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        ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  Συνεχώς και περισσότεροι άνθρωποι όλων των 

ηλικιών  χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι 

ένας παγκόσμιος ιστός και συμβολίζεται με www (world 

wide web). Εκεί μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για 

οποιοδήποτε θέμα θέλει, εικόνες ή βίντεο, να ακούσει 

μουσική ή να παρακολουθήσει ταινίες, να επικοινωνήσει 

με φίλους ή και αγνώστους μέσα από gmail, skype κα. 

και να παίξει παιχνίδια. Μια άλλη χρήση του διαδικτύου 

είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το fb, 

twitter, instagram. 

    Όμως ο κίνδυνος συχνά παραμονεύει: άγνωστοι 

φίλοι, ιοί, κακόβουλες διαφημίσεις, ύποπτα μηνύματα! 

Για να ενημερωθούμε για την ασφάλεια μας στο 

διαδίκτυο συμμετείχε το σχολείο μας σε μια 

τηλεδιάσκεψη που οργάνωσε το Τμήμα Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας 

και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Αφού 

παρακολουθήσαμε προσεκτικά, εμείς οι «Πειρατές 

των…νέων» του Δ2 σας γράφουμε μερικές συμβουλές 

για να πλοηγείστε με ασφάλεια. 

   Δεν κάνουμε φίλους μας αγνώστους, γιατί ποτέ δεν 

ξέρουμε ποιος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Ακόμη 

και αν κάνουμε άγνωστο φίλο, δε δίνουμε ποτέ 

προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο ή κωδικούς και φυσικά σε καμιά περίπτωση 

δε συναντιόμαστε με «εικονικούς» φίλους. Προσέχουμε 

τι σχολιάζουμε και όσα ανεβάζουμε σε σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης, αφού ό,τι αποθηκεύσουμε στο 

internet μένει εκεί, ακόμη και αν αργότερα το 

μετανιώσουμε.                                        

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΗΘΟΠΟΙΟ 

Οι ενήλικες περνούν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας 

τους στη δουλειά, γι΄ αυτό και είναι πολύ  

σημαντικό να επιλέγουμε ως νέοι το επάγγελμα 

που μας αρέσει και θα μας κάνει ευτυχισμένους. 

Επιλέξαμε για σας να πάρουμε συνέντευξη από 

τρεις επαγγελματίες, ώστε να ενημερωθείτε για 

το επάγγελμά τους. Μία από τους καλεσμένους 

μας ήταν η κ. Ευαγγελίδου, ηθοποιός, η οποία 

χαμογελαστή και υπομονετική απάντησε σε όλες 

μας τις ερωτήσεις. Διαβάστε λοιπόν όσα μας είπε:  

-   κ. Ευαγγελίδου μπορεί καθένας να γίνει 

ηθοποιός και πώς; 

- Μπορεί καθένας να γίνει οτιδήποτε, αρκεί να το 

αγαπάει, να του αρέσει και να θέλει να το κάνει. Ο 

καθένας που αγαπά το επάγγελμα του ηθοποιού, 

μπορεί να γίνει ηθοποιός. Από τη στιγμή που το 

αγαπά, σημαίνει ότι έχει και ταλέντο σ’ αυτό. 

Όπως και στα άλλα επαγγέλματα, το σπουδάζεις 

είτε σε πανεπιστημιακό επίπεδο στην έδρα 

θεατρολογίας είτε σε κάποια δραματική σχολή. 

 
-Πώς βρίσκει κανείς δουλειά μετά τις σπουδές και 

πού μπορεί να εργασθεί; 

Όπως σε όλες τις δουλειές, χρειάζεσαι ένα 

βιογραφικό. Όμως σε δοκιμάζουν αν κάνεις για τη 

συγκεκριμένη δουλειά, κάνεις δηλαδή οντισιόν. Σαν 

ηθοποιός μπορείς να εργασθείς είτε στο θέατρο, 

που είναι η βασική δουλειά του ηθοποιού, είτε 

στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση είτε σε 

μεταγλωττίσεις είτε στο ραδιόφωνο είτε ως 

δάσκαλος θεάτρου σε κάποια σχολή. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Διαδίκτυο & τηλεδιάσκεψη  - σελ. 1+2 

Συνέντευξη από την κ. Ευαγγελίδου,ηθοποιό  - σελ. 1 + 4 

Πετώντας με την Ειρήνη … αφιερωμένο στον Βαγγέλη 

Γιακουμάκη –σελ 2 

Ήθη & Έθιμα του Πάσχα / Τσουρέκια -  σελ. 3 

Οικολογικές βόλτες σελ 3+7 

Συνέντευξη από τον κ. Βρεττό, μηχανολόγο μηχ.  –  σελ. 5  

Συνέντευξη από τον κ.Αλεξόπουλο, φυσιοθεραπευτή- σελ. 6  

Βιβλία που διαβάσαμε και σας προτείνουμε  –  σελ. 7 

Κοπή Βασιλόπιτας – σελ 7 

Ώρα για διασκέδαση: αινίγματα /κρυπτο-σταυρόλεξα  σελ. 8 

συνέχεια σελ. 4                     

συνέχεια σελ. 2                     
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Αποφεύγουμε να ανεβάζουμε φωτογραφίες, γιατί είναι 

διαθέσιμες σε όλον τον κόσμο και μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν και να παραποιηθούν από 

οποιονδήποτε. Επίσης σημαντικό είναι να μην 

κατεβάζουμε από άγνωστες ιστοσελίδες ή να τις 

επισκεπτόμαστε μια και μπορεί να κολλήσουμε ιό και να 

διαγραφούν από τον ΗΥ μας πληροφορίες σημαντικές 

για εμάς ή να μη λειτουργεί πλέον σωστά ο ΗΥ μας. 

Παιδιά προσοχή: συζητάτε με τους γονείς και τους 

δασκάλους σας  ποιες σελίδες επισκέπτεστε, πόση ώρα 

χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο και κυρίως αν κάποιος σας 

κάνει να νιώσετε άβολα ή έχει ύποπτη συμπεριφορά !! 

Είναι πολύ σημαντικό !!! 

Ευχόμαστε σε όλους ευχάριστη και ασφαλή πλοήγηση! 

                               Από τους … «Πειρατές των…νέων» 

 

ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ –  

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 

Ο Σπίθας προσπαθεί να ενταχθεί στο καινούριο του 

σχολείο... Η Δροσιά δεν τον συμπαθεί... Η Χρύσα 

φοβάται να υπερασπιστεί το Σπίθα και να μιλήσει... και 

τότε η Μάγισσα Διχόνοια, που έχει αποφασίσει να 

δημιουργήσει τη «Μεγάλη Αυτοκρατορία της Βίας», 

αφού πρώτα φυλακίζει την Ειρήνη εμπλέκει τα παιδιά 

σε έναν κύκλο βίας και τα φυλακίζει. Για να 

απελευθερωθούν χρειάζονται τα τρία μαγικά κλειδιά, 

που η μάγισσα έχει καλά κρυμμένα: του πιο δυνατού, 

του πιο σημαντικού και αυτού που είδε το φως. Τα 

παιδιά αποφασισμένα τα αναζητούν στα τέσσερα σημεία 

του ορίζοντα. Στην περιπέτειά τους μπαίνουν σε 

φανταστικούς κόσμους και πέφτουν πάνω σε δράκους, 

μαγικά χαλιά και αγέρηδες με έναν και μόνο στόχο: να 

απελευθερώσουν την Ειρήνη και να την φέρουν πίσω 

στη γη.  

 

 

 

 

 

Φυσικά είναι η θεατρική παράσταση που παρακολούθησε 

το σχολείο μας τον Μάρτιο, όμως καθημερινά στο 

 σχολείο μας θα εντοπίσουμε έναν Σπίθα, μια 

Δροσιά και μια Χρύσα. Σε ποιον πρέπει να 

απευθυνθούμε;  

Η απάντηση είναι απλή. Στους δάσκαλους,  στους 

γονείς μας ή σε κάποιον που εμπιστευόμαστε.  

Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται σε πολλές 

χώρες του κόσμου. 

Ονομάζεται και bullying και είναι η βίαιη 

συμπεριφορά παιδιών σε ένα άλλο παιδί 

προκαλώντας του πόνο ή αναστάτωση. Οι μορφές 

του σχολικού εκφοβισμού είναι ο λεκτικός 

εκφοβισμός δηλαδή η κοροϊδία,  ο σωματικός 

εκφοβισμός όπως τα χτυπήματα και οι 

παρενοχλήσεις, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός  μέσω 

διαδικτύου και μηνυμάτων από κινητό τηλέφωνο 

και ο κοινωνικός, όταν αφήνουμε κάποιον στο 

περιθώριο. 

Πριν λίγο καιρό εξαφανίστηκε ένα νέο παιδί, ένας 

φοιτητής, ο Βαγγέλης Γιακουμάκης. Το παιδί αυτό 

ήταν θύμα του σχολικού εκφοβισμού.  

 
Αν κάποιος μιλούσε στους δασκάλους, στους 

γονείς  και στους φίλους του  Βαγγέλη  ίσως να  

μην είχε συμβεί αυτό το   δυσάρεστο γεγονός και ο 

Βαγγέλης ακόμα να ζούσε…… Δεν πρέπει να 

ντρεπόμαστε και να φοβόμαστε, αλλά να 

ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ…….. 

                      Γεωργιάννα Α. – Παντελής Α. 

 

 

 

 

 

Την εφημερίδα μας θα βρείτε και σε ηλεκτρονική μορφή στην 

ιστοσελίδα του σχολείου 5dim-serron.ser.sch.gr , όπου θα 

βρείτε και όσα άρθρα δε χώρεσαν στην έντυπη μορφή. 
Υπ. Εκπ/κός: Στ. Τρέντσιου 

συνέχεια από σελ. 1                     

file:///D:/ΔΗΜΟΤΙΚΟ/Ν.%20ΣΚΟΠΟΣ%20%202012%20-%202013/ΣΧΟΛΙΚΗ%20ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ/Δ%20ΤΕΥΧΟΣ/dim-n-skopou.ser.sch.gr
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   Ήθη και Έθιμα του Πάσχα 

Το Πάσχα είναι μια μεγάλη γιορτή  της χριστιανοσύνης. 

Το γιορτάζουν και οι ορθόδοξοι και οι καθολικοί σε όλο 

τον κόσμο. Στην Ελλάδα το Πάσχα έχουμε  πολλά 

διαφορετικά ήθη και έθιμα. Μερικά από αυτά είναι το 

σούβλισμα  του αρνιού, το σπάσιμο τον κόκκινων αυγών 

και τα νόστιμα μεζεδάκια όπως το κοκορέτσι και ο 

σουφλιμάς ή αλλιώς κοντοσούβλι. 

Από την Καθαρά Δεύτερα ως το Μεγάλο Σάββατο 

κάνουμε νηστεία. 

Τη  Μεγάλη Εβδομάδα συνηθίζεται να φέρνει ο νονός 

στο βαφτιστήρι του μια λαμπάδα και εκείνο του 

πηγαίνει τσουρέκι με κόκκινα αυγά που συμβολίζουν το 

αίμα του Χριστού.  

Τη Μεγάλη Πέμπτη βάφουν οι νοικοκυρές τα κόκκινα 

αυγά.  

 

 

Το βράδυ κάνουμε ολονυχτία στην εκκλησιά, αφού είναι 

η ημέρα του Μυστικού Δείπνου, της προδοσίας και 

Σταύρωσης του Χριστού. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι 

μέρα πένθους. Οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα. Μετά 

την αποκαθήλωση του Χριστού κοπέλες στολίζουν  τον 

Επιτάφιο με λουλούδια και το ίδιο βράδυ ακολουθούμε 

την Περιφορά του Επιταφίου με αναμμένα κεριά και 

φαναράκια. Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ φοράμε 

όμορφα ρούχα και πηγαίνουμε στην εκκλησία. Τα 

μεσάνυχτα που χτυπούν οι καμπάνες, ανάβουμε τη 

λαμπάδα με το άγιο φως και ευχόμαστε «Χριστός 

Ανέστη», είναι το βράδυ της Ανάστασης!! Παντού 

ηχούν χαρμόσυνες ευχές «Αληθώς Ανέστη»,  

«Αληθώς ο Κύριος». Επιστρέφοντας στο σπίτι όλη η 

οικογένεια μαζί τρώμε την παραδοσιακή μαγειρίτσα και 

τσουγκρίζουμε τα κόκκινα αυγά. Την Κυριακή του 

Πάσχα σηκωνόμαστε νωρίς για να ψήσουμε το  αρνάκι 

και να γλεντήσουμε την Ανάσταση του Κυρίου.    

Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα !!           

Κωσταντίνος Βρ - Χριστίνα Δ. 

 

 

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ 

Υλικά 

4 κιλά αλεύρι 

18 αυγά  

500 γρ φυτίνη 

2 φακ. μαχλέπι τριμμένο 

 1 φακ. μαστίχα τριμμένη 

1200 γρ. ζάχαρη 

1200ml γάλα πλήρες  

2 κ.γ. ξύσμα πορτοκάλι 

400 γρ. μαγιά νωπή 

Εκτέλεση 

Λιώνουμε τη μαγιά στο μισό χλιαρό γάλα, ρίχνουμε 

και το μισό κιλό αλεύρι, ανακατεύουμε, το   

σκεπάζουμε  και αφήνουμε να φουσκώσει 1 ώρα. 

Βάζουμε σε μια μεγάλη λεκάνη όλο το αλεύρι και 

κάνουμε μια λακκούβα στη μέση. Εκεί βάζουμε την 

μαγιά, την μαστίχα, το μαχλέπι και το ξύσμα. 

Λιώνουμε τη ζάχαρη στο υπόλοιπο χλιαρό γάλα 

και το ρίχνουμε στη μαγιά. Ανακατεύουμε κυκλικά 

από μέσα προς τα έξω μέχρι η ζύμη μας να 

τραβήξει όλο το αλεύρι. Στο τέλος έχοντας λιώσει 

το βούτυρο και παίρνοντας 3 κ.σ το ρίχνουμε στη 

ζύμη. Το ρίχνουμε όλο και κάνοντας κυκλικές 

κινήσεις ( από μέσα προς τα έξω) ζυμώνουμε 

μέχρι να τραβήξει όλο το βούτυρο. Αφήνουμε να 

φουσκώσει (σε μια πιο μεγάλη λεκάνη) για 2 ώρες. 

Πλάθουμε σε ότι σχήμα θέλουμε, μετά τα 

αφήνουμε να φουσκώσουν για 20 λεπτά. Τα 

αλείφουμε με αυγό (κρόκο + λίγο γάλα). Ψήνουμε 

στους 170ο σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα. 

                                                            Γιώτα Γ. 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΟΛΤΕΣ !!!! 

Όπως όλοι ξέρουμε ένα πολύ καλό μεταφορικό 

μέσο για παιδιά και μεγάλους είναι το ποδήλατο. 

Μπορεί κανείς με το ποδήλατο να πάει στη 

δουλειά του ή  βόλτα,  χωρίς έξοδα βενζίνης και 

χωρίς να μολύνει το περιβάλλον !! Μάλιστα 

ταυτόχρονα γυμνάζεται !! 

Όμως χρειάζεται προσοχή για να μην 

κινδυνεύουμε. Γι’ αυτό ποδηλάτες και 

ποδηλάτισσες ακολουθήστε τις οδηγίες μας για να 

μετακινηθείτε με ασφάλεια στο δρόμο!     

 συνέχεια σελ. 7                     
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-Τι σας αρέσει σ’ αυτό το επάγγελμα και ποιες είναι οι 

δυσκολίες του; 

Εμένα μου αρέσει σ΄ αυτό το επάγγελμα ότι 

χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας. Επίσης ότι πρέπει να 

μιμηθώ τον πόνο, την αγάπη ή την χαρά των άλλων, 

δηλαδή πρέπει να βγω από τον εαυτό μου, να ξεχάσω τον 

εγωισμό και να κοιτάξω πώς νιώθουν οι άλλοι. 

Οι δυσκολίες είναι πολλές. Καταρχήν δεν είναι σταθερό 

επάγγελμα, έχει πολύ μεγάλα ποσοστά ανεργίας. Οι 

συμφωνίες που κάνουμε για δουλειές κρατούν μόνο 

μερικούς μήνες. Πολύ σκληρό επίσης είναι ότι μπορεί 

κάποιος να σ’ απορρίψει και να μη σου δώσει δουλειά γι’ 

αυτό που είσαι, π.χ. να μην του κάνει το ύψος σου ή αυτό 

που εκπέμπεις. Πρέπει να το αντέχει κάποιος. Όμως 

τότε γίνεσαι πιο δυνατός και το παλεύεις. 

-Πόσα χρόνια δουλεύετε στο χώρο αυτό ; Μπορείτε να 

μας πείτε κάποια τηλεοπτικά ή θεατρικά έργα σας; 

Δουλεύω από το 1992, 23 χρόνια σαν επαγγελματίας, 

όμως εγώ έχω την ιδιαιτερότητα να ‘μαι παιδί ηθοποιών, 

οπότε μπήκα στο θέατρο πολύ νωρίτερα. Έχω κάνει 

πολλές τηλεοπτικές δουλειές, αλλά και στο θέατρο. Η 

δουλειά μέσα από την οποία με γνώρισε ο κόσμος ήταν 

μια καθημερινή σειρά, η «Λάμψη», όπου εργάσθηκα για 

οκτώ συνεχόμενα χρόνια. Συνεργάσθηκα και 

συνεργάζομαι επίσης και με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ των Σερρών 

και με άλλα πολλά θέατρα. 

-Στα χρόνια του Περικλή η πόλη της Αθήνας πλήρωνε 

τα εισιτήρια των φτωχών πολιτών, γιατί πίστευαν ότι 

μέσα από το θέατρο οι άνθρωποι δεν διασκεδάζουν 

απλώς αλλά και μορφώνονται. Συμφωνείται μ΄ αυτή την 

άποψη;  

Βεβαίως συμφωνώ. Θεωρώ το θέατρο βιβλίο του λαού. 

-Από τις αρχαίες θεατρικές κωμωδίες ή τραγωδίες εσείς 

πού θα επιλέγατε να παίξετε και γιατί; 

Μου αρέσουν και τα δυο και θα έπαιζα σε οποιοδήποτε. 

Έχω παίξει στους «Βατράχους» του Αριστοφάνη και τον 

«Αμφιτρίωνα». 

-Με ποιους άλλους επαγγελματίες συνεργάζεται ένας 

ηθοποιός για να δημιουργηθεί ένα  θεατρικό ή 

τηλεοπτικό έργο; 

Με πάρα πολλούς !! Για να φτάσουμε στο τελικό έργο 

 

χρειάζονται ο σκηνοθέτης και ο βοηθός του, ο 

σκηνογράφος, ο φροντιστής, ο κάμεραμαν, ο 

μπούμαν, οι κομμωτές, μακιγιέζ, ενδυματολόγοι, 

κομπάρσοι, μουσικοί, μοντέρ και στο θέατρο και οι 

φωτιστές, ηλεκτρολόγοι και οι τεχνικοί του 

θεάτρου. Παλαιότερα υπήρχαν και οι διαλογιστές, 

που υπαγόρευαν τα λόγια. 

- Σας αρέσει περισσότερο το θέατρο ή η 

τηλεόραση και γιατί; 

Εμένα προσωπικά μου αρέσει το θέατρο, γιατί είναι 

ζωντανό. Ακόμη και το ίδιο έργο είναι διαφορετικό 

σε κάθε παράσταση. Συμμετέχουν και οι θεατές, 

μπορείς να δεις τα συναισθήματά τους. 

- Μπορείτε να μας περιγράψετε μια ημέρα στη 

δουλειά;  

Καταρχήν οι ηθοποιοί δουλεύουν όλες τις μέρες, 

εκτός από Δευτέρα. Οι πρόβες διαρκούν 

καθημερινά 5 ώρες και τα απογεύματα ή τα βράδια 

έχουν τις παραστάσεις. Για να ολοκληρωθεί μια 

παράσταση ή μια ταινία χρειάζονται περισσότεροι 

από 2 μήνες. Στις τηλεοπτικές δουλειές και να 

γίνει κάποιο λάθος στο γύρισμα, υπάρχει η 

δυνατότητα να κοπεί η σκηνή και να γίνει μοντάζ. 

Στο θέατρο πάλι, αν κάνουμε κάποιο λάθος, το 

καλύπτουμε οι ίδιοι με τη βοήθεια των 

συναδέλφων μας.  Συχνά  στα γυρίσματα έχουμε 

ρακόρ, δηλαδή όταν γυρίζουμε τη συνέχεια μιας 

σκηνής μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, πρέπει 

τα μαλλιά μας να είναι ίδια, να μην έχουμε δηλαδή 

κουρευτεί ή αλλάξει γενικά, τα ρούχα μας να είναι 

ίδια και φυσικά να έχουμε την ίδια διάθεση. 

- Οι ηθοποιοί πώς έχουν ασφάλεια υγείας και από 

πού παίρνουν σύνταξη;  

Οι ηθοποιοί είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, έχουν 

ένσημα, και από εκεί παίρνουν σύνταξη. 

- Θα συνιστούσατε σε κάποιον να γίνει ηθοποιός; 

Νομίζω ότι κανένας ηθοποιός δε θα συνιστούσε σε 

κάποιον να γίνει ηθοποιός. Είναι ένα δύσκολο 

επάγγελμα. Όμως παρά τις δυσκολίες, κάποιος 

που το αγαπά θα τα αγνοήσει όλα και θα το 

επιλέξει. 

συνέχεια από σελ. 1                     

συνέχεια σελ. 5                     
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-Πληροφορηθήκαμε για τη συμμετοχή σας πρόσφατα σε 

φιλανθρωπική εκδήλωση για το ΚΕΘΙΣ. Μπορείτε να μας 

πείτε λίγα λόγια γι’ αυτό; 

Ήταν μια εκδήλωση, στην οποία με την παρουσία μας 

βοηθήσαμε να μαζευτούν χρήματα για το ΚΕΘΙΣ. Όλοι 

συμμετείχαν εθελοντικά. Τα παιδιά, και όλοι οι αναβάτες, 

στο Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας μαθαίνουν μέσα από 

το βάδισμα του αλόγου τις κινήσεις. Έτσι μπορούν και 

άνθρωποι με κινητικά προβλήματα να βοηθηθούν.   

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Ευαγγελίδου   για τον χρόνο 

που μας αφιέρωσε και την προθυμία της να λύσει όλες 

τις ενθουσιώδεις απορίες μας με χαμόγελο !! 

 Σοφία Π. –Μαριτίνα Λ. –Δημήτρης Π. -Χριστίνα Δ.                      

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΒΡΕΤΤΟ-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

Ο επόμενος καλεσμένος μας, ο κ. Βρεττός, μας εξήγησε 

αναλυτικά το επάγγελμα του μηχανολόγου μηχανικού. 

-Τι σπουδές χρειάζονται για να γίνει κάποιος μηχανολόγος 

μηχανικός και τι ακριβώς κάνει; 

Οι μηχανολόγοι μελετούν τα φυσικά φαινόμενα και τα 

εφαρμόζουν σε μηχανές. Αφού δώσουν πανελλήνιες 

εξετάσεις, τελειώνοντας το λύκειο, είτε σπουδάζουν σε 

Πολυτεχνείο είτε στα ΤΕΙ Μηχανολογίας. 

- Πώς βρίσκει κανείς δουλειά μετά τις σπουδές και πού 

μπορεί να εργασθεί; 

Βασικά μπορεί να εργασθεί είτε ως ελεύθερος 

επαγγελματίας ανοίγοντας ένα δικό του τεχνικό γραφείο 

όπου θα αναλαμβάνει μελέτες, είτε στη βιομηχανία ως 

υπεύθυνος παραγωγής άρα στέλνει βιογραφικά, είτε στην  

εκπαίδευση όπου διορίζεται. 

- Τι σας αρέσει, αλλά και ποιες είναι οι δυσκολίες σ’ αυτό 

το επάγγελμα;  

Εμένα προσωπικά μου αρέσει ιδιαίτερα το αίσθημα της 

δημιουργίας, η χαρά ότι πέτυχε αυτό που μελέτησες και 

σχεδίασες. Αντίθετα είναι πολύ δυσάρεστο και είναι και μια 

δυσκολία, να μην αντέξει το έργο που έχεις σχεδιάσει, να 

μην λειτουργήσει. 

-Χρειάζεται να επιμορφώνεστε για εξελίξεις στη επάγγελμά 

σας; 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιμορφώνεται ένας 

 μηχανολόγος καθημερινά, αφού η τεχνολογία 

εξελίσσεται ραγδαία και υπάρχουν πάντα νέα 

επιτεύγματα. 

- Χρειάζεται να συνεργάζεται ένας μηχανολόγος 

μηχανικός με άλλες ειδικότητες και ποιες; 

Πάντα χρειάζεται να συνεργάζεται και οι 

ειδικότητες είναι ανάλογα με το έργο που έχει να 

κάνει: για παράδειγμα  για να κάνει τη μελέτη και 

να δημιουργήσει ένα ασανσέρ θα συνεργαστεί με 

τον πολιτικό μηχανικό. 

- Ποιο είναι το ωράριο της δουλειάς; 

Ανάλογα με το πού δουλεύει, αλλάζει και το 

ωράριο. Αν έχει δικό του γραφείο, ορίζει τις ώρες 

ο ίδιος και μπορεί να εργάζεται πάρα πολλές ώρες 

όταν έχει να κάνει μελέτες. Αν εργάζεται στη 

βιομηχανία, δουλεύει οκτάωρο ή αν διδάσκει σε 

σχολείο, έχει το ωράριο του σχολείου. 

 
-Οι μηχανολόγοι πώς έχουν ασφάλεια υγείας και 

σύνταξη; 

Έχουν το δικό τους ασφαλιστικό ταμείο το 

λεγόμενο Τ.Σ.Μ.Δ.Ε. όπου πληρώνουν εισφορές, 

άσχετα από το αν έχουν πελατεία ή όχι. Έτσι από 

κει έχουν και ασφάλεια υγείας και σύνταξη. 

-Υπήρχαν παλαιότερα μηχανολόγοι μηχανικοί; 

Ας πούμε πριν 100 χρόνια δεν υπήρχε ο κλάδος 

της μηχανολογίας, αλλά εντάσσονταν στους 

 Φυσικούς.  

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Βρεττό για τον χρόνο 

του και τη διάθεσή του να μας μυήσει στην 

επιστήμη της Μηχανολογίας! 

 

    Μαρίνα Βλ.– Δημήτρης Κ – Χριστίνα - Παντελής 

συνέχεια από σελ. 4                     
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 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ –

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 

Ο τρίτος καλεσμένος μας, ο κ. Αλεξόπουλος, μας 

ενημέρωσε για το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή. 

-Πώς γίνεται κάποιος φυσιοθεραπευτής και τι ακριβώς 

κάνει;    

Ένας φυσιοθεραπευτής εφαρμόζει ειδικές μεθόδους 

θεραπείας σε άτομα που έχουν π.χ. τραυματιστεί. Μετά 

τις πανελλαδικές εξετάσεις σπουδάζει στα ΤΕΙ 

φυσικοθεραπείας για 4 χρόνια, όπου αρχικά παίρνει 

γενικές γνώσεις ιατρικής. 

-Πώς και πού βρίσκει δουλειά μετά τις σπουδές; 

Στέλνοντας βιογραφικά ή μέσα από διαγωνισμούς 

δουλεύει σε νοσοκομεία, ιδρύματα, ιδιωτικά εργαστήρια ή 

και αθλητικές ομάδες. 

-Για να ανοίξει φυσιοθεραπευτήριο τι χρειάζεται; Είναι 

μεγάλο το κόστος; 

Πρώτα βγάζεις άδεια. Επίσης χρειάζεται μεγάλος 

χώρος, 70 τ. μ. περίπου, και διάφορα ιατρικά μηχανήματα 

και όργανα γυμναστικής. Το κόστος είναι μεγάλο λόγω 

των μηχανημάτων π.χ μόνο το μηχάνημα της διαθερμίας 

κοστίζει 5.000 €.  

- Τι σας αρέσει στη δουλειά σας και ποιες είναι οι 

δυσκολίες ; 

Είναι μεγάλη η ικανοποίηση όταν η θεραπεία που 

προσφέρουμε βγαίνει εις πέρας. Δύσκολο είναι ότι 

κάποιες παθήσεις είναι μακροχρόνιες και ψυχοφθόρες, 

ειδικά όταν δουλεύουμε με μικρά παιδιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ποιο είναι το ωράριο εργασίας ενός φυσιοθεραπευτή; 

Όταν είναι ιδιώτης εργάζεται από το πρωί ως το βράδυ. 

Αν εργάζεται σε κάποιο φορέα, δουλεύει οκτάωρο. 

-Χρησιμοποιείτε κάποια εργαλεία και μηχανήματα για τη 

φυσιοθεραπεία; Μπορείτε να μας πείτε κάποια από αυτά; 

Χρησιμοποιούμε πάρα πολλά εργαλεία όπως μπάλες για 

τα παιδιά, τροχούς, ξυλάκια, λάμπες διαθερμίας κ.α. 

- Πότε χρειάζεται κανείς φυσιοθεραπεία και ποιες 

είναι οι συχνότερες ηλικίες που έρχονται για 

φυσιοθεραπεία; 

Πιο συχνά έρχονται οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που 

έχουν προβλήματα υγείας για παράδειγμα μετά 

από ένα εγκεφαλικό, που είναι και μια δύσκολη 

κατάσταση, και πιο σπάνια νέοι και παιδιά αν,  ας 

πούμε, σπάσουν το ποδαράκι τους και 

αναγκαστούν να μείνουν ακίνητοι για λίγο καιρό. 

- Οι φυσιοθεραπευτές χρειάζεται να συνεργάζονται 

με άλλους επαγγελματίες και με ποιους; 

Χρειάζεται πάντα η συνεργασία για το καλύτερο 

αποτέλεσμα για τον ασθενή. Ο φυσιοθεραπευτής 

συνεργάζεται με τον γιατρό, τον ψυχολόγο, τον 

νοσηλευτή, τον προπονητή αλόγων όταν γίνεται και 

θεραπευτική ιππασία και φυσικά με τον ίδιο τον 

ασθενή και την οικογένειά του. 

-Οι φυσιοθεραπευτές πως έχουν ασφάλεια υγείας 

και από πού παίρνουν σύνταξη; 

Ασφάλεια υγείας και σύνταξη έχουν από τα ταμεία 

ασφάλισης ΙΚΑ- ΤΕΒΕ ή ΔΗΜΟΣΙΟ ανάλογα με 

το πού δουλεύουν.  

- Υπήρχαν παλαιότερα φυσιοθεραπευτές; 

 Ναι, όμως όχι όπως τώρα. Δε σπούδαζαν ούτε 

είχαν πολλά μηχανήματα, αλλά έκαναν πρακτικά. 

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Αλεξόπουλο για τον 
χρόνο του και τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες!  
Γιώτα Γ.–Παντελής Α.-Κώστας Βρ. –Καλομοίρα Μ. 

         ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

Φέτος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά 

πραγματοποιήθηκε ο Μαραθώνιος Ανάγνωσης 

από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Πήραν μέρος τάξεις 

από την Β΄ως την ΣΤ΄ από όλη την Ελλάδα. 

Οι Δ΄ τάξεις διάβασαν τα βιβλία «Γίνε πράκτορας 

του Πλανήτη», «Ντεντέκτιβ Κλουζ- Τη νύχτα 

όλες οι φαλάκρες είναι μπλε» και «Η Μιμή η 

Νευρική ντετέκτιβ». 

Το τμήμα μας Δ2 συμμετείχε στο Μαραθώνιο 

Ανάγνωσης.Ως τέλος Μαρτίου θα συμπληρώσουμε 

και θα στείλουμε ερωτηματολόγια με σταυρόλεξα, 

αινίγματα, γρίφους και δραστηριότητες για τα 

βιβλία αυτά. Θα μπουν σε κλήρωση τα παιδιά που 

θα απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις και θα 

κερδίσουν 5 από κάθε τάξη πλούσια δώρα όπως 

και  10 από τα σχολεία που συμμετέχουν θα 

κερδίσουν 100 τίτλους βιβλίων. Ταξιδέψτε λοιπόν 

όλοι στον μαγικό κόσμο των βιβλίων !! 

                                                  Παντελής Α. 
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Ντετέκτιβ Κλουζ- Η συνωμοσία της τσίχλας 

Συγγραφέας: Γίργκεν  Μπανσέρους 

Εκδότης: Μεταίχμιο 

Είδος βιβλίου : Αστυνομικό 

‘Ηρωες: Κλουζ, Όλγα, Κολέτ, Φίδης 

Τόπος: Πόλη όπου ζει ο Κλουζ 

Οι Κάρπεντερ, οι αγαπημένες τσίχλες του Κλουζ, 

εξαφανίζονται από το περίπτερο της Όλγας. Ο Κλουζ 

με τη βοήθεια ενός κοριτσιού ακολουθεί τα ίχνη και 

…μπαίνει σε περιπέτειες. Τι λέτε;; Θα καταφέρει να 

βρει τις 

αγαπημένες  

 του τσίχλες;  

 

 

 

 

 

. 

 

- Να φοράτε πάντα κράνος και φωτεινά ρούχα. 

- Στο ποδήλατό σας να ελέγχετε αν λειτουργούν και 

μπρος και πίσω τα φώτα και φυσικά άριστα τα φρένα 

σας! 

-  Μην φοράτε ακουστικά, για να ακούτε γύρω σας την 

κίνηση. 

- Να κρατάτε το τιμόνι και με τα δύο χέρια.    

- Να οδηγείτε με προσοχή ελέγχοντας δεξιά και 

αριστερά και ποτέ ο ένας δίπλα στον άλλον όταν 

είσαστε παρέα! 

Καλή ποδηλατάαααδα !!!! 

             Μαριτίνα Λ. – Σοφία Π. 

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 5ου  Δημ. Σχολ. 

και φέτος προχώρησε στην καθιερωμένη κοπή 

 

 

Ο κύριος κεφάτος 

Συγγραφέας: Roger  Hargreaves 

Εκδότης: Modern Times 

Είδος βιβλίου : Παιδικό 

‘Ηρωες: κ. Κεφάτος, κ. Ψηλομύτα, κ. Αστείος 

Τόπος: Πόλη 

Ο κύριος Κεφάτος ήταν πάντα…κεφάτος!! Από το 

πρωί που ξυπνούσε μέχρι να κοιμηθεί το βράδυ. 

Όμως είχε ένα μυστικό που κρυβόταν κάτω από 

το καπέλο του…  Άραγε θα πει σε κανέναν το 

μυστικό που ντρέπεται να αποκαλύψει;; Τι να ΄ναι; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

βασιλόπιτας στις 11 Ιανουαρίου . 

Όλοι περιμέναμε με αγωνία ποιος θα  είναι ο 

τυχερός!!!Τελικά για το τμήμα μας οι τυχεροί ήταν 

ο Γιώργος και η Γιώτα. Το έπαθλο για τον 1ο ήταν 

ένα βιβλίο και για την 2η ένα πέταλο. 

Οι τυχεροί των υπολοίπων τμημάτων ήταν από Α1 

και Α2 Γιώργος Α. και Βαγγέλης Κ., από Β1 και Β2 

Νίκος Τ. και Αφροδίτη Κ., από Γ1 και Γ2 Στράτος 

Ζ.  και Αναστασία Κ., από Δ1 Χρύσα Λ και Βασίλης 

Κ.., Από Ε1 και Ε2 Μαρία Χ. και Θοδωρής Τσ. και 

από ΣΤ1 Στεφανία Μ. και ΣΤ2 ο … Άη Βασίλης !  

Ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, 

τον κ. Διευθυντή, τους δασκάλους και ιδιαίτερα τη 

μητέρα του Κων/νου για τη δική μας βασιλόπιτα. 

Καλή χρονιά σε όλους !!!!!!   

 

Δανάη  Τσ. 

Κώστας Βρ 

Συνέχεια από σελ. 3                     

Δανάη Τσ. – Γεωργιάννα Α. 
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

1 - Τριάντα φούστες φόρεσε και στο χορό πηγαίνει και 

τη λαμπρή την ομορφιά κανείς δεν παραβγαίνει. Τι 

είναι; 

2- Χίλιοι μύριοι καλόγεροι σε ράσο τυλιγμένοι. Τι είναι;  

3 - Στο βουνό γεννήθηκα, στο βουνό αναθράφηκα, 

μαύρος αράπης έγινα, στη θάλασσα κατέβηκα. Τι είναι;  

4 -  Γυρίζω, γυρίζω όταν φυσάει, σαν το καράβι ο αέρας 

με πάει. Τι είναι;  

5 - Χιλιοκάταρτο καράβι στα βαθιά βαθιά αρμενίζει. Τι 

είναι;  

 Χριστίνα Δ. – Σοφία Π. – Δανάη Τσ. 

        

  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1.  Λέγεται και Μοριάς 

2.  Μέρος του λόγου 

3.  Οι Αιγές τώρα 

4.  Ηγέτης της Αθήνας τον 5ο αι. π.Χ. 

5.  Έγραφε κωμωδίες 

6.  Γνωστός ο Θούριος του …….. 

7.  Πρόσεχε στο διαδίκτυο μην κολλήσεις …. 

ΚΑΘΕΤΑ 

8.  Ένας χρόνος …γραμματικής 

9.  Ιδρυτής της Φιλικής Εταιρείας 

10.Γωνία 90ο 

11.Πατέρας του Μ. Αλεξάνδρου 

12. Μέρος του λόγου 

13. Οστό του ποδιού 

14. Ο Αλέξανδρος ονομάστηκε ………….. 

15. Η 1η πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας 

16. Το δόρυ των Μακεδόνων 

17. Σ αυτό το πέλαγος η Κέρκυρα 

18. Είδος θεατρικού έργου 

 

 

          ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 

Βρες τους 11 ήρωες της επανάστασης/έθνους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Γεωργιάννα Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                 

 

 

 

 Γιώργος Γ, Αναστασία Κ, Καλομοίρα Μ, 

 Παντελής Α Μαριτίνα Λ, Δημήτρης Κ,  

Μαρίνα Βλ, Σοφία Π, Δημήτρης Π., Γιώτα Γ. 

Γεωργιάννα Α. 


