
 
 

ΤΟ ΣΤΥΛ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΜΟΔΑ 

Μόδα και στυλ ή αλλιώς αυτό που ονομάζαμε 

παλιά <<τύπο>>. 

Δύο λέξεις που μοιάζουν ,αλλά στην 

πραγματικότητα είναι τόσο διαφορετικές… 

Η μόδα είναι νεωτερισμός που γίνεται συρμός. 

Είναι άστατη ,παροδική σε αντίθεση με την 

ιδιαιτερότητα, το στυλ που είναι προσωπικό, 

δουλεμένο ,σταθερό. Το στυλ, λοιπόν ,είναι 

πολύ σημαντικό για κάθε άνθρωπο και νομίζω 

πως δεν έχει να κάνει με τις καλλιτεχνικές 

ανακαλύψεις των σχεδιαστών μόδας .Είναι μια 

βαθιά εσωτερική υπόθεση ,καθώς έχει τη 

δύναμη να εκφράσει οπτικά οτιδήποτε δεν 

μπορούμε να εκφράσουμε προφορικά. Το στυλ 

έχει τη δύναμη να αποκαλύψει ποιοι είμαστε 

με έναν τρόπο που είναι εντελώς μοναδικός. 

Είναι ,λοιπόν, μια μέθοδος, μια τεχνική που 

έχει επιλεγεί από τον καθένα μας, για να 

φανερώσει ποιοι είμαστε ως άνθρωποι.<< Το 

στυλ είναι τρόπος σκέψης ,τρόπος έκφρασης, 

τρόπος ζωής>>.(Ν.Πιπέρης). Κι ας μην 

ξεχνάμε ότι εκεί που αρχίζει η μόδα πεθαίνει το 

στυλ. Στυλ ,λοιπόν, για τη ζωή και το αύριο, 

στυλ για  πάντα. 

Σεπεκίδη Εύα  (Γ1) 

 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  από τους 

μαθητές του Γ2 

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων 

Ελληνικών Γ Λυκείου ασχοληθήκαμε με 

το θέμα της θανατικής ποινής. Σ’ ένα 

κριτήριο αξιολόγησης διαβάσαμε ένα 

απόσπασμα από το βιβλίο της Σώτης 

Τριανταφύλλου. Συνέχεια στη σελ. 2 

ΑΓΧΟΣ: Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 

Ο όρος<< άγχος>> προέρχεται από το άγχω, που σημαίνει 

σφίγγω, πνίγω. Πρόκειται ,επομένως ,για μια ψυχική 

κατάσταση σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος νιώθει μια 

παράλογη πνιγμονή ,μια έντονη ανησυχία ,εξαιτίας 

αόριστων ή συγκεκριμένων παραμέτρων ,η οποία είναι 

δυσανάλογη προς τη συνειδητά εκτιμώμενη κατάσταση. 

Μάλιστα, διατηρείται ακόμα και όταν ο στρεσογόνος 

παράγοντας έχει απομακρυνθεί. 

Όλοι έχουμε άγχος στη ζωή μας. Πολλές φορές ,βέβαια, 

αυτό είναι ευεργετικό ,δημιουργικό ,γιατί μας προστατεύει 

από διάφορες αρνητικές καταστάσεις .Μερικές φορές 

,όμως, οι πιέσεις που αισθανόμαστε στην καθημερινότητά 

μας προκαλούν αρνητικό, παθολογικό άγχος που είναι 

επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου .Αν δεν 

αντιμετωπιστεί άμεσα, προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά 

στη λειτουργία του οργανισμού. 

Το άγχος επηρεάζει 1 στους 20 ανθρώπους ,οι οποίοι 

εμφανίζουν αϋπνία ,διαταραχές πανικού, νευρικότητα και 

τέλος κατάθλιψη .Οι τρόποι αντιμετώπισης του είναι η 

γιόγκα, η γυμναστική ,η επαφή με τη φύση ,η χρήση 

διάφορων βοτάνων όπως το μελισσόχορτο ,τα 

συμπληρώματα διατροφής όπως η Vitamin B12(Η 

νευρικότητα και το άγχος συνδέονται συχνά με την 

ανεπάρκεια βιταμίνης Β12.Ιδιαιτέρως στους 

ηλικιωμένους, η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 συχνά 

προκαλεί κατάθλιψη). Επίσης ,σημαντικός παράγοντας 

άμβλυνσης του άγχους είναι ο καλός και ξεκούραστος 

ύπνος και η καλή διατροφή .Όσον αφορά στο τελευταίο, 

πρέπει να ακολουθούμε μία υγιεινή διατροφή με τρόφιμα 

πλούσια σε χλωροφύλλη, όπως μπρόκολο και σπανάκι ,με 

καρύδια ,βρώμη και πλατιά φασόλια (γίγαντες). Καλό 

είναι να πίνουμε συχνά γάλα αμυγδάλου .Αν τα 

συμπτώματα επιμένουν ,είναι απαραίτητη η επίσκεψη σε 

κάποιον εδικό. 

Αξίζει να ειπωθεί ότι όλα τα παραπάνω αφορούν μόνο 

στην ενημέρωσή μας!!! 

Τσιγκάκος Ιωάννης (Β1) 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

Υπεύθυνοι προγράμματος: ΣΑΡΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ. ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΟΡΓΕΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 



Μάλιστα, η επίσκεψή μας στο 

Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων 

έκρυβε συγκινήσεις, καθώς βρήκαμε 

κυριολεκτικά μπροστά μας   , το βιβλίο 

της Σώτης Τριανταφύλλου. 

Αποφασίσαμε να το διαβάσουμε. 

Ξεκλέβαμε λίγο χρόνο από τη σχολική 

μας καθημερινότητα και πραγματικά το 

<< ρουφούσαμε>>. Γιατί; Γιατί είναι ένα 

αφήγημα για τη βία του κόσμου αλλά, 

κυρίως, για την καλοσύνη που είναι 

άχρονη και δεν έχει ηλικία. 

Αυτό ανακαλύπτει η ηρωίδα η Αντόνια 

Κούπερ, μια νοικοκυρά και μητέρα από 

το Τενεσί, που βλέπει τη ζωή της να 

διαλύεται και την πίστη της στο καλό να 

κλονίζεται από ένα φρικτό γεγονός, τη 

δολοφονία του παιδιού της, της 

δεκάχρονης Στέλλας. 

Δολοφόνος της , ο Λούκας Κλίφτον, ο 

οποίος καταδικάζεται σε θάνατο. Το 

έγκλημα , λοιπόν τιμωρείται σκληρά 

αλλά η τιμωρία δε φέρνει τη λύτρωση 

προπάντων , δε φέρνει πίσω τους 

νεκρούς. Και η Αντόνια περνώντας μέσα 

από μια προσωπική κόλαση ξαναβρίσκει 

τη θέση της στον κόσμο προσφέροντας 

καλοσύνη, προσφέροντας συγχώρεση, 

καθώς είναι ο μοναδικός τρόπος , για να 

επιζήσει. 

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το 

βιβλίο της Σώτης Τριανταφύλλου, ο 

τίτλος του οποίου αποκαλύπτεται πιο 

κάτω με την επίλυση της ακροστιχίδας. 

 Το απόσπασμα και η ακροστιχίδα στη σελ.4 

 

 

 

Μιλάμε σωστά Ελληνικά; 

Είναι θλιβερό να επαληθεύεται καθημερινά η διαπίστωση 

ότι το λεξιλόγιο των νεοελλήνων αποτελείται από 500 

περίπου λέξεις ελληνικές κι ένα πλήθος ξενικών. Είναι , 

βέβαια , παρήγορο να συναντά κανείς σήμερα νέους οι 

οποίοι φροντίζουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο, 

ενισχύοντάς τον με λέξεις λιγότερο συνηθισμένες. Η 

προσπάθειά τους αυτή , όμως , προσκρούει κάποιες φορές 

στην ελλιπή γνώση της σύνταξης και της ορθής γραφής τους  

ή τη λαθεμένη από τα ΜΜΕ χρήση τους με αποτέλεσμα τον 

κίνδυνο να επικρατήσουν τύποι, επειδή απλώς τους 

χρησιμοποιούν όλοι. 

Με αυτήν ,λοιπόν, τη στήλη γίνεται μια προσπάθεια να 

επισημανθούν κάποια λάθη, ώστε να μην καθιερωθούν και 

αφαιρέσουν ένα μέρος από το κάλλος της ελληνικής 

γλώσσας. 

Επιλέξαμε να σχολιάσουμε λάθη στη χρήση επιρρημάτων. 

Α) απλά- απλώς 

Απλά σημαίνει με απλότητα. Π.χ. Συμπεριφέρεται απλά και 

για αυτό το λόγο είναι αγαπητός σε όλους. 

Απλώς σημαίνει μόνο . Π.χ. Απλώς δεν ήθελα να σας 

λυπήσω και για αυτό δε μίλησα. 

Β) Άμεσα- αμέσως 
 

Το επίρρημα άμεσα , αντίθετο του έμμεσα , σημαίνει 

απευθείας, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου. Π.χ. Η υπόθεση 

με αφορά άμεσα. Αλλά: Μόλις φτάσεις σπίτι τηλεφώνησέ 

μου αμέσως ,δηλαδή χωρίς χρονοτριβή. Το άμεσα είναι 

τροπικό επίρρημα, το αμέσως είναι χρονικό. 

Γ) Έκτακτα – εκτάκτως 
 

Το έκτακτα σημαίνει ευχάριστα, με μεγάλη επιτυχία, 

θαυμάσια. 

Π.χ. Περάσαμε έκτακτα στην εκδήλωση. Αλλά : Η σχολική 

επιτροπή συνεδρίασε εκτάκτως, δηλαδή απρόσμενα , 

απρογραμμάτιστα. 

Δ) Καταρχήν- κατ’ αρχάς 
 

Το επίρρημα καταρχήν σημαίνει στα βασικά σημεία Π.χ. 

Η αντιπολίτευση ψήφισε καταρχήν το νομοσχέδιο. 
 

Κατ’ αρχάς σημαίνει στην αρχή, αρχικά. Π.χ. Κατ’ αρχάς 

συγκεντρωθήκαμε στο σχολείο και ύστερα ξεκινήσαμε για 

την εκδρομή. 

ΕΜΕΜ ΚΑΤΕΡΙΝΑ,ΙΚΜΠΑΛ ΜΟΣΙΝ,  

ΜΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΟΡΦΑΝΟΥ 
 ΜΑΤΟΥΛΑ,ΧΑΣΚΙΑ ΑΛΦΡΕΝΤΟ 



 
 
 
 
 

 Κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της παραγωγής ενός και μόνο παντελονιού τζιν, 

καταναλώνονται 7.500 λίτρα νερού και 3.000 λίτρα για την παραγωγή ενός κοντομάνικου. 

 Το τσάι είναι παγκόσμια διαδεδομένο ρόφημα και το πιο δημοφιλές ποτό στον κόσμο μετά 

 
  
  

 

το νερό. Η ονομασία και η προέλευση του τσαγιού είναι κινέζικη. Ο 

θρύλος λέει πως την ώρα που ο αυτοκράτορας Σεν Νούνγκ το 2737 π.Χ. έβραζε νερό , ένα  

ρεύμα αέρα παρέσυρε φύλλα από κάποιο γειτονικό θάμνο και αυτά κατέληξαν στο 

τσουκάλι.. Πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει, τα φύλλα άρχισαν να βράζουν και να 

χρωματίζουν το νερό. Ο αυτοκράτορας μύρισε το γλυκό άρωμα και δοκίμασε το πρώτο τσάι. 
                                                                                                                  ΕΜΕΜ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

 Στην Αυστρία, εάν ένας εργαζόμενος στο τέλος του μήνα πιστοποιήσει ότι έκανε πάνω από  

70% των μετακινήσεών του από και προς τη δουλειά με τη δημόσια συγκοινωνία , το κράτος 

επιδοτεί ένα ποσοστό του μισθού του. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Η σωστή διατροφή κυρίως η μεσογειακή , μαζί με την άθληση βοηθούν στη σωματική και ψυχολογική  

κατάσταση του ατόμου. 

 Το νερό μας βοηθάει στη γρήγορη αποκατάσταση του μυϊκού συστήματος μετά από άθληση και κάνει το 

δέρμα να είναι υγιές και λαμπερό. Γι’ αυτό το λόγο, λοιπόν , πρέπει να πίνουμε από 7 έως 9 ποτήρια νερό 

την ημέρα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ορφανού Ματούλα, Γ2 



Μικρή βαλίτσα ( τραγούδι), Αλκίνοος Ιωαννίδης. 

Στο βιβλίο <<ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΔΙΚΤΥΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ>> υπάρχει 

το τραγούδι του Αλκίνοου Ιωαννίδη, Μικρή βαλίτσα, το οποίο επιλέξαμε να διαβάσουμε στο 

πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών. 

Στίχοι απλοί , αλλά γεμάτοι νοήματα. Μιλήσαμε για ξενιτιά, μετανάστευση, προσφυγιά, 

νοσταλγία, αγάπη για την πατρίδα. 

Ο ίδιος ο τραγουδοποιός είπε σε μια συνέντευξή του: <<Η Μικρή βαλίτσα είναι ένα παιδί της 

εποχής μας. Αυτής της άγριας , αβέβαιης και τόσο ζωντανής εποχής>>. 

Και σε ερώτηση του δημοσιογράφου για την αιτία που τον κάνει να μη θέλει να την αφήσει 

αυτήν τη Μικρή Βαλίτσα ακόμη και όταν του κόβει τα χέρια, είπε: 

<< Δεν είναι που δεν θέλω να την αφήσω , είναι που δεν μπορώ… Δεν μπορεί κανείς να 

φύγει χωρίς να πάρει μαζί του το βάρος του παρελθόντος ούτε και μπορεί να μείνει χωρίς να 

σηκώσει το βάρος του παρόντος. Είτε μείνει κανείς, λοιπόν, είτε φύγει, πρέπει να πάρει την 

απόφαση και να σηκώσει το βάρος. Για να έχει νόημα η μέρα που πέρασε , η μέρα που ζούμε 

και η μέρα που θα ‘ρθει>>. 

Αφορμώμενη από το τραγούδι αυτό, η μαθήτρια του Γ2 Έμεμ Κατερίνα δημιούργησε ένα 

όμορφο σκίτσο το οποίο επένδυσε με λόγια η Ορφανού Ματούλα, μαθήτρια κι αυτή του Γ2. 
 
 
 
 
 

 



Απόσπασμα από το βιβλίο της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
 

Την επομένη, η Λώρεν διάβασε στην εφημερίδα για την εκτέλεση: «Πέθανε έντεκα λεπτά μετά την ένεση», 

είπε. «Έντεκα λεπτά», επανέλαβα σαν χαζή. «Έντεκα λεπτά». Η Λώρεν (1) με πλησίασε και μ’ αγκάλιασε˙ 

μείναμε για λίγη ώρα έτσι αγκαλιασμένες, κι εμένα μ’ έπιασε τρέμουλο. Έπειτα, μου πέρασε. 

Ο κύριος Άνταμσον(2) παρακολούθησε την εκτέλεση μέσ’ απ’ το τζάμι˙ ύστερα, είπε σ’ έναν δημοσιογράφο 

πως ήμασταν τυχεροί γιατί δεν περιμέναμε δέκα-δεκαπέντε χρόνια για να πάρουμε πίσω το αίμα των παιδιών 

μας. Ο Κλίφτον έφυγε, με τη θέληση του νωρίς. Το αίμα των παιδιών μας; Μα δεν το πήραμε πίσω! Δεν το 

πήραμε! Δεν κατηγορώ τον κύριο Άνταμσον, ούτε για μια στιγμή δεν τονκατηγόρησα: μονάχα που εγώ δεν 

θ’ άντεχα εκείνα τα έντεκα λεπτά, αυτό είναι’όλο. 

Όχι, δεν είναι’ αυτό όλο: από μέσα μου σκεφτόμουν πως δεν ισοφαρίσαμε, πως τίποτα καλό δεν έγινε, πως 

τα παιδιά μας είναι νεκρά και πως κάθε μέρα καινούργιοι δολοφόνοι γεννιούνται και γίνονται˙ πως η 

εκτέλεση του Κλίφτον πρόσθεσε ένα ακόμα πτώμα στη ζωή μας. Αυτά σκεφτόμουνα, αλλά τα κρατούσα για 

τον εαυτό μου˙ και τα κρατάω ακόμα. 

1. Αδελφή της ηρωίδας του βιβλίου, Αντόνια Κούπερ. 
 

2. Η κόρη του κυρίου Άνταμσον δολοφονήθηκε επίσης από τον Λούκας Κλίφτον. 
 

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ 

Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις και ανακαλύψτε τον τίτλο του βιβλίου της Σώτης Τριανταφύλλου, που 

διαβάσαμε στο σχολείο. ( Η λύση της ακροστιχίδας στην προτελευταία σελίδα) 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - 
 Αλλιώς ο χλευασμός.

 Δεν γιορτάζουμε τον Άγιο Βαλεντίνο αλλά τον Άγιο….

 …….χωρίς σύνορα.

 Αγαπημένο χτένισμα του δικηγόρου που ειδικεύεται στα διαζύγια.

 Συνώνυμο της ομορφιάς.

 Αλλιώς η νωθρότητα- η αδράνεια.

 Το αντίθετο της σκλαβιάς.

 Συμπαραστέκομαι ψυχικά σε κάποιον.

 Το ελαφρύτερο ευγενές αέριο .



 

Θα μου βάλετε ένα τραγουδάκι; 

Ακούω στο ραδιόφωνο ωραία τραγούδια. Θέλω να 

ακούω συνεχώς. Χορεύω, τραγουδάω κι εγώ , 

χαίρομαι. Η ζωή μου θα ήταν βαρετή , ανιαρή, 

άχρωμη χωρίς τη μουσική. Με βοηθάει να 

γαληνεύω, να ονειρεύομαι. Είναι το ηρεμιστικό 

μου. Η μουσική βοηθάει όλους τους ανθρώπους να  

ζήσουν, να επικοινωνήσουν. Ένα κομμάτι μουσικής 

μπορεί να επαναφέρει τις μνήμες, να χαλαρώσει το 

πνεύμα μας, να καταπραΰνει την ψυχή μας και να 

μας βοηθήσει να εκφράσουμε συναισθήματα, όταν 

τα λόγια αποτυγχάνουν. Έχει τη δύναμη, λοιπόν , να 

μετακινεί συναισθηματικά τους περισσότερους 

ανθρώπους. Μάλιστα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως μια αποτελεσματική στρατηγική, για να 

προκαλέσουμε συγκεκριμένα συναισθήματα που 

θέλουμε. Αν δηλαδή μια μέρα νιώθουμε λίγη 

βαρεμάρα, τεμπελιά και νομίζουμε πως δεν έχουμε 

κίνητρο, ας βάλουμε εύθυμη, <<ανεβαστική >>, τη 

λέμε εμείς, μουσική. Αυτός είναι ο πιο εύκολος , 

έξυπνος τρόπος να αλλάξουμε τη διάθεσή μας. 

Και ξέρετε ποιοι τραγουδιστές μου αρέσουν; Ο 

Αντώνης Ρέμος, ο Παντελής Παντελίδης , ο Γιάννης 

Πλούταρχος, ο Νίκος Οικονομόπουλος και άλλοι 

πολλοί. Έχω προσπαθήσει, να γίνω ο καλύτερος 

ακροατής της ζωής μου και να επιλέγω μόνος μου 

τη μουσική που πραγματικά θέλω. 

Η μουσική μου ανήκει, μας ανήκει… 
 

Θα μου βάλετε, λοιπόν, να ακούσω το << Έλα, να 

με τελειώσεις >> του Αντώνη Ρέμου; 

Κλαουδάτος Παναγιώτης (Β1) 

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
<< MANGO GUSTARD 

RECPIE>> 

Από το Πακιστάν 

Υλικά 

 1 λίτρο γάλα 

 6 κουταλιές της σούπας 

ζάχαρη 

 1 κούπα κρύο γάλα 

 5 κουταλιές σούπας σκόνη 

μάνγκο 

Εκτέλεση : Βράζω το 1 λίτρο γάλα 

με τις 6 κουταλιές σούπας ζάχαρη. 

Αναμιγνύω το κρύο γάλα με τη 

σκόνη Μάνγκο και το ρίχνω μέσα 

στο μίγμα γάλα- ζάχαρης. Το 

ζεσταίνω ελαφρά και ανακατεύω 

συχνά για 5 λεπτά περίπου. Το 

αδειάζω σε μπολάκια και το βάζω 

στο ψυγείο, για να παγώσει. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
 
 
 

Ικμπάλ Μοσίν ( Γ2 ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κύριε Τσιμπίδα, είστε 

τυφλός. Γεννηθήκατε 

έτσι ή συνέβη κάποια 

στιγμή στη ζωή σας; 

Κ.Τ. Γεννήθηκα το 1977 

στην Αθήνα με 

πρόβλημα όρασης, 

ρήξη κερατοειδούς και 

γλαύκωμα .Η πάθηση 

αυτή συνεπάγεται 

τύφλωση. Γεννήθηκα , 

λοιπόν, τυφλός. 

Πείτε μας πώς 

είναι να μη βλέπει 

κανείς; Εννοούμε 

πώς είναι να μη 

βλέπεις σε μια 

κοινωνία και μια 

πόλη φτιαγμένη, 

για να εξυπηρετεί 

όσους βλέπουν; 

Κ.Τ. Εδώ υπάρχουν 

δύο περιπτώσεις. Η 

μία είναι να γεννηθείς 

με πρόβλημα όρασης 

και η άλλη να χάσεις 

την όρασή σου σε 

κάποια ηλικία, είτε 

παιδική είτε μεγάλη. 

Στην πρώτη περίπτωση 

τα πράγματα είναι πιο 

εύκολα, γιατί 

συνηθίζεις και με τη 

βοήθεια κατάλληλων 

δομών, εργαλείων και 

της οικογένειας σου 

πρώτα απ’ όλα, 

μπορείς να αναπτύξεις 

δεξιότητες και να 

μπορέσεις να 

επιβιώσεις, να 

εκπαιδευτείς, να 

σπουδάσεις, να 

εργαστείς, να κάνεις 

σταδιοδρομία . Στη 

δεύτερη περίπτωση τα 

πράγματα είναι πιο 

δύσκολα, γιατί το να 

χάσεις την όρασή σου 

σε προχωρημένη 

ηλικία έχει επιπτώσεις 

στην ψυχική σου 

ανάπτυξη. Δε βάζεις , 

όμως, το κεφάλι κάτω 

και αντιμετωπίζεις το 

πρόβλημα σύμφωνα 

με αυτά που συναντάς 

στη ζωή σου . Η χώρα 

μας τις τελευταίες 

δεκαετίες προσπαθεί 

να αντεπεξέλθει στις 

απαιτήσεις που έχουν 

τα άτομα με αναπηρία· 

υπάρχει, βέβαια πολύς 

δρόμος ακόμα. Πέρα , 

όμως ,από το τι πρέπει 

να κάνει το κράτος για 

σένα ή η κοινωνία, 

οφείλεις κι εσύ να 

δείχνεις ότι είσαι μέσα 

στην κοινωνία , ότι 

αλληλεπιδράς μ’ 

αυτούς και ότι είσαι 

μέσα στον 

ανταγωνισμό της ζωής. 

Αισθανθήκατε ποτέ 

μειονεκτικά; 

Κ.Τ. Δεν αισθάνθηκα 

ποτέ μειονεκτικά , 

γιατί πιστεύω ότι, όταν 

κάποιος έχει θέμα με 

την αναπηρία σου , 

πρόβλημα έχει ο ίδιος 

και πρέπει να το 

κοιτάξει. Έτσι 

λειτουργούσα πάντα 

στη ζωή μου. Γι’ αυτό 

δεν αισθάνθηκα ποτέ 

ρατσισμό ή 

μειονεκτικά και 

προχωράω στη ζωή 

μου. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
 

Συνέντευξη του Κώστα Τσιμπίδα στους μαθητές του Ειδικού Λυκείου Ιλίου. 
 

Ο Κώστας Τσιμπίδας δεν είναι απλώς ένας πτυχιούχος του τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, 

πτυχιούχος κλασικής κιθάρας και διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής. Ήταν ο καθηγητής μας στη μουσική 

στο γυμνάσιο. Ήταν και είναι ο δικός μας άνθρωπος, ο αγαπημένος μας καθηγητής με την υπέροχη φωνή, την 

ανοιχτή καρδιά, το νεανικό ενθουσιασμό και την αστείρευτη προσφορά. 

<< Είναι ο χρόνος που γερνάει με το φως της δικής του ψυχής , της δικής του δύναμης, της δικής του 

μουσικής.>> 



Σας έχει δυσκολέψει 

η αναπηρία σας στην 

προσωπική, 

κοινωνική και 

επαγγελματική σας 

ζωή; 

Κ.Τ. Προσωπικά δεν 

έχω συναντήσει 

κάποια δυσκολία. Να 

σου πω την αλήθεια 

μου , για να 

γελάσουμε κιόλας, το 

μόνο που με 

στενοχωρεί, που δε μ’ 

αρέσει ,που ήθελα να 

το κάνω είναι να 

οδηγήσω, το οποίο 

δεν μπορώ .Βέβαια , 

αν οδηγούσα, τώρα θα 

ήμουν στο τμήμα και 

θα τσακωνόμουν. 

Τέλος πάντων. Από το 

οικογενειακό μου 

περιβάλλον έμαθα να 

ζω με αυτά που πρέπει 

να ζω και να 

αντιμετωπίζω αυτά 

που αντιμετωπίζω με 

την ωριμότητα που τα 

βλέπω, που τα 

αντιλαμβάνομαι. Δε 

σκέφτηκα, λοιπόν, 

ποτέ ότι η κοινωνία μ’ 

αδίκησε. 

Είχατε ποτέ κάποιο 

σκύλο οδηγό; Αν όχι, 

θα θέλατε να 

αποκτήσετε; 

Κ.Τ. Σκύλοι οδηγοί 

υπάρχουν από παλιά. 

Στην Ελλάδα αυτός ο 

τρόπος μετακίνησης 

των ανθρώπων με 

προβλήματα όρασης 

ήρθε τα τελευταία 15 

πάνω κάτω χρόνια. 

Προσωπικά θεωρώ ότι 

βοηθάει αυτούς που 

είναι εξοικειωμένοι με 

τα ζώα. Ο σκύλος 

οδηγός δεν είναι ένα 

κοινό σκυλί. Είναι 

εκπαιδευμένο να είναι 

δίπλα σου πάντα, να 

ελέγχει τις κινήσεις 

σου. Το να έχεις ένα 

ζώο σπίτι σου είναι 

μεγάλη ευθύνη. Εγώ 

αγαπάω τα σκυλιά 

αλλά η σχέση μου μαζί 

τους είναι … 

πλημμελής. Βέβαια, οι 

σκύλοι οδηγοί πρέπει 

να συνεχίσουν να 

υπάρχουν ως ένας 

άλλος τρόπος , πέρα 

από το μπαστούνι , 

μετακίνησης στο 

δρόμο ανθρώπων με 

πρόβλημα όρασης. 

Πώς σκεφτήκατε να 

ασχοληθείτε με τη 

μουσική; Σας είχε 

παρακινήσει κάτι; 

Σας είπε κάποιος ή 

ακούσατε κάτι και 

είπατε ότι θέλετε να 

γίνετε μουσικός; 

Κ.Τ. Από μικρός στο 

σπίτι τα αγαπημένα 

μου πράγματα ήταν το 

ραδιοκασετόφωνο που 

είχαμε στην κουζίνα, 

το πικάπ ,το οποίο 

έμαθα να χειρίζομαι σε 

ηλικία τεσσάρων ετών. 

Βέβαια, άκουγα πάρα 

πολύ μουσική. Μόλις 

πήγα στο σχολείο ο 

δάσκαλος της ωδικής – 

έτσι λεγόταν η 

μουσική τότε- 

δεκαετία του ‘ 80 

ακόμα, μου είπε ότι 

έχω πολύ ωραία φωνή 

και πρέπει να 

ασχοληθώ με το 

τραγούδι και την 

ψαλτική. Το μετέφερε 

στη μητέρα μου κι 

έτσι 7-8 χρόνων 

ξεκίνησα να 

ασχολούμαι με τη 

μουσική. Βυζαντινή 

μουσική ξεκίνησα σε 

ηλικία 10 χρόνων. 

Άρχισα να τραγουδάω 

σιγά σιγά στις 

σχολικές γιορτές ως 

μονωδός και ξεχώρισα 

από τα υπόλοιπα 

παιδιά της γενιάς μου. 

Πώς αποφασίσατε 

να δουλέψετε ως 

μουσικός στο 

σχολείο; 

Κ.Τ. Στα δεκαεφτά μου 

άρεσε πολύ να γίνω 

δημοσιογράφος. Από 

τα μικρά μου χρόνια, 

επειδή δεν είχα ακόμη 

συνειδητοποιήσει ότι 



δεν μπορώ να το κάνω 

, ήθελα να γίνω 

εκφωνητής σε 

ποδοσφαιρικούς 

αγώνες, γιατί 

ενδιαφερόμουν για το 

ποδόσφαιρο. Στο 

Γυμνάσιο όντας 

συνειδητοποιημένος 

πια , άρχισα να κάνω 

κλασική κιθάρα. Στο 

Λύκειο αποφάσισα ότι 

θα ήθελα να πάω στο 

Πάντειο Πανεπιστήμιο, 

στο τμήμα 

δημοσιογραφίας. Ο 

δάσκαλος της 

μουσικής, όμως , με 

παρότρυνε να 

σπουδάσω 

μουσικολογία στο 

τμήμα Μουσικών 

Σπουδών στην Αθήνα. 
 

Έτσι κι έκανα, αφού 

πρώτα έδωσα τα 

ειδικά μαθήματα και 

τα πέρασα. Μου είπε 

ότι μόλις τελειώσω τις 

σπουδές μπορώ να 

διδάξω και στο 

σχολείο , αν , βέβαια 

καταργηθεί η 

αρτιμέλεια, αφού δεν 

άφηνα τα άτομα με 

αναπηρία να διδάξουν 

στα δημόσια σχολεία , 

τυπικής ή ειδικής 

αγωγής. Λίγο πριν 

τελειώσω τις σπουδές 

μου , στο τελευταίο 

εξάμηνο, μου 

πρότειναν από το ΚΕΑΤ 

στην Καλλιθέα να 

κάνω πρακτική και να 

πληρώνομαι. 

Ακολούθησαν 

συμβάσεις ιδιωτικού 

δικαίου σε 

επιχειρήσεις, ιδιωτικά 

φροντιστήρια και 

τέλος η δημόσια ειδική 

αγωγή. 

Πώς προέκυψε η 

ενασχόλησή σας με 

τη βυζαντινή 

μουσική; 

Κ.Τ. Από τα μικρά μου 

χρόνια μου άρεσε να 

ξυπνάω τις Κυριακές 

το πρωί και να ακούω 

τη λειτουργία από τη 

Μητρόπολη Αθηνών 

από το πρώτο 

ραδιοφωνικό 

πρόγραμμά της ΕΡΤ. 

Μου άρεσε πολύ και 

την έγραφα σε 

κασέτες. Βέβαια, την 

άκουγα και την 

ξανάκουγα μέχρι που 

την έμαθα απ’ έξω. 

Άρχισα, λοιπόν , στην 

Τετάρτη δημοτικού 

μαθήματα βυζαντινής 

μουσικής. Στην Α 

Γυμνασίου ξαφνικά 

διέκοψα αλλά τα 

καλοκαίρια, στο χωριό 

της μητέρας μου στη 

Μεσσηνία, πήγαινα 

στην εκκλησία και 

έψελνα. Δέκα χρόνια 

μετά, το 1998, 

αποφάσισα και πάλι 

να ξεκινήσω. Το 1999 

έπιασα το πρώτο μου 

αναλόγιο και μέχρι 

σήμερα ψέλνω σε 

διάφορους ναούς της 

Αθήνας. 

Αν δεν είχατε 

ασχοληθεί μ’ αυτό το 

είδος μουσικής , με 

ποιο άλλο είδος θα 

θέλατε; 

Κ.Τ. Αυτό που μου 

αρέσει είναι να 

εναλλάσσω τα είδη της 

μουσικής, για να μη 

βαριέμαι σε αυτό που 

κάνω. Είναι αυτό που 

με κρατάει όλα αυτά 

τα χρόνια 

δημιουργικό. Έτσι, 

είμαι μέλος σε δύο 

χορωδίες , όπου η μία 

ασχολείται με την 

κλασική και την 

έντεχνη εν γένει , όχι 

όμως τη λαϊκή μουσική 

και η άλλη με τη 

μουσική της Μικράς 

Ασίας. Επίσης ,είμαι 

μέλος σε ένα ροκ 

συγκρότημα, έχω ένα 

συγκρότημα που 

ασχολείται με το 

λαϊκό, το ρεμπέτικο 

και το έντεχνο 

τραγούδι, τη 



<<Δασκαλαϊκή 

Μούσα>> που 

αποτελείται από 

καθηγητές Μέσης 

Εκπαίδευσης. Ακόμη, 

ασχολούμαι με τη 

Βυζαντινή μουσική και 

ως αυτόνομος 

τραγουδιστής με το 

λαϊκό γενικότερα. 

Γράφετε ο ίδιος 

στίχους για τα 

τραγούδια που 

ερμηνεύετε; 

Κ.Τ. Όχι , δεν έχω 

γράψει ποτέ στίχο για 

τραγούδι. Μου αρέσει 

να συνθέτω και να 

τραγουδάω. 

Με ποιο κριτήριο 

επιλέγετε τα 

τραγούδια που θα 

ερμηνεύσετε; 

Κ.Τ. Το κριτήριο το 

αλάνθαστο είναι η 

πρώτη στιγμή, ακριβώς 

η πρώτη στιγμή. Οι 

περισσότεροι μουσικοί 

το έχουμε αυτό. 

Πηγαίνεις δηλαδή στο 

στούντιο ηχογράφησης 

και σου βάζει ο 

συνθέτης να ακούσεις 

τραγούδια που σου 

έχει φτιάξει, στην 

πρωτόλεια δηλαδή 

μορφή τους.   Αυτό 

που μου αρέσει είναι η 

μελωδία, ο στίχος, το 

συναίσθημα που 

μπορεί να σου 

εκπέμψει ένα 

τραγούδι, το ύφος , το 

πόσο παράπονο 

βγάζει, το πόση 

μεγαλοπρέπεια βγάζει, 

τα μηνύματα που 

μεταφέρει. Τα 

κοινωνικά τραγούδια 

είναι, βέβαια, σπάνια 

στην εποχή μας. Τα 

περισσότερα είναι 

ερωτικά. 

Πώς ξεκίνησε η 

συνεργασία σας με 

τον Λάμπρο 

Καρελά; 

Κ.Τ. Το τελευταίο 

single που κάναμε με 

το Λάμπρο Καρελά 

είναι ένα ξανασμίξιμο 

του μισού 

συγκροτήματος << Τα 

Παιδιά από την 

Πάτρα>>. Ο Χρήστος 

Παπαδόπουλος 

μεσουρανεί τα 

τελευταία 20 χρόνια 

ως ανεξάρτητος 

συνθέτης και γράφει 

μουσική για τον 

κινηματογράφο και για 

τηλεοπτικές σειρές , 

όπως Το Κόκκινο 

Ποτάμι ως τελευταία 

μεγάλη επιτυχία και 

άλλα, βέβαια, 

κομμάτια. Είχα 

συνεργαστεί με το 

Χρήστο πριν από 2 

χρόνια στο << Χρόνος 

δίχως φως>> , μια 

ωραία τρυφερή 

μπαλάντα, ερωτική και 

τώρα μου πρότεινε να 

συνεργαστούμε με το 

Λάμπρο Καρελά, για 

να κάνουμε ένα 

ντουέτο το οποίο 

κυκλοφόρησε το 

Γενάρη , << Οι Δικές 

μας Νύχτες>>. Στο 

Λάμπρο άρεσε πάρα 

πολύ η ιδέα και 

δέχτηκε. Είναι ένας 

πολύ απλός άνθρωπος 

και θεωρώ πως θα 

μπορούσε να έχει γίνει 

περισσότερο γνωστός 

από ότι είναι τώρα, 

καθώς έχει πολύ 

ωραία φωνή. Το ότι 

δεν έγινε είναι 

αποτέλεσμα διάφορων 

παραγόντων, όχι 

σίγουρα δικό του 

θέμα. Η συνεργασία 

μου μαζί τους ήταν 

άψογη και όπως είπαν 

και οι δύο, ήταν η δική 

τους ανιδιοτελής 

προσφορά σε μένα. 

Έχετε συμμετάσχει 

κάποια στιγμή σε 

συναυλία ή κάποιο 

μουσικό σχήμα; 

Κ.Τ. Από το 1990 

συμμετέχω σε 

συναυλίες και μουσικά 

σχήματα, έχω 



δουλέψει σε μαγαζιά, 

έχω τραγουδήσει σε 

μουσικές σκηνές, στη 

Λυρική Σκηνή έχω 

διευθύνει χορωδίες 

και διάφορα άλλα. 

Πιστεύετε ότι σε 

λίγους μήνες πολλοί 

άνθρωποι θα 

ακούνε τα 

τραγούδια σας και 

θα τα βάλουν στις 

καρδιές τους και θα 

τα τραγουδάνε; 

Κ.Τ. Αυτό που μου λες 

το έχω από τον πρώτο 

μου δίσκο που είχα 

κάνει το 2005, που 

άρχισαν τα τραγούδια 

μου να παίζουν σε 

κάποιους 

ραδιοφωνικούς 

σταθμούς στην Αθήνα 

και στην επαρχία. Και 

τώρα που ακόμη 

παίζονται τα 

τραγούδια μου σε 

σταθμούς όπου μπορώ 

να τα προωθήσω και 

εγώ και όπου οι 

παραγωγοί τα περνάνε 

στα play list, νιώθω ότι 

μπαίνει ένα λιθαράκι 

στη ζωή μου κι ότι κάτι 

κάνω κι εγώ . 

Προσπαθούμε, λοιπόν, 

με υπομονή και πολλή 

δουλειά να 

πιστεύουμε ότι κάποια 

στιγμή τα τραγούδια 

θα ακουστούν 

περισσότερο. Δε 

στενοχωριόμαστε, 

γιατί χάνει τη μαγεία 

του αυτό που 

κάνουμε. 
 

Ποια άλλα 

ενδιαφέροντα έχετε; 
 

Κ.Τ. Ερευνώ διάφορες 

εκφάνσεις της 

μουσικής του 

παρελθόντος, κυρίως 

το παλιό λαϊκό 

τραγούδι. Ασχολούμαι, 

επίσης, με τον 

κινηματογράφο, με τις 

τέχνες γενικότερα, με 

τον αθλητισμό- είμαι 

μέλος του Δ .Σ. του 

αθλητικού σωματείου 

<< ΤΥΡΤΑΙΟΣ>>- και 

γενικότερα προσπαθώ 

να βρίσκω πράγματα 

να γεμίζω τη ζωή μου. 

Ποια είναι τα 

μελλοντικά σας 

σχέδια; 

Κ.Τ. Θα ήθελα να 

ασχολούμαστε με τη 

μουσική , να κάνουμε 

αυτό που μας αρέσει, 

μου αρέσει και να 

προσπαθώ 

καθημερινά να 

δημιουργώ κάτι 

καινούριο. Αυτή τη 

στιγμή είμαστε στο 

στούντιο με τη 

<<Δασκαλαϊκή 

Μούσα>>, για να 

προχωρήσουμε κάτι 

καινούριο. Στο μέλλον 

σκέφτομαι να κάνω 

συνεργασία μ’ έναν 

άλλο συνθέτη. Με το 

Χρήστο Παπαδόπουλο 

συνεχίζουμε τη 

συνεργασία μας , ίσως 

κάνω κάποιες 

συναυλίες και στο 

αναλόγιο συνεχίζω 

κανονικά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μ.Τ. 

Σας ευχαριστούμε για τη 

συνέντευξη , κύριε Τσιμπίδα, 

κι ευχόμαστε ολόψυχα να 

συνεχίσετε να παράγετε 

τέχνη. 

σας 

γενιά 

Μακάρι και η κόρη 

<< να συνεχίσει τη 

σας>> ,αφού αυτό 

επιθυμείτε και είναι σίγουρο 

ότι θα κάνει καλύτερη 

καριέρα από το μπαμπά της ! 



ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ της καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής Νικολάου Νικολέττας 
 

Το μάθημα της Ειδικής - Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, αποτελεί σημαντικό κι αναπόσπαστο κομμάτι 
στον κρίκο της εκπαιδευτικής διαδικασίας των μαθητών με κινητικές, αισθητηριακές ή πολλαπλές αναπηρίες του 
Σχολείου μας. 

Συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από τη φυσική τους κατάσταση ή το επίπεδο των 

κινητικών ικανοτήτων τους, με στόχο τη βελτίωση της γενικής φυσικής κατάστασης, τη μυϊκή ενδυνάμωση, την 

αντοχή, τη διατήρηση του μυϊκού τόνου, την πλευρίωση, την ψυχαγωγία, την αυτοπεποίθηση, την κοινωνικοποίηση 

κ.λπ. 

Όλοι αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες, όπως το στατικό 

ποδήλατο ισομετρικής κίνησης, ο κυλιόμενος διάδρομος, η ποδηλασία, το χόκεϊ, η καλαθοσφαίριση σε αμαξίδιο, το 

βόλεϊ καθιστών, το χάντμπολ σε αμαξίδιο, η επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ πονγκ), η ρυθμική γυμναστική, το 

μπάντμιντον, η μυϊκή ενδυνάμωση, ο στίβος κ.λπ. 

Το Σχολείο μας συμμετείχε φέτος στην ημερίδα ανάπτυξης αθλητισμού ΑμεΑ, 

που ήταν αφιερωμένη στον εκλιπόντα μαθητή μας Νίκο Καπλάνη. Η ημερίδα έλαβε χώρα στις 21/3/22 στο Κλειστό 

Γυμναστήριο του Δήμου Ιλίου Γ. Κακούρης, όπου οι μαθητές μας αγωνίστηκαν στο boccia και στην επιτραπέζια 

αντισφαίριση. 

Επίσης, συμμετείχαμε στο Πρόγραμμα επίδειξης κινητικών δεξιοτήτων (ΜΑΤΡ), που πραγματοποιήθηκε στο 

Ολυμπιακό στάδιο στις 13/4/22, υπό την αιγίδα των Special Olympics. 

Τέλος, στις 17/5/22 ολοκληρώθηκε το 7ο εσωτερικό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας αντισφαίρισης με τη συμμετοχή 
μαθητών και καθηγητών κι οι αγώνες Boccia μεταξύ τμημάτων. Ακολούθησε η απονομή μεταλλίων στους νικητές και 

διπλωμάτων κι αναμνηστικών πλακετών σε όλους τους συμμετέχοντες. 



ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθούμε στις αθλητικές διακρίσεις των μαθητών μας για 

φέτος: 

 Τσακίρη Διονυσία: αργυρό μετάλλιο στο boccia της κατηγορίας BC1,2 (ομαδικό), στους 

Παγκόσμιους αγώνες στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

 Ίσσα Αλία: 8η θέση στους Παραολυμπιακούς αγώνες στο Τόκιο στη ρίψη κορίνας.

 Χάσκια Αλφρέντο: δύο χρυσά μετάλλια στους Πανελλήνιους αγώνες ποδηλασίας, στην 

Κρήτη στα 14χμ και στα 33χμ.



ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ …ΤΟΙΧΟΥ 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ ΤΟΥ ΒΆΙΟΥ ΤΑΣΙΌΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΛΥΣΗ ΤΗΣ 

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑΣ 

 

Σ ΑΡΚΑΣΜΟΣ 

Υ ΑΚΙΝΘΟΣ 

Γ ΙΑΤΡΟΙ 
 

Χ ΩΡΙΣΤΡΑ 

Ω ΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Ρ ΑΘΥΜΙΑ – 

ΡΑΣΤΩΝΗ 

Ε ΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Σ ΥΜΠΟΝΩ 

Η ΛΙΟ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΈΙΟΥ 



 
 
 
 

ΠΑΜΕ ΖΑΚΥΝΘΟ!!! 
Μετά από 2 χρόνια κατορθώσαμε , επιτέλους, να πραγματοποιήσουμε την πολυήμερη εκδρομή μας στη 

Ζάκυνθο, εκεί όπου γεννήθηκε ο Διονύσιος Σολωμός πού έγραψε το ποίημα << Ύμνος εις την Ελευθερία>> , οι 

δύο στροφές του οποίου αποτελούν τον Εθνικό Ύμνο της χώρας μας. Καταρχάς, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη  

στο λόφο του Στράνη , όπου ο εθνικός μας ποιητής εμπνεύστηκε τον << Ύμνο εις την Ελευθερία>>. 

Επισκεφτήκαμε το << Μουσείο Σολωμού και επιφανών Ζακυνθίων>>, ένα μουσείο αφιερωμένο στο Διονύσιο 

Σολωμό και τον Ανδρέα Κάλβο, και το << Μουσείο Μεταβυζαντινής Τέχνης>> με τις περίφημες αγιογραφίες. Δε  

θα έλειπε, βέβαιά, από το πρόγραμμά μας και το << Μουσείο Χέλμη Φυσικής Ιστορίας>> , με 3.000 δείγματα 

και στόχο την ενημέρωση για τη φυσική κληρονομιά της Ζακύνθου και άλλων περιοχών του πλανήτη, αλλά και  

το περιβαλλοντικό πάρκο στον κόλπο του Γέρακα, για να μάθουμε για τη χελώνα Καρέτα-Καρέτα. Λίγο πριν 

αναχωρήσουμε από το νησί , πήγαμε στο ναό του Αγίου Διονυσίου για προσκύνημα. 

Μια πολύ ωραία και γεμάτη εκδρομή τελείωσε. 

Και του χρόνου, παιδιά!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι δράσεις του σχολείου μας. 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς τα πολιτισμικά μας δρώμενα ήταν πολλά. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε μουσεία, 

όπως το Εθνικό Αρχαιολογικό , το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Μουσείο 

Μικρασιατικού Ελληνισμού << ΦΙΛΙΩ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ>> στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική  

καταστροφή, το Μουσείο Αυτοκινήτων και άλλες πολλές διδακτικές επισκέψεις. Επίσης , οι <<LATINO ESPECIAL>>, η 

χορευτική ομάδα του σχολείου μας, μέρος της ευρύτερης διασχολικής, παιδαγωγικής και πολιτιστικής ομάδας των 

ΟΝΕΙΡΟΔΙΑΙΤΩΝ, πολλές φορές χόρεψαν και μας μετέφεραν το εορταστικό πνεύμα της εκάστοτε χρονικής στιγμής. Μάλιστα, 

η συμπεριληπτική διασχολική ομάδα των ΟΝΕΙΡΟΔΙΑΙΤΩΝ, δημιούργησε την ταινία << Εάλω η Πόλις. Ουκ εάλω η ρίζα>> την  

οποία παρακολουθήσαμε όλοι στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο << Μίκης Θεοδωράκης>> του Δήμου Ιλίου 

με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Ακόμη, επισκεφτήκαμε το Μοναστήρι της Παναγίας της 

Γοργοεπήκοου στη Μάνδρα Αττικής. 
 

Η Παναγία να μας βοηθάει και να είναι αστείρευτη πηγή ζωής! 
 

Τι άλλο να πούμε! Προγράμματα υγείας , περιβαλλοντικά, << θεραπευτικοί σκύλοι>> , θεατρικές παραστάσεις, εικαστικά 

εργαστήρια, συμμετοχή στο συμβούλιο εφήβων του Δήμου Ιλίου και άλλες πολλές δράσεις…. 
 

Σίγουρα ξεχάσαμε να αναφέρουμε πολλά πράγματα. Ζητάμε συγνώμη. Να ξέρετε, όμως , ότι σας αγαπάμε όλους για την 

προσφορά σας! Και τιμάμε τη μνήμη αυτών που << ταξίδεψαν>>, του Νίκου, του Ανδρέα, … 
 

Σας ευχαριστούμε! 


	ΤΟ ΣΤΥΛ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΜΟΔΑ
	ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  από τους μαθητές του Γ2
	ΑΓΧΟΣ: Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ
	Β) Άμεσα- αμέσως
	Γ) Έκτακτα – εκτάκτως
	Δ) Καταρχήν- κατ’ αρχάς
	ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ
	Κύριε Τσιμπίδα, είστε τυφλός. Γεννηθήκατε έτσι ή συνέβη κάποια στιγμή στη ζωή σας;
	Πείτε μας πώς
	Αισθανθήκατε ποτέ μειονεκτικά;
	Σας έχει δυσκολέψει η αναπηρία σας στην προσωπική,
	Είχατε ποτέ κάποιο σκύλο οδηγό; Αν όχι, θα θέλατε να αποκτήσετε;
	Πώς σκεφτήκατε να ασχοληθείτε με τη μουσική; Σας είχε παρακινήσει κάτι; Σας είπε κάποιος ή ακούσατε κάτι και είπατε ότι θέλετε να γίνετε μουσικός;
	Πώς αποφασίσατε να δουλέψετε ως μουσικός στο σχολείο;
	Πώς προέκυψε η ενασχόλησή σας με τη βυζαντινή μουσική;
	Αν δεν είχατε ασχοληθεί μ’ αυτό το είδος μουσικής , με ποιο άλλο είδος θα θέλατε;
	Γράφετε ο ίδιος στίχους για τα τραγούδια που ερμηνεύετε;
	Με ποιο κριτήριο επιλέγετε τα τραγούδια που θα ερμηνεύσετε;
	Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας με τον Λάμπρο Καρελά;
	Έχετε συμμετάσχει κάποια στιγμή σε συναυλία ή κάποιο μουσικό σχήμα;
	Πιστεύετε ότι σε
	τραγούδια σας και θα τα βάλουν στις καρδιές τους και θα τα τραγουδάνε;
	Ποια άλλα


	ΠΑΜΕ ΖΑΚΥΝΘΟ!!!
	Οι δράσεις του σχολείου μας.
	Σας ευχαριστούμε!


