
Ο… απόηχος του μαύρου... 

γράφει η  
Χριστίνα Καζανιάτορα 

 
 Ο Γιάννης δεν μιλά καλά, 
είναι όμως σε θέση να ακού-
σει πολύ καθαρά τον μπα-
μπά του, που μιλάει στο τη-
λέφωνο. Μεταφέρει στη για-
γιά, όλη την εικόνα που αντί-
κρυσαν στην παραλία των 
Σεληνίων. Μια παραλία που 
μόλις δύο μέρες πριν, κολυ-
μπούσαν. 
Και τώρα… 
 Τώρα είναι πολύ τρομαγ-
μένος, με τα όσα ακούει να 
λέει ο μπαμπάς του και δεν 
ντρέπεται να το πει. Ανοίγει 
λοιπόν τις κεραίες του, για 
να μαζέψει περισσότερες 
πληροφορίες… Να αφου-
γκραστεί τα μηνύματα που 
στέλνει η φύση. 
 Έγινε, λέει, ένα ναυάγιο, 
το οποίο προκάλεσε μεγάλη 
περιβαλλοντική καταστρο-
φή, τόσο στη θάλασσα όσο 
και στις ακτές. Μεγάλες πο-
σότητες μαζούτ, ακούει να 
λέει, που δεν πολυκαταλα-
βαίνει τι είναι, έχουν καλύ-
ψει κατά μήκος την ακτή 
από τα Σελήνια έως την Κυ-
νόσουρα. Γρήγορα μάθαμε 

πως η ζημιά έχει πάει και ακό-
μη πιο μακριά… 
 Ένα μαύρο πηχτό πράγμα, 
με μια απαίσια μυρωδιά, κά-
νει την ατμόσφαιρα στην πε-
ριοχή αποπνιχτική. Η χλωρίδα 
και η πανίδα λένε πως δεν θα 
επηρεαστούν, μα αυτό, της 
λέει, ξέρουμε πως είναι ψέμα. 
Θα περάσουν πάρα πολλά 
χρόνια, ωσότου η θάλασσα 
γίνει όπως και πρώτα… 

 Όταν όλων τα μάτια φύ-
γουν από την περιοχή, όταν τα 
μικρόφωνα και οι κάμερες του 
Τύπου κλείσουν για να ασχο-
ληθούν με άλλα ενδιαφέροντα 
νέα της χώρας, η οικολογική 
καταστροφή θα συνεχίσει να 
υπάρχει. Θα δηλητηριάζει 
κάθε ζωντανό όν, τόσο μέσα 
στη θάλασσα, όσο και στις 
ακτές των περιοχών που μο-

λύνθηκαν. Θα δηλητηριάζει 
τους μικρούς ψαράδες, που 
άλλοι βιοποριστικά και 
άλλοι για χόμπι ψάρευαν, 
ελπίζοντας σε ένα φρέσκο 
ψαράκι.  Θα δηλη-
τηριάζει τους καταστημα-
τάρχες, που χρόνο με τον 
χρόνο έστηναν τις επιχειρή-
σεις τους, και έκαναν τα 
Σελήνια πόλο έλξης (από 
φαγητό και μπάνιο, μέχρι 
βόλτες κατά μήκος της θά-
λασσας) τόσο στους ντό-
πιους όσο και στους παρα-
θεριστές. Θα δηλητηριάζει 
και εμένα που δεν θα μπο-
ρώ να πάω τη βόλτα μου 
στην παραλία, όπως με πή-
γαιναν μέχρι σήμερα… 
Στο σχολείο μου πρεσβεύ-
ουμε την διαφορετικότητα, 
το μαύρο και το άσπρο εί-
ναι ίδιο. 
 Είδα έναν γλάρο και ένα 
κοτσύφι πεταμένα και βρο-
μισμένα. Ο γλάρος δεν ήταν 
πια λευκός και το κοτσύφι 
δεν κελαηδούσε σαν 
άλλοτε. Ήταν και τα δύο 
κατάμαυρα και νεκρά. 
Κλείνομαι στο δωμάτιο 
μου. Ξαφνικά δεν θέλω να 
ακούσω τίποτε άλλο… 
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Σχολικά δρώμενα... 

 Μια εξαιρετική πρωτο-
βουλία  του Συλλόγου Γονέ-
ων και Κηδεμόνων του Δη-
μοτικού Σχολείου Αιαντείου, 
που θα έπρεπε να έχει μεγα-
λύτερη ανταπόκριση και 
στήριξη από την τοπική κοι-
νωνία.  
 Το ευχαριστήριο σημεί-
ωμα του Συλλόγου, όπως 
έφτασε στα χέρια μας, για 
την εφημερίδα μας: 
  
 Ευχαριστούμε τα μέλη 
μας που συμμετείχαν στην 
εθελοντική αιμοδοσία του 

συλλόγου μας. Ιδιαίτερης 
μνείας χρήζει η συμμετοχή 
συνανθρώπων μας, που χωρίς 
να είναι μέλη του συλλόγου 
μας, συνέδραμαν στην προ-
σπάθειά μας, υπερτονίζοντας 
με τον τρόπο αυτό την αξία 
της ανιδιοτελούς προσφοράς 
προς τον συνάνθρωπο.  
 Επίσης ευχαριστούμε την 
πρόεδρο της Ένωσης συλλό-
γων Γονέων και Κηδεμόνων 
κα Αγγελική Φουρίκη Μα-
ρούδη για την παρουσία και 
υποστήριξή της.  
 Ο τελικός απολογισμός θα 

μπορούσε να είναι αποθαρ-
ρυντικός, όμως δεσμευόμα-
στε να συνεχίσουμε την 
προσπάθειά μας, γιατί ακό-
μα και μια φιάλη αίμα, μπο-
ρεί να κάνει τη διαφορά. 
Άλλωστε η εθελοντική αι-
μοδοσία είναι θέμα ΖΩΗΣ.! 



γράφει η  
Χριστίνα Καζανιάτορα 

  
 Ένας είναι παραπάνω από κανέ-
νας, σίγουρα όμως δεν και η πιο 
υγιής κοινωνική συνθήκη στη ζωής 
μας. 
 Πολλές φορές θα αναπολείς τους 
συμμαθητές στο σχολείο, τις Κυ-
ριακές θα θυμάσαι τους φίλους 
που είχες κάνει στους προσκόπους, 
τα παιδιά από το μπάσκετ, η τα 
κορίτσια από το μπαλέτο… 
 Αυτά είναι σημείο αναφοράς, 
όταν ανατρέχεις στις παιδικές σου 
αναμνήσεις. Η συμμέτοχή σου σε 
ομάδες μικρές ή μεγάλες, τώρα 
που μεγάλωσες έχουν εκλείψει, 
λόγω πολλών υποχρεώσεων και 
λιγοστού ελεύθερου χρόνου. Αν 
εξαιρέσουμε τις αισθηματικές και 
οικογενειακές σχέσεις, λίγοι καλοί 
φίλοι με τους οποίους μοιραζόμα-
στε οποιαδήποτε δραστηριότητα, 

συμπληρώνει το αίσθημα της κοι-
νωνικής μας επιτυχίας.  

 Σε συναισθηματικό επίπεδο, η 
συμμετοχή μας σε μικρές ή μεγά-
λες ομάδες, είναι ένας σύνδεσμος 
της πνευματικής, ψυχικής και σω-

ματικής μας κατάστασης. 
 Μεγάλωσες, άλλαξες, βρες τι 
σου ταιριάζει και φύγε από την 
κουλτούρα τού μπορώ να τα κατα-
φέρω μόνος, που ναι, σίγουρα μπο-
ρείς αν μιλάμε για προσωπικούς 
και κοινωνικούς στόχους. 
 Οι προσωπικοί στόχοι και η επι-
τυχία κυριαρχούν, και ολοένα  πε-
ρισσότεροι άνθρωποι περνούν χρό-
νο μόνοι τους. Το να ανήκεις σε μια 
ομάδα, δεν σημαίνει ότι παύεις να 
είσαι αυτάρκης συναισθηματικά, 
ούτε σου προσδίδει κάποιο αίσθη-
μα ανικανότητας. 
 Γι’ αυτό λοιπόν, μπες στην ομά-
δα. Γίνε εθελοντής. Γίνε, ακόμη και 
τώρα, σε κάτι μαθητής. 
 Η δύναμη είναι στους πολλούς. 
 

Μεταξύ μας... 

 Σε απόσταση αναπνοής από την 
Αθήνα, το παιδί σας μπορεί να 
έρθει σε επαφή με την άγρια φύση, 
να δει και να μάθει μέσα από την 
ψυχαγωγία ποια ζώα κινδυνεύουν 
να εξαφανιστούν και τι μπορεί να 
κάνει ο άνθρωπος για να τα προ-
στατεύσει. 
 Που; Στο Αττικό Ζωολογικό 
Πάρκο φυσικά!!! 
 Γνωρίζω, Αγαπώ, Προστατεύω. 
 Για πολλά ζώα του πάρκου, μό-
νη ελπίδα επιβίωσης είναι η αν-
θρώπινη φροντίδα, μέσα από ζωο-
λογικούς κήπους η κέντρα αναπα-
ραγωγής, μια και το φυσικό τους 
περιβάλλον έχει εκφυλιστεί, η, κα-
ταστραφεί εντελώς. 
 Από τα μέσα του 2000 όπου και 
άρχισε να λειτουργεί το Αττικό 

Πρόταση για έξοδο 

Ζωολογικό Πάρκο, φιλοξενεί μερι-
κά από τα σπανιότερα είδη  ζώων 
του Πλανήτη.  

 Ο κόσμος των ερπετών, η Αφρι-
κανική Σαβάνα, το δάσος των Μαϊ-
μούδων και φυσικά μια αρκετά 
μεγάλη συλλογή πουλιών, ζουν αρ-
μονικά και επιβιώνουν με τη φρο-

ντίδα και την αγάπη του προσω-
πικού του Πάρκου! 
 Από τα πιο σύγχρονα και 
πλούσια Ζωολογικά Πάρκα του 
κόσμου, συμμετέχει σε ευρωπαϊ-
κά προγράμματα αναπαραγωγής 
απειλούμενων ειδών και τηρεί 
όλες τις αυστηρές προδιαγραφές 
που απαιτούνται, για το μέγεθος 
των κλουβιών και την ιατρική 
παρακολούθηση των ζώων. 
  Μια καλή ιδέα είναι μαζί με το 
παιδί σας να υιοθετήσετε κάποιο, 
έναντι συμβολικού ποσού για τη 
φροντίδα του, ενώ το πάρκο σας 
ενημερώνει για την ανάπτυξη και 
αναπαραγωγή του ζώου που εσείς 
και το παιδί σας πήρατε υπό την 
προστασία σας!!! 
 Αττικό Ζωολογικό Πάρκο 
 Σπάτα 



 Μια παρέα 26 παιδιών, τελειώ-
νοντας το σχολείο αποφασίζουν με 
τη σύμφωνη γνώμη των γονιών 
τους, να περάσουν για δυο μήνες 
περίπου, τις καλοκαιρινές τους δια-
κοπές στα βουνά της Ευρυτανίας. 
 Μιλάμε φυσικά για ένα βιβλίο, 
που αποτελεί κομβικό σταθμό στην 
ιστορία της νεοελληνικής και παιδι-
κής λογοτεχνίας. 
 Τα “ψηλά βουνά” του Ζαχαρία 
Παπαντωνίου, που επαινέθηκε από 
τον Παλαμά και τον Ξενόπουλο, για 
την παιδαγωγική και λογοτεχνική 
του αξία. Τα “ψηλά βουνά” που 
προκάλεσαν απίστευτες αντιδρά-
σεις, όπως και καθετί πρωτοπορια-
κό σε αυτή την χώρα. 
 Μέσα στις ομορφιές της φύσης, 
τα παιδιά μαθαίνουν τις ιστορίες 

των ανθρώπων που συναντούν, 
φτιάχνοντας μια κοινότητα που 
εξυμνεί το ομαδικό πνεύμα, την 
αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό. 
 Μαθαίνουν να ξεπερνούν τις 
δυσκολίες της ζωής, μέσα από τη 
συνεργασία, μέσα από την εκτίμη-
ση του ενός προς τον άλλον, με 
χιούμορ και απλότητα, όπως μόνο 
τα παιδιά ξέρουν να μεταφέρουν. 
 Τα “ψηλά βουνά”, έργο που 
θεωρείται έως σήμερα, φαινόμενο 
μοναδικό και αξεπέραστο για τα 
ελληνικά παιδαγωγικά δεδομένα, 
εκδόθηκαν για πρώτη φορά ως 

γράφει η Χαρούλα Κ. Αναστασίου, 
Παιδίατρος 

 
 Κάθε χρόνο οι γονείς με την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς, με 
ρωτούν για το κολατσιό το οποίο 
θα πρέπει να δίνουν στα παιδιά 
τους στο σχολείο. Η αλήθεια είναι, 
ότι αυτό αποτελεί σημαντικό γεύμα 
για το παιδί και θα πρέπει να είμα-
στε πολύ προσεκτικοί στην σύστα-
σή του. Η παιδική ηλικία είναι μια 
ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος για την 
σωστή σωματική και ψυχική ανά-
πτυξη του ανθρώπου. Εκτός του 
ότι τα παιδιά, λόγω της ανάπτυξης 
έχουν ιδιαίτερες ανάγκες σε ενέρ-
γεια και θρεπτικά συστατικά, στην 
παιδική ηλικία αναπτύσσονται και 
οι διατροφικές συνήθειες, που μας 
συνοδεύουν στην μετέπειτα ζωή 
μας. 
 Έρευνες έχουν δείξει, ότι τις τε-
λευταίες δεκαετίες τα ποσοστά της 
παιδικής παχυσαρκίας αυξάνουν 
δραματικά. 
 Η μείωση της φυσικής δραστη-
ριότητας και οι λανθασμένες επι-
λογές τροφίμων, είναι οι δύο κύριοι 
παράγοντες που συνθέτουν το πα-
ραπάνω πρόβλημα. 
 Τι είναι λοιπόν ένα υγιεινό κολα-
τσιό; 
 Είναι αυτό που παρέχει θρεπτι-

κά συστατικά που χρειάζεται το 
σώμα μας, όπως υδατάνθρακες, 
βιταμίνες και μέταλλα. 
 Ποια είναι τα οφέλη του κολα-
τσιού; 
 Καταρχήν καλύτερη συγκέντρω-
ση, αλλά και βελτιωμένη διάθεση, 
περισσότερη ενέργεια, με αποτέλε-
σμα μεγαλύτερη απόδοση, στα μα-
θήματα, στον αθλητισμό κλπ. 
 Το κολατσιό των παιδιών θα 
πρέπει να είναι φτωχό σε αλάτι, 
μέτριο σε λίπος, πλούσιο σε υδα-
τάνθρακες ( κυρίως σύνθετους) να 
περιέχει φυτικές ίνες, βιταμίνες 
και ασβέστιο. 

 Προτάσεις για υγιεινό κολατσιό 
-Μπάρες Δημητριακών 
-Σταφιδόψωμο 
-Κουλούρι σουσαμένιο, με τυρί 

-Σπιτική τυρόπιτα, σπανακόπιτα 
-Σπιτικό κέικ 
-Φρέσκα φρούτα 
-Γιαούρτι με μέλι, ξηρούς καρπούς, 
η φρούτα 
-Μικρά σάντουιτς με τυρί, κοτό-
πουλο ή άπαχο ζαμπόν ή γαλοπού-
λα 
-Ρυζογκοφρέτες, κράκερ ή κριτσί-
νια 
-Ψωμί με ταχίνι και μέλι 
 Αντιθέτως, πρέπει να αποφεύγο-
νται τροφές πλούσιες σε κορεσμέ-
να λιπαρά, truns λιπαρά, ζάχαρη 
και συντηρητικά 
 Συνηθισμένες λανθάνουσες επι-
λογές κολατσιού, είναι: 
-Κρουασάν βουτύρου, ή σοκολάτες 
-Σοκολατένια σνάκς 
-Έτοιμες λουκανόπιτες, τυρόπιτες 
κτλ. 
-Γαριδάκια, πατατάκια 
-Μπισκότα γεμιστά 
-Αναψυκτικά 
-Σάντουιτς με σαλάμι αέρος, μορ-
ταδέλα, μπέικον και άλλα πολύ 
λιπαρά αλλαντικά 
 Ακολουθώντας αυτές τις οδηγί-
ες, για ένα υγιεινό κολατσιό, χτί-
ζουμε και θωρακίζουμε την υγεία 
των παιδιών μας. 

Υγιεινή διατροφή στο σχολείο... 

αναγνωστικό της τρίτης τάξης του 
δημοτικού σχολείου, την περίοδο 
1917-18 και αποτέλεσε το πρώτο 
σχολικό αναγνωστικό στη δημοτι-
κή γλώσσα, στα πλαίσια της εκπαι-
δευτικής μεταρρύθμισης που κα-
θιέρωσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 
 
 

Βιβλιοπρόταση... 



Λονδίνο 
 
γράφει η Κόππα Βασιλική - Εσθήρ 

 

 Το Ηνωμένο Βασίλειο, ή αλ-
λιώς Μεγάλη Βρετανία, περιλαμ-
βάνει τέσσερεις περιοχές: την 
Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία 
και τη Βόρεια Ιρλανδία. Το Λον-
δίνο, είναι η πρωτεύουσα του Η-
νωμένου Βασιλείου και της Αγγλί-
ας, και χωρίζεται από τον ποταμό 
Τάμεση, όπου βρίσκεται και το 
λιμάνι του, που είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα λιμάνια στη χώρα. Το 
κλίμα της πόλης, είναι εύκρατο 
ωκεάνιο, που σημαίνει ότι η πόλη 
σπάνια βλέπει πολύ χαμηλές ή 
πολύ υψηλές θερμοκρασίες. 
 Η πόλη χωρίζεται στο Βόρειο, 
Νότιο, Ανατολικό, Δυτικό και στο 
Κεντρικό Λονδίνο και βρίσκεται 
75 χιλιόμετρα από τη θάλασσα 
της Μάγχης.  Έχει έκταση 
1.579 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 
αποτελεί την 37η μεγαλύτερη σε 
έκταση αστική περιοχή στον κό-
σμο. Ο πληθυσμός της, με βάση 
την καταμέτρηση του 2011, ήταν 
8.278.251 και αυξάνεται ακόμα 
περισσότερο, αν προσμετρηθούν 
τα 13.708.000 εκατομμύρια κά-
τοικοι, της ευρύτερης μητροπολι-
τικής περιοχής. Το Λονδίνο έχει 
13 εσωτερικές περιφέρειες, και 19 
εξωτερικές. Ο ιστορικός πυρήνας 
της πόλης, το κέντρο της, είναι το 
Λόντον Σίτι (London City) το ο-
ποίο κατέχει ιδιαίτερη θέση στο 
διοικητικό καθεστώς του Μείζο-
νος Λονδίνου. 
 Η πολυμορφικότητα του πλη-
θυσμού είναι εξαιρετικά μεγάλη, 
καθώς περιλαμβάνει ανθρώπους, 
από όλες σχεδόν τις φυλές του 
κόσμου και συνεπώς τον καθιστά 
μία από τις μεγαλύτερες πολυπο-
λιτισμικές κοινότητες παγκοσμί-
ως. Περισσότερες από 300 γλώσ-
σες και διάλεκτοι ομιλούνται ε-
ντός της πόλης, καθημερινά.  
 Η ιστορία του ονόματος της 
πόλης, σύμφωνα με την περιγρα-
φή, προέρχεται από το βασιλιά 
Λαντ (Lud), ο οποίος φέρεται να 
είχε καταλάβει την πόλη και να 
την είχε ονομάσει (Kaerlud), μετά 
ονομάστηκε τελικά (London), 

Λονδίνο. Υπάρχουν βέβαια πολλές 
θεωρίες για την προέλευση της 
ονομασίας του, που εμφανίστηκαν 
στο πέρασμα των αιώνων, άλλοι 
αναφέρουν ότι είναι Κέλτικη, άλλοι 
Ουαλική, άλλοι Εβραϊκή, άλλοι 
Αγγλοσαξονική. 
 Υπήρχαν διασκορπισμένοι οικι-
σμοί στην περιοχή, που ιδρύθηκαν 
από τους Βρετόνους, δύο χιλιετίες 
πριν. Ο πρώτος σημαντικός οικι-
σμός, ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους 
το 43 μ.χ. με το όνομα Londinium, 
έπειτα από την υποταγή της Βρε-
τανίας στους Ρωμαίους. Γύρω στο 
61 μ.χ. το Λονδίνο κάηκε ολοσχε-
ρώς από την επιδρομή της βασίλισ-
σας Μπουντίκα, (Boudica) ή αλ-
λιώς Βοαδίκεια, της Κέλτικης φυ-
λής της Βρετανίας των Ικένων. 
 Γύρω στο 100μ.χ. η πόλη ανέ-
νηψε και άκμασε ξανά, ως συγκοι-
νωνιακός κόμβος.  
 Γύρω στον 7ο αιώνα συντελέ-
στηκε ο εποικισμός της Αγγλίας 
από τους Αγγλοσάξονες, που 
ίδρυσαν νέο οικισμό με την ονομα-
σία Lundenwic, σε απόσταση περί-
που ενός χιλιομέτρου από την πα-
λιά ρωμαϊκή πόλη. Η εμπορική 
δραστηριότητα αυξήθηκε, μέχρι 
την κατάκτηση της πόλης από τους 
Βίκινγκς και την αναγκαστική με-
ταφορά της στη θέση που βρίσκο-
νταν πριν. Το 886 μ.χ. έγινε η ανα-
κατάληψη του Λονδίνου από τον 
Αλφρέδο τον Μέγα. Η αρχική αγ-
γλοσαξονική πόλη του Lundenwic, 
ονομάστηκε Ealdwic (παλιά πόλη), 
όνομα το οποίο διατηρήθηκε ως τις 
μέρες μας στο Aldwych, που είναι 
η σύγχρονη πόλη του Ουεστμίν-
στερ.  
 Τον 18o αιώνα το Λονδίνο ανα-
πτύχθηκε και κατέστη η μεγαλύτε-
ρη σε πληθυσμό πόλη στον κόσμο, 
από το 1831 έως το 1925 μ.χ. Η α-
νάπτυξη αυτή υποβοηθήθηκε από 
την κατασκευή των πρώτων σιδη-

ροδρόμων και την βιομηχανική 
επανάσταση. Το σιδηροδρομικό 
δίκτυο επεκτάθηκε με πάρα πολύ 
γρήγορο ρυθμό, ώστε το 1863 κα-
τασκευάστηκε στο Λονδίνο, ο 
πρώτος υπόγειος σιδηρόδρομος 
στον κόσμο. 
 Στο Λονδίνο, επίσης έγιναν οι 
Ολυμπιακοί αγώνες το 2012.  
 Το Λονδίνο, περιλαμβάνει πλη-
θώρα ιστορικών μουσείων, θεά-
τρων, μεγάρων μουσικής και φυ-
σικά πληθώρα από παλάτια. Με-
ρικά από αυτά, είναι το βρετανικό 
μουσείο, το μουσείο Τισό, το μου-
σείο της Βικτώριας και Αλβέρτου, 
το μουσείο του Λονδίνου, το μου-
σείο Ντιζάιν, το μουσείο των επι-
στημών, το μουσείο του Ουέλι-
γκτον, το μουσείο της φυσικής 
ιστορίας, το μουσείο του Θεάτρου, 
το μουσείο του Σαιν Τζέιμς Πά-
λας, το μουσείο των Μεταφορών, 
το Αυτοκρατορικό Πολεμικό Μου-
σείο, το Εθνικό Ναυτικό Μουσεί-
ο, η Συλλογή Ουάλας. κ.α. Επίσης 
η Βασιλική Πινακοθήκη, η Εθνική 
Πινακοθήκη και η Πινακοθήκη 
Τέιτ, η Πινακοθήκη Κουρτό, η 
Πινακοθήκη μοντέρνας τέχνης 
Τέιτ. Επίσης άλλα εξίσου σημαντι-
κά αξιοθέατα είναι ο πύργος του 
Λονδίνου, το Αββαείο του Ου-
εστμίνστερ, ο καθεδρικός ναός 
του Αγίου Παύλου, τα ανάκτορα 
του Μπάκιγχαμ, το κάστρο του 
Ουίνδσορ, το κτήριο του Βρετανι-
κού Κοινοβουλίου ή ανάκτορα του 
Ουεστμίνστερ, το ανάκτορο του 
Λάμπετ, το ανάκτορο Χάμπτον 
Κορτ, το Κουίνς Χάουζ, το ανά-
κτορο του Κένσινγκτον. Σε έρευνα 
του 2009 ψηφίστηκε ως η πόλη με 
την καλύτερη νυχτερινή ζωή, τα 
καλύτερα δημόσια πάρκα και τα 
περισσότερα αξιοθέατα που μπο-
ρεί να απολαύσει κανείς δωρεάν.   
 

 
 

Πόλεις του Κόσμου... 



Λεζάντα που περιγράφει 

την εικόνα ή το γραφικό. 

γράφει η Ευτυχία Κανάρη,  
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 

 
 Το Συμβούλιο της Ευρώπης, για 
να βοηθήσει τους γονείς να εξηγή-
σουν στα παιδιά τους πώς πρέπει να 
αντιδράσουν στην υποψία σεξουαλι-
κής επίθεσης, θέσπισε μια απλή αλ-
λά παράλληλα πολύ σημαντική μέ-
θοδο: τον Κανόνα των Εσωρούχων. 
Ο οποίος λέει ότι κανείς δε μπορεί 
να αγγίξει ή να χαϊδέψει το παιδί 
στα σημεία του σώματός του που 
συνήθως καλύπτονται από τα εσώ-
ρουχά του. Ούτε, όμως, το παιδί επι-
τρέπεται να αγγίξει το σώμα άλλων 
σε αυτά τα σημεία. 
 Τα παιδιά θα πρέπει να ξέρουν 
ότι το σώμα τους τούς ανήκει και ότι 
κανείς δεν μπορεί να τα αγγίξει ή να 
τα χαϊδέψει χωρίς την άδειά 
τους. Πως διατηρούν το δικαίωμα να 
αρνηθούν φιλί ή χάδι, ακόμη και 
από άτομο το οποίο αγα-
πούν. Πρέπει να μάθουν να λένε 
«Όχι» με άμεσο και αποφασιστικό 
τρόπο σε περίπτωση ανάρμοστης 
σωματικής επαφής, όπως και τρό-
πους να αποφεύγουν καταστάσεις 
που απειλούν την ασφάλειά τους και 
να ενημερώνουν έναν ενήλικα τον 
οποίον εμπιστεύονται. Έχει σημασία 
να τονισθεί ότι θα πρέπει να επιμεί-
νουν έως ότου κάποιος να πάρει το 
θέμα στα σοβαρά. 
 Τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται 
πάντα τη διαφορά μεταξύ του αγγίγ-
ματος που επιτρέπεται και εκείνου 
που θεωρείται ανάρμοστο. Πείτε 
τους ότι δεν είναι σωστό να κοιτάζει 
ή να αγγίζει κανείς τα απόκρυφα 

σημεία του σώματός τους, ούτε είναι 
σωστό να τους ζητάει κάποιος να 
δουν ή να αγγίξουν αυτά τα σημεία 
στο σώμα κάποιου άλλου. Ο Κανό-
νας των Εσωρούχων τα βοηθάει να 
αναγνωρίζουν ένα φανερό και εύκο-
λο να το θυμούνται όριο: τα εσώ-
ρουχα. Βοηθάει τους ενήλικες να 
ξεκινήσουν μια κουβέντα με τα παι-
διά. Αν τυχόν τα παιδιά δεν είναι 
βέβαια κατά πόσο η συμπεριφορά 
ενός ενήλικα είναι αποδεκτή ή όχι, 
φροντίστε να ξέρουν ότι μπορούν να 
ζητήσουν από κάποιον ενήλικο τον 
οποίον εμπιστεύονται να τα βοηθή-
σει. 
 Η μυστικότητα είναι η τακτική 
που εφαρμόζουν συνήθως όσοι δια-
πράττουν το αδίκημα της σεξουαλι-
κής κακοποίησης. Για τον λόγο αυ-
τό, είναι σημαντικό να μάθουμε στα 
παιδιά τη διαφορά μεταξύ καλών 
μυστικών και κακών μυστικών, αλλά 
και να καλλιεργήσουμε ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης. Οποιοδήποτε μυστι-
κό τους προκαλεί άγχος, αμηχανία, 
φόβο ή στενοχώρια δεν θεωρείται 
καλό και επομένως δεν θα πρέπει να 
το αποκρύπτουν. Αντιθέτως, θα 
πρέπει να το πουν σε κάποιον ενήλι-
κα που εμπιστεύονται (γονέα, δά-
σκαλο, αστυνομικό, γιατρό). 
 Τα κακοποιημένα παιδιά νιώθουν 
αισθήματα ντροπής, ενοχής και φό-
βου. Οι ενήλικες θα πρέπει να απο-
φεύγουν να καλλιεργούν ταμπού 
γύρω από τη σεξουαλικότητα αλλά 
και να φροντίζουν ώστε τα παιδιά 
τους να γνωρίζουν σε ποιον να α-
πευθυνθούν για να μιλήσουν σε πε-
ρίπτωση που ανησυχούν, στενοχω-
ριούνται ή θλίβονται. Το παιδιά δεν 

αποκλείεται να διαισθανθούν ότι 
κάτι δεν πάει καλά, οπότε οι μεγάλοι 
θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και 
να αφουγκράζονται τα συναισθήμα-
τα και τη συμπεριφορά των παι-
διών. Ίσως υπάρχει λόγος που ένα 
παιδί αρνείται την επαφή με κάποιον 
άλλο ενήλικα ή παιδί. Θα πρέπει να 
το σεβαστούν. Στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων ο δράστης είναι άτομο 
που το παιδί γνωρίζει. Είναι πολύ 
δύσκολο, κυρίως για τα μικρά παιδιά, 
να καταλάβουν ότι κάποιος που ήδη 
γνωρίζουν μπορεί να τα βλάψει. Μην 
ξεχνάτε τη μέθοδο που ακολουθούν 
συνήθως οι θύτες για να κερδίσουν 
την εμπιστοσύνη των παιδιών. Στο 
σπίτι επομένως θα πρέπει να ισχύει ο 
κανόνας ότι το παιδί οφείλει να ενη-
μερώνει τους γονείς του σε κάθε πε-
ρίπτωση που κάποιος του προσφέρει 
δώρα, του ζητάει να κρατήσει ένα 
μυστικό ή προσπαθεί να βρεθεί μό-
νος μαζί του. 
 Σε μερικές περιπτώσεις ο δράστης 
μπορεί να είναι ένας άγνωστος. Δι-
δάξτε στο παιδί σας κάποιους απλούς 
κανόνες για την επαφή με αγνώ-
στους, όπως λ.χ. να μην επιβιβάζο-
νται ποτέ σε αυτοκίνητο ατόμου το 
οποίο δε γνωρίζουν, ούτε να δέχονται 
δώρα ή προσκλήσεις από αγνώστους. 
 Σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε., 1 στα 3 
κορίτσια και 1 στα 5 αγόρια θα κακο-
ποιηθούν σεξουαλικά πριν φτάσουν 
στην ηλικία των 18 ετών. Ας συλλογι-
στούμε πόσες περιπτώσεις θα είχαν 
αποφευχθεί με την κατάλληλη δια-
παιδαγώγηση και την απαραίτητη 
προσοχή προς τη συμπεριφορά, τις 
αντιδράσεις και τις εκδηλώσεις των 
παιδιών. Κι ας κινητοποιηθούμε.  

Ο Κανόνας των Εσωρούχων 

Το βρήκαμε ενδιαφέρον... 

 Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ της 
Τούρκικης εφημερίδας Hurriyet, α-
ναφέρει για την τρέχουσα κατάσταση 
της ρωμέικης κοινότητας της Πόλης, 
κυρίως λόγω κρίσης, πως ο πληθυ-
σμός των Ελλήνων δείχνει αυξητικές 
τάσεις. 
 Ύστερα από συνεντεύξεις με κά-
ποιους που επέστρεψαν, και μιλώ-
ντας με θετικό τρόπο για την εμπειρί-
α τους, υπολογίζεται πως 200-300 
άτομα έχουν έρθει στην Πόλη τα τε-
λευταία χρόνια. Ωστόσο τίθεται ένα 
δημογραφικό θέμα, καθώς η έλευσή 

τους έχει να κάνει κυρίως με μετα-
ναστευτικό χαρακτήρα και όχι λόγω 
γεννήσεων. 

 Σημειώνεται επίσης στο άρθρο, 
πως η τάση επιστροφής έχει σταματή-
σει, μετά τα πρόσφατα τρομοκρατικά 
χτυπήματα.  
 Σήμερα στην Πόλη είναι εγκατε-
στημένοι μερικές εκατοντάδες Ελλα-
δίτες, μερικοί Ελληνοκύπριοι, καθώς 
και Έλληνες από άλλα μέρη εκτός 
Ελλάδας. 
 Ρωμιοί της Πόλης, Αντιοχείς και 
Ελλαδίτες, συνιστούν σήμερα τον Ελ-
ληνισμό της Πόλης και είναι η ελπίδα 
για την συνέχιση της Πολίτικης Ρω-
μιοσύνης. 



Διαπαιδαγώγηση ή κακοποίηση; 
 
γράφει η Κόππα Βασιλική - Εσθήρ 
 

 Περνούν οι ώρες, οι μέρες, οι 
μήνες, τα χρόνια, σαν διανόημα, 
σαν καπνός, που σήμερα υπάρχει, 
φαίνεται και αύριο χάνεται σιωπη-
λά….   Και σκέφτεσαι πως πέρασαν 
τα χρόνια, τι έπρεπε να κάνω τότε 
και δεν το έκανα, τι έπρεπε να πω 
και όμως δεν το είπα, όταν 
έπρεπε…  Οι ευκαιρίες της ζωής, 
είναι σαν ένα τρένο, που πρέπει να 
είσαι έτοιμος να μπεις, να μην το 
χάσεις... Οι ευκαιρίες να διδάξεις 
το παιδί σου είναι πολλές, καθημε-
ρινά. Πρέπει να τις εκμεταλλευτείς 
όμως σοφά, πρέπει να αφιερώσεις 
χρόνο σε αυτό… 
 Μην τις προσπερνάς, μην τις 
αναβάλλεις, μην αφήνεις μόνο 
στους άλλους και στους δασκάλους 
να κάνουν αυτό που πρέπει να κά-
νεις εσύ… Οι δάσκαλοι, εκτός από 
τα παιδιά μας, έχουν και πολλά 
άλλα παιδιά να ασχοληθούν, εμείς 
όμως έχουμε μόνο τα δικά μας παι-
διά…  Άλλη η εκπαίδευση που προ-
σφέρουν στα παιδιά μας οι δάσκα-
λοι και άλλη η διαπαιδαγώγηση 
των παιδιών μας από εμάς. Δίδαξε 
το παιδί στην αρχή τού δρόμου 
του· και δεν θα απομακρυνθεί απ' 
αυτόν ούτε όταν γεράσει.  
 Τα παιδιά είναι ένας άγραφος 
χάρτης, αυτό που θα τους γράψεις, 
αυτό και θα είναι γραμμένο για 
πάντα μέσα τους... μέσα στον 
«σκληρό δίσκο» τους… Πρόσεχε, 
λοιπόν, τι γράφεις, τι σπέρνεις, τι 
διδάσκεις… Γιατί ό,τι σπέρνεις στη 
ζωή των παιδιών σου, διδάσκοντάς 

τα καθημερινά, είναι αυτό που πά-
ντα θα θερίζεις, δεν θα απομα-
κρυνθούν απ' αυτό, ούτε όταν γε-
ράσουν. Σπέρνεις, λοιπόν, διδά-
σκοντάς τα τι λέει ο Θεός, να είναι 
ευγενικά, να δείχνουν σεβασμό 
στους άλλους, να έχουν καλούς 
τρόπους, να ακολουθούν την καθη-
μερινή υγιεινή, την τέχνη που ίσως 
γνωρίζεις; (π.χ. μαγειρική, ξυλουρ-
γική κ.τ.λ.) Σπέρνεις αγάπη και 
υπομονή σε αυτά ή μήπως νεύρα, 
φωνές, βλαστήμιες, βρισιές, ξύλο, 
κακοποίηση…  Τι είναι λοιπόν αυτό 
που σπέρνεις στα παιδιά σου;  

 
 Γύρω μας καθημερινά συναντά-
με μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους, 
που ίσως να βρωμάνε από την α-
πλυσιά, άλλους που να μην ξέρουν 
πώς να συμπεριφερθούν ή να ντυ-
θούν σωστά, που να μην ξέρουν 
τρόπους. κ.τ.λ. Είναι γιατί ποτέ οι 
γονείς τους δεν αφιέρωσαν τον 
χρόνο τους, να τους διδάξουν, είτε 
γιατί άφησαν σε άλλους να κάνουν 
αυτό που έπρεπε να κάνουν οι ίδιοι 
και αυτοί ήταν μονίμως απόντες. 
Είτε γιατί μπορεί και αυτούς τους 
ίδιους, να μην υπήρχε κάποιος να 
τους διδάξει ποτέ…  Για το κάθε 
αποτέλεσμα που βλέπουμε γύρω 
μας,  πάντα υπάρχει μια αιτία… 
 Η χώρα μας, δυστυχώς, κατέχει 
ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό 
στην ενδοοικογενειακή βία. Είναι 
πολύ μεγάλο το ποσοστό των μεγά-
λων και δυνατών, που κακοποιούν 
τους μικρούς και τους αδύναμους, 
είτε είναι παιδιά αυτά, είτε γυναί-
κες, είτε ηλικιωμένοι… Οι εγκλημα-
τίες, οι δολοφόνοι, δεν γεννιούνται, 
δημιουργούνται από το περιβάλλον 

τους, αυτό λένε οι ειδικοί. Κανένα 
μωρό δεν γεννιέται φονιάς ή κλέ-
φτης... Ποιο είναι το περιβάλλον 
μέσα στο οποίο μεγαλώνει το παιδί 
σου; 
 Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο 
καθένας μας, είναι ότι όλα αυτά 
που μαθαίνουμε τα παιδιά μας να 
κάνουν, είτε εμείς, είτε αυτοί που 
τα αφήνουμε τις περισσότερες 
ώρες της ημέρας να τα κρατήσουν, 
αυτό είναι που θα κάνουν...  Τα 
μαθαίνουμε, λοιπόν, το ξύλο, την 
κακοποίηση ή την αγάπη…  Την 
αγάπη του Θεού, που σκεπάζει όλα 
τα σφάλματα των άλλων. Που ξη-
μερώνει τον δικό Του ήλιο ο Θεός, 
κάθε μέρα, επάνω σε πονηρούς 
και αγαθούς και βρέχει τη δική 
Του βροχή, επάνω σε δικαίους και 
αδίκους, που χαρίζει παιδιά 
(δώρα) σε όλους μας, καλούς και 
κακούς, ακόμα και στους εγκλημα-
τίες...  Ακόμα και σε αυτούς που 
Τον βλασφημούν, ακόμα και σε 
εκείνους που δεν Τον πιστεύουν, 
ακόμα και στους ανυπάκουους 
"άσωτους γιους"… 
 

 

Οι γονείς σκέφτονται και γράφουν... 



γράφει η Χριστίνα Καζανιάτορα 

 

 Ο Οκτώβριος δεν έχει «μ» όπως 
ο «προκάτοχός» του Σεπτέμβριος  
και οι «διάδοχοί» του Νοέμβριος 
και Δεκέμβριος, οπότε το «μ» στον 
συγκεκριμένο μήνα, σαφώς και 
κυριολεκτικά ως ορθογραφικό λά-
θος βγάζει μάτι. 
 Η απάντηση βρίσκεται στο ρω-
μαϊκό ημερολόγιο, το οποίο έχουμε 
δανειστεί αυτούσιο. Παλιά το ημε-
ρολόγιο είχε 10 μήνες, καθώς α-
πουσίαζαν οι μήνες Ιανουάριος και 

Φεβρουάριος, οι οποίοι προστέθη-
καν αργότερα, επομένως η χρονιά 
ξεκινούσε από τον Μάρτιο. 
 Το ρωμαϊκό ημερολόγιο στα λα-
τινικά ήταν : 

Martious (στον Άρη) 
Aprilis (στην Αφροδίτη) 
Maiou (στη Μαία) 
Junius (στην Ήρα) 
Quintilis (πέμπτος) 
Sextilis (έκτος) 
September (έβδομος) 
October (όγδοος) 
November (ένατος) 
December (δέκατος) 

 Σύμφωνα λοιπόν με το ρωμαϊκό 
ημερολόγιο, οι πρώτοι τέσσερις 
μήνες είχαν ονόματα Θεών, οι επό-
μενοι συνέχιζαν αριθμητικά. Αργό-
τερα ο πέμπτος και ο έκτος μήνας, 
αφιερώθηκαν σε αυτοκράτορες και 
συγκεκριμένα στον Ιούλιο Καίσα-
ρα και στον Οκταβιανό Αύγουστο, 

οι επόμενοι μήνες όμως συνεχίστη-
καν αριθμητικά.  
 Συγκεκριμένα ο έβδομος μήνας 
λεγόταν September από το septem 
(εφτά), ο όγδοος μήνας ονομάστη-
κε October από το octo (οκτώ), ο 
ένατος November από το novem 
(εννιά) και τέλος δέκατος και τε-
λευταίος ήταν ο December από το 
dekem (δέκα).  Επομένως αφού ο 
Οκτώβριος δεν έχει «μ» στα λατινι-
κά, δεν έχει προφανώς ούτε στα 
ελληνικά. 
 Αργότερα, όταν προστέθηκαν οι 
μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος 
στην αρχή του ημερολογίου  η α-
ρίθμηση χάλασε, καθώς ο Σεπτέμ-
βριος από 7ος έγινε 9ος ο Οκτώβριος 
έγινε 10ος κ.ο.κ… 
 Ωστόσο, η ονοματολογία έμεινε 
και μαζί της ο Οκτώβριος για να 
μας παιδεύει και να μας μπερδεύει 
με την ιδιομορφία του! 

Το τραγούδι που μας εμπνέει... 

 Το τραγούδι που μας εμπνέει 
αυτή τη φορά, μιλάει για έναν 
άντρα. Έναν άντρα διαφορετικό. 
 Έναν άντρα αυτοδημιούργητο, 
που δούλεψε σκληρά, που απαραί-
τητα δεν πλούτισε στην τσέπη, σί-
γουρα όμως πλούτισε στην ψυχή. 
 Για να κάνεις έναν απολογισμό 
στη ζωή σου, δεν είναι υποχρεωτι-
κό να βαδίζεις προς το φινάλε του 
έργου σου. Μπορείς να το κάνεις 
οποτεδήποτε νιώθεις ολοκληρωμέ-
νος με τις επιλογές σου, μέχρι εκεί-
νη τη στιγμή. 
 Αρκετές φορές θα βρεθείς σε 
διλήμματα. Θα ζητήσεις την συμ-
βουλή δυο καλών φίλων, θα το ψά-
ξεις από δω, θα το ψάξεις από κει, 
μα η ζυγαριά σου θα βρίσκεται στη 
μέση, ωσότου βρεθεί ο τρόπος που 
αυτά τα διλλήματα θα βρουν την 
απάντηση τους. 
 Η απάντηση είναι μέσα σε αυ-
τό που σε κάνει να νιώθεις ολοκλη-
ρωμένος, σε αυτό που αισθάνεσαι 
πλήρης. Ο άντρας της ιστορίας 
μας, ίσως να είσαι εσύ, η εσύ… 

 Οι δρόμοι είναι πρόκληση. Και 
γίνονται μεγάλοι, μόνο σε αυτούς 
που δεν φοβούνται να τους ταξιδέ-
ψουν. Ο άντρας που μας εμπνέει 
εμβαθύνει στην ουσία. Δίχως φό-
βο. Διαλέγει τον τρόπο του και 
προχωράει. Δεν έχει εγωισμό. 
 Έχει συνειδητή επιλογή των 
αποφάσεων στην κάθε του κίνηση, 
στο κάθε του βήμα. Από τη Λεωφό-
ρο που περπατάει, μέχρι το πιο 
απόμερο δρομάκι των εμπειριών 
του. Έσπασε τα μούτρα του αρκε-
τές φορές, είδε τα λάθη του και τα 
αποδέχτηκε. Μα δεν άλλαξε τον 
τρόπο του, δεν οπισθοχώρησε στις 
επιλογές του, στιγμές - στιγμές αμ-
φέβαλε, μα πάντα έμεινε πιστός 
στον τρόπο της ζωής του. Όπλο του 
είναι το μυαλό και δύναμη έχει την 
καρδιά του. 
 Ερωτεύτηκε, πόνεσε, αγάπησε 
και προδόθηκε, έπεσε, έχασε, κέρ-
δισε και γέλασε. 
 Δεν ντρέπεται να το δείξει. Τα 
έδειξε όλα. Και άκουσε μόνο έναν. 
Αυτόν που σε όλα αυτά, του 

Ήξερες ότι... 

έδειχνε τον τρόπο. Αυτόν που τον 
έμαθε να ξέρει, ποιος είναι σήμερα.  
 Ακούει τον εαυτό του. 
 Δεν αντιγράφει και δεν αντι-
γράφεται. 
 Αυτή την φορά διαλέξαμε να 
ταξιδέψουμε με το «My way» 
 Γραμμένο από τους Ζακ Ρεβο κ 
Ζιλ Τιμπο και αφού έκανε ένα μι-
κρό ταξίδι, ηχογραφήθηκε από τον 
Φρανκ Σινάτρα το 1968 
 Όπως είπε ο Πωλ Άνκα που 
πήρε τα δικαιώματα του τραγου-
διού, αυτό το τραγούδι είναι για 
τον Φρανκ. Για κανέναν άλλον! 

  



ασφάλεια των παιδιών, καλό είναι πριν 
αφεθείτε με το μικρό σας στο παιχνίδι, 
να ελέγξετε αρχικά για το πιστοποιητι-
κό ασφάλειας της παιδικής χαράς που 
θα επισκεφθείτε.  
 Αν τώρα, παρόλα αυτά εσείς θελή-
σετε να μπείτε και να παίξετε με το 
παιδί σας, έχετε το νου σας στα εξής:  
Είναι τα σκαλιά σωστά τοποθετημένα; 
 Η κάθετη απόσταση μεταξύ δυο 
σκαλοπατιών, πχ η σκάλα που ανεβαί-
νει το παιδί σας για την τσουλήθρα, θα 
πρέπει να έχει αρκετά μεγάλο εύρος 
έτσι ώστε το κεφάλι η το σώμα του 
παιδιού να μην μπορεί να παγιδευτεί. 
Σκεφθείτε πως είναι προτιμότερο να 
πέσει, παρά να παγιδευτεί το κεφάλι 
του, ο λαιμός, τα πόδια του, ακόμη και 
το να παγιδευτεί σε κάποιο σημείο το 
ρούχο του, θέτει το παιδί σας σε κίνδυ-
νο. 
Έχουν κρεμαστεί οι κούνιες σωστά;  
 Μια γρήγορη ματιά στους γάντζους 
που είναι δεμένες, στην απόσταση που 
έχουν από το πάτωμα, την απόσταση 
που έχουν από τη διπλανή κούνια, το 
αν πατάνε σταθερά οι κολόνες που της 
στηρίζουν, είναι αρκετή για να σας 
πείσει να ανεβάσετε το παιδί σας η όχι. 
 Ελέγξτε αν υπάρχουν υπερυψωμέ-
νες επιφάνειες στον χώρο. Δηλαδή βε-
βαιωθείτε πως στον χώρο δεν υπάρ-
χουν κενά, όπου τρέχοντας το παιδί 
μπορεί να μην κατανοήσει τη διαφορά 
από το ύψος στο οποίο βρίσκεται και 
να πέσει. Αν υπάρχουν, σιγουρευτείτε 
πως είναι περιφραγμένα. 

γράφει η  
Χριστίνα Καζανιάτορα 
  
 Πόσο ασφαλής είναι η παιδική χαρά 
της γειτονιάς σου; Και με ποιον τρόπο 
ως γονείς μπορούμε να προστατεύσουμε 
τα παιδιά μας, ώστε να παίξουν με α-
σφάλεια; 
 Δεν είναι σπάνιες οι φορές, που το 
παιχνίδι στην παιδική χαρά μετατρέπε-
ται σε μια δυσάρεστη εμπειρία, λόγω 
κάποιου τραυματισμού. Είτε αφορούν 
στον εξοπλισμό των παιδικών χαρών, 
είτε στον περιβάλλοντα χώρο. 
 Στις 4/4/2003 εγκρίθηκε το ελληνι-
κό κείμενο του ευρωπαϊκού προτύπου 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποί-
ησης, για την ασφάλεια του εξοπλισμού 
των παιδικών χαρών. 
 Στις 18/5/2009 δημοσιεύθηκαν στο 
υπ’ αριθμό 931 ΦΕΚ οι προϋποθέσεις 
και οι τεχνικές προδιαγραφές, για την 
κατασκευή των παιδικών χαρών. Σύμ-
φωνα με τις σχετικές διατάξεις, οι Δήμοι 
και οι κοινότητες θα όφειλαν να προ-
σαρμόσουν σύμφωνα με τα σχετικά 
πρότυπα, μέχρι και τις 31/12/2012, τις 
παιδικές χαρές που υπάγονται στη δι-
καιοδοσία τους. Μετά τις όποιες προ-
σαρμογές, θα πρέπει να φροντίσουν για 
την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλό-
λητας και να χορηγήσουν το ειδικό σήμα 
το οποίο θα χαρακτηρίζει κάθε πιστο-
ποιημένη παιδική χαρά. 
 Ζώντας στην Ελλάδα του 2017, και 
ενώ κάποια πράγματα είναι δεδομένα 
για χώρες του υπόλοιπου κόσμου και 
ειδικά όταν έχουν να κάνουν με την 

 Ελέγξτε τις όποιες χειρολαβές. Τα 
μέρη από τα οποία το παιδί σας, θα 
βάλει το χέρι του για να πιαστεί.  
 Δώστε μεγάλη προσοχή στην κλίση 
της τσουλήθρας. Με τη φόρα που κατε-
βαίνει το μικρό σας, μια κλίση που υ-
περβαίνει τις 50 μοίρες θεωρείτε 
άκρως επικίνδυνη! 
 Απαγορεύεται κάθε παιδική χαρά 
που η επιφάνεια της είναι από τσιμέ-
ντο, η από άσφαλτο. Αποφύγετε επίσης 
τις επιφάνειες από χαλίκι, χώμα, γρασί-
δι. Αυτά τα υλικά δεν έχουν τη δυνατό-
τητα να αποσβένουν φορτία. Ένα με-
γάλο ποσοστό τραυματισμού, έχει να 
κάνει με τις πτώσεις από οποιοδήποτε 
παιχνίδι μέσα στην παιδική χαρά. Ένας 
τρόπος να απαλύνουμε το πέσιμο του 
παιδιού, είναι τουλάχιστον ένα ασφα-
λές δάπεδο, που θα μπορεί να απορρο-
φήσει τη δύναμη της όποιας πτώσης 
του. 
 Τέλος να θυμάστε, πως εμείς οι 
γονείς φροντίζουμε για την ασφάλεια 
των παιδιών μας, αλλά ο Δήμος της 
περιοχής σας, είναι υποχρεωμένος να 
έχει ανοιχτές Παιδικές Χαρές, που πλη-
ρούν όλους τους όρους για ένα ασφαλές 
και ακίνδυνο παιχνίδι.  
 Μη διστάσετε να γίνετε ενοχλητικοί 
αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην περιοχή 
σας, γιατί σήμερα μπορεί να κινδυνέ-
ψει ένα άλλο παιδί, αλλά αύριο μπορεί 
να είναι το δικό σας! 
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