο 
εμωηηθήο νκνξθηάο  

 
Ζ Κεθαινληά 
απνηειεί ηδαληθό 
πξννξηζκό γηα 
δηαθνπέο, θαζώο 
είλαη έλα 
θνζκνπνιίηηθν λεζί 
θαη πνιπζύρλαζην 
ζέξεηξν κε 

παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πινύζηα θπζηθή 
νκνξθηά.  

Οη θηιόμελνη θάηνηθνη κε ηε κνλαδηθή λννηξνπία, ζε 
ζπλδπαζκό κε ηε ζπλνιηθή νκνξθηά ηνπ 
πξνηθηζκέλνπ ηνπίνπ, ζπλζέηνπλ κηα αθαηακάρεηε 
εηθόλα πνπ είλαη βέβαην όηη ζα ζαο θεξδίζεη.  
 
Αθεζείηε ζε κηα καγεπηηθή πεξηπιάλεζε ζην λεζί ηεο 
Κεθαινληάο θαη απνιαύζηε αμέραζηεο δηαθνπέο.  

 

Λεπθάδα 

Έλα εθπιεθηηθό λεζί γηα κνλαδηθέο δηαθνπέο 
 
Ζ Λεπθάδα είλαη έλα πνιύ μερσξηζηό λεζί, ην νπνίν 
ζπλδέεηαη κέζσ δύν γεθπξώλ κε ηελ Ζπεηξσηηθή 
Διιάδα.  
 
Γηαζέηεη 
παλέκνξθεο 
παξαιίεο, 
εληππσζηαθά 
ηνπία θαη 
δεζηνύο 
αλζξώπνπο 
θαη κνηάδεη 
πεξηζζόηεξν 
λα έρεη νξεηλό 
θαη όρη λεζηώηηθν ραξαθηήξα, ιόγσ ηεο κνξθνινγίαο 
ηεο. 
Ζ Λεπθάδα, είλαη πλεπκαηηθό θαη πνιηηηζηηθό θέληξν 
ηνπ Ηνλίνπ θαη δηαζέηεη πνιιά παξαδνζηαθά ζπίηηα 
θαη ηζηνξηθά κλεκεία. 
Κάληε έλα ηαμίδη ζην ππέξνρν λεζί ηεο Λεπθάδαο θαη 
απνιαύζηε ραιαξσηηθέο θαη μέγλνηαζηεο δηαθνπέο. 
 
 

Εάθπλζνο 

Γλωξίζηε ην “Φηόξν ηνπ Λεβάληε”  
 

Ζ Εάθπλζνο αλήθεη 
ζην ζύκπιεγκα ησλ 
λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ 
Πειάγνπο. Πξόθεηηαη 
γηα έλα εηδπιιηαθό 
λεζί κε 
ζκαξαγδέληεο 
παξαιίεο, βνπλά 
γεκάηα πεύθα, 

ππέξνρα ινπινύδηα, νλεηξεκέλεο ζπειηέο, 
παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή, γξαθηθά ζνθάθηα κε 
ζηνέο θαη ηόμα θαη θαηνίθνπο κε ηδηαίηεξα επγεληθή 
θαη θηιόμελε δηάζεζε. Γηαθξίλεηαη, επίζεο, γηα ηηο 
παλέκνξθεο ακκώδεηο παξαιίεο ηεο πνπ 
ζεσξνύληαη από ηηο θαιύηεξεο ζηελ Διιάδα, όπσο 
ην δηάζεκν “Ναπάγην”. 
”.  Ζ Εάθπλζνο είλαη έλα λεζί γεκάην πξνθιήζεηο, 
επράξηζηεο εθπιήμεηο θαη θπζηθή νκνξθηά, ην ηδαληθό 
κέξνο γηα ηηο θαινθαηξηλέο ζαο δηαθνπέο!  
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 ΔΠΑ.Λ. ΑΗΓΑΛΔΧ 

                  Θεβώλ θαη Π. Ράιιε 

ΣΚ:122 41 

Σει.:210-5452194 

Φαμ:210-5699984 

e-mail: mail@2epal-aigal.att.sch.gr  

  

 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο 
δεκηνπξγήζακε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ 
καο. 
http://2tee-aigal.att.sch.gr 
 
Δδώ έρεηε ηε δπλαηόηεηα ηεο άκεζεο 
πιεξνθόξεζεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 

 ηνπο Μαζεηέο. 

 ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο. 

 ηηο Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ καο. 

 ηνπο Σνκείο θαη ηηο εηδηθόηεηεο πνπ 
ιεηηνπξγνύλ ζην ζρνιείν καο. 

 Αλαθνηλώζεηο  
 
 
Γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξνθύπηνπλ ζην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε από ηελ ηζηνζειίδα 
καο ζηηο αλαθνηλώζεηο όπνπ ζα αλαξηεζεί ε πξόηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 
Οη αιιαγέο πνπ  πξνθύπηνπλ αθνξνύλ ηελ Α΄ ηάμε. 
Ζ Β΄ & Γ΄ ηάμε ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζύκθσλα κε ην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. 
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ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ 
 
 
 
 
 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 
1.ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

2.ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

1.ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

2.ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΟΥΖΜΑΣΧΝ 
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 

ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 

1.ΒΟΖΘΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ 

2.ΒΟΖΘΧΝ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ 

3.ΒΟΖΘΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΗΧΝ 

Ζ εθεκεξίδα καο «επάιιεια λέα», παξνπζηάδεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή (PDF) κνξθή ζηε δηεύζπλζε: 

www.epallilanea2.blogspot.com 
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