
 

 

ΜΕ  ΤΗ  ΜΑΤ ΙΑ  ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ι Α Τ Ι Κ Ο  

Α Γ Γ Ι Γ Μ Α    

 

Τα Χριστούγεννα, μια γιορτή που προσμένουν μικροί και μεγάλοι 

με  ανυπομονησία.  Πάντα  ήταν  και  ευχόμαστε  να  είναι  η  γιορτή  που 

ακουμπά  τις  ψυχές  όλων  των  ανθρώπων  άσχετα  από  τις  διαφορετικές 

πεποιθήσεις  του  καθενός.  Το  πνεύμα  αυτής  της  γιορτής  ήρθε  και  στο 

δικό μας σχολείο,  στις  δικές μας ψυχές. Αν  και  το δέντρο μας μικρό,  η 

αγάπη μας μεγάλη. εξάλλου τα όμορφα και γλυκά πράγματα στη ζωή δεν 

είναι απαραίτητα μεγάλα. Ακόμη και μια μικρή καλή πράξη, ένας καλός 

λόγος, ακόμη κι ένα χαμόγελο που σίγουρα θα φέρει  τη συγκίνηση και 

την  ευτυχία  σε  όλους  αλλά  πιο  πολύ  στους  ανθρώπους  που  το  έχουν 

ανάγκη περισσότερο από μας, αρκούν. 

Το ΓΟΔ (Οικονομίας και Διοίκησης)του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αμφιλοχίας γιορτάζει 

και  στολίζει  το  χριστουγεννιάτικο  δέντρο  του.  Ευχόμαστε  σε  όλο  τον 

κόσμο,  μικρούς  και  μεγάλους  ,  το  2016 

να είναι γεμάτο υγεία, ευτυχία και χαρά. 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ! 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!   

Ευαγγελία,  Βάγια,  Ειρήνη,  Ελένη, 

Αρμόντα,  Αφροδίτη,  Βάσω  και  η 

καθηγήτρια  των  Οικονομικών  κα 

Καρπαθάκη Ειρήνη!     

Επιμέλεια: Ρόκκου Βάϊα, Κοσμά Ειρήνη 

Φωτογραφία: Ρόκκου Βάϊα 

 

Θ Ε Ρ Μ Ε Σ   Ε Υ Χ Ε Σ  
Οι μαθητές και οι καθηγητές του 

ΕΠΑ.Λ. Αμφιλοχίας, από τα βάθη 

της  καρδιάς  τους,  σας  εύχονται 

χρόνια  πολλά  και  δημιουργικά 

και ο νέος χρόνος να χαρίσει σε 

όλους  υγεία,  χαρά  και  κάθε 

ευτυχία. 

 

Η Συντακτική Ομάδα 

Φωτογραφία: Μπαλατσούκα Σπυριδούλα, καθηγήτρια Πληροφορικής 

                         και  η  Ρόκκου Βάϊα, μαθήτρια του ΓΟΔ 

 

Μ Α Θ Η Τ Ε Σ ,   Α Λ Η Θ Ι Ν Ο Ι   Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ε Σ

 
Παρότι  το  σχολείο  μας  είναι  επαγγελματικό,  εντούτοις  αφθονεί  το 

πηγαίο  ταλέντο  των  μαθητών    και  οι  καλλιτεχνικές  τους  ευαισθησίες. 

Έτσι, σε μια εθελοντική προσφορά τους, για τη βελτίωση της αισθητικής 

εικόνας του σχολείου, δύο ομάδες μαθητών φιλοτέχνησαν τμήματα του 

εξωτερικού τοίχου με graffiti παρουσιάζοντας θέματα που αφορούν στην 

ισότητα και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Η μία ομάδα αποτελείται 

από τους Καγκαρά Μιχάλη, Κατσούδα Χρήστο και Δράκο Παύλο, ενώ η 

άλλη από τους Σαχάϊ Γιώργο, Χούτα Ιάσονα και Στραβομύτη Νίκο. Για την 

προσπάθειά τους αυτή είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Μπράβο παιδιά! 

Φωτογραφία: Χρόνη Αγγελική, Χούτας Ιάσων, Στραβομύτης Νικόλαος 

ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
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Μ Ε   Τ Ο   Β Λ Ε Μ Μ Α   Σ Τ Η Ν   Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α   Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Στα παρακάτω κείμενα αναδεικνύεται η αξία της εργασίας αλλά και του 

σωστού  επαγγελματικού  προσανατολισμού  ιδιαίτερα  για  το  νέο 

άνθρωπο,  ώστε  να  επιλέξει  το  επάγγελμα  που  αγαπά  και  που  του 

ταιριάζει  και  όταν  το  ασκήσει  να  αισθάνεται  δυνατός  και 

ευχαριστημένος.  

                                               Επιμέλεια: Τσιλίκη Μαρίνα, μαθήτρια του Γ2 

 

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α   Κ Α Ι   Α Ρ Γ Ι Α  

«Ας μην ντρεπόμαστε για τις χειρωνακτικές εργασίες. ούτε να νομίζουμε 

ότι  η  εργασία  είναι  αιτία  για  κατηγορία.  αιτία  για  κατηγορία  είναι  η 

αργία  και  να  μην  έχουμε  να  κάνουμε  κάτι.  Γιατί,  αν  η  εργασία  ήταν 

εντροπή, δε θα την επιδίωκε ο Παύλος, ούτε θα παράγγελνε σ΄ εκείνους 

που  δεν  εργάζονται,  να  μην  τρώνε.  Ντροπή,  πραγματικά,  είναι  μόνο  η 

αμαρτία. Την αμαρτία όμως, και μάλιστα όχι μία ή δύο και τρεις μορφές 

αμαρτίας, αλλά όλη μαζί την κακία, τη γεννά συνήθως η αργία… Λοιπόν, 

ό,τι είναι για το άλογο το χαλινάρι, το ίδιο είναι η εργασία για τη φύση 

μας… Δεν  υπάρχει  τίποτε απολύτως που  να μην  καταστρέφεται  με  την 

αργία. Πράγματι, και το νερό που είναι στάσιμο, βρωμά, ενώ εκείνο που 

τρέχει  και  τριγυρίζει  παντού,  διατηρεί  την  καλή  του  ποιότητα.  Και  το 

σίδερο,  όταν  δε  χρησιμοποιείται  γίνεται  μαλακότερο  και  άχρηστο, 

επειδή καταστρέφεται από τη σκουριά. ενώ εκείνο που χρησιμοποιείται 

στις  εργασίες  είναι  πολύ  χρησιμότερο  αλλά  και  πιο  ευπαρουσίαστο, 

αφού  δε  λάμπει  λιγότερο  από  κάθε  ασήμι.  Και  τη  γη  που  δεν 

καλλιεργείται,  θα  μπορούσε  να  την  ιδεί  κανείς  να  μην  παράγει  τίποτε 

ωφέλιμο, αλλά βλαβερά βότανα, αγκάθια, τριβόλια και άκαρπα δέντρα, 

ενώ εκείνην που απολαμβάνει την εργασία, να είναι γεμάτη με ήμερους 

καρπούς. Και γενικά η αργία καταστρέφει  το καθετί. αντίθετα, η εργασία 

κάνει  τα  πάντα  πιο  χρήσιμα.  Γνωρίζοντας  λοιπόν  όλα  τούτα,  καθώς 

επίσης  και  πόση  είναι  η  βλάβη  από  την  αργία  και  το  κέρδος  από  την 

εργασία, ας αποφεύγουμε την πρώτη και ας επιδιώκουμε τη δεύτερη». 

            Ιωάννης Χρυσόστομος 

 

Η  ΑΝΑΓΚΗ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΤΟΥ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Υπήρχε  ένας  παλαιός  νόμος  στην  Αθήνα,  κατά  την  κρίση  μου  άριστος, 

σύμφωνα  με  τον  οποίο,  όταν  οι  νέοι  έφταναν  στην  εφηβική  ηλικία 

οδηγούνταν  στα  επαγγέλματα,  και  μάλιστα  με  τον  εξής  τρόπο: 

Τοποθετούνταν  φανερά  σε  όλους  τα  εργαλεία  κάθε  επαγγέλματος  και 

οδηγούνταν οι  νέοι  σ’  αυτά.  και ανάλογα με  το  εργαλείο,  για  το οποίο 

τύχαινε να χαίρεται καθένας και έτρεχε να το περιεργαστεί, διδασκόταν 

και το επάγγελμα που σχετιζόταν με αυτό. Και τούτο, γιατί το επάγγελμα 

που ταιριάζει με τη φύση μας πετυχαίνει, ενώ εκείνο που δεν ταιριάζει, 

αποτυχαίνει. Λοιπόν, τι θέλει να μου ειπεί αυτή η διήγηση; Θέλει να μου 

ειπεί  ότι  και  συ,  αφού  έχεις  φιλική  διάθεση  προς  τη  φιλοσοφία,  δεν 

πρέπει  να  την  παραμελείς,  ούτε  να  συνηθίζεις  τον  εαυτό  σου 

περισσότερο σε κάτι άλλο από εκείνα που δεν ανήκουν σ’ αυτήν, προς 

την  οποία  έχεις  εκδηλώσει  την  κλίση  σου,  όχι  μόνο  γιατί  είναι  άριστη, 

αλλά  και  επειδή  είναι  περισσότερο  κατάλληλη  για  τη φύση  σου.  Και  η 

παροιμία διδάσκει ότι δεν πρέπει κανείς να αλλάζει με τη βία το ρεύμα 

του ποταμού. και η    ποίηση δε θέλει  ν’ ασχολείται με  το άσμα εκείνος 

που γνωρίζει  την  τέχνη να διευθύνει  τους  ίππους. Και  τούτο, για να μη 

συμβεί  τι;    Για  να  μην  αποτύχεις    και  στην  τέχνη  να  διευθύνεις  τους 

ίππους και στο άσμα». 

                                      Γρηγόριος Ναζιανζηνός   

          Μετάφραση:Ευάγγελος Θεοδώρου   

 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

    

Η  εκπαιδευτική  περίοδος  για  το  Κ.Δ.Β.Μ.  Αμφιλοχίας  ξεκίνησε  την 
Δευτέρα  07  Δεκεμβρίου  2015,   και    για  άλλη  μια  χρονιά, 
πραγματοποιείται στις αίθουσες του  ΕΠΑ.Λ. Αμφιλοχίας.  Πρόκειται για 
πέντε      νέα τμήματα   από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  (Κ.Δ.Β.Μ  )  του 
Δήμου  Αμφιλοχίας  σε  συνεργασία  με  το  Υπουργείο  Παιδείας,  Έρευνας  
και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και 
Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης). 

Στόχος  της  όλης  δράσης  είναι  να  υλοποιηθούν  εκπαιδευτικά 

προγράμματα  Γενικής  Εκπαίδευσης  Ενηλίκων με  εκπαιδευτικές  δράσεις  

ΕΘΝΙΚΗΣ  ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ  &  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ,  τα  οποία    μπορούν  να 

παρακολουθήσουν  ενήλικες  κάθε  εθνικής  προέλευσης,  ηλικίας  και 

μόρφωσης. 

Πιο συγκεκριμένα , τα πέντε  τμήματα είναι:  

 «Εικαστικό Εργαστήρι» , διάρκειας  50 ωρών, με εκπαιδεύτρια  
την κα Τηγανίτα Ευαγγελία  

 « Βασικά Αγγλικά Α2», διάρκειας  50 ωρών, με εκπαιδεύτρια την 
κα Γεωργίου Φωτεινή 

 « Επεξεργασία Κειμένου‐ Διαδίκτυο (I) »,  διάρκειας  50 ωρών,  με 
εκπαιδευτή  τον  κο  Γκαναβία Φάνη     

 «Βελτιώνω την ορθογραφία μου», διάρκειας 25 ωρών, με 
εκπαιδευτή τον κο Βασίλα Μάρκο 

 «Φωτογραφία», διάρκειας 25 ωρών, με εκπαιδευτή τον κο 
Μπουρδούνη Ευάγγελο  

Σκοπός των ΚΔΒΜ είναι η διαρκής επιμόρφωση ενηλίκων ανεξάρτητα 

από την ηλικία ή το επίπεδο μόρφωσης ή την επαγγελματική κατάσταση. 

Η  Διά  Βίου Μάθηση  είναι  σκοπός  και  στόχος  των  σύγχρονων  κρατών. 

Εξάλλου  είναι  λογικό  σε  μία  εποχή  που  η  έρευνα,  οι  σύγχρονες 

κοινωνικοοικονομικές  συνθήκες  και  η  τεχνολογία  προχωρούν  και 

εξελίσσονται  με  ραγδαίους  ρυθμούς,  οι  ανθρώπινες  κοινωνίες  να 

ενδιαφέρονται  να  επιμορφωθούν  και  να  εξοικειωθούν  με  όλες  τις 

πιθανές καταστάσεις που συναντούν στην καθημερινότητά τους είτε την 

επαγγελματική, είτε την προσωπική.                  Από τη Συντακτική Ομάδα 

                        Φωτογραφία: Χρόνη Αγγελική, καθηγήτρια Ηλεκτρολόγος 
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ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΗ…. 

 

«Ανάβαση στον Μύτικα, την υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, την 

υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας»  

Αυτός ήταν ο τίτλος του email που έλαβα κάποια στιγμή , ενός email που 

περίμενα εδώ και καιρό. 

Από παιδί ,μιας και είχα την τύχη να γεννηθώ και να μεγαλώσω στην 

επαρχία, το περπάτημα ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς 

μου.  Με το πέρασμα των χρόνων, αυτό μετατράπηκε σε πεζοπορία και τα 

τελευταία χρόνια το παζλ ολοκληρώθηκε με το κομμάτι της ορειβασίας.   

Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ΄΄ θα πάρω τα βουνά…΄΄, είπα λοιπόν 

να το κάνω  και στην πράξη!! 

Η ορειβασία – πεζοπορία δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Μέσα από την 

ορειβασία δεν καλλιεργείται το ανταγωνιστικό πνεύμα, αλλά η 

συναδελφικότητα και η αλληλεγγύη.  Αυτομάτως αυτό σημαίνει ότι η 

ένταξη σε μια ομάδα ή σύλλογο ορειβατών είναι επιβεβλημένη για να 

μάθεις κάποια  βασικά στοιχεία που αφορούν  και το κομμάτι του 

εξοπλισμού αλλά και την εν γένει συμπεριφορά σε μια τέτοια 

δραστηριότητα. 

Οι κορυφές που κάθε φορά θέτεις ως στόχο να κατακτήσεις, πολλές, 

άλλες χαμηλότερες και  άλλες υψηλότερες, άλλες δύσκολες και άλλες 

εύκολες, άλλες με χιόνι και άλλες με βροχή,  το συναίσθημα όμως κάθε 

φορά το ίδιο…  

Η κορυφή δεν είναι αυτοσκοπός. Αυτό που μετράει είναι η πορεία προς 

αυτήν, το ταξίδι στην Ιθάκη. 

Δεν είναι μόνο η χαρά της κατάκτησης της κορυφής, αλλά το «ταξίδι» 

προς την κορυφή, η παρέα και η φιλία που αναπτύσσεται μεταξύ των 

ορειβατών. Εικόνες και συναισθήματα που χαράσσονται ανεξίτηλα στο 

μυαλό και στην ψυχή, μοναδικές στιγμές που απολαμβάνει ο ορειβάτης, 

δίπλα στη φύση. 

Όσο πλησιάζεις προς την κορυφή, ο ρυθμός μας γίνεται πια πιο αργός, ο 

βηματισμός πιο χαλαρός, το μυαλό αδειάζει από σκέψεις, η προσοχή μας 

στρέφεται στο βουνό, γινόμαστε σιγά σιγά ένα κομμάτι του, ακουμπάμε 

στα βράχια του και στους κορμούς του, ξαποσταίνουμε, 

αφουγκραζόμαστε, ΑΚΟΥΜΕ πια και ΒΛΕΠΟΥΜΕ ....  

Όταν  τελικά φθάνεις εκεί, τα συναισθήματα δεν είναι ξεκάθαρα. Δεν 

υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την ασύλληπτη, για τα μάτια μας και το 

μυαλό μας, ομορφιά. Οι άνθρωποι εκτός ορειβασίας νομίζουν ότι 

ανεβαίνουμε, καρφώνουμε τη σημαία, πανηγυρίζουμε, βγάζουμε 

φωτογραφίες και έπειτα το θέμα έχει τελειώσει. 

   
( Όσες  φωτογραφίες και να έχω βγάλει , καμία μα καμία δεν έχει 

καταφέρει να αποτυπώσει αυτό που πραγματικά βλέπω και νιώθω εγώ 

εκείνη τη στιγμή….) 

Το σημαντικό, όμως, είναι τα συναισθήματα που σου δημιουργούνται 

μετά. Συναισθήματα που ανήκουν στην κατηγορία εκείνων των 

ξεχωριστών και σπάνιων εμπειριών της ζωής που συνήθως δύσκολα 

περιγράφονται. Μια έστω και φευγαλέα αίσθηση πληρότητας. Η 

συνειδητοποίηση πως παρέα με κάποιους ανθρώπους, που μέχρι χθες 

ίσως και να μην τους γνώριζες καν, μετά από ένα δύσκολο και μακρύ 

ταξίδι, καταφέρνεις  να φτάσεις  στο τέλος ενός κοινού στόχου, 

αποδεικνύοντας  για άλλη μια φορά στον εαυτό μας, ότι όταν το μυαλό 

είναι ανοιχτό και η ομάδα δεμένη προς ένα στόχο ,μπορείς να φτάσεις 

οπουδήποτε... 

Η αλήθεια πάντως είναι ότι όταν φθάνεις στην κορυφή δεν μπορείς να 

χαρείς και τόσο, επειδή η προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί. Η κορυφή 

είναι προαιρετική, η κατάβαση όμως υποχρεωτική.  

Το βουνό σε αναζωογονεί ψυχικά και σωματικά, κατηφορίζοντας είσαι 

έτοιμος να κατακτήσεις το προσωπικό σου Έβερεστ. 

Η ορειβασία άλλωστε  είναι μια εσωτερική πάλη με τον εαυτό σου. 

Αντιμετωπίζεις τους φόβους σου και μέσα από αυτή τη διαδικασία 

βελτιώνεσαι. 

Είναι τέτοια η εμπειρία, η δύναμη  και η ενέργεια που αποκομίζεις, αλλά 
κυρίως η αγάπη  για τις ορεσίβιες δραστηριότητες που στο τέλος σε 
δικαιώνουν και σε οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τελικά  αξίζει να 
βλέπουμε τον κόσμο και ... αφ’ υψηλού. 
Την εμπειρία του βουνού, την πεζοπορία, την ορειβασία, την αναρρίχηση, 

την ποδηλασία, το σκι, οποιαδήποτε δραστηριότητα, ακόμα και μία μικρή 

βόλτα στη φύση, αξίζει ο καθένας να τη ζήσει έστω και μια φορά στη ζωή 

του. Το να περάσουμε καλά στη φύση, παρέα με τους ανθρώπους με τους 

οποίους έχουμε κοινά, το να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας καταφέρνοντας 

να κάνουμε αυτό που κάποτε δεν μπορούσαμε ούτε να φανταστούμε, το 

να νιώθουμε τους, συχνά, μέχρι χθες άγνωστους ανθρώπους τόσο κοντά, 

το να γινόμαστε πιο απλοί, ήρεμοι αλλά και πιο δυνατοί, είναι κάτι που το 

δικαιούται ο καθένας μας. 

Εν μέσω δύσκολων συνθηκών οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν πράγματα 

που ωφελούν την ψυχή τους.  

Τα βουνά είναι ένα σχολείο, είναι μουγγοί δάσκαλοι για σιωπηλούς 

μαθητές, μου είχε πει κάποτε ένας έμπειρος ορειβάτης, ένα σχόλιο τόσο 

εύστοχο και συνάμα τόσο αληθινό… 

        Χρόνη Αγγελική, καθηγήτρια Ηλεκτρολόγος 

        Φωτογραφία: Χρόνη Αγγελική 

 

Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
      Η  συνετή  διαχείριση  της  ενέργειας  στις 
κατοικίες  έχει  άμεσα  αποτελέσματα  στην 
τσέπη  μας,  ταυτοχρόνως  όμως  συνεισφέρει 
στην  διαφύλαξη  του  περιβάλλοντος  από  την 
άσκοπη  σπατάλη  πόρων  και  ενέργειας.  Τα 
οικονομικά  των  νοικοκυριών  είναι  πολύ 
δύσκολα  τα  τελευταία  χρόνια.  Έτσι  θα 
μπορούσαμε  να  πάρουμε  κάποια  μέτρα  που 
θα  μας  φέρουν  άμεσα  οικονομικά 
αποτελέσματα και μειωμένους λογαριασμούς 
όσον αφορά την κατανάλωση του ρεύματος στο σπίτι μας. 
    Ελέγχουμε πάντα τις ηλεκτρικές συσκευές για το πόσο καταναλώνουν, κοιτάζοντας την 
ενεργειακή ετικέτα. Προτιμούμε πάντα συσκευές ενεργειακή κλάσης Α+ και πάνω, γιατί 
καταναλώνουν  λιγότερο  ρεύμα.  Οι  απλές  συσκευές  καίνε  έως  και  40%  περισσότερο 
ρεύμα  από  τις  ενεργειακές.    Η  σωστή  τοποθέτηση  των  συσκευών  είναι  πάντα 
παράγοντας χαμηλής κατανάλωσης(π.χ το ψυγείο μακριά από εστίες θέρμανσης και όχι 
να το βλέπει ο ήλιος). Ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη του ψυγείου στους 7°C στην ψύξη και 
‐18°C  στην  κατάψυξη.  Κλείνουμε  όλες  τις  ηλεκτρικές  συσκευές  από  τον  κεντρικό 
διακόπτη.  Η  κατάσταση  αναμονής  καταναλώνει  ρεύμα  13%  της  συνολικής  οικιακής 
χρήσης.  Ο  φορτιστής  του  κινητού  δεν  πρέπει  να  μένει  στην  πρίζα.  Πάντα  για  μικρές 
ποσότητες τροφίμων ή νερού που θέλουμε να ζεστάνουμε χρησιμοποιούμε τον φούρνο 
μικροκυμάτων ή τον βραστήρα εξοικονομώντας ενέργεια και χρόνο. 
   Για θέρμανση είναι καλύτερα τα σώματα που εκπέμπουν θερμότητα και όχι μόνο αέρα. 
Π.χ τα κλιματιστικά θα πρέπει, αν τα χρησιμοποιούμε, να είναι inverter γιατί λειτουργούν 
στην  υψηλότερη  ένταση  αρχικά  και  όταν  φθάσουν  στην  επιθυμητή  θερμοκρασία 
σταματούν και δουλεύουν χαμηλότερα. Ο θερμοσίφωνας δεν πρέπει να μένει ανοιχτός 
για ώρες αλλά 15‐20 λεπτά είναι αρκετά. Τέλος, σε όλο το σπίτι καλό είναι να βάζουμε 
λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας. 
   Όλα  αυτά  αφορούν  την  κατανάλωση  ρεύματος  των  μεγάλων  ηλεκτρικών  συσκευών, 
αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι μικρές δεν καταναλώνουν αρκετό ρεύμα. 
 

Οι  μαθητές  του  τμήματος  Ηλεκτρολογίας:  Γιάννης  Σπανός  και  Παναγιώτης 
Σταμούλης 
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΣΗΜΕΡΑ

      Χριστούγεννα  του  2015.  Επισκέφθηκα  την  Κωνσταντινούπολη  και 

συνάντησα Ρωμιούς (Έλληνες της Πόλης) και Ελλαδίτες που σπουδάζουν ή 

εργάζονται  εκεί.  Η  Αγιά  Σοφιά  και  τα  Βυζαντινά  τείχη  φέρνουν  στο  νου 

όσα  μαθαίναμε  στο  σχολείο  για  την  ένδοξη  Βυζαντινή  αυτοκρατορία.  Οι  

πάλαι  ποτέ  Ρωμαίικες  συνοικίες,  τώρα  κατοικούνται  από  Κούρδους  και 

Τούρκους και  τα εγκαταλελειμμένα κτίρια θυμίζουν  τα  τραγικά γεγονότα 

του διωγμού των Ελλήνων κατά τις δεκαετίες του ‘50, ‘60 και ‘70.  Όμως η 

Ελληνική  κοινότητα,  αν  και  μικρή  σε  αριθμό,    όχι  μόνο  συνεχίζει  να 

υπάρχει, αλλά διατηρεί με απαράμιλλη προσήλωση τον πολιτισμό και  τα 

έθιμα του Ελληνισμού.  

 

Ακολουθεί    συνέντευξη  με  τον  Διευθυντή  του  Ζωγραφείου  Λυκείου  της 

Ομογένειας Γιάννη Δεμιρτζόγλου. 

 

Ν.Σ: Κύριε Δεμιρτζόγλου, πόσα παιδιά φοιτούν στο σχολείο σας; 

Γ.Δ: 42    

Ν.Σ: Έχει κι άλλες εθνικότητες;   

Γ.Δ:  Όλα  τα  παιδιά  είναι  ή  Ρωμιοί  Ορθόδοξοι  ή  Έλληνες  της  Πόλης  με 

τουρκική υπηκοότητα ή Ελληνόπουλα εξ Ελλάδος.  

Ν.Σ: Ποια μαθήματα διδάσκονται τα παιδιά;  

Γ.Δ:  Τα  μαθήματα  Ιστορίας,  Γεωγραφίας,  Κοινωνιολογίας,  Τουρκικής 

Γλώσσας,  Τουρκικής Φιλολογίας στα  Γυμνάσια και Λύκεια.  Στα Δημοτικά 

σχολεία  διδάσκεται  το  μάθημα  Κοινωνικών  γνώσεων  που 

συμπεριλαμβάνει  το  μάθημα  της  Γεωγραφίας,  της  Κοινωνιολογίας,  της 

Πατριδογνωσίας  και  της  Ιστορίας.  Αυτά  τα  μαθήματα  διδάσκονται  στην 

Τουρκική Γλώσσα. Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα διδάσκονται στα Ελληνικά 

από Ρωμιούς της Πόλης ή μετακλητούς συναδέλφους από την Ελλάδα που 

έρχονται να υπηρετήσουν εδώ. 

Ν.Σ:  Πως  βλέπετε  την  κατάσταση  στο  Ελληνικό  εκπαιδευτικό  σύστημα 

σήμερα;  

Γ.Δ: Όσο  τα συστήματα αλλάζουν κάθε 2‐3 χρόνια, όσο αλλάζουνε με το 

πέρασμα  κάποιων  κυβερνήσεων,  αυτό  βλάπτει  την  Παιδεία.  Λόγω  των 

πολλών επισκέψεων που πραγματοποιούνται στο σχολείο μας , μπορούμε 

να  πούμε  ότι  τα  παιδιά  από  την  Ελλάδα  δεν  γνωρίζουν  τίποτα  για  την 

Ιστορία της Μικράς Ασίας, την ιστορία των Ρωμιών της Πόλης και το γιατί 

ο  αριθμός  τους  είναι  μικρός.  Η  ευθύνη  των  ιστορικών  είναι  μεγάλη  οι 

οποίοι  έχουν  γράψει  μία  μόνο  παράγραφο  για  την  ιστορία  των  Ρωμιών 

της  Πόλης,  τα  Σεπτεμβριανά  και  τις  απελάσεις.  Θα  μου  πείτε,  εδώ  τα 

παιδιά  δεν  ξέρουν  καλά  καλά  τις  Εθνικές  εορτές,  που  να  τα  γνωρίζουν 

αυτά.  Το  χθες  είναι  καλό  γιατί  είναι  η  ταυτότητά  μας‐για  να  μην 

επαναλάβουμε  τα  λάθη  του  χθες.  Από  κει  και  πέρα,  για  μένα  και  το 

σήμερα  είναι  πολυτέλεια.  Μ’  ενδιαφέρει  το  αύριο  και  το  πώς  θα 

συνεχίσουμε. 

 

 

    Και οι λίγοι αξίζουν τα καλύτερα. Και οι λίγοι μπορούν να πετύχουν. Με 

πολιτιστικές και  καλλιτεχνικές εκδηλώσεις προσπαθούμε να δώσουμε  το 

μήνυμα  ότι  δεν  σβήσαμε  αλλά  συνεχίζουμε.  Προσπαθούμε  να 

συμβάλλουμε στην Ελληνοτουρκική φιλία.                       

Πιστεύουμε ότι αν ο γείτονας έχει πρόβλημα, τότε και συ έχεις πρόβλημα 

κι  έτσι  είμαστε υπέρ  της φιλίας  των δύο λαών. Πιστεύω ότι  τα  επόμενα 

χρόνια  ο  αριθμός  των  μαθητών  θα  αυξηθεί.  Το  μεγαλύτερο  πλήγμα  το 

ζήσαμε  το 1963‐1964 με  τις απελάσεις όπου ελαττώθηκε ο αριθμός  των 

μαθητών σε 1400 σε όλα τα σχολεία τα οποία ήταν 59 και σήμερα έμειναν 

μόνο  5.  Το  1974  ελαττώθηκε  επιπλέον  ο  αριθμός  των  μαθητών  σε  700. 

Αλλά  είμαστε  ένα  από  τα  μωσαϊκά  που  αποτελούν  την  κουλτούρα  της 

Πόλης.  Εδώ  και  αιώνες  οι  μειονότητες  έζησαν  στην  Πόλη  και 

δημιούργησαν μαζί. Προσπαθούμε το δικό μας κομμάτι να μην σβήσει και 

συνεχώς  να  λάμπει. Με  την  συρρίκνωση  της  ομογένειας  της  Πόλης  δεν 

χάσαμε μόνο εμείς αλλά και η Τουρκία και δεν είναι λίγοι οι Τούρκοι που 

το παραδέχονται, το λένε, το γράφουν και το συζητάνε. Γίνονται εκθέσεις 

και ημερίδες σε Πανεπιστήμια με το θέμα των απελάσεων, με θέμα: «20 

κιλά – 20 δολάρια», όταν δηλαδή έφυγαν οι άνθρωποι με 20 κιλά βαλίτσα 

και 20 δολάρια στην τσέπη , αφήνοντας  πολλή περιουσία εδώ. Νομίζω ότι 

αυτά  στα  παιδικά  μας  χρόνια  δεν  τα  διδαχθήκαμε  και  είναι  κάποια 

πράγματα που τώρα βγαίνουν στο φως. Οι Τούρκοι αναπολούν την εποχή 

που  έζησαν από  κοντά  τον  Ρωμιό. Μας  έλεγαν:  τι  κάνετε, πως  είστε,  να 

 

Η πρόσοψη του Ζωγραφείου Λυκείου. 

 

Αριστερά  ο  Γιάννης  Δεμιρτζόγλου  και  δεξιά  ο  εκπαιδευτικός  του 

ΕΠΑΛ Αμφιλοχίας Νικόλαος Στάμος. 
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‘χετε καλές δουλειές. Κάποτε αποτελούσαμε το1/3 και μπορεί και τα 3/5 

του πληθυσμού της Πόλης και σήμερα είμαστε δύο χιλιάδες στα δεκαοχτώ 

εκατομμύρια.  Δεν  θα  θέλαμε  ποτέ  οι  συνθήκες  της  Ελλάδας,  τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα να βοηθήσουν ώστε να 

αντιμετωπισθεί  το  δημογραφικό  πρόβλημα  της  Ομογένειας.  Και  το 

βλέπουμε αυτό:  κάποιοι  αφήνουν  την  Ελλάδα  και  μεταξύ  άλλων  χωρών 

έρχονται και στην Τουρκία, όπως είχαν έρθει οι Έλληνες και την δεκαετία 

του 50. Το μήνυμα που δίνουμε είναι ότι και οι λίγοι αξίζουν τα καλύτερα 

και  ότι  συνεχίζουμε  στον  τόπο  μας,  στην  γενέτειρά  μας,  στο  κέντρο  της 

Ορθοδοξίας.  Το  έμβλημα  του  σχολείου  μας  είναι  η  σφίγγα  ,  που 

συμβολίζει  την  νίκη  του  φωτός  της  παιδείας  έναντι  του  σκότους  της 

αμάθειας.  

 

 Η Ρωμιά Αγγελική Σκουφαρά μας έδωσε επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα 

συνέντευξη: 

 Ν.Σ:  Κυρία  Αγγελική,  είστε  γέννημα  θρέμμα 

της Κωνσταντινούπολης, έτσι δεν είναι;  

Α.Τ: Ναι. 

Ν.Σ: Πότε γεννηθήκατε; 

 Α.Τ: Το 1950  

Ν.Σ: Πόσους κατοίκους είχε τότε η Πόλη;  

Πάρα  πολλούς.  Ήταν  η  μικρή  Ελλάδα.  Στην 

εκκλησία μας δεν χωρούσε να μπει ο κόσμος.                                  

Ν.Σ:  Ποιες  είναι  οι  ωραιότερες  αναμνήσεις 

σας από κείνη την εποχή; 

Α.Τ:  Πήγαινες  να  ψωνίσεις,  είχες  δικούς  σου,  γνωστούς.  Άκουγες  όλο 

Ελληνικά,  το  σχολείο  μας  ήταν  ωραίο.  Τις  γιορτινές  μέρες  μας 

αισθανόμασταν πολύ πιο καλά, το πάνε κι έλα όπου οι Ρωμιοί πήγαινε ο 

ένας στον άλλον το γλυκό του κι έπιναν μαζί τον καφέ μας. Τώρα αυτό δεν 

υπάρχει γιατί δεν έχουμε κανέναν. Να φτιάξω λέω τίποτα, αλλά για ποιον 

να  το  φτιάξω;  Ζυμώναμε  και  τα  τσουρέκια  μας  με  τους  Οθωμανούς, 

είχαμε  καλές  παραδόσεις.  Βέβαια  υπήρχαν  και  ορισμένοι  που….αλλά  οι 

γείτονές  μας  τις  γιορτές,  μας    πρόσφεραν  αλλά  και  ‘μεις  τους 

προσφέραμε. Ήμασταν καλά αλλά τα πολιτικά μας κάνανε άνω κάτω. 

Μετά  τα  Σεπτεμβριανά  έχουν  αλλάξει  τα  πάντα  γιατί  ο  λαός  άρχιζε  και 

φοβόταν.  Έγινε  μεγάλο  κακό,  σκοτωμοί  και  πολλά  άλλα.  Τα  μαγαζιά 

κλείσανε, αν και είχαν καταστραφεί τα πιο πολλά. Εμένα ο πατέρας μου 

ήταν Έλληνας και απελάθηκε το 1964. 

Ν.Σ: Με τι δικαιολογία τον απέλασαν;  

Α.Τ: Ήταν Έλληνας. Εγώ όμως έμεινα με την μητέρα μου στην Πόλη επειδή 

αυτή  ήταν  Τουρκάλα  υπήκοος.  Έτσι  λοιπόν  όταν  άρχισαν  οι  απελάσεις 

άρχισε ο κόσμος να φοβάται πιο πολύ, ν’ απομακρύνεται πιο πολύ και να 

φεύγει.  Σ’  αυτήν  την  περιφέρεια  της  Κωνσταντινούπολης  όπου  μένουμε 

υπήρχαν  5  σχολεία  (σήμερα υπάρχουν  5  Ελληνικά  σχολεία  σε  ολόκληρη 

την  Πόλη),  οπότε  σκέψου  τον  πληθυσμό.  Το  1964  που  ήμουνα  στην 

Τετάρτη  τάξη  του  Δημοτικού  είχαμε  στην  αίθουσα  67  παιδιά  αλλά 

δυστυχώς το 1986 έκλεισε γιατί δεν είχε πλέον μαθητές.  

 

Συναντήσαμε κι άλλους Έλληνες που κατοικούν στην Πόλη.  

     Η επταμελής οικογένεια Κελεπούρη από την Βέροια διανύει τον τρίτο 

χρόνο  διαμονής  της.  Οι  γονείς,  Δημοσθένης  και  Ευαγγελία  είναι 

αποσπασμένοι  εκπαιδευτικοί  και  εργάζονται  σε  σχολείο  και  στο 

Οικουμενικό Πατριαρχείο αντιστοίχως. 

Επιθυμούν να παραμείνουν αλλά δεν είναι μονίμως τοποθετημένοι. Ένας 

από τους λόγους που επέλεξαν την Πόλη, είναι το ότι, σχετικώς με άλλες 

πόλεις του εξωτερικού, είναι πιο κοντά στην Ελλάδα και  ιδιαιτέρως στην 

πατρίδα τους την Βέροια. 

     Η Γεωργία Γόντικα, 21 ετών από την Τρίπολη,  ήρθε με το πρόγραμμα 

ανταλλαγής  φοιτητών  Erasmus,  καθώς  είναι  φοιτήτρια  της  Παντείου 

Σχολής.  Έχοντας ακουστά για την ιστορία της Πόλης και τα γεγονότα των 

Σεπτεμβριανών    παρακινήθηκε  ώστε  να  την  επισκεφθεί.  Θα  ήθελε  στο 

μέλλον να επιστρέψει και να εργαστεί εδώ. 

     H Νέλη Δημουλά 32 ετών από τα Γιαννιτσά, εργάζεται ως διαχειρίστρια 

των  μέσων  κοινωνικής  δικτύωσης  ενός  ταξιδιωτικού  γραφείου.  Θεωρεί 

την Κωνσταντινούπολη ως μια από τις πιο μαγικές πόλεις του κόσμου. Η 

Παλιά Πόλη με τα πολλά αξιοθέατά της, ο Κεράτιος κόλπος, ο Βόσπορος 

και τα Πριγκηπόννησα είναι από τα πρώτα όμορφα μέρη που της έρχονται 

στο  μυαλό.  Η  Νέλη,  αν  και  είχε  εργασία  στην  Ελλάδα,  ήρθε  στην  Πόλη 

επειδή της άρεσε πάρα πολύ και θέλει προς το παρόν να παραμείνει. Μας 

τονίζει  ότι  η  δουλειά  είναι  σημαντική  αλλά  το  σημαντικότερο  είναι  να 

είσαι  καλά  μέσα  σου  και  ότι  ποτέ  δεν  είναι  αργά  να  κάνεις  αυτό  που 

θέλεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρεπορτάζ: Νικόλαος Στάμος, Εκπαιδευτικός του ΕΠΑ.Λ. Αμφιλοχίας 

   Η Αγγελική Σκουφαρά 

Ταρλάμπασι: Παλιά Ρωμαίϊκη Συνοικία 

Το Ταρλάμπασι σήμερα 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ 
Μια συνέντευξη με αξιόλογους ανθρώπους της πόλης μας που έθεσαν ως 

προτεραιότητα στη ζωή τους την εθελοντική δράση. 

 
Ερώτηση:  Ομολογουμένως,  εδώ  και  πολλά  χρόνια  δεν 

δραστηριοποιήθηκε  στην  πόλη  μας  άλλη  εθελοντική  ομάδα.  Είστε, 

λοιπόν, οι πρώτοι και αξιέπαινοι γι’ αυτό. Ποιο ήταν το κίνητρο γι’ αυτή 

σας την απόφαση;  

Απάντηση:  Το  κίνητρό  μας    ήταν  και  παραμένει  η  επίτευξη  μιας 

συλλογικής  προσπάθειας  για  προσφορά  στους  συμπολίτες  μας  αφενός 

αλλά  και  γενικότερα  στην  πόλη  μας  που  τα  τελευταία  χρόνια  λόγω  της 

οικονομικής κρίσης αντιμετωπίζει αρκετά και σοβαρά προβλήματα.  

Ερώτηση:  Σε  ποιους  κοινωνικούς  τομείς  δραστηριοποιείσθε  και  πώς 

ιεραρχείτε τις δράσεις σας; 

Απάντηση: Αυτό γίνεται ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν γιατί 

τα  μέσα  που  διαθέτουμε  είναι  πενιχρά.  Έτσι,  για  παράδειγμα,  άλλοτε 

συλλέγουμε είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με την εκκλησία για την 

ανακούφιση  των  οικονομικά  ασθενέστερων  συμπολιτών  μας.  Άλλοτε 

αναλαμβάνουμε δράσεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος  ή 

πραγματοποιούμε  περιβαλλοντικές  επισκέψεις  είτε  διοργανώνουμε 

ενημερωτικές ημερίδες για πλήθος θεμάτων που μας αφορούν όλους. 

Ερώτηση:  Πώς  σας  αντιμετώπισε  η  τοπική  κοινωνία;  Εκδηλώνουν 

ενδιαφέρον οι πολίτες να ενταχθούν στην ομάδα σας; 

Απάντηση: Η κοινωνία αντέδρασε θετικά. Αγκάλιασε με αγάπη την ομάδα 

μας και ανταποκρίθηκε σε όλες τις δράσεις της με ενθουσιασμό. 

Ερώτηση: Ποιοι από τους στόχους που θέσατε πραγματοποιήθηκαν και 

σε ποιους θα πρέπει να δώσετε προτεραιότητα; 

Απάντηση: Όλοι σχεδόν οι στόχοι μας υλοποιήθηκαν αλλά οι δράσεις της 

ομάδας  μας  συνεχίζονται  γιατί  πάντα  θα  υπάρχουν  τομείς  που 

παρουσιάζουν  ανάγκες, ιδιαίτερα στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. 

Ερώτηση: Τι θα συνιστούσατε στους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα στους 

νέους; 

Απάντηση:  Καλούμε  όλους  τους  συμπολίτες  μας  να  πλαισιώσουν  την 

προσπάθειά μας   και  ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες της πόλης μας να 

ανταποκρίνονται  στο  κάλεσμα  της  Εθελοντικής  Ομάδας  για  μεγαλύτερη 

προσπάθεια  και,  βεβαίως,  για  καλύτερα  συλλογικά  αποτελέσματα. 

Επιμέλεια: Νεφρού Κωνσταντίνα, μαθήτρια του τμήματος Πληροφορικής 

Φωτογραφία: Καραβάς Βασίλης, καθηγητής Πληροφορικής   

 

Ε ΚΔΗΛΩΣΗ   Σ ΤΟ   ΕΠΑ . Λ .   ΑΜΦ ΙΛΟΧ Ι Α Σ  
Στις  21  Δεκεμβρίου  2015 

πραγματοποιήθηκε  με  επιτυχία 

στο  σχολείο  μας  εκδήλωση από 

την  καθηγήτρια  του  Τομέα 

Υγείας  –  Πρόνοιας,  κα  Στεργίου 

Σταυρούλα  με  θέμα  τις  μορφές 

και  τις  επιπτώσεις  του 

σακχαρώδους  διαβήτη  στην 

καθημερινότητά  μας  και 

ιδιαίτερα  στη  ζωή  των  νέων. 

Αναδείχθηκε,  επίσης,  η  αναγκαιότητα  της  υιοθέτησης  ενός  υγιεινού 

τρόπου ζωής και της σωστής διατροφής  ως σημαντικών μέσων πρόληψης 

και περιορισμού της νόσου.                          Φωτογραφία: Χρόνη Αγγελική 

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 
Η  οικονομία    αποτελεί  ένα  εξαιρετικά  σημαντικό  στοιχείο  του 

κοινωνικού  βίου  μας. Μας  αφορά άμεσα  και  καθημερινά.  Επηρεάζει  τις 

περισσότερες πλευρές της ζωής μας. Η γνώση της οικονομικής επιστήμης 

είναι απαραίτητη  για  να μπορέσουμε  να  κάνουμε  καλές  επαγγελματικές 

επιλογές.  Να  γίνουμε  επιτυχημένα  στελέχη  της  ιδιωτικής  ή  δημόσιας 

οικονομίας  ή  ενδεχομένως  καλοί  επιχειρηματίες.  Τέλος  να 

διαχειριζόμαστε  σωστά  τα  περιουσιακά  στοιχεία  μας  και  να  είμαστε 

ενήμεροι και συνειδητοποιημένοι πολίτες. 

  Σκοπός  του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας  των ΕΠΑ.Λ.  είναι  να 

εκπαιδεύσει  τους  μαθητές  του  σε  αντικείμενα  σχετικά  με  τη  διοίκηση 

επιχειρήσεων,  μηχανογραφημένη  λογιστική,  marketing,  εμπορία  και 

διαφήμιση, φορολογικά και οικονομικά στοιχεία επιχειρήσεων. 

  Στο ΕΠΑ.Λ. Αμφιλοχίας, στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των 

ΕΠΑ.Λ., λειτουργούν οι ειδικότητες:  

 Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, και 

 Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης 

Συνέχιση  σπουδών:  Ο  πτυχιούχος  του  τομέα  Διοίκησης  και 

Οικονομίας μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του σε: 

 Δημόσια ΙΕΚ 

 Στα ΤΕΙ 

 Στα ΑΕΙ (Β΄Ομάδα) 

Επαγγελματική  αποκατάσταση:  Ο  πτυχιούχος  του  Τομέα 

Διοίκησης και Οικονομίας μπορεί να απασχοληθεί: 

 Στο δημόσιο τομέα και σε οργανισμούς 

 Στον ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις 

 Σε λογιστήρια 

 Ως  ελεύθερος  επαγγελματίας,  διατηρώντας  ιδιωτικό  γραφείο, 

αναλαμβάνοντας  την  ενημέρωση  λογιστικών  βιβλίων  μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Δράκος  Κωνσταντίνος,  καθηγητής  Οικονομολόγος,  Δ/ντής  του  ΕΠΑ.Λ. 

Αμφιλοχίας 

Σκυλογιάννης Ευάγγελος, καθηγητής Οικονομολόγος  

 

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

     
Στις 15 Ιανουαρίου 2016 έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
στο  σχολείο. Μέσα  σ’  ένα  εύθυμο  και  χαρούμενο  κλίμα  κάθε  τάξη 

έκοψε  τη  δική  της    βασιλόπιτα,  ενώ  από  το  σύλλογο  καθηγητών  ο 

τυχερός  του  φλουριού  ήταν  ο  κος    Μπαλάσκας  Γρηγόριος, 

καθηγητής Πληροφορικής. 

                                                          Φωτογραφία: Χρόνη Αγγελική 
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ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Σ’ ΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΧΟΜΠΙ 
Συζητώντας  για  την  αξία  και  το  μεράκι  της  συλλογής  αντικειμένων  ως 

χόμπι,  με  τον  κο  Δράκο  Κωνσταντίνο,  Διευθυντή  του  σχολείου  και 

συλλέκτη. 

 
Ερώτηση:  Κύριε  Διευθυντά,  είναι  γνωστό  πως  είστε  μια  πολυσχιδής 

προσωπικότητα  που  διαθέτει  ποικιλία  ενδιαφερόντων.  Ένα  από  αυτά 

είναι  και  του  συλλέκτη  διαφόρων αντικειμένων  με  ιστορική  βαρύτητα 

και  έντονη  συναισθηματική  αξία.  Θέλετε  να  μας  περιγράψετε  το 

περιεχόμενο των συλλογών σας;  

Απάντηση:  Καταρχάς  θέλω  να  συγχαρώ  για  την  υλοποίηση  του 

προγράμματος  «Έκδοση  Μαθητικής  Εφημερίδας»  εσάς  αλλά  και  τους 

εκπαιδευτικούς  που  εποπτεύουν  το  πρόγραμμα.  Το  περιεχόμενο  των 

συλλογών  μου  περιλαμβάνει  λαογραφικό  υλικό,  συλλογή 

γραμματοσήμων  και  συλλογή  νομισμάτων.  Βέβαια,  δεν  μπορώ  να 

υπερηφανευτώ  τόσο για  το μέγεθος  της συλλογής αλλά περισσότερο με 

την ενασχόλησή μου με αυτή τη δράση. 

 
Ερώτηση:  Τι  ήταν  αυτό  που  σας  παρακίνησε  σε  μια  τέτοια 

δραστηριότητα; 

Απάντηση:  Είμαι  μιας  παλιότερης  εποχής  όπου  εμείς  τότε  ως  παιδιά  

είχαμε  περιορισμένη  ενημέρωση  και  λιγότερες  πολιτιστικές  δράσεις.  Οι 

οικογένειές μας ήταν καθαρά αγροτοκτηνοτροφικές με ελάχιστη στήριξη 

και  τέτοιου  είδους  ιδέες  περισσότερο  προέρχονταν  από  το  σχολείο  και 

από  συμπτώσεις.  Δεν  υπήρχε  η  σημερινή  τεχνολογία  και  μέσα  από  το 

παιχνίδι  σχεδόν όλα  τα παιδιά  τότε  κάναμε  συλλογές από φωτογραφίες 

αθλητών,  καλλιτεχνών  κ.λπ.  Κάπως  έτσι  γεννήθηκε  η  ιδέα  για  συλλογή 

γραμματοσήμων,  την  περίοδο  που  ήμουν  μαθητής.  Η  ιδέα  για  συλλογή 

λαογραφικού υλικού  και  νομισμάτων ήρθε μετά  τις αρχές  της δεκαετίας 

του 1990 κυρίως από συναισθηματικούς λόγους. 

     
Ερώτηση:    Σ’  ένα  μη  συλλέκτη  η  συλλογή  αντικειμένων  φαίνεται  μια 

πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία.  Ισχύει κάτι τέτοιο; Κι αν, ναι, τι 

χρειάστηκε να θυσιάσετε για να πραγματοποιήσετε το χόμπι σας;  

Απάντηση:  Η  διαδικασία  αυτή  μπορεί  να  φαίνεται  πολύπλοκη  και 

χρονοβόρα αλλά όμως  το μεράκι  και η δημιουργικότητα  είναι αυτό που 

κυριαρχεί και στην ουσία δεν θυσιάζεις και τίποτα, χρόνος πάντα υπάρχει 

και μπορεί να ντύνεται μέσα από τέτοιες δράσεις. 

Ερώτηση: Πέρα από την ψυχαγωγική αξία πιστεύετε ότι οι συλλογές σας 

μπορούν  να  αξιοποιηθούν  και  με  άλλους  τρόπους  όπως,  για 

παράδειγμα, μια έκθεσή τους σε μουσείο;   

Απάντηση: Η αξιοποίησή τους, έτσι, όπως το θέτετε, προϋποθέτει κάποιο 

μέγεθος και αντίστοιχο χώρο. Γνωρίζω ότι το Δημοτικό Σχολείο Στάνου με 

πρωτοβουλία των δασκάλων του έχει συγκεντρώσει αρκετό και αξιόλογο 

υλικό.  Υπάρχει  και  ο  κατάλληλος  χώρος,  το  παλιό  Δημοτικό,  υπέροχο 

πέτρινο  κτίσμα  και  ο  Δήμος  Αμφιλοχίας  θα  διαμορφώσει  το  χώρο.  Τότε 

αυτό θα είναι εφικτό.  

   
Ερώτηση: Θεωρείτε ότι το χόμπι αυτό είναι κατάλληλο για τον καθένα ή 

υπάρχουν περιορισμοί στους ανθρώπους που μπορούν ν’ ασχοληθούν 

μ’  αυτό,  όπως  για  παράδειγμα,  η  διάθεση  σημαντικών  χρηματικών 

κεφαλαίων; 

Απάντηση:  Υπάρχουν  χόμπι  δαπανηρά.  Το  συγκεκριμένο,  όχι.  Εγώ  δεν 

διέθεσα ποτέ χρήματα. Μικρός δεν είχα. Μεγάλος δεν άξιζε, διότι χανόταν 

η έννοια της δημιουργίας, της δράσης, της ικανοποίησης. 

   
Ερώτηση: Τι θα λέγατε σ’ ένα νέο και πιο συγκεκριμένα σ’ ένα μαθητή 

σας για να τον πείσετε ν’ ασχοληθεί μ’ αυτό το χόμπι; 

Απάντηση:  Το λέω πάντα στους μαθητές μου,  τους ενημερώνω και  τους 

συμβουλεύω  να  ασχοληθούν  ή  τουλάχιστον  να  μην  πετάξουν  πράγματα 

που έχουν αξία. Κι αν η συλλογή τους είναι μικρή, δεν πειράζει, θα είναι 

ένα πάτημα για τα παιδιά τους και ο χρόνος μέχρι τότε θα προσθέσει αξία. 

Και,  έτσι,  οι  καινούργιες  γενιές  θα  αναπτύξουν  δράσεις  πολιτισμού, 

μακριά  από  άλλα  «χόμπι»,  που  έχουν  στοιχεία  βίας  ή  εφήμερης 

ικανοποίησης, χωρίς ποιότητα και φαντασία.  

 

Ρεπορτάζ: Οι μαθήτριες, Λίντα Βασιλική, Μέτσι Τζουάνα, Ρόκκου Βάϊα, 

Μπαρλά Αγγελική 

 

Φωτογραφία: Δράκος Κωνσταντίνος, Δ/ντής και  η μαθήτρια του ΓΟΔ, 

Ρόκκου Βάϊα  

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

 

Αρχίζει  τον  Ιανουάριο  στο  σχολείο  μας  η  υλοποίηση  σεμιναρίου  για 

εκπαιδευτικούς,  με  θέμα  :  «Διαχείριση  Προβλημάτων  Σχολικής  Τάξης» 

που  διοργανώνει  το  Κέντρο  Πρόληψης  των  Εξαρτήσεων  και  Προαγωγής 

της Ψυχοκοινωνικής  Υγείας  Π.Ε.  Αιτωλ/νίας  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»  σε  συνεργασία 

με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας (Τμήμα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων),  διάρκειας πέντε μηνών  (Ιανουάριος – Μάιος 2016) με 

μία θεματική ενότητα, ανά μία ημέρα του μήνα.   

 

                                                                  Η  Συντακτική  Ομάδα
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.
 

Η    κοινωνικοποίηση  και  η  αγωγή 

αποτελούν  τους  δύο  βασικούς 

στόχους  που  οφείλει  να  επιτελέσει 

η  εκπαίδευση  και  εν  γένει  το 

σχολείο. Ο άνθρωπος    δε  γεννιέται 

με  μια  προσωπικότητα  άρτια 

διαμορφωμένη  και  έτοιμος  να 

αντιμετωπίζει  τις  ατομικές  και 

κοινωνικές  του  ανάγκες,  ωστόσο, 

διαθέτει  τις  προϋποθέσεις  μετασχηματισμού  από  ένα  βιολογικό 

υποκείμενο  σε  ένα  κοινωνικό.  Το  άτομο  κοινωνικοποιείται  στα  πλαίσια 

της  ενεργητικής  του  αλληλεπίδρασης  με  το  κοινωνικοπολιτισμικό  του 

περιβάλλον,  όπου  διαμορφώνει  την  προσωπική  και  κοινωνική  του 

ταυτότητα. Ο δεύτερος στόχος  του σχολείου, η διαπαιδαγώγηση, αφορά 

τις συνειδητές και σκόπιμες ενέργειες προς το παιδαγωγούμενο άτομο. Η 

αγωγή αποτελεί το σύνολο των ενεργητικών παρεμβάσεων του σχολείου 

ή  του  εκπαιδευτικού,  με  στόχο  την  εσωτερίκευση  των  καλών  στοιχείων  

από  το  μαθητή,  δηλαδή  τις  αξίες,  τους  κανόνες,  τις  στάσεις  και  τους 

προσανατολισμούς του κοινωνικού περιβάλλοντος. 

  Το  σχολείο  αποτελεί  ένα  δυναμικό  σύστημα  κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων, έναν οργανισμό με νομικές συμβάσεις και πολύπλοκες 

οργανωτικές  ρυθμίσεις.  Σε  αυτό  το  χώρο  τα  πρόσωπα  διαδραματίζουν 

καθορισμένους  ρόλους  και  επιτελούν  συγκεκριμένες  λειτουργίες,  οι 

οποίες  απευθύνονται  σε  άτομα  που  βρίσκονται  σε  μια  προοδευτική 

διαδικασία  διαμόρφωσης  της  προσωπικότητάς  τους.  Κινητήριος  δύναμη 

του  κάθε  εκπαιδευτικού  ιδρύματος  πρέπει  να  είναι  οι  τέσσερις  βασικοί 

πυλώνες  της  εκπαίδευσης,  όπου  στο  σχολείο  «μαθαίνω  να  μαθαίνω», 

«μαθαίνω  να  ενεργώ»,  «μαθαίνω  να  συνυπάρχω»,  «μαθαίνω  να 

υπάρχω». 

Ο  εκπαιδευτικός  από  την  πλευρά  του,  είναι  επιφορτισμένος  να 

οργανώνει τις παιδαγωγικές και διδακτικές του δραστηριότητες σύμφωνα 

με  τις  ισχύουσες  θεσμικές  προδιαγραφές,  δηλαδή  με  βάση  τη  θεσμική 

οργάνωση  και  λειτουργία  του  σχολείου  (αναλυτικό  και  ωρολόγιο 

πρόγραμμα,  σχολικούς  κανονισμούς,  βιβλία,  κ.λπ.).  Βασικά 

χαρακτηριστικά  του  πρέπει  να  είναι  η  αυτογνωσία,  η  ικανότητα 

συνεργασίας,  η  αυτοπεποίθηση,  η  αυτοκριτική  διάθεση  και  το 

παιδαγωγικό  τακτ.  Σύμφωνα  με  τη  χαρακτηριστική  φράση  του  Ν. 

Καζαντζάκη « ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να 

περάσει  αντίπερα  ο  μαθητής  του.  Κι  όταν  πια  του  διευκολύνει  το 

πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή 

του να φτιάξει δικές του γέφυρες». 

Επιπλέον κάθε εκπαιδευτικό  ίδρυμα διαθέτει το δικό του πλαίσιο 

οργάνωσης, λειτουργίας και λογικής, το οποίο έχει στενή συνάφεια με τον 

τρόπο  οργάνωσης  και  λειτουργίας  της  στενότερης  και  ευρύτερης 

κοινωνικής πραγματικότητας, στην οποία ανήκει. Ο ρόλος των ΕΠΑ.Λ. στην 

εκπαιδευτική  διαδικασία  είναι  σημαίνουσας  αξίας,  καθώς  η 

δευτεροβάθμια  επαγγελματική  εκπαίδευση  αποβλέπει  στο  συνδυασμό 

της  γενικής  παιδείας  με  την  τεχνική  επαγγελματική  γνώση.  Ειδικότερα, 

στόχος  είναι  η  ανάπτυξη  των  ικανοτήτων,  της  πρωτοβουλίας,  της 

δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών, η μετάδοση των 

απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων, με την αντίστοιχη 

ανάπτυξη  των  δεξιοτήτων  τους  και  τέλος,  η  παροχή  των  απαραίτητων 

γνώσεων και εφοδίων στους μαθητές για τη συνέχιση των σπουδών τους 

στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα. 

Προς  την  εξυπηρέτηση  των  παραπάνω  στόχων,  βασική  επιδίωξη 

του σχολείου μας είναι η υλοποίηση ενός ικανού αριθμoύ project κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το παιδαγωγικό εργαλείο των project δεν 

είναι  νέο,  καθώς  χρησιμοποιείται  ήδη  από  τον  20ό  αιώνα  και  έχει  ως 

στόχο  την  ανάληψη  πρωταγωνιστικού  ρόλου  από  την  πλευρά  των 

μαθητών και την ισότιμη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών σε μια 

ανοικτή  διαδικασία  μάθησης.  Με  τον  εκπαιδευτικό  σε  καθοδηγητικό 

ρόλο,  το  παιδί  κινητοποιείται  και  δραστηριοποιείται  με  τέτοιο  τρόπο, 

ώστε να ανακαλύπτει μόνο τη γνώση και τις σημαντικές κοινωνικές αξίες. 

Όλα  τα  παραπάνω  μας  κάνουν  να  συνειδητοποιήσουμε  τον 

κομβικό  ρόλο  που  οφείλει  να  διαδραματίσει  κάθε  παράγοντας  της 

εκπαιδευτικής  διαδικασίας  για  την  ομαλή  λειτουργία  του  σχολείου,  με 

στόχο  την  αρμονική  και  ισόρροπη  ανάπτυξη  του  κάθε  μαθητή.  Ο 

συντονισμός  του  εκπαιδευτικού  έργου,  ο  έλεγχος  της  πορείας  των 

εργασιών  αλλά  και  η  καθοδήγηση  της  σχολικής  μονάδας  και  των  ίδιων 

των  εκπαιδευτικών,  με  τη  διασφάλιση  δημοκρατικών  συνθηκών  και  την 

εξασφάλιση  ενός  σχολείου  ανοιχτού  στην  κοινωνία  θα  είναι  πάντα  το 

κύριο μέλημα της σχολικής διεύθυνσης. 

Τελικά  η  αλληλεπίδραση  του  ατόμου  με  το  περιβάλλον  του 

(οικογενειακό,  σχολικό  και  κοινωνικό),  το  βοηθά  να  αποκτήσει  την 

προσωπική  και  κοινωνική  του  ταυτότητα,  καθώς  και  μια  πληρότητα 

επικοινωνίας, στοιχεία που καθορίζουν τις συνακόλουθες πράξεις του. 

                              Δράκος Κωνσταντίνος, Διευθυντής του σχολείου 
 

ΠΕΡΙ ΤΟΡΝΟΥ 

Του Χρήστου Σκόντζου, μαθητή του τμήματος Μηχανολογίας στο ΕΠΑΛ 
Αμφιλοχίας 
       Με έναν τόρνο μπορούμε να κάνουμε αρκετές 
κατασκευές,  όπως  το  να  φτιάξουμε  σπείρωμα  σε 
κάποιο κομμάτι,   να κεντράρουμε στροφάλους, να 
δημιουργήσουμε  κοχλίες(βίδες),  να  ανοίξουμε 
τρύπες  σε  διάφορα  κομμάτια,  να  μικρύνουμε  το 
πάχος και το μήκος των κομματιών και γενικώς να 
τα κόψουμε. Είναι ένα χρήσιμο μηχάνημα το οποίο 
γνωρίζουν καλά ελάχιστοι τεχνίτες. Μια ενδεικτική 
τιμή  για  έναν  μεταχειρισμένο  καλό  τόρνο 
κυμαίνεται  από  2800  έως  4000  ευρώ,  που 
εξαρτάται από την μάρκα και την κατασκευή του.  
 
    Η συντήρηση ενός  τόρνου θα πρέπει  να γίνεται  
ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  για  την  καλή 
λειτουργία. Θα πρέπει να μαζεύουμε τα γρέζια στο 
τέλος κάθε κατεργασίας και φυσικά να λιπαίνουμε 
τον  τόρνο  βάζοντας  λάδι  στις  κατάλληλες 

υποδοχές του. 
 
    Τα προσωπικά μας μέτρα ασφαλείας είναι τα εξής: 

 Γάντια, για να μην χτυπήσουμε στα χέρια 

 Γυαλιά, για να μην μας μπει κάποιο γρέζι στο μάτι 

 Παπούτσια ασφαλείας με μεταλλικό πέλμα, σε περίπτωση που κάποιο 
βαρύ αντικείμενο πέσει κάτω  

 
    Επίσης, δεν πρέπει να φοράμε βραχιόλια και αν κάποιος έχει μακριά μαλλιά , 
πρέπει να τα έχει μαζεμένα την ώρα της εργασίας. Ακόμη, είναι απαραίτητο να 
ελέγχουμε  το  αν  περιστρέφεται  το  τσοκ  πριν  εκκινήσουμε  τον  τόρνο  και  μετά 
προσδένουμε καλά το προς κατεργασία κομμάτι, βγάζοντας στο τέλος το κλειδί 
από το τσοκ. 

 

 
Το ΕΠΑ.Λ. Αμφιλοχίας  ευχαριστεί  θερμά  την  εταιρεία Knauf  Γυψοποιεία 

ΑΒΕΕ  για  την  ευγενική  προσφορά  της  να  αναλάβει  εξολοκλήρου  την 

εκτύπωση του παρόντος φύλλου της εφημερίδας μας. 
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