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Λίγα λόγια για το περιοδικό μας 

Ιδέα, όνειρο, πραγματοποίηση  

Το περιοδικό μας φέτος έγινε 10 χρονών. Μεγάλωσε, κι εμείς μεγαλώσαμε. Κάναμε 
πραγματικά αγώνα, κάτω από αυτές τις συνθήκες που επικρατούν γύρω μας.  

Τι ακούμε; Πανδημία, πόλεμοι, περιορισμοί, απαιτήσεις, υποχρεώσεις……                                                  
Τι νοιώθουμε; Απογοήτευση;  Προβληματισμό; Θυμό; Λύπη; Αβεβαιότητα; Ναι όλα αυτά! 

Μα κάπου εκεί είναι κι άλλα…..  

Σκοπός! Ελπίδα!  Προσμονή! Όνειρο! Δύναμη! Γνώση! Επιτυχία!                                                    
Να γιατί δεν το βάζουμε  κάτω! 

Βοηθοί μας σε αυτή την προσπάθεια συχνά οι εργασίες που αναλάβαμε σε διάφορα 
μαθήματα. Ναι, αυτά χτίζουν το μέλλον. Χρησιμοποιώντας το παρελθόν, αναζητήσαμε, 
ερευνήσαμε και αναλάβαμε το ρόλο του αρχιτέκτονα! 

 

Η ομάδα μας.  

Ολόκληρη η Γ΄ Τάξη του σχολείου μας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές των τμημάτων Γ1, Γ2, Γ3 στα πλαίσια του μαθήματος των εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων έγραψαν άρθρα, βρήκαν  πληροφορίες, σχεδίασαν,  κατασκεύασαν, ζωγράφισαν 
με σκοπό να δημοσιευθούν κάποια από αυτά στο περιοδικό.  Καθώς πέρα από τις 
υποχρεώσεις για το μάθημα θεωρήθηκε ενδιαφέρουσα πρόκληση η δημοσίευση! 

  

υπεύθυνη καθηγήτρια:                        ……….                                      επιμέλεια εξώφυλλου: 

Δημοπούλου Ελένη                                                                                    Δημοπούλου Ελένη 

 

Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα 

ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα 

                                                                                        Νίκος Καζαντζάκης 
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Στους υπέροχους αρθρογράφους και μικρούς δημοσιογράφους που συνετέλεσαν στην 

έκδοση του φετινού περιοδικού μας, θέλω να θυμίσω ότι πρέπει να βλέπετε πάντα 

μπροστά με χαμόγελο.  

Μπορείτε να καταφέρετε πάρα πολλά, όταν είστε προσηλωμένοι στους  στόχους σας.  

Μέχρι τώρα έχετε αποδείξει καθημερινά ότι  είστε ικανοί, αρκεί να πιστεύετε στις 

δυνάμεις σας.  

Να έχετε πάντα τη διάθεση να ανακαλύψετε τι κρύβετε στην ψυχή σας κι όλα είναι 

εφικτά 

Σας εύχομαι  Καλή Σταδιοδρομία 

και πολλές επιτυχίες σε ό,τι κι αν κάνετε στη ζωή σας!! 

                                                                         Με βαθιά αγάπη κι εκτίμηση 

                                                                                     Η καθηγήτριά σας 

                                                                                   Δημοπούλου Ελένη 

 



 

Το σχολείο μας 

«Πες µου και θα ξεχάσω.
∆είξε µου κι ίσως να θυµάµαι.
Κάνε µε να το βιώσω και θα το καταλάβω….»
   

 

Πού αλήθεια είναι ο καλύτερος
Πού θα διεξαχθεί καλύτερα
Ποιος τόπος θα δώσει την
προβληματισμών, απόκτησης
Πού αλλού εκτός από το

Στο σχολείο μας κάθε μέρα είναι
μαζί, κάθε μέρα προχωρούμε ένα

Καλώς ήλθατε, λοιπόν! Δείτε λίγα

 

 

 

 

        :                                                                                                     
…                                                                                
…,,,,                         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαθεματική :Εργαστήρια

Πέρα από τις εκπονήσεις γραπτών
δημιουργικότητα και τη φαντασία
μερικούς από τους τρόπους που διάλεξαν

 

Κατασκευή γέφυρας με                                                          
τρεχούμενο νερό                                                                                          
έργο των μαθητών:                                                                           
Μπαλωμενάκη Ανδρέα                                                         
& Κατσουλάκη                                                                   
Σταύρου                                            

 

Η γέφυρα του Κερίτη 
κατασκευή από πηλό, έργο
της μαθήτριας Κακουλίδη 
Βαλέρια  
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«Πες µου και θα ξεχάσω. 
∆είξε µου κι ίσως να θυµάµαι. 
Κάνε µε να το βιώσω και θα το καταλάβω….» 

    παλιά κινέζικη παροιµία 

είναι ο καλύτερος τρόπος για να συμβούν όλα τα παραπάνω
διεξαχθεί καλύτερα η διαδικασία της μάθησης; 

θα δώσει την ευκαιρία για απόκτηση γνώσεων, κοινωνικοποίησης
προβληματισμών απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων; 

εκτός από το σχολείο;  

κάθε μέρα είναι διαφορετική και αποτελεί πηγή έμπνευσης για
προχωρούμε ένα βήμα μπροστά.  

Δείτε λίγα από τα κατορθώματά μας και γνωρίστε μας

                                                                                                      
                                                                                                           

 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων- Ν. Λογοτεχνία (Γ΄τάξη

γραπτών εργασιών, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν
τη φαντασία τους με όποιο τρόπο εκφράζονταν καλύτερα 

τρόπους που διάλεξαν: 

                                                          
                                                                                         
:                                                                           

Ανδρέα                                                         
                                                                   

                                                                                                                                                                     

 

 

Το γεφύρι της Άρτας                                 
έργο της μαθήτριας 
Μπολουδάκη Γεωργίας 

πετρόχτιστη γέφυρα
μαθήτριας Βαγιωνάκη

έργο  
Κακουλίδη 

έργο των
Κοσταντίνα
Μπαλλίου
Αναστασίας
Γιαννικάκη
Ασπασίας

παλιά κινέζικη παροιµία  

όλα τα παραπάνω;  

γνώσεων κοινωνικοποίησης, 

έμπνευσης για όλους. Όλοι 

γνωρίστε μας:  

(Γ΄τάξη) 

δυνατότητα να αναπτύξουν τη 
 Αλλά ας δούμε 

 

πετρόχτιστη γέφυρα  έργο της 
Βαγιωνάκη Αριάδνης 

έργο των:    Ντέντα 
Κοσταντίνα   
Μπαλλίου 
Αναστασίας και  
Γιαννικάκη 
Ασπασίας                                                                       
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                                                               «Ο Γεροστάθης»  

έργο του μαθητή Ψαριανού Σπύρου 

                                                

 

 

 

 

   

 

                                                        «ἡ ἰσχύς  ἐν  τῇ ἑνώσει»  

έργο του μαθητή Αρετάκη Γιώργου  

   

 Εκφραστήκαμε με ζωγραφική για τα 

 επαγγέλματα 

                                                                                        

 

 

 

 έργο της μαθήτριας Μήτρου Σοφίας 

 

 

 

 

 

                                                                                          

Ζωγραφίσαμε εικόνες που φανταστήκαμε   
διαβάζοντας   το βιβλίο του Γεροστάθη:                                                                                       Ζωγραφίσαμε   τοίχους του σχολείου 

 

  έργο της μαθήτριας Σάρα Χίντρεϊ 

έργο της μαθήτριας Λιονάκη Κατερίνας    
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Κατασκευάσαμε φιγούρες Καραγκιόζη στο εργαστήριο της Τεχνολογίας  
                                                                                               

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά, 
ζωντανέψαμε  αυτόν τον αξιαγάπητο λαϊκό ήρωα. 

Έναν ήρωα απλό, φτωχό μα πλούσιο σε γέλιο, που συχνά καταπιάνεται και με σύγχρονα 
ζητήματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο, με το δικό του σατυρικό ύφος κάθε φορά! 

 

  

 

 



 

Δράσεις και διαθεματικές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδύσσεια- Τεχνολογία 

διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων

ο αργαλειός της Καλυψώς (τμήμα

    

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

    
πρόσωπα

πολυδιάστατο
αφού
μαθήματα
καταφέρν
και
κάποιοι
γνώση
αληθινή
μαθητές
τους
εργαστήριο
Εφάρμοσαν
δεξιότητες
προσφέροντας
καλό
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διαθεματικές προσεγγίσεις των μαθημάτων

προσέγγιση των μαθημάτων 

ς τμήμα Α2) 

        

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

    Το μάθημα με τα χίλια 
πρόσωπα   

πολυδιάστατο, διαθεματικό, 
αφού συνδυάζει όλα τα 
μαθήματα, ενώ ταυτόχρονα 
καταφέρνει να δώσει υπόσταση 
και νόημα,  σε όλα αυτά που 
κάποιοι νομίζουν ότι είναι ξερή 
γνώση, χωρίς ανταπόκριση στην 
αληθινή καθημερινή ζωή μας. Οι 
μαθητές ακόμα και στα κενά 
τους έκαναν εργασίες, στο 
εργαστήριο της Τεχνολογίας. 
Εφάρμοσαν γνώσεις και 
δεξιότητες που έχουν αποκτήσει, 
προσφέροντας τις για το κοινό 
καλό!!!  

μαθημάτων 



 

Ομαδοσυνεργατική

τμήμα

«Χτίζοντας 

σχέσεων»

 

 

 

Οι μαθητές κι οι μαθήτριες του τμήματος
δικά τους καλλωπιστικά φυτά

 

                                            Στο πλαίσιο
Λογοτεχνίας της Γ΄ γυμνασίου

                                             γέφυρα

                                            πτώση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μα και μια διαφορετική προσέγγιση
και διδασκαλία της τραγωδίας ΕΛΕΝΗ
της Γ΄ γυμνασίου, κατά την οποία
μαθητές μετέγραψαν το κείμενο
κρητικά κι έπειτα το μετέτρεψαν
κόμικ με ενσωματωμένες κρητικές
συνήθειες και παραδόσεις σε αυτό
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Ομαδοσυνεργατική δράση με το 
τμήμα Α2 με θέμα: 

Χτίζοντας το σχολείο των θετικών 

σχέσεων»  

μαθήτριες του τμήματος έφεραν και φύτεψαν στις αλτάνες του
καλλωπιστικά φυτά. 

το πλαίσιο του μαθήματος της                                                               
Γ΄ γυμνασίου οι μαθητές του Γ3 έγραψαν δημοτικά τραγούδια

γέφυρα του Κερίτη, 3 χρόνια μετά την  

πτώση της ιστορικής αυτής γέφυρας  

διαφορετική προσέγγιση   
τραγωδίας ΕΛΕΝΗ,  

κατά την οποία οι 
μετέγραψαν το κείμενο στα 

μετέτρεψαν σε 
ενσωματωμένες κρητικές 

παραδόσεις σε αυτό. 

άνες του σχολείου τα 

                                                               
δημοτικά τραγούδια με θέμα τη             
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού βιβλίου 
έγινε παρουσίαση στην ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου 
Παζινού της 1ης σχολικής έκδοσης του σχολείου μας 
"Ταξιδεύοντας με τον Μικρό Πρίγκιπα στον Αλικιανό και                  

τα τα γύρω χωριά". 

 

 

Οι μαθητές μας επίσης συμμετείχαν με έργα τους στην Έκθεση Μαθητικής Δημιουργίας, 
που πραγματοποιήθηκε στο Γιαλί Τζαμισί: «Βόλτα σε 2 ρόδες»  

Συγκεκριμένα, αντλώντας έμπνευση από τον Ποδηλατικό Γύρο, ο οποίος αναβίωσε μετά από 
10 χρόνια στην Ελλάδα, οι μαθητές επέλεξαν και δημιούργησαν τα έργα τους βασιζόμενοι σε 
μία από τις 4 θεματικές της έκθεσης: 

1. «Ορθοπεταλιά στην Ιστορία»: η ιστορία του 
Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου 

2. «Ποδηλατική Διαδρομή στην Κρήτη»: μέρη απ’ 
όπου περνά ο Ποδηλατικός Γύρος κι αναδεικνύουν την 
ομορφιά του τόπου μας 

3. «Ευ αγωνίζεσθαι»: χωρίς φίλαθλο πνεύμα δεν 
μπορεί να υπάρξει αθλητισμός 

4. «Μικρή πυξίδα»: αλλαγή προσανατολισμού πάνω 
στο θέμα της προσβασιμότητας. 

 

 

 

 

 

αλλά ας δούμε τα εξαίρετα αυτά έργα, με τα οποία συμμετείχε το σχολείο μας στην έκθεση 
αυτή! 

  

έργο της μαθήτριας Βολιτάκη Χριστίνας 
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.  

 

 

έργο των: Χατζηδάκη Ιορδάνη και ……     έργο των: Κορακάκη Δήμητρας και ……….                                                                                                                  
…………….Φραγκιουδάκη Μαρίας                                        Μουζουράκη Αλεξίας 

 

.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έργο της μαθήτριας Τζεκάκη Μαρίνας έργο του  μαθητή Τσιχλάκη Στέλιου 

έργο της μαθήτριας: Επιτροπάκη Μαρκέλλας  
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   έργο της μαθήτριας Κουτσογιαννάκη Ευτυχίας               έργο της μαθήτριας Δασκαλάκη Φρειδερίκης 

                

        

 

                                                                             

  έργο της μαθήτριας Μανουσάκη Χρυσάνθης                    έργο της μαθήτριας Ντότζι Ανίσα 

έργο των: Σάρα Χίντρεϊ και …………       
…………Φραντζεσκάκη Δήμητρας 
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έργο της μαθήτριας Μακρυμανωλάκη Βασιλικής                 

 

  

έργο της μαθήτριας Μπαλωμενάκη Αντωνίας  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

                                                                             έργο της μαθήτριας Παπαδάκη Εμμανουέλας 

 

έργο των Γιαννικάκη Ασπασίας και     
………Μπαλλίου Αναστασίας 

 

έργο της μαθήτριας 
Χατζηγρηγοράκη Ευαγγελίας 
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έργο του μαθητή Σεληνιωτάκη Αντώνη                                   έργο του μαθητή Σκρέτα Λεονάρντο 

     
έργο της μαθήτριας Πετροπουλέα Γεωργίας              έργο της μαθήτριας Σταφυλαράκη Όλγας  

 .                                                                                                                  
έργο της μαθήτριας Παντελάκη Κατερίνας  

                                                                                                         
έργο της μαθήτριας Καψαλάκη Ειρήνης 

έργο των:     Ντινιακού Μαρίας                      
……………Μυλωνάκη Δημήτρη και                  
……………Αντωνιαδη Νίκου      
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έργο της  μαθήτριας Ελευθεράκη Ευδοξίας              έργο της μαθήτριας Παπαγεωργίου Βασιλικής 

 

- 

 

Συμμετοχή είχαμε και  στην 1η Έκθεση Μαθητικής Δημιουργίας του Δήμου Πλατανιά, που 
έγινε στις 4 και 5 Μαΐου του 2022, στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμβάρι. 

  

 

 



 

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

-Συμμετοχή μαθητών μας σε
λογοτεχνικό Διαγωνισμό του Συνδέσμου
Διαγωνισμό  «Βιτσέντζος Κορνάρος
συμμετείχαν είναι οι: Αριάδνη
Σχοινοπλοκάκη στον πρώτο, ενώ
Τσιχλάκης, Δήμητρα Φραντζεσκάκη
Τζεκάκη. Τιμητική διάκριση
λογοτεχνικό διαγωνισμό απέσπασε
Στέλιος Τσιχλάκης γράφοντας
βασισμένη στον Ερωτόκριτο, για

-Συμμετοχή είχαμε και στον 8

 

 

  

 

 

 

 

 

 

στην αναπηρία (6.12.21).
-  

έργο της μαθήτριας Κοτοβού Ραφαέλας
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διαγωνισμούς: 

μαθητών μας σε 2 λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και συγκεκριμένα
Διαγωνισμό του Συνδέσμου Φιλολόγων και τον 1ο Παγκρήτιο

Βιτσέντζος Κορνάρος». Οι μαθητές που 
οι Αριάδνη Βαγιωνάκη κι Ευτυχία 

στον πρώτο, ενώ στο δεύτερο οι: Στέλιος 
Δήμητρα Φραντζεσκάκη και Μαρίνα 

Τιμητική διάκριση στον Παγκρήτιο 
διαγωνισμό απέσπασε ο μαθητής του Γ3, 

γράφοντας μια δική του ιστορία 
Ερωτόκριτο, για την δύναμη του έρωτα και της αγάπης 

και στον 8ο διαγωνισμό Σκιτσοφρένεια@Pierce 2022  

- Η ταινία "Τα κορδόνια του" προβλήθηκε
Διαγωνισμό 14ο International Youth Film Festival
Sunrise Film Festival, που έλαβε χώρα στην Τιφλίδα
Γεωργίας κατά το διάστημα 11-15 Νοεμβρίου
και στον διαγωνισμό 4ο Διεθνές Φεστιβάλ 

αναπηρία (6.12.21).  

 
- Η ταινία "Ήταν η 

Ακρόπολή μας" απέσπασε το 
3ο βραβείο στην κατηγορία 
Γυμνασίων, στον 3ο Διεθνή 
Μαθητικό Διαγωνισμό 
Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας
«Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου

Κοτοβού Ραφαέλας 

συγκεκριμένα στον 38ο 
Παγκρήτιο Μαθητικό 

του προβλήθηκε στον Διεθνή 
Festival Tbilisi 

χώρα στην Τιφλίδα της 
Νοεμβρίου 2021, καθώς 

Φεστιβάλ RoDi - Η Τέχνη 

Ψηφιακής Δημιουργίας  
της πόλης σου». 
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   5/11/2021:   Το σχολείο 
μας συμμετείχε στους 
διαγωνισμούς «ΘΑΛΗΣ»  & 
«ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ».  
 

  

 

  

Το σχολείο κυκλοφόρησε το 10ο Σχολικό 
Ημερολόγιο με θέμα: «Το σπίτι μας ήτανε 
ρόγδι». Πρόκειται για το βίωμα της 
γερμανικής  κατοχής μέσα από τη ματιά 
παιδιών της εποχής. 

 

 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ» του Ιδρύματος Μαριάννα Βαρδινογιάννη  με τίτλο 
«Το Δικαίωμα και η Μαντινάδα», οι μαθητές ζωγράφισαν θέματα από 
την κρητική υφαντουργία. Στόχος να διδαχθούν, σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την εφαρμογή και την υπεράσπισή τους να 
ευαισθητοποιηθούν και να εφαρμόσουν τα διδάγματα αυτά στην 
καθημερινότητά τους.  

 

Επίσης συμμετοχή είχαμε και στην μαθητική διημερίδα που πραγματοποιήθηκε  στο 
πλαίσιο του «Εορτασμού των 200 χρόνων 
από την επανάσταση του 1821», με θέμα: 
«Οι  γυναίκες στην  επανάσταση του 
1821» 
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 Η θεατρική ομάδα  

Το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης παρουσιάσε φέτος ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικής δημιουργίας που 
πραγματεύεται την εφηβεία ως περίοδο αναζήτησης ταυτότητας, εξαρτημένης από τα 
στερεότυπα και τις διακρίσεις όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί, από τον τόπο όπου οι έφηβοι 
γεννήθηκαν και μεγαλώνουν. Κι όλα αυτά ταξιδεύουν μέσα στις σχολικές τσάντες και 
μέσω μιας βαλίτσας που ξεκινά απ’ το σχολείο του Αλικιανού, στριμώχνει μέσα της 
εικόνες, σκέψεις και συναισθήματα και ταξιδεύει στο χρόνο για να κρατήσει ό,τι αγάπησε 
και να διώξει ό,τι μίσησε. O έφηβος και η ζωή του μέσα σε μια τσάντα 

Μέσα από εβδομαδιαίες τρίωρες συναντήσεις στο χώρο του σχολείου μας  η ομάδα μας 
δούλεψε  με συνεργάτες από διαφορετικά πεδία τεχνών όπως το θέατρο, η μουσική, ο 
χορός, τα νέα μέσα και δημιουργήσαμε τις δική  μας  παράσταση:   

Μια δοκιμασία που τη λένε.. Εφηβεία  

. 
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Το χριστουγεννιάτικο παζάρι μας  

 

 

 

Όλοι προσέφεραν με τον τρόπο τους για να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας που έχουν 
ανάγκη  

 

Α1 

Γ1 

Γ3 

Β3 
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Κάποια έσοδα πήγαν στο «make a wish»  

 

 

 

 Και κάποια άλλα για τον Σύλλογο  

      «Ορίζοντα»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

   

 

   από τα   

τμήματα      

Γ1-Γ3 
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Η Ημέρα Αθλητισμού   

  περιελάμβανε  συμμετοχή  

σε διάφορα αθλήματα 

        στην αυλή του  

σχολείου 

  

 

 

 

 

 

 

κι οι περίπατοί μας;; 

Αυτοί κι αν ήταν ξεχωριστοί!! Περίπατοι που οι ίδιοι οι μαθητές γίνονταν ξεναγοί! Κι έτσι 
μάθαμε την ιστορία των μνημείων μας….. 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



21 
 

 

Μα βρεθήκαμε  και στις εκδηλώσεις που έγιναν την 1η Δεκέμβρη στο φρούριο Φιρκά.  

«….ημέρα μνήμης και απόδοσης της οφειλόμενης τιμής, σε αυτούς 
που αγωνίστηκαν για να χτίσουν μια πατρίδα ελεύθερη. Η ιστορική 
επέτειος της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, μας υπενθυμίζει πως 
πριν από 108 χρόνια, ο Ελευθέριος Βενιζέλος σφράγισε την πορεία του 
τόπου στο σύγχρονο κόσμο, φροντίζοντας για την εθνική κυριαρχία 
και την ανεξαρτησία του. Έχουμε υποχρέωση να κρατήσουμε 
ζωντανές τις αξίες που εξέφρασε και υπηρέτησε ο 
Ελευθέριος Βενιζέλος. Αξίες που 
συμβολικά εκφράστηκαν με την ύψωση 
της Ελληνικής σημαίας στο Φρούριο 
Φιρκά την 1η του Δεκέμβρη του 
1913» ανέφερε στη δήλωσή του ο κ. 
Αρναουτάκης.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Όμως κι οι απλοί περίπατοι μέσα στη φύση, έχουν μια άλλη θέση στην καρδιά μας: 
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Στις 16/05/2022 η Β΄ τάξη 
ξεναγείται στο χώρο της 
Πανεπιστημιούπολης στο 
Ρέθυμνο 
Συζητήθηκαν τρόποι 
επιλογής επαγγέλματος 
και η επίσκεψή τους 
ολοκληρώθηκε με ένα 
βιωματικό παιχνίδι -έξω 
στη φύση- με στόχο να γνωρίσουν 
οι μαθητές/τριες με βιωματικό τρόπο τα 
επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ  

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 2022 
 

Φέτος με χαρά και ενθουσιασμό αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στο Πείραμα του 

Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της γης.    Η δράση διοργανώθηκε από την 

ΠΑΝΕΚΦΕ (Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Κέντρων 
Φυσικών  Επιστημών) σε… συνεργασία με το Εθνικό  
Αστεροσκοπείο Αθηνών, και την έγκριση του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Το πείραμα του Ερατοσθένη είναι ένα πείραμα του 3ου αι. μ.Χ. 

και με την εφαρμογή του κατόρθωσε ο Ερατοσθένης ο 
Κυρηναίος να   υπολογίσει την περιφέρεια της Γης με 
γεωμετρικό τρόπο. Οι υπολογισμοί του έφτασαν 
αρκετά κοντά στην πραγματική τιμή που έχουμε 

σήμερα. Ο Ερατοσθένης ήξερε ότι 
κατά το μεσημέρι του θερινού 
ηλιοστασίου, οι ακτίνες του Ήλιου 
στη Συήνη (Ασουάν) πέφτουν 
κάθετα. Βασισμένος σε αυτό, 
τοποθέτησε ένα ραβδοειδές αντικείμενο κάθετα στο έδαφος στην 
Αλεξάνδρεια και μέτρησε τη γωνία μεταξύ του αντικειμένου και των 

ακτίνων του ήλιου. Επειδή η απόσταση Γης-Ήλιου είναι μεγάλη, οι 
ακτίνες πέφτουν σχεδόν παράλληλα.  
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Άρα αυτή η γωνία είναι σχεδόν ίση με τη γωνία του κυκλικού τόξου Αλεξάνδρειας - Συήνης 
ως εντός εναλλάξ………….                                                 

 Η γωνία που μέτρησε είναι 7,2ο. Μετά από αυτή τη 
διαδικασία βρήκε ότι η περιφέρεια της Γης είναι 39 με 46 
Km. Η τιμή που έχουμε βρει σήμερα ως την περιφέρεια της 
Γης είναι 40.008 Km. Παρατηρήθηκε ότι η σωστή τιμή 
βρίσκεται στους υπολογισμούς του Ερατοσθένη. 

Έτσι γίναμε κι εμείς μικροί επιστήμονες για λίγο, 
εφαρμόζοντας αυτά που μάθαμε στα μαθηματικά, τη φυσική 
και τη γεωγραφία, κάναμε τις 
μετρήσεις μας και υπολογίσαμε την 
ακτίνα της γης, ακολουθώντας τα 
χνάρια του αρχαίου Έλληνα 

μαθηματικού, γεωγράφου αστρονόμου, γεωδαίτη, μουσικού, ποιητή, 
ιστορικού, φιλόλογου και συγγραφέα, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος 
άνθρωπος στην ιστορία που υπολόγισε το μέγεθος της Γης και 
κατασκεύασε ένα σύστημα συντεταγμένων με παράλληλους και 
μεσημβρινούς. Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατασκεύασε επίσης  και 
έναν χάρτη του κόσμου, όπως αυτός  θεωρούσε ότι ήταν.  

 

 

 

 

,        
https://www.astro.noa.gr/ 
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Στα πλαίσια του μαθήματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ασχοληθήκαμε με πολλά 
θέματα και αποφασίσαμε ότι αξίζει να αρθρογραφήσουμε γι’ αυτά. Θέματα που ανασύρουν 
γνώση από το παρελθόν, ή «κοιτούν» το μέλλον, ή μας γνωρίζουν τις φυσικές ομορφιές του 
τόπου μας, συνεντεύξεις και πολλά πολλά άλλα. Μα ας τα δούμε όλα αυτά: 

  

 Θέμα: αρχαία Ελλάδα και αρχαίος πολιτισμός……………………………….  

Τα παιχνίδια  στην Αρχαία Ελλάδα γράφει η  Σκουλά  Παρασκευή ……………………                                      

 

Σβούρα 

Ένα παιχνίδι επιδεξιότητας ήταν ο στρόμβος ή σβούρα. Υπήρχαν 
διαφορετικά είδη σβούρας, με διαφορετικά σχήματα και χρώματα. 
Σε ένα παιχνίδι με σβούρα το παιδί έριχνε τη σβούρα μια φορά μέχρι 
αυτή να σταματήσει να γυρίζει, σε άλλο παιχνίδι το παιδί έδινε 
ώθηση στη σβούρα με ένα μικρό μαστίγιο για να συνεχιστεί η 
περιστροφή της. 

Ζάρια 

 

Τα ζάρια ή πεσσοί, όπως και στις μέρες μας, 
είχαν σημεία σε κάθε πλευρά, από το 1 μέχρι 
το 6. Ανήκουν στην κατηγορία των τυχερών 
παιχνιδιών και παίζονταν επίσης από τους 
άντρες. Ήταν από πηλό, οστά, ελεφαντοστό, 
χαλκό ή άλλο πολύτιμο μέταλλο. 

 

Άθυρμα, Κύλιντρο, Απόρραξις  

Αγαπημένο παιχνίδι των μεγαλύτερων σε ηλικία 
αγοριών ήταν «το άθυρμα», ένα πήλινο αλογάκι πάνω 
σε ρόδες, που το έσερναν σε όλο το σπίτι. Το παιχνίδι 
όμως που λαχταρούσαν όλα τα αγόρια ήταν ένα 
«αμαξάκι με ρόδες». Συνήθως το έσερναν τα 
αγαπημένα τους σκυλιά κι όταν αυτά κουράζονταν το 
έσερναν τα παιδιά μόνα τους. 
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Η πλαταγή 

Ήταν ένα παιχνίδι που έδιναν στα παιδιά στον αρχαίο κόσμο, 
ελληνικό και ρωμαϊκό. Οι περισσότερες πλαταγές της ελληνικής 
και ρωμαϊκής αρχαιότητας είναι πήλινες. Ωστόσο, έχουν 
διασωθεί κάποια παραδείγματα από ξύλο, οστό και μέταλλο. 
Κάποιες μοιάζουν με ορθογώνια κρόταλα. Άλλες έχουν ένα 
πήλινο σφαιρίδιο ή ένα χαλικάκι, που τοποθετούνταν στο 
εσωτερικό του αντικειμένου πριν την όπτησή του, ώστε να 

παράγεται ήχος. Αντιθέτως, οι μεταλλικές πλαταγές έφεραν κρίκους που με την κίνηση, 
παρήγαγαν ήχους. 

Τροχός 

Οι τροχοί είναι συνήθως χάλκινοι και υπάρχουν 
μεγαλύτεροι και μικρότεροι. Η διάμετρος τους 
κυμαίνεται ανάμεσα στα 80 και 130 εκατοστά. Ο 
τροχός δεν είναι όμως μόνο παιχνίδι. Τον 
χρησιμοποιούσαν και στις παλαίστρες, όπου 
γυμνάζονταν οι νέοι. Ο Ιπποκράτης μάλιστα, ο 
φημισμένος γιατρός, στο βιβλίο του «Περί Διαίτης», 
τον συστήνει σε όσους θέλουν να κρατηθούν σε καλή 
φυσική κατάσταση. 

πηγή:https://www.slideshare.net/6lykeiovolou/ss-23443019, https://el.wikipedia.org/wiki/ 

https://docplayer.gr/   

Μαντινάδες για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό γράφει ο Σκουλάς Μιχάλης  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εις τον αρχαίο πολιτισμό…………                                                                                                                      
Ο θρήνος ήταν λίγος………………                            
Και η αγάπη τολμηρή ………….                    
Για να αγαπήσει κτήνος  

Αυτός ο αρχαίος πολιτισμός ……….        
Μας έφτιαξε την χώρα ………… 
Και έσπειρε έξυπνα  μυαλά………..                  
Για να ‘μαστε έτσι τώρα 

Εις τους αρχαίους πολεμιστές……..                    
Που έσωσαν την χώρα……………                          
Και ένα γνωστό πολιτισμό ………                         
Που ξέρουν όλοι τώρα! 
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γράφει η Βαγιωνάκη Αριάδνη 

Οι γέφυρες χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την διευκόλυνση των μεταφορών, π.χ. στη 
διάβαση ποταμιών, που φουσκώνουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ έχουν 
χρησιμοποιηθεί υδρογέφυρες για την μετακίνηση νερού. Επίσης, πέρα από τις 
τεχνητές γέφυρες στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 26 φυσικές γέφυρες. 
Θα δούμε 3 από τις πιο μακριές προς το παρόν στην Ελλάδα 

1.  Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, γνωστή και ως γέφυρα 
«Χαρίλαος Τρικούπης», ήταν έτοιμη το 2004, 
εγκαινιάστηκε επίσημα λίγο πριν από την έναρξή των 
Ολυμπιακών αγώνων. Η γέφυρα φέρει το όνομα του 
Έλληνα Πρωθυπουργού που οραματίστηκε το έργο 
της σύζευξης της Πελοποννήσου με τη Δυτική Ελλάδα το 1889, μεταξύ 
του Ρίου(προάστιο Πάτρας) και του Αντιρρίου. Είναι μία καλωδιωτή γέφυρα, από τις 
μεγαλύτερες σε μήκος στον κόσμο, με συνεχές κατάστρωμα 2252m. Το έργο 
θεωρείται ένα από τα δυσκολότερα στον κόσμο, λόγω του μεγάλου βάθους 
θεμελίωσης, που φτάνει έως και τα 65m κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και 
της υψηλής επικινδυνότητας, λόγω σεισμικότητας της περιοχής. Συμβάλλει 
ουσιαστικά στην ενίσχυση των δεσμών της Δυτικής Ελλάδας με την υπόλοιπη χώρα 
και διευκολύνει την επικοινωνία με την Ιταλία και την Δυτ. Ευρώπη
2.Η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων  με  μήκος 1372m .Αποτελεί τμήμα της Εθνικής Οδού 

Κοζάνης- Λάρισας και βρίσκεται 15km νοτιοανατολικά 
της Κοζάνης και 7 km  βορειοδυτικά των Σερβίων. Ενώνει τις 
δυο πλευρές της Λίμνης Πολυφύτου κι είναι χαραγμένη πάνω 
στον πανάρχαιο οδικό άξονα που ένωνε την Βόρειο με την 

Κεντρική Ελλάδα. Στην ουσία πρόκειται για δύο γέφυρες που ενώνονται μεταξύ τους.
Αποτελεί μοναδικό θέαμα για τους επισκέπτες της Κοζάνης, με τους περισσότερους 
να ομολογούν ότι πρόκειται για μία από τις πιο όμορφες εικόνες που αντικρίζει ο 
επισκέπτης.  

3.Η Υψηλή Γέφυρα Ευρίπου (Νέα γέφυρα Χαλκίδας) είναι 
καλωδιωτή γέφυρα  πάνω από τον πορθμό στην Εύβοια, 
κοντά στη Χαλκίδα. Η κατασκευή της διήρκεσε 8 έτη (1985-
1993). Ήταν η  πρώτη καλωδιωτή γέφυρα της χώρας μας, 
έχει συνολικό μήκος 694,5m. και οι πυλώνες της φτάνουν σε ύψος τα 90 m. 
Αποτελείται από τρία τμήματα: τις δύο προσβάσεις της από Εύβοια και Βοιωτία και 
το κεντρικό τμήμα μήκους 395 μέτρων, που είναι καλωδιωτό.Η γέφυρα 
εγκαινιάστηκε στις 9 Ιουλίου 1993 και κόστισε συνολικά 9,5 εκατ. ευρώ (τότε 3,25 
δισ. δραχμές). Σημειώνεται ότι επιθεωρήθηκε και συντηρήθηκε για πρώτη φορά το 
2011-2012 και, όπως αποδείχθηκε, ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, παρά τον 
κυκλοφοριακό φόρτο και τους σεισμούς……………………………………….
Βιβλιογραφία: Βικιπαίδεια 
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Θέμα: Βρίσκουμε ή γράφουμε  τραγούδια σχετικά                                                                                       
με  την προσφυγιά και τη μετανάστευση.  

Μιλάμε για τα συναισθήματα που μας δημιουργούν 

 

 

  

Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
από την Φραντζεσκάκη Δήμητρα 

 
Χρόνια πολλά περάσανε  

που είσαστε σκλαβωμένοι 
μακριά από κάθε χαρά  
να΄ στε φυλακισμένοι 

 
τα τόσα που τραβήξατε  
βαθιά είναι χαραγμένα 

και οι σκηνές ξανάρχονται  
στα μάτια τα κλαμένα 

 
μάνες να χάνουνε παιδιά 

μέσα απ΄ την αγκαλιά τους 
και η πίκρα να γίνεται βουνό  
βαθιά μες την καρδιά τους 

 
νέοι και νέες να πονούν  

πικρά να μαρτυράνε  
μες την καρδιά σαν όνειρο  

την λευτεριά ζητάνε  
 

και ο υπερένδοξος στρατός 
σκληρά να πολεμάει 

και την σημαία τους ψηλά  
με πίστη να κρατάει 

 
χιλιάδες ξεσπιτώθηκαν  
τους πήραν ότι είχαν  

τους χτύπαγαν, τους σκότωναν  
και αισθήματα δεν είχαν 

 

μα οι πρόσφυγες αμέτρητοι 
τα σπίτια τους τους λείψαν 

και οι ελπίδες χάνονταν  
μα αυτοί δεν υπόκυψαν 

 
και οι αγνοούμενοι πολλοί 
τους ψάχνουν οι δικοί τους 

και ο πόνος είναι αβάσταχτος 
στα βαθύ της ψυχής τους 

 
γιατί είναι ανοιχτή πληγή  
να βρίσκονται μακριά σου 
τα πρόσωπα που αγαπάς  

και χεις μες την καρδιά σου 
 

στέλνω ελπίδες λευτεριάς 
για εκείνους να τις δούνε 
για να έχουν ένα όνειρο 

στον κόσμο αυτό να ζούνε. 
 

Μες  Στου Βοσπόρου Τα Στενά 

Μες του Βοσπόρου τα στενά                     
ο Γιάννης κλαίει τα δειλινά                              
και ο μεμέτης πλάι του                                                  
πίνει και τραγουδάει του 

Τούρκος εγώ κι εσύ Ρωμιός                                
κι εγώ λαός κι εσύ λαός                                                    
εσύ Χριστό κι εγώ Αλλάχ                                         
όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ 

Με λίγη αγάπη και κρασί                                                    
μεθάω κι εγώ μεθάς κι εσύ                                         
πιες λίγο από το τάσι μου                                                     
αδέρφι και καρντάσι μου 

Τούρκος εγώ κι εσύ Ρωμιός                                                
κι εγώ λαός κι εσύ λαός                           
εσύ Χριστό κι εγώ Αλλάχ                                         
όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ 

Καλλιτέχνης: Γιώργος Νταλάρας  

«Το συναίσθημα που μου δημιουργείται από 
αυτά τα τραγούδια είναι o πόνος των 
ανθρώπων αυτών, που αναγκάστηκαν να 
φύγουν από το σπίτι τους και την πατρίδα 
τους, έτσι ώστε να γλυτώσουν από τον πόλεμο 
και να σωθούν».                                            
Κατσουλάκης Σταύρος 

Ακούγοντας αυτά τα τραγούδια, νιώθω 
ανάμεικτα συναισθήματα για αυτούς τους 
ανθρώπους. Θλίψη και οργή για την άδικη 
μοίρα τους. Γεμίζω ερωτηματικά…………          
Γιατί περνούν δύσκολα?  …………………                         
Γιατί είναι αναγκασμένοι να βασανίζονται? 
Καψαλάκη Ειρήνη 
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    Η αρχαιότερη αναφορά για την τραγωδία των 
προσφύγων και την χορήγηση ασύλου, μας έρχεται από 
την Αρχαία Ελλάδα. Ήδη από τον 5ο π.Χ. αιώνα 
μεγάλοι τραγωδοί, όπως ο Αισχύλος και ο Ευριπίδης 
μίλησαν μέσα από τα έργα τους για ιδέες που 
παραμένουν αναλλοίωτες μέχρι  σήμερα. 
    Η απώλεια της πατρίδας, είτε μιλάμε για την Τροία 
είτε για την Μικρά Ασία, η ανάγκη να διαφύγουν από 
τον θάνατο, είτε πρόκειται για την Αρχαία Σπάρτη είτε για τη Ουκρανία, τη Συρία, την 
Αρμενία ή τον Πόντο, είναι μια τραγωδία που συγκινεί διαχρονικά τους ανθρώπους σε όλα 
τα μήκη και πλάτη της γης. Οι Έλληνες έχουν εκφράσει αυτό το συναίσθημα μέσα από έργα 
τέχνης, το θέατρο μα  και τη μουσική.……………………………………………………….. 
Το 1972, πενήντα χρόνια μετά την τραγωδία της Μικρασιατικής Καταστροφής το 1922, ένα 
τραγούδι του Γ. Νταλάρα  σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα και στίχους του Πυθαγόρα 
φέρνει στην επιφάνεια μνήμες από τις τραγικές εικόνες της “Προσφυγιάς” :   
 
Πάνε κι έρχονται καράβια 
φορτωμένα προσφυγιά 
βάψαν τα πανιά τους μαύρα 
τα κατάρτια τους μαβιά 
 
Σε ποια πέτρα σε ποιο χώμα 
να ριζώσεις τώρα πια 
κι απ' το θάνατο ακόμα 
πιο πικρή είσαι προσφυγιά 
 
Πού να βρίσκεται ο πατέρας  
ψάχνει η μάνα για παιδιά 
μας εσκόρπισε ο αγέρας 
σ' άλλη γη σ' άλλη στεριά 
 
Σε ποια πέτρα σε ποιο χώμα 
να ριζώσεις τώρα πια 
κι απ' το θάνατο ακόμα 
πιο πικρή είσαι προσφυγιά 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      

«Μου δημιουργεί λύπη και ταυτόχρονα σκέφτομαι 
από παλιά πως συμπεριφερόμαστε στους πρόσφυγες 
ως τώρα διότι έχει μελαγχολικό ρυθμό το 
τραγούδι». 
Καψαλάκης Νίκα 

«Το συναίσθημα που μου  δημιουργήθηκε  ήταν 
στενοχώρια, διότι είναι στίχοι που δείχνουν τον 
πόνο των  ανθρώπων που τα περνάνε όλα αυτά. 
Αυτό που θέλω να τους ευχηθώ είναι υπομονή και 
κουράγιο» 
Ανδρουλάκης Πέτρος 

Θλίβομαι, όταν ακούω τραγούδια με αυτό το θέμα. Στεναχωριέμαι, γιατί 
αντιλαμβάνομαι πως πρόκειται για αληθινά γεγονότα που συμβαίνουν 
δίπλα μας, γεγονότα που δεν θέλω ούτε να φανταστώ ότι μπορεί να συμβεί 
στην πατρίδα μου, στην οικογένεια μου, στους φίλους μου ή σε εμένα.                   
Ψαριανός Σπύρος 

 



 

  Πέτρα πέτρα χτίσαμε                                                                                                                              

Πέτρα πέτρα χτίσαμε μια φτωχή
τη ζωή μας κλείσαμε μες στην Κοκκινιά
δάκρυ δάκρυ φτάσαμε ως τη λησμονιά
τι ήμασταν ξεχάσαμε μες στην Κοκκινιά

Μα το βράδυ που 'ρχεται τ' όνειρο
στην Πέργαμο μας φέρνει και στο

Δρόμο δρόμο βρήκαμε χώμα και
απ' τον πόνο βγήκαμε κι από το χαμό
συννεφάκια αρμένισαν σ' άλλους
τα παιδιά μας γέννησαν κόρες κι

Μα το βράδυ που 'ρχεται τ' όνειρο
στην Πέργαμο μας φέρνει και στο
Καλλιτέχνες: Γ. Νταλάρας, Απ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

Οι καμπάνες της Αγίας Σοφίας

Χτύπησαν το παλληκάρι                                      
μεσημέρι στο παζάρι                                               
σαν πουλί σαν περιστέρι                                                                       
ένα ασκέρι φονικό 

Κλαίνε κόρες κλαίνε μάνες                                                            
κλαίει ο ραγιάς                                                           
κλαίνε κλαίνε κι οι καμπάνες
της Αγιά Σοφιάς 

Κόβουνε απ' τους μπαξέδες                                        
γιασεμιά και κατιφέδες                                                            
το χτενίζουν και τ' αλλάζουν
και στενάζουν τα στενά 

Κλαίνε κόρες κλαίνε μάνες                                               
κλαίει ο ραγιάς                                                              
κλαίνε κλαίνε κι οι καμπάνες
της Αγιά Σοφιάς 

 

Καλλιτέχνες

Γ Νταλάρας

Απ
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χτίσαμε μια φτωχή γωνιά                                                                                                   
κλείσαμε μες στην Κοκκινιά                                                                                                        

αμε ως τη λησμονιά                                                                                                      
ξεχάσαμε μες στην Κοκκινιά 

ρχεται τ όνειρο μας παίρνει                                                     
φέρνει και στο Μαρμαρά                                                                                    

βρήκαμε χώμα και νερό                                                             
βγήκαμε κι από το χαμό                                                                                                             

αρμένισαν σ άλλους ουρανούς                                                                                                                  
γέννησαν κόρες κι εγγονούς 

ρχεται τ όνειρο μας παίρνει                                                                                           
φέρνει και στο Μαρμαρά                                                                                 

Νταλάρας Απ. Καλδάρας 

Αγίας Σοφίας 

                                      
                                               

                                                                       

                                                            
                                                           

οι καμπάνες                                               

                                        
                                                            

αλλάζουν                                                           

                                               
                                                              

οι καμπάνες                                                

 

Χίλια μύρια κύματα, μακριά
Μέρες της αρμύρας ο ήλιος πάντα
πάντα εκεί                                                                                        
Με τα Μακεδονίτικα πουλιά
αρμενάκια                                              
Που ελοξοδρόμισαν και χάσανε
μπαρμπαριά                                                                                 
Πότε παραμονεύοντας τον πόρφυρα
το μαύρο ψάρι                                         
έρχεται φεύγει μικραίνουν οι

Χίλια μύρια κύματα...  

Μεγάλωσαν τα γένια μας η ψυχή
αλλοιώτεψε                                                                      
αγριεμένο το σκυλί γαβγίζει
βοήθα καλέ μου μην φαγωθούμε
μας                                                                               
Χίλια μύρια κύματα... 

Ώρες - ώρες ‘μερεύουνε με τη
λύρας                                                                                      
δεμένος πισθάγκωνα στο μεσιανό
ο Χιώτης ο τυφλός τραγουδιστής
βραχνός προφήτης                                                                                
μασώντας τη μαστίχα του παινεύει
Ελένη                                                                                                         
κι άλλοτε την Τζαβέλαινα τ
χορό στο χορό 

Χίλια μύρια κύματα… 

Χίλια μύρια

μακριά τ

Ερμηνευτής

Ξυλούρης

Μουσική

Μαρκόπουλος

Μύρης Κ

 

Καλλιτέχνες:  

Γ. Νταλάρας,                             
Απ. Καλδάρας  

 

«Το τραγούδι μου δημιουργεί
συναισθήματα νοσταλγίας και
στενοχώριας, καθώς μιλάει για
πρόσφυγες της Ελλάδας.»                                                         
Σερβάκη Τιτίκα 

                                                                                                                                              

                                                                                                   
                                                                                                        

                                                                                                      

                                                                                           
                                                                                     

                                                                                                          
                                                                                                             

                                                                                      

                                                                                           
                                                                                 

κύματα μακριά τ’ Αιβαλί                              
αρμύρας ο ήλιος πάντα εκεί,   
                                                                                        

Μακεδονίτικα πουλιά και τ’ 
                                                                    

ελοξοδρόμισαν και χάσανε τη 
                                                                                 

παραμονεύοντας τον πόρφυρα                         
                                                                                  
μικραίνουν οι κύκλοι του 

γένια μας η ψυχή μας 
                                                                      

σκυλί γαβγίζει τη φωνή του         
μην φαγωθούμε μεταξύ 

                                                                               

μερεύουνε με τη χορδή της 
                                                                                      

πισθάγκωνα στο μεσιανό κατάρτι                
τυφλός τραγουδιστής,                          

της                                                                                
μαστίχα του παινεύει την 

                                                                                                         
Τζαβέλαινα τραβάει στο 

Χίλια μύρια κύματα, 
μακριά τ’ Αιβαλί   
Ερμηνευτής: Νίκος 
Ξυλούρης             
Μουσική/στίχοι: 
Μαρκόπουλος Γιάννης, 
Μύρης Κ.Χ                           

μου δημιουργεί 
νοσταλγίας και 

καθώς μιλάει για τους 
»                                                         



 

Με το παραπάνω θέμα ασχολήθηκαν
Ανδρουλάκης Πέτρος, Καψαλάκης

Σερβάκη Τιτίκα 
Πηγές: Musixmatch, https://i.ytimg.com/vi/y0B41p_Uv9s/maxresdefault.jpg
https://kithara.to/stixoi/MTA3NTE5MzM4
https://img.youtube.com/vi/QQ0lNCs5BQY/0.jpg
https://kithara.to/stixoi/MTI2MDQ3Mzgw
 https://www.pireaspiraeus.com/wp-
 
Η μαθήτρια Φραγκιουδάκη Μαρία

Το ασταμάτητο τσουνάμι 
διάφορους μαρτυρικούς τόπους
ελάχιστα ξαποσταίνει και στους
καιρούς έχει επανακάμψει με τρομερή
καιρούς αποτελέσει πηγή έμπνευσης
ουκ ολίγες γωνιές του πλανήτη

Το διαχρονικό μαρτύριο των λαών
πολιτικής καταπίεσης να αφήσουν
την στοιχειώδη ασφάλεια και ελευθερία
μπορούσε φυσικά να αφήσει ασυγκίνητο
που ακούει στο όνομα μουσική

Προσφυγιά, αλλά και μετανάστευση
έχουν ενταχθεί στο ρεπερτόριο
δικαιολογημένα έχει μεγαλύτερη
αλλά και επώνυμων  καλλιτεχνών
στίχους και νότες για αυτά. 

Οι Έλληνες γνωρίζουμε πολύ καλά
κάθε είδους βίας, ξεριζωμός. Και
λαός μας στο δράμα των συνανθρώπων
όποια  διαφορετικά από εμάς
συναίσθηση τόσο της ανθρώπινης
μεταξύ άλλων ακόμα και  οι όχι
αβάσταχτο βάσανο κάτι λιγότερο
Μικρασιατική Καταστροφή. 
τέχνη του.  
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θέμα ασχολήθηκαν οι μαθητές: Μήτρου Σοφία, Ψαριανός Σπύρος

Καψαλάκης Νίκα, Κατσουλάκης Σταύρος, Φραντζεσκάκη

https://i.ytimg.com/vi/y0B41p_Uv9s/maxresdefault.jpg, 
https://kithara.to/stixoi/MTA3NTE5MzM4, https://ritorno2015.com/2016/03/06/ 
https://img.youtube.com/vi/QQ0lNCs5BQY/0.jpg, https://youtu.be/0C88fXP6b-8, 
https://kithara.to/stixoi/MTI2MDQ3Mzgw https://www.lifo.gr/sites 

-content/uploads/ 

Φραγκιουδάκη Μαρία, επίσης, γράφει:  

τσουνάμι της προσφυγιάς από 
μαρτυρικούς τόπους, η μάστιγα, που 

ξαποσταίνει και στους μοντέρνους χαλεπούς 
επανακάμψει με τρομερή ένταση έχει κατά 

αποτελέσει πηγή έμπνευσης τραγουδοποιών σε 
του πλανήτη. 

μαρτύριο των λαών που αναγκάζονται λόγω πολέμου και
καταπίεσης να αφήσουν τον τόπο τους και να αναζητήσουν νέο για

ασφάλεια και ελευθερία την οποία δικαιούται κάθε ανθρώπινο
να αφήσει ασυγκίνητο και τον κόσμο της τέχνης – παγκόσμιας

όνομα μουσική. 

και μετανάστευση, με στόχο μια καλύτερη ζωή, σε πάμπολλες
στο ρεπερτόριο δημιουργών της, τόσο στο δημοτικό

έχει μεγαλύτερη ευαισθησία πάνω στα τεράστια τούτα κοινωνικά
καλλιτεχνών  οι οποίοι  συχνά επηρεάστηκαν και εκφράστηκαν

γνωρίζουμε πολύ καλά πως είναι να εκδιώκεσαι από τη γη σου
ξεριζωμός. Και τα εξαιρετικά αντανακλαστικά ευαισθησίας

δράμα των συνανθρώπων μας, αδιαφορώντας  για τη φυλή
εμάς «χαρακτηριστικά» τους, αποδεικνύει

της ανθρώπινης στάσης όσο και της δικής του Ιστορίας
οι όχι και τόσο μακρινοί πρόγονοι του έζησαν

κάτι λιγότερο από ένα αιώνα πριν με τη γενοκτονία των Ποντίων
 Γεγονός άσβηστα καταγεγραμμένο στον πολιτισμό

Από την παράδοση  όπως αυτή μας θυμίζουν
στίχος από το παλιό ποντιακό τραγούδι της
«…υιέ μ ́ αν ζης και γίνεσαι, στην Ρωμανίαν
και το μικρασιατικό «Από ξένο τόπο». Τη φλόγα
έχουν μεταφέρει πιο κοντά στις μέρες μας μουσι
όπως αυτή του Διονύση Σαββόπουλου στο εξαιρετικό

Ψαριανός Σπύρος, 
Φραντζεσκάκη Δήμητρα, 

πολέμου και  απάνθρωπης 
αναζητήσουν νέο, για να ζήσουν με 

κάθε ανθρώπινο πλάσμα, δεν 
παγκόσμιας έκφρασης 

ζωή σε πάμπολλες στιγμές 
στο δημοτικό τραγούδι, που 

τεράστια τούτα κοινωνικά θέματα, 
επηρεάστηκαν και εκφράστηκαν με 

από τη γη σου. Τι εστί, δια της 
αντανακλαστικά ευαισθησίας που δείχνει ο 

για τη φυλή, θρησκεία και τα 
αποδεικνύει, ότι έχει βαθιά 
του Ιστορίας. Δεν ξεχνά πως 

έζησαν  ένα ανάλογο 
ονία των Ποντίων και την 

καταγεγραμμένο στον πολιτισμό και την 

μας θυμίζουν  μεταξύ άλλων ο 
τραγούδι της προσφυγιάς 

στην Ρωμανίαν φύγον…»   αλλά 
Τη φλόγα της μνήμης 

μέρες μας μουσικές εικόνες 
στο εξαιρετικό  «Μ’ 



31 
 

αεροπλάνα και βαπόρια» (συνοδεύοντας στα φωνητικά την μοναδική Σωτηρία Μπέλλου) 
αλλά κυρίως η «Μικρά Ασία» το 1972. 

Στο ίδιο μήκος κύματος  το «Πρόσφυγες κυνηγημένοι» των Λευτέρη Χαψιάδη – Θόδωρου 
Καμπουρίδη με την φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη  που απέδωσε με μοναδικό τρόπο και το 
«Πρόσφυγα παιδί»  των Τάκη Σούκα και Σώτιας Τσώτου. Αλλά και ένας ακόμα σπουδαίος 
λαϊκός τραγουδιστής ο Μανώλης Αγγελόπουλος μελοποίησε και ερμήνευσε ο ίδιος τους 
στίχους του Νίκου Μαρκουλάκου στο τραγούδι «Οι πρόσφυγες». Στα άξιας ιδιαίτερης μνείας 
τραγούδια με ανάλογη, πιο διεθνή αυτή τη φορά,   «μαρτυρία» αναμφίβολα και το «Των 
Βαλκανίων πρόσφυγες» που έντυσαν με λόγια ο Παρασκευάς Καρασούλος  και μουσική του 
Διονύση Τσακνή, ο οποίος μαζί με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα ήταν εκείνοι που το 
τραγούδησαν. 

 «Πρόσφυγες κυνηγημένοι»  

Απ’ της Σμύρνης τ’ ακρογιάλια 
κι απ’ του Πόντου τις αυλές,  
φτάσαμε ξεριζωμένοι 
μες στις φτωχογειτονιές.  

Πρόσφυγες κυνηγημένοι,  
μια ζωή αδικημένοι. 
Στοιβαγμένοι σε παράγκες,  
να μας πνίγουν οι ανάγκες. 
Πρόσφυγες κυνηγημένοι,  
μια ζωή αδικημένοι. 
Τους καημούς μας τραγουδάω,  
υποφέρω και πονάω. 

Απ’ τα σπίτια μας διωγμένοι,  
στην πικρή την προσφυγιά. 
Και στο αίμα βουτηγμένη 
η μισή μας η γενιά. 

πηγή:https://ritorno2015.com/2016/03/06                                                                                           / 
https://www.lifo.gr/sites/     https://www.diaforetiko.gr                                                                                                         

 

 

 

 

  Τα συναισθήματα που μου εμφανίζονται όταν ακούω αυτά τα τραγούδια, κυρίως είναι λύπη                                                                                                             
και στεναχώρια. Σκεφτόμαστε τα βάσανα και  την μεγάλη ταλαιπωρία που πέρασαν κάποιοι 
άνθρωποι , όπως και ότι ίσως απομακρύνθηκαν και από την οικογένειά τους.  

«Από ξένο τόπο». 

Aπό ξένο τόπο κι απ’ αλαργινό 
ήρθ’ ένα κορίτσι, φως μου, δώδεκα 
χρονών 

Ούτε στην πόρτα βγαίνει ούτε στο στενό 
ούτε στο παραθύρι φως μου, δυο λόγια 
να της πω 

Έχει μαύρα μάτια και σγουρά μαλλιά 
και στο μάγουλό του, φως μου, έχει μιαν 
ελιά 

Δε μου τη δανείζεις δε μου την πουλάς 
την ελίτσα που `χεις, φως μου, και με 
τυραννάς 

Δε σου τη δανείζω, δε σου την πουλώ 
μόν’ να τη χαρίσω θέλω σε κείνον π’ 
αγαπώ 
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ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
 ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΙΟΥ γράφουν οι: Αμπελικάκης Χρήστος& Αρετάκης Γιώργος 
 
Το στολισμένο καραβάκι είναι ένα ελληνικό έθιμο. Κατά τη 
διάρκεια των χριστουγεννιάτικων γιορτών, στολιζόταν στα 
σπίτια και στις πλατείες, πριν από την αντικατάστασή του 
από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τα τελευταία χρόνια, 
πολλοί δήμοι επανέφεραν το έθιμο, στολίζοντας στις πλατείες καράβια αντί για έλατα ή και 
τα δύο. Σύμφωνα με την παράδοση, το καράβι στολιζόταν επειδή οι Έλληνες είχαν ανέκαθεν 
δεσμούς με τη θάλασσα, ήδη από τα αρχαία χρόνια. Ακόμη, πολλοί ενήλικες και παιδιά 
εργάζονταν στα πλοία για να φέρουν χρήματα και ψωμί στις οικογένειές τους, ακόμη και τις 
αργίες. Το καραβάκι συμβόλιζε, όχι μόνο την προσμονή των παιδιών για αντάμωση με τους 
συγγενείς τους, αλλά και τη δική τους αγάπη για τη θάλασσα. Παράλληλα, μικρά καραβάκια 
είχαν τον ρόλο και ενός τιμητικού καλωσορίσματος για τους έλληνες θαλασσοπόρους που 
επέστρεφαν στα σπίτια και στις οικογένειές τους, καθώς και τάματος για να είναι ασφαλείς 
στα άγρια κύματα. Συχνά τα παιδιά που πήγαιναν να πουν τα κάλαντα κρατούσαν μια 
μινιατούρα- στολισμένο καράβι. Στολισμένο με χρωματιστά χαρτιά και σχοινιά, γέμιζε από 
γλυκά και χριστόψωμα από τους γείτονες. Αν και το έθιμο αυτό έχει ατονήσει, κρατάει 
ακόμα στα νησιά, από όπου και προέρχεται.  

Το 1833 στολίστηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα, από τον βασιλιά 
Όθωνα, στα ανάκτορα του Ναυπλίου. Μέχρι το 1950, το χριστουγεννιάτικο δέντρο είχε 
επικρατήσει στα ελληνικά σπίτια. Παρ' όλα αυτά, την 6η του Δεκέμβρη στολίζονται καράβια 
προς τιμή του Αγίου Νικολάου, προστάτη των ναυτικών, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι ο 
πρόδρομος του Σάντα Κλάους.  

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΞΥΛΟ 

Σύμφωνα με την παράδοση, πρέπει σε κάθε σπίτι να καίει η 
φωτιά όχι μόνο για να αποτρέπονται οι ανεπιθύμητοι 
καλικάντζαροι αλλά και για να ζεσταθεί ο μικρός Χριστός. Έτσι 
το πιο διαλεκτό και μεγάλο κούτσουρο, φυλαγμένο ως τότε, το 

προσκομίζουν στο τζάκι την παραμονή και το ραίνουν με αμύγδαλα και καρύδια, με ξηρούς 
δηλαδή καρπούς της περασμένης πλέον χρονιάς. Τα παιδιά του σπιτιού τρέχουν τότε να 
μαζέψουν τα «καταχύσματα» αυτά, όπως μαζεύουν τα κουφέτα που ρίχνουν στους 
νεόνυμφους στην εκκλησία. Το κούτσουρο αυτό με το άναμμα ονομάζεται Χριστόξυλο. Σε 
μερικά μέρη τη φωτιά αυτή των Χριστουγέννων, πριν την ανάψουν ή και μετά, τη 
σταυρώνουν τρεις φορές, χύνοντας επάνω της σταυρωτά κρασί κόκκινο. Δηλαδή επιβιώνει 
ακέραια η αρχαία τελεστική σπονδή που συνηθιζόταν να γίνεται στην «ιερή εστία» του 
σπιτιού. 

Επίσης με το άναμμα του Χριστόξυλου, σε πολλά μέρη οι γεωργοί φέρνουν κοντά στη φωτιά 
γεωργικά εργαλεία που τα μετατρέπουν σε λιβανιστήρια, βάζοντας επάνω κάρβουνα και 
θυμίαμα και θυμιατίζουν τα δωμάτια, τα πρόσωπα, το στάβλο, τα ζώα κλπ. Επίσης σε κάποια 
μέρη διαλέγουν ένα παιδί για να ανακατέψει τη φωτιά δίνοντάς του ένα ραβδί. 
Ανακατεύοντας τη φωτιά λέει τη ευχή: «Πουλιά, κατσίκια, αρνιά, γρόσια», δηλαδή την 
άνοιξη να υπάρξει πλούσια κτηνοτροφία που θα φέρει πολλά κέρδη). 
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    Όταν τελειώσει το Δωδεκαήμερο, πολλοί πιστεύουν ότι η στάχτη από το Χριστόξυλο έχει 
χρήσιμες ιδιότητες για τη σοδειά των χωραφιών, γι' αυτό και τη μαζεύουν και μετά τα 
Θεοφάνια τη ρίχνουν στο νιόβγαλτο γέννημα. Δεν θα πρέπει να συγχέεται η στάχτη του 
Χριστόξυλου με τις στάχτες όλου του Δωδεκαήμερου που έχουν σχέση με το έθιμο των 
καλικάντζαρων. Με τα έθιμα αυτά γίνεται παραδεκτός ο γεωργικός χαρακτήρας των 
Χριστουγέννων. 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΥΔΡΑ   

Οι επισκέπτες του νησιού καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης 
Εβδομάδας και του Πάσχα, μπορούν να βιώσουν αλλά και να 
συμμετέχουν σε πολλά και διαφορετικά θρησκευτικά έθιμα. Από 
τα πιο γραφικά είναι σίγουρα η περιφορά του Επιταφίου, μέσα 
στη θάλασσα, που γίνεται με μεγάλη Κατάνυξη το βράδυ της 
Μεγάλης Παρασκευής στα Καμίνια. Εκεί μπαίνουν οι βαστάζοι 

μέχρι τα γόνατα και ακουμπάνε τα πόδια του Επιταφίου στο νερό, για να ευλογηθούν και να 
καθαγιαστούν τα νερά. Στη συνέχεια γίνεται δέηση υπέρ των ναυτικών που ταξιδεύουν, για 
ήσυχα ταξίδια και καλό γυρισμό. Το έθιμο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στα Καμίνια 
το έτος 1923 και από τότε επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο σύμφωνα με την παράδοση.  

ΡΟΥΚΕΤΟΠΟΛΕΜΟΣ ( ΧΙΟΣ)  

Κάθε άνοιξη το νησί «φοράει» τα γιορτινά του και ετοιμάζεται 
για τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα. Ο ρουκετοπόλεμος είναι ένα 
έθιμο που τηρείται κάθε Πάσχα στο Βροντάδο της Χίου. Οι δύο 
“αντίπαλες” ενορίες, του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας της 
Ερειθιανής, εκτοξεύουν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου 
χιλιάδες αυτοσχέδιες ρουκέτες με στόχο το καμπαναριό της αντίπαλης εκκλησίας, 
δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα. Από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ακόμα κρατάει 
αυτός ο ιδιότυπος «πόλεμος» μεταξύ των ενοριών.  

ΚΑΘΑΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ  

Κούλουμα ονομάζεται η καθαροδευτεριάτικη έξοδος στην εξοχή 
και το πέταγμα του αετού.Παρέες βγαίνουν στην εξοχή, 
παίρνοντας μαζί τους νηστίσιμα φαγητά, και το ρίχνουν στην 
διασκέδαση και τον χορό. Τα κούλουμα από τόπο σε τόπο 

γιορτάζονται διαφορετικά, με διάφορες εκδηλώσεις. Παντού όμως επικρατεί κέφι, χορός και 
τραγούδι. 
Τα Κούλουμα μπορεί να έχουν ρίζες στην Αθήνα, ωστόσο οι εορτασμοί γίνονται σε όλη την 
Ελλάδα. 

Ετυμολογικά για την λέξη «Κούλουμα» υπάρχουν πολλές εκδοχές ως προς την προέλευση 
και τη ερμηνεία. Ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, Νικόλαος Πολίτης, υποστηρίζει ότι η 
λέξη προέρχεται από το λατινικό «cuuiulus», που σημαίνει αφθονία, αλλά και τέλος. Τα 
κούλουμα εκφράζουν, δηλαδή, τον επίλογο της Αποκριάς και παράλληλα την έναρξη της 
περιόδου της Σαρακοστής (σαράντα ημέρες για το Πάσχα). 

Μια άλλη εξίσου πιθανή θεωρία θέλει τα κούλουμα να προέρχονται από την, επίσης 
λατινική, λέξη «columna» –που σημαίνει κίονας, κολώνα– κι αυτό γιατί οι Αθηναίοι 
συνήθιζαν να γιορτάζουν την Καθαρή Δευτέρα στις «κολώνες», δηλαδή στις Στήλες του 
Ολυμπίου Διός, χωρίς φυσικά να ξεχνούν να πάρουν μαζί τους το χάρτινο σύνεργο του 
υπαίθριου παιχνιδιού, που τελικά επικράτησε ως έθιμο. 

πηγές  https://el.wikipedia.org  www.hydra.com https://www.alithia.gr/   
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Δασκαλογιάννης  γράφει η Φραγκιουδάκη Μαρία  

Ο Ιωάννης Βλάχος ή Δασκαλογιάννης ήταν Έλληνας επαναστάτης των Ορλωφικών, μίας εκ 
των μεγαλύτερων προεπαναστατικών εξεγέρσεων στον Ελλαδικό χώρο.  

Την άνοιξη του 1770, και ενώ διεξαγόταν ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος (1768-1774), ξέσπασαν 
σε διάφορα μέρη του ελλαδικού χώρου εξεγέρσεις κατά των Οθωμανών, με υποκίνηση της 
Ρωσίας. Οι εξεγέρσεις αυτές οργανώθηκαν από τους στενούς συνεργάτες της αυτοκράτειρας 
Αικατερίνης Β΄, τους αδερφούς Ορλόφ, για αυτό και είναι γνωστές ως Ορλωφικά. Αρχηγός 
της εξέγερσης στα Σφακιά της Κρήτης (1770-1771) ήταν ο Ιωάννης Βλάχος ή 
Δασκαλογιάννης.  

Ο Ιωάννης Βλάχος γεννήθηκε στην Ανώπολη Σφακίων, πιθανόν το 1725. Ο πατέρας του 
έχοντας αποκτήσει χρήματα από το εμπόριο μπόρεσε να τον στείλει για σπουδές στο 
εξωτερικό. Γι' αυτό ο Ιωάννης Βλάχος, ως μορφωμένος, απέκτησε το προσωνύμιο 
Δασκαλογιάννης, με το οποίο και έμεινε στην ιστορία.  Το Φεβρουάριο του 1770, μετά την 

άφιξη ρωσικών δυνάμεων στη 
Μάνη, ο Δασκαλογιάννης, που είχε 
στο μεταξύ συνδεθεί με τους Ορλόφ, 
έστειλε εκεί μερικές εκατοντάδες 
Σφακιανούς για να  βοηθήσουν τους 
επαναστάτες της Πελοποννήσου. 
Λίγο αργότερα, την άνοιξη της ίδιας 
χρονιάς, ξέσπασε και στα Σφακιά 
εξέγερση κι ο Δασκαλογιάννης 
τέθηκε επικεφαλής. Συγκεκριμένα 
τον Απρίλιο του 1770,  αφού 
προηγουμένως είχαν συγκεντρώσει 
τρόφιμα και πολεμοφόδια και είχαν 
οχυρώσει καίρια περάσματα στα 

βουνά, οι Σφακιανοί έδιωξαν τον εισπράκτορα, που πήγε να εισπράξει τον κεφαλικό φόρο. 
Στη συνέχεια επιτέθηκαν και σκότωσαν αρκετούς Οθωμανούς που ζούσαν σε πεδινά μέρη 
της περιοχής και άρπαξαν τις περιουσίες τους, αναγκάζοντας τους υπόλοιπους να ζητήσουν 
καταφύγιο σε κοντινά φρούρια. Αυτή η πρώτη επίθεση κατά των μουσουλμάνων της Κρήτης 
έγινε το Πάσχα του 1770, σε μια συμβολική κίνηση που σχετίζεται με τη μεσσιανική πίστη 
των υπόδουλων Ορθοδόξων, ότι το γένος των Ρωμαίων θα απελευθερωθεί κάποια μέρα από 
τους Τούρκους. Μεταξύ άλλων είχε διαμορφωθεί ο μύθος ότι κάθε Πάσχα οι Άγγελοι 
εορτάζουν το Πάσχα μέσα στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας.  

Τότε οι πασάδες της Κρήτης, ύστερα από εντολή του σουλτάνου, οργάνωσαν στρατιωτική 
δύναμη 15.000 ανδρών προκειμένου να χτυπήσουν τους εξεγερμένους. Πριν όμως τα                 
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…..Εμήνυσε ο Αρχηγός ο 
Δάσκαλος ο Γιάννης,                                                       
να βγούνε στην Ανώπολη οι 
άντρες τσ’ επαρχίας                            
γιατί θε να σηκώσουνε 
πολεμικιά σημαία,                                               
κάτω στη Κράπη να βρεθούν, 
τσι Τούρκους να μποδίσου μη 
τα πατήσουν τα Σφακιά…….                                                    
Mαύρο καπνό είδα κι έβγαινε 
και κόκκινο ντουμάνι,              
κι άκουσα κι αναστεναγμό 
‘νιούς βαριαρρωστημένου,                  
θεριό ήταν κι αναστέναξε στο 
ψυχομαχισμό του                    
Δάσκαλε Γιάννη τω Σφακιώ και 
συ κι οι οπλαρχηγοί σου                                                                                                      
σας εξεγέλασε η Τουρκιά.  

https://i0.wp.com/rizitika.com 

 οθωμανικά στρατεύματα ξεκινήσουν τις 
επιχειρήσεις, στάλθηκαν στους Σφακιανούς δύο 
κληρικοί προκειμένου να τους πείσουν να 
καταθέσουν τα όπλα, ο Δασκαλογιάννης όμως 
απέρριψε την πρόταση. Οι Οθωμανοί κατάφεραν με 
τη βοήθεια του πυροβολικού να καταλάβουν καίρια 
σημεία που κατείχαν οι επαναστάτες και μερικά 
χωριά, στα οποία προέβησαν σε σφαγές και 
λεηλασίες. Τότε οι επαναστάτες με τον 
Δασκαλογιάννη κατέφυγαν στις κορφές των βουνών 
και σε σημεία, όπου ήταν δύσκολο να φτάσουν οι 
Οθωμανοί και άρχισαν τον κλεφτοπόλεμο.  

Ο κλεφτοπόλεμος συνεχίστηκε μέχρι το χειμώνα 
οπότε η κατάσταση έγινε πολύ δύσκολη και για τις 
δύο πλευρές. Έτσι τον Μάρτιο του 1771 οι Σφακιανοί 
πρότειναν να σταματήσουν οι συγκρούσεις με την 
προϋπόθεση ότι θα τους δινόταν αμνηστία. Η 
οθωμανική πλευρά δέχθηκε να χορηγήσει αμνηστία 
αλλά με τους εξής όρους: Να καταβάλλεται πλέον ο 
κεφαλικός φόρος «κατά κεφαλήν» και όχι όπως μέχρι 
τότε «κατ' αποκοπήν», να απελευθερωθούν οι Οθωμανοί αιχμάλωτοι και να μην χορηγούν 
πλέον οι Σφακιανοί τρόφιμα στα πολεμικά σκάφη που έπλεαν γύρω από την Κρήτη. Επίσης 
επέβαλαν απαγορεύσεις σχετικά με την ενδυμασία των Σφακιανών, την ανέγερση νέων 
εκκλησιών και πύργων και αφαίρεσαν τη δικαστική εξουσία από τους κοινοτικούς άρχοντες. 
Κυρίως όμως απαίτησαν να παραδοθούν για να τιμωρηθούν οι πρωταίτιοι της εξέγερσης.  

Έτσι ο Δασκαλογιάννης παραδόθηκε μαζί με συντρόφους του στους Οθωμανούς στον 
Χάνδακα και φυλακίστηκε. Λέγεται ότι ο Δασκαλογιάννης παραδόθηκε αφού έλαβε γράμμα 
από τον αδελφό του, που είχε συλληφθεί από τους Οθωμανούς, στο οποίο τον διαβεβαίωνε 
για τις προθέσεις του πασά και του έλεγε ότι έπρεπε να πάει στον Χάνδακα. Στις 17 Ιουνίου 
του 1771 ο Δασκαλογιάννης ή γδάρθηκε ζωντανός ή κρεμάστηκε. Μαζί του εκτελέστηκαν 
και πολλοί σύντροφοί του.  

Προς τιμήν του Δασκαλογιάννη έχει δοθεί το όνομά του στο Αεροδρόμιο των Χανίων, ενώ 
άγαλμά του έχει τοποθετηθεί στη γενέτειρά του Ανώπολη. Προτομή του έχει τοποθετηθεί σε 
κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου (πόλη όπου μαρτύρησε και 
θανατώθηκε), καθώς και το όνομα του έχει δοθεί σε κεντρική πλατεία 
της ίδιας πόλης, δίπλα                       στην κεντρική πλατεία 
Ελευθερίας. Προτομή του έχει τοποθετηθεί επίσης και σε πλατεία 
που από το 1957 φέρει το όνομά του στο Περιστέρι της Αθήνας. 
Τέλος, το όνομά του φέρει το μεγαλύτερο στρατόπεδο του 
Ηρακλείου, όπου βρίσκεται και η ιστορική Σχολή                                            
Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ).                  
πηγή:https://el.wikipedia.org/,                                                                             
https://www.reporter.gr/media/k2/items/cache/                                                                               
https://1.bp.blogspot.com/-GDj6M24eUCU/Xw7aYAFZzdI 
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Ρατσισμός και εργασία 

Στα πλαίσια του μαθήματος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, κάτω από την «ομπρέλα» 
του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, διαλέξαμε να πάρουμε  συνέντευξη 
από εργαζόμενους που αντιμετώπισαν θέματα ρατσισμού στην εργασία τους είτε λόγω 
φύλου, ηλικίας, μετανάστευσης, ειδικών αναγκών κλπ 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1η γράφουν οι :Κατερίνα Χασαπά και Αριάδνη Βαγιωνάκη 
    Ο πρώτος, ο οποίος μας είπε λίγα λόγια για τη δουλειά του ήταν ηλικιωμένος, ενώ ο 
δεύτερος ήταν ένα αγόρι  νεότερης ηλικίας(16 ετών). 
Επιπρόσθετα οι δυο πολίτες επιθυμούν να μην αναφερθεί το 
ονοματεπώνυμό τους. 
  
     Ο ηλικιωμένος άνδρας εξήγησε την εμπειρία του στη 
δουλειά ως υπάλληλος σε γραφείο με υπολογιστές. Τον 
ρώτησα αν είχε πέσει ποτέ θύμα ρατσισμού. Η απάντησή του 
είναι η εξής: 

«Στα χρόνια που δούλευα, υπήρχαν πολλοί νεαροί υπάλληλοι, επομένως ήμουν ο μόνος που 
διέφερε σε σχέση  με την ηλικία. Μία μέρα λοιπόν που εργαζόμουν είχα μια δυσκολία στον 
υπολογιστή μου και ζήτησα βοήθεια από κάποιον συνάδελφό μου. Αυτός φάνηκε 
θυμωμένος, ενώ με βοηθούσε, αλλά το παρέλειψα και συνέχισα τη δουλειά μου λέγοντας 
ευχαριστώ. Αργότερα άκουσα τους άλλους υπαλλήλους να μιλάνε για το περιστατικό που 
είχε γίνει, σχολιάζοντας απλά το μικρό λάθος που έκανα. Αυτό συνεχίστηκε για κάποιες 
μέρες. Αλλά στο τέλος τους απέδειξα ότι είμαι εξίσου καλός με αυτούς. Μα αυτό 
αποδείχθηκε κι από το γεγονός ότι ο επικεφαλής της μονάδας αυτής με προήγαγε σε θέση, 
λέγοντας πόσο υπεύθυνος και αντάξιος ήμουν αυτής της θέσης.» 

Πιστεύω ότι είναι λάθος να κατακρίνουμε κάποιον από την ηλικία του και να τον υποτιμάμε 
μόνο από κάποια απροσεξία.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  2η 

Την ίδια ερώτηση όμως κάναμε και σε έναν νέο σερβιτόρο, σε ηλικία μόλις 16 χρονών. 

-Έχεις αντιμετωπίσει θέματα ρατσισμού ποτέ στην δουλειά σου; 

-«Ναι, δυστυχώς έχω αντιμετωπίσει ρατσισμό, πολλές συνεχόμενες φορές, μόνο και μόνο για 
την ηλικία μου. Είμαι νέος, αλλά φαίνομαι νεότερος, εννοώ  ας να είμαι 16 δηλαδή, φαίνομαι 
λες και είμαι 14. Στις πιο πολλές περιπτώσεις απλά μου μιλάνε με πολύ αγενή τρόπο, λες και 
δεν ξέρω πως να κάνω την δουλειά μου σωστά. Με υποτιμούν χωρίς να με ξέρουν. Αλλά 
άλλες φορές, όχι τόσο συχνές, νομίζουν ότι απλά είμαι κάποιος περαστικός, νομίζουν ότι δεν  
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δουλεύω στο μαγαζί, επειδή απλά…. είμαι νέος!  Αυτό έχει επίσης αρνητικό αποτέλεσμα στο 
μαγαζί που δουλεύω, επειδή ψάχνουν για σερβιτόρους για να τους βοηθήσουν, αλλά  «δεν 
βρίσκουν». 

  Όμως, δεν αντιμετώπιζα ρατσισμό μόνο με τους πελάτες του 
μαγαζιού, καθώς μερικές φορές ήταν με τους ίδιους τους 
συνεργάτες μου, είτε ήταν ο άλλος σερβιτόρος είτε ήταν ο 
μάγειρας, οι οποίοι με υποτιμούσαν επειδή δεν είχα εμπειρία 
στην συγκεκριμένη δουλειά. Μερικές φορές έκανα μικρά 
λάθη και έλεγαν ότι έφταιγε η ηλικία μου. Τώρα έχω φύγει 
από το συγκεκριμένο μαγαζί και πήγα σε άλλο, που 
συμφωνούν ότι αυτό που μου έκαναν ήταν εντελώς λάθος..»                                                                                                                             
Τώρα το νέο μαγαζί τον σέβεται και τον εκτιμούν. 

Πιστεύω ότι όλοι μας μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτό 
που είχε περάσει ήταν εντελώς δυσάρεστο, αλλά και ανόητο. 
 

πηγή εικόνων: https://www.news4health.gr/media/k2/items/cache/    και https://i.pinimg.com/originals/0d/f3/38/0df338b79d79ef911f40cdda8bb03f31.jpg 
 

 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ   3η γράφει ο Μάνθος Περουλάκης 
 

Το πρόσωπο από το οποίο  πήρα την συνέντευξη δεν επιθυμεί να αναφερθεί το όνομά του  

-- Αντιμετωπίσατε ποτέ θέματα ρατσισμού στην δουλειά σας; 

--Ναι, αντιμετώπισα θέματα ρατσισμού στην δουλειά μου και συγκεκριμένα αντιμετώπισα 
τον φυλετικό ρατσισμό. Αυτό είχε γίνει όταν ήμουν σε μια νεανική ηλικία, όπου διορίστηκα 
ως υπεύθυνη σε μια επιχείρηση ενός ξενοδοχείου. Επειδή οι περισσότεροι εργαζόμενοι στο 
ξενοδοχείο αυτό ήταν άντρες, το βρήκαν άδικο και υποτιμητικό να μπει μια γυναίκα σε μια 
πιο υψηλή θέση από αυτούς. Επίσης πίστευαν ότι αυτή την δουλειά, την έκαναν καλύτερα 
από μια γυναίκα και συνέχεια με υποτιμούσαν. Όμως, καθώς ο καιρός περνούσε, με την 
ηγεσία μου στην επιχείρηση η πρόοδος του ξενοδοχείου ανέβηκε και οι θετικές κριτικές 
ανέβηκαν στα ύψη. Αργότερα, αφότου οι άντρες εργαζόμενοι κατάλαβαν το λάθος τους, που 
με υποτίμησαν, μου ζήτησαν συγγνώμη και πως δεν θα κοιτάζουν αν κάποιος είναι ικανός να 
κάνει κάτι από το φύλο του. Από τότε υπήρχε σεβασμός ανάμεσα στους εργαζόμενους μου. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  4η  γράφει ο Αρετάκης Γιώργος 

Αρχικά πήρα συνέντευξη από μια εργαζόμενη φίλη των γονιών μου, η 
οποία δούλευε σε μια τράπεζα, ως τραπεζικός υπάλληλος. Λόγω του 
χρώματος της και επίσης επειδή ήταν γυναίκα κάποιοι συνάδελφοι της,  
έκαναν συνέχεια ρατσιστικά σχόλια, ενώ  την κακολογούσαν άνευ λόγου και σε άλλους 
συναδέλφους. Η  μαρτυρία της είναι η παρακάτω: 
 - Όταν με προσέλαβαν ήταν φανερό ότι σε κάποιους  συνάδελφους (συγκεκριμένα δυο) δεν 
πολυάρεσε η ιδέα να δουλεύουν  στον ίδιο χώρο με μια έγχρωμη γυναίκα. Η πρώτη 
εβδομάδα  κύλησε ομαλά,  δηλαδή απλά δεν μου έδιναν σημασία. Τα προβλήματα άρχισαν 



 

μετά την δεύτερη βδομάδα, που
σχολιάζουν παντού,  καθώς και στο
  
- Σε επηρέασε καθόλου όλη αυτή
 - Όχι ιδιαίτερα.  Προσπαθούσα
άφησε εντελώς ανεπηρέαστη
αναγκαζόμουν να τα δέχομαι όλα
 

-Στο τέλος τι έκανες; 
 -Προσπάθησα να τους μιλήσω αρκετές
δώσω να καταλάβουν πως δεν έχουμε
μας και τους μίλησε για εμένα και
 

-Σε έχουν ξαναενοχλήσει από τότε
 -Όχι, μετά που τους μίλησε ο προϊστάμενος
παρά μόνο για δουλειά.   
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 5η  γράφει  η Λιονάκη

Το πρόσωπο από το οποίο  πήρα

- Τι σπούδασες; ………………………………………………………………………………
-  Σπούδασα στη Σχολή Διοίκησης

- Με ποια κριτήρια επέλεξες
-  Μου άρεσε η Λογιστική. Γενικά

- Ποιες αξίες έπαιξαν ρόλο στην
- Αρχικά μπορούσα να χρησιμοποιώ
επάγγελμα αυτό ταίριαζε με την
επιτρέπεται να δουλεύω μόνη μου
προσωπικές μου αξίες. Να δουλεύω
ένα σταθερό ωράριο.    

- Ασχολείσαι ακόμα με αυτό;
- Όχι, δεν ασχολούμαι πια. 

- Γιατί δεν συνέχισες αυτό το επάγγελμα
- Σταμάτησε το ενδιαφέρον μου
υπαλλήλων στην Εφορία και σε
μόνιμη δουλειά, δεν ήταν εύκολο

-Με τι ασχολείσαι τώρα; ……………………………………………………………………..  
-Εργάζομαι ως ξενοδοχοϋπάλληλος

- Σου αρέσει αυτή η δουλειά; 
-Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα
επάγγελμα που είχα επιλέξει σε μικρότερη
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Γνωρίζοντας 

τα 

επαγγέλµατ

βδομάδα, που άρχισαν να μου κάνουν ρατσιστικά σχόλια
καθώς και στο αφεντικό μας!.  

καθόλου όλη αυτή η κατάσταση; 
Προσπαθούσα να τους αγνοώ. Μάλιστα στο επαγγελματικό
ανεπηρέαστη. Στο ψυχολογικό κομμάτι με ενόχλησε

δέχομαι όλα και να μην μιλώ για μην δημιουργώ προβλήματα

τους μιλήσω  αρκετές φορές,  για ποιο λόγο μου φέρονται
καταλάβουν πως δεν έχουμε καμία διαφορά. Στο τέλος μίλησα με τον

για εμένα και ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκαναν.  

ξαναενοχλήσει από τότε; 
τους μίλησε ο προϊστάμενος μας, δεν μου έχουν απευθύνει

ι  η Λιονάκη Κατερίνα 

πήρα  συνέντευξη δεν θέλει  να αναφερθεί το όνομά

………………………………………………………………………………
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ, ΤΕΙ) 

κριτήρια επέλεξες αυτό το επάγγελμα;      ……………………….                                                                     
Λογιστική Γενικά ότι είχε σχέση με αριθμούς! 

έπαιξαν ρόλο στην επιλογή του επαγγέλματος αυτού;.. …………………….                                        
μπορούσα να χρησιμοποιώ τις ειδικές δεξιότητες που είχα

ταίριαζε με την προσωπικότητά μου. Ήθελα να με εμπιστεύονται
η μου. Επίσης, ήθελα μια δουλειά που να μην

Να δουλεύω σε ένα άνετο και καθαρό χώρο. Και τέλος

ακόμα με αυτό;……………………………………………………….

συνέχισες αυτό το επάγγελμα; ………………………………………
ενδιαφέρον μου, δεν μου άρεσε. Με είχε απογοητεύσει η συμπεριφορά
Εφορία και σε διάφορες άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες. Τέλος

ήταν εύκολο να βρω άλλη στο αντικείμενό μου. 

……………………………………………………………………..  
ξενοδοχοϋπάλληλος. 

η δουλειά; …………………………………………………………………  
δύσκολο επάγγελμα με πολλή  κούραση, αλλά σίγουρα το προτιμώ

επιλέξει σε μικρότερη ηλικία. 

Γνωρίζοντας 

τα 

επαγγέλµατα 

ρατσιστικά σχόλια και να με 

επαγγελματικό κομμάτι με 
με ενόχλησε λίγο,  που 

δημιουργώ προβλήματα. 

μου φέρονται έτσι και να τους 
τέλος μίλησα με τον προϊστάμενο 

έχουν απευθύνει ξανά τον λόγο 

αναφερθεί το όνομά του. 

………………………………………………………………………………                                                                                                                             

……………………….                                                                     

.. …………………….                                        
δεξιότητες που είχα αποκτήσει. Το 

με εμπιστεύονται και να μου 
που να μην επεμβαίνει στις 

χώρο Και τέλος επειδή θα είχα 

…………….………… 

………………………………………………Σταμ                 
απογοητεύσει η συμπεριφορά των 
Υπηρεσίες Τέλος επειδή δεν ήτν 

……………………………………………………………………..   

…………………………………………………………………  
γουρα το προτιμώ από το 



 

 Αγαθοκλής ο 
Κορίνθιος: Έλληνας 
αρχιτέκτονας. Έζησε 

κατά τον 3ο αι. π.Χ. και 
είχε την αρχιτεκτονική 

εποπτεία στους 
Δελφούς 

 

Αρχαία Ελληνική Α

Η αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική
βρίσκονται
και
διακρίνεται
της
ιδιαίτερα
να έχει
συχνότερα
των
του να
Οι
κατοικούσ
μεταβάλλουν

Έδιναν έμφαση στην αναλογικότητα
Πυθαγόρα. Το στυλ των ελληνικών
κλίμακα και τη σχέση  μεταξύ
τους. Όσον αφορά τα υλικά ο
Έλληνας διέθετε εξαιρετική
χειροτεχνία σε πέτρα, χτίζοντας
μνημειώδεις κατασκευές και
διακοσμώντας με εκλεπτυσμένη
μαρμάρινη τέχνη. Η αρχαία
ελληνική πόλη-κράτος ήθελε να
ενισχύσει τη σημασία της
ύπαρξης «ισορροπημένης ζωής
και ορθών ηθών», και για να το
πράξουν, σχεδίασαν ναούς
βασισμένους σε μαθηματικές
αναλογίες, αντανακλώντας τον
πολιτισμό τους και τις υψηλές
αξίες. Μέσα από τη μελέτη της
κατασκευής των μνημείων
αποδεικνύεται πόσο έντονη ήταν
δημιουργούς. Ο αρχιτέκτονας κα
κατασκευάσει τα οικοδομήματα

 
 

 

 Ικτίνος

Παρθενώνα
Αθήνα, κατά
του Περικλή
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 Ευπαλίνος (6ος αι.π.Χ.):  Μεγαρίτης αρχιτέκτονας
Διάσημος για το Ευπαλίνειον όρυγμα στη
σήραγγα μήκους 1 km και διατομής περίπου
που κατασκευάσθηκε γύρω στα 550 με 530 
μήκος της σήραγγας ο Ευπαλίνος κατασκεύασε
οποίος μετέφερε το νερό στην πόλη. Θεωρείται
σπουδαιότερα τεχνικά έργα της αρχαιότητας
αναλογιστεί κανείς πως η κατασκευή του άρχισε
συγχρόνως και από τα δύο άκρα του και οι
διανοίγονταν με αυτόν τον τρόπο, συναντήθηκαν
και αποτέλεσαν ενιαίο όρυγμα.  

Αρχαία Ελληνική Αρχιτεκτονική γράφει η Βαγιωνάκη

αρχιτεκτονική είναι γνωστή από τους ναούς της, πολλοί από
βρίσκονται σε ολόκληρη την περιοχή, κυρίως ως
και πολλοί άθικτοι. Η αρχαία ελληνική
διακρίνεται από τα εξαιρετικά επισημοποιημένα
της, τόσο της δομής, όσο και της διακόσμησης
ιδιαίτερα στην περίπτωση των ναών, όπου κάθε
να έχει σχεδιαστεί ως μια γλυπτική οντότητα μέσα
συχνότερα υψωμένο σε ψηλό έδαφος, έτσι ώστε
των αναλογιών του και οι επιδράσεις του φωτός
του να μπορούν να φανούν από όλες τις γωνίες
Οι Έλληνες γρήγορα εξοικειώθηκαν με
κατοικούσαν και κατόρθωσαν το φυσικό περιβάλλον
μεταβάλλουν σε πολιτιστικό. 

στην αναλογικότητα, όπως φαίνεται έντονα από τον Έλληνα
των ελληνικών κτιρίων βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις

σχέση μεταξύ 
τα υλικά, ο 

ιρετική 
πέτρα χτίζοντας 

κατασκευές και 
εκλεπτυσμένη 

Η αρχαία 
κράτος ήθελε να 

σημασία της 
ισορροπημένης ζωής 

και για να το 
αούς 

μαθηματικές 
αντανακλώντας τον 

και τις υψηλές 
τη μελέτη της 

μνημείων 
πόσο έντονη ήταν η επίδραση που είχε ασκήσει ο φυσικός
αρχιτέκτονας και γενικά οι καλλιτέχνες φαίνεται ότι έχουν αντιμετωπίσει
οικοδομήματα, ως συνέχεια του ελληνικού χώρου.  

 

Ικτίνος: ένας από τους δύο αρχιτέκτονες του 
Παρθενώνα. Έζησε τον 5ο αι.π.Χ. στην 

, κατά την διάρκεια του «χρυσού αιώνα 
Περικλή 

αρχιτέκτονας. 
στη Σάμο, μια 

διατομής περίπου 1,75 x 1,75 m 
στα με 530 π.Χ. Κατά 

Ευπαλίνος κατασκεύασε  αγωγό, ο 
πόλη Θεωρείται ένα από τα 

της αρχαιότητας, εάν 
κατασκευή του άρχισε 
άκρα του και οι σήραγγες που 
τρόπο συναντήθηκαν στη μέση 

 

Βαγιωνάκη Αριάδνη 

της πολλοί από τους οποίους 
περιοχή κυρίως ως ερείπια, αλλά 

αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική 
επισημοποιημένα χαρακτηριστικά 

διακόσμησης. Αυτό συμβαίνει 
όπου κάθε κτίριο φαίνεται 

γλυπτική οντότητα μέσα στο τοπίο, 
έδαφος έτσι ώστε η κομψότητα 

επιδράσεις του φωτός στις επιφάνειές 
όλες τις γωνίες. 

εξοικειώθηκαν με το χώρο που 
φυσικό περιβάλλον να το 

από τον Έλληνα μαθηματικό 
μεγάλο βαθμό στις διαστάσεις, την 

ασκήσει ο φυσικός χώρος στους 
φαίνεται ότι έχουν αντιμετωπίσει και 
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Αφιέρωµα:                                        

Κινηµατογράφος γράφει ο Αμπελικάκης Χρήστος 

Ο Λεονάρντο Βίλχελμ Ντι Κάπριο (Leonardo Wilhelm DiCaprio, 11 Νοεμβρίου 1974) είναι 
Αμερικανός ηθοποιός. Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, Οι 
γονείς του γνωρίστηκαν όταν φοιτούσαν στο κολέγιο και στη συνέχεια μετακόμισαν στο Λος 

Άντζελες. Χώρισαν ένα χρόνο μετά τη γέννησή του και ο Ντι Κάπριο 
έζησε τον περισσότερο καιρό με τη μητέρα του, στο Λος Άντζελες. Η 
μητέρα του έχει δηλώσει ότι εμπνεύστηκε το όνομά του από τον 

Λεονάρντο Ντα Βίντσι.  

Η καριέρα του Ντι Κάπριο ξεκίνησε με την εμφάνισή του σε διάφορα διαφημιστικά και 
εκπαιδευτικά φιλμ. Μετά τον διωγμό του από το πλατό της παιδικής τηλεοπτικής σειράς 
Romper Room στην ηλικία των 5 επειδή ήταν άτακτος, ο Ντι Κάπριο ακολούθησε τον 
μεγαλύτερο ετεροθαλή αδερφό του Άνταμ Φάραρ σε τηλεοπτικές διαφημίσεις. Το 1995 
πραγματοποίησε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση στη σειρά Parenthood  

Ο Ντι Κάμπριο ξεκίνησε την καριέρα του με τηλεοπτικές διαφημίσεις 
πριν συμμετάσχει σε τηλεοπτικές σειρές, όπως Santa Barbara και 
Growing Pains στις αρχές της δεκαετίας του '90. Το κινηματογραφικό 
του ντεμπούτο έγινε στην κωμωδία τρόμου Critters 3 το 1991, σε ηλικία 17 ετών. Έλαβε 
αναγνώριση με δευτερεύοντες ρόλους στις ταινίες What's Eating Gilbert Grape, Marvin's 
Room,  και The Basketball Diaries. Πήρε τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στο Romeo & 
Juliet το 1996 κι έγινε παγκοσμίως γνωστός με την ταινία Τιτανικός σε σκηνοθεσία του 
Τζέιμς Κάμερον, τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών μέχρι το 2010.  

Κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ το 2016, για την ερμηνεία του στην ταινία η 
Επιστροφή. Έχει βραβευτεί με  Χρυσή Σφαίρα Α' ανδρικού ρόλου  στις 
ταινίες Ιπτάμενος Κροίσος (The Aviator, 2004), Ο Λύκος της Wall Street 
(The Wolf of Wall Street, 2013) και η Επιστροφή (The Revenant, 2015). 
Οι ταινίες Το Νησί των Καταραμένων (Shutter  Island, 2010) και Inception 
(2010) συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχιές της 
καριέρας του. Άλλες ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει είναι οι: Πιάσε Με 

Αν Μπορείς (Catch Me If You Can, 2002), Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης (Gangs of New 
York, 2002), Ματωμένο Διαμάντι (Blood Diamond, 2006), Ο Πληροφοριοδότης (The 
Departed, 2006) και Ο Δρόμος της Επανάστασης (Revolutionary Road, 2008). Επίσης, έχει 
λάβει σαν ηθοποιός άλλες πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ο Ντι Κάμπριο είναι ιδιοκτήτης 
μίας εταιρίας παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, της Appian Way Productions, που 
εδρεύει στην Καλιφόρνια, ενώ έχει αναπτύξει πλούσια περιβαλλοντική δράση 

Πηγή:   https://www.mixanitouxronou.gr/,   https://el.wikipedia.org,     https://www.e-shop.gr  



 

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ  
γράφουν οι Μουζουράκη Αλεξία και

        Η αισθητική σαν επάγγελμα
διατήρηση, τη βελτίωση της ομορφιάς
αισθητικοί εργάζονται σε σαλόνια
Κάνουν διάφορες καλλυντικές
σώματος και αποτρίχωση. Με τη
κοσμετολογίας, ένας αισθητικός
μεθόδους καταπολέμησης διαφόρων
συνθηκών φροντίδας, προστασίας
….…Η αισθητική τα τελευταία χρόνια
θεραπείες και στη χρήση καλλυντικών
η στροφή επέκτεινε τις εφαρμογές
ποικίλες ανάγκες των γυναικών
οι καταρτιζόμενοι ασκούνται σε
περιποίησης προσώπου και σώματος
στόχο τη θεραπεία, τη βελτίωση
Τα προσόντα για να γίνει κάποια
• ευχάριστη, ευγενική, υπομονετ
• να ενημερώνεται και να παρακολ
επιστήμης                                                                                                                             
Για να αποκτήσει κάποιος
1. Πτυχίο «Αισθητικής Τέχνης
2. Απολυτήριο Λυκείου, απολύτως
Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ προαιρετικά
εννέα μηνών, ώστε να αναβαθμίσουν
Τα μαθήματα  στο ΕΠΑΛ είναι
– Φυσιολογία, Πρώτες Βοήθειες
Διαιτολογία, Αρωματοθεραπεία
ΑntistressMassage, Λεμφικό 
Αισθητικής, Οργάνωση καταστήματος
επαγγέλματος, Μακιγιάζ, Αισθητική
Οι  δουλειές που μπορεί να κάνει

 

 

 

 

 

 

Ως βοηθητικό προσωπικό σε

1. SPA μεγάλων ξενοδοχειακών
2. Ινστιτούτα Αισθητική

αδυνατίσματος 
3. Κέντρα περιποίησης άκρων
4. Ιατρικά κέντρα 
5. Δερματολογικά ιατρεία
6. Ιατρεία πλαστικών χειρουργών

Ιστότοποι :  https://1epal-iraklio.gr
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ                                                            
Αλεξία και Κορακάκη Δήμητρα  

σαν επάγγελμα έχει ως σκοπό την επιμελημένη εμφάνιση
βελτίωση της ομορφιάς και υγείας προσώπου και σώματος

ται σε σαλόνια, ή ιαματικά λουτρά. ………………………………………………..  

καλλυντικές διαδικασίες, όπως περιποιήσεις προσώπου
Με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας

αισθητικός βοηθά στην υγεία και τη ζωντάνια του δέρματος
καταπολέμησης διαφόρων προβλημάτων και συμβουλεύει για

προστασίας και περιποίησης του οργανισμού.  ……………………………………

τελευταία χρόνια έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στις
χρήση καλλυντικών και προϊόντων από το «φαρμακείο της

επέκτεινε τις εφαρμογές της και καλείται τώρα να ανταποκριθεί
των γυναικών, αλλά πλέον και των ανδρών. Κατά τη διάρκει
ασκούνται σε όλες τις υπηρεσίες παραδοσιακής αισθητικής

προσώπου και σώματος, αλλά και σε εναλλακτικές μορφές
τη βελτίωση του τρόπου ζωής και τη χαλάρωση του

να γίνει κάποια (ή κάποιος) αισθητικός είναι:  …………………….                                                                          
ευγενική υπομονετική, κοινωνική, εχέμυθη, φιλική συμπεριφορά

και να παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της τεχνολογίας
                                                                                                                             

αποκτήσει κάποιος ειδικότητα χρειάζεται δύο πτυχία
Αισθητικής Τέχνης» επιπέδου 4.     …………………………………….                                                                                                

Λυκείου απολύτως ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού
ΕΠΑΛ προαιρετικά μπορούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα

να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους σε επίπεδο 5.  ……………………..
είναι : Αισθητική Σώματος, Ανατομία, Δερματολογία

Πρώτες Βοήθειες, Στοιχεία Υγιεινής, Κοσμετολογία, Βιοηλεκτρολογία
Αρωματοθεραπεία, Ρεφλεξολογία, Τεχνικές Μάλαξης, 

Λεμφικό Massage, Ριζική Αποτρίχωση, Laser, Σύγχρονες
Οργάνωση καταστήματος – Marketing, Ψυχολογία Υγείας

Μακιγιάζ Αισθητική Άκρων, Διπλωματική εργασία, Πρακτική
μπορεί να κάνει κάποιος με δίπλωμα αισθητικού είναι:                                      

Ως υπάλληλοι σε: 

1. Φαρμακεία 
2. καταστήματα και

καλλυντικών προϊόντων
3. κομμωτήρια 
4. Θέατρο, κινηματογράφο

τηλεόραση 
5. Στούντιο φωτογράφησης

προσωπικό σε: 

μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων 
Αισθητικής και κέντρα 

περιποίησης άκρων 

Δερματολογικά ιατρεία 
πλαστικών χειρουργών 

gr/, https://el.approby.com/, https://www.morfikepansi.edu

                                                          

επιμελημένη εμφάνιση του ατόμου, τη 
και σώματος. Οι περισσότεροι 

………………………………………………..                                                                         

περιποιήσεις προσώπου, περιποιήσεις 
της τεχνολογίας, αλλά και της 

ζωντάνια του δέρματος, εφαρμόζει 
συμβουλεύει για βελτίωση των 

……………………………………                                                     

ενδιαφέρον της στις εναλλακτικές 
μακείο της φύσης». Αυτή 

ανταποκριθεί ολιστικά στις 
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης 

κής αισθητικής φροντίδας και 
εναλλακτικές μορφές παρέμβασης με 

χαλάρωση του οργανισμού.                          
…………………….                                                                          

φιλική συμπεριφορά……………                                          
εξέλιξη της τεχνολογίας και της 

                                                                                                                                             
πτυχία :   …                                           

…………………………………….                                                                                                
απολυτήριο του Γενικού Λυκείου.            

παρακολουθήσουν πρόγραμμα Μαθητείας 
……………………..                                                       

Ανατομία Δερματολογία, Παθολογία 
Κοσμετολογία, Βιοηλεκτρολογία, 

, HotStones, Thai 
Σύγχρονες εξελίξεις 

Ψυχολογία Υγείας, Δεοντολογία 
εργασία, Πρακτική άσκηση.                  

                                       

και βιομηχανίες 
προϊόντων  

Θέατρο κινηματογράφο,……. 

Στούντιο φωτογράφησης 

edu.gr/ 



 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μερικά από τα παρακάτω ερωτήματα
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Ερωτήματα
μερικά από αυτά που χρειάζεται

Τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσει

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις (Πανελλαδικές
την εισαγωγή των μαθητών του
1964 επί κυβέρνησης Γεώργιου
χρονιάς, μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου
οργανώνονται από το Υπουργείο
όλους τους υποψηφίους που μετέχουν
από το υπουργείο Παιδείας προς
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανακοιν

 Ποια είναι τα μαθήματα που δίνουν

Ι.  Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού
στις Σχολές και τα Τμήματα του
Κοινωνικές επιστήμες και τα μαθήματα
εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα
1.    Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
2.    Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισ
3.    Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού
4.    Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού

II. Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού
μπορούν να έχουν πρόσβαση στις
Πεδίου είτε του 3ου Επιστημονικού
Οι υποψήφιοι για το 2ο Επιστημονικό
εξετάζονται υποχρεωτικά στα εξής
1.    Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
2.    Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού
3.    Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού
4.    Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού
Οι υποψήφιοι/ες για το 3ο Επιστημονικό
υποχρεωτικά στα εξής τέσσερα
1.    Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
2.    Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού
3.    Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού
4.    Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γράφει ο Τσιχλάκης Στέλιος 

παρακάτω ερωτήματα προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στο
Δεξιοτήτων Ερωτήματα κι απορίες που ταλαιπωρούν το μυαλό

που χρειάζεται να απαντηθούν για να πάρουμε αποφάσεις

πανελλαδικές εξετάσεις;;    ………………………………………………….                                                                                            
Πανελλαδικές εξετάσεις) είναι θεσμός του ελληνικού

μαθητών του Λυκείου στα ΑΕΙ/ΑΤΕΙ  της χώρας. Ως θεσμός
κυβέρνησης Γεώργιου Παπανδρέου. Λαμβάνουν χώρα στο τέλος

Μαΐου και Ιουνίου, κάθε χρόνο για τους μαθητές της
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα θέματα

υποψηφίους που μετέχουν της διαδικασίας. Τα θέματα μεταδίδονται
Παιδείας προς όλα τα εξεταστικά κέντρα. Τα αποτελέσματα

εκπαίδευση ανακοινώνονται συνήθως τέλη Αυγούστου. 

μαθήματα που δίνουν οι μαθητές; 

Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                                              
της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, έχουν

Τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου: Ανθρωπιστικές
επιστήμες και τα μαθήματα στα οποία 
υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):           

Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας  
Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού 
Ομάδας Προσανατολισμού 

Ομάδας Προσανατολισμού 

Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών

αση στις Σχολές και τα Τμήματα είτε του 2ου Επιστημονικού
Επιστημονικού Πεδίου.                                                                                
ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες

υποχρεωτικά στα εξής τέσσερα (4) μαθήματα:                                                       
Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας 

Ομάδας Προσανατολισμού 
Ομάδας Προσανατολισμού 

Ομάδας Προσανατολισμού                                                                                      
ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

εξής τέσσερα (4) μαθήματα:                                                                       
Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας 

Ομάδας Προσανατολισμού 
Ομάδας Προσανατολισμού 

Ομάδας Προσανατολισμού 

απαντήσουμε στο μάθημα των 
ταλαιπωρούν το μυαλό μας κι είναι 

αποφάσεις! 

………………………………………………….                                                                                            
θεσμός του ελληνικού κράτους για 

χώρας Ως θεσμός, εισήχθη το 
χώρα στο τέλος της σχολικής 

μαθητές της Γ' Λυκείου και 
ματα είναι κοινά για 

θέματα μεταδίδονται κεντρικά 
Τα αποτελέσματα εισαγωγής 

 

                                              
Σπουδών, έχουν πρόσβαση 

Ανθρωπιστικές, Νομικές και 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                
Σπουδών και Σπουδών Υγείας, 

ου Επιστημονικού 
                                                                                

Τεχνολογικές επιστήμες 
                                                       

                                                                                      
Υγείας και Ζωής εξετάζονται                                                    

                                                                       



 

IΙΙ.  Ομάδα Προσανατολισμού

Oι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού
έχουν πρόσβαση στις Σχολές και
Οικονομίας και Πληροφορικής και
1.    Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Γενικής Παιδείας 
2.    Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού
3.    Πληροφορική Ομάδας Προσανατολισμού
4.    Οικονομία Ομάδας Προσανατολισμού

Μα ρωτήσαμε και κάποιους
διδάσκουν σε Λύκειο και μας έδωσαν
απαντήσεις:                                                             
Ερώτηση: Πως γίνεται η προετοιμασία
μαθητών;                                                                                                                     
Απάντηση: Υπάρχει ένα πρόγραμμα
πολλές επαναλήψεις 
 Ερώτηση: Πόσες ώρες διαρκεί η
 Απάντηση: Η εξέταση σε κάθε μάθημα
 Ερώτηση: Τι πρέπει και τι δεν
Απάντηση: Πρέπει να κοιμηθεί
πίνει πολλούς χυμούς. 
 Ερώτηση: Πόσες εβδομάδες μετά
 Απάντηση: Σε 1 μήνα περίπου
Ερώτηση:  Τι δεν πρέπει να κρατούν
 Απάντηση:  Αν εντοπιστεί μαθητής
το πιθανότερο είναι να του μηδενίσουν
αντιγραφή. Τέλος, δεν επιτρέπεται
(blanco) 
 Ερώτηση:   Τι πρέπει να κρατούν
 Απάντηση:   Το δελτίο του εξεταζόμενου
Δυο στυλό διαρκείας (χρώματος
Όποιος επιθυμεί μπορεί να έχει μαζί

Πήραμε συνέντευξη όμως κι από

 Ερώτηση:  Πόσες ώρες την ημέρα
Απάντηση: Περίπου 7 με 8 ώρες την
 Ερώτηση: Υπάρχει άγχος για το
Απάντηση: Φυσικά υπάρχει άγχος
Ερώτηση: Την ημέρα της εξέτασης
 Απάντηση: Δεν μπορώ να απαντήσω
 

πηγές:  https://www.cnn.gr/ellada/story/314777/panellinies

poia-mathimata-tha-exetastoyn-oi-ypopsifioi
https://www.ethnos.gr/greece/article/208
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Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
στις Σχολές και τα Τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου

Πληροφορικής και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρ
Γλώσσα και Λογοτεχνία 

Ομάδας Προσανατολισμού 
Ομάδας Προσανατολισμού 

Ομάδας Προσανατολισμού 

και κάποιους καθηγητές που                                                                            
Λύκειο και μας έδωσαν τις εξής 

                                                             
ται η προετοιμασία των 

;                                                                                                                     
ρχει ένα πρόγραμμα στο διάβασμα του μαθητή, αλλά κυρίως

εί η εξέταση; 
εξέταση σε κάθε μάθημα διαρκεί 3 ώρες 

πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει ο μαθητής ανήμερα
να κοιμηθεί νωρίς για να έχει καθαρό μυαλό. Να μην ξενυχτίσει

εβδομάδες μετά την εξέταση βγαίνουν τα αποτελέσματα;
μήνα περίπου έχουν ανακοινωθεί ……………………………………  

πρέπει να κρατούν μαζί τους την ημέρα της εξέτασης; 
εντοπιστεί μαθητής με κινητό θα βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρές

υ μηδενίσουν το γραπτό. Τα ίδια ισχύουν για τα σκονάκια
δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικών μηχανών και

πρέπει να κρατούν μαζί τους όταν εξετάζονται; 
δελτίο του εξεταζόμενου. Την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο

διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά
μπορεί να έχει μαζί του ένα μπουκαλάκι νερό ή αναψυκτικό

όμως κι από υποψήφιους: 

ώρες την ημέρα διαβάζεις;                                                                                        
με ώρες την ημέρα 

άγχος για το αν θα πετύχεις; Αν ναι, πόσο με βάση το 10;
υπάρχει άγχος,  γύρω  στα7 στα 10                                                                    

ημέρα της εξέτασης πως νομίζεις ότι θα νοιώθεις; 
μπορώ να απαντήσω με σιγουριά, αλλά θα υπάρχει αρκετό άγχος

https://www.cnn.gr/ellada/story/314777/panellinies-2022 https://www.esos.gr/arthra/75695/panelladikes

ypopsifioi-ton-gel 
https://www.ethnos.gr/greece/article/208900/panellhnies2022potexekinoyngiagelkaiepaltoprogramma

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ               
Οικονομίας και Πληροφορικής, 

Επιστημονικού Πεδίου: Επιστήμες 
εξετάζονται υποχρεωτικά είναι:                                                                                                                     

                                                                             

;                                                                                                                                      
μαθητή αλλά κυρίως χρειάζονται 

μαθητής ανήμερα της εξετάσεις;                
μυαλό Να μην ξενυχτίσει κι να 

αποτελέσματα; 
……………………………………                                                                    

αντιμέτωπος με σοβαρές κυρώσεις,         
τα σκονάκια και την 

μηχανών και διορθωτικού 

ταυτότητα ή διαβατήριο.  
γομολάστιχα γεωμετρικά όργανα,  

αναψυκτικό  

;                                                                                         

βάση το 10;                      
 10                                                                     

υπάρχει αρκετό άγχος 

https://www.esos.gr/arthra/75695/panelladikes-2022-se-

900/panellhnies2022potexekinoyngiagelkaiepaltoprogramma  
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Αν δεν κυνηγήσεις                        

                  τα όνειρά σου  

δεν πρόκειται ποτέ   

                 να τα πιάσεις…… 
       

https://theartofliving.gr/how-to-attract-your-dreams/  

 


