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ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Αντί κάποιου άλλου κειμένου προτιμήσαμε στο δεύτερο τεύχος της εφημερίδας μας να
δημοσιεύσουμε την προσευχή των Ηνωμένων Εθνών, ελπίζοντας πως όλοι οι λαοί του
πλανήτη μας θα ενωθούν κάποια μέρα μεταξύ τους με άλυτα δεσμά αγάπης και ειρήνης,
προόδου και ανθρωπιάς. Βέβαια, για να υπάρξει κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητη η άμεση
εφαρμογή ενός συστήματος αληθινής παιδείας και όχι μόνο εκπαίδευσης.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
Κύριε,
ο πλανήτης μας η Γη είναι μονάχα
ένα μικρό αστέρι στο διάστημα.
Χρέος μας είναι
να το μετατρέψουμε σ’έναν πλανήτη
που τα πλάσματά του δε θα βασανίζονται πια
από τον πόλεμο, την πείνα και το φόβο,
που δε θα χωρίζονται, χωρίς καμιά λογική,
κατά φυλή, χρώμα και ιδεολογία.
Δώσε μας θάρρος και δύναμη
να ξεκινήσουμε σήμερα αυτό το έργο
ώστε τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας
να φέρουν κάποια μέρα
με υπερηφάνεια
το όνομα ΑΝΘΡΩΠΟΣ
(μετάφραση Αλεξάνδρα Κοκόλη)

2

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
Η παγκοσμιοποίηση, όρος άκομψος που προστέθηκε πριν από εικοσιπέντε χρόνια
περίπου στο ανθρώπινο λεξιλόγιο, μονοπωλεί ακόμη και σήμερα το ενδιαφέρον ενός
διαλόγου, που εξελίσσεται σε διεθνές επίπεδο. Τι είναι η παγκοσμιοποίηση; Μια
παγκόσμια απειλή ή ο ορίζοντας του 21ου αιώνα; Καταστροφή ή πανάκεια;
Προφανώς οι απόψεις διίστανται. Πόσο μάλλον που αποκλίσεις υπάρχουν ακόμη και
ως προς την περιγραφή του φαινομένου. Παρά τις διαφωνίες πάντως ως προς τον
ακριβή ορισμό της, γενικά αποδεκτό είναι, ότι η παγκοσμιοποίηση είναι ένα πολύπλοκο
φαινόμενο, που εκτείνεται ταυτόχρονα στο οικονομικό, στο πολιτικό και στο πολιτισμικό
πεδίο. Και στους τρεις αυτούς τομείς η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει και
προκλήσεις και απειλές. Ιδιαίτερα στο πολιτισμικό επίπεδο, από τη μια μεριά
παρατηρούμε την εδραίωση μιας παγκόσμιας καταναλωτικής κουλτούρας, που εντείνει
και τη φτώχεια και την περιβαλλοντική καταστροφή. Ενώ, από την άλλη, η ανάδυση
μιας παγκόσμιας κοινής γνώμης, που στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
δημοκρατικές αξίες, προσφέρει τη δυνατότητα διέλευσης από την έμφαση στις
αρνητικές ελευθερίες στην προώθηση των θετικών ελευθεριών, που εμπεριέχουν το
δικαίωμα μιας ανθρώπινης ζωής για όλους τους κατοίκους του παγκόσμιου χωριού.
Όλα αυτά τα θέματα και πολλά άλλα ακόμα συνθέτουν ένα πεδίο με το οποίο είναι
απαραίτητο και αναγκαίο να εξοικειωθούν οι νέοι μας και πιο συγκεκριμένα οι μαθητές
μας, αφού αυτοί κυρίως καλούνται να ζήσουν μέσα σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αυριανοί
πολίτες. Οφείλουν, λοιπόν, να είναι ευαισθητοποιημένοι επάνω στα δικαιώματα των
ανθρώπων και ιδιαίτερα των παιδιών, εφόσον αυτά αφορούν τους ίδιους. Οφείλουν να
γνωρίζουν, ότι η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της
ανθρώπινης οικογένειας καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους
αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο.
Επίσης, οφείλουν να γνωρίζουν, ότι η παραγνώριση και η περιφρόνηση των
δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας, που εξέγειραν την
ανθρώπινη συνείδηση και η προοπτική ενός κόσμου, όπου οι άνθρωποι θα είναι
ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα,
έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου. Όπως είναι ευνόητο, στην
εξοικείωση των μαθητών με αυτό το πεδίο γνώσης, άμεσος και εποικοδομητικός πρέπει
να είναι και ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων.

Παπαχριστοδούλου Φεβρωνία
Διευθύντρια Γ.Ε.Λ. Κασσάνδρας

3

Αν ένα παιδί ζει


Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κριτική μαθαίνει να κατακρίνει.



Αν ένα παιδί ζει μέσα στην έχθρα μαθαίνει να καυγαδίζει.



Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ειρωνεία μαθαίνει να είναι ντροπαλό.



Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ντροπή μαθαίνει να αισθάνεται ένοχο.



Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κατανόηση μαθαίνει να είναι υπομονετικό.



Αν ένα παιδί ζει μέσα στον έπαινο μαθαίνει να εκτιμά.



Αν ένα παιδί ζει μέσα στη δικαιοσύνη μαθαίνει να είναι δίκαιο.



Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ασφάλεια μαθαίνει να πιστεύει.



Αν ένα παιδί ζει μέσα στην επιδοκιμασία μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση.



Αν ένα παιδί ζει μέσα στην παραδοχή και στην φιλία μαθαίνει να βρίσκει την
αγάπη μέσα στον κόσμο.
Ας βοηθήσουμε τα παιδιά να βρουν την αγάπη και την ασφάλεια που χρειάζονται.
Στα χέρια τους κρέμεται η συνέχεια της ανθρωπότητας. Τα παιδιά είναι το μέλλον
του κόσμου.
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ΕΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Έκλεισα ξανά τα μάτια μου,
προσπαθώντας να μην ακούσω τα
πικρά του λόγια. Η βιαιότητα
στον τόνο της φωνής του με
κάρφωνε όλο και πιο πολύ. Η
απόφασή του, ότι «μισώ τη ζωή
μου», δεν με αφήνει να ζήσω
σωστά. Δεν μπορώ να ξεφύγω.
Δεν με αφήνει. Μια ζωή
επιβεβλημένη. Το βλέμμα του,
όταν γουρλώνει τα μάτια του και
με κοιτάει βαθυστόχαστα, με
φοβίζει και δεν αντέχω το
περιβάλλον. Πνίγομαι. Τώρα με
φωνάζει, όπως τα λόγια έτσι και
τα σάλια βγαίνουν από το στόμα
του, χωρίς καν να τα σκεφτεί. Με
βασανίζει το ύφος του. Νάτο,
πάλι το κάνει!! Πάλι μου προκαλεί
ρίγος και τρόμο στον τρόπο, που
τον κοιτάω. Δεν αντέχω άλλο. Με
χτύπησε!! Με χτύπησε, γιατί δεν
τον κοίταζα στα μάτια. Το
αισθάνομαι. Το μάγουλό μου
αισθάνεται να πρήζεται. Δεν
νοιώθω τα πόδια μου. Ένα
χαστούκι ήταν και έχει παραλύσει
όλο το σώμα μου. Τα μάτια μου
βούρκωσαν. Είναι ζεστά και
φουσκωμένα. Τα δάκρυα δεν
χωρούν και χύνονται έξω από τις
κόγχες. Τα χείλη τρέμουν και
χάνω το χρώμα μου. Τρέμω.
Αισθάνομαι το τέλος να με
πλησιάζει απειλητικά.
Την επόμενη μέρα άργησα να
γυρίσω σπίτι. Νόμιζα πως θα
τελείωνε γρήγορα η ανάκριση
σχετικά με το που ήμουν το
βράδυ. 20:34 Ξύλο και πάλι ξύλο.
Δεν αντέχει το σώμα τόσο πόνο
πια. 20:42 Δεν νοιώθω πάλι το
σώμα μου, τα χέρια μου. Βλέπω
τη μορφή του να με χτυπάει.
Τόσο βίαιο πρόσωπο, που τα

ΠΑΙΔΙ
μάτια του είναι κενά. Ή, μήπως τα βλέπω έτσι εγώ;
Τώρα πονάω πολύ. 21:05 Αισθάνομαι λιώμα. Τον
βλέπω να φεύγει με ύφος νικητή. Κλείνω τα μάτια
μου, μήπως και ηρεμήσω. 21:30 Αντικρίζω το
πρόσωπο της μάνας μου πλημμυρισμένο δάκρυα.
22:15 Ο γιατρός μπαίνει βιαστικά στο δωμάτιό μου.
Με εξετάζει και κατεβάζει το κεφάλι του, ενώ η μάνα
μου τρεμάμενη γονατίζει…….
Κρεμιέται από την λευκή ποδιά του γιατρού. Το
κλάμα και η οδύνη χαράζουν αμείλικτα το πρόσωπό
της. Αναζητώ λέξεις. Φωνάζω ή μάλλον για την
ακρίβεια, νομίζω ότι φωνάζω. Κανείς δεν με ακούει.
Κανείς. Κοιτάω κάτω και με βλέπω. Είμαι
γκρίζα. Πέθανα; Τόσος πόνος για να πεθάνω;
Γιατί, Θεέ μου, δεν με βοήθησες; Γιατί κανείς
δεν μίλησε;
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Το σχολείο των
ονείρων μου

Τα σημερινά σχολεία βρίθουν
ελαττωμάτων. Σε καμία περίπτωση
δεν είναι όμως ευθύνη ενός
προσώπου
αλλά
όλων
όσων
συνυπάρχουν σε αυτό. Ο καθένας
από μας όλο και κάτι έχει κάνει που
συντελεί στην καταστροφή του
σχολικού μας χώρου. Αν όμως όλοι
μαζί φροντίσουμε να είναι καθαρός ο
χώρος στον οποίο ζούμε και
κινούμαστε τουλάχιστον έξι ώρες
ημερησίως τότε συντελούμε και
εμείς στο να βελτιωθούν οι συνθήκες
διαβίωσης μας σε αυτόν.
Ένα πραγματικά καθαρό σχολείο
μπορεί να είναι ένα ονειρεμένο
σχολείο. Όχι βέβαια το τέλειο, αλλά
σίγουρα κάτι πολύ καλό. πολλά
σχολεία έχουν επίσης μεγάλες
ελλείψεις καθηγητών, πράγμα το
οποίο είναι ευχάριστο για κάποιους
μαθητές οι όποιοι έρχονται σχολείο
λόγω πιέσεως των γονιών τους, αλλά
πολύ δυσάρεστο για κάποιους
άλλους που θέλουν πραγματικά να
μάθουν δυο πράγματα από το
σχολείο,
τα
οποία
θα
τους
βοηθήσουν αργότερα να πορευτούν
στη ζωή. Ελλείψεις οι οποίες
δυσαρεστούν και τις δυο παραπάνω
«κατηγορίες» μαθητών είναι οι
ελλείψεις εγκαταστάσεων, υλικών
(καρέκλες, θρανία) και η ύπαρξη
κατεστραμμένων πινάκων και

πορτών. Δέχομαι ότι για την καταστροφή κάποιου πίνακα
ή κάποιας πόρτας μπορεί να οφείλετε ένα προηγούμενο
τμήμα, που βρισκόταν εκεί πριν, αλλά οι μαθητές που
στεγάζονται τώρα εκεί δεν φταίνε σε τίποτα να κάνουν
μάθημα σε τέτοιους χώρους. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ
ότι η έλλειψη εγκαταστάσεων είναι άλυτο πρόβλημα. Και
δεν μιλάμε βέβαια για αίθουσες στις οποίες θα γίνετε
μάθημα, αλλά για αίθουσες βοηθητικές, όπως
πληροφορικής και χημείας, έτσι ώστε να μην γίνετε
πανικός για το ποιος θα κάνει μάθημα εκεί (εννοείται
βεβαίως πλήρως εξοπλισμένες και όχι με τα μισά
βοηθητικά όργανα).Έχοντας συζητήσει με παιδιά όχι
μόνο από το συγκεκριμένο σχολείο, αλλά από διάφορα
σχολεία, μεγάλο πρόβλημα είναι η κακή κτηριακή
κατάσταση όπως και η έλλειψη αύλιου χώρου. Μάλιστα
σε περιπτώσεις που ο αύλιος χώρος υπάρχει είναι είτε
ακατάλληλος λόγο ετοιμόρροπων κατασκευών που
βρίσκονται εκεί είτε δεν είναι σωστά διαμορφωμένος.
Ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλα τα σχολεία και είναι
μάλιστα πολύ μεγάλο είναι ο ρατσισμός και δεν
αναφέρομαι μόνο στον φυλετικό ρατσισμό, αλλά και στο
ρατσισμό της διαφορετικότητας. Για παράδειγμα τα
παιδιά, τα οποία είναι κοντύτερα, εύσωμα, έχουν
μεγαλύτερα αυτιά, ακόμα και τα παιδιά που έχουν
χαμηλότερο δείκτη iq αντιμετωπίζουν τον καθημερινό
χλευασμό ορισμένων, οι οποίοι νομίζουν πως είναι
κάποιοι. Αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει
να λείπει από ένα σχολείο. Το πρόβλημα του ρατσισμού
υπήρχε πάντοτε στα Ελληνικά σχολεία και πιστεύω πως
είναι άλυτο, γι’ αυτό και δεν θα μπορέσει να υπάρξει ποτέ
το τέλειο σχολείο.
Ένα σχολείο όπως όλοι οι μαθητές ονειρεύονται, είναι ένα
σχολείο με φιλικότερους καθηγητές.
Καθηγητές οι οποίοι θα καταλαβαίνουν απόλυτα τους
μαθητές και θα είναι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν.
Επίσης όλοι οι μαθητές θα ήθελαν καθηγητές με καλή
συμπεριφορά (δεν εννοώ φυσικά ότι όλοι οι καθηγητές
είναι έτσι, αλλά κατά καιρούς έχουμε αντιμετωπίσει
καταστάσεις με καθηγητές, οι οποίοι φερόταν στους
μαθητές σαν να ήταν ο τελευταίος τροχός της αμάξης.
Επίσης θα ήθελα να έχει και πολλές αίθουσες έτσι ώστε
τα παιδιά να μην στριμώχνονται σε μικρές τάξεις.
κινηθούν χωρίς κανένα απολύτως φόβο. Ένα σχολείο
χωρίς
ρατσισμό και κοινωνικές
διακρίσεις,
με
περισσότερους και φιλικούς καθηγητές και πάνω από όλα
συνεργάσιμους μαθητές.
Τέλος κάτι που ξέχασα να αναφέρω είναι ότι θα
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ήθελα το σχολείο των ονείρων μου
να έχει μια τεράστια βιβλιοθήκη με
παντός είδους βιβλία για να
πηγαίνουν τα παιδιά αλλά και οι
καθηγητές να βρίσκουν πληροφορίες
και να διαβάζουν ό,τι βιβλίο αυτοί
θέλουν!
Να υπάρχουν μόνο έως 20 παιδιά σε
κάθε τμήμα για να μπορεί ο
καθηγητής να διδάσκει καλύτερα,
γιατί όσο πιο πολλά παιδιά τόσο
μεγαλύτερη φασαρία κάνουν.
Συνοψίζοντας, σχολείο των ονείρων
μου είναι ένα σχολείο, που δεν θα
έχει τα παραπάνω προβλήματα.
Δηλαδή ένα καινούργιο καθαρό και
περιποιημένο
κτήριο
χωρίς
σπασμένους πίνακες και πόρτες, με
πολλές βοηθητικές αίθουσες, πλήρως
εξοπλισμένες, με μεγάλο αύλιο χώρο
που θα επιτρέπει στα παιδιά να
αθληθούν και να

7

Ischool n πρώτη διαδυκτιακή σχολική κοινότητα
Ένα οργανωμένο site-forum μαθητών είναι
κάτι που έλλειπε από το ελληνικό διαδίκτυο.
Αυτό μέχρι να έρθει το Ischool. To Ischool
είναι
διαδικτυακή
κοινότητα
που
απευθύνεται κυρίως σε μαθητές γυμνασίουλυκείου. Εκτός από το Forum διαθέτει
υπηρεσίες όπως: Λεξικό, Σημειωματάριο,
section
Πανελλαδικών,
πληροφορίες
τμημάτων, Messenger και πολλά άλλα!
Σκοπός του είναι να αποτελέσει χώρος
ανταλλαγής απόψεων, υλικού και άλλων
χρήσιμων πληροφοριών για τους μαθητές,
αλλά και ένας χώρος- στέκι όπου οι μαθητές
θα μπορούν να συζητάνε με συνομηλίκους

τους για οτιδήποτε. Το Forum δεν
απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές, αλλά
και σε απόφοιτους και καθηγητές που έχουν
την καλή διάθεση να βοηθήσουν σε θέματα
μαθημάτων,
να
συμβουλέψουν,
να
παραθέσουν τις σχολικές τους εμπειρίες
κ.τ.λ. Η σελίδα είναι περίπου ένα χρόνο
online και μετράει πάνω από 8000 μέλη.

http://www.ischool.gr
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ΗΜΕΡΑ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ
Κάθε χρόνο στις 20 Μαρτίου, 500 εκατομμύρια άνθρωποι σ' όλο τον κόσμο γιορτάζουν μέσα από
πολιτιστικές εκδηλώσεις τους δεσμούς τους με τη Γαλλία, μέσω της γαλλικής γλώσσας. Η Διεθνής
Ημέρα Γαλλοφωνίας καθιερώθηκε το 1998.

O Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας (Organisation internationale de la
Francophonie - OIF) είναι ένας διεθνής οργανισμός γαλλόφωνων χωρών και
κυβερνήσεων, με έδρα το Παρίσι. Γενικός Γραμματέας είναι από το 2002 ο Σενεγαλέζος
Αμπντού Ντιουφ. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε στις 20 Μαρτίου 1970 με την υπογραφή της
συνθήκης του Niamey και με το σύνθημα égalité, complémentarité, solidarité (Ισότητα,
Αλληλοσυμπλήρωση, Αλληλεγγύη). Τα κοινά στοιχεία της Γαλλοφωνίας είναι η γαλλική
γλώσσα και οι αξίες που αντιπροσωπεύει, όπως είναι η πολιτιστική ποικιλομορφία, η
πολυγλωσσία, η ελευθερία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Διεθνής
Οργανισμός της Γαλλοφωνίας, δραστηριοποιείται στους χώρους της διεθνούς
πολιτικής, και της πολυμερούς συνεργασίας και συντελεί στην εδραίωση της ειρήνης,
της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της διαρκούς ανάπτυξης.
Η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας (ΔΟΓ)
κατά την 11η σύνοδο κορυφής του Οργανισμού (Βουκουρέστι, 28-29 Νοεμβρίου 2006).
Προηγουμένως η Ελλάδα ήταν συνδεδεμένο μέλος, από το 2004. Κατά την 37η σύνοδο
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Γαλλοφωνίας (Κογκό, 6-8 Ιουλίου 2011), η Ελλάδα
εντάχθηκε σε αυτήν ως πλήρες μέλος. Κατά τη Σύνοδο προτάθηκε η διοργάνωση από
την Ελλάδα της επόμενης συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Γαλλοφωνίας, η οποία και πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα, με διοργάνωση από πλευράς της Βουλής, το Μάρτιο του 2012.
Κάθε χρόνο τα κράτη-μέλη του οργανισμού προτείνουν κατά τη διάρκεια της
ίδιας περίπου εβδομάδας ένα πολιτιστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων σε διάφορες πόλεις
για να γιορτάσουν το γεγονός, ότι ανήκουν σε μια γλωσσολογική κοινότητα ανθρώπων
που «μοιράζονται τη γαλλική γλώσσα». Επίσης, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (ΓΙΕ)
και η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην
Ελλάδα, σε συνεργασία με τις γαλλόφωνες Πρεσβείες στην Ελλάδα, διοργανώνουν έναν
διαγωνισμό ανοικτό προς όλα τα σχολικά Ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά) και τους
Έλληνες φοιτητές.
Από τις μαθήτριες του τμήματος των Γαλλικών της Α’ Λυκείου

9

Μια πληγωμένη ζωτική δύναμη...
Toυ φιλολόγου Αλέξανδρου Γ. Αλεξανδρίδη
Η εκπαίδευση είναι μια πράξη αγάπης,
επομένως μια πράξη θάρρους. Δεν πρέπει
να φοβάται την αντιπαράθεση, την
ανάλυση της πραγματικότητας, τη
δημιουργική συζήτηση, αν δε θέλει να
καταλήξει σε παρωδία.
Η προηγούμενη εύστοχη οριοθέτηση του
όρου εκπαίδευση από κάποιον βραζιλιάνο
παιδαγωγό θα πρέπει αναμφισβήτητα να
μας οδηγήσει στη δημιουργική αξιοποίηση
της. Και αυτό γιατί η χώρα μας,
περισσότερο από πολλά άλλα κράτη,
παρουσιάζει
ποικίλα
και
φλέγοντα
προβλήματα, καθώς και χαρακτηριστικές
αντιφάσεις σε ό,τι αφορά το νευραλγικό
τομέα της παιδείας. Για την αποσαφήνιση
της σκοποθεσίας του άρθρου σημειώνω
ότι θα περιοριστώ σχετικά με τον όρο
παιδεία στα πλαίσια που αυτός συνδέεται
με τους εκπαιδευτικούς χώρους, χωρίς να
θίξω την κατά τα άλλα ζωτικότατη σχέση
και
πραγμάτωση
του
στα
κοινωνικοπολιτικά δρώμενα του τόπου
μου. Με δύο λόγια στο παρόν κείμενο
επιδιώκω να σκιαγραφήσω με το μάτι
ενός αντικειμενικού παρατηρητή την
εικόνα που αντικρίζει η μαθητιώσα
νεολαία μας, οι συνάδελφοι μου
εκπαιδευτικοί, καθώς και η υπόλοιπη
ελληνική κοινωνία γενικότερα από τους
χώρους πρόσκτησης της γνώσης.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κοντά στη
δημόσια
παιδεία
υφίσταται
ως
πραγματικότητα στην Ελλάδα και η
ιδιωτική. Χαρακτηριστικές πραγματώσεις
της είναι τα ιδιωτικά σχολεία, τα
φροντιστήρια (ξενόγλωσσα και μέσης
εκπαίδευσης), οι ιδιωτικές επαγγελματικές
σχολές και τα ιδιωτικά ινστιτούτα
επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και οι
ιδιωτικοί
εκπαιδευτικοί
φορείς
πανεπιστημιακού
επιπέδου
(για
προπτυχιακές
και
μεταπτυχιακές
σπουδές). Σε μία χώρα, λοιπόν, που η
δημόσια δωρεάν παιδεία είναι, ευτυχώς
ακόμα, συνταγματικά κατοχυρωμένη, η
ύπαρξη τόσο διογκωμένης ιδιωτικής
εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας δημιουργεί
αμέσως μία νοσηρή αντίφαση, που
πλήττει το κύρος και την ποιότητα της

κρατικής
παρεχόμενης
εκπαίδευσης,
προκαλεί
διλήμματα
αξιολόγησης
δημόσιου και ιδιωτικού σχολείου στην
ελληνική οικογένεια, επιβαρύνει και
αφαιμάσσει σε πολλές περιπτώσεις
οικονομικά την τσέπη μας, διαμορφώνει
εκπαιδευτικούς
χώρους
πολλαπλών
ταχυτήτων και τελικά καταντά την
παιδεία εμπορεύσιμο είδος ή καλύτερα
είδος ευρείας κατανάλωσης, ακόμα και
από ανθρώπους που την αντιμετωπίζουν
ως ευκαιρία εύκολης κερδοφορίας. Το
θέμα μάλιστα είναι πολύ πιο σοβαρό, αν
αναλογιστεί κανείς ότι μιλάμε για ένα
δικαίωμα όλων των νέων, αυτό της
γνώσης και της γενικότερης πνευματικής
καλλιέργειας. Το ευαίσθητο, λοιπόν, αυτό
πεδίο, από το οποίο εξαρτάται το ίδιο το
μέλλον του τόπου μας, έχει πιστεύω
παραγκωνιστεί στη συνείδηση μας και
στους
σχεδιασμούς
της
εκάστοτε
πολιτικής ηγεσίας.
Το μαρτυρούν τα μειωμένα κονδύλια, οι
δυστοκίες
στη
διεκπεραίωση
των
διαφόρων εκπαιδευτικών αναγκών και
προβλημάτων, καθώς και το γεγονός ότι
ο εκπαιδευτικός χώρος μετατρέπεται
συχνά πυκνά από τα κόμματα σε αρένα
μικροπολιτικής
και
ανούσιων
αντεγκλήσεων. Επιπλέον, καθόλου πια δε
μας ξεγελούν ή δε μας πείθουν οι
κορώνες για εθνικό εκπαιδευτικό διάλογο,
καθώς και οι φρούδες υποσχέσεις για
οικονομική πριμοδότηση των σχολικών
προγραμμάτων.
Η θλιβερή αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει
να παρουσιάσει έναν προβληματικό
δημόσιο εκπαιδευτικό τομέα και έναν
ασύδοτο,
εμπορευματοποιημένο
και
προσηλωμένο στους αμείλικτους νόμους
της
ελεύθερης
αγοράς
ιδιωτικό
«εκπαιδευτικό
γίγαντα».
Και
μεταχειρίζομαι αυτήν τη μεταφορική
έκφραση, γιατί σαν τα μανιτάρια
παρατηρώ να ξεφυτρώνουν γύρω μου
ιδιωτικές
επιχειρήσεις
εκπαιδευτικού
χαρακτήρα.
Εκείνο πάντως που θα ήταν σκόπιμο είναι
να
γίνει
μία
ολοκληρωμένη
και
προσεκτική
καταγραφή
των
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προβλημάτων στο χώρο της παιδείας
(δημόσιας και ιδιωτικής) και αυτό θα
επιχειρήσω, με όση κριτική ικανότητα
διαθέτω και πάντως απροκατάληπτα, να
κάνω παρακάτω.
Ο δημόσιος εκπαιδευτικός χώρος σήμερα
παρουσιάζει σίγουρα ποιοτικό έλλειμμα
ως προς την προσφερόμενη γνώση και
ειδικότερα ως προς τον τρόπο και τις
μεθόδους που εφαρμόζονται για τη
μετάδοση της. Υπεύθυνοι είναι τόσο οι
εκπαιδευτικοί όσο και η Πολιτεία, ενώ θα
ήταν
λάθος
να
χρεώσουμε
την
ανεπάρκεια
ενός
ολόκληρου
εκπαιδευτικού συστήματος στην κατά τα
άλλα υπαρκτή και συχνά απαντώμενη
αδιαφορία των μαθητών.
Ο
εκπαιδευτικός
του
δημοσίου,
προστατευμένος από το καθεστώς της
μονιμότητας και σχεδόν χωρίς καμία
ποιοτική αξιολόγηση του έργου, των
γνώσεων και της παιδαγωγικής του
κατάρτισης, μοιάζει με εργαζόμενο σε μια
δουλειά
ρουτίνας,
ο
οποίος
ζει
βυθισμένος στη ναφθαλίνη ενός στείρου
και
αναχρονιστικού
εκπαιδευτικού
προφίλ. Ίσως οι χαρακτηρισμοί αυτοί να
ακούγονται μηδενιστικοί και υπερβολικοί,
και σίγουρα δεν αντιπροσωπεύουν τους
νέους και ασφαλώς γεμάτους οράματα
συναδέλφους, όμως τι άλλο θα μπορούσε
να πει κανείς για εκείνους που σπαταλούν
ανούσια τη διδακτική ώρα, μπαίνουν στην
τάξη απροετοίμαστοι, σε κάθε ευκαιρία
επιδιώκουν να γλιτώσουν το μάθημα και
δεν ανανεώνουν ποτέ τις γνώσεις τους;
Δεν είναι άλλωστε λίγα τα παραδείγματα
δασκάλων και καθηγητών που μαρτυρούν
περιπτώσεις ασύστολης αυθαιρεσίας σε
βάρος των μαθητών τους. Άλλα τόσα και
ίσως
περισσότερα
είναι
και
τα
παραδείγματα συναδέλφων, που τίποτε
απολύτως δεν κατέχουν από παιδαγωγική
συμπεριφορά και ευαισθησία.
Γεγονός είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών δεν αισθάνεται τη
γοητεία του λειτουργήματος της και δεν
αντιλαμβάνεται
την
ουσία
της
διδασκαλίας. Εκείνο που πρωτίστως
ενδιαφέρει
τους
πάντες
είναι
οι
οικονομικές απολαβές και, ας μου
επιτραπεί η έκφραση, η λούφα. Η εποχή
των
ιδεολόγων
και
χαρισματικών
δασκάλων έχει πια παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Ευτυχώς, υπάρχουν πάντα «φωτεινές»
εξαιρέσεις του προηγούμενου θλιβερού
κανόνα.
Οι βιοποριστικές ανάγκες και οι ζωηροί
κλονισμοί των θεσμών στην κοινωνία μας
καταβαράθρωσαν
την
αίγλη
του
εκπαιδευτικού και μετέτρεψαν στη
συνείδηση του ίδιου και των γύρω του
την ενασχόληση του από λειτούργημα
σε επάγγελμα.
Το δημόσιο σχολείο βαφτίστηκε οίκος
σταθερής αποκατάστασης και μάλιστα με
τις λιγότερες εργασιακές απαιτήσεις. Αυτό
υποστηρίζουν
όλοι
οι
αδιόριστοι
εκπαιδευτικοί και ονειρεύονται διακαώς
να μπουν στο σχολείο και να βολευτούν
εφ' όρου ζωής, μέσα σ' ένα φαύλο κύκλο
σαλαμοποίησης γνώσεων, οραμάτων και
δραστηριοτήτων. Και όλα αυτά βέβαια
στο βωμό ενός μικρού, πλην όμως
σταθερού και σίγουρου μισθού, καθώς
και μιας παγιωμένης ασφαλιστικής και
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Δεν είναι
αναμφισβήτητα κατακριτέο το γεγονός
της επιθυμίας χιλιάδων νέων για μια θέση
στο δημόσιο εκπαιδευτικό χώρο. Το
θλιβερό είναι ότι η θέση αυτή, τις
περισσότερες φορές, αντιμετωπίζεται ως
ευκαιρία εργασιακής νωθρότητας και
σταθερών αποδοχών, που όμως είναι
άσχετες με θέματα διδασκαλικής επίδοσης
και ποιοτικής προσφοράς.
Μπροστά λοιπόν σ' ένα δάσκαλο
παθητικό, ανενεργό, ανεπαρκή και
στάσιμο,
πολύ
περισσότερο
προβληματικός παρουσιάζεται ο μαθητής
του. Και εκείνο που θα πρέπει να μας
απασχολήσει επειγόντως δεν είναι το γιατί
ο νεαρός έφηβος δε διαβάζει σήμερα,
αλλά το γιατί οι εκπαιδευτικοί μας
δουλεύουν σήμερα βαριεστημένα και ως
ένα σημείο ανεξέλεγκτα.
Το μερίδιο ευθύνης της Πολιτείας είναι
τεράστιο και δεν αφορά μόνο αυτήν καθ'
αυτήν τη λανθασμένη πραγμάτωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και την
καταπάτηση
κάθε
διδασκαλικής
δεοντολογίας
από
μέρους
των
εκπαιδευτικών. Τα πενιχρά κονδύλια για
την παιδεία δεν αρκούν για να καλύψουν
το οξύτατο σχολικό κτιριακό πρόβλημα,
να εξοπλίσουν επαρκώς τις υπάρχουσες
σχολικές μονάδες, να διευθετήσουν εν
γένει
εργασιακά
προβλήματα
των
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διδασκόντων και λειτουργικές ανάγκες
των σχολικών χώρων. Η χαοτική
κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια
εκπαιδευτήρια κάθε Σεπτέμβρη, με τις
ελλείψεις σε βιβλία και διδακτικό
προσωπικό, καθώς και οι διορισμοί που
γίνονται με το σταγονόμετρο, μαρτυρούν
ότι φανφαρονισμοί είναι οι κατά καιρούς
εξαγγελίες κάθε κυβέρνησης, ότι η
παιδεία είναι η πρώτη προτεραιότητα της
εκτελεστικής εξουσίας. Ακόμη και τα
ευεργετικά ως προς τη σύλληψη τους
προγράμματα
της
ενισχυτικής
διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής
στήριξης «πνίγηκαν» κάτω από το βάρος
κακών χειρισμών και σε πολλά σχολεία
σήμερα δεν εφαρμόζονται καθόλου. Αλλά
και το πρόγραμμα του ολοήμερου
δημοτικού σχολείου, αν και προβάλλεται
ως
συνεχώς
διευρυνόμενο
και
εξελισσόμενο, πολύ απέχει από τους
πραγματικούς του στόχους και σε πολλές
περιπτώσεις έχει καταργηθεί ή καταντήσει
ωράριο παιδικής χαράς για τους μικρούς
μαθητές και για πολλούς φυγόπονους
δασκάλους.
Κοντά σ' αυτήν την ελίτ των μόνιμων
δημόσιων εκπαιδευτικών όμως υπάρχει
και μία τεράστια μάζα συναδέλφων που
ζουν και δραστηριοποιούνται στον
ιδιωτικό χώρο και προσπαθούν μ' αυτόν
τον τρόπο να επιβιώσουν. Μέσα από ένα
καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και
βιώνοντας την αυθαιρεσία του κάθε
εργοδότη, οι εκπαιδευτικοί αυτοί, νέοι
στην πλειοψηφία τους, είναι θεωρώ
περισσότερο αποδοτικοί, ορεξάτοι και
δραστήριοι
από
εκείνους
που
απολαμβάνουν
τη
σταθερή
επαγγελματική κατοχύρωση.
Το Κράτος από την πλευρά του, από τη
μια τροφοδοτεί την ανάπτυξη ιδιωτικών
εκπαιδευτικών φορέων με τη χορήγηση
νόμιμων αδειών λειτουργίας και τη
θέσπιση προϋποθέσεων επιχειρηματικής
δράσης στον εν λόγω τομέα και από την
άλλη στο βωμό ενός άθλιου πολιτικού
λαϊκισμού υποσκάπτει τα θεμέλια της
ιδιωτικής εκπαίδευσης, πολεμώντας τάχα
την παραπαιδεία. Στην ουσία πρόκειται
για κατάσταση που το ίδιο δημιούργησε
και υπόθαλψε, χωρίς φυσικά να
κατοχυρώσει αυστηρό πλαίσιο νόμου για
τη λειτουργία τέτοιου είδους φορέων και

χωρίς να εφαρμόζει τακτική αυστηρών
ελέγχων. Δυστυχώς, η Ελλάδα σε
τέτοιους και σε πολλούς άλλους τομείς
επιβεβαιώνει τη θλιβερή διαπίστωση, ότι
είναι «η χώρα με το καλύτερο λάδι». Και
αυτό γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι νόμοι
υπάρχουν, το ζήτημα όμως είναι κατά
πόσο εφαρμόζονται.
Κι όμως χιλιάδες εκπαιδευτικοί δουλεύουν
σήμερα με πενιχρό ωρομίσθιο και το
καλοκαίρι συνωστίζονται στα γραφεία του
Ο.Α.Ε.Δ. για το ταμείο ανεργίας. Αυτοί οι
συνάδελφοι έχουν σε πολλές περιπτώσεις
οικογένεια και παιδιά. Πού είναι το
Κράτος να τους αγκαλιάσει με τη
φροντίδα του; Γιατί ποτέ κανένας
Υπουργός Παιδείας δε βγήκε στα Μ.Μ.Ε.
να μιλήσει για την ιδιωτική εκπαίδευση
και ειδικότερα για τους διδάσκοντες της;
Είναι
οι
ιδιωτικοί
εκπαιδευτικοί
εργαζόμενοι ενός κατώτερου θεού; Για να
αναγνωριστεί η αξία και η προσφορά τους
και για να αποκτήσουν κύρος πρέπει να
ενταχθούν στη χορεία των βολεμένων
του δημοσίου;
Αφού η ιδιωτική
εκπαίδευση είναι στην Ελλάδα μια
πραγματικότητα,
γιατί
δεν
αντιμετωπίζεται ως τέτοια; Μάλλον
συμφέρει τους ιθύνοντες να προβάλλουν
μία δημόσια δωρεάν παιδεία, η οποία
όμως έχει ένα δεκανίκι, που χωρίς αυτό
είναι σίγουρο ότι θα καιακρημνιστεί. Αυτό
δείχνουν τα λεγόμενα των μαθητών μας:
«...τον καθηγητή του φροντιστηρίου
ακούω, γιατί ο άλλος στο σχολείο είναι
χαβαλετζής. Τι να κάνω όμως; Τον
σέβομαι γιατί τον έχω ανάγκη. Αυτός θα
με βαθμολογήσει στον έλεγχο.» ή « ...θα
πάω σε ξένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην
Ελλάδα για bachelor, παρά στο δημόσιο
ελληνικό πανεπιστήμιο που συνεχώς
εμφανίζει προβλήματα».
Το θέμα βέβαια είναι τεράστιο και
δύσκολα καλύπτεται σε όλες του τις
πτυχές. Προσπάθησα να δώσω σε γενικές
γραμμές
τη
σύγχρονη
ελληνική
εκπαιδευτική πραγματικότητα. Φυσικά,
υπάρχουν πράγματα που παρέλειψα και
ίσως να είναι περισσότερα απ' αυτά που
είπα. Νομίζω όμως ότι έδωσα ένα σαφές
στίγμα για την κρίση που ταλανίζει τον
ευαίσθητο χώρο της παιδείας. Δε θα
ήθελα να φανώ κινδυνολόγος και
μηδενιστής. Προσπάθειες γίνονται και
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μάλιστα
σε
κάποιες
περιπτώσεις
εξαιρετικά
φιλότιμες.
Σίγουρα
δεν
αρκούν. Η εκπαίδευση μας ως σύστημα
σήμερα έχει ντυθεί έναν πλασματικό
μανδύα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού,
αλλά πολύ φοβάμαι ότι έχει ένα σαθρό
υπόβαθρο και «χάρτινα θεμέλια».
Κατά
τη
γνώμη
μου
υπάρχουν
συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να
γίνουν,
ώστε
να
αναδείξουν
το
εκπαιδευτικό μας σύστημα ως το
πρωτεύον μέσο για τη μελλοντική
στελέχωση της κοινωνίας μας με ικανούς
πολίτες και επιπλέον οι εμπλεκόμενοι σ'
αυτήν τη διαδικασία λειτουργοί να
απολαμβάνουν τις επιτυχίες του έργου
και τα αποτελέσματα των κόπων και
θυσιών τους.
Στο πλαίσιο λοιπόν των παραπάνω
σκέψεων και διαπιστώσεων προτείνω τα
εξής:
α) Προοδευτική και πραγματική αύξηση
των εκπαιδευτικών κονδυλίων.
β) Συστηματική και καθολική αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών λειτουργών της
δημόσιας παιδείας.
γ) Άμεση κατασκευή νέων σχολικών
μονάδων και ανανέωση της κτιριακής και
υλικοτεχνικής
υποδομής
των
παλαιότερων.
δ) Αύξηση των διορισμών σε όλες τις
ειδικότητες των διδασκόντων στις τρεις
εκπαιδευτικές βαθμίδες.
ε)
Θέσπιση
χαμηλότερου
ορίου
συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών
και μείωση
του
αριθμού
των
μαθητών
ανά τμήμα, ώστε να
προκύψουν ευκολότερα νέες θέσεις
εργασίας.
στ)
Ενίσχυση
των
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων της πρόσθετης και
ενισχυτικής διδασκαλίας και στελέχωση
τους αποκλειστικά από αδιόριστους
εκπαιδευτικούς.
ζ)
Διευθέτηση των
εκπαιδευτικών
αναγκών
και δυσλειτουργιών των
σχολείων στο τέλος κάθε σχολικού έτους.

η) Μισθολογική και ασφαλιστική εξίσωση
δημόσιων και ιδιωτικών
εκπαιδευτικών
(συμπεριλαμβανομένων
και των
καθηγητών σε φροντιστήρια).
θ) Αναγνώριση της προϋπηρεσίας όλων
των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα
του φορέα εργασίας των.
ι)
Αυστηρό
πλαίσιο
νόμου
και
εξονυχιστικός έλεγχος για τη λειτουργία
των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.
ία) Κρατική επιχορήγηση όλων των
ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων, το
ύψος της οποίας θα καθορίζεται μικτά
από αντικειμενική αξιολόγηση.
Ασφαλώς, το οικονομικό κόστος των
παραπάνω προτάσεων είναι τεράστιο. Αν
και
αποδέχομαι
την
προηγούμενη
διαπίστωση, σημειώνω μόνο αυτό: στην
Ελλάδα πρέπει να μάθουμε δύο
πράγματα, ότι η παιδεία είναι το μέλλον
μας και ότι τα χρήματα υπάρχουν, αλλά
ξοδεύονται
αφειδώς
σε
ανούσιες
καταστάσεις. Επιτέλους, κάποιοι πρέπει
να καταλάβουν, ότι δεν μπορούν να
αμείβονται εις βάρος των πολλών.
Υ.Γ.
Η
καυστική
γλώσσα
που
χρησιμοποίησα σε πολλά σημεία του
κειμένου δηλώνει αγανάκτηση και πικρία
για τα εκπαιδευτικά μας δρώμενα.
Εξέφρασα τις προσωπικές μου απόψεις
για το χώρο στον οποίο έχω αποφασίσει
να δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά.
Τρέφω ελπίδες ότι μπορούν να γίνουν
βήματα βελτίωσης, αρκεί να υπάρξει εξ
ολοκλήρου
καινούριος
και
αποτελεσματικός σχεδιασμός. Πάντως, σε
όλους
τους
συναδέλφους
μου
εκπαιδευτικούς απευθύνω τελειώνοντας
μία και μόνη προτροπή: από το μετερίζι
τους και παρά τα προβλήματα και τις
κακοτοπιές να συνεχίζουν με μεράκι και
ευαισθησία να διαπλάθουν το πνεύμα και
την προσωπικότητα των μαθητών τους.
Άλλωστε, είπαμε ότι «η εκπαίδευση είναι
πράξη αγάπης και θάρρους...» (Πάουλο
Φρέιρε).

Το σχολείο της χαμένης νιότης...
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τιμωρηθούν όπως τα ελληνόπουλα)
αλλά για να διαπιστωθούν οι
αδυναμίες τους ώστε να τους
παρασχεθεί
εξατομικευμένη
ενισχυτική διδασκαλία. Η φιλοσοφία
τους
είναι,
«η
βαθμολογία
αποθαρρύνει
και
ωθεί
ακόμη
περισσότερο στην άρνηση μάθησης
τον κακό μαθητή, ενώ επιβραβεύει
τον καλό μαθητή, που έτσι κι αλλιώς
δεν χρειάζεται την επιβράβευση». Τα
παιδιά στη Φινλανδία μπορούν ήδη
από τις πρώτες τάξεις, να επιλέξουν
ακόμη και το ημερήσιο πρόγραμμα
τους. Ένα παιδί της δευτέρας
δημοτικού, μπορεί μια ημέρα να
επισκεφτεί κάποιο μάθημα της τρίτης
ή ακόμη και της πρώτης, αν νομίζει
πως αυτό χρειάζεται περισσότερο.
Τα παιδιά στη Φινλανδία αλλά και σε
πολλές άλλες χώρες, που το
εκπαιδευτικό τους σύστημα είναι
ανάμεσα σε εκείνο των πρώτων πέντε
στον κόσμο, όπως στην Ιαπωνία,
Κορέα και Καναδά, όταν έχουν τεστ
στα μαθηματικά, φυσική, χημεία,
ακόμη και στη γλώσσα τους,
επιτρέπεται να έχουν μαζί τους
βοήθημα
(βιβλίο
με
τους
μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς
τύπους και λεξικό γλώσσας). Οι
παιδαγωγοί τους δεν έχουν κανένα
λόγο να απαιτήσουν από τα παιδιά να
μάθουν απ έξω πράγματα, που μετά
από μερικές εβδομάδες δε θα
θυμούνται.
Αυτό
που
τους
ενδιαφέρει είναι να μάθουν τα παιδιά
τους να σκέπτονται λογικά, με κριτική
αναλυτική
σκέψη,
κατανοώντας
περίπλοκα
νοήματα
και
αλληλοσυσχετισμοΰς. Με λίγα λόγια,
τους ενδιαφέρει να αγαπήσουν τα
παιδιά τη μάθηση και το βιβλίο για να
συνεχίσουν να μαθαίνουν μόνα τους.
Με το ζόρι δε μαθαίνει κανείς. Με το
ζόρι μπορείς μόνο να αποστηθίσεις
ξένη γνώση, για λίγο καιρό. Όταν το
απόγευμα, μετά την ενισχυτική
διδασκαλία, οι Φιλανδοί μαθητές πάνε
στο σπίτι, αφήνουν τη σάκα με τα
βιβλία στο σχολείο. Όλη η υπόλοιπη
ημέρα τους ανήκει. Χαίρονται την

Σε μια μακρινή χώρα, στη Φινλανδία,
που εδώ και μια δεκαετία οι μαθητές
της βγαίνουν πρώτοι σε όλες τις
διεθνείς αξιολογήσεις του ΟΟΣΑ (οι
δικοί μας τελευταίοι), γιορτάζουν
κάθε Σεπτέμβριο, την ημέρα που
ανοίγουν τα σχολεία. Γιορτάζουν,
γιατί μετά από δύο μήνες διακοπών
συναντιούνται
ξανά
με
τους
συμμαθητές και δασκάλους φίλους
τους, στη μικρή κοινότητα του
σχολείου τους. Στη Φινλανδία, στα
πολυθεσία και ολοήμερα σχολεία θα
βρεις παιδιά από 8 μηνών μέχρι 16
ετών. Όταν εργάζονται και οι δύο
γονείς μπορούν να αφήσουν το 8
μηνών και άνω παιδί τους στο σχολείο
μαζί με τα μεγαλύτερα αδερφάκια
του. Στη μικρή κοινότητα του
σχολείου θα βρεις παιδιά με ειδικές
ανάγκες, αφού, σκοπίμως, δεν
υπάρχουν ειδικά ιδρυματικά-σχολεία.
θα βρεις βρέφη, να μαθαίνουν από
μικρά να συνυπάρχουν με μεγάλους
και αναπήρους, πως στην κοινωνία
των μεγάλων, καλλιεργώντας το
αίσθημα της ευθύνης και της
αλληλεγγύης των μεγάλων παιδιών
προς τα μικρότερα και προς τα
διαφορετικά.
Στη
Φινλανδία
γιορτάζουν, γιατί θα βρεθούν πάλι σε
σχολεία με σύγχρονα εργαστήρια και
αμφιθέατρα, με κλειστά γυμναστήρια
και πισίνες, με ειδικές αίθουσες
χαλάρωσης
και
σάουνας,
με
εστιατόρια με το δωρεάν φαγητό και
το σημαντικότερο, γιατί θα μάθουν
και θα δημιουργήσουν γνώση με τους
δασκάλους φίλους τους, παίζοντας,
συζητώντας και μελετώντας διάφορα
βιβλία και όχι ένα υποχρεωτικό σε
κάθε μάθημα, όπως στην Ελλάδα. (Οι
δάσκαλοι μας, ακόμη και να θέλουν
να
πάρουν
πρωτοβουλίες
δημιουργικής μάθησης δεν μπορούν
Είναι υποχρεωμένοι να δουλέψουν με
συγκεκριμένα βιβλία με έναν στόχο:
«να βγει όπως-όπως η
ύλη»,
αποστηθισμένη
βεβαίως).
Τα παιδιά στη Φινλανδία, στις πρώτες
έξι τάξεις, κάνουν συχνά τεστ, όχι
όμως για να βαθμολογηθούν (να
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παιδικότητα τους. Τεστ για το σπίτι
απαγορεύονται. Η λέξη φροντιστήριο
δεν υπάρχει ούτε στο λεξικό τους.
Είναι πρώτα στην Ευρώπη στην
ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων και
τελευταία
σε
τηλεθέαση.
Τα
ελληνόπουλα
τρέχουν
από
φροντιστήριο σε φροντιστήριο σαν
κουρδιστά πορτοκάλια. Το μόνο που
τους μένει μετά, είναι να καθίσουν
εξαντλημένα
μπροστά
στην
τηλεόραση μέχρι να τους πάρει ο
ύπνος. Σε καμιά άλλη χώρα του
κόσμου δε βλέπεις παιδιά με τσάντες
να κυκλοφορούν μέχρι τα μεσάνυχτα
τρέχοντας σαν τον Βέγγο να
προλάβουν το επόμενο μάθημα
αποστήθισης,
προς
μεγάλη
ικανοποίηση των φροντιστηρίων.
Είναι δυνατόν αυτά τα τραύματα της
χαμένης παιδικότητας να μην έχουν
βαθιές και μακροχρόνιες ψυχικές
συνέπειες;
Τα
περισσότερα
ελληνόπουλα πάνε άκεφα σε άθλια
δημόσια σχολεία, που μοιάζουν σαν
γκαράζ
αυτοκινήτων.
Θα
συναντήσουν
δασκάλους,
στην
πλειονότητα τους σκυθρωπούς και
δίχως όρεξη, που από τότε που
τελείωσαν τις σπουδές τους δεν
έχουν ανοίξει βιβλίο, θα συναντήσουν
δασκάλους, για τους οποίους η λέξη
εξατομικευμένη προσέγγιση μαθητή
με ιδιαίτερα προβλήματα, υπάρχει
μόνο στα λεξικά, θα πρέπει να
αποστηθίσουν κακογραμμένα βιβλία
πάνω στα οποία θα εξεταστούν.
Όποιος έχει την καλύτερη μνήμη ή τις
καλύτερες τεχνικές αποστήθισης, όχι
απαραίτητα και το καλύτερο μυαλό,
θα επιβραβευθεί. Οι κακοί μαθητές θα
τιμωρηθούν και θα σπρωχθούν στη
μαθησιακή άρνηση. Η μαθητική
διαρροή στη χώρα μας, σε κάποιες
περιοχές ξεπερνά το 30% , ενώ στη
Φινλανδία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η
απάντηση της υπουργού παιδείας
τους είναι: «είμαστε μια μικρή χώρα
και δεν έχουμε την πολυτέλεια να
χάσουμε ούτε έναν μαθητή».
Γιατί αλήθεια συμβαίνουν όλα αυτά τα
τραγικά, στο σημαντικότερο τομέα
μιας χώρας όπως είναι η παιδεία, από
την οποία εξαρτώνται όλα τα άλλα;

Γιατί βασανίζουμε δίχως λόγο ότι
πολυτιμότερο έχουμε, τα παιδιά μας;
Γιατί,
ενώ
πληρώνουμε
τα
περισσότερα λεφτά στον κόσμο για
την παιδεία (στην παραπαιδεία των
φροντιστηρίων), έχουμε μια τόσο
άθλια δημόσια παιδεία; Την απάντηση
μας την έδωσε πριν λίγες ημέρες ο
κος
Βουλγαράκης:
«υπάρχουν
βουλευτές που τα δίδακτρα που
πληρώνουν για τα παιδιά τους στα
ιδιωτικά σχολεία είναι περισσότερα
από τα εισοδήματα που δηλώνουν
στο πόθεν έσχες»!!! Κυβερνώντες και
εξουσιάζοντες, που στέλνουν τα
παιδιά τους σε πανάκριβα ιδιωτικά
σχολεία, δεν έχουν κανένα λόγο να
δώσουν λεφτά στη δημόσια παιδεία,
όπως δεν έχουν κανένα λόγο να
δώσουν λεφτά για τη δημόσια υγεία,
αφού αν χρειαστεί, οι ίδιοι και τα
παιδιά τους θα πάνε στο Memorial.
Αυτή είναι η μοναδική εξήγηση και
καμία άλλη για τα άθλια δημόσια
σχολεία μας. Όλα τα άλλα είναι
δικαιολογίες
προς
βλάκες!
Στη
Φινλανδία,
ο
γιος
του
πρωθυπουργού, του προέδρου της
NOKIA,
του
θυρωρού
της
πολυκατοικίας και του χασάπη της
γειτονιάς πάνε στο ίδιο δημόσιο
σχολείο. Γι΄αυτό και έχουν κάθε λόγο
να δίνουν τα διπλάσια ακριβώς λεφτά
από εμάς, γύρω στο 7% του ΑΕΠ, για
την παιδεία τους. «Βάση της
εκπαίδευσης μας είναι η ισότητα όλων
στο σχολείο», λέει η υπουργός τους.
Οι Φιλανδοί αγαπούν την πατρίδα
τους, όχι ακροδεξιά και θεωρητικά
σαν μια αφηρημένη ιδέα, αλλά σαν
ζωντανό οργανισμό. Γι αυτούς
πατρίδα είναι πάνω απ’ όλα ο λαός
τους, οι άνθρωποι τους, τα παιδιά
τους.
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Προτεραιότητες
Ένας
καθηγητής
φιλοσοφίας
εμφανίστηκε
στην
τάξη
του
με
ένα
μεγάλο
χάρτινο
κουτί. Χωρίς να μιλήσει, πήρε από την χάρτινη κούτα ένα άδειο γυάλινο βάζο και άρχισε να το γεμίζει με
μικρές πέτρες. Οι μαθητές τον κοιτούσαν με απορία. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: «Είναι
γεμάτο το βάζο;» και οι μαθητές απάντησαν: «Ναι, είναι γεμάτο».
Αυτός χαμογέλασε και πάλι χωρίς να μιλήσει, πήρε από την χάρτινη κούτα ένα σακουλάκι με μικρά
βοτσαλάκια και άρχισε να γεμίζει το βάζο, το κούνησε λίγο και τα βοτσαλάκια κύλησαν και γέμισαν τα κενά
μεταξύ των πετρών. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: «Είναι γεμάτο το βάζο;» και οι μαθητές
γέλασαν και απάντησαν: «Ναι, είναι γεμάτο».
Αυτός χαμογέλασε και πάλι χωρίς να μιλήσει, πήρε από την χάρτινη κούτα ένα σακουλάκι με άμμο και
άρχισε να την αδειάζει μέσα στο βάζο. Η άμμος χύθηκε και γέμισε όλα τα κενά μεταξύ των πετρών και των
βότσαλων. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: «Είναι γεμάτο το βάζο;» και οι μαθητές δίστασαν για
λίγο, αλλά απάντησαν: «Ναι, είναι γεμάτο».
Αυτός χαμογέλασε και πάλι χωρίς να μιλήσει, πήραν. από την χάρτινη κούτα δύο μπουκάλια μπύρες και
άρχισε να τα αδειάζει μέσα στο βάζο. Τα υνρά γέμισαν όλα το υπόλοιπο κενό του βάζου. Όταν το βάζο δεν
χωρούσε άλλο. ρώτησε: «Είναι γεμάτο το βάζο;» και οι μαθητές γέλασαν αυτή την φορά και απάντησαν:
«Ναι, είναι γεμάτο».
Τώρα, λέει ο καθηγητής, θέλω να θεωρήσετε το βάζο αυτό ότι αντιπροσωπεύει
την ζωή σας. Οι πέτρες είναι τα ποιο σημαντικά στην ζωή σας, τέτοια είναι η οικογένεια, ο σύντροφος σας,
η υγεία σας, τα παιδιά σας, οι καλοί σας φίλοι. Οι πέτρες αντιστοιχούν στα ποιο σημαντικά, τόσο σημαντικά,
που ακόμα και αν όλα τα υπόλοιπα λείψουν, η ζωή σας θα εξακολουθήσει να είναι γεμάτη.
Τα βοτσαλάκια είναι τα άλλα πράγματα που έρχονται στην ζωή μας, όπως οι σπουδές μας, η εργασίας μας,
το σπίτι μας, το αυτοκίνητο μας, είναι μικρά πράγματα, βοτσαλάκια. Αν αυτά τα βάλετε πρώτα στο βάζο,
δεν θα υπάρχει χώρος για τις πέτρες, τα σημαντικά της ζωής.
Η άμμος είναι όλα τα υπόλοιπα, τα ποιο μικρά πράγματα της ζωής. Αν βάλεις πρώτα την άμμο στο βάζο,
δεν θα υπάρχει χώρος ούτε για τα βότσαλα αλλά ούτε και για τις πέτρες.
Το βάζο είναι η ζωή σας. Αν ξοδεύεται χρόνο και δύναμη για μικρά πράγματα, δεν θα βρείτε ποτέ χρόνο για
τα ποιο σημαντικά. Ξεχωριστέ ποια είναι τα ποιο σημαντικά για την ευτυχία σας. Μιλήστε με τους γονείς
σας, παίξτε με τα παιδιά σας, απολαύστε τον σύντροφο σας, προσέξτε την υγεία σας και χαρείτε τους
φίλους σας. Πάντα θα υπάρχει χρόνος για γνώση και σπουδές, πάντα θα υπάρχει χρόνος για εργασία, πάντα
θα υπάρχει χρόνος για να φτιάξετε το σπίτι σας και το αυτοκίνητο σας, να πληρώσετε τον δήμο και το
τηλέφωνο. Όμως να φροντίσετε για τις πέτρες πρώτα. Ξεχωρίστε τις προτεραιότητες σας.
Οι
μαθητές
είχαν
μείνει
άφωνοι.
Ένας
όμως
ρώτησε:
«Η
μπύρα
τι
αντιπροσωπεύει;» Ο καθηγητής γέλασε και απαντά: «Χαίρομαι που ρωτάς. Θα σας πω: δεν έχει
σημασία πόσο γεμάτη είναι η ζωή σας, δεν έχει σημασία πόσο στριμωγμένοι είστε, γιατί πρέπει
να ξέρετε: ΟΤΙ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΙΓΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑ ΔΥΟ ΜΠΥΡΙΤΣΕΣ.»
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ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΝΙΚΗΣΕ... ΤΟ ΣΤΡΕΣ
Το στρες έχει κυριεύσει τη ζωή σου; Προσπάθησε να του αντισταθείς! Μπορείς να τα καταφέρεις,
χρησιμοποιώντας κάποια κολπάκια...
Πρώτο κόλπο: Πως να έχεις ένα ήρεμο πρωινό ξύπνημα.
Το πρωί προσπάθησε να μην τα κάνεις όλα μέσα σε πέντε λεπτά, δηλαδή «σηκώνομαι, μπάνιο, σακίδιο,
πρωινό, ντύσιμο, έφυγα». Βάλε το ξυπνητήρι λίγο νωρίτερα, φάε ένα καλό πρωινό, κάνε ένα ντουζάκι και
αφιέρωσε πέντε λεπτά μπροστά στη ντουλάπα. Αυτά κάνουν τη διαφορά στο look σου. Ένα ήρεμο
ξύπνημα, χωρίς άγχος, σε προδιαθέτει να αντιμετωπίσεις καλύτερα τα προβλήματα της υπόλοιπης ημέρας.
Δεύτερο κόλπο: Διασκέδασε όσο μπορείς.
Υπάρχει ένας βασικός κανόνας: όταν κάποιος διασκεδάζει είναι πιο ευτυχισμένος και άρα καταφέρνει να
αντιμετωπίσει καλύτερα το στρες. Η ζωή σου, πέρα από όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες, πρέπει να
είναι διασκεδαστική. Γι’αυτό, μην τα παίρνεις όλα στα σοβαρά, αφιέρωσε περισσότερο χρόνο στους φίλους
σου και στα πράγματα που σε ευχαριστούν. Και αν αυτό σημαίνει να μην ακούς τον καθηγητή ή την
καθηγήτρια σου για δέκα λεπτά...ε, δεν έγινε και τίποτα!!
Τρίτο κόλπο: Ανάλυσε την ημέρα που πέρασε.
Όταν φθάνει το τέλος της ημέρας, αναρωτήσου: «Πως πήγε σήμερα; Τι είναι αυτό που με στρεσάρισε
περισσότερο;». Μετά από ένα υπολογισμό μπορείς να βγάλεις κάποια συμπεράσματα και άρα να δράσεις
ανάλογα. Αν η πηγή του στρες είναι, για παράδειγμα, τα μαθήματα κιθάρας, μπορείς κάλλιστα να τα
σταματήσεις. Αντίθετα, αν σε στρεσάρει το σχολείο ή ο/η αδελφός/ή σου, σίγουρα δεν μπορείς να τα
εξαφανίσεις, αλλά μπορείς να αλλάξεις κάτι στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις αυτές τις πτυχές της
ζωής σου.
Τέταρτο κόλπο: Χαλάρωσε.
Όσες υποχρεώσεις και αν έχεις μέσα στη διάρκεια της ημέρας, πρέπει οπωσδήποτε να εξοικονομήσεις λίγο
χρόνο για να χαλαρώσεις. Για παράδειγμα, μετά το μεσημεριανό φαγητό συνήθισε να κάθεσαι στον καναπέ
για ένα μισάωρο και να βλέπεις κάτι ευχάριστο στην τηλεόραση. Όλη αυτήν την ώρα δεν πρέπει να
σκέφτεσαι τίποτα, ούτως ώστε να χαλαρώσεις στο φουλ.
Αυτά είναι τα κολπάκια με τα οποία θα αντιμετωπίσεις το στρες! Συμβουλέψου τα και δε θα χάσεις!!
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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Από τον Πέγιο Πάρη

Τα χαρακτηριστικά της σωστής μεσογειακής διατροφής είναι τα εξής:
 Αφθονία τροφών φυτικής προέλευσης, όπως φρούτα, πατάτες, λαχανικά, δημητριακά και
όσπρια.
 Ελαιόλαδο ως βασικό έλαιο, που αντικαθιστά όλα τα άλλα λίπη και έλαια, όπως το βούτυρο,
τη μαργαρίνη κ.ά.
 Καθημερινή λήψη μικρών ποσοτήτων γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως το τυρί και το
γιαούρτι.
 Κατανάλωση ψαριών και πουλερικών σε εβδομαδιαία βάση.
 Αυγά το πολύ μέχρι 4 την εβδομάδα.
 Ζάχαρη σε εβδομαδιαία βάση.
 Κόκκινο κρέας μόνο λίγες φορές το μήνα.
 Φυσική δραστηριότητα στο επίπεδο που συντηρεί την αίσθηση καθημερινής υγείας και
ευεξίας.
 Λογική κατανάλωση κρασιού, 1-2 ποτήρια ημερησίως.
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Περιβαλλοντικές δράσεις για το σχολικό έτος 2013-2014
του ΓΕΛ Κασσάνδρας
Τη φετινή σχολική χρονιά στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «
Προστατεύω τη φύση- Αντιμετωπίζω την κλιματική αλλαγή» πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία δυο
περιβαλλοντικές δραστηριότητες. η πρώτη αφορούσε στη φύτευση της σχολικής αυλής με δέντρα
και ανθοφόρα φυτά και η δεύτερη στην επίσκεψη- παρακολούθηση περιβαλλοντικού
προγράμματος « Κλιματικές αλλαγές- Ακραία καιρικά φαινόμενα» της περιβαλλοντικής ομάδας στο
ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης.
Στη διήμερη επίσκεψη στο ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και
εργαστηριακές ασκήσεις από τους υπευθύνους του κέντρου με θέμα την κλιματική αλλαγή και τις
επιπτώσεις της. Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκε εργασία στο πεδίο της ευρύτερης περιοχής. Στο
πλαίσιο αυτό η ομάδα του ΓΕΛ Κασσάνδρας επισκέφτηκε τις ιαματικές πηγές των θερμοπυλών και
ψωρονερίων, την περιοχή του Γοργοποτάμου αλλά και το Κέντρο Ιστορικής ενημέρωσης των
Θερμοπυλών.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την υπεύθυνη των σχολικών δραστηριοτήτων Χαλκιδικής για την
συμβολή της στην προμήθεια των δωρεάν φυτών από το ΕΕΕΕΚ Ποτίδαιας, την παιδαγωγική
ομάδα του ΚΠΕ Στυλίδας- Υπάτης για την φιλοξενία τους και προπάντων όλους τους μαθητές που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα και που ελπίζουμε να απόκτησαν νέες γνώσεις και χρήσιμες εμπειρίες
ως μελλοντικοί διαχειριστές του φυσικού περιβάλλοντος.
Από τη φύτευση της σχολικής αυλής
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Από την διήμερη επίσκεψη στο ΚΠΕ Στυλίδας- Υπάτης
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Μία ιστορία από το μέλλον
Μπαούσι Ιωάννα, Τσιμπούκου Ειρήνη- Περιβαλλοντική ομάδα ΓΕΛ Κασσάνδρας 2014- Πρόγραμμα
« Προστατεύω τη φύση- Αντιμετωπίζω την κλιματική αλλαγή»
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ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

Από τους Τσερέκας Γ., Οικονόμου Χρ. Στάθη Μ. Λειβαδιώτης Θ., Λέσι Ε.

Από το project ‘Κυβερνοεκφοβισμός’, Υπεύθυνη: Μαρμαρά Πελαγία
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Από τις Κουσοροπλή Σπυριδούλα
Ιωσηφίδου Ερασμία

Παρά τα πλεονεκτήματα του Διαδικτύου στον τομέα της
επικοινωνίας και της πληροφόρησης, η χρήση του σε
ορισμένες
περιπτώσεις εγκυμονεί
κινδύνους.
Για
παράδειγμα:


Μεταφορά
ιών
προγραμμάτων:

ή

κακόβουλων

Ο κύριος τρόπος διάδοσης των ιών σήμερα είναι μέσω
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Στην προσωπική μας
ηλεκτρονική διεύθυνση μπορεί να έρχονται μηνύματα που
περιέχουν ιούς. Μερικές από τις ενδείξεις που πρέπει να
μας προβληματίζουν είναι: αν ο αποστολέας του
μηνύματος είναι άγνωστος, αν δεν έχει θέμα το
μήνυμα ή ακόμα, αν περιλαμβάνει πληροφορίες για ανέλπιστα δώρα.


Ιστοσελίδες με ανακριβείς πληροφορίες:
Υπάρχουν ιστοσελίδες με ανακριβείς ή ψευδείς πληροφορίες, που δημοσιεύονται εξαιτίας ημιμάθειας
ή δόλου. Πρέπει, λοιπόν, να είμαστε επιφυλακτικοί για την αξιοπιστία μιας ιστοσελίδας, πριν
δώσουμε βάρος σε όσα γράφονται σε αυτήν.



Συζητήσεις με άγνωστα άτομα:
Η Υπηρεσία Συνομιλίας (chat) μπορεί να σας φέρει σε επαφή με άτομα, που δεν είναι ειλικρινή ως
προς τον σκοπό για τον οποίο θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σας και προσποιούνται ως προς τις
πραγματικές τους διαθέσεις.
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Σκέφτομαι έξυπνα, δεν πέφτω θύμα!

Σκέφτομαι έξυπνα, δεν
πέφτω θύμα!
ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩ
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ:

Προσωπικά
δεδομένα
είναι
κάθε
πληροφορία που σε χαρακτηρίζει, όπως το
όνομά σου, η διεύθυνσή σου, το τηλέφωνό
σου,
τα
ενδιαφέροντα
σου,
οι
φωτογραφίες σου, οι σχέσεις σου, οι
πολιτικές σου απόψεις, η θρησκεία σου,
και σημαντικότερο ο αριθμός της
ταυτότητάς, του διαβατηρίου σου και της
πιστωτικής σου κάρτας. Τις περισσότερες
φορές τα προσωπικά σου δεδομένα είναι
ευαίσθητα στοιχεία της προσωπικής σου
ζωής άρα δεν θα πρέπει να τα δίνουμε
ποτέ. Αν χρειαστεί να δώσουμε κάπου
κάποια από αυτά τότε θα ήταν καλό να
δώσουμε ψεύτικα.

Δεν αποκαλύπτω ποτέ την ημερομηνία
γενεθλίων μου. Η ημερομηνία γενεθλίων
μας είναι ένα από τα στοιχεία μας που
χρειάζεται κάποιος για να κλέψει τον
αριθμό της ταυτότητάς μας. Αν θέλουμε
μπορούμε να βάλουμε μια ψευδείς
ημερομηνία ή και να την παραλείψουμε.
Δεν αποκαλύπτω την τοποθεσία μου. Όταν
δηλώνουμε την τοποθεσία μας και το
χρόνο παραμονής μας εκεί υπάρχει
πιθανότητα κάποιοι να εκμεταλλευτούν
αυτή την κατάσταση και έτσι να πέσουμε
θύματα διάρρηξης. Αν θέλουμε μπορούμε
να το κοινοποιήσουμε μετά την άφιξή μας
στον τόπο παραμονής μας. Πρέπει να
επισημάνουμε πως δεν πρέπει να
δημοσιεύουμε το αν είμαστε μόνοι μας
στο σπίτι (ιδιαίτερα για τους ανηλίκους).
Αν θέλουμε να ενημερώσουμε τους
φίλους μας θα πρέπει να τους στείλουμε
γραπτό μήνυμα στο κινητό τους.
Δεν δημοσιεύω φωτογραφίες με φίλους,
συγγενείς και παιδιά με τις προσωπικές
τους
πληροφορίες
χωρίς
τη
συγκατάθεσή τους. Αυτό μπορεί να
προξενήσει προβλήματα όπως το να
πλησιάσουν κάποιοι άνθρωποι αυτούς
τους ανθρώπους και να τους ληστέψουν,
να τους απαγάγουν ή και κάτι χειρότερο.
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ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ
ΚΑΝΩ :
Δεν αποκαλύπτω σε κανέναν, ούτε και στους
κολλητούς μου τον κωδικό πρόσβασης του
e-mail μου. Μπορεί αυτός ο κωδικός να πέσει
σε ξένα χέρια και αυτός που τον έχει να
αναρτήσει
κακές
πληροφορίες,
να
παρενοχλήσει άλλα άτομα ή να διαδώσει
ψέματα για τον εαυτό μας.
Σβήνω αμέσως τα e-mails που έχω λάβει από
άγνωστους αποστολείς και από φίλους των
σελίδων κοινωνικής δικτύωσης που δεν
αναμένω μήνυμα. Σε καμία περίπτωση δεν
κάνω κλικ στα link που περιέχουν αυτά τα
ηλεκτρονικά μηνύματα διότι μας οδηγούν σε
ιστοσελίδες στις οποίες μπορούμε να
μολυνθούμε από ιούς.
Ποτέ δεν συναντώ στον φυσικό κόσμο τα
άτομα που γνώρισα στο διαδίκτυο και που
δεν γνωρίζω στον πραγματικό μου κόσμο.
Τα άτομα αυτά δεν είναι πάντοτε αυτά που
φαίνονται ή ισχυρίζονται ότι είναι γιατί (όπως
ανέφερα παραπάνω) υπάρχει περίπτωση να
πέσουμε θύματα ληστείας, απαγωγής ή
δολοφονίας.
Δεν ενδιαφέρομαι για υλικό σε ιστοσελίδες οι
οποίες είναι πορνογραφικές ή μας
εγγυώνται σίγουρα χρήματα διότι ο
υπολογιστής μας μπορεί να μολυνθεί από
ιούς.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ:
Διαβάζουμε τους κανονισμούς του διαδικτύου
για ιδιωτικότητα και τους εμπεδώνουμε.
Αν δεν συμφωνούμε με τους όρους που μας
αναφέρει τότε δεν προχωράμε στη δημιουργία
λογαριασμού για την υπηρεσία που μας
προσφέρει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
Ανανεώνουμε τους φυλλομετρητές μας με
κάνοντάς τους συχνές αναβαθμίσεις
(security updates), έτσι ώστε οι τρόποι
προστασίας να γίνονται συστηματικά
καλύτεροι.
Διαγράφουμε
τα
cookies
τα
οποία
αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας.
Εγκαθιστούμε
αντικατασκοπικά
προγράμματα για αποτροπή της παραπάνω
διαδικτυακής παρακολούθησης.
Προστατεύουμε την ιδιωτική μας ζωή
αποφεύγοντας
τη
δημοσιοποίηση
προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους
φίλους και την οικογένειά μας. Τέλος είναι
σημαντικό να αναφέρουμε πως δεν πρέπει να
ανεβάζουμε προσωπικές μας φωτογραφίες
καθώς και βίντεο.

FANTASTIC FOUR!
Γιάννης Σχοινάς
Ενέο Χίλα
Χρήστος Φλώρος
Στέργιος Φασούλας

Από το project ‘Προσωπικά δεδομένα και ασφαλείς συναλλαγές στις διαδικτυακές σχέσεις και επαφές των εφήβων’
Υπεύθυνη: Μαρμαρά Πελαγία
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10 συμβουλές
πρόληψης του ηλεκτρονικού
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
εγκλήματος

Το
πάρει

ηλεκτρονικό
τεράστιες

έγκλημα

έχει

διαστάσεις

στο

Ενημερώνομαι σωστά για την ασφάλεια
στο διαδίκτυο!

χώρο του διαδικτύου. Το διαδίκτυο
χρησιμοποιείται

από

δεκάδες

χρήστες ανά τον κόσμο και είναι
χώρος επικοινωνίας , εκπαίδευσης
και οικονομικών δραστηριοτήτων. Γι
αυτό το λόγο πρέπει να παίρνουμε
μέτρα ασφαλείας.
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 Αποφύγετε

την
αλληλογραφία.

 Χρησιμοποιείστε
ισχυρούς
κωδικούς πρόσβασης

 Καλέστε

το σωστό πρόσωπο για
βοήθεια.
http://www.astynomia.gr/index.php?opti
on=ozo_content&perform=view&id=
8194&Itemid=378&lang
Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος
http://www.safeline.gr/
http://www.saferinternet.gr/
http://internet-safety.sch.gr/ Ασφάλεια
στο διαδίκτυο

 Ενεργοποιήστε
το
τοίχος
προστασίας
και
χρησιμοποιείστε
antivirus
λογισμικό
 Ελέγξτε τα προφίλ κοινωνικής
δικτύωσης.
 Κατεβάστε εφαρμογές από
έμπιστες πηγές στα κινητά και
στον ηλ υπολογιστή σας.
 Εγκαταστήστε
τις
πιο
πρόσφατες ενημερώσεις του
λειτουργικού συστήματος
 Προστατέψτε
σας.


Ασφαλίστε
δίκτυό σας.

τα

το

ανεπιθύμητη

δεδομένα

ασύρματο

 Προστατέψτε την ταυτότητά
σας.

Εμείς οι πέντε:
Δαλακάκη Παυλίνα
Ιωσηφίδου Ερασμία
Μανδέλα Λουλούδα
Περιστεριανού Καλλιόπη
Ρηγούδη Ευγενία

Από το project ‘ Σύγχρονη τεχνολογία στην υπηρεσία του εγκλήματος και του νόμου’

Υπεύθυνη: Μαρμαρά Πελαγία
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ
Από τον Πέγιο Πάρη

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ:
Έλειψε το καρφί και χάθηκε το πέταλο. Αφού χάθηκε το πέταλο,
χάθηκε και το άλογο. Αφού χάθηκε και το άλογο, δεν
παραδόθηκε το μήνυμα. Λόγω μη παράδοσης του μηνύματος,
χάθηκε ο πόλεμος.

 Ηθικό δίδαγμα:
Ακόμη και το πιο ασήμαντο πράγμα είναι σημαντικό.
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ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
«ΑΝΘΡΩΠΙΑ…»
Από την Οικονόμου Στεφανία

Ο Γιασούρ ήταν πέντε χρονών, όταν έφυγε απ΄τη χώρα του. Ήρθε με τη μητέρα του και την αδελφή του
απ΄τη Μέση Ανατολή, πρόσφυγες ενός άγριου πολέμου που ξέσπασε στην περιοχή τους. Όταν έφθασαν
στην Ελλάδα, δεν ήξεραν καλά-καλά τη γλώσσα και η προσαρμογή τους ήταν πολύ δύσκολη.
Η αλήθεια είναι πως ήρθαν αντιμέτωποι με αμέτρητα εμπόδια και απογοητεύσεις, αλλά η ζωή τους σε
μια ξένη χώρα ήταν γι’αυτούς αβάστακτη. Σαν χτες, θυμάται ο Γιασούρ την εγκατάστασή τους σ’ένα χωριό
της Μακεδονίας, απομονωμένο, ορεινό, που οι κάτοικοί του δεν γνώριζαν από φιλοξενία. Ο Γιασούρ είχε
γραφτεί στο Δημοτικό, ενώ η μητέρα και η αδελφή του βρήκαν δουλειά σε μια οικογενειακή επιχείρηση
παραγωγής υφαντών. Όλα έδειχναν να πηγαίνουν καλά, ο Γιασούρ όμως ήξερε, ότι δεν θα γίνονταν εύκολα
αποδεκτοί… και, δυστυχώς, είχε δίκιο.
Απ’την πρώτη μέρα του στο Δημοτικό μέχρι και την τελευταία του μέρα στο Λύκειο, κατάλαβε τι
σημαίνει να είσαι ξένος, αλλόθρησκος, μελαμψός και φτωχός. Πιο συγκεκριμένα, μια παρέα παιδιών με
αρχηγό ένα αγόρι, που λεγόταν Λευτέρης, είχαν πάρει απόφαση να του δυσκολέψουν τη ζωή. Το τι έπαθε,
άκουσε και υπέφερε ο Γιασούρ δεν το γνωρίζει κανείς άλλος καλύτερα απ’τον ίδιο!
Ευτυχώς όμως ο Γιασούρ δεν το έβαλε κάτω! Δεν παραιτήθηκε! Είχε ως στόχο του να σπουδάσει, ήθελε
να γίνει γιατρός για να βοηθάει τους ανθρώπους του χωριού του, μιας και δεν υπήρχε κανένας γιατρός εκεί.
Αγαπούσε όλους τους κατοίκους και ακόμα, δεν κράτησε κακία σε κανένα απ’τα παιδιά. Με πολύ διάβασμα,
με χίλιους κόπους, ο Γιασούρ πέτυχε τον στόχο του! Πέρασε στην Ιατρική Σχολή, έλειψε για πολλά χρόνια
στην πόλη και γύρισε τώρα πια έμπειρος και γεμάτος όρεξη να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Άνοιξε το δικό
του ιατρείο και δεχόταν όλο το χωριό. Βέβαια, υπήρχαν και αυτοί που δεν καταδέχονταν να εξεταστούν από
έναν άπιστο!
Η ζωή στο χωριό κυλούσε ήρεμα και γαλήνια μέχρι που ένα δυσάρεστο γεγονός έριξε τους πάντες στη
θλίψη. Το παιδί του Λευτέρη, που είχε πια μεγαλώσει, αρρώστησε βαριά. Όλοι του λέγανε να πάει το παιδί
του στον Γιασούρ να το εξετάσει, αλλά εκείνος αμετάπειστος δεν ήθελε ούτε ν’ακούσει το όνομα του
παλιού συμμαθητή του. Ο Γιασούρ στο μεταξύ, έμαθε για την αρρώστια του παιδιού του Λευτέρη, αλλά
κατάλαβε ότι δεν πρόκειται ποτέ ο Λευτέρης να του φέρει το παιδί του, και γι’αυτό λυπήθηκε πιο πολύ από
όλους στο χωριό.
Ο Θεός όμως είχε άλλα σχέδια και αυτό δεν άργησε να φανεί. Το παιδί του Λευτέρη ήταν ετοιμοθάνατο.
Όλοι περίμεναν από μέρα σε μέρα το δυσάρεστο γεγονός. Η γυναίκα του Λευτέρη τον παρακαλούσε να πάει
το παιδί στον γιατρό, ο Λευτέρης όμως δεν φαινόταν να συγκινείται. Τη νύχτα έπεσε να κοιμηθεί,
νοιώθοντας ένα μεγάλο βάρος στην καρδιά του. Κατάλαβε αμέσως, ότι η ζωή του παιδιού του ήταν πάνω
απ’όλα και πως έπρεπε να βρει τον Γιασούρ το συντομότερο δυνατόν. Έτσι, ντύθηκε, πήρε το παιδί και
πρόλαβαν τον Γιασούρ στο ιατρείο του.
-Γιασούρ, σε παρακαλώ, γιάτρεψε το παιδί μου, είπε κλαίγοντας ο Λευτέρης.
-Άργησες, Λευτέρη, θα κάνω όμως ό,τι μπορώ, ηρέμησε, σε παρακαλώ, είπε ήρεμα ο Γιασούρ.
Όσην ώρα ο Γιασούρ εξέταζε το παιδί, ο Λευτέρης δεν σταμάτησε να κλαίει. Νόμιζε πως ήταν ήδη αργά,
πως όλα είχαν χαθεί, αλλά ο Γιασούρ δεν συμμεριζόταν την άποψή του. Έδωσε στο παιδί ένα φάρμακο, το
έλουσε με κρύο νερό και περίμενε να δει το αποτέλεσμα. Όλο εκείνο το διάστημα ο Λευτέρης δεν είπε
κουβέντα. Για μια στιγμή του πέρασε απ’το μυαλό, ότι ο Γιασούρ θα κάνει κακό στο παιδί για να εκδικηθεί,
αλλά η υποψία του διαλύθηκε, όταν αντίκρισε το παιδί του να ξαναβρίσκει το χρώμα του, να ανακτά τις
δυνάμεις του και να ξαναγίνεται όπως πρώτα! Η χαρά του δεν περιγράφεται με λόγια! Αγκάλιασε με όλη του
τη δύναμη τον Γιασούρ, του φιλούσε τα χέρια, του έταζε μισή περιουσία, και όμως στον Γιασούρ αρκούσε
ένα ευχαριστώ.
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-Δεν χρειάζεται να μου δώσεις τίποτα, το καθήκον μου έκανα, είπε συγκινημένος ο Γιασούρ.
-Καλέ μου Γιασούρ, συγχώρα με, σου φέρθηκα πολύ άσχημα, η ντροπή μου είναι μεγάλη!, έλεγε και
ξαναέλεγε ο Λευτέρης.
-Πάνε, πέρασαν αυτά. Μην τα σκέφτεσαι. Πάρε το παιδί σου και πήγαινε σπίτι σου, να το δει η γυναίκα σου
η καημένη, να ζωντανέψει.
-Έχεις δίκιο, φεύγω αμέσως!
Μόλις άνοιξε την πόρτα ο Λευτέρης, ο Γιασούρ τον σταμάτησε:
-Λευτέρη, μπορώ να σου ζητήσω μια χάρη;
-Ναι, πες μου.
-Λευτέρη… θα ήθελες να γινόμουν φίλος σου;
-Ναι, Γιασούρ! Το θέλω πάρα πολύ! Τιμή μου να έχω έναν τόσο καλό άνθρωπο για φίλο μου, είπε ο
Λευτέρης και τον αγκάλιασε σφιχτά.
Την άλλη μέρα, όλο το χωριό γιόρταζε την ανάρρωση του μικρού παιδιού, μα και όλοι μιλούσαν για τον
Γιασούρ, που κατάφερε να σώσει το παιδί. Το σπίτι του Γιασούρ ήταν γεμάτο κόσμο, που περίμενε να τον
συγχαρεί, αλλά το πιο αξιοσημείωτο γεγονός ήταν πως ήρθαν να του σφίξουν το χέρι ακόμη και άνθρωποι
που παλαιότερα δεν ήθελαν ούτε να τον βλέπουν. Ο Γιασούρ, φυσικά, τους υποδέχτηκε όλους με χαρά και
η συγκίνησή του ήταν μεγάλη. Ποτέ του δεν περίμενε να του φερθούν τόσο όμορφα, ανθρώπινα, όπως
όλους τους άλλους ανθρώπους. Ήταν τρισευτυχισμένος, γιατί αυτό ήταν το μοναδικό πράγμα που ζητούσε
και τώρα πραγματοποιήθηκε.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ;
Από τη Θεοχάρη Αγγελική
Η Αγάπη είναι ένα συναίσθημα έντονης στοργής και προσωπικής αφοσίωσης. Η αγάπη είναι μία αρετή, που
εκπροσωπεί την ανθρώπινη ευγένεια, συμπόνια και στοργή. Η αγάπη βρίσκεται στο κέντρο πολλών
θρησκειών. Η λέξη αγάπη αναφέρεται σε διάφορα συναισθήματα, διαφορετικών καταστάσεων και
συμπεριφορών. Τα συναισθήματα αυτά μπορούν να ποικίλουν από την επιθυμία για ρομαντική αγάπη
(έρωτας), την αγάπη που ορίζει η φιλία, την οικογενειακή αγάπη μεταξύ ατόμων με συγγενικούς δεσμούς
και την θρησκευτική αγάπη και αφοσίωση.
Η μεγάλη ποικιλία των «χρήσεων» και των εννοιών της λέξης αγάπη σε συνδυασμό με την
πολυπλοκότητα των συναισθημάτων που περιλαμβάνει, καθιστά δύσκολο τον ορισμό της, σε σύγκριση με
άλλα συναισθήματα.
Η αγάπη αρχικά είχε ως σκοπό να κρατήσει τους ανθρώπους κοντά, απέναντι σε απειλές και να
διευκολύνει την συνέχιση του είδους μέσω της αναπαραγωγής. Επίσης, τα κοινά δείπνα των πρώτων
χριστιανών ονομάζονταν «Αγάπες», το φιλί μεταξύ των χριστιανών στην Ακολουθία της Ανάστασης ορίζει
την αγάπη, η αφοσίωση σε ένα ιδανικό ή σε ένα πρόσωπο ολόψυχα είναι αγάπη κ.ά.

Η ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Από τη Βρανά Πηνελόπη
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΗΝ Α΄ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
13 ΕΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ:

«Εάν μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα χαλκός που δίνει ήχους
ή κύμβαλον που βγάζει κρότους. Και εάν έχω χάρισμα προφητείας και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη την
γνώση, και εάν έχω όλη την πίστη, ώστε να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτε. Και εάν
μοιράσω σε ελεημοσύνες όλη μου την περιουσία, και εάν παραδώσω το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν
έχω αγάπη, καμίαν ωφέλειαν δεν έχω. Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι γεμάτη από ευμένεια, η αγάπη δεν
είναι ζηλότυπη, η αγάπη δεν καυχάται, δεν είναι υπερήφανη, δεν κάνει ασχημίες, δεν ζητεί το συμφέρον
της, δεν ερεθίζεται, δεν λογαριάζει το κακό, δεν χαίρεται για το κακό, αλλά συγχαίρει, όταν επικρατεί η
αλήθεια, όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, ελπίζει για το κάθε τι, υπομένει το κάθε τι. Η αγάπη ποτέ δεν θα
παύση να υπάρχει.
Αν υπάρχουν ακόμα προφητείες, θα έλθει μέρα που και αυτές θα καταργηθούν, αν υπάρχουν
χαρίσματα γλωσσών και αυτά θα σταματήσουν, αν υπάρχει γνώση και αυτή θα καταργηθεί. Γιατί τώρα
έχουμε μερική και όχι τέλεια γνώση και προφητεία∙ όταν όμως έλθει το τέλειο, τότε το μερικό θα
καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιο, μιλούσα ως νήπιο, σκεφτόμουν ως νήπιο, έκρινα ως νήπιο. Όταν έγινα
άνδρας, κατάργησα τη συμπεριφορά του νηπίου. Τώρα βλέπουμε σαν σε καθρέπτη και μάλιστα θαμπά, τότε
όμως θα βλέπουμε το ένα πρόσωπο το άλλο πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος από την αλήθεια,
αλλά τότε θα έχω πλήρη γνώση, όπως ακριβώς γνωρίζει και εμένα ο Θεός. Ώστε τώρα μας απομένουν τρία
πράγματα: η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Πιο μεγάλη όμως από αυτά είναι η αγάπη».
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ΑΓΑΠΗΣ ΛΟΓΙΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ
Από την Χίντρι Οξάνα
Πώς να το πω δεν σ’αγαπώ
που μ’άφησες σημάδι
Σαν τα σβησμένα
κάρβουνα είναι η καρδιά μου μαύρη.
-------------------------------Άμα ξεπέσει ο άνθρωπος από την κακή του γνώση,
το χέρι της βοήθειας κανείς δεν θα του δώσει.
--------------------------------Δότης θα γίνω της καρδιάς να μην ταφεί στο χώμα
Να ζει αυτή, να σ’αγαπά κι ας είναι σε άλλο σώμα.
----------------------------------Θεέ μου, και να’ταν δυνατό δέκα φορές να ζούσα
Δέκα φορές πιο δυνατά εκείνη ν’αγαπούσα.
-----------------------------------Κράτα καλά της αγάπης μας, μικρή μου, το τιμόνι,
γιατί στο δρόμο της ζωής παραμονεύουν πόνοι.
----------------------------Παράπονα μου έκανες πως δεν σε αγαπάω,
όμως εγώ ολημερίς μόνο για σένα μιλάω.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης(Ο.Τ.Α.) ονομάζονται τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου που το καθένα έχει συσταθεί σε συγκεκριμένη εδαφική περιφέρεια
της Ελλάδας και έχει ως σκοπό τη διοίκηση των τοπικών ζητημάτων, τα όργανά του
εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία από τους δημότες της περιφέρειας. Οι Ο.Τ.Α.
είναι υπεύθυνοι για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Επίσης η κεντρική
διοίκηση μπορεί να αναθέσει στους Ο.Τ.Α. και δικές της αρμοδιότητες. . Η Τοπική
Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να ανταποκριθεί, με τον δικό της αυτοτελή και
σημαντικό ρόλο στις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν:
- Στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής,
- Στην κοινωνική πολιτική,
- Στην παιδεία και τον πολιτισμό,
- Στη νέα γενιά και τον αθλητισμό.
Η μετατροπή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όργανο λαϊκής κυριαρχίας, βάθρο
δημοκρατίας με αποφασιστική αποδυνάμωση του κεντρικού κράτους, είναι πολύ
σημαντική. Μέσα στα πλαίσια μιας συνολικής μεταρρύθμισης, που θα εκσυγχρονίζει
την κοινωνία μας και τους πολιτειακούς της θεσμούς, πρώτος στόχος θα πρέπει να
είναι η δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών στις κρίσιμες αποφάσεις σε κεντρικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Συνοπτικά η διοικητική αυτοτέλεια μακριά από
αυταρχικές επεμβάσεις της Κεντρικής Διοίκησης, η αποφασιστική αποκέντρωση
εξουσιών και η οικονομική αυτοδυναμία, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες
μετεξέλιξης των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πραγματικά αυτοδύναμα όργανα.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΤΑ
1. Με κριτήριο τη δεσμευτικότητα:
 Γνωμοδοτικές ή Συμβουλευτικές (λ.χ. ως προς τον καθορισμό χώρων
αποτέφρωσης νεκρών, αποφάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων κ.ά. – άρθρ.
77 ΔΚΚ)
 Αποφασιστικές (λ.χ. ο καθορισμός χώρων στάθμευσης, η ονομασία οδών κ.ά.)
–
 Από τις λεγόμενες «προγραμματικές» αρμοδιότητες ορισμένες εντάσσονται
στις αποφασιστικές εφόσον είναι νομικά δεσμευτικές (λ.χ. για το
προϋπολογισμό), ενώ άλλες έχουν κατευθυντήριο χαρακτήρα (λ.χ. ορισμένα
κοινωνικά ή πολιτιστικά προγράμματα)
2. Με κριτήριο τον χαρακτήρα του κανόνα που τίθεται :
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 Κανονιστικές αρμοδιότητες όταν εκδίδονται πράξεις που περιέχουν
απρόσωπο κανόνα δικαίου (με γενικό και αφηρημένο χαρακτήρα), λ.χ.
καθορισμός όρων λειτουργίας λαϊκών αγορών ή λειτουργίας μουσικής σε
καταστήματα κ.ά.
 Αρμοδιότητες προς έκδοση ατομικών πράξεων (περιέχουν απολύτως
εξατομικευμένη ρύθμιση), λ.χ. αδειοδοτήσεις
3. Με κριτήριο τη φύση της υπόθεσης:
 «Οικείες» αρμοδιότητες: για τοπικές υποθέσεις (άρθρ. 102 παρ. 1 Συντ., 75 Ι
ΔΚΚ) : λ.χ. δημοτική οδοποιία, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων κ.ά.
 εξασφάλιση «αναγκαίων» πόρων (άρθρ. 102 παρ. 5 εδ. α΄ Συντ. )που
πρέπει να είναι «ανάλογοι» προς τις αρμοδιότητες (άρθρ. 9 παρ. 2 Ε.Χ.Τ.Α.
“connexite”)
 «Δοτές» αρμοδιότητες: για κρατικές υποθέσεις
 (άρθρ. 102 παρ. 1 εδ. δ΄ Συντ., 75 ΙΙ ΔΚΚ): λ.χ. μητρώα αρρένων,
δημοτολόγιο, τέλεση γάμων κ.ά.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οι νέοι δεν είναι απολιτικοποιημένοι, επειδή έχουν απομακρυνθεί από τα κοινά
και γυρνούν την πλάτη στο πολιτικό σύστημα. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν νέοι
άνθρωποι βαθιά πολιτικοποιημένοι, ίσως και περισσότερο από το παρελθόν, οι
οποίοι δεν συμφωνούν, όμως, με τον υφιστάμενο τρόπο άσκησης πολιτικής.
Απορρίπτουν τα παλιά πρότυπα, τα μοντέλα πολιτικής του χθες, δεν δέχονται
απλοϊκές απαντήσεις, τσιτάτα, συνθήματα.
Η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά είναι μειωμένη εξαιτίας κυρίως της
δυσκολίας ισορροπίας μεταξύ πολιτικής και προσωπικής - επαγγελματικής ζωής.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Στην Ελλάδα οι δήμοι δεν λειτουργούν αυτοτελώς, αλλά χρηματοδοτούνται από την
κεντρική εξουσία. Αυτό έδινε τη δυνατότητα σε πολλούς δημάρχους να προωθούν
με χρήματα του κράτους τις πολιτικές τους καριέρες, με διορισμούς, εξυπηρετήσεις
και «πολιτιστικές εκδηλώσεις», συσσωρεύοντας χρέη για το επόμενο κορόιδο.
Ταυτόχρονα, κάθε τρεις και λίγο κατακεραύνωναν την κεντρική εξουσία για έλλειψη
ενδιαφέροντος και απουσία από τα «καθημερινά προβλήματα».
Η απαρχή όλων των προβλημάτων είναι ο εναγκαλισμός των δήμων με την
κεντρική εξουσία. Οι δήμοι χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του κράτους
ενώ τα δημοτικά τέλη καλύπτουν μόνο μικρό μέρος των αναγκών τους. Ενώ ο ρόλος
τους είναι η παροχή υπηρεσιών στους δημότες, οι ίδιοι λειτουργούν σε ένα πολύ
συγκεκριμένο πλαίσιο χωρίς την δυνατότητα να καταρτίζουν οι ίδιοι τον
προϋπολογισμό τους και χωρίς να μπορούν να αναδιαρθρώσουν κατά το δοκούν τις
δημοτικές επιχειρήσεις.
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Πλήρη αυτονόμηση των Δήμων από τη κεντρική εξουσία
1. Οι δήμοι θα μπορούν οι ίδιοι να διαμορφώνουν τη φορολογία των πολιτών
σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες.
2. Οι δήμοι απογαλακτίζονται από την κεντρική εξουσία και θα ισοσκελίσουν
τους προϋπολογισμούς τους, χωρίς να φορτώνουν με χρέη τις μελλοντικές
γενιές.
3. Οι πολίτες θα ενεργοποιηθούν και θα ζητούν από τους τοπικούς άρχοντες
καλύτερη διαχείριση και ποιοτικότερες υπηρεσίες. Η ενεργοποίηση των
πολιτών θα φέρει ζυμώσεις μέσα από τις οποίες ικανότεροι και
αποτελεσματικότεροι άνθρωποι θα συμμετέχουν στις λήψεις αποφάσεων.
4. Κάθε δήμος θα αναγκάζεται να δίνει λογαριασμό και να συναποφασίζει με
τους δημότες τα επόμενα βήματα. Με τη σύγχρονη τεχνολογία ένας δήμος
θα μπορεί να διενεργεί ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για μελλοντικά έργα.
5. Ο δήμος θα μπορεί να αναδιαρθρώσει τις επιχειρήσεις του προς όφελος
των πολιτών. Αν οι πολίτες αποφασίσουν πως χρειάζονται περισσότερα
κονδύλια για την καθαριότητα θα τα παρέχουν οι ίδιοι ή θα αναζητήσουν
άλλες λύσεις (ιδιώτες).
6. Το σημαντικότερο. Ο εκάστοτε δήμαρχος αναβαθμίζεται και δεν αποτελεί
έναν κλητήρα της κεντρικής εξουσίας με δεμένα χέρια και περιορισμένες
δυνατότητες. Συμμετέχει σημαντικά στην καθημερινή βελτίωση της ζωής
των δημοτών του.
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Από την Ρόρρου Όλγα
Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι γνωστό ένα ευρύ φάσμα θρησκειών. Ποια είναι όμως η σημασία
τους, που όλοι αγνοούν; Η τέλεση της θρησκείας γαληνεύει την ψυχή, στοχεύει στην μερική θεοποίηση του
ανθρώπου, μόνο όμως όταν εκτελείται σωστά. Στην χριστιανική θρησκεία η λέξη Εκκλησία έχει πάρει
απαξιωτικό χαρακτήρα. Πολλοί εκκλησιαζόμενοι βρίσκουν τον εκκλησιασμό σαν μια ευκαιρία για « ψιλή
κουβέντα», μια ευκαιρία να βρεθούν με τους γνωστούς, τους συγγενείς και τους φίλους τους και να
σχολιάσουν το καθετί. Στην πλειοψηφία τους, δυστυχώς, οι κυρίες παρευρίσκονται στην εκκλησία για
μόστρα, να δείξουν το λεγόμενο «τουπέ».
Ο χώρος τέλεσης του λειτουργικού μέρους της χριστιανοσύνης έχει μετατραπεί στον γνωστό σε όλους
καφενέ. Θα έπρεπε να ντρεπόμαστε και μόνο στην σκέψη πως δεν τιμούμε τα θεία σε ιερό χώρο. Ας
αφήσουμε στους πραγματικά πιστούς τη δυνατότητα να προσευχηθούν και να επικοινωνήσουν με τον Θεό,
ώστε να κατορθώσουν να πορευτούν με την βοήθειά Του στη ζωή και όσοι δε θέλουν, ας καταφύγουν στο
κοντινότερο καφέ της γειτονιάς για να σχολιάσουν ήρεμα την κάθε κυρία και τον κάθε κύριο, που διέρχεται
ανύποπτος την είσοδο αυτού του χώρου.

ΟΙ ΚΑΛΠΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ
Από την Ρόρρου Όλγα
Το πολίτευμά μας, η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, τα πρόσωπα που την υπηρετούν, οι
βουλευτές, οι άνθρωποι που εμείς οι ίδιοι ανεβάσαμε στην εξουσία. Πολλοί ήμασταν την ημέρα της
ψηφοφορίας δίπλα από τις κάλπες, ενώ παλεύαμε να ρίξουμε το ψηφοδέλτιο για την εκλογή του κατά
προτίμησή μας κόμματος. Τώρα πλέον κατηγορούμε αυτούς, που εμείς επιλέξαμε και οδηγήσαμε στην
εξουσία και στην διοίκηση της χώρας. Κατηγορούμε τους βουλευτές για άσκηση τυραννίας και καταπάτηση
προσωπικών δικαιωμάτων. Καθημερινά συμπολίτες μας εξεγείρονται εναντίον της άδικης και άνισης
διαχείρισης της χώρας και των αγαθών της, επιζητούν επανεκλογές και απομάκρυνση πολιτικών προσώπων.
Πως είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιες απαιτήσεις, την ώρα που εμείς βρισκόμασταν εκεί και ρίχναμε την
ψήφο μας στην κάλπη; Όταν φανατικά υποστηρίζαμε κάποιο κόμμα και δημιουργούσαμε προβλήματα
γι’αυτό, τώρα γιατί προσπαθούμε να απομακρύνουμε ανθρώπους από τη βουλή;
Οι Έλληνες γνωρίζαμε πολύ καλά προς τα πού οδεύουμε. Απλά δεν έχουμε παιδεία και γνώσεις για να
σκεφτούμε, ότι μας πουλάνε οι πολιτευτές μας ξύλινο λόγο και φύκια για μεταξωτές κορδέλες, υποσχέσεις
που δεν θα υλοποιηθούν και βλέψεις που θα μείνουν όνειρα. Βλέπετε, είμαστε ένας λαός, που του αρέσει να
τον παραμυθιάζουν.
ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΑΜΕ!!!

39

Χαμογελαστές σελίδες…
Σε ένα νεκροταφείο Σκοτσέζων υπάρχουν τρεις τάφοι, ο ένας δίπλα στον άλλο κολλητά και στις πλάκες
τους είναι γραμμένα τα εξής: πρώτη πλάκα: Μακ Ράνκεν. Πέθανε από στεναχώρια όταν του έπεσε ένα
σελίνι στον υπόνομο, δεύτερη πλάκα: ΜακΧούγκεν. Έσκασε από ασφυξία, ψάχνοντας στον υπόνομο να βρει
το σελίνι, τρίτη πλάκα: Μακ Τρούγκεν. Πέθανε από τη χαρά του όταν βρήκε ένα σελίνι στον υπόνομο.
--------------------------------------------------Μπαμπάς:
-Πολύ μέτριοι οι βαθμοί σου Τοτέ!
Τοτός:
-Μα μπαμπά, εσύ μου έχεις τονίσει "παν μέτρον άριστον"
-------------------------------------------------Συζητούν δύο φίλες:
-Εμένα, όταν ήμουν μικρή, ο πατέρας μου με πετάνε ψηλά στον αέρα για να κοιμηθώ.
-Και κοιμόσουν;
-Με την πρώτη! Ξέρεις, το σπίτι μας ήταν χαμηλοτάβανο....!
-----------------------------------------------Ο Φούλης ξαναγύρισε στο ψιλικατζίδικο με το μολύβι που είχε αγοράσει δυο μέρες πριν.
-Θέλω να μου το αλλάξετε, γιατί κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη!
-----------------------------------------------Ένας ψαράς πήγε μια μέρα για ψάρεμα. Όμως ξέχασε το δόλωμα. Έτσι έγραψε σε ένα χαρτί ΔΟΛΩΜΑ.
Μετά από κάμποση ώρα, τσίμπησε. Εκείνος νόμιζε πως τσίμπησε μπαρμπούνι αλλά ήταν ένα χαρτί που
έλεγε ΨΑΡΙ.
---------------------------------------------------------Ο Κύριος Πέτρος λέει στον ασφαλιστή που τον επισκέφτηκε:
-Οχι, ευχαριστώ, δε θα κάνω ασφάλεια ζωής. Όταν πεθάνω θέλω να είναι όλοι λυπημένοι.
--------------------------------------------------------Ένας φρέσκος δικηγόρος μόλις έχει εγκατασταθεί στο καινούργιο του γραφείο και περιμένει μπας και
εμφανιστεί κανένας πελάτης. Κάποια στιγμή ακούει ένα χτύπημα στην πόρτα. Φωνάζει "περάστε" και
ταυτόχρονα σηκώνει το ακουστικό και προσποιείται ότι μιλάει.
«Κύριε Βαρδινογιώρνο μου, θα ανάλαμβανα προσωπικά την υπόθεση σας αλλά τον ερχόμενο μήνα
πνίγομαι!»
Μετά κλείνει το τηλέφωνο και ρωτάει τον τύπο που έχει μπει:
-Τι θα θέλατε, παρακαλώ;
και ο τύπος:
-Από τον ΟΤΕ είμαι, ήρθα να συνδέσω το τηλέφωνο!
----------------------------------------------------Δύο φίλοι συζητούν:
-Καπνίζω πάρα πολύ, παρ' όλο που διαβάζω ότι το κάπνισμα κάνει κακό στην υγεία. Τι να κάνω;
-Κόψε το διάβασμα!
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----------------------------------------------------

Όταν ο Θεός δημιούργησε το γάιδαρο του είπε:

-"Θα δουλεύεις από το πρωί ως το βράδυ και θα κουβαλάς βαριά πράγματα στην πλάτη
σου. Θα τρως χόρτα και θα έχεις πολύ λίγη νοημοσύνη. Θα ζεις 50 χρόνια."
Τότε ο γάιδαρος του απάντησε:
-"50 χρόνια τέτοια ζωή, είναι πολύ σκληρό. Δώσε μου μόνο 30 χρόνια."
Έτσι κι έγινε.
Μετά ο Θεός δημιούργησε το σκύλο και του είπε:
-"Σαν σκύλος, θα φυλάς την ιδιοκτησία του ανθρώπου και θα είσαι ο πιο αφοσιωμένος
φίλος του. Θα τρως ότι περισσεύει από τον άνθρωπο και θα ζεις για 25 χρόνια."
Τότε ο σκύλος του απάντησε:
-"Θεέ μου, 25 χρόνια τέτοια ζωή, δεν αντέχεται. Δώσε μου μόνο 10 χρόνια."
Έτσι κι έγινε.
Μετά ο Θεός δημιούργησε τον πίθηκο και του είπε:
-"Θα πηδάς από δέντρο σε δέντρο και θα συμπεριφέρεσαι σαν βλάκας. Θα κάνεις το
γελωτοποιό και θα ζεις για 20 χρόνια."
Τότε ο πίθηκος του απάντησε:
-"Θεέ μου, 20 χρόνια σαν γελωτοποιός του κόσμου, πάει πολύ. Δώσε μου μόνο 10 χρόνια."
Έτσι κι έγινε.
Τελικά ο Θεός, δημιούργησε τον άντρα και του είπε:
-"Είσαι άντρας. Το μόνο λογικό ον που θα κατοικεί στη γη. Θα χρησιμοποιείς τη νοημοσύνη
σου για να επιβάλλεσαι στα αλλά δημιουργήματα. Θα εξουσιάζεις τη γη και θα ζεις για 20
χρόνια." Τότε ο άντρας του απάντησε:
-"Θεέ μου, να είμαι άντρας μόνο για 20 χρόνια δεν αρκεί. Δώσε μου σε παρακαλώ τα 20 χρόνια που άφησε
ο γάιδαρος, τα 15 χρόνια που άφησε ο σκύλος και τα 10 χρόνια που άφησε ο πίθηκος."
Έτσι κι έγινε.
Από τότε ο άντρας ζει, 20 χρόνια σαν άντρας, μετά παντρεύεται και δουλεύει 20 χρόνια σαν γάιδαρος και
από το πρωί ως το βράδυ κουβαλά τα βάρη.
Μετά, αποκτά παιδιά και ζει 15 χρόνια σαν σκύλος φρουρώντας το σπίτι και την περιουσία
του, τρώγοντας ό,τι περισσεύει από την οικογένεια.
Και αφού γεράσει πια, ζει σαν πίθηκος, συμπεριφέρεται σαν βλάκας και κάνει το
γελωτοποιό στα εγγόνια του.
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ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΙΒΗΡΗΣ
Στις
14 Μαίου 2014 πραγματοποιήθηκε, με
πρωτοβουλία του ΓΕΛ Κασσάνδρας, στο αμφιθέατρο
της Σίβηρης το 3ο μαθητικό φεστιβάλ Λυκείων και
Γυμνασίων του Δήμου Κασσάνδρας το οποίο
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Οι μαθητές
παρουσίασαν τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες που
αφορούσαν σύγχρονο και κλασικό χορό, θέατρο,
τραγούδι, χορόδραμα.
Το αμφιθέατρο γέμισε με νιάτα και ενθουσιασμό
καθώς η μαθητική αυτή γιορτή αποτελεί μία από τις
λίγες δυστυχώς ευκαιρίες που έχουν οι μαθητές μας
να έρθουν σε επαφή, να συνομιλήσουν, να
ανταλλάξουν απόψεις και να εκφραστούν μέσα από
την τέχνη έξω από τα στενά πλαίσια των σχολικών
τάξεων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μέγιστο στόχο
της εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί η πνευματική και ηθική εξύψωση του ανθρώπου όχι μόνο μέσα από
την γνώση αλλά και μέσα από την πολιτιστική του καλλιέργεια.
Στο τέλος της γιορτής αυτής με έκδηλη ικανοποίηση δώσαμε το ραντεβού μας και για την επόμενη
χρονιά.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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