
Καλή νέα σχολική χρονιά!... 

 Και πριν καλά καλά το 
καταλάβουμε, φτάσαμε 
στο Φθινόπωρο. 
 Ελπίζω για τους πε-
ρισσότερους να ήταν ένα 
όμορφο και ξεκούραστο 
καλοκαίρι! 
 Τα πράγματα θα 
έλεγα πως κυλήσαν πολύ 
αργά και μέχρι και αυτή 
την στιγμή που γράφου-
με, μένουν αρκετά πράγ-
ματα για να γίνουν, ώστε 
να είμαστε έτοιμοι στην 
αρχή της νέας σχολικής 
χρονιάς, να μεταφερθού-
με όπως μας υποσχέθη-
καν στο Σχολείο των Πα-
λουκίων. 
 Παρ’ όλα αυτά, εμείς 
από τη δική μας πλευρά 
κάνουμε αυτό που μπο-
ρούμε στον βαθμό που 
μπορούμε… 
 Μικροπολιτικά παι-
χνίδια και λόγια, ώστε να  
κερδίσει ο καθένας, για 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τον σκοπό που τον εξυ-
πηρετεί, το χειροκρότη-
μα και το μπράβο στον 
αγιασμό· ούτε τα παιδιά, 
ούτε εμείς οι γονείς, ούτε 
και οι Εκπαιδευτικοί του 
Ειδικού Δημοτικού Σχο-
λείου το έχουμε ανάγκη. 
 Με υγεία, δύναμη και 
υπομονή, προτεραιότητα 
μας είναι να αφουγκρα-
ζόμαστε τις ανάγκες και 
τις ευαισθησίες του κάθε  
παιδιού. 
 Εύχομαι οι παιδαγω- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

γικές αρχές και οι αν-
θρώπινες αξίες να βρε-
θούν σε απόλυτη ταύτι-
ση. 
 Σας ευχόμαστε μια 
καλή και ήρεμη σχολική 
χρονιά! 
 Καλό Φθινόπωρο! 
 
 
 
Με τιμή, 
η Πρόεδρος 
Χριστίνα Καζανιάτορα 
 
 

γράφει o 
Μπάβας Αντώνης-
Γεώργιος,  
1ο ΕΠΑΛ Σαλαμίνας 

  

 «Φίλοι» 

 Κάντε φίλους, ρε!  
 Φίλους αληθινούς, 
μοναδικούς, που να αξί-
ζουν… 
 Φίλους, που γι’ αυτούς 
θα έδινες και τη ζωή σου, 
που με ένα τηλεφώνημα, 
θα ήσουν δίπλα τους, που 
όταν είστε μαζί, οι ώρες 
περνάνε σαν  λεπτά. 
 Που περνάτε καλά 
παντού, που γελάτε και 
κλαίτε μαζί. 
 Που τραγουδάτε, που 
μιλάτε με τα μάτια. 

 Που έχετε και οι δύο 
το ίδιο νευρικό γέλιο, την 
ίδια στιγμή. 
 Που ο ένας τελειώνει 
τη φράση του άλλου. 
 Φίλους,  που να σας 
στηρίζουν  παντού και να 
τους στηρίζετε ανάλογα. 
 Και το σημαντικότε-
ρο…  
 Κάντε Φίλους που όλα 
τα παραπάνω, 
να ισχύουν και 
γι’ αυτούς! 
 

Οι μαθητές σκέφτονται και γράφουν…  
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Όρια και νόμοι στη ζωή και 
στις σχέσεις 
 
γράφει η Κόππα Βασιλική - Εσθήρ 

 
 
 Από μικρά παιδιά στο σχολείο, 
μάθαμε ότι διέπουν ολόκληρο το 
σύμπαν κάποιοι φυσικοί νόμοι (στο 
μάθημα της φυσικής). Δεν λειτουρ-
γεί τίποτα στην τύχη. Όλα λειτουρ-
γούν και κινούνται με βάση αυτούς 
τους φυσικούς νόμους, όπως τον 
νόμο της βαρύτητας (του Νεύτω-
να), τον νόμο της διατήρησης, τον 
νόμο της ταχύτητας, τους νόμους 
της κίνησης. κ.τ.λ.  
 Είτε το πιστεύουμε εμείς είτε 
όχι, λοιπόν, αυτοί οι νόμοι δεν 
έχουν πάψει ποτέ και ούτε θα πά-
ψουν ποτέ να λειτουργούν.  
 Για το κάθε αποτέλεσμα λοιπόν, 
πάντα υπάρχει μια αιτία. Τίποτα 
δεν συμβαίνει τυχαία, όλα έχουν 
μια αιτιώδη συνάφεια, μεταξύ αιτί-
ας και αποτελέσματος.  
 Για παράδειγμα, για να πετάξει 
ένα αεροπλάνο, που είναι τόσο 
πολύ βαρύ, θα πρέπει να νικήσει 
τον νόμο της βαρύτητας. Που αυτό 
σημαίνει ότι θα πρέπει η δύναμη 
της ώθησης, που δίνεται στην απο-

γείωση του αεροπλάνου, να είναι 
μεγαλύτερη από τη δύναμη της 
αντίστασης του αέρα, και η δύναμη 
της ανύψωσης, μεγαλύτερη από 
την δύναμη της βαρύτητας.  
 Τα όρια (τους νόμους, τους κα-
νόνες) που εμείς βάζουμε στα παι-
διά μας, δεν τα βάζουμε για το κα-
κό τους, δεν τα βάζουμε γιατί δεν 
τα αγαπάμε. Τα βάζουμε γιατί θέ-
λουμε να τα προστατέψουμε, γιατί 
τα αγαπάμε πάρα πολύ και γιατί 
θέλουμε να μάθουν τα όρια τους. 
Δεν θέλουμε να έχουν αρνητικές 
συνέπειες στην ζωή τους.  
 Έτσι και ο Θεός ο Παντοκράτο-
ρας, ο Πατέρας μας ο ουράνιος, 
έθεσε κάποιους νόμους, επειδή μας 
αγαπάει πάρα πολύ και θέλει να 
μας προστατέψει.  
 Όπως στη Φυσική λοιπόν, έτσι 
και στη ζωή, υπάρχουν κάποιοι 
νόμοι, που αν εμείς τους αγνοή-
σουμε και τους παραβλέψουμε ή 
ξεπεράσουμε τα όρια που έχουν, 
θα υποστούμε τις συνέπειες…  
 Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χρι-
στός, μας δίδαξε: «...ποιος 
άνθρωπος είναι από σας, που, αν ο 
γιος του ζητήσει ψωμί, μήπως θα 
του δώσει πέτρα; Και αν του ζητή-
σει ψάρι, μήπως θα του δώσει φίδι; 

Αν, λοιπόν, εσείς… ξέρετε να δίνετε 
καλές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο 
μάλλον ο Πατέρας σας, που είναι 
στους ουρανούς, θα δώσει αγαθά σ' 
αυτούς που ζητούν απ' Αυ-
τόν;» (κατά Ματθαίο ευαγγέλιο 7:9
-11)  
 Πόσο μάλλον, θα μας δώσει 
αυτό που χρειαζόμαστε…  
 Αν δεν γνωρίζεις όμως τον πα-
τέρα σου, αν δεν έχεις επικοινωνία 
μαζί του, πως θα γνωρίσεις ότι σε 
αγαπάει; Πως θα γνωρίσεις ότι 
θέλει το καλό σου; Πώς θα γνωρί-
σεις ότι θέλει να σου δώσει τόσα 
πράγματα; Γι’ αυτό, είναι πάρα 
πολύ σημαντική η ποιοτική επικοι-
νωνία των παιδιών και με τους δύο 
γονείς, όχι μόνο με τη μητέρα, αλ-
λά και με τον πατέρα.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνεχίζεται… 
 

Οι γονείς σκέφτονται και γράφουν... 

 

 Γύρω από την Αθήνα, υπάρ-
χουν Πολιτιστικά Πάρκα όπου 
εκεί το παιδί μπορεί να παίξει ε-
λεύθερο και ασφαλές. Ανάλογα με 
το ποιο θα επιλέξετε, παράλληλα 
μπορεί να λάβει μέρος σε διάφο-
ρες δραστηριότητες που το καθένα 
παρέχει. 
 Εκπαιδευτικά προγράμματα 
σύμφωνα με τα γούστα και την 
ηλικία του παιδιού σας, πάντα μέ-
σα από το παιχνίδι και τη διασκέ-
δαση! 
 

Πρόταση για έξοδο... 

 
 
 

~Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας 
~Κέντρο της Γης 
~Περιβόλι στη Βάρη 
~Πάρκο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησής «Αντώνη 
Τρίτση» 
 
 Προτού ξεκινήσετε, ενημε-
ρωθείτε για τις μέρες και τις 
ώρες των πάρκων και των δρα-
στηριοτήτων που περιλαμβά-
νουν. 

Καλή διασκέδαση! 



Λεζάντα που περι-

γράφει την εικόνα ή 

το γραφικό. 

γράφει η Ευτυχία Κανάρη,  
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 

 
 Οι παλιότερες εκπαιδευτικές 
και ψυχολογικές θεωρίες γύρω από 
τη νοημοσύνη, υποστήριζαν πως το 
παιδί γεννιέται με ένα συγκεκριμέ-
νο IQ, το οποίο είναι προκαθορι-
σμένο και δεν μπορεί να εξελιχτεί 
ιδιαίτερα στη διάρκεια της ζωής 
του. Σήμερα αυτές οι θεωρίες 
έχουν αλλάξει.  
 Σύμφωνα με τη θεωρία τής πολ-
λαπλής νοημοσύνης (Dr. Howard 
Gardner, καθηγητής του Harvard), 
η νοημοσύνη µας χωρίζεται σε εν-
νέα τομείς, οι οποίοι έχουν την 
έδρα τους σε διαφορετικά σημεία 
τού εγκεφάλου µας. Είναι εξίσου 
σημαντικοί, όχι όμως και το ίδιο 
αναπτυγμένοι σε κάθε άτομο, και 
όσο περισσότερο χρόνο ξοδεύει 
κανείς στη χρήση και ενίσχυσή 
τους, καθώς και όσο καλύτερη κα-
θοδήγηση και ενθάρρυνση δέχεται, 
τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός 
ανάπτυξης του καθενός ξεχωρι-
στά.  
 Τα εννέα είδη νοημοσύνης είναι 
τα εξής: 
 Γλωσσική νοημοσύνη (Υψηλή 
ικανότητα σε γραπτό και προφορι-
κό λόγο, στην εκμάθηση γλωσσών, 
στην απομνημόνευση λέξεων και 
εννοιών, στην κατανόηση λεπτών 
διαφορών ανάμεσα στις έννοιες 
και την αφήγηση ιστοριών.) 
 Λογικομαθηματική νοημοσύ-
νη  (Η ικανότητα να ερευνάς σχέ-
δια, κατηγορίες και σχέσεις με τον 
χειρισμό αντικειμένων ή συμβόλων 
και να πειραματίζεσαι με έναν ε-
λεγχόμενο και πειθαρχημένο τρό-
πο.) 
 Νατουραλιστική νοημοσύνη 
(Ευαισθησία ως προς τη φύση και 

τη θέση τού ατόμου μέσα σε αυτήν, 
μεγαλύτερη ευκολία στη φροντίδα 
και την αλληλεπίδραση με τα ζώα.) 
 Μουσική νοημοσύνη (Η ικανό-
τητα να απολαμβάνεις, να εκτελείς 
και να συνθέτεις μουσικά κομμά-
τια.) 
 Χωροταξική νοημοσύνη (Η 
ικανότητα να παρατηρείς και να 
χειρίζεσαι νοερά με επιδεξιότητα 
μια μορφή ή ένα αντικείμενο, να 
παρατηρείς και να δημιουργείς 
τάσεις, ισορροπίες και συνθέσεις 
με μια παραστατική και χωρική 
έκθεση.) 
 Κιναισθητική νοημοσύνη  (Η 
ικανότητα χρήσης, εξαίρετα και 
συνδυασμένα, των κινητικών δε-
ξιοτήτων  στα αθλήματα -εκτέλεση 
και επινόηση. Δεξιότητες και συ-
γκεκριμένα επιδεξιότητα για λε-
πτές κινήσεις.) 
 Διαπροσωπική νοημοσύνη 
(Η ικανότητα να καταλαβαίνεις 
τους άλλους ανθρώπους, να επιση-
μαίνεις τους σκοπούς, τα κίνητρα 
και τα ενδιαφέροντά τους και να 
δουλεύεις μαζί τους αποτελεσματι-
κά, δηλαδή να αλληλεπιδράς με 
τους άλλους.) 
 Ενδοπροσωπική νοημοσύνη 
(Η ικανότητα για κατανόηση των 
βαθύτερων αισθημάτων, επιθυ-
μιών και ιδεών του εαυτού. Αποτε-
λεί ικανότητα προσωπικής γνώσης 
που στρέφεται προς τον ίδιο μας 
τον εαυτό.) 
 Υπαρξιακή νοημοσύνη (Αυτή 
τη νοημοσύνη κατέχουν οι 
άνθρωποι που προβληματίζονται 
με τα θέματα ύπαρξης και ανυπαρ-
ξίας, καλού και κακού, σωστού και 
λάθους, με μια σταθερή τάση να 

διευρύνουν τα πλαίσια της ανθρώ-
πινης σκέψης.) 
 Τα αποτελέσματα αυτά προέκυ-
ψαν μετά από έρευνα του εγκεφά-
λου, της ανθρώπινης ανάπτυξης, 
της εξέλιξης και μετά από διαπολι-
τισμικές συγκρίσεις. Υποστηρίζε-
ται, λοιπόν, ότι η νοημοσύνη είναι 
προϊόν μιας μακράς και συμμετοχι-
κής αλληλεπίδρασης μεταξύ τής 
φύσης (βιολογικές δυνάμεις και 
κληρονομικές προδιαθέσεις) και 
της ανατροφής (περιβαλλοντικές 
δυνάμεις και εμπειρίες τής ζωής). 
Η νοημοσύνη δημιουργείται βιολο-
γικά, αλλά ο βαθμός ανάπτυξής της 
εξαρτάται από τις προσωπικές ε-
μπειρίες τού καθενός.  
 Συνεπώς, είναι σπουδαίος ο ρό-
λος τού πολιτισμού στην ανάπτυξη 
κάθε είδους νοημοσύνης. Ένας 
σημαντικός παράγοντας που συ-
ντελεί στην άνιση ανάπτυξη μεταξύ 
των εννέα τύπων νοημοσύνης των 
παιδιών, θεωρείται το σχολείο, το 
οποίο συνήθως επικεντρώνεται 
στην καλλιέργεια δύο µόνο ευφυϊ-
ών –της γλωσσικής και της λογικο-
μαθηματικής- αφήνοντας σε δεύτε-
ρη μοίρα τις υπόλοιπες.  
 Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, 
με τη σωστή διαπαιδαγώγηση, 
μπορούν να γίνουν μοναδικοί 
«καταλύτες» τής καλλιέργειας 
όλων των ευφυϊών των παιδιών. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εφόσον 
πιστέψουν στις ικανότητες και στα 
ταλέντα των παιδιών και τους εμ-
φυτεύσουν πίστη στον εαυτό τους, 
καλλιέργεια υψηλών ηθικών αξιών 
αλλά και αισιόδοξη άποψη και στά-
ση για τη ζωή. 

Πολλαπλή νοημοσύνη... 

Διαπαιδαγωγικές… εξισώσεις 

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 είναι 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: Μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη μέσα στον κόσμο. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
http://kalosagogos.blogspot.gr/2012/03/blog-post.html
http://kalosagogos.blogspot.gr/2012/03/blog-post_22.html
http://kalosagogos.blogspot.gr/2012/03/blog-post_22.html
http://www.irinivasilaki.com/paidiatros/showthread.php?246-%CE%9D%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7
http://kalosagogos.blogspot.gr/2012/03/blog-post_25.html
http://kalosagogos.blogspot.gr/2012/03/blog-post_28.html
http://kalosagogos.blogspot.gr/2012/04/blog-post_02.html
http://kalosagogos.blogspot.gr/2012/04/blog-post_07.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF


γράφει η Χριστίνα Καζανιάτορα 

 

 Σκέφθηκες γιατί τα χρώματα 
στα φανάρια, είναι κόκκινο, κί-
τρινο και πράσινο; 
 Στις περισσότερες χώρες, και 
ιδίως στην Ευρώπη, οι τρείς λα-
μπτήρες έχουν κατακόρυφη διά-
ταξη. Στη βάση βρίσκεται το 
πράσινο, στη μέση το κίτρινο 
και στην κορυφή το ερυθρό. Τα 
πράσινα και τα κόκκινα φώτα, 
εναλλάσσονται περιοδικά, επι-
τρέποντας ή απαγορεύοντας 
αντίστοιχα, την πορεία ενός 
ρεύματος κυκλοφορίας.  Το κί-
τρινο φως ανάβει για μερικά 
δευτερόλεπτα, ως προειδοποίη-
ση κάθε εναλλαγής μεταξύ πρά-
σινου-κόκκινου και κόκκινου-
πράσινου. 
 Συγκεκριμένα σε μερικές 
χώρες, αναμεσά τους και η Ελ-
λάδα, το κίτρινο φως ανάβει 
μόνο για να προαναγγείλει τον 
ερυθρό σηματοδότη, οπότε υπα-
γορεύει στους οδηγούς των οχη-
μάτων να σταματήσουν, εκτός 
αν βρίσκονται τόσο κοντά στον 
σηματοδότη, ώστε να είναι επι-
κίνδυνο να σταματήσουν ξαφνι-
κά. Σε αυτή την περίπτωση, το 
κίτρινο φως ανάβει μόνο του, 
μόλις σβήσει το πράσινο φως 
και μέχρι να ανάψει το κόκκινο. 
 Όμως σε πολλές χώρες του 
εξωτερικού (παλαιότερα ίσχυε 
και στη χώρα μας) το κίτρινο 
φως ανάβει και για να προαναγ-
γείλει τον πράσινο σηματοδότη, 

ώστε οι οδηγοί να τίθενται σε ετοιμότη-
τα, για να συνεχίσουν την πορεία τους. 
Τότε το κίτρινο φως ανάβει παράλληλα 
με το κόκκινο, λίγα δευτερόλεπτα προ-
τού σβήσει το κόκκινο και ανάψει μόνο 
το πράσινο φως. 
 Στη χώρα μας βέβαια, το “κίτρινο’’ 
έχουμε συνηθίσει να το αποκαλούμε 
“πορτοκαλί’’. 

 Γιατί όμως οι φωτεινοί σηματοδό-
τες, φέρουν αυτά τα τρία χρώματα; 
 Όπως αναφέρει το thrillist.com, τα 
διαφορετικά χρώματα οφείλονται στη 
βιομηχανία των Βρετανικών Σιδηρο-
δρόμων και εισήχθησαν το 1830. Εκεί-
να τα χρόνια οι Σιδηροδρομικές εταιρί-
ες, δημιούργησαν το δικό τους σύστημα 
φωτισμού, για να ειδοποιούν τους μη-
χανικούς πότε να σταματήσουν ή να 
προχωρήσουν, καθώς διαφορετικά 
χρώματα συμβόλιζαν, διαφορετικές 
εντολές. Έτσι το κόκκινο επιλέχτηκε 
για να σταματούν, με το σκεπτικό πως 
για αιώνες το χρησιμοποιούσαν οι 
άνθρωποι, για να σημάνουν κίνδυνο. 
 Αρχικά είχαν επιλέξει το λευκό για 
την συνέχιση της πορείας και το πράσι-

νο για την προειδοποίηση. 
 Ωστόσο το λευκό χρώμα 
προκάλεσε πολλά προβλήματα. 
Το 1914 έπεσε ένας κόκκινος 
φακός από τον στύλο. Πίσω του 
υπήρχε ο λευκός φακός που 
“ξεγέλασε’’ το διερχόμενο τρέ-
νο, το οποίο συνέχισε την πο-
ρεία του ανενόχλητο και συ-
γκρούστηκε με ένα άλλο διερχό-
μενο. Ανάλογα συμβάντα είχαν 
ως αποτέλεσμα να αλλάξουν, οι 
συμβολισμοί των χρωμάτων. 
 Σταδιακά το πράσινο χρώμα 
σηματοδοτούσε την “κίνηση’’, 
μιας και φαίνεται πιο εύκολα 
από το λευκό. Το κίτρινο την 
“προσοχή’’ και το κόκκινο τη 
“στάση’’. 
 Το κόκκινο συμβολίζει τον 
κίνδυνο διεθνώς, επειδή έχει το 
μεγαλύτερο μήκος κύματος από 
οποιοδήποτε άλλο χρώμα και 
σημαίνει πως μπορεί εύκολα να 
το διακρίνει κάποιος από μεγά-
λη απόσταση. Αναλόγως εύκολο 
“στο μάτι’’ είναι και το κίτρινο, 
το οποίο εφιστά την προσοχή. 
 Παλαιότερα, τέλος, οι απα-
γορευτικές πινακίδες ήταν κί-
τρινες οι περισσότερες και όχι 
κόκκινες,  γιατί δεν ήταν αρκε-
τά εμφανής σε περιοχές που το 
φως δεν ήταν αρκετό. 
 Οι κίτρινες πινακίδες ξεκίνη-
σαν στο Ντιτρόιτ το 1915, μια 
πόλη που 5 χρόνια αργότερα 
εγκατέστησε το πρώτο ηλεκτρι-
κό φανάρι. 

 

Το βρήκαμε ενδιαφέρον... 

 Διαλέγoυμε να προλογίσουμε 
αυτό το βιβλίο, με κάτι που δια-
βάσαμε στο τέλος του… 
 «Έφτασα στο τέλος του λό-
γου μου προς εσένα, Ανθρωπά-
κο… Είναι τόσο πολλά ακόμα 
που θα μπορούσα να σου πω. 
Αλλά αν έχεις διαβάσει αυτόν το 
λόγο προσεκτικά και χωρίς πα-
ρωπίδες, θα ανακαλύψεις τον 
εαυτό σου ως Ανθρωπάκο, ακό-
μα και στα σημεία που δεν σου 
υπέδειξα. 

 Γιατί είναι το ίδιο χαρακτηριστικό 
που διακατέχει, όλες σου τις μικρόψυ-
χες πράξεις και σκέψεις...» 
 
Υ.Σ. : Με την ευχή, αφού το διαβάσετε, 
να βρείτε όσα λιγότερα κοινά στοιχεία 
με αυτόν τον κακομοίρη Ανθρωπάκο…
μέσα σας!      

 

 

Βιβλιοπρόταση... 



Διάγνωση και αντιμετώπιση 
ψειρών 
 
γράφει η Χαρούλα Κ. Αναστασίου, 
Παιδίατρος 

 
 Τα σχολεία ξεκινούν… 
 Οι γνωστές μας ψείρες ξαναχτυ-
πούν! 
 Κάθε χρόνο με την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς, έχουμε έξαρση 
της φθειρίασης του τριχωτού της 
κεφαλής των παιδιών. Αυτό συμβαί-
νει λόγω αυξημένου συγχρωτισμού 
των παιδιών κατά την διάρκεια του 
παιχνιδιού, μέσω αντικειμένων κοι-
νής χρήσης. Ακόμη και από τα ρού-
χα τους που κρέμονται σε διπλανές 
κρεμάστρες στο σχολείο και στους 
παιδικούς σταθμούς. Προσβάλλει 
περισσότερο τα κορίτσια και πρέπει 
να διαγνωσθεί και να θεραπευτεί 
γρήγορα, για να αποφευχθεί η με-
τάδοσή της σε άλλα άτομα.  
 Συμπτώματα: Κνησμός στο τρι-
χωτό της κεφαλής, τον λαιμό και 
γύρω από τα αυτιά, είναι το πιο συ-
νηθισμένο σύμπτωμα και προκαλεί-
ται, από την αντίδραση στο σάλιο 
της ψείρας, το οποίο εισέρχεται 
μέσα στο δέρμα, όταν η ψείρα απο-
μυζεί το αίμα. Επίσης θα πρέπει να 
ψάξουμε για ψείρες, όταν υπάρχουν 
επίμονες ή υποτροπιάζουσες πυο-
δερμίες, στην περιοχή των αυτιών, 
σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις του 
τραχήλου και του αυχένα. 
 Η διάγνωση βασίζεται στην εύ-
ρεση της ζωντανής ψείρας, στο τρι-
χωτό της κεφαλής και όχι στην 

ύπαρξη μόνο κόνιδων. 
 Αυτό ισχύει διότι οι κόνιδες, μπο-
ρεί να παραμείνουν μήνες μετά από 
επιτυχή θεραπεία. 
 Ο καλύτερος τρόπος εξέτασης 
της κεφαλής, είναι το χτένισμα του-
λάχιστον δύο φορές, με το ειδικό 
χτενάκι, το οποίο ελέγχουμε προσε-
κτικά μετά από κάθε χτένισμα, για 
ψείρες και κόνιδες. 
 Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε 
ότι η φθειρίαση δεν είναι ένδειξη 
κακής υγιεινής. Υπάρχει αποτελε-
σματική θεραπεία. Δεν υπάρχουν 
σοβαρά η μακροπρόθεσμα προβλή-
ματα υγείας που να σχετίζονται με 
την φθειρίαση. 

 Θεραπεία: Τοπικά αντιφθειρικά, 
όπως πυρεθροειδή μαλαθείον, in-
dene., Benzyl και alcohol. 
Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγί-
ες του κατασκευαστή για την εφαρ-
μογή τους. 
 Συνήθως απλώνουμε το α-
ντιφθειρικό στο τριχωτό της κεφα-
λής για 10 λεπτά και μετά λούζουμε 
το παιδί. 
 Μόνο το μαλαθείο πρέπει να 
παραμείνει στο τριχωτό 8- 10 ώρες. 

Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία 
μετά από 7- 10 ημέρες. 
 Ενναλακτική απομάκρυνση των 
φθειρών είναι: Χτένισμα με το ειδι-
κό χτενάκι, αφού έχουμε υγράνει τα 
μαλλιά με ξύδι. Η διαδικασία επα-
ναλαμβάνεται κάθε 3-4 ημέρες, για 
αρκετές εβδομάδες. Η μέθοδος θεω-
ρείται αρκετά αποτελεσματική, αν 
και χρονοβόρα. 
 Αυτή η μέθοδος, αλλά και η ε-
φαρμογή υλικών όπως το gel μαλ-
λιών και η μαγιονέζα που αφήνονται 
στα μαλλιά μέχρι να στεγνώσουν 
και σκοτώνουν τις ψείρες, οδηγώ-
ντας τες σε ασφυξία, χρησιμοποιού-
νται σε παιδιά, κάτω των (2) δύο 
ετών, που δεν μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν αντιφθειρικά. 
 Οι φθείρες δε μπορούν να ζή-
σουν, μακριά από το κεφάλι για 
χρόνο περισσότερο των 24 ωρών. 
 Πλύνετε τα κλινοσκεπάσματα 
και τις χτένες των παιδιών, με ζεστό 
νερό 55 βαθμών Κελσίου, και άνω. 
 Ελέγξτε με προσοχή όλα τα μέλη 
της οικογενείας, γιατί ο κίνδυνος 
επανεμολύνσης είναι μεγάλος. Δεν 
χρειάζεται προληπτική τοπική αγω-
γή, γιατί δεν προστατεύει και η αλό-
γιστη χρήση των φαρμάκων, οδηγεί 
στην αχρήστευσή τους. 
 Την επόμενη μέρα της θεραπείας 
το παιδί μπορεί να επιστρέψει, στο 
σχολείο. 
 Υπενθυμίστε του να μην μοιράζε-
ται με άλλους χτένα και καπέλο! 
 
 
 

Παιδίατρος 

Συμβαίνει δίπλα μας... 

 Λίγο πιο δίπλα, κάτι σα να λέμε 
στην  πέρα γειτονιά… Ο μήνας Αύ-
γουστος κρύβει ωραίες και ενδιαφέ-
ρουσες εκδηλώσεις. 
 Εμείς ξεχωρίσαμε το Leondari 
Ensemble, με καλεσμένους μουσι-
κούς από όλο τον κόσμο. 
 Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μου-
σικής Δωματίου Σαρωνικού, κατα-
ξιωμένοι διεθνώς μουσικοί δίνουν το 
καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού με 
τους πιστούς του είδους… 
 Μουσικοί με γνώση, πάθος και 
σεβασμό, προσφέρουν στο ιδιαίτερο 
κοινό της Ύδρας, των Σπετσών, του 
Πόρου και του Γαλατά, μοναδικές 
ερμηνείες! 

Φωτογραφία: Γιάννης Λαζάρου 

  

 Στα γειτονικά μας Μέθανα, 
προκαλούνται Ηχοδονήσεις! 
 Νυχτερινή κλασική μουσική, 
στο ατμοσφαιρικό Ανοιχτό Θέατρο 
Καμένης Χώρας Μεθάνων. 
 Οι τυχεροί απόλαυσαν ήχους 
μοναδικούς, με φόντο ένα ηφαί-
στειο, το ηλιοβασίλεμα και τη θά-
λασσα… 
  
 Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο; 



γράφει η Κόππα Βασιλική - Εσθήρ 
 
  

 Η πόλη που θα δούμε σε αυτό 
το τεύχος της εφημερίδας μας, θε-
ωρείτε ιερή για τις τρεις μεγαλύτε-
ρες μονοθεϊστικές θρησκείες ολό-
κληρου του κόσμου, τον Ιουδαϊ-
σμό, τον Χριστιανισμό και τον Ισ-
λαμισμό. Είναι η πρωτεύουσα του 
Ισραήλ, η Ιερουσαλήμ, ή αλλιώς τα 
Ιεροσόλυμα. Αυτή η ιστορική πόλη, 
που είναι και η μεγαλύτερη σε όλο 
το Ισραήλ, με 933,200 (2012) κα-
τοίκους, είναι μία από τις αρχαιό-
τερες πόλεις της παγκόσμιας ιστο-
ρίας. Η Ιερουσαλήμ είναι διαιρεμέ-
νη σε τέσσερις συνοικίες: την Ε-
βραϊκή, τη Χριστιανική, τη Μου-
σουλμανική και την Αρμένικη. Η 
παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, δια-
χρονικά, αποτελεί μνημείο παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 Περιβάλλεται από ένα οχυρω-
μένο τείχος που οικοδομήθηκε τον 
16ο αιώνα. Σήμερα σώζεται μόνο 
ένα τμήμα του τείχους από την πε-
ρίοδο του Δεύτερου Ναού, το γνω-
στό ως δυτικό τείχος ή «τείχος των 
δακρύων». Είναι για αιώνες τόπος 
προσευχής και προσκυνήματος 
των Εβραίων· από τον 4ο αιώνα. 
 Λόγω των Αγίων Τόπων, παρου-
σιάζει πάρα πολύ σημαντική τουρι-
στική κίνηση. Άνθρωποι από όλο 
τον κόσμο, την επισκέπτονται όλες 
τις ημέρες του χρόνου και ιδιαίτε-
ρα στις ημέρες των γιορτών, καθώς 
αποτελεί κέντρο θρησκευτικής και 
ιστορικής σημασίας. 

 Πιθανώς πρόκειται για την αρ-
χαία πόλη Σαλήμ, της οποίας βασι-
λιάς υπήρξε ο Μελχισεδέκ, ο οποί-
ος ήταν ιερέας του Θεού, την επο-
χή του Αβραάμ, όπως αναφέρει 
στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 
14. Ο πιο αρχαίος οικισμός της Ιε-
ρουσαλήμ, ιδρύθηκε την εποχή του 
χαλκού, το 2000π.χ. από Καναανί-
τες. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, 
μεταγενέστερα ονομαζόταν Ιεβούς. 
 Ο βασιλιάς Δαβίδ πολέμησε και 
την κατέλαβε από τους Ιεβουσαί-
ους και την έκανε πρωτεύουσα του 
κράτους του, την ονόμασε πόλη 
του Δαβίδ. Μετά τη διαίρεση του 
έθνους του Ισραήλ, η Ιερουσαλήμ 
κατέστη πρωτεύουσα και άγια πό-
λη των Ισραηλιτών και του νοτίου 
βασιλείου του Ιούδα. 
 Επίσης, στην πόλη αυτή ο βασι-
λιάς Σολομώντας, ο γιός του βασι-
λιά Δαβίδ, έχτισε έναν τεράστιο 
και μεγαλοπρεπή, με πάρα πολύ 
πολυτέλεια, Ναό για τον Θεό, που 
ονομάζονταν επίσης και ναός του 
Σολομώντα, (επειδή αυτός τον 
έχτισε) ο οποίος καταστράφηκε 
λίγους αιώνες αργότερα από τους 
Βαβυλώνιους το 587 π.χ. 
 Λίγο καιρό αργότερα, μετά την 
ανάληψη του Ιησού Χριστού σε 
αυτή την πόλη, γεννήθηκε η Εκ-
κλησία, όπως βλέπουμε στις Πρά-
ξεις των Αποστόλων, κατά την ημέ-
ρα της Πεντηκοστής, κι από εκεί 
και πέρα, απλώθηκε στα πέρατα 
του κόσμου το μήνυμα της χριστια-
νοσύνης. 

 Υπάρχουν σε αυτή την πόλη, 
πάρα πολλά αξιοθέατα, κάθε κομ-
μάτι της έχει την δική του ιστορία. 
Κάποια μέρη της, αναφέρονται σε 
περικοπές μέσα στην Αγία Γραφή. 
Είναι ένα από τα μέρη που περπά-
τησε και δίδαξε ο Θεάνθρωπος, ο 
Ιησούς Χριστός, όπως επίσης είναι 
το μέρος που δικάστηκε, σταυρώ-
θηκε, στον λόφο Γολγοθά, τάφηκε 
και αναστήθηκε. Πρώτο από όλα 
τα μέρη που αξίζει να επισκεφθεί-
τε, είναι ο Πανάγιος τάφος, επίσης 
το όρος των ελαιών, η οδός του 
μαρτυρίου (Via Dolorosa), το τεί-
χος των δακρύων. κ.α. 

 

Πόλεις του Κόσμου 



γράφει η Χριστίνα Καζανιάτορα 
 

 Δύσκολο να ζεις μες στη σιω-
πή… Όπως δύσκολο και το να ζεις 
με οτιδήποτε κι αν λείπει… 
 «Το πλήθος με έχει μάθει να 
είμαι μόνη και η βροχή να με στε-
γνώνει» 
 Μισός, κατά μια έννοια.  
 Ίσως πιο τυχερός αυτός που 
γεννήθηκε με κάτι λιγότερο, σε 
σχέση με κάποιον που κάτι έχασε 
στον δρόμο… 
 Να λείπει ο λόγος; 
 «Κι εσύ που μου μιλάς με λόγια 
άδεια, μου ’μαθες τα σκοτάδια» 
 Να λείπει η ακοή; 
 «Έχω μάθει πάντα να κοιτάω 
ψηλά, το χώμα με έχει μάθει να 
πετάω… και στη σιωπή να τραγου-
δάω» 
 Τα άκρα; Τα πόδια; Τα χέρια; 
 «Οι άνθρωποι το πιο συχνά, δεν 
ξέρουνε τι να κάνουνε τα χέρια 
τους. Τα δίνουν τάχα χαιρετώντας 
σ΄άλλους. 
 Τα αφήνουνε να κρέμονται, σαν 
αποφύσεις άνευρες. Ή, το χειρότε-
ρο, τα ρίχνουνε στις τσέπες τους 
και τα ξεχνούνε!» 
 Να λείπει η όραση; 
 «Εγώ έχω μάθει να κοιτάω ψη-
λά τον ήλιο μες τα μάτια. Κι αν οι 
δρόμοι είναι κλειστοί καμιά φορά, 
θα βρω τα μονοπάτια» 
 Για κάποιους από εμάς που τα 
έχουν όλα, αδιανόητο. 
 Για πολλούς συνανθρώπους μας 
όμως, αγώνας καθημερινός. 

 Ένας τυφλός που διακρίνει μό-
νο σκιές ανάμεσα στο σκοτάδι, με 
τα μάτια της ψυχής του και με τη 
φαντασία του, μπορεί να δει όλα 
τα χρώματα του κόσμου. Μπορεί 
να δει εικόνες που τα δικά μας μά-
τια δεν θα δουν ποτέ! 
 Ένας κουφός που ζει στην από-
λυτη σιωπή, μπορεί να ακούσει 
τους παραμικρούς ήχους γύρω του 
και μέσα στο κεφάλι του να παί-
ζουν οι ωραιότερες μελωδίες! 
 «Όμορφα με έμαθαν να κλαίω, 
για αγάπη ψέματα να λέω…» 
 Κάποιοι με ωραία μάτια,  ζουν 
στα σκοτάδια της ψυχής τους και 
κάποιοι τυφλοί, βλέπουν με την 
ψυχή τους ουράνια τόξα! 
 Κάποιοι μιλούν και τα λόγια 
τους είναι φτερά στον άνεμο και οι 
λέξεις τους δίχως αλήθεια και κά-
ποιοι που ζουν στη σιωπή για πά-
ντα, μιλούν με λόγια ιδιαίτερα, ξε-
χωριστά. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Κάποιοι περπατούν νομίζοντας 
πως όλοι οι δρόμοι τούς ανήκουν, 
μα δεν έχουν ιδέα πού να πάνε, και 
κάποιοι άλλοι στους κλειστούς δρό-
μους ανοίγουν φωτεινό μονοπάτι. 
 Το τραγούδι που μας εμπνέει, 
είναι από τη χορωδία παιδιών με 
απώλεια Ακοής, ερμηνευμένο στη 
Νοηματική. 
 Γιατί σημασία δεν έχει τι λείπει 
από το σώμα ή από το κεφάλι. Ση-
μασία έχει να έχεις ψυχή. Να έχεις 
καρδιά. Τότε μόνο είσαι αρτιμελής 
και ολοκληρωμένος. 
 «Εγώ έχω μάθει σαν παιδί να 
λαχταρώ να ’ρθούν τα καλοκαίρια. 
Τα σύννεφα, μου μάθαν το γαλάζιο 
Τα κύματα να αράζω… 
Εγώ έχω μάθει πάντα να κοιτάω 
ψηλά!» 
 
ΕΓΩ ΕΧΩ ΜΑΘΕΙ 
Στίχοι: Γ. Θεοφάνους 
Μουσική: Γ. Θεοφάνους 
Ερμηνεία: Μαρινέλα 

Σωστή παιδεία... 

 Σωστή παιδεία, νομίζω, δεν ση-
μαίνει το να χειρίζεσαι τις λέξεις και 
τη γλώσσα με ευρυθμία, αλλά το να 
σε διακρίνει μια υγιής νοητική διά-
θεση να σκέφτεσαι λογικά, να΄χεις 
σωστές απόψεις για το καλό και το 
κακό, το ωραίο και το αισχρό. 
 Αυτός, λοιπόν, που άλλα πιστεύ-
ει και άλλα διδάσκει σε όσους μα-
θητεύουν πλάι του, νομίζω έχει α-
πομακρυνθεί τόσο από την παιδεία, 
όσο και από την τιμιότητα. 
 Αν κάποιος διδάσκει τα αντίθετα 
από αυτά που πιστεύει, πώς να μην 
θεωρηθεί άνθρωπος πανούργος, 

Το τραγούδι που μας εμπνέει... 

κάθε άλλο παρά έντιμος και ευσυ-
νείδητος, που μιλάει με πολύ καλά 
λόγια για πράγματα που τα θεωρεί 
τιποτένια, εξαπατώντας και δελεά-
ζοντας με επαίνους εκείνους στους 
οποίους επιδιώκει να μεταδώσει, τις 
δικές του ασχήμιες; 
 Όσοι λοιπόν θέλουν να επαγγέλ-
λονται τον δάσκαλο, πρέπει να είναι 
άνθρωποι, δίκαιοι και λογικοί κι οι 
ιδέες που έχουν ενστερνιστεί να 
μην έρχονται σε σύγκρουση με το 
δημόσιο λειτούργημα τους. 
    

Ιουλιανός ο Μέγας  



 Σε ηλικία 10 ετών ονειρευό-
μουν να γίνω Δημοσιογράφος 
όταν θα μεγαλώσω και να συλλέ-
γω πληροφορίες, να ακούω τα 
προβλήματα που υπάρχουν και 
να τα δημοσιεύω στα Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης. Ήθελα να 
γίνω όσο καλύτερη μπορούσα, να 
βγάζω τα δικά μου χρήματα και 
να ζήσω σε ένα σπίτι, μαζί με την 
οικογένειά μου. 

 Μεγαλώνοντας, άρχισα να 
βλέπω τα πράγματα με άλλο μάτι, 
έβλεπα τους γονείς μου να ταλαι-

Πώς ονειρεύομαι το μέλλον... 
 
γράφει η  
Δήμητρα Γιαννιού 
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 Το μέλλον δε μπορεί κανείς να 
το προσδιορίσει, αλλά μπορεί να 
το προσαρμόσει στα γούστα του. 
Όταν ήμασταν μικρά, λέγαμε ότι 
θα γινόμασταν πριγκίπισσες και 
θα μέναμε σε παλάτια μαζί με τον 
πρίγκιπά μας, ή ότι θα γινόμα-
σταν αστροναύτες και θα πιάνα-
με το φεγγάρι!!! 
 Όταν λοιπόν αρχίσαμε να με-
γαλώνουμε και να καταλαβαίνου-
με ότι η ζωή δεν είναι τόσο εύκο-
λη όσο νομίζαμε, αλλά ότι υπάρ-
χουν και δυσκολίες, τα όνειρα 
άρχισαν να καταστρέφονται. Εί-
μαι 17 χρονών και όταν βλέπω να 
καταρρέουν τα όνειρα των αν-
θρώπων, σκέφτομαι αν θα τα 
καταφέρω και τι θα απογίνω στο 
μέλλον. 
 Όμως συνεχίζω να προσπαθώ 
και να ονειρεύομαι το δικό μου 
κόσμο, όπως τον θέλω εγώ αλλά 
και όλοι μας. 

πωρούνται και άρχισα να απο-
γοητεύομαι, γιατί κατάλαβα ότι η 
ζωή είναι άδικη με τους ανθρώ-
πους. 
 Ωστόσο όσο πέρναγε ο καιρός, 
η μητέρα μου με ενθάρρυνε να 
μη  παρατήσω τα όνειρά μου και 
να συνεχίσω να ονειρεύομαι. 
 Καθώς μεγάλωνα άλλαζα γνώ-
μη και τελικά αποφάσισα ότι θα 
ασχοληθώ επαγγελματικά με την 
Πληροφορική, η οποία εξάλλου 
έχει μπει στη ζωή όλων μας και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
μέλλοντος μας. 
 Ελπίζω σε αυτό το μέλλον, ο 
κόσμος να είναι γεμάτος αγάπη, 
αλληλοκατανόηση, ελπίδα, συ-
μπόνια και κυρίως όνειρα. Σε 
αυτό το μέλλον θέλω να ζήσω, 
όπως όλοι μας, ανεξάρτητα με το 
επάγγελμα που κάποιος θα ασχο-
ληθεί, γιατί τελικά αυτό που με-
τράει και αξίζει είναι η προσπά-
θεια. 
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Τηλέφωνο: 2104672374  
 
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:   
 mail@dim-eid-salam.att.sch.gr  

Οι μαθητές σκέφτονται και γράφουν...  

Σύλλογος Γονέων Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σαλαμίνας 

Επικοινωνία:  

syllogos_goneon_eid.dim.salaminas@hotmail.com 
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