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Το πρόγραμμά μας 
Η εκδήλωσή μας 
 
Νέα και δράσεις του 
σχολείου μας   

 

1 

 

 

Θεατρικό εργαστήρι 
«Αχ αυτά τα παιδια,,,»  
 
Ο ελαιώνα της Αθήνας και 
τα βότανα της πατρίδας μας 
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Τα βότανα της Μεσογείου 

Λικέρ Μέντας 
 
Χορός 
Η ποίηση που δημιουργεί 
το σώμα   
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Απαγγέλουμε & τραγουδά-
με για τον έρωτα και 
τον πόλεμο 
 

Σ.Ε.Ν. «Στη σκιά ενός στε-
λέχους» 
«BRAVO 2012» 
 
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην 
S&B 
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Αίμα & Αιμοδοσία 

Τι είναι το AIDS 
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Μοντέλα HYDRO 
 
Κινητή τηλεφωνία 
Εικαστικές δραστηριότητες 
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Διάσημοι Έλληνες στο εξω-
τερικό 

 
3ημερη εκδρομή στη Σπάρτη 
 
Οδική συμπεριφορά 
Τομείς και ειδικότητες του 
σχολείου μας 
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Στις 12 Απριλίου πραγματ
οποιήθηκε εκπαιδευτική   
επίσκεψη με τον τομέα     
της οικονομίας και διοίκη-
σης επιχειρήσεων στην     
εταιρία SandB όπου         
εκμεταλλεύεται και παρά- 
γει    ένα μέρος φυσικών 
πόρων, τα ορυκτά, με      
σκοπό   να υποβάλουν  οι 
μαθητές τις ερωτήσεις      
τους τόσο  για να πάρουν 
πληροφορίες για τον το-  
μέα τους   όσο και για να  
έρθουν    πιο κοντά με το 
αντικείμενο  όπου τους    

απασχολεί   παίρνοντας 
μια       πρώτη εικόνα. 
Κατά την διάρκεια της    
ξενάγησης των σπουδα-
στών στους χώρους         
του ομίλου κλήθηκαν     
στον χώρο παρουσία    
σης στελέχη της εταιρίας 
για να τους ενημερώ-     
σουν για οικονομικό και 
διοικητικό τμήμα της       
εταιρίας, καθώς οι μαθη-
τές υπέβαλαν τα ερωτή-
ματά τους. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  
ΣΤΗΝ S&B 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα του  
Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (Σ.Ε.Ν.) 

«Στη σκιά ενός στελέχους» 

 
Ευχαριστούμε την εταιρία 
για την ευγενική της   
προσφορά στην δωρεάν 
μετακίνηση των μαθητών. 
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Ευχαριστούμε το Σωματείο που μας έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στο πρόγραμ-
μα. Ένα πρόγραμμα που μας βοήθησε να πληροφορηθούμε αρκετά για την σταδιοδρο-  
μία στον επιχειρησιακό χώρο και να χαράξουμε κατάλληλα την εκπαιδευτική μας πορεία. 
 
Μέσω του προγράμματος είχαμε την ευκαιρία να: 
 ενημερωθούμε για τη διάρθρωση του χώρου εργασίας 
 έρθουμε σε προσωπική επαφή με ενεργά στελέχη επιχείρησης 
       ανακαλύψουμε πώς κάθε εργαζόμενος και κάθε τμήμα διαδραματίζουν σημαντικό  
       ρόλο στην παραγωγή ενός  προϊόντος ή στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών 
 αξιολογήσουμε δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθούμε 
       στην αγορά εργασίας 
 διερευνήσουμε ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

 
Σελίδα 7 

ISSN 1792-3956 



 

Β΄ Τάξη 
Αθανασίου Ελευθέριος 

Βατίστα Παναγιώτα 
Γασπαράτος Γεώργιος 
Γεωργίου Ευάγγελος 
Γκαρίπης Ανδρέας 
Γεωργούλα Σοφία 
Δημητρίου Άννα 

Λαϊλακίδου Μαρία 
Μασκαλίδου Χριστίνα 

Γ΄ Τάξη 
Αθανασίου Ελένη 

Καντανολέων Φωτεινή 
Καρύδη Ελένη 

Μαγνήσαλης Αλέξανδρος 
Μούρσα Αντριάν 

Μπακοστέργιου Κωνσταντίνα 
Νικεδήμα Παουλίν 

Παναγιωτόπουλος Γεώργιος 
Σουμάκης Παναγιώτης 

  

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας «Έκδοση σχολικής εφημερίδας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή», 
προχωρήσαμε  στην έκδοση του πέμπτου φύλλου της σχολικής εφημερίδας με τίτλο «Επάλληλα νέα». Ελπίζοντας ότι η προσπά-
θεια αυτή συνεχίζει να βρίσκει  θετική ανταπόκριση. 
Αφορά μια συλλογική δουλειά και τρόπο έκφρασης της δημιουργικότητάς μας, εξάλλου είναι αυτό που ζητούμε και από το σχο-
λείο μας. Ένα σχολειό που θα προσφέρει σε όλους, μαθητές και καθηγητές, ικανοποίηση και χαρά, που θα σφυρηλατεί στενούς 
δεσμούς, που θα μας κάνει δυνατούς και υπεύθυνους.  
Σε μια εποχή δύσκολη από κάθε άποψη, βρήκαμε έναν τρόπο να συνομιλούμε, να εκφραζόμαστε,  ένα βήμα να μιλούμε, μια 
αφορμή να      βρισκόμαστε.  
Μόνο έτσι θεωρούμε ότι μπορούμε να λύνουμε διαφορές, να ξεπερνάμε προβλήματα, να διεκδικούμε, να βελτιώνουμε τη σχολι-
κή πραγματικότητα, αλλά και τη ζωή μας γενικότερα.  

Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση του προγράμματος 
Η ομάδα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι υπεύθυνοι καθηγητές 
Ποτηριάδης Αναστάσιος 

Ανδρακάκη Άννα 

ΤΟ ΠΡΟ ΓΡ ΑΜ ΜΑ ΜΑ Σ  

Στις 13 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε Ημέρα Σταδιοδρομίας όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμά μας. 

 

Η Ε ΚΔΗ ΛΩ ΣΗ  ΜΑ Σ  
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Στην εκδήλωση οι μαθητές είχαν την ευκαι-
ρία να ενημερωθούν από τη σύμβουλο του 
ΚΕ.ΣΥ.Π. κα Βεκρή Μαρία για τις δραστη-
ριότητες του κέντρου και την υποστήριξη 
που προσφέρει στους μαθητές και γονείς.  
Έγινε επίσης η απονομή Επαίνου στους μα-
θητές  που συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμ-
μα 

Η Κα. Κονδύλη Αιμιλία, καθηγήτρια ΤΕΙ 
Πειραιά με θέμα: 
« Το τμήμα Μηχανολογίας της Σχολής Τε-
χνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πειραιά» 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ως 
εισηγήτριες: 

Η Κα. Γκοβίνα Ουρανία, επίκουρη καθηγήτρια Σχολής Υγείας 
και Πρόνοιας ΤΕΙ Αθήνας με θέμα: 
« Ενημέρωση για τη Σχολή και τις επαγγελματικές προοπτικές 
των αποφοίτων» 

Η Κα. Παχούντη Ζωή, Οικονομολόγος Β.A, ΜSC, MBA με 
θέμα: 
«H Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πειραιά: 
Σπουδές και Προοπτικές» 

Οι μαθητές μας ενημερώθηκαν από τον Υπο-
διευθυντή Κο. Καραγκούνη Κωνσταντίνο για 
το Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Τ.Ε.Ε. 
για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας   



 

Νέα & Δράσεις του σχολείου μας 
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Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου Ενδοσχολικό πρωτάθλημα 

Μερικά από τα θέματα των Ερευνητικών εργασιών (project) που 
επέλεξαν οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης αφορούν: 

Οι Δημόσιοι Υπαίθριοι Χώροι είναι 
και δικοί μου 

Έχουν ανάγκη από προσοχή,  
σεβασμό και αγάπη για να  

επιβιώσουν 

Με γκράφιτι, παντομίμες και αρκετό 
κέφι οι μαθητές της Α΄ τάξης  
ζωντανεύουν την πόλη μας 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
εκφράσουν τις καλλιτεχνικές τους 
ανησυχίες  και να μας χαρίσουν  

θαυμάσια έργα ζωγραφικής 

Ένας ποιητής είπε κάποτε  
«Όλο το σύμπαν υπάρχει σένα  

ποτήρι κρασί» 
Ας το γνωρίσουμε λοιπόν καλλίτερα. 

Οι μαθητές μας εκφράζουν την ανη-
συχία τους για το περιβάλλον και 

ενεργοποιούνται για την  
προστασία του 

Η συμμετοχή του σχολείου στο  
Festival Project, 17-18-19 Μαΐου  

"Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ Πειραιά" 

Μερικά από τα θέματα των Ειδικών Θεματικών Δραστη-
ριοτήτων που επέλεξαν οι μαθητές/τριες της Β΄ τάξης 

των τομέων αφορούν: 

Τους μαθητές του τομέα 
Μηχανολογίας  
& Οχημάτων  

απασχόλησε η κατασκευή 
και το σύστημα πέδησης 

της μοτοσικλέτας 

Οι μαθητές του τομέα 
Οικονομίας Διοίκησης 
ασχολήθηκαν με την  

δημιουργία  τουριστικού 
οδηγού της Κρήτης 



 

Η πολιτιστική μας ομάδα μας χάρισε μια απολαυστική παράσταση στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου «Γιάννης Ρίτσος». 

Λίγα λόγια για το έργο: 

Σε εποχές δύσκολες όπως η σημερινή συμβαίνουν τα πιο … «απίθανα πράγματα σε μια οικογένεια. Έρωτες, απογοητεύσεις, αλλά και οικονο-
μικά προβλήματα, που οδηγούν σε διαφορετικά αδιέξοδα και συγκρούσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας, 

Η οικογένεια που παρουσιάζεται στην παράσταση μας  αποτελείται από έξι μέλη που το κάθε ένα από αυτά σηκώνει το δικό του γολγοθά. 
Όμως όλοι μαζί προσπαθούν να κρατήσουν την οικογένεια ενωμένη αφήνοντας πίσω τα δικά τους πάθη αλλά και επιθυμίες. 

 

του δέντρου και του ελαιό-
λαδου στη μεσογειακή 
διατροφή, τα είδη ελαιολά-
δου και συνταγές μαγειρι-
κής. 

Η Β ομάδα ασχολήθηκε με 
τα βότανα της πατρίδας 
μας και την ιστορική ανα-
δρομή στην παρουσία των 
βοτάνων στο πέρασμα του 
χρόνου. 

Την καλλιέργεια των βοτά-
νων στην πατρίδα μας. 

Την αξιοποίηση των βοτά-
νων για την θεραπεία   
ασθενειών. 

Την αξιοποίηση των βοτά-
νων στην κοσμετολογία. 

Με τα προϊόντα από βότα-
να και ελαιόλαδο. 

 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

Δαράκη Στεφανία 
Ανδρεάδου Δέσποινα 

Η ομάδα του προγράμμα-
τος χωρίστηκε σε δύο 
υποομάδες μαθητών 
όπου με την επίβλεψη και 
καθοδήγηση δύο εκπαι-
δευτικών εργάστηκε ως 
εξής: 

Η Α ομάδα ασχολήθηκε 
με τη συλλογή πληροφο-
ριών για τον ελαιώνα της 
Αθήνας και διερεύνησε 
την ιστορική αναδρομή 
στην παρουσία και την 
εξέλιξη του ιστορικού 
μνημείου από την αρ-
χαιότητα ως σήμερα. 

Την παρουσία του ελαιώ-
να στον πολεοδομικό 
ιστό και την ένταξη του 
σχολείου μας στο χώρο 
του. 

Την καλλιέργεια του 
δέντρου στην αττική γη, 
τις ποικιλίες του, τις  
ασθένειες που το προ-
σβάλλουν και την αντιμε-
τώπισή τους. 

Την αξία των καρπών 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΠΌ ΤΟ ΜΗΔΕΝ 
«Αχ,…… αυτά τα παιδιά μας»  

«Ο Ελαιώνας της Αθήνας και τα βότανα της πατρίδας μας» 
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
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Πρωταγωνιστούν: 
Διαμαντοπούλου Α. 
Καχριμάνης Α. 
Βασιλούδη Α. 
Τσιωτάκη Α. 
Μποσταντζής Γ. 
Κυριακοπούλου Ε. 
Μασκαλίδου Χ. 
Παναγιωτόπουλος Γ. 
Καπουράνη Ε. 
 
Gest star: Ανδρεάδου Δ. 
Συμμετέχοντες: Καρανικόλα Μ. 
 
Υπεύθυνοι Πολιτιστικού προγράμματος: 
Κυριαζή Χ. 
Κωνσταντάτου Κ. 

Μέσα από την περιβαλλοντική ομάδα έμαθα διάφορα και χρήσιμα πράγ-
μα για το περιβάλλον, τα βότανα κ.α. Η πρώτη μας ενδιαφέρουσα εκδρο-
μή ήταν στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης που είναι ένας πνεύμονας οξυγό-
νου για όλη την Αθήνα με πολλά δέντρα. Η άλλη μας εκδρομή ήταν 
3ημερη στην Σπάρτη όπου περάσαμε τέλεια. Πήγαμε στο μουσείο ελιάς 
και σε άλλα τριγύρω μέρη και αναπτύξαμε καλύτερες σχέσεις μεταξύ 
μας.  
Ευχαριστούμε τις καθηγήτριές μας που μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία. 

Γιώργος –Νίκος Σαρης 



 

Η λεκάνη της Μεσογείου υπήρξε από τις 
σπουδαιότερες εστίες πολιτισμού, και ίσως 
γι' αυτό τα φυτά της είχαν την τύχη να μελε-
τηθούν και να αξιολογηθούν πολύ νωρίτερα 
απ' ότι φυτά άλλων περιοχών του πλανήτη. 
Από την αρχαία Αίγυπτο ως την Μικρά Ασία 
και από τον Όμηρο ως τους αρχαίους 
Έλληνες φιλοσόφους βρίσκουμε αναφορές 
στη μεσογειακή χλωρίδα και πλήθος στοιχεί-
ων που πολλές φορές ανακατεύουν την ιστο-
ρία με το μύθο, την ιατρική με την μαγεία, 
την φύση με την τέχνη. 
Κανείς δεν γνωρίζει πότε συλλέχθηκαν για 
πρώτη φορά βότανα, άγρια από την φύση, ή 
πότε καλλιεργήθηκαν για πρώτη φορά, ω-
στόσο αναφορές από τους αρχαίους Αιγυπτί-
ους δείχνουν τα βότανα να συνιστούνται σαν 
φάρμακα και να χρησιμοποιούνται σαν φα-
γητό, σαν καλλυντικά, σαν αρώματα και σαν 
βαφές. 
Η περιοχή γύρω από τη Μεσόγειο θάλασσα, 
που αποτελείται από ένα τμήμα της Ευρώ-
πης, της Ασίας και της Αφρικής, ήταν πάντα 

κοιτίδα πολιτισμού. Τα βότανα ταξίδεψαν 
από την Μεσόγειο στην Ανατολή και αντί-
στροφα. Από νωρίς το εμπόριο βοτάνων και 
μπαχαρικών δρομολογήθηκε από την Κίνα 
και την Ινδία δια μέσου της Αραβίας στις 
χερσονήσους της Μεσογείου θάλασσας, που 
έκανε την περιοχή σημαντικό σημείο πολιτι-
σμού και εδεσματολογικής ανταλλαγής. Στο 
ζεστό μεσογειακό κλίμα, πολλά αρωματικά 
φυτά αναπτύσσονταν σε αφθονία, και στο 
πέρασμα των αιώνων ακόμη περισσότερο 
καθώς συστήνονταν από τους εμπορευόμε-
νους, τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες από 
τα βάθη της Ανατολής. Για να εξυπηρετή-
σουμε καλύτερα τους σκοπούς αυτού του 
άρθρου θα θεωρήσουμε ότι βότανα και μπα-
χαρικά είναι το ίδιο πράγμα. 
Σήμερα, η μεσογειακή Ευρώπη κατά κύριο 
λόγο επανέρχεται στα εγχώρια ή εισαγόμενα 
βότανα. Ο βασιλικός (προερχόμενος κυρίως 
από τη νότια ή τη νοτιοανατολική Ασία) 
φυτρώνει άγριος σε όλη τη νότια Ευρώπη 
και χρησιμοποιείται ευρέως, ιδιαίτερα στην 
ιταλική κουζίνα. Το ίδιο ισχύει και για την 
ενδημική ρίγανη.  

Το σκόρδο εμφανίζεται πιο δημοφιλές απ' ότι 
στις χώρες της βόρειας Ευρώπης. Τοπικά, το 
σαφράν χρησιμοποιείται στο ψάρι ή σε θα-

λασσινές σπεσιαλιτέ, αλλά η υψηλή τιμή 
αυτού του μπαχαρικού οριοθετεί τη χρήση 
του. Από περιοχή σε περιοχή, μερικά πιάτα 
απαιτούν μικρές ποσότητες από τσίλι, καυτε-
ρό έδεσμα, όμως δεν είναι καθιερωμένο. 
Αν και κάποιος αριθμός μπαχαρικών της 
Μεσογείου αναφέρθηκε  εδώ, η αναφορά 
τους δεν ήταν διεξοδική. Υπάρχουν πολλά 
περισσότερα που βρίσκουν το δρόμο της 
κουζίνας ανάλογα με την περίσταση. Μερι-
κές φορές μπορεί να είναι άγρια φυτά, συγ-
γενείς των βοτάνων που αναφέρθηκαν εδώ, 
τα οποία συλλέχθηκαν από γνώστες, μέλη 
οικογενείας, επειδή το άρωμά τους εκτιμήθη-
κε ως ανώτερο από αυτό των εμπορικά καλ-
λιεργούμενων. Αυτή η χρήση είναι συχνά 
τοπική και είναι δύσκολο να αναφερθούν σε 
βιβλία μαγειρικής. Αυτό συναντιέται ιδιαίτε-
ρα σε βότανα της οικογένειας της μέντας 
όπως για παράδειγμα το θυμάρι, η μαντζου-
ράνα και ιδιαίτερα η ρίγανη. 
Τα χειλανθή, η οικογένεια της μέντας 
(Lamiaceae ή Labiatae) είναι ιδιαίτερα γνω-
στή στη Μεσόγειο και και είναι επίσης μια 
πηγή βοτάνων που προέρχονται από εκεί. 
Ανάμεσά τους βρίσκονται το δεντρολίβανο 
(Rosmarinus officinalis,), το θυμάρι 
(Thymus vulgaris), η ρίγανη (Origanum 
vulgare), η ματζουράνα ( O. majorana) και 
το δίκταμο της Κρήτης (Origanum dictam-
nus). 
Η φασκομηλιά (Salvia officinalis) χρησιμο-
ποιείται ακόμα από την εποχή των αρχαίων 
Ελλήνων. Οι περισσότερες φασκομηλιές 
στην εποχή μας προέρχονται από την Γιου-
γκοσλαβία. και χρησιμοποιούνται για φαρ-
μακευτικούς σκοπούς. 
Ο δυόσμος (Mentha spicata) και η μέντα (M. 
piperita) χρησιμοποιούνται ευρέως. Τα αιθέ-
ρια έλαια από από αυτά τα φυτά έχουν εξαι-
ρετική αξία στον αρωματισμό χιλιάδων προ-
ϊόντων (οδοντόπαστες, τσίχλες κ.λπ.) 

Τι χρειαζόμαστε: 
1 1/4 φλιτζάνι φρέσκα φύλλα μέντας 
700 ml. βότκα 
300 γρ. ζάχαρη 
230 ml. νερό 
8 σταγόνες πράσινο χρώμα ζαχαροπλαστικής 
2 σταγόνες μπλε χρώμα ζαχαροπλαστικής 
 
Πώς το κάνουμε: 
Πλένουμε πολύ καλά τα φύλλα μέντας με κρύο νερό, αφαιρούμε τα κοτσάνια και κόβουμε κάθε φύλλο στα 
τρία. Βάζουμε σε  φλιτζάνι πιέζοντας ελαφρά έτσι ώστε να βάλουμε σε γυάλινο δοχείο 1 1/4 φλιτζάνι φυλλα-
ράκια. 
Προσθέτουμε τη βότκα και αφήνουμε για 2 εβδομάδες σε δροσερό μέρος ανακινώντας το δοχείο κατά διαστή-
ματα. 
Στραγγίζουμε καλά τα φυλλαράκια μας να βγάλουν όλο τους το άρωμα και φιλτράρουμε πολύ καλά. 
Σε κατσαρολάκι ετοιμάζουμε το σιρόπι. Αφήνουμε να κρυώσει και το προσθέτουμε στο φιλτραρισμένο υγρό 
μας. Προσθέτουμε τα χρώματα ζαχαροπλαστικής και ξανακλείνουμε το βάζο μας. 
Αφήνουμε σε δροσερό μέρος για 3 μήνες. 

Καντανολέων Φωτεινή  Γ  ́Νοσ. 

Τα βότανα της Μεσογείου 

Λικέρ μέντας 
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Τι είναι χορός; 
Χορός είναι η ποίηση που δημιουργεί το 
σώμα, με την οποία ο άνθρωπος μπορεί 
να εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο 
και τις δημιουργικές-καλλιτεχνικές δε-
ξιότητες του.  
Μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρωταρχι-
κή έκφραση του ανθρώπου, αφού είναι 
συνέχεια της κίνησης του σώματος. 
Τι συναισθήματα δημιουργεί 
στον άνθρωπο; 
 

 

 
 
Στον χορευτή προκαλείτε μια μεγάλη 
γκάμα συναισθημάτων: χαρά, ενθουσια-
σμός, τέρψη, διέγερση, θρίαμβος, 
έκταση. 
Ο πόνος και η λύπη σταδιακά υποχω-
ρούν και εκμηδενίζονται με το χορό, 
καθιστώντας τον σημαντικό θεραπευτι-
κό μέσο. Ερευνώντας τη φύση και τη 
λειτουργία της κίνησης, διαπιστώνουμε 
ότι καλλιεργεί σκέψεις και συναισθήμα-
τα. 
Ο χορός μπορεί να αποτελέσει την είσο-
δο σε μια άλλη πραγματικότητα. Είναι 
ένα μέσο επικοινωνίας, έκφρασης και 
ένωσης με το σύνολο. 
Σε τι βοηθάει ο χορός; 
Ο χορός διώχνει το στρες…ανεβάζει τη 
λίμπιντο & ενισχύει τη μνήμη. 
Οφέλη του χορού 
*Βελτιώνει τη στάση του σώματος 
*Μας βοηθάει να εκτονωθούμε ψυχικά 
και σωματικά 
*Συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλη-
μάτων όπως η κύφωση, η λόρδωση, η 
σκολίωση και η βλαισοπλατυποδία.  
*Βοηθάει στην αντιμετώπιση συναισθη-
ματικών διαταραχών και κατάθλιψης 
*Μας βοηθάει να διατηρήσουμε το βά-
ρος μας σε φυσιολογικά επίπεδα 
* Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε 
έρευνα του πανε-
πιστημίου του 
Her t fordsh ire 
ίσως να βοηθάει 
ανθρώπους με 
πάρκινσον να 

αντιμετωπίσουν τη νόσο. 
*Σύμφωνα με άλλη έρευνα ίσως να συμ-
βάλει στην πρόληψη του καρκίνου. 
Είδη χορού 

 Tango 
 Rumba 
 Mambo 
 Cha cha 
 Samba 
 Salsa 
 Φλαμένκο 
 Oriental 
 Break dance 
 R & B 
 STREET DANCE 
 Hip-hop 
 Balleto 

 
Άλλες πληροφορίες για τον 
χορό 
Πόσο διαρκεί ένα μάθημα;  
Ένα μάθημα διαρκεί περίπου 45-50΄ 
(ορισμένες σχολές έχουν καθιερώσει το 
δίωρο, με ένα σύντομο διάλειμμα ενδιά-
μεσα). Στις περισσότερες σχολές που 

διδάσκονται ευρωπαϊκοί και λάτιν χοροί 
συνήθως το μάθημα περιλαμβάνει ένα 
μείγμα χορών, ώστε ο μαθητής μέσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα να γνωρίσει 
τις βασικές τους αρχές και να συνεχίσει 
-αν επιθυμεί- με το είδος που προτιμάει. 
Πόσο κοστίζει;  
Τα ομαδικά μαθήματα συνήθως κοστί-
ζουν γύρω στα 8-10 ευρώ την ώρα, μπο-
ρείτε όμως να βρείτε και τιμές που ξεκι-
νούν από 4 ευρώ, ενώ ενδέχεται να φτά-
σουν και τα 15. Όσο για τα ιδιαίτερα 
μαθήματα, το κόστος ανεβαίνει σημα-
ντικά και κυμαίνεται από 20 έως και 40 
ευρώ την ώρα. Oρισμένες σχολές χρεώ-
νουν με το μάθημα, ενώ οι περισσότερες 
διαθέτουν επιλογές πακέτων για ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παρα-
κολούθησης μαθημάτων, που συνήθως 
είναι πιο οικονομικά. 
Είναι για μένα;  
Χορό μπορεί να ξεκινήσει ο καθένας, 
ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Δεν 
απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες ή 
ταλέντο. Το μόνο που χρειάζεται είναι 
θέληση. Στους λάτιν και στους ευρωπαϊ-
κούς χορούς η διδασκαλία ξεκινάει από 
το μηδέν, με αποτέλεσμα, αφού μάθετε 
τα βήματα, να περάσετε σταδιακά σε 
γρηγορότερους ρυθμούς. 
Πόσο χρόνο χρειάζεται για να μάθω 
να χορεύω;  
Μετά τα πρώτα 1-2 μαθήματα θα γνωρί-
ζετε τα βασικά βήματα όλων των λάτιν 
και ευρωπαϊκών χορών, ενώ στα 3-4 θα 
μπορείτε να αναγνωρίζετε κάθε ρυθμό. 
O χρόνος που χρειάζεται για να είστε σε 
θέση να χορεύετε είναι υποκειμενικός, 
αφού πέρα από την προσπάθειά σας 
εξαρτάται και από το στόχο που έχετε 
θέσει (π.χ. θέλετε να αποκτήσετε τέλεια 
τεχνική, να μάθετε να συνδυάζεστε με 
οποιαδήποτε ντάμα ή οποιονδήποτε κα-
βαλιέρο κλπ.). Σε γενικές γραμμές, πά-
ντως, 2 ώρες μαθημάτων την εβδομάδα 
για ένα χρόνο αρκούν για να μάθετε να 
χορεύετε αρκετά καλά. 
 
 
 

 

 
 

Μασκαλίδου Χριστίνα Β΄Ο/Δ 

΄΄ΧΟΡΟΣ΄΄ 
Η ποίηση που δημιουργεί το σώμα  
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14- 05-2013 
Βροχερή μέρα. 
Πλατσουρίζω στα 
νερά πηγαίνοντας 
προς το σχολείο 
και σκέφτομαι τη 
μεταφορά του 
πιάνου. Μάταια 
ελπίζω πως η 
βροχή θα κοπά-
σει. Το πιάνο 
μεταφέρεται και 
ο πιανίστας με τα 

τρία παιδιά του σχολείου μουσκεύουν, 
αλλά δεν πτοούνται. 
Εγώ αγωνιώ και αυτοί γελάνε!!!! 
Ώρα 12.  

Παιδιά και καθηγητές μαζεύονται στην 
αίθουσα και το «ποιητικό μας ταξίδι» 
ξεκινά. 
Η Άννα απαγγέλλει με αισθαντικότητα  
Μυρτιώτισσα:  
«Και για στρώμα καλέ, πάρε 
όλην εμέ σβησ’ στη φλόγα σε’ 
με της φωτιάς σου….  
Σ’ αγαπώ δεν μπορώ τιποτ’ 
άλλο να πω πιο βαθύ, πιο α-
πλό, πιο μεγάλο!....» 
Μουσικό υπόστρωμα, η μουσική της 
«Όμορφης Πόλης» του Μ. Θεοδωράκη, 
που ακολουθεί. Το πιάνο απαιτεί συμμε-
τοχή! Τραγουδάμε όλοι: 
«Θα γίνεις δικιά μου πριν έρθει η νύχτα. 
Τα χλωμά τα φώτα πριν ρίξουν δίχτυα, 
Θα δίνεις δικιά μου….» 
Ο Γιάννης με σταθερή φωνή απαγγέλλει 
Καρυωτάκη. 
«Ο Μιχαλιός επέθανε 
στρατιώτης….. 
Απάνω του σκεπάστη-
καν ο λάκκος, 
Μα του άφησαν απέξω 
το ποδάρι: 
Ήταν λίγο μακρύς  
ο φουκαράκος.» 
Το πιάνο αγριεύει. Όλοι τραγουδάμε 
Λοΐζο «Το εμβατήριο που του ’μαθαν να 
λέει είναι μονότονο και του ’ρχεται να 
κλαίει..» 
Κανείς στην αίθουσα δεν ανέχεται το 
θάνατο του φαντάρου στον Πόλεμο…..  
Χειροκροτήματα………. 

Η Τζουλιάνα στο κέντρο της σκηνής, 
προφέροντας πεντακάθαρα κάθε 
όμορφη λέξη της «Αισιοδοξίας» (του 
Καρυωτάκη) μας ταξιδεύει: 
«Ας υποθέσουμε πως ήρθανε τα δάση μ’ 
αυτοκρατορικήν εξάρτυση πρωινού 
θριάμβου, με πουλιά, με το φως τ’ ουρα-
νού και με τον ήλιον, όπου θα τα διαπε-
ράσει 
….κι ας τραγουδήσουμε, το τραγούδι να 
μοιάσει νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα 
κραυγής__ τους πυρρούς δαίμονες, στα 
έγκατα της γής και, ψηλά, τους ανθρώ-
πους να διασκεδάσει.» 
Η Άννα τραγουδά το «Μόνο» σε μουσι-
κή      
Γ. Σπανού.  
«Όλα έπρεπε να γίνουν. Μόνο η νύχτα 
δεν έπρεπε γλυκιά έτσι τώρα να ’ναι, να 
παίζουνε τα’ αστέρια εκεί σαν μάτια και 
σα να μου γελάνε.» 
Συγκίνηση και χειροκροτήματα!!!! 
Κορυφαία στιγμή:  

η Κριστιάννα, η Μαρία, η 
Μανταλένα απαγγέλουν 
Πολυδούρη.¨ 
«Δεν τραγουδώ παρά γιατί 

μ’ αγάπησες  
…..Μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν 
με την ψυχή στο βλέμμα,  
περήφανα στολίστηκαν το υπέρτατο   
της ύπαρξής μου στέμμα….» 
Η Άννα τραγουδά και το πιάνο 
τρελαίνεται συνοδεύοντας με 
«τζαζ στιλ». 
Όλοι χειροκροτούν!!!!!!! 

Η ώρα περνά γρήγο-
ρα. Οι στίχοι του Γ. 
Ρίτσου από το 
«Καπνισμένο Τσου-
κάλι» και η μουσική 
του Λεοντή γεμίζουν 
στην αίθουσα. 

Όλοι μαζί τραγουδάμε  
«Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχω-
ρίσουμε, αδελφέ μου απ’ τον κόσμο.  
Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον 
κόσμο»!!! 
Ο Δημήτρης με φωνή βραχνή απαγγέλ-
λει Σεφέρη. 
«Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με 
πληγώνει» 

…..δεν ξέρουμε τίποτε, δεν ξέρουμε πως 
είμαστε ξέμπαρκοι όλοι εμείς……            
παραπετάσματα βουνών αρχιπέλαγα γυμνοί 
γρανίτες…… 
Το καράβι που ταξιδεύει το λένε ΑΓΩΝΙΑ 
937 
Το πιάνο συνοδεύει μελαγχολικά 
«Κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμε-
σα σε κίτρινα δέντρα κατά το πλάγιασμα 
της βροχής….» 
Και το μυαλό όλων τρέχει στην Ελλάδα 
και στους Έλληνες του σήμερα. 
Όλα τα παιδιά απαγγέλλουν Βάρναλη. 
«Ποιος είναι  ’κείνος ο λαός που πάντα 
προδομένος πολέμαγε αβοήθητος, ξυπόλυ-
τος δεμένος  
…. μα τούχωναν μπαμπέσικα τη μαχαιριά 
στην πλάτη  
του ξένου η αρπάχτρα κάκητα  
του ντόπιου η δόλια απάτη;» 
Η εκδήλωση πλησιάζει στο τέλος. 
Όλοι χειροκροτούν όρθιοι.  
Το πιάνο ξαναρχίζει χαρούμενα.  
Τραγουδάμε όλοι μαζί χτυπώντας ρυθμι-
κά παλαμάκια, σε μουσική Μ. Χατζιδάκι. 
«Είσαι ένα καρδιοχτύπι μου  ’χεις κόψει τα 
φτερά…. και 
Στου Παραδείσου τα μπουζούκια θα με 
πας…….» 
Η ποίηση είναι διαχρονική. Μέσα από 
τους στίχους των ποιημάτων και των τρα-
γουδιών ανακαλύψαμε ξανά, τη δύναμη 

της Ανθρωπιάς 
και του Ονείρου, 
που τόσο απαραί-
τητη μας είναι, 

για να υπερβούμε τις δύσκολες σημερινές 
συνθήκες της ζωής μας. 
Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που πή-
ραν μέρος, στον Γιάννη Παπαγιάννη που 
έπαιξε πιάνο με ευαισθησία και πολλά 
ευχαριστώ στους αγαπητούς συναδέλφους 
που ήταν εκεί, άκουσαν, τραγούδησαν και 
με το χειροκρότημά τους, ζέσταναν τις 
καρδιές μας. 
Η μέρα ίσως είχε λόγους να βρέχει, αλλά 
όλους εμάς μας φώτιζε ο υπέρλαμπρος 
ήλιος της Μελοποιημένης  Ποίησης!!!!!! 
                                  Μετά τιμής 
                              Δοξάκη Καλλιόπη 
                                     Υπεύθυνη  
                     Πολιτιστικού προγράμματος  

Απαγγέλουμε και τραγουδάμε για τον 
έρωτα και τον πόλεμο  

«Και για στρώμα καλέ, πάρε όλην 
εμέ_ 
σβησ’ στη φλόγα σε ’με της φωτιάς 
σου….  
Σ’ αγαπώ δεν μπορώ τιποτ’ άλλο 
να πω πιο βαθύ, πιο απλό, πιο 

«Δεν τραγουδώ 
παρά γιατί μ’ 
αγάπησες  
…..Μόνο γιατί τα 
μάτια σου με κοί-
ταξαν με την ψυ-
χή στο βλέμμα,  
περήφανα στολί-
στηκαν το υπέρ-
τατο της ύπαρξής 

«Όπου και να ταξιδέψω 
η Ελλάδα με πληγώνει» 

«Γιατί εμείς δεν τραγουδά-
με για να ξεχωρίσουμε, α-
δελφέ μου απ’ τον κόσμο.   
Εμείς τραγουδάμε για να  
σμίξουμε τον κόσμο»!!! 

«Είσαι ένα καρδιο-
χτύπι μου  ’χεις κό-
ψει τα φτερά…. 
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Συμμετέχουν οι μαθητές/τριες: 
Άννα Δημητρίου, Μανταλένα Κότση, Κριστιάνα Κότση, Τζουλιάννα Λίλα, Γιάννης 
Μακαλιάς, Δημήτρης Ντρατσάνη, Μαρία Φαντάκη. 
Φιλική συμμετοχή Γιάννης Παπαγιάννης δάσκαλος Χορωδίας Αγ. Βαρβάρας. 



 

Ευχαριστούμε το Σωματείο 
που μας έδωσε την ευκαιρία 
να συμμετέχουμε στο πρό-

γραμμα. Ένα πρόγραμμα που μας βοήθησε να πληροφορηθούμε 
αρκετά για την σταδιοδρομία στον επιχειρησιακό χώρο και να χα-
ράξουμε κατάλληλα την εκπαιδευτική μας πορεία. 
Λίγα λόγια για το πρόγραμμα: 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στη Σκιά ενός  Στελέχους» (Job 
Shadow) υλοποιείται υπό μορφή επίσκεψης σε εργασιακό περιβάλ-
λον – επιχείρηση και διαρκεί συνήθως 2-3 ώρες. 
Συγκεκριμένα,  μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου επισκέπτονται μία 
εταιρία, έρχονται σε επαφή με στελέχη της με σκοπό να γίνουν 
κοινωνοί της επαγγελματικής λειτουργίας των στελεχών. Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης, στελέχη της εταιρίας μιλάνε στους μαθη-
τές, εξηγούν τη δομή της επιχείρησης και τα διάφορα τμήματα που 
υπάρχουν σε αυτήν, τον τρόπο λειτουργίας τους και το ρόλο που 
παίζουν το καθένα ξεχωριστά για το προϊόν ή την παροχή υπηρε-
σιών της εταιρίας. Ακολουθεί σύντομη ξενάγηση στους χώρους και 
τις εγκαταστάσεις της εταιρίας, εφόσον είναι εφικτό, και η επίσκε-
ψη συνήθως ολοκληρώνεται με μία μικρή συζήτηση όπου οι μαθη-
τές διατυπώνουν τυχόν ερωτήσεις ή απορίες. 

Η διάρκεια της επίσκεψης υπολογίζεται συνήθως στις 2-3 ώρες. 
Στελέχη της επιχείρησης διηγούνται τις προσωπικές τους εμπει-
ρίες από τον επιχειρηματικό χώρο και συχνά αναφέρονται στις 
σπουδές τους, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά στις επιλογές που 
θα πρέπει να κάνουν αργότερα για να επιλέξουν κατεύθυνση και 
επάγγελμα. Συνεπώς, το πρόγραμμα λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό 
ως  Επαγγελματικός Προσανατολισμός έχοντας ως βασικό στόχο 
να βοηθήσει τους μαθητές να διερευνήσουν τις δυνατότητες ε-
παγγελματικής σταδιοδρομίας και ταυτόχρονα να αξιολογήσουν 
δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να ανταποκρι-
θούν στην αγορά εργασίας. 
Μέσω του προγράμματος οι μαθητές: 
 ενημερώνονται για τη διάρθρωση του χώρου εργασίας 
 έρχονται σε προσωπική επαφή με ενεργά στελέχη επιχειρή-
σεων 
 ανακαλύπτουν πώς κάθε εργαζόμενος και κάθε τμήμα δια-
δραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενός  προϊόντος ή 
στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών 
 αξιολογούν δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για 
να ανταποκριθούν στην αγορά εργασίας 
 διερευνούν ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

2. Προσέγγιση συμμετόχων 
 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
 COCA-COLA 3E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. 
 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
3.  Περιβάλλον 
 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  
 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
 ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 
4.  Εργασιακά 
 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
 INTERAMERICAN Α.Ε. 
 PISCINES IDEALES A.E. 
5.  Αγορά 
 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
 ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 
 Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 
 ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 
6.  Κοινωνία  
 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  
 ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
 WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 
 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Οι εταιρείες που διακρίθηκαν στο Δείκτη Βιωσιμότητας 
(Sustainability Index) στην κατηγορία των καλύτερων Απολογισμών 
Βιωσιμότητας, είναι οι εξής: 
COCA-COLA 3E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. 
COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 
VODAFONE GREECE 
WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.  
TITAN 
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 
ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 
ΟΤΕ Α.Ε. 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
INTERAMERICAN A.E. 

Ο θεσμός του «BRAVO» δημιουργήθηκε με το όραμα να αποτελέσει 
το συνδετικό κρίκο στην ανάπτυξη διαλόγου και διαβούλευσης μετα-
ξύ των επιχειρήσεων και των Κοινωνικών Εταίρων σχετικά με τη 
σημασία του sustainability reporting ως το βασικό εργαλείο αυτοδέ-
σμευσης των εταιρειών για την επίτευξη διαφάνειας στα θέματα της 
βιώσιμης ανάπτυξης 
Φέτος, ο θεσμός «BRAVO» στην 3η χρονιά υλοποίησής του, πραγ-
ματοποιήθηκε σε 2 επίπεδα, με βάση: 
Το Δείκτη Αντίληψης (Perception Index), o οποίος αξιολογεί το 
βαθμό αντίληψης των Κοινωνικών Εταίρων για τα βασικά ζητήματα 
που παρουσιάζονται στους Απολογισμούς των Επιχειρήσεων-
Οργανισμών, τη διείσδυση που αυτά έχουν στο μυαλό των Εταίρων 
και πώς ο τρόπος που παρουσιάζονται συμβάλλει στη διαμόρφωση 
της γνώμης τους για τον Απολογισμό συνολικά, αλλά και για τα επι-
μέρους βασικά ζητήματα που αναπτύσσονται σε αυτόν. 120 Κοινωνι-
κοί Εταίροι, εκπρόσωποι της πολιτείας, επιχειρηματικοί και επαγγελ-
ματικοί φορείς, ακαδημαϊκοί,  και εκπρόσωποι της κοινωνίας των 
πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, πραγματοποίησαν διάλογο και 
αξιολόγησαν τους  Απολογισμούς που εκδίδουν 34 πρωτοπόρες εται-
ρίες στη χώρα μας. 
Το Δείκτη Βιωσιμότητας (Sustainability Index), o οποίος αξιολο-
γεί με βάση διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και καλές πρακτικές, τους 
Απολογισμούς των Επιχειρήσεων. Πρόκειται, δηλαδή, για μια τεχνι-
κή αξιολόγηση της δημοσιοποίησης στοιχείων Υπεύθυνης Επιχειρη-
ματικότητας και Βιωσιμότητας μέσω των Απολογισμών. Ο Δείκτη 
Βιωσιμότητας τέθηκε σε εφαρμογή φέτος για πρώτη φορά, και 
είναι προϊόν συνεργασίας με ομάδα έγκριτων καθηγητών του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου. 
Ο θεσμός «BRAVO» πραγματοποιήθηκε και φέτος  υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
με την υποστήριξη του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 
του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. 
 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 
Οι εταιρείες που διακρίθηκαν στο Δείκτη Αντίληψης (Perception 
Index) καθώς και οι κατηγορίες στις οποίες διακρίθηκαν, είναι οι εξής 
Διακρίσεις στις κατηγορίες: 
1. Διακυβέρνηση 
 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  
 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
 ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
 INTERAMERICAN Α.Ε. 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα του  
Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (Σ.Ε.Ν.) 

«Στη σκιά ενός στελέχους» 

«BRAVO 2012» Διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη &  
Αξιολόγηση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας  

(http://www.sustainabilitydialogue.gr) 
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Στις 12 Απριλίου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη με 
τον τομέα της οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων στην εται-
ρία SandB όπου εκμεταλλεύεται και παράγει ένα μέρος φυσικών 

πόρων, τα ορυκτά, με σκοπό να υπο-
βάλουν οι μαθητές τις ερωτήσεις τους 
τόσο για να πάρουν πληροφορίες για 
τον τομέα τους όσο και για να έρθουν 
πιο κοντά με το αντικείμενο όπου 
τους απασχολεί παίρνοντας μια πρώτη 

εικόνα. 
Η επιχείρηση παρέχει σε διεθνές επίπεδο τις βιομηχανικές της  
λύσεις παίρνοντας φυσικούς πόρους μετατρέποντας τους σε προ-
ϊόντα αξίας για τους πελάτες της. 
Διαθέτει: 26 ορυχεία, 46 εργοστάσια και μονάδες επεξεργασίας, 
26 κέντρα διανομής. 
Απασχολεί εργατικό δυναμικό κοντά στα 2000 άτομα και πραγ-
ματοποιεί πωλήσεις σε 75 χώρες. Διαθέτει 20 παραρτήματα πα-
γκοσμίου επιπέδου σε χώρες όπως Βέλγιο, Βραζιλία, Καναδά, 
Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μαρόκο. Ολλανδία, Ν. Κορέα, 
Ισπανία, Η.Π.Α. κ.α. με την βάση της εταιρίας να βρίσκεται στην 
Ελλάδα. 
Κατά την διάρκεια της ξενάγησης των σπουδαστών στους χώρους 
του ομίλου κλήθηκαν στον χώρο παρουσίασης στελέχη της εται-
ρίας για να τους ενημερώσουν για το οικονομικό και διοικητικό 

τμήμα της εταιρίας, καθώς οι μαθητές υπέβαλαν τα ερωτήματά 
τους. 
Στην ερώτηση «Αν η εταιρία μπορεί 
να βοηθήσει τους νέους απόφοιτους 
στου τομέα μας καθώς και άλλων 
επαγγελματικών κατηγοριών και 
πως;». Λάβαμε την εξής απάντηση. 
Η εταιρία απασχολεί διοικητικό και 
τεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδι-
κοτήτων. Γύρω στα 65% ανήκουν οι 
χειριστές, οι μεταλλειολόγο, χημικοί 
μηχανικοί ή γεωλόγοι, ενώ στο υπό-
λοιπο 35% ανήκουν οι οικονομικοί 
αναλυτές, λογιστές, διοικητικοί  
υπάλληλοι, στελέχη πωλήσεων και 
μάρκετινγκ κλπ. 
Για να μπορέσει να γίνει μέλος εταιρίας κάποιος θα πρέπει να 
υποβάλει βιογραφικό σημείωμα όπου θα πληροί απαραίτητες 
προϋποθέσεις όπως σοβαρή παιδεία και εκπαίδευση από αναγνω-

ρισμένα και έγκριτα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα καθώς επίσης είναι απαραίτητα 
η γνώση ξένων γλωσσών και χρήσης 
Η/Υ. 
Στην ερώτηση «Όπως όλοι γνωρίζου-
με μια εταιρία για να εξασφαλίσει μια 
αξιόπιστη θέση στην αγορά πρέπει να 
ξεχωρίζει από τις άλλες παρόμοιες. 
Ποια ήταν η πρωτοποριακή καινοτο-
μία όπου την διαφοροποιούν από τις 
άλλες παρόμοιες εταιρίες;» Η απάντη-
ση ήταν. 

Η βάση και οι μονάδες παραγωγής, η διασπορά των κοιτασμά-
των, καθώς και η συνεχής προσπάθεια στην ικανοποίηση των 
αναγκών των πελατών, σε συνδυασμό της εισφοράς της εταιρίας 
στην κοινωνική υπευθυνότητα, συμβάλλοντας στην οικονομική 
ανάπτυξη στις μέρες μας και φροντίζοντας για τη διατήρηση του 
φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος κατατάσσει την εταιρία 
σε μια από τις καλύτερες και ξακουστές στο είδος της διαφορο-
ποιώντας την από πολλές όμοιες της. 
Βέβαια δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την ερώτηση για 

την οικονομική κρίση όπου η απάντη-
ση μας εξέπληξε. 
Στην ερώτηση λοιπόν αν «Τα έσοδα 
και τα έξοδα της εταιρίας έχουν επη-
ρεαστεί από την οικονομική κρίση; 
Και αν ναι πως το αντιμετωπίζετε για 
να εξασφαλίσετε την βιωσιμότητα της 
εταιρίας» 
Η απάντηση ήταν: Ο ετήσιος τζίρος 
της εταιρίας φτάνει το 1 εκατομμύριο 
ευρώ. Η μόνη δυσκολία που συνάντη-
σε στον οικονομικό τομέα, ήταν το 
2008 και αυτό λόγω των παραρτημά-

των της στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στις Η.Π.Α., όπου 
σημειώθηκε ζημία, επομένως υπήρχε και μείωση των αγορών. 
Παρόλα αυτά, τα αξιόλογα παραρτήματα της εταιρίας καθώς και 
η ίδια, έχουν μείνει ανέπαφες από την οικονομική κρίση, ακόμα 
και στις μέρες μας. 
Μια από της πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν 
«Ποια ήταν τα πρώτα βήματα της εταιρίας για να γίνει γνωστή 
στην αγορά;». 
Η απάντηση ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα, λόγω ότι έγινε μια μικρή 
περιήγηση στην ιστορία της. 
Η αρχή έγινε από απλούς σκαφτιάδες, όπου άρχισαν με την πάρο-
δο του χρόνου να αναρωτιούνται όλο και περισσότερο για τον 
τόπο όπου εργάζονται και τι μεταλλεύματα βγάζει. Άρχισαν μια 
έρευνα για το στοιχείο όπου εργαζό-
ντουσαν. Μετά από μια δεκαετία 
άρχισαν να αναπτύσσουν ακόμα πε-
ρισσότερο την έρευνα τους, έχοντας 
ως στόχο το που πάνε τα μεταλλεύμα-
τα του τόπου και το πώς τα αξιο-
ποιούν. Μαζεύτηκαν οι πληροφορίες 
που ήθελαν και με τις τότε πρωτοπορι-
ακές καινοτομίες, την δεκαετία του 90, έγινε μια προσπάθεια για 
μια ολοκληρωμένη εικόνα με το επιτυχές αποτέλεσμα να δημι-
ουργηθεί μια εταιρία έχοντας μια θέση στις πιο αξιόλογες εταιρίες 
σε παγκόσμιο επίπεδο στις μέρες μας. 

 
Με ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε 
όλες τις παρουσιάσεις και εισηγήσεις 
των στελεχών-ομιλητών. 
Η εμπειρία μας αρκετή για να προ-
βληματιστούμε και εμείς για το μέλ-
λον μας . 
 

Γασπαράτος Γιώργος Β΄Ο/Δ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  
ΣΤΗΝ S&B 
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Η Διευθύντρια τμήματος 
προσωπικού μας ενημερώ-
νει και απαντά στις ερωτή-
σεις μας 

Ο market manager ικανο-
ποιημένος ακούει τις ερω-
τήσεις μας και μας απαντά 
με ευχαρίστηση 

Η έρευνα και η καινοτομία 
κυρίαρχες δραστηριότητες 
για την επιτυχημένη εξέλι-
ξη της εταιρίας 



 

Θεσμός πλέον στο σχολείο μας η εθε-
λοντική αιμοδοσία. 
Για 5η συνεχόμενη χρονιά η σχολική κοινό-
τητα συμμετέχει στο πρόγραμμα της εθελο-
ντικής αιμοδοσίας που διοργανώνει το σχο-
λείου μας σε συνεργασία με το Γενικό Κρα-
τικό Νοσοκομείο Νίκαιας. 
Παρουσιάζουμε μερικές από τις ερωτήσεις 
που υποβάλλονται και απαντώνται κατά την 
ενημερώσει που γίνεται στους μαθητές.    
1)   Από πού προέρχεται το ΑΙΜΑ που 
μεταγγίζεται στους ασθενείς; 
 Το αίμα δυστυχώς είναι το μόνο «φάρμακο» 
που δε μπορεί να παρασκευαστεί στα εργα-
στήρια! Ο μόνος τρόπος για να καλυφθούν οι 
ανάγκες των ασθενών σε αίμα είναι από εμάς 
τους ίδιους. 
2)    Μπορώ να δώσω ΑΙΜΑ; 
Φυσικά, αν είσαι υγιής και είσαι από 18 έως 
65 ετών. Πριν την αιμοδοσία θα γίνει ιατρι-
κός έλεγχος για να διαπιστωθεί η κατάσταση 
της υγείας σου. Η εθελοντική αιμοδοσία 
απευθύνεται σε ενήλικα συνειδητοποιημένα 
κι ευαισθητοποιημένα άτομα. Αν είσαι όμως 
17 και θέλεις να αιμοδοτήσεις, μπορείς, με 
τη γραπτή συγκατάθεση των γονιών σου! Η 
ευαισθητοποίηση κι η προσφορά θεμελιώνε-
ται από μικρή ηλικία. Στην Κύπρο γίνονται 
αιμοληψίες στα Λύκεια! 
3)    Κάθε πότε μπορώ να δίνω ΑΙΜΑ; 
Η διαδικασία της αιμοδοσίας κρατάει μόλις 
10 λεπτά και μπορείς να δίνεις 3 - 4 φορές το 
χρόνο. Σε περίπτωση που είσαι εθελοντής 
αιμοδότης εγγεγραμμένος σε Σύλλογο, ο 
Σύλλογος σε ενημερώνει κάθε φορά που 
«έρχεται η σειρά σου», ώστε να υπάρχει μια 
συνεχής, σταθερή και επαρκής ποσότητα 
αίματος στα Νοσοκομεία. 
4)    Πρέπει να πάω νηστικός; 
Όχι! Πριν αιμοδοτήσεις είναι καλό να έχεις 
φάει καλά πριν 1-2 ώρες, να έχεις ξεκουρα-
στεί και την προηγούμενη μέρα να μην έχεις 
καταναλώσει αλκοόλ. Μετά την αιμοδοσία 
πρέπει να πιεις πολλά υγρά, να αποφύγεις τη 
βαριά άσκηση, το κάπνισμα και την οδήγηση 
για τουλάχιστον 1 ώρα. 
5)    Γιατί πρέπει να συμπληρώσω το ερω-
τηματολόγιο που μου δίνουν στο κέντρο 
αιμοδοσίας πριν μου πάρουν ΑΙΜΑ; 
Ο γιατρός της αιμοδοσίας πρέπει να γνωρίζει 
εάν έχεις πάρει φάρμακα τις προηγούμενες 
μέρες, εάν πήγες στον οδοντίατρο, εάν 
έκανες κάποια επέμβαση, για το καλό το 
δικό σου, αλλά και των ατόμων που θα λά-
βουν το αίμα. Πρέπει να μιλήσεις στο γιατρό 
με κάθε ειλικρίνεια και να δώσεις πληροφο-
ρίες, όπως π.χ. εάν έχεις κάνει τατουάζ ή 
πιρσινγκ, χειρουργείο ή μετάγγιση αίματος, 
για να είσαι σίγουρος πως δε θα μολύνεις 
κάποιον συνάνθρωπό σου άθελά σου. 
6)    Πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η 
διαδικασία της εθελοντικής Αιμοδοσίας; 
Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μία εύκολη 
και ανώδυνη διαδικασία Το μόνο που θα 

αισθανθείς είναι ένα μικρό τσίμπημα, όπως 
ακριβώς και όταν κάνεις αιματολογικές εξε-
τάσεις στο μικροβιολογικό εργαστήριο. Εί-
ναι απολύτως ασφαλής διαδικασία και ο 
αιμοδότης δε διατρέχει κανένα κίνδυνο, κα-
θώς οι γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό 
διασφαλίζουν τις καλύτερες συνθήκες. Όλα 
τα σύνεργα που χρησιμοποιούνται είναι απο-
στειρωμένα και μίας χρήσης. Επομένως, δεν 
υπάρχει κανένας κίνδυνος μετάδοσης ασθέ-
νειας. 
7)    Τι μπορεί να πάθεις αν δώσεις ΑΙΜΑ; 
Η αιμοδοσία είναι μία ασφαλής και ταυτό-
χρονα υγιεινή διαδικασία, διότι κινητοποιεί-
ται ο μυελός των οστών για την παραγωγή 
νέων κυττάρων αίματος. Ταυτόχρονα γίνεται 
μοριακός έλεγχος για έναν μεγάλο αριθμό 
ασθενειών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
πως νοσείς, θα ειδοποιηθείς από το προσωπι-
κό του Κέντρου Αιμοδοσίας. 
8)    Πόσα cc αίματος περιέχει η κάθε φιά-
λη αίματος που δίνεις; 
350-450cc. Πρόκειται για ένα μικρό σακου-
λάκι. Ο ανθρώπινος οργανισμός περιέχει 5 
λίτρα αίματος. Η ποσότητα του αίματος που 
δίνεις στην Αιμοδοσία έχει οριστεί από την 
Ιατρική Επιστήμη, ώστε να μη διατρέχει 
κανένα κίνδυνο ο δότης. Μετά την αιμοδοσί-
α ο οργανισμός σου αντικαθιστά αμέσως την 
ποσότητα του αίματος που προσέφερες. 
Προσφέρεις μόνο το 1/15 του όγκου του 
αίματός σου κι αυτό για λίγα λεπτά! Διότι η 
φύση έχει προνοήσει, έτσι ώστε φεύγοντας 
από το κτίριο της αιμοδοσίας, στον οργανι-
σμό σου να κυλούν και πάλι 5 λίτρα αίματος, 
όσα είχες και πριν πας εκεί! 
9)    Ποιοι χρειάζονται το ΑΙΜΑ; 
Βρέφη, πολυμεταγγιζόμενα άτομα 
(λευχαιμικοί, καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, 
πάσχοντες μεσογειακής αναιμίας) επιπλοκές 
τοκετού, χειρουργικές επεμβάσεις, θύματα 
τροχαίων, και πολλοί άλλοι. Ο αριθμός των 
ατόμων που χρειάζονται αίμα είναι τραγικά 
μεγάλος. Η ανάγκη δε γνωρίζει ηλικίες, φύ-
λο, θρησκεία και εθνικότητα. Μπορεί να 
χτυπήσει την πόρτα του καθενός μας. Το 
ποσοστό των ατόμων που έχουν ανάγκη 
είναι μεγάλο. Σε κάθε 10 νοσοκομειακούς 
ασθενείς οι 2 χρειάζονται μετάγγιση αίμα-
τος! 
10) Γιατί δεν επαρκεί το ΑΙΜΑ στην Ελ-
λάδα; 
 Στη χώρα μας χρειαζόμαστε 600.000 φιάλες 
αίματος! Το ποσοστό των υγιών ατόμων που 
είναι εθελοντές αιμοδότες είναι μικρό. Ανα-
γκαζόμαστε και εισάγουμε αίμα από την 
Ελβετία! Κάθε ένα παιδί με μεσογειακή α-
ναιμία για να κρατηθεί στη ζωή χρειάζεται 
κάθε χρόνο έως και 24 αιμοδότες, που αιμο-
δοτούν τακτικά 3-4 φορές το χρόνο, γιατί 
έχει ανάγκη από 3-4 μονάδες αίματος κάθε 
μήνα για να ζήσει. Ένας πολυτραυματίας, 
θύμα τροχαίου ατυχήματος χρειάζεται κατά 
μέσο όρο 10 - 40 φιάλες αίματος. Στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση 1.700.000 άτομα τραυματί-
ζονται σε τροχαία! Έρευνες δείχνουν πως 
αυτός ο αριθμός θα διπλασιαστεί μέσα στα 
επόμενα 50 χρόνια! Ιδιαίτερα το καλοκαίρι 
οι ανάγκες είναι αυξημένες, γιατί αυξάνονται 
τα τροχαία ατυχήματα και μειώνονται οι 
αιμοδότες, καθώς όλοι λείπουμε διακοπές. 
Για να καλυφθούν αυτές οι έκτακτες μεγάλες 
ανάγκες, οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς 
αναγκάζονται να λαμβάνουν λιγότερες φιά-
λες αίματος από όσες χρειάζονται για μια 
καλή ποιότητα ζωής. Πριν φτιάξεις βαλίτσα, 
πετάξου ως την αιμοδοσία! 
11) Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να συνει-
σφέρεις για τις ανάγκες των ασθενών στη 
χώρα μας; 
Μπορείς να γίνεις Εθελοντής Δότης Μυελού 
των οστών, αιμοπεταλίων και πλάσματος, 
καθώς και Δωρητής Οργάνων! Αν για κάποι-
ο λόγο οι ιατρικές σου εξετάσεις σου επιβάλ-
λουν να μη δίνεις αίμα, σε πολλές περιπτώ-
σεις μπορείς να δώσεις αιμοπετάλια ή πλά-
σμα, χωρίς κανέναν απολύτως κίνδυνο για 
την υγεία σου. Κατά τη διάρκεια της αιμοπε-
ταλιαφαίρεσης, ειδικό μηχάνημα κρατά μόνο 
τα αιμοπετάλιά σου, χωρίς να σου αφαιρεί 
τον υπόλοιπο όγκο του αίματος. 
12)  Τι κερδίζω αν δώσω αίμα; 
Πολλά και ανεκτίμητα! 
νιώθεις περήφανος που σώζεις μια ζωή 
έχεις ένα αίσθημα ευεξίας 
είσαι κοινωνικά υπεύθυνος και ενεργός 
είσαι κι εσύ ένα πολύτιμο μέλος του παγκό-
σμιου εθελοντικού κινήματος 
καλύπτεις τον εαυτό σου και τους συγγενείς 
πρώτου βαθμού 
Το αίμα στη χώρα μας λαμβάνεται και χορη-
γείται δωρεάν. Από το 1979 έχει απαγορευ-
τεί η εμπορεία του, η αμειβόμενη δηλαδή 
αιμοδοσία. 
 
ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ..... 
Ιατρικές έρευνες στο εξωτερικό έχουν κατα-
δείξει πως οι άνδρες που προσφέρουν τουλά-
χιστον 3 φορές το χρόνο αίμα, μειώνουν έως 
και κατά 50% τον κίνδυνο να παρουσιάσουν 
κάποια καρδιακή πάθηση ή καρκίνο. Έχει 
αποδειχθεί πως τελικά μάλλον δεν ευθύνεται 
η χοληστερίνη για τα υψηλά ποσοστά καρδι-
αγγειακών παθήσεων στους άντρες, αλλά το 
υψηλό ποσοστό σιδήρου που υπάρχει στο 
αίμα και δεν μπορεί να αποβληθεί. 
6 στους 10 από μας θα χρειαστούμε μετάγγι-
ση αίματος κάποια στιγμή της ζωής μας. 
Πράγματι, στατιστικά δεδομένα δείχνουν 
πως 1 στους 2 θα χρειαστεί έστω και 1 φιάλη 
αίματος στη ζωή του.  
Εγώ ή εσύ... Μπορεί και οι δύο!  

 
 
 

Σουμάκης Π.  
Γ΄ Ο/Δ 
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AIDS σημαίνει Acquired Immune Deficiency Syndrome δηλαδή 
Σύνδρομο της Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας και προκαλείται από τον 
HIV. 
 Οι ονομασίες HIV και AIDS μπορεί να συγχέονται γιατί και οι δύο 
αυτοί όροι περιγράφουν την ίδια νόσο. Σκεφτείτε το AIDS σαν μια 
προχωρημένη HIV νόσο. Ένα άτομο με AIDS έχει ένα ανοσοποιητι-
κό σύστημα τόσο αποδυναμωμένο από τη δράση του HIV που συνή-
θως αρρωσταίνει από μία ή περισσότερες καιροσκοπικές λοιμώξεις 
όπως πνευμονία (PCP) ή Σάρκωμα Καπόζι (KS), Σύνδρομο Επίσχνα-
σης (απώλεια βάρους), βλάβες στην μνήμη, ή καρκίνους. Αν κάποιο 
άτομο με HIV διαγνωσθεί με κάποιες από αυτές τις ευκαιριακές λοι-
μώξεις (ακόμα και αν τα CD4 είναι πάνω από 200), τότε λέμε ότι έχει 
AIDS. Το AIDS συνήθως παίρνει καιρό για να αναπτυχθεί από την 
στιγμή που το άτομο μολυνθεί με HIV - συνήθως μεταξύ 2 έως 10 
χρόνια ή και περισσότερο. 
Όταν ένα άτομο διαγνωσθεί με AIDS, τότε θεωρείται ότι αυτό το 
άτομα έχει AIDS, ακόμα και αν τα CD4 του ανέβουν και πάλι ή α-
ναρρώσει από την ασθένεια που καθόρισε ότι έχει AIDS.  
Ποια είναι τα συμπτώματα της HIV λοίμωξης; 
Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στο 87% των ατόμων που μο-
λύνονται από τον ιό HIV, εκδηλώνονται 2-4 εβδομάδες μετά την 
μόλυνση και μοιάζουν με τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος 
ή της γρίπης (πυρετός, πονόλαιμος, πονοκέφαλος, υπνηλία, εξάντλη-
ση). Τα συμπτώματα της πρωτολοίμωξης μπορεί να είναι παρόμοια 
και με συμπτώματα άλλων σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων 
και άλλων λοιμώξεων όπως η λοιμώδης μονοπυρήνωση ή η ηπατίτι-
δα, που είναι πιο διαδεδομένες και μεταδίδονται ευκολότερα. Επίσης 
το άγχος, ο φόβος και η ανασφάλεια μπορεί να προκαλέσουν συ-
μπτώματα σε κάποιους ανθρώπους, ακόμα και αν δεν έχουν HIV. 
 
Μερικοί άνθρωποι που μολύνονται με HIV παρουσιάζουν πολύ 
έντονα συμπτώματα, ενώ άλλοι δεν αισθάνονται τίποτα απολύτως. 
Όσοι έχουν συμπτώματα συνήθως παρουσιάζουν πυρετό, κούραση ή 
αλλεργία. Άλλα συνηθισμένα συμπτώματα μπορεί να είναι: πονοκέ-
φαλος, πρησμένοι αδένες και πονόλαιμος. Αυτά τα συμπτώματα μπο-
ρεί να παρουσιαστούν μερικές μέρες ή εβδομάδες μετά την μόλυνση 
με τον ιό. Αυτή η περίοδος λέγεται πρωτολοίμωξη ή οξεία HIV λοί-
μωξη. 

Συμπτώματα ΠΡΩΤΟΛΟΙΜΩΞΗΣ 

Λόγω του ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα που σχετίζο-
νται με την πρωτολοίμωξη ή την οξεία HIV λοίμωξη, τα συμπτώματα 
δεν είναι αξιόπιστος τρόπος για την διάγνωση της HIV λοίμωξης. Ο 
μόνος τρόπος για να διαπιστωθεί αν κάποιος έχει μολυνθεί, είναι να 
κάνει ένα τεστ αντισωμάτων HIV, αν και το τέστ αντισωμάτων απο-
δίδει αποτελέσματα μόνο όταν το ανοσοποιητικό σύστημα του μολυ-
σμένου ατόμου αναπτύξει αντισώματα στον HIV. Κατά τη διάρκεια 
της περιόδου μεταξύ της μόλυνσης και της ανάπτυξης αντισωμάτων, 

τα τεστ αντισωμάτων έναντι του ιού είναι άχρηστα, διότι βγαίνουν 
αρνητικά. 
Αν ανησυχείτε για την πιθανότητα να έχετε μολυνθεί με τον ιό HIV 
πρόσφατα και έχετε συμπτώματα όπως τα παραπάνω, πηγαίνετε στο 
γιατρό. Ο γιατρός μπορεί να εκτιμήσει αν έχετε μολυνθεί με HIV ή 
κάποιον άλλο ιό. Αν πιθανολογήσει ότι υπάρχει μόλυνση με HIV, 
μπορεί να κάνει ένα PCR (Polymerase Chain Reaction) τέστ για να 
διαπιστώσει αν ο ιός HIV είναι παρόν στο αίμα. 
Πως μπορώ να διαπιστώσω αν κάποιος έχει HIV; 
Δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να διαπιστώσετε αν κάποιος άλλος 
έχει HIV. Πολλοί άνθρωποι με HIV δείχνουν απόλυτα υγιείς. Άλλοι 
μπορεί να έχουν κάποια συμπτώματα ίδια με αυτά κοινών παθήσεων. 
Δεν μπορείτε να διαπιστώσετε αν κάποιος είναι οροθετικός από την 
εμφάνισή του. Ο μόνος τρόπος να διαπιστώσετε αν κάποιος έχει HIV, 
είναι αν σας το πει ο ίδιος 
Πως κολλάει κάποιος (και πως προφυλάσσεται από) HIV; 
Ο HIV μεταδίδεται κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, μέσω 
της απευθείας επαφής με μολυσμένο αίμα και από την μητέρα προς το 
έμβρυο.  
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο HIV ΔΕΝ μεταδίδεται με: 

Σάλιο, δάκρυα, ιδρώτα, κόπρανα ή ούρα  
Αγκαλιά  
Φιλί  
Μασάζ  
Χειραψία  
Τσιμπήματα εντόμων  
Συγκατοίκηση με κάποιον οροθετικό  
Κοινή χρήση τουαλέτας ή ντους  

Πως θα αποφύγω τη μόλυνση με HIV; 
Ο HIV είναι ένας ιός που μολύνει τους ανθρώπους όταν εισέρχεται 
στα κύτταρα του αίματος. Για να αποφύγετε τη μόλυνση με HIV, 
πρέπει να εμποδίσετε το αίμα, σπέρμα, κολπικό υγρό, η μητρικό γάλα 
κάποιου μολυσμένου ατόμου να μπει στο σώμα σας μέσω του στόμα-
τος, αιδοίου, πρωκτού, κορυφής του πέους ή πληγών του δέρματος.  
Κινδυνεύω; 
Κάποιες συμπεριφορές είναι περισσότερο επικίνδυνες από άλλες. 
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο παράγοντας επικινδυνότητα δεν 
είναι το άμεσο αίτιο της ασθένειας. Ο HIV προσβάλει ανθρώπους σε 
κάθε σημείο του φάσματος επικινδυνότητας και πολλοί άνθρωποι που 
θεωρούνται ως "υψηλού κινδύνου" δεν μολύνονται ποτέ. Η κατανόη-
ση του παράγοντα επικινδυνότητας μπορεί να σας βοηθήσει να εκτι-
μήσετε καλύτερα το ρίσκο σας.  
Προστασία 
Ο κίνδυνος της μετάδοσης του HIV μειώνεται σημαντικότατα 
χρησιμοποιώντας ένα προφυλακτικό. 
Μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας από τον HIV με την γνώ-
ση. Κατανοώντας πως μεταδίδεται ο HIV και γνωρίζοντας καλά τον 
εαυτό σας και τον σύντροφό σας, είναι το κλειδί της προστασίας 
έναντι του ιού HIV. 

 
 
 
Μπακοστέργιου Κωνσταντίνα Γ΄Νοσ. 

 
 

     Τι είναι το  
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Κάντε το αυτοκίνητό σας με χαμηλό 
κόστος υβριδικό. 

Χρησιμοποιήστε το υδρογόνο που είναι 
δωρεάν. 

Κουραστήκατε να δαπανάτε πολλά χρή-
ματα σε καύσιμα; 

Θέλετε να εξοικονομήσετε έως και 50% 
του ποσού που δαπανάτε σήμερα; 

Τώρα υπάρχει ένα σύστημα υδρογονοκί-
νησης που σας επιτρέπει να μειώνετε την 
κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου 
σας με πολύ χαμηλό κόστος. 

Το καύσιμο σας αναμιγνύεται με το   
υδρογόνο που παράγεται στο αυτοκίνητό 
σας σε μια διαδικασία αποκαλούμενη 
ηλεκτρόλυση - η διάσπαση του νερού 

(H2O) στα αέρια συστατικά μέρη του, το 
υδρογόνο (H2) και οξυγόνο (O). 

Το αέρια, υδρογόνο κατευθύνεται προς το 
θάλαμο καύσης του κινητήρα, μέσω της 
εισαγωγής αέρα, όπου αναμιγνύεται με 
βάση τον άνθρακα καυσίμων (βενζίνη, 
πετρέλαιο, υγραέριο) και γίνετε ανάφλε-
ξη. 

Η αύξηση αυτή των οκτανίων σε επίπεδο 
του μείγματος αέρα / καυσίμου αφήνει τα 
καύσιμα να καούν σχεδόν εντελώς, μειώ-
νοντας έτσι την ποσότητα των ρύπων που 
απελευθερώνονται στην εξάτμιση. 

Είναι μια απλή τεχνολογία η οποία μπο-
ρείτε να εγκαταστήσετε πολύ εύκολα στο 
αυτοκίνητό σας. 

ΜΟΝΤΕΛΑ HYDRO 

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΜΠΕΡ PWM 
12/24V 
Ένα από τα κύρια και πιο 
σημαντικά εξαρτήματα για ένα 
καλό σύστημα υδρογόνου είναι το 
PWM (Pulse Width Modulator). 
Αυτή  η μ ικρή  σ υσ κευή 
ηλεκτρον ικού κυκλώματος 
ελέγχει τους ηλεκτρικούς 
παλμούς που διαπερνούν το 
σύστημα καθαρού υδρογόνου η 
και το ΗΗΟ, το οποίο ρυθμίζει 
την ροή έτσι ώστε να παράγεται η 
καλύτερη δυνατή ποσότητα 
υδρογόνου από την γεννήτρια.  
Το PWM, όπως εφαρμόζεται 
στον έλεγχο του υδρογόνου, είναι 
ένας τρόπος για να παραδίδει 
ε νέ ργε ια  μ έσ α  από μ ία 
επιτυχημένη σειρά παλμών, 
αλλάζοντας τη συχνότητα, 
αντίθετα με ένα αναλογικό σήμα. 
Θα σας επιτρέψει να ελέγχετε τα 
αμπέρ που πηγαίνουν στο 
σύστημα με πολύ εύκολο τρόπο. 
Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στις 
κυψέλες να λειτουργούν με 
χαμηλή θερμοκρασία και αυξάνει 
την διάρκεια ζωής τους όπως και 
την παραγωγή υδρογόνου. 
Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά 
εξαρτήματα στο σύστημα 
υδρογ όνου.  Κρατάε ι την 
αναλογία αερίου νερού σωστή για 
να κάνει τον κινητήρα να 
δουλεύει ομαλά και αποδοτικά 
ανοιγοκλείνοντας την μονάδα 
στιγμιαία, ώστε με αυτόν τον 
τρόπο να επιτυγχάνετε το μέγιστο 
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Τεχνολογία υδρογόνου 
Το υδρογόνο δεν υπάρχει στη φύση με τη 
μορφή καθαρού αερίου. Οι μέθοδοι παρα-
σκευής χωρίζονται σε 3 κύριες κατηγορίες, 
τις θερμοχημικές, τις ηλεκτρολυτικές και τις 
φωτολυτικές. Οι περισσότερες μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του 
περιλαμβάνουν τη διαδικασία της υδρόλυ-
σης: 

 
Μεταξύ των κυριότερων χρήσεων του είναι 

 Στην παρασκευή αμμωνίας, μεθανίου ή μεθανόλης. Αυτά χρησιμοποιούνται στη 
συνέχεια για την παρασκευή άλλων προϊόντων, όπως εκρηκτικά, λιπάσματα, αντι-
ψυκτικά κτλ. 

 Στην τεχνολογία τροφίμων για την παρασκευή υδρογονανθράκων. 

 Στην επιστήμη της φυσικής με εφαρμογή στη μελέτη των στοιχειωδών σωματιδίων. 

 Με τη μορφή υγρού βρίσκει χρήση στη μελέτη της υπεραγωγιμότητας. 

Πέρα από τις πολλές του χρήσεις στη χημική βιομηχανία, το υδρογόνο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως φορέας ενέργειας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η τάση κατανάλωσης 
καυσίμων όλο και λιγότερης περιεκτικότητας σε άνθρακα είναι εμφανής. Το υδρο-
γόνο απαλλαγμένο από κάθε ποσό άνθρακα μπορεί να προσφέρει αρκετή ενέργεια 
για καθημερινές χρήσεις όπως η ηλεκτροδότηση κτιρίων ή η κίνηση των μεταφορι-
κών μας μέσων. Μάλιστα αυτή τη στιγμή γίνονται σημαντικές προσπάθειες, κυρίως 
στα ιδιαίτερα ανεπτυγμένα κράτη, για τη μετατροπή της προσαρμοσμένης στα καύ-
σιμα άνθρακα υποδομής σε υποδομή με βάση το υδρογόνο. Ενδεικτικά, η Ισλανδία, 
προβλέπει σε μία υποδομή πλήρως βασισμένη στο υδρογόνο μέχρι το 2030-2040, 
ενώ μέχρι το 2030 στόχος του υπουργείου ενέργειας των Η.Π.Α. είναι η αντικατά-
σταση του 10% της ενεργειακής κατανάλωσης από ενέργεια υδρογόνου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πως το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να παραχθεί ενέργεια είναι οι λεγόμενες κυψέλες καυσίμου (fuel cells) στοιχεία τα 
οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με βάση αυτό. 

Μαγνήσαλης Αλέξανδρος Γ΄Οχ. 



 

κό σταθμό που θα δουλέψουμε σαν 
επαγγελματίες αλλά και πράγματα 
που είναι χρήσιμα όταν αποκτήσου-
με οικογένεια.  

Ήρθαμε σε επαφή με πολλά υλικά  
τα όποια θεωρούνται  άχρηστα  και 
δεν φανταζόμαστε ότι μπορούσαμε 

να τα χρησιμοποιήσουμε με      
τέτοιους τρόπους. Άρα μπορούμε 
να πούμε ότι ενισχύθηκε η οικολο-
γική μας συνείδηση. Ψάξαμε στο 
διαδίκτυο, σκεφτήκαμε εργασίες, 
χρησιμοποιήσαμε την φαντασία 
μας και δημιουργήσαμε με τα χέρια 
μας  και όλα  αυτά μέσα σε ένα 
κλίμα που μας έδινε ευχαρίστηση 

Παράλληλα διαπιστώσαμε ότι 
είχαμε ικανότητες που δεν γνωρί-
ζαμε στην καλλιτεχνική έκφραση. 
Το πιο σημαντικό όταν πήγαμε 
στον παιδικό σταθμό μπορέσαμε 
να εφαρμόσουμε άνετα όσα διδα-
χτήκαμε και αυτό μας έδωσε χαρά 
και αυτοπεποίθηση.  

 

Τομέας Υγείας Πρόνοιας 

Στόχοι της δραστηριότητας: 
Να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τα χαρακτηριστικά της προσω-
πικότητας τους, τα ενδιαφέροντα, τις αξίες, τις ικανότητες και τις 
δεξιότητες τους. 
Να αξιοποιούν το δυναμικό τους στη διαδικασία αξιοποίησης των 
θεωρητικών γνώσεων   
Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της γνώσης και της εφαρ-
μογής της  
Να επεξεργάζονται τις  πληροφορίες που  θα συλλέξουν από το 
διαδίκτυο. 
Να προβληματιστούν για τη σύνθεση των απόψεων 
Να εξοικειωθούν με το ομαδικό πνεύμα  
Να αναπτύξουν την ικανότητα αξιολόγησης στοιχείων   
 
Τι    μας προσέφερε   η εργασία  
Το πιο βασικό πράγμα που μας  προσέφερε 
η ερευνητική εργασία είναι ότι κάναμε  
πράγματα που μας άρεσαν πολύ.  

Ασχοληθήκαμε με την πλαστική 

Μάθαμε να 
συνεργαζόμαστε 
μεταξύ μας γιατί 
έπρεπε να πάρουμε πολλές αποφάσεις 
που αφορούσαν το τι θα κάναμε και πως.  

Μάθαμε επίσης πολλούς τρόπους εργασί-
ας που θα μας χρησιμεύσουν  στον παιδι-

Οι μαθητές του project με θέμα  
«Κινητή τηλεφωνία» 
Μας συμβουλεύουν  

Εικαστικές Δραστηριότητες 
Ε.Θ.Δ. του τομέα Υγείας Πρόνοιας 

Σελ.12                                                               Επάλληλα νέα                                                               Τεύχος 5 

Αποφεύγετε  να χρησιμοποιείτε το 
κινητό τηλέφωνο σε  υπόγεια, κλει-
στούς χώρους, ασανσέρ , ανοικτούς 
χώρους της υπαίθρου.  (σημεία με κακό 
σήμα όπου το τηλέφωνο εκπέμπει σε 
πλήρη ισχύ για να συνδεθεί) 
Αποφεύγετε τη χρήση του κινητού 

τηλεφώνου στο αυτοκίνητο, σε 
τρένα, πλοία, λεωφορεία , μετρό  
κλπ αφού η ακτινοβολία 
του ανακυκλώνεται εσωτερι-
κά ανακλώμενη στις μεταλλικές 
επιφάνειες, ενώ καθώς μετακι-
νήστε το κινητό εκπέμπει 
σε πλήρη ισχύ γιατί συνεχώς 
προσπαθεί να συνδεθεί με την πλησιέστερη κεραία 

Να αποφεύγεται η χρήση του κινη-
τού τηλεφώνου    κατά την οδήγη-
ση. ( πρόκληση ατυχημάτων ). 
Ο κάτοχος ενός κινητού τηλεφώνου 
οφείλει πάντα να έχει κατά νου πως 
κάθε κλήση του κινητού του σε ένα 
χώρο με πολύ κόσμο (μετρό, λεωφο-
ρεία κτλ) μπορεί να ενοχλεί τους 

διπλανούς του  
Μην αφήνετε το τηλέφωνο ανοιχτό δίπλα 
σας όταν κοιμάστε, αφού και σε stand by 
στέλνει σήμα κάθε λίγα λεπτά στην πλησιέ-
στερη κεραία κινητής 

Περιορίστε το χρόνο ομιλίας σας από κινητό 
τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το, όταν είναι 
πραγματικά απαραίτητο – επικοινωνή-
στε καλύτερα με SMS. 
Προτιμήστε τις σταθερές τηλεφωνικές γραμ-

μές, ιδιαίτερα όταν κάνετε κλήσεις μεγάλης διάρ-
κειας 

Απομακρύνετε το κινητό 
από το κεφάλι σας κατά την 
διάρκεια των κλήσεων, χρησιμοποιώ-
ντας ανοιχτή ακρόαση ή καλώδιο hands-free  ή 
bluetooth.  
Μην έχετε το τηλέφωνο στην τσέπη σας όταν 
μιλάτε από hands free ή 
bluetooth καθώς τα γεννη-

τικά όργανα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις ασύρ-
ματες ακτινοβολίες. 
Το κινητό δεν πρέπει να είναι σε επαφή με το 
σώμα. Πρέπει να είναι σε απόσταση τουλάχιστον 
40 εκατοστών από το σώμα μας.  
Εάν δεν έχουμε πάνω μας hands free ή blue-
tooth δεν «κολλάμε» τη συσκευή πάνω στο αυτί μας, εναλλάσσουμε 
πλευρά και χρησιμοποιούμε το μεγάφωνο που έχουν αρκετά τηλέφω-
να. 

Να αποφεύγεται η τοποθέ-
τηση του κινητού κοντά 
στην καρδιά, τον εγκέφαλο 
και τα γεννητικά όργανα. 
Οι ευάλωτες περιπτώσεις 
(παιδιά, εγκυμονούσες γυναίκες, χρήστες βηματο-

δοτών) να αποφεύγουν τη χρήση  του κινητού. 



 

Έ Λ Λ Η Ν Ε Σ  Μ Ε  Μ Ε Γ Α Λ Η  
Κ Α Ρ Ι Ε Ρ Α  Σ Τ Ο  Ε Ξ Ω Τ Ε -
Ρ Ι Κ Ο   
 
Ε Λ Ε Ν Η  Α Ν Τ Ω Ν Ι Α Δ Ο Υ   
Αναδείχτηκε ''γυναίκα της χρονιάς'' στην 
τεχνολογία και βραβεύτηκε για το ερευνητικό 
της έργο.  

Σπούδασε Πληρο-
φορική με εφαρμο-
γές στη Βιοϊατρική 
στο Πανεπιστήμιο 
Στερεάς Ελλάδας, 
στη Λαμία -το 
οποίο έκλεισε- και 
στη συνέχεια πήρε 
το μεταπτυχιακό 

της στη Νανοτεχνο-
λογία και την Αναγεννητική Ιατρική από το 
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Έχει επίσης και 
ένα μάστερ στη Μηχανική των Ιστών από το 
Πανεπιστήμιο του Ιλινόις. Και αν αυτά σας 
φαίνονται λίγα, είναι απόφοιτη της Ακαδημί-
ας της NASA για τη Διερεύνηση του Διαστή-
ματος. Και είναι μόλις 25 Μαΐων! Μα είναι 
δυνατόν σε τόσο μικρή ηλικία να έχει κατα-
φέρει τόσα πολλά; 
ΒΑΣΩ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Καθηγή-
τρια Ανοσολογίας 

Πριν από λίγα 
χρόνια, η ελληνι-
κή Ομογένεια 
γέμισε με υπερη-
φάνεια μαθαίνο-
ντας ότι ένα από 
τα «σπλάχνα» 
της, η ερευνήτρια 
Βάσω Αποστολο-

πούλου, ήταν πρωτοπόρος στη μάχη κατά του 
καρκίνου με τη μελέτη της για το εμβόλιο για 
τα αδενοκαρκινώματα. Γεννημένη στην Αυ-
στραλία το 1970, η Αποστολοπούλου απο-
φοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρ-
νης, όπου σπούδασε Ανοσολογία, Βιοχημεία 
και Παθολογία. Συνέχισε τις σπουδές της στις 
ΗΠΑ, όπου και αφιερώθηκε στην ιατρική 
έρευνα, λαμβάνοντας πληθώρα τιμητικών 
διακρίσεων στην καριέρα της. 
ΦΩΤΗΣ ΚΑΦΑΤΟΣ Καθηγητής Βιολογίας 
Από τους πλέον διακεκριμένους Έλληνες 

επιστήμονες του 
εξωτερικού, ο 
Καφάτος διδάσκει 
σήμερα στο περί-
φημο Πανεπιστή-
μιο Imperial του 
Λονδίνου έχοντας 
στο παρελθόν 
διατελέσει καθη-

γητής στο Χάρβαρντ, στο Πανεπιστήμιο Α-
θηνών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Επιπλέ-
ον, είναι πρόεδρος του επιστημονικού συμ-
βουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας. 
Στα επιστημονικά επιτεύγματα που καταξίω-
σαν τον Καφάτο διεθνώς περιλαμβάνονται η 
ανάπτυξη της διαδικασίας κλωνοποίησης του 

cDNA (αντίγραφο DNA), η εκκίνηση του 
γονιδιακού προγράμματος Drosophila 
melanogaster και το σημαντικό του έργο στην 
έρευνα για την ελονοσία. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ. Φυσικός.  
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948 με καταγωγή 
από το Άργος.   

Διετέλεσε ερευνητής 
στο Κέντρο Πυρηνι-
κών Ερευνών Ευρώ-
πης (CERN) στη Γε-
νεύη της Ελβετίας. 
Διετέλεσε ερευνητής 
στην Ecole Normale 
Superieure, Παρίσι, 

και στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, Cambridge, 
των H.Π.A. Από το 2002 κατέχει την έδρα 
Mitchell/Heep της Φυσικής Υψηλών Ενερ-
γειών στο πανεπιστήμιο Texas A&M. Είναι 
διευθυντής του Κέντρου Αστροσωματιδιακής 
Φυσικής του Κέντρου Προχωρημένων Ερευ-
νών (HARC), στο Χιούστον, Τέξας, όπου 
διευθύνει ερευνητικό τμήμα του World Labo-
ratory, που εδρεύει στη Λοζάνη. 
Το κύριο ερευνητικό του έργο ανήκει στο 
πεδίο της σωματιδιακής φυσικής  (φυσική 
υψηλών ενεργειών) και της κοσμολογίας, ενώ 
στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν 
και η δημιουργία μιας ενοποιημένης θεωρίας 
όλων των δυνάμεων της φύσης, η θεωρία του 
Παντός, η υπερσυμμετρία, η υπερβαρύτητα, 
οι θεωρίες υπερχορδών και η βιοφυσική. 
ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΟΥ Αστροφυσικός  
Η Χρύσα Κουβελιώτου γεννήθηκε στην Αθή-
να, σπούδασε Φυσική στο πανεπιστήμιο Αθη-

νών (1975), έκανε το 
μεταπτυχιακό της 
στην αστροφυσική 
στο βρετανικό πανεπι-
στήμιο του Σάσεξ 
(1977) και πήρε το 
διδακτορικό της από 
το Τεχνικό Πανεπι-
στήμιο του Μονάχου 

στη Γερμανία (1981), 
ήταν πιθανώς η πρώτη επιστήμων στον κό-
σμο που έκανε PhD στις εκρήξεις ακτίνων-
γάμα. Για 12 χρόνια δίδαξε Φυσική και Α-
στρονομία στο πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά 
τελικά την «κέρδισε» η έρευνα στη NASA.  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής 
Επιδημιολογίας 
Το δύσκολο με τον Δημήτρη Τριχόπουλο 
είναι να προσδιορίσεις τον τόπο διαμονής 
του. Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Αθηνών, 
Χάρβαρντ και Ουψάλας, ο κ. Τριχόπουλος 
είναι περισσότερο ένας «γιατρός του κό-
σμου». Το πραγματικά αδύνατο, όμως, είναι 
να αποδώσεις με ευσύνοπτο τρόπο τα επιστη-
μονικά του επιτεύγματα. Τα πλέον των 900 
δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα του, οι 
σχετικές με το παθητικό κάπνισμα, τη στεφα-
νιαία νόσο και τον καρκίνο ανακαλύψεις του 
και η χρόνια έρευνά του για την πρόληψη 
λοιμωδών νοσημάτων είναι μερικοί μόνο 
φάροι στην καριέρα του ανθρώπου που κο-

σμεί με το έργο και την παρουσία του την 
ελληνική επιστημονική κοινότητα 
ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΕ Καθηγητής 
Πληροφορικής 

Ο φορητός υπολογιστής 
των 100 δολαρίων, το 
περιβόητο όπλο για τη 
μείωση του ψηφιακού 
χάσματος στον πλανή-
τη μας, φέρει σφραγίδα 
ελληνική! Ο Νίκολας 
Νεγροπόντε, γόνος 

μεγάλης ελληνικής 
εφοπλιστικής οικογένειας, γεννήθηκε το 1943 
στις ΗΠΑ αλλά δηλώνει υπερήφανος για την 
ελληνική του καταγωγή. Καθηγητής του Πα-
νεπιστημίου ΜΙΤ και ιδρυτής του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Media Lab στη Μασαχουσέτη.  
 
............συνεχίζουμε με Χόλυγουντ......... 
 
ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ 
(1929, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ - 1989) 
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός. Θεω-
ρείται ο «πατέρας» του αμερικανικού under-
ground κινηματογράφου.  
Τζένιφερ Ανιστον 
(1969, Καλιφόρνια, ΗΠΑ) 
Ο πατέρας της, Γιάννης Αναστασάκης, κατα-
γόταν από την Κρήτη και νονός της ήταν ο 
Τέλης Σαβάλας. Η Τζένιφερ-Ιωάννα Ανιστον 
πέρασε μάλιστα κάποια από τα παιδικά της 
χρόνια στην Ελλάδα.  
Νία Βαρντάλος 
(1962, Γουίνιπεγκ, Καναδάς) 
Ο πατέρας της γεννήθηκε στα Καλάβρυτα και 
η μητέρα της κατάγεται από τη Λακωνία. Η 

Αν τω ν ί α - Ε υ γ ε ν ί α 
Βαρντάλος υποδύ-
θηκε στο θεατρικό 
«Γάμος αλά ελληνι-
κά» δέκα διαφορετι-
κούς ρόλους και η 
κινηματογραφική 
του μεταφορά έγινε 

η πιο πετυχημένη 
ανεξάρτητη ταινία. 

ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
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Αυτοί και ακόμη περισσότεροι οι 
Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. 
Πόσα δημιουργικά μυαλά λείπουν  από 
τη χώρα μας;  
Ας προβληματιστούν οι αρμόδιοι επιτέ-
λους. 
Ως πότε θα ψάχνουμε για τις ευκαιρίες 
καριέρας εκτός Ελλάδος; 
Μήπως ήρθε η ώρα να φέρουμε όλον 
αυτόν τον κόσμο πίσω για να μπορέσει η 
χώρα μας να βγει από το αδιέξοδο; 
 
Γεωργούλα Σοφία  
Β΄Υγείας –Πρόνοιας 
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3ημερη εκδρομή στη Σπάρτη  

Θέλησα να σας παρουσιάσω τις εντυπώσεις μου απ΄την τριήμερη 
εκδρομή στη Σπάρτη, που πραγματοποιήθηκε στις 11/4/2013, με τη 
συμμετοχή του προγράμματος της εφημερίδας του σχολείου μας, του 
Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού προγράμματος.  
Είναι λίγο δύσκολο να περιοριστώ σε λίγες γραμμές και να σας μετα-
φέρω αυτές τις υπέροχες τρεις ημέρες που ζήσαμε! Θα προσπαθήσω 
όμως όσο μπορώ καλύτερα να σας αποδώσω και να σας περιγράψω 
αυτές τις στιγμές. 
Η εκδρομή μας στη Σπάρτη δεν ήταν ένα ταξίδι που περίεχε μόνο 
εκπαιδευτικούς λόγους και διασκέδαση, αλλά περιείχε και κάποιους 
άλλους σημαντικότερους λόγους που αντιληφθήκαμε μετέπειτα στην 
πορεία. 
Ένα ταξίδι το υποδέχεσαι πάντα με διάθεση, ενέργεια και χαρά έτσι 
κι εμείς ξεκινήσαμε μ΄αυτές τις προϋποθέσεις.  
Η διαδρομή ήταν ευχάριστη, αφού περιείχε γνωριμίες μεταξύ μας 
καθότι δεν γνωριζόμασταν και οι 37, μουσική γέλια στάσεις για ξενα-
γήσεις με την καταπληκτική κι αγαπημένη ξεναγό μας στην κυρία 
Τασούλα, διάφορα πειράγματα κι αστεία και φυσικά δεν παρέλειψε 
κι ο ύπνος αφού το ταξίδι ήταν 
περίπου τρεισήμισι ώρες 
 
Η πρώτη στάση ήταν στον Ισθμό 
της Κορίνθου. Περπάτημα φωτο-
γραφίες, καφεδάκι, λίγο να χαλαρώ-
σουμε και πάλι στην πορεία.  

 
 
Μετέπειτα σταματήσαμε στην Άκρο 
Κόρινθο για να ξεναγηθούμε στο τοπίο. 
Πολλές οι πληροφορίες κι οι συζητή-
σεις με την ξεναγό μας. Ένας πολύ 
γλυκός και ευχάριστος άνθρωπος που 
όλοι αγαπήσαμε. Το σημείο που περπα-
τήσαμε ήταν αρκετά ψηλό κι είχε μια 

υπέροχη θέα που χάζευες. Μεγάλο και πέτρινο το μονοπάτι που όσο 
ανέβαινες όλο και πιο άγριο κι απότομο ήταν. Περπατήσαμε κι ανε-
βήκαμε αρκετά ψηλά ως το βουνό. Οι φωτογραφίες έπεσαν βροχή και 
γέλια επίσης, διότι δεν παρέλειψαν και τα ευτράπελα από τούμπες. 
 
Όταν φτάσαμε στη Σπάρτη περίμενα με ανυπομονησία να γνωρίσω 
την πόλη και να δω τι θα περιείχε το 
πρόγραμμα. Το ξενοδοχείο που μείναμε 
ήταν το Sparta In βρισκόταν μέσα στο 
κέντρο οπότε δεν είχα κανένα πρόβλημα 
να προσανατολιστώ σωστά και να ξεκι-
νήσουμε βόλτες για ανακάλυψη.  

Ταχτοποιηθή-
καμε λοιπόν 
στα δωμάτιά μας κι οι καθηγητές μας ενη-
μέρωσαν πως θα ήμασταν ελεύθεροι για 5 
ώρες περίπου. Ετοιμαστήκαμε για βόλτα 
και φαγητά με περιέργεια να ανακαλύψου-
με και να γνωρίσουμε τη Σπάρτη. 

Μετά το φαγητό επιστρέψαμε για να απο-
φασίσουμε για την βραδινή έξοδο. 
Ο χρόνος πολύς στη διάθεσή μας κι έτσι κι 
εμείς με κάποια παιδιά ξαναβγήκαμε για 
έναν απογευματινό καφέ. Εκεί δεν παρέ-
λειψαν κι οι γνωριμίες κι οι φιλίες με τους 
ντόπιους, οι Σπαρτιάτες αρκετά ανοιχτοί 
και φιλόξενοι.  

 
Η επόμενη μέρα ξεκίνησε με το πρωινό. 
Συγκεντρωθήκαμε όλοι κι η ξενάγηση 
άρχισε με τον προορισμό μας στο μου-
σείο «Ελιάς», ένα μουσείο γεμάτο πλη-
ροφορίες και εικόνες για το ελαιόλαδο 
το οποίο έχει μεγάλη ιστορία αλλά και 

ζήτηση. Η Σπάρτη φημίζεται για το λάδι της. 
Ένα προϊόν το οποίο το εκμεταλλεύονται και 
αξιοποιούν με πολλούς τρόπους όπως για πα-
ράδειγμα με την σαπωνοποιεία. Είδαμε πολλά 
μηχανήματα και εργαλεία, είδαμε ελαιοτριβεία 
με μικρογραφίες από περασμένους αιώνες, 

ακόμη και αρχαία νομίσματα που είχαν 
ως σύμβολο την ελιά, πιθάρια που χρησί-
μευαν ως αποθηκευτικοί χώροι λαδιού ή 
ελιάς σε διάφορα μεγέθη. Επίσης μάθαμε 
για το εμπόριο του λαδιού στην αρχαιό-
τητα. Πολλές οι πληροφορίες και οι εικό-
νες λοιπόν.  

Δεν σταματήσαμε όμως εκεί. Η 
μέρα περιείχε και μια εκπληκτική 
ξενάγηση με ελεύθερη βόλτα στη 
Μονεμβασιά, ένα μαγευτικό κάστρο 
πάνω στη θάλασσα σαν μια μικρή 
πόλη σαν κάποιο νησί με μαγαζάκια, 
με στενά δρομάκια κοιτάζοντας σε 
όποιο σημείο κι αν σταθείς το βουνό 
και την φοβερή θέα.  

Το πρωινό ξύπνημα της τρίτης ημέρας ήταν δύσκολο και το να μαζέ-
ψουμε τα πράγματα μας και πάρουμε το δρόμο της επιστροφής ακό-
μα πιο δύσκολο. Επιβιβαστήκαμε στο 
πούλμαν και κάναμε την τελευταία 
μας ξενάγηση στο Μιστρά.  
Εκεί ήταν πράγματι μια ξεχωριστή 
ξενάγηση. Ήταν σ΄ένα ύψωμα που 
έβλεπες όλη τη Σπάρτη. Είδαμε εκκλη-
σίες, το κάστρο και διασχίσαμε το 
βουνό που κυριαρχεί στη Σπάρτη κι 
αυτό γιατί συνέχεια η ξεναγός μας 
αναφερόταν σε αυτό και τα γέλια ήταν ασταμάτητα. 
 
Επιστροφή λοιπόν, με στάση για φαγητό και με ένα κλίμα ανάμεσα 

μας τόσο οικείο, λες κι αυτές οι 3 μέ-
ρες ήταν πολύ περισσότερες και μας 
έκαναν να νοιώθουμε ότι γνωριζόμα-
σταν χρόνια. Στη διαδρομή για την 
Αθήνα μέσα στο πούλμαν υπήρχαν οι 
ευχαριστίες κι ομιλίες των καθηγητών 
και της ξεναγού αλλά και τα πετυχημέ-
να ανέκδοτα του οδηγού. Όλα ήταν 
τόσο όμορφα. Όταν φτάσαμε αφήσαμε 

πίσω τη Σπάρτη αλλά κουβαλούσαμε μέσα μας όλες αυτές τις στιγ-
μές. 
 
Η εκδρομή αυτή ήταν μια εμπειρία και 
ένα ταξίδι ξεγνοιασιάς που άφησε πολ-
λά. Πρόσφερε εκπαίδευση, διασκέδα-
ση, μα το σημαντικότερο που πρόσφερε 
ήταν το δέσιμο μεταξύ των παιδιών. 
Έγιναν καινούργιες γνωριμίες και φιλί-
ες με αφορμή αυτήν την εκδρομή. Κά-
ποιοι ίσως χαθούν. Το μόνο σίγουρο 
είναι πως θα μείνουν όμορφες αναμνή-
σεις για τον καθένα από εμάς. Δε θα μπορούσε η σχολική χρονιά να 
έκλεινε με ωραιότερο τρόπο.  
Αυτό που κατάλαβα πάντως είναι πως αν δεν ζήσεις έναν άνθρωπο 
δεν μπορείς να πεις ότι τον ξέρεις. Όλοι έχουμε δύο πλευρές. Όπως κι 
εγώ στο ταξίδι μας κυριάρχησε η πλευρά του χιούμορ και της τρέλας 
μου μα όλοι βαθιά μας ανακαλύπτουμε μονίμως και άλλα στοιχεία 
του εαυτού μας.  
Θα θυμάμαι αγαπημένους ανθρώπους απ΄αυτήν την 3ημερη και θα 
τους ευχηθώ τα καλύτερα για το μέλλον. 

Δημητρίου Άννα 
Γ΄Βρεφ. 
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