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Οι ημέρες των γιορτών είναι μέρες που οι
άνθρωποι θα γιορτάσουν με τις οικογένειές τους
και με ανθρώπους που αγαπάνε.
Όμως υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θα
γιορτάσουν όπως όλοι οι άλλοι.
Εμείς σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους και
τους ευχόμαστε η καινούργια χρονιά να τους φέρει
ό, τι ονειρεύονται!!!!!!!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !!!!!!
ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!!!

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΖΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Στην Ελλάδα κινδυνεύει να εξαφανιστεί η καφέ αρκούδαέχουν μείνει μόλις 150 ζώα. Η καφέ αρκούδα ζει στα βουνά
της βόρειας και κεντρικής Πίνδου( Θεσσαλία) και στη
δυτική Ροδόπη ( Θράκη) Ένα άλλο ζώο που κινδυνεύει να
εξαφανιστεί είναι ο λύγκας, το μεγαλύτερο αιλουροειδές στην
Ευρώπη. Στη χώρα μας ζουν πια πολύ λίγοι λύγκες, γιατί τους
κυνηγάνε για τη γούνα τους και γιατί πιστεύουν ότι κάνουν
ζημιές στη κτηνοτροφία. Υπάρχουν λίγοι που ζούνε στην
οροσειρά της Πίνδου και σε δάση στα βόρεια σύνορα της
χώρας μας. Η Μεσογειακή φώκια είναι από τα θηλαστικά που
απειλούνται περισσότερο να εξαφανιστούν στην Ευρώπη.
Έχει εξαφανιστεί από τις ακτές της Ευρώπης στην Μεσόγειο.
Η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική για την προστασία της. Οι
αιτίες που την απειλούν να εξαφανιστεί είναι η καταστροφή
του περιβάλλοντός της, από το κυνήγι των ψαράδων για
τις ζημιές που κάνει στα δίχτυα τους και από την ρύπανση
της θάλασσας. Ζώο που απειλείται να εξαφανιστεί από την
Ευρώπη είναι και ο λύκος.

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί λύκοι όμως δεν είναι
περισσότεροι από 500. Ο λύκος ζει σε όλη την ηπειρωτική
Ελλάδα σχεδόν εκτός από την Πελοπόννησο που από εκεί
εξαφανίστηκε από την δεκαετία του 1940.Το τσακάλι ζει
σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, στο μοναδικό νησί
που έχει βρεθεί ότι ζει είναι η Σάμος. Δεν ξέρουμε πόσα
τσακάλια ζούνε στη χώρα μας, ξέρουμε όμως ότι είναι λίγα.
Το ελάφι είναι το μεγαλύτερο φυτοφάγο ζώο της πατρίδας
μας και απειλείται να εξαφανιστεί πολύ σύντομα. Από το
υπερβολικό κυνήγι όλο γίνονται και πιο λίγα τα ελάφια.
Σήμερα το ελάφι ζει στην Μακεδονία , στη Θράκη και στην
Πάρνηθα. Επίσηςκινδυνεύει να εξαφανιστεί η χελώνα καρέτα
- καρέτα η οποία σήμερα γεννάει τα αυγά της μόνο στην
Ελλάδα, στη Κύπρο και την Τουρκία. Στη Ζάκυνθο έχει τις
περισσότερες φωλιές σε όλο τον κόσμο.
*Αυτές τις πληροφορίες τις δίνει η Ελληνική υπηρεσία του WWF

Κώστας Τσαρής, Γιώργος Κ. , Άκης Σ.
Ομάδα Διαχείρισης Προϊόντων
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Στιγμές
του ΚΕΠΠ

Φθινοπωρινή Εκδρομή στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και
Αρχαία Επίδαυρο
Το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου ήταν αφιερωμένο στον θεραπευτή Θεό της
Αρχαιότητας, τον Ασκληπιό στο Ασκληπιείο Επιδαύρου. Βρίσκεται κοντά στο
σημερινό Λυγουριό, χωριό της Αργολίδας και ανήκει στο Δήμο Επιδαύρου.
Θεωρείται το τελειότερο αρχαίο ελληνικό θέατρο από άποψη ακουστικής και
αισθητικής. Το αρχαίο θέατρο κατασκευάστηκε από τον αρχιτέκτονα Πολύκλειτο.
Χωράει 13.000 με 14.000 θεατές. Στην αρχαιότητα εκεί γίνονταν μουσικοί, ωδικοί
και δραματικοί αγώνες που συμπεριλαμβάνονταν στη λατρεία του Ασκληπιού.
Η Αρχαία Επίδαυρος είναι ένα πολύ ωραίο παραθαλάσσιο χωριό κοντά στο Αρχαίο
Θέατρο Επιδαύρου. Το χωριό το επισκεφτήκαμε μετά την επίσκεψή μας στο Αρχαίο
Θέατρο. Φάγαμε στη ταβέρνα Μουράγιο και ήπιαμε καφέ στη καφετέρια Κοίλον
με πολύ ωραία θέα στη θάλασσα. Στην εκδρομή μας ξενάγησαν η Φανή, η Σ. και η
κυρία Στέλλα και τις ευχαριστούμε πολύ.
Περάσαμε ΤΕΛΕΙΑ!!!!!!!!
A. K. – Κακούρη Έλενα ( ΚΕΠΠ 2 )
Πασσαδάκη Κλειώ – Διονυσοπούλου Τζίνα ( ΚΕΠΠ 1)
Οι νέοι των ΚΕΠΠ 2 και ΚΕΠΠ 1 πήγαμε σινεμά και είδαμε ελληνική κωμωδία.

Εκδρομή στην Αίγινα
Τον περασμένο Ιούνιο οι νέοι του
ΚΕΠΠ 2 και ΚΕΠΠ 1 επισκεφτήκαμε
την Αίγινα. Πήγαμε στον ναό της
Αφαίας και στο μοναστήρι του
Αγ. Νεκταρίου. Κάναμε βόλτα στα
σοκάκια της χώρας, φάγαμε στην
Καβουρίνα με θέα την θάλασσα και
ήπιαμε καφέ στη καφετέρια Μπιτς
με καταπληκτική θέα επίσης στη
θάλασσα. Στα διάφορα μέρη που
επισκεφτήκαμε μας ξενάγησαν η
Φανή , η Σ. και η κυρία Στέλλα.
Ήταν μια πολύ ωραία εκδρομή και
τα περάσαμε απίθανα!!!!!!!... και
ευχαριστούμε πολύ τις κυρίες μας
που μας συνόδευαν.
Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2 και ΚΕΠΠ 1

Οδοιπορικό στη Λήμνο
Η Λήμνος είναι νησί του βορείου Αιγαίου με σπάνια τοπία όπως οι Αμμοθίνες που είναι τεράστιοι λόφοι από άμμο και
το γεωλογικό μνημείο στο Φαρακλό. Στη Πολυόχνη βρίσκεται το πρώτο βουλευτήριο του δυτικού κόσμου στο οποίο
συνεδρίαζε το συμβούλιο των σοφών. Ο Αιγυπτιώτικος γιαλός και ο Τούρκικος γιαλός που βρίσκεται πολύ κοντά στο
κεντρικό λιμάνι του νησιού είναι από τα πιο γνωστά μέρη του νησιού. Στη Μύρινα που είναι η πρωτεύουσα βρίσκεται το
κάστρο που ήταν παλιά από τα πιο μεγάλα του Αιγαίου. Στο κάστρο κατοικούν ελάφια που τα λένε και πλατώνια. Το κάστρο
κάθε χρόνο το επισκέπτονται πάρα πολλοί επισκέπτες. Το Πλατύ είναι μια ωραία παραλία για μπάνιο.
Ο Κότσινας είναι ιστορικός οικισμός. Εκεί έδρασε η Μαρούλα η οποία αντιμετώπισε τον Σουλεϊμάν όταν ήρθε στη Λήμνο.
Ο Μούδρος είναι το μεγαλύτερο και ασφαλέστερο φυσικό λιμάνι της Μεσογείου.
Η Χαβούλη είναι μια καταπληκτική παραλία με χρυσοκίτρινη άμμο κοντά στον Μούδρο.
Η Λημναία Γη είναι ένας ιαματικός πηλός από την αρχαιότητα και στα Θερμά υπάρχει ιαματική πηγή.
Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα του νησιού είναι το καλαθάκι Λήμνου, το ημίχλωρο τυρί και οι χυλοπίτες κλπ.
Η Λήμνος είναι ένα νησί πολύ ωραίο και αξίζει να το επισκεφτεί κανείς.
Χριστίνα και Παυλίνα Χαραμή- ΚΕΠΠ 2
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Ιστορία περί
μπαχαρικών
Το εμπόριο των
μπαχαρικών είναι
από τα αρχαιότερα
και μεταφέρονταν
από την Ασία στην
Ευρώπη. Παλιά
τα μπαχαρικά τα
χρησιμοποιούσαν
για την παρασκευή
ελαίων, φαρμάκων
κλπ. Αρχαία βιβλία της
ιατρικής και της βοτανολογίας λένε ότι τα μπαχαρικά ήταν
σπουδαία φάρμακα στη θεραπεία διάφορων ασθενειών. Τα
θεωρούσαν επίσης ακριβά δώρα. Η Αραβία ήταν μεγάλο
κέντρο διακίνησης μπαχαρικών, όμως οι Άραβες έκρυβαν
πάντα την πηγή της παραγωγής τους. Η Αλεξάνδρεια της
Αιγύπτου ήταν μεγάλο εμπορικό κέντρο την εποχή της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τα μπαχαρικά από την Ινδία
και την Αλεξάνδρεια ερχόντουσαν στην Ελλάδα και την
Ευρώπη. Αργότερα η Βενετία έγινε το κέντρο εμπορίου των
μπαχαρικών…
Σήμερα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου τα μπαχαρικά
χρησιμοποιούνται στη μαγειρική και δίνουν μια απίστευτη
νοστιμιά στα φαγητά.
Τα μπαχαρικά για να διατηρούνται πρέπει να αποθηκεύονται
σε μέρη ξηρά χωρίς υγρασία.
Η Ινδία είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο σε παραγωγή
μπαχαρικών, άλλες χώρες είναι η Ινδονησία, η Τουρκία , η
Γαλλία , η Αργεντινή, το Μεξικό και η Μαλαισία.
Διονυσοπούλου Τζίνα – Μιχαηλίδου Σιμέλα - ΚΕΠΠ 1
Σ. Γ. – ΚΕΠΠ 2

Ημερίδα ‘Δικαίωμα στην Πράξη’
Την Πέμπτη 29 0κτωβρίου στο ξενοδοχείο Saint George
Lycabettus πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «
Δικαίωμα στη Πράξη» Την ημερίδα την οργάνωσε η
Εστία που είναι Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας ατόμων
με νοητική υστέρηση. Ήταν πολλοί επίσημοι καλεσμένοι
που μίλησαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την
προστασία ατόμων με αναπηρία.
Στο τέλος νέοι με αναπηρία συμμετείχαν με ερωτήσεις
στη συζήτηση για την εφαρμογή των δικαιωμάτων
τους. Ανάμεσα σε αυτούς από το ΘΕΟΤΟΚΟΣ ήμασταν η
Σταυρούλα, ο Αργύρης , ο Αντρέας , η Μαρία και εγώ η
Μαίρη.
Ήταν μια ξεχωριστή μέρα, ακούσαμε διάφορα πράγματα
και ενδιαφέροντα που μου άρεσαν πολύ. Μας μίλησαν
για την ανεργία, μας είπαν επίσης ότι οι νέοι με αναπηρία
μπορούμε να δουλέψουμε στον Δημόσιο και Ιδιωτικό
τομέα. Επίσης είπαν ότι τα προσόντα ενός νέου είναι να
είναι ευγενικός, εργατικός και πρόθυμος. Το ξενοδοχείο
ήταν υπέροχο. Έβλεπες την Ακρόπολη και όλη την
Αθήνα.
Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Παρί Μεράβογλου και
την κυρία Αφροδίτη Κορογιαννάκη που μας συνόδευσαν
αυτή τη ξεχωριστή μέρα για μας.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πρόεδρο της Εστίας
κυρία Προκοπάκη και στον διευθυντή της Εστίας κύριο
Βασίλη Κασιμάτη που οργάνωσαν αυτή την ημερίδα.
Μαίρη Ζαχαριουδάκη – ΚΕΠΠ 2

Μαγειρέματα
Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2 θα μαγειρέψουμε
για τα παιδάκια του συλλόγου ΣΟΖΟ
λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Λίγα λόγια για το κάστανο
Το κάστανο είναι καρπός του φθινοπώρου και του χειμώνα.
Η καστανιά λέγεται και αρτόδεντρο. Είναι δέντρο τροπικό
και κατάγεται από την Ωκεανία. Σαν δέντρο υπήρχε από την
αρχαιότητα και συγκεκριμένα από την εποχή του χαλκού.
Η καστανιά σαν δέντρο για να αναπτυχθεί χρειάζεται
υψόμετρο πάνω από 250 μέτρα. Πολλαπλασιάζεται με σπόρο,
με μοσχεύματα και με εμβολιασμό . Το δέντρο ανθίζει την
άνοιξη και τα κάστανα ωριμάζουν από τον Σεπτέμβριο μέχρι
τέλος Νοεμβρίου. Το δέντρο μπορεί να δίνει καρπούς μέχρι
τα εξήντα χρόνια της ηλικίας του. Το κάστανο είναι πολύ
γευστικός καρπός και χρησιμοποιείται στην μαγειρική και την
ζαχαροπλαστική.
Φανή Γεωργακοπούλου – Α. Κ.
ΚΕΠΠ 2

Παλιά παραδοσιακά επαγγέλματα
που χάθηκαν και νέα επαγγέλματα
που υπάρχουν σήμερα
Τα χρόνια περνάνε και ο τρόπος ζωής των ανθρώπων
αλλάζει συνέχεια, όπως και ο τρόπος που παράγουμε
η κατασκευάζουμε διάφορα προϊόντα έχει αλλάξει.
Έτσι κάποια παλιά επαγγέλματα έχουν εξαφανιστεί ή
έχουν μείνει πολύ λίγοι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα
επαγγέλματα. Μερικά από αυτά τα επαγγέλματα είναι
: γανωτής , λούστρος, πλανώδιος μανάβης, νερουλάς,
παγωτατζής, βαρελάς, αγωγιάτης, καρεκλάς, λατερνατζής,
στρωματάς, καρβουνιάρης , παγοπώλης κλπ
Νέα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τον σημερινό
τρόπο ζωής των ανθρώπων είναι: χειριστής ηλεκτρονικού
υπολογιστή και αναλυτής, λογιστής, λογοθεραπευτής,
σύμβουλος επιχείρησης κλπ.
Οι νέοι του ΚΕΠΠ2
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Ημέρα Προσφοράς – Ημέρα Αιμοδοσίας
Με αφορμή την Ημέρα Αιμοδοσίας που έγινε στο σχολείο
μας και που συγκεκριμένα η αιμοδοσία έγινε στη τάξη μας.
Έτσι πήραμε συνέντευξη από την υπεύθυνη του συλλόγου
εργαζομένων για την αιμοδοσία , από τον υπεύθυνο γιατρό
της αιμοδοσίας και από έναν εθελοντή αιμοδότη.
Παρακάτω σας παρουσιάζουμε και τις τρεις συνεντεύξεις.

*Από τον υπεύθυνο γιατρό για την αιμοδοσία
Κάτω από ποιές συνθήκες γίνεται ,η αιμοδοσία;
Γίνεται με την βοήθεια της κυρίας Μουτή
Παίρνετε μέτρα ασφαλείας;
Ναι
Γιατί αλλάζετε σύριγγα κάθε φορά;
Γιατί δεν μπορούμε την ίδια σύριγγα να την
χρησιμοποιήσουμε σε άλλο αιμοδότη
Πού φυλάσσετε το αίμα;
Σε φορητά ψυγεία που παίρνουμε μαζί μας
Η αιμοδοσία είναι δωρεάν;
Πάντοτε είναι δωρεάν γιατί είναι προσφορά
Υπάρχει ημερομηνία λήξης για το αίμα που βρίσκεται στη
τράπεζα αίματος;
Βεβαίως , είναι 35 ημέρες
Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά;
25 χρόνια
Η αιμοδοσία ανήκει στον ΕΟΠΥΥ;
Ναι βεβαίως
Πόσο σημαντική είναι η αιμοδοσία;
Πάρα πολύ σημαντική γιατί σώζουμε ζωές
Στην Ελλάδα υπάρχουν ελλείψεις;
Ναι στην Ελλάδα υπάρχουν ελλείψεις
Μπορούν όλοι να δώσουν αίμα;
Όσοι είναι υγιείς και ενήλικες μπορούν να δώσουν αίμα
Ποιοι αναλύουν το αίμα;
Το αναλύουν οι υπεύθυνοι με την επίβλεψη των γιατρών
Σας ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη που μου δώσατε
Α. Κ. – ΚΕΠΠ 2

Ευχαριστούμε όσους
μας βοήθησαν να
πραγματοποιήσουμε
τις δράσεις και
δραστηριότητές μας.

Συντακτική ομάδα:
4

* Από την υπεύθυνη για την αιμοδοσία κυρία Χριστίνα Μουτή
Πώς αισθάνεστε που οργανώνετε την ημέρα αιμοδοσίας για
τους συναδέλφους σας;
Πολύ όμορφα γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να βοηθήσω
παιδάκια που έχουν Μεσογειακή αναιμία
Πόσα χρόνια το οργανώνετε;
Πρέπει να είναι 15 με 20 χρόνια
Έχετε οργανώσει αιμοδοσία και σε άλλους χώρους;
Στον χώρο της δουλειάς τους όχι , έχω βοηθήσει να
οργανώσουν άλλοι άνθρωποι.
Είναι δύσκολο να οργανωθεί ημέρα αιμοδοσίας;
Λίγο δύσκολο να κινητοποιήσεις τον κόσμο να δώσει αίμα,
όχι πολύ δύσκολο για να την οργανώσεις γιατί την οργανώνω
πολλά χρόνια.
Πιστεύετε ότι η αιμοδοσία είναι προσφορά; Πώς αισθάνεστε για
αυτό;
Είναι προσφορά γιατί το αίμα δεν μπορείς να το αγοράσεις
όσα λεφτά κι αν έχεις. Πρέπει να το δώσει κάποιος άνθρωπος.
Όταν είμαστε υγιείς πρέπει να δίνουμε αίμα για αυτούς που
το χρειάζονται, ακόμα κι για μας τους.
Σας ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη που μου δώσατε.
Σ. Γ. – ΚΕΠΠ 2
*Από τον εθελοντή αιμοδότη κύριο Δεληγιάννη Γιάννη
Έχετε δώσει πολλές φορές αίμα;
Ναι
Πώς αισθάνεστε που δίνετε αίμα;
Πολύ χαρά γιατί κάποιος το χρειάζεται και έτσι κάποιον θα
βοηθήσω
Πώς αποφασίσατε να γίνετε αιμοδότης;
Για δύο λόγους το αποφάσισα, γιατί κάποιος μπορεί να
χρειαστεί και γιατί κάνει καλό στην υγεία
Θα παρακινούσατε και άλλους συναδέλφους σας να γίνουν
αιμοδότες;
Βεβαίως
Έχει χρειαστεί ποτέ να δώσετε αίμα για κάποιον που το
χρειαζόταν άμεσα ή δίνετε πάντα εθελοντικά;
Ναι έχει χρειαστεί να δώσω, δίνω όμως και εθελοντικά
Σας ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη που μου δώσατε.
Τζίνα Διονυσοπούλου - ΚΕΠΠ 1

ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Τον Ιούνιο οι νέοι του ΚΕΠΠ 2 και ΚΕΠΠ 1 στο χώρο του
θεάτρου του σχολειού μας παρουσιάσαμε βιωματικά
το θέμα’ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ’ στους νέους των
εργαστηρίων και των προεπαγγελματικών. Ο στόχος
της εργασίας μας ήταν η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια,
η γνώση και η ανταλλαγή απόψεων και ο στόχος
της παρουσίασης ήταν η διάδοση πληροφοριών,
η ενημέρωση, ο διάλογος και οι εντυπώσεις. Θα
μπορούσαμε να ξαναπαρουσιάσουμε με μεγάλη προθυμία
αυτό το τόσο σημαντικό θέμα για όσες ομάδες δεν
μπόρεσαν να παρευρεθούν. Όλη η παρουσίαση υπάρχει
σε ηλεκτρονική μορφή και power point. Ευχαριστούμε
πολύ τους εκπαιδευτές μας Στέλλα Μακρυγιάννη , Παρί
Μεράβογλου, Βάγια Αρσενοπούλου, Βασιλεία Κατσαούνου
Αργύρη Παντελή και Γιώργο Γλινέλη για την βοήθειά τους
για να την οργανώσουμε και για να την παρουσιάσουμε.
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