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ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ .... ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ....ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΙ ....
ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΙ ΟΜΟΡΦΟ...
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ......

Ξανά και πάλι μαζί….
Έπειτα από δυσκολίες και διάφορα εμπόδια καταφέραμε
να σχηματίσουμε μια ομάδα… όχι τυχαία, αλλά ομάδα
συντακτών…
Κάθε αρχή πάντα είναι δύσκολη αλλά το αποτέλεσμα
πάντα μας δικαιώνει!
Όλοι είμαστε αγχωμένοι για το αν θα μπορέσουμε να
ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των υπολοίπων, μιας
και η προηγούμενη συντακτική ομάδα τα είχε καταφέρει
αρκετά καλά.
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Τα θέματά μας θα αφορούν τόσο το σχολείο, όσο και τον

κόσμο γύρω μας… Εξάλλου συμβαίνουν τόσα πολλά στις
ημέρες μας, που μας θίγουν όλους λίγο ή πολύ … Καλή
αρχή λοιπόν!!!!!
Από την συντακτική ομάδα
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Προγράμματα που υλοποιήθηκαν την περσινή χρονιά
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Το σχολείο μας την σχολική χρονιά 2010-2011, συμμετείχε στον 1ο
διαγωνισμό «ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» κατακτώντας την πρώτη
θέση στην κατηγορία του.
Το «ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» έχει θεσπιστεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (Συμβούλιο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Η απονομή των Βραβείων Αειφόρου Σχολείου στα σχολεία που
κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις πραγματοποιήθηκε από
την Αναπληρώτρια Υπουργό κα. Φώφη Γεννηματά, την Πέμπτη 6
Οκτωβρίου 2011 στην αίθουσα Ζακλίν ντε Ρομιγί, του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Όλα τα σχολεία παρουσίασαν τις δράσεις τους με τον δικό τους
ξεχωριστό τρόπο. Οι μαθητές του σχολείου μας «έκλεψαν» την
παράσταση με μια πολύ ζωντανή και επιτυχημένη παρουσίαση. Με
βιωματικό τρόπο μετέφεραν στο κοινό όλες της δράσεις του σχολείου
μας, στις οποίες συνοψίστηκε ο προγραμματισμός της χρονιάς σχετικά
με το διαγωνισμό (ανακύκλωση χαρτιού, μετρήσεις κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, δενδροφύτευση, συμμετοχή των
μαθητών σε περιβαλλοντικά προγράμματα).
Ήταν μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση στην οποία αναδείχθηκε ο
δυναμισμός αλλά και το πάθος των μαθητών και η ευαισθητοποίηση
τους σε θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης*.
*«Αειφορία (ή αειφόρος ανάπτυξη) είναι εκείνη που επιτρέπει
τις σημερινές γενιές να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, χωρίς
όμως να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των επόμενων γενιών να
ικανοποιήσουν τις δικές τους».)
(World Commission on Environment and Development, 1987)

Στιγμιότυπα από τις δραστηριότητες που μας
χάρισαν το
Βραβείο Αειφόρου Σχολείου

Δραστηριότητα – παιχνίδι στο πλαίσιο υλοποίησης
περιβαλλοντικού προγράμματος: υλικά που
ανακυκλώνονται
Δεντροφύτευση
Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας υποστήριξε
οικονομικά τα σχολεία που συμμετείχαν στο διαγωνισμό «ΒΡΑΒΕΙΟ
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» κι έτσι καταφέραμε και πραγματοποιήσαμε
δράσεις δενδροφύτευσης στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου μας.
Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων – Μετρήσεις
Μάθαμε να σβήνουμε τα φώτα κάθε φορά που φεύγαμε από την
τάξη… …κλείναμε τις βρύσες για να μη χάνεται άσκοπα νερό…
κι έπειτα ελέγξαμε τους μετρητές ΔΕΗ, νερού και την κατανάλωση
πετρελαίου θέρμανσης…

Επίσκεψη στο εργοστάσιο ανακύκλωσης του δήμου
Πατρέων

…ρυθμίσαμε τους θερμοστάτες κεντρικής
θέρμανσης στη σωστή θερμοκρασία για
να μη γίνεται σπατάλη πετρελαίου

Περιβαλλοντικά Προγράμματα
Τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν την περσινή χρονιά είχαν σχέση με το δάσος και την ανακύκλωση. Πολύ
μεγάλη βοήθεια είχαμε από τον υπεύθυνο των Περιβαλλοντικών προγραμμάτων κ. Βλάχο και θα θέλαμε να τον
ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την βοήθεια που μας προσέφερε. Συγκεκριμένα κάναμε διάφορα βιωματικά παιχνίδια
γνωριμίας, δραστηριοποιηθήκαμε σαν ομάδα, φτιάξαμε κολάζ και αφίσες και γενικά μάθαμε πολλά τόσο για το
δάσος, όσο και για την ανακύκλωση γενικότερα.

Στόχος μας ήταν:
Να έρθει η ομάδα σε επαφή με την φύση και το δάσος, να μάθει για την ζωή μέσα σε
αυτό και να γνωρίσει τις ομορφιές του φυσικού περιβάλλοντος. Στην συνέχεια τέθηκε ο
προβληματισμός για την καταστροφή των δασών από τον άνθρωπο προκειμένου οι μαθητές
να ευαισθητοποιηθούν, να αναζητήσουν τις αιτίες καταστροφής, να προτείνουν πιθανές
λύσεις και να τροποποιήσουν πιθανή λάθος συμπεριφορά.
Τελικά.... νιώσαμε...... ζήσαμε..... αλλάξαμε στάση ζωής........
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΓΕΜΑΤΗ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ....
ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΕΣ...

Το πρώτο μας βράδυ …
Βόλτα με τα πόδια στην πόλη και στο πάρκο
Mq. Pombal
Την πρώτη ημέρα επισκεφτήκαμε το Εθνικό Εργαστήριο
Πολιτικών Μηχανικών
Γνωρίσαμε μια κυρία Πολιτικό Μηχανικό με κινητικό
πρόβλημα που εργαζόταν σε θέματα σχετικά με
φράγματα και γέφυρες. Ήταν μια εμπειρία πολύ καλή…
Παρατηρούσαμε μια γυναίκα που αψηφούσε τα προβλήματα
υγείας της και εργαζόταν όπως και οι υπόλοιποι.
Την επόμενη ημέρα πήγαμε στα γραφεία των Γιατρών χωρίς
Σύνορα όπου γνωρίσαμε έναν κύριο με πρόβλημα ακοής.
Ο κύριος αυτός εργαζόταν στο λογιστήριο των Γιατρών
του κόσμου μιλήσαμε μαζί του και με τους υπεύθυνους της
οργάνωσης για τη δουλειά του αλλά και για τη δράση της
οργάνωσης στα διάφορα μέρη του κόσμου.
Επιμορφωτική ήταν και η επίσκεψή μας στο Βενζινάδικο
της εταιρίας Repsol. Εκεί γνωρίσαμε 2 νέους με νοητική
καθυστέρηση οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την καθαριότητα
των χώρων σε δύο βενζινάδικα της εταιρείας και οι οποίοι
μας μίλησαν για την εργασία τους και για το πόσο σημαντικό
είναι να έχει κανείς καλή συμπεριφορά στο χώρο εργασίας!
Έπειτα ακολούθησε η επίσκεψή μας στο Ειδικό σχολείο
της περιοχής. Ξεναγηθήκαμε στους χώρους του σχολείου
και είδαμε πως γίνεται το μάθημα. Συζητήσαμε με τους
εκπαιδευτικούς για τη λειτουργία των σχολείων ειδικής
αγωγής στην Πορτογαλία και την Ελλάδα.

Ένα μικρο διάλειμμα.... ένας
περίπατος σε ένα ζωολογικό
κήπο. Όλοι γίναμε παιδιά και
ένα με την φύση!!!

Carmo’ s Cloister
Μνημείο στο κέντρο της πόλης, παλιά
εκκλησία στα ερείπια της οποίας
λειτουργεί μουσείο.

Quinda da Regaleira
Μυθική έπαυλη στην περιοχή της Sintra
η οποία τώρα πια ανήκει στο Δήμο.
Γνωρίσαμε έναν νέο με νοητική
καθυστέρηση ο οποίος είχε ειδικότητα
κηπουρικής και δούλευε με την ομάδα
των κηπουρών. Περιηγηθήκαμε στους
κήπους της έπαυλης και μάθαμε για τη
ζωή και τη δουλειά του κηπουρού στο
χώρο αυτό.
Κάστρο του αγίου Γεωργίου
Επισκεφτήκαμε το μουσείο και
θαυμάσαμε τη θέα της πόλης από ψηλά.

Mosteiro dos Jeronimos
Στην περιοχή του Βelem, έχει
χαρακτηριστεί από την Unesco
μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς
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Προτάσεις για..... θέατρο
Μια παράσταση που αξίζει να δείτε….
Βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι αυτή η
παράσταση για παιδιά θα σας κερδίσει αμέσως.
Η «Χάιντι» είναι η φετινή πρόταση από το Θίασο
του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Η παράσταση ξεκινάει
με κουκλοθέατρο, πράγμα που εντυπωσιάζει
πάντα τα παιδιά, ενώ τα ονειρικά ορεινά
τοπία τα ταξιδεύουν στα χιονισμένα βουνά
της ηρωίδας. Πρόκειται για έναν τετραμελή
θίασο που δίνει καθημερινά παραστάσεις
και την Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί. Σας
περιμένουν….
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Προτάσεις για..... αποδράσεις

εικόνες από την
παράσταση....
παρατηρήστε τα
σκηνικά!!

στιγμιότυπο από
την ομώνυμη σειρά
κινούμενων σχεδίων
που όλοι γνωρίζουμε...

Αράχωβα… ένα μέρος για διακοπές τον
χειμώνα λόγω του χιονοδρομικού κέντρου στον
Παρνασσό. Ένα μέρος για να χαλαρώσετε από τις
σκοτούρες υπολοίπων των υπολοίπων ημερών.
Το χειμώνα η Αράχωβα ζει σε έντονους ρυθμούς
λόγω των τουριστών: αυτών που αγαπούν τα
χειμερινά σπορ όπως σκι και snowboard και είναι
νεαροί στο μεγαλύτερο μέρος. Το χειμώνα η
Αράχωβα παραμένει ζωντανή καθ'όλο το 24ωρο.
Οι ταβέρνες, τα εστιατόρια και τα μπαρ γεμάτα
από κόσμο προσφέρουν εξαιρετικές γεύσεις αλλά
και κοκτέϊλς. Πολιούχος της Αράχωβας είναι ο
Άγιος Γεώργιος και κάθε χρόνο λαμβάνουν χώρα
τριήμερες εκδηλώσεις προς τιμή του αγίου, με
διάφορα τοπικά έθιμα. Καλό θα είναι βέβαια να
έχετε φροντίσει από νωρίς για την διαμονή σας, αν
δεν θέλετε να βρεθείτε προ εκπλήξεως!!!
Καλές γιορτές
Σωκράτης- ΑβΜ

Προτάσεις για........ γλυκά των χριστουγέννων
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΤΡΟΥΦΑΚΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σε μια κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το ζαχαρούχο γάλα και το βούτυρο για 1520 λεπτά, σε σιγανή φωτιά. Ανακατεύουμε συνεχώς, έως ότου το μείγμα
αρχίσει να πηχτώνει και να ξεκολλάει από τα τοιχώματα της κατσαρόλας,
παίρνοντας μια ανοιχτή μπεζ απόχρωση.
Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέτουμε τα 200 γρ.
ινδοκάρυδο.
Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει για 10-15 λεπτά
για να μπορούμε να το πλάσουμε σε μικρά τρουφάκια.
Βάζουμε τα υπόλοιπα 100 γρ. ινδοκάρυδο σε μπολ και τυλίγουμε σ' αυτό
τα μικρά τρουφάκια.
Αφήνουμε εκτός ψυγείου να στερεοποιηθούν καλά (μέσα στο ψυγείο
σκληραίνουν και πρέπει όταν είναι να τα προσφέρουμε... να τα βγάζουμε
εκτός ψυγείου πριν από 30 λεπτά).
ΥΛΙΚΑ
200 γρ. ινδοκάρυδο + 100 γρ. για την επικάλυψη
1 κουτί (400 ml) γάλα ζαχαρούχο
30 γρ. μαργαρίνη

Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές όλοι μας θέλουμε να στολίσουμε
το σπίτι μας και να εντυπωσιάσουμε με τα φαγητά, αλλα κυρίως
με τα γλυκά μας!!! Έτσι, λοιπόν, το τμήμα ΑβΕ σε συνεργασία με
την καθηγήτριά τους κ. Ψήνια Ανδριάννα έψαξαν και βρήκαν τις
καλύτερες συνταγές για γλυκά!!! Δεν γνωρίζουμε αν τις έχουν
δοκιμάσει αλλά πιστεύουμε ότι κάτι περισσότερο γνωρίζουν
από εμάς....
Ευχαριστούμε
Καλές γιορτές

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ
________________________________________
Νομίζω πως ήρθε η ώρα να γράψουμε όλοι μερικές συνταγές για
Χριστουγεννιάτικα γλυκά αφού κοντεύει η ώρα του κουραμπιέ και
του μελομακάρονου...
Μελομακάρονα με Καρύδια
Υλικά:
2 φλ. Ελαιόλαδο
1 φλ. Ζάχαρη
1/2 φλ. Νερό
1 κουτ. Μέλι
1 φλ. Χυμός πορτοκαλιού
1 κουτ. γλ. Σόδα
1 κουτ. γλ. Μπέικιν Πάουντερ
1 Ξύσμα πορτοκαλιού
1 κουτ. σκόνη Κανελογαρίφαλα
1 φλ. καφέ Κονιάκ
3 -4 (όσο πάρει) Αλεύρι
Σιρόπι:
1 φλ. Νερό
1 φλ. Ζάχαρη
1 φλ. Μέλι
1 ξυλαράκι Κανέλα
1 φλ. χοντροκοπανισμένα Καρύδια
Τρόπος παρασκευής
Σε φαρδιά λεκανίτσα χτυπάτε το λάδι με τη ζάχαρη.
Προσθέτετε το νερό, το μέλι, τη σόδα διαλυμένη στον χυμό,
το μπέικιν, το ξύσμα, τα κανελογαρίφαλα και το κονιάκ.
Ανακατεύετε και ρίχνετε το αλεύρι. Ζυμώνετε να γίνει ζύμη μαλακή.
Πλάθετε τη ζύμη σε μικρούς κυλίνδρους.
Πιέζετε ελαφρά με πιρούνι σταυρωτά και τα βάζετε σε ελαφρά
λαδωμένο μεγάλο ταψί ή λαμαρίνα.
Ψήνετε στους 200 βαθμούς για 20 - 30 λεπτά. Βγάζετε και αφήνετε
να κρυώσουν ελαφρά.
Στο μεταξύ, σε κατσαρόλα βράζετε το νερό, τη ζάχαρη, το μέλι και
την κανέλα.
Αφαιρείτε με σπάτουλα τον αφρό και πετάτε την κανέλα.
Βουτάτε μέσα τα μελομακάρονα για 1 - 2 λεπτά (4 - 5 την κάθε
φορά).
Αραδιάζετε σε σειρές σε πιατέλα και πασπαλίζετε με τα καρύδια.

Κουραμπιέδες μπουκίτσες
Υλικά:
1 πιατάκι του καφέ άχνη ζάχαρη
½ κιλό βούτυρο γάλακτος λειωμένο
? κιλό ασπρισμένα αμύγδαλα, καβουρδισμένα και κοπανισμένα
700 γρ αλεύρι
1 κρόκο αυγού
½ φλυτζάνι κονιάκ
1 κουταλάκι σόδα
βούτυρο για το ταψί
άχνη για το πασπάλισμα
Τρόπος παρασκευής
Χτυπάμε το βούτυρο με την άχνη, τον κρόκο και προσθέτουμε τα
υπόλοιπα υλικά: αλεύρι, σόδα, κονιάκ, αμύγδαλα.
Πλάθουμε τους κουραμπιέδες σε μικρές μπαλίτσες κάνοντας με το
δάκτυλο μας στη μέση τους μια βούλα.
Τους βάζουμε ανα σειρές σε βουτυρωμένο ταψί και ψήνουμε σε
μέτριο φούρνο μέχρι να ροδίσουν.
Όπως είναι καυτοί κοσκινίζουμε μια φορά πάνω τους ζάχαρη άχνη
και αφού κρυώσουν τους ξαναπασπαλίζουμε για δεύτερη φορά.

Δίπλες
Υλικά:
1 κιλό αλεύρι σκληρό
4 κουταλιές ζάχαρη άχνη
10 αυγά
1 κουταλάκι μπέϊκιν πάουντερ
2 βανίλιες
λάδι για τηγάνισμα
1 1/2 φλυτζάνι ζάχαρη
1 1/2 φλυτζάνι νερό
Τρόπος παρασκευής
Βάζετε σε ένα μπωλ το αλεύρι
Ανοίγετε έναν λάκκο, και προσθέτετε τη ζάχαρη, τις βανίλιες, τα
αυγά και το μπέϊκιν πάουντερ
Ζυμώνετε μέχρι να γίνει η ζύμη σφικτή
Αφήνετε για μισή ώρα να ξεκουραστεί
Κόβετε μικρά κομμάτια και τα ανοίγετε φύλλα
Χαράζετε σε κάθε φύλλο με ένα μαχαιράκι γραμμές
Ρίχνετε τις δίπλες και τηγανίζετε
Γυρίζετε να τηγανιστούν και από τις δύο πλευρές
Μόλις τηγανιστούν τις βάζετε να στραγγίξουν σε ένα πιάτο που
έχετε καλύψει με χαρτί κουζίνας μία σίτα ή στρατσόχαρτο
Εάν θέλετε ρίχνετε ζάχαρη άχνη από πάνω ή το σιρόπι
Βάζετε σε μία κατσαρόλα τη ζάχαρη και το νερό και αφήνετε να
βράσει 5-10 λεπτά
Και οι δίπλες και το σιρόπι πρέπει να είναι κρύα
__________________
Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε,
από ψηλά αν τους κοιτάξεις,
θα σου φανούν τόσο ασήμαντοι
που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις...
Πλώτα Αθηνά
&
Παλιουδάκη Νίκη

Η στήλη με ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ που θα φιλοξενείται από το επόμενο τεύχος θα έχει σαν θέματα «Ζώντας στην
οικονομική κρίση» και «Ο κόσμος των Graffiti».
επιμελείται από τον Μίλτο Μ. και τον Λάμπρο Μ.

