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Συμπληρώνοντας επτά χρόνια ως Διευθύντρια στο 3ο ΣΔΕ
Θεσσαλονίκης και κλείνοντας την πορεία μου στην εκπαίδευση,
αισθάνομαι γεμάτη από εμπειρίες και ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ που πήρα
από τους μαθητές μας, από την προσπάθεια και τον αγώνα τους να
«φτιάξουν» τη ζωή τους, από την αγάπη και υποστήριξη που έδειξαν με
κάθε τρόπο στο σχολείο μας, στο σχολείο τους. Ό, τι μοιραστήκαμε αυτά
τα χρόνια ήταν αληθινό και ανθρώπινο. Χάρηκα στη χαρά τους, πόνεσα
στη λύπη τους, μοιράστηκα την αγωνία και τις ελπίδες τους, προσπάθησα
να τους δώσω κουράγιο όταν έβλεπαν μόνο «μαύρο» γύρω τους...
Ένοιωσα περήφανη για τις προσπάθειές τους, την πρόοδο και τις
επιτυχίες τους... Νοιώθω ευλογημένη από το Θεό που με αξίωσε να
υπηρετήσω σ‛ αυτό το σχολείο. Εύχομαι και προσεύχομαι γρήγορη
λευτεριά σε όλους! Εύχομαι και ελπίζω να τους συναντήσω στη ζωή και
να βαδίζουν σε δρόμους φωτεινούς, να χαίρονται τη ζωή, τη ΔΙΚΗ τους
ΖΩΗ, όπως την ονειρεύτηκαν!

Φιλιώ Μαρινοπούλου



ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
σελ. 2

Ξέρεις τι είναι να βρεθείς σε
φυλακή; Σε μια στιγμή από τη
ζωή σου κρέμεται ένα μαύρο
σύννεφο και αλλάζει ολόκληρη η
κοσμοθεωρία σου. Η γνώμη μου
είναι να προσπαθήσεις να
ξεπεράσεις τις δύσκολες στιγμές
και να μην αφήνεις ο καημός να
σε παρασύρει. Ναι, για όλους
είναι δύσκολες στιγμές αυτές
του περνάμε εδώ, επειδή
είμαστε μακριά από την
οικογένειά μας. Αλλά αυτή είναι
η μοίρα και δεν μπορείς να την
αλλάξεις. Αφού ο Θεός το
αποφάσισε να περάσεις αυτό το

εμπόδιο, έτσι πρέπει να γίνει. Η
ερώτηση είναι τι θα κάνουμε
εδώ για να περάσει πιο γρήγορα
ο χρόνος μας.

Εγώ βρήκα την δική μου
παρηγοριά εδώ στην φυλακή.
Γράφτηκα στο σχολείο και είμαι
πολύ ευτυχισμένη. Μας δίνουν
μια πολύ καλή δεύτερη ευκαιρία,
όχι μόνο για να μορφωθείς και
να μάθεις πολλά σπουδαία
πράγματα στην ζωή σου, αλλά το
πιο σημαντικό είναι ότι για λίγο
ξεχνάς πού βρίσκεσαι και
αφήνεις στην άκρη τον πόνο, τα

θλιβερά συναισθήματα και τις
δύσκολες στιγμές. Έτσι το μυαλό
μου γεμίζει και με άλλες,
διαφορετικές σκέψεις και αν
καταφέρεις να πάρεις το μέγιστο
από τη γνώση, όλα όσα
κερδίζεις, θα σε βοηθήσουν και
έξω στην κοινωνία.

Όπως λένε οι άνθρωποι οι
σοφοί: «Η γνώση ομορφαίνει τον
άνθρωπο».

Σίσι

Ακόμα μια νύχτα είμαι μακριά από
την οικογένειά μου. Μέσα μου σκοτεινά
και πόνος αλλά κρύβεται κάπου εκεί
και μια μικρή ελπίδα πως γρήγορα θα
είμαι σπίτι δίπλα στα παιδιά μου, τα
αγγελούδια μου που μου δίνουν δύναμη
και υπομονή. Πίσω από τα κάγκελα
κάθομαι και κοιτώ τον ουρανό και τα
αστέρια, και τα ρωτώ πως είστε, τι
κάνετε αυτήν την ώρα. Μου λείπετε
τόσο πολύ! Σας στέλνω ένα αγγελούδι
να σας προσέχει, να είναι μαζί σας.

Σίσι

Έξω είναι σκοτεινά και κάνει κρύο. Βλέπω πίσω
από τα κάγκελα και τι να δω, μεγάλα ντουβάρια και
σύρματα. Κι εγώ από μέσα μου νιώθω πόνο και
μοναξιά. Αναρωτιέμαι πού έκανα λάθος και έφτασα
μέχρι εδώ. Ναι, όλοι κάνουμε λάθη. Αφήσαμε την
οικογένειά μας και τα παιδιά μας που πονάνε για
εμάς αλλά αυτό πρέπει να είναι ένα μάθημα που μας
το έδωσε ο Θεός για να μπορούμε να σταθούμε στα
πόδια μας και να συνεχίσουμε μπροστά.

Να μας συγχωρήσει ο Θεός στα λάθη που
κάναμε, να έχουμε πίστη για να ξεπεράσουμε αυτήν
την μπόρα. Να θυμάσαι, ξεκινάς μια καινούρια ζωή.

Σίσι

Δεν μπορώ να σου δώσω λύσεις για όλα τα
προβλήματα της ζωής σου. Ούτε έχω απαντήσεις για τις
αμφιβολίες και τους φόβους σου. Όμως μπορώ να σ‛
ακούσω και να τα μοιραστώ μαζί σου.

Δεν μπορώ ν‛ αλλάξω το παρελθόν ή το μέλλον σου.
Όμως, όταν με χρειάζεσαι, θα είμαι εκεί μαζί σου. Να
κρατήσω το χέρι σου να μην πέσεις. Δεν κρίνω τις
αποφάσεις που παίρνεις στη ζωή σου. Αρκούμαι να σε
στηρίξω, να σου δώσω κουράγιο και να βοηθήσω αν μου
το ζητήσεις.

Ευδοκία



Τι είναι το ΣΔΕ για μένα

Ένα παράθυρο που το άνοιξα
και με έκανε να δω τη ζωή με
μια αλλιώτικη ματιά. Κρατούσε το
μυαλό μου μακριά από την
σκληρή πραγματικότητα (την
φυλακή) και με έκανε να
καταλάβω πως έχω κι άλλες
δυνατότητες. Πως με λίγη
υποστήριξη, τα πάντα μπορώ να
καταφέρω. Να συνειδητοποιώ
πως η ζωή είναι όμορφη και
πρέπει να παλέψουμε όσες
φορές μας τα φέρνει σκούρα και
μας ρίχνει κάτω. Πρέπει να

δείξουμε τη μεγάλη δύναμη της
ψυχής μας και να
ξανασηκωθούμε γιατί το
χρωστάμε στην οικογένειά μας,
στους φίλους μας, σε όλους
αυτούς που μας
συμπαραστέκονται, ειδικά τώρα
που βρισκόμαστε κλεισμένοι
πίσω από αυτά τα σίδερα.

Για μένα το Σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας είναι μια
οικογένεια που με αγκάλιασε, με
φρόντισε και με ώθησε να
καταφέρω πράγματα που δεν τα
θεωρούσα σπουδαία. Με έκανε

να παλέψω όταν δεν είχα
δύναμη, να ανασαίνω όταν δεν
είχα αέρα, να νοιώθω ελεύθερος
πίσω από τα κάγκελα της
φυλακής.

Είναι τόσα αυτά που θέλω να
πω αλλά δεν βρίσκω τρόπο να τα
ρίξω σε αυτήν την κόλλα χαρτί η
οποία είναι πολύ μικρή. Είμαι
πολύ ευγνώμων που σας γνώρισα
και γίνατε κομμάτι της ζωής μου.
Δε θα σας ξεχάσω ποτέ …

Βλαδίμηρος

ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
σελ. 3

Ήρθε η στιγμή που πρέπει να
χαμογελάσεις. Η ώρα σου ήρθε.
Είναι η ώρα να δεις τον ουρανό.
Σκούπισε τα δάκρυά σου. Βάλε
το χαμόγελό σου. Μάζεψε τα
πράγματά σου επειδή ο Θεός σε
ευλόγησε. Αλλά μην ξεχνάς ποτέ
αυτές τις μαύρες μέρες που
πέρασες εδώ επειδή αυτές οι
μέρες θα σου δώσουν δύναμη για

μια καινούρια ζωή. Εδώ στη
σκοτεινιά βρήκες πολύ έχθρα
αλλά και πολλά φιλαράκια που τα
μάζεψες κάτω από το φτερό σου.
Να τα θυμάσαι με καλό.

Τώρα είσαι ελεύθερη και είσαι
έξω από την πόρτα. Ακούς
παιδική φωνή και με χαρά γέμισε
η ψυχή σου. Η καρδιά σου

γρήγορα χτυπάει. Άνοιξε τα
χέρια σου για να αγκαλιάσεις το
παιδί σου. Κοίτα πάνω στον
ουρανό και κάνε μια ευχή στον
Θεό που γρήγορα σε έφερε στο
σπίτι σου κοντά στην οικογένεια.

Ευδοκία

Εγώ δεν είχα τελειώσει το
γυμνάσιο έξω, και όταν βρέθηκα
στη φυλακή, αποφάσισα να το
συνεχίσω. Πήγα στη βιβλιοθήκη
και ρώτησα τι αιτήσεις
υπάρχουν, για παράδειγμα για
σχολείο και για εργασία. Διάλεξα
να συμπληρώσω την αίτηση για
το σχολείο και από το
Σεπτέμβριο 2013 παρακολουθώ
τα μαθήματα στο Σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας. Ήθελα να
τελειώσω το γυμνάσιο, που είναι
βασική υποχρεωτική εκπαίδευση
στην Ελλάδα. Έχει βιβλιοθήκη
εδώ και μπορείς να δανειστείς
βιβλία.

Όταν τελικά ξεκίνησε το
σχολείο, μου έκανε εντύπωση ότι
άρχισα πάλι να γράφω με χαρτί
και μολύβι ενώ έξω είχα
απομακρυνθεί από αυτά. Για
παράδειγμα εδώ ο δάσκαλος σου
εξηγεί πώς να γράψεις κάτι και
σου διορθώνει τα λάθη. Στην
τελευταία δουλειά που ασκούσα,
δε χρειαζόταν να γράψω καθόλου
με το χέρι. Απλά άνοιγα τον
υπολογιστή και συμπλήρωνα
έτοιμες φόρμες.

Όλοι οι καθηγητές και οι
καθηγήτριες είναι έτοιμοι να σε
βοηθήσουν αν έχεις πρόβλημα
με τα μαθήματα τα οποία είναι

λίγο δύσκολα. Και η ψυχολόγος
επίσης συμμετέχει στο σχολείο.
Ενδιαφέρονται για την πρόοδο
των μαθητών (σχετικά με το
συγκεκριμένο αντικείμενο). Ο
κύριος υφυπουργός παιδείας μας
επισκέφτηκε στο σχολείο για να
μας δει και μας ενημέρωσε για
αναπτυξιακά θέματα.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος
προσωπικά και χαίρομαι πολύ με
τη δεύτερη ευκαιρία που μου
δόθηκε.

Κυριάκος



ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
σελ. 4

ΜΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΩ
Του Besnik

Μια διαφορετική μέρα από τις άλλες ξημέρωσε. Ο ουρανός μαύρισε.
Η χειρότερη περιπέτεια της ζωής μου μόλις άρχισε.

Σπάνε τα παράθυρα κάτω πέφτει η πόρτα
Αστυνομικοί μπουκάρουν με μάσκες και όπλα.

Δεν θα ήμουν πια ελεύθερος χειμώνες καλοκαίρια
Μπροστά στην κορούλα μου έδεσαν τα χέρια.

Ήσουν μικρή, μόλις τριών μηνών
Περίεργη παρακολουθούσες την είσοδο των αστυνομικών.

Με κοίταξες στα μάτια θλιμμένη
Λες και καλά καταλάβαινες ότι κάτι κακό στο μπαμπά συμβαίνει.

Ένα δάκρυ έπεσε από το όμορφο σου ματάκι
Μέρες που ξυπνάς δεν θα είμαι εκεί για να σου φιλάω το μαγουλάκι.

Για πρώτη φορά κατάλαβα το τι θα πει πατέρας.
Ήθελα τόσο να σε αγκαλιάσω αλλά δε με άφησε το τέρας.
Αλυσοδεμένος σε φίλησα στα μαλακά σου μαγουλάκια.
Όταν με κοίταξες θλιμμένη την καρδιά μου την έκανες χίλια κομματάκια.

Σου είπα πως θα σε αγαπάω και θα σε λατρεύω για όλη μου τη ζωή
Ορκίστηκα πως εμπόδιο στην αγάπη μου για σένα δεν θα είναι κανένα κελί.

Πάει καιρός τώρα που βρίσκομαι κλεισμένος στη φυλακή
Κάθε μέρα που ξυπνάω η πρώτη μου σκέψη είσαι εσύ

Εικοσιτέσσερις ώρες έχει η ημέρα
Τις δεκαοχτώ από αυτές σκέφτομαι εσένα.

Κλείνω τα μάτια και φαντάζομαι πως περπατάμε χέρι χέρι.
Πως σε πηγαίνω βόλτα στα πιο ωραία μέρη
και στη θάλασσα κολυμπάμε κάθε καλοκαίρι.

Σκέφτομαι πως σε πηγαίνω το χειμώνα στα χιόνια
Πως πηγαίνουμε στα μαγαζιά για να σου κάνω ψώνια.

Θέλω τόσα πράγματα μωρό μου για σένα να κάνω
Θέλω να βγω από εδώ και ν' αρχίσω χωρίς λεπτό να χάνω.

Είναι δύσκολα εδώ και η καρδιά μου για σένα πονάει
Είσαι εσύ κορούλα μου Αλεξάνδρα που ζωντανή την κρατάει.

Δεν ζήτησα ποτέ συγνώμη σε κανέναν και ούτε θα ζητάω
Με το κεφάλι ψηλά εδώ μέσα μπήκα και έτσι το κρατάω.

Σε σένα όμως θα το κάνω ζωή μου γιατί πραγματικά στο χρωστάω
Συγνώμη λοιπόν κορούλα μου με το χέρι στην καρδιά σου ζητάω

Συγχώρα με που δεν ήμουν μαζί σου στα πρώτα γενέθλιά σου
Που δεν ήμουν μαζί σου όταν βγήκαν τα δοντάκια σου
Όταν περπάτησες στα ποδαράκια σου
Όταν είπες τις πρώτες σου λέξεις
Συγνώμη που την έλλειψη του πατέρα σου έπρεπε να αντέξεις

Ελπίζω κάποια μέρα να με συγχωρέσεις
Σιγά σιγά αυτό το γράμμα πρέπει να τελειώσω
Σου υπόσχομαι κορούλα μου άλλη φορά δε θα σε πληγώσω.

Εύχομαι στον Θεό και παρακαλώ το Χριστό
Για να σε προσέχουν καλά μέχρι να αποφυλακιστώ.

Δεν θέλω να πάθεις κάτι γιατί θα σκοτωθώ
Αχ ζωή μου να ξερες το πόσο σ' αγαπώ... το πόσο σ' αγαπώ...



Η σχέση του έγκλειστου με το βιβλίο

ΑΡΘΡΑ
σελ. 5

Εδώ κι ένα χρόνο, κάποιοι
από εμάς όπως οι Roland,
Adriatic, Pavlin, Nino, Astrit,
Agron αποφασίσαμε να κάνουμε
μια ομάδα ποδοσφαίρου μέσα στη
φυλακή. Είμαστε όλοι από την
Αλβανία και παίζουμε με άλλους
αντιπάλους που έχουν
σχηματίσει άλλες ομάδες μέσα
στη φυλακή. Οι αγώνες μας
γίνονται πάντα derby. Την ομάδα
την κάναμε γιατί μας αρέσει και

αγαπάμε το ποδόσφαιρο από
μικροί. Έπειτα έχουμε πολύ
ελεύθερο χρόνο κι έτσι περνάει
ευχάριστα. Κάνουμε κάθε μέρα
προπονήσεις για να είμαστε
έτοιμοι για τους αγώνες.

Δυσκολίες: Το γήπεδο όταν
βρέχει κρατάει νερό κι έτσι δεν
μπορούμε να παίξουμε για μέρες,
μέχρι να στεγνώσει. Αν
διορθωθούν οι σωλήνες και

φεύγει το νερό το πρόβλημα θα
λυθεί. Αν είχαμε εργαλεία θα
μπορούσαμε οι ίδιοι να
διορθώσουμε το πρόβλημα.
Αλλιώς πρέπει να το επιμεληθεί
η υπηρεσία της φυλακής.

Η ΜΠΑΛΑ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ
ΜΑΣ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ!!

Roland

Το
βιβλίο για

το φυλακισμένο είναι κάτι σαν
ένα ιδιωτικό μεταφορικό μέσο
στο οποίο είναι ο ιδιοκτήτης του,
επομένως και ο εκλεκτός
επιβάτης, με οδηγό τον
συγγραφέα που τον ταξιδεύει
εντός και εκτός του πλανήτη γη.
Έτσι έχει την εικόνα της κάθε
γωνιάς του κόσμου, τους
ανθρώπους, την κουλτούρα
τους, τα επιτεύγματά τους κ.α..

Διαβάζοντας το βιβλίο ο
έγκλειστος γίνεται ένα με αυτό,
το ζει, το μυαλό του αρχίζει να
εξασκείται, η φαντασία του
καλπάζει προσπαθώντας να
σχηματίσει την εικόνα στο μυαλό
του διευρύνοντας έτσι τους
ορίζοντές του, ξεφεύγει από την
πραγματικότητα νιώθοντας έτσι
ελεύθερος.

Η γνώση για έναν άνθρωπο
είναι το πιο σημαντικό εφόδιο

στη ζωή του και ο καλύτερος
τρόπος για να την αποκτήσεις
είναι διαβάζοντας βιβλία. Έχεις
τη δυνατότητα μέσα από μια
ευρεία γκάμα βιβλίων να βρεις
αυτό που σε ενδιαφέρει, όπως
για παράδειγμα λογοτεχνικά
(μυθιστορήματα, αυτοβιογραφίες,
ποιητικές συλλογές), ιστορικά,
επιστημονικά, κ.α..

Orgest

Δέκα άτομα στο θάλαμο σε
κουκέτες διώροφες. Υπάρχει
τηλεόραση και μία τουαλέτα-
μπάνιο. Ζεστό νερό έχουμε
14.00 μμ -14.20 μμ και 20.15 μμ
μέχρι 22.15 μμ (δέκα λεπτά της
ώρας για τον καθένα). Και τα
ρούχα πλένονται τις ίδιες ώρες.
Κάποιες φορές δεν έχει ζεστό
νερό. Το ψυγείο είναι μικρό για
δέκα άτομα, ούτε για το κρύο
νερό δε φτάνει, ειδικά το
καλοκαίρι. Τα στρώματα είναι
πολυχρησιμοποιημένα και

ακατάλληλα για το σώμα. Τα
μαξιλάρια δεν
αλλάζουνε ούτε
μετά από τρία
χρόνια χρήσης.

Το
καλοριφέρ τώρα
δεν ανάβει καθόλου
λόγω έλλειψης πετρελαίου. Όλο
το χειμώνα άναψε μερικές
φορές, τον Ιανουάριο από μία
ώρα την ημέρα. Οι κατσαρίδες

κάνουν παρέλαση, χρειάζεται
οπωσδήποτε απεντόμωση.

12.30 κλείνει η φυλακή
μέχρι 14.30, οπότε
ανοίγει για προαυλισμό.
19.40 μμ κλείνει ο
θάλαμος. 7.30 πμ ανοίγει

για το σχολείο και 8.00 πμ
για τους υπόλοιπους. Το

πρόγραμμα είναι το ίδιο
χειμώνα-καλοκαίρι.

Η ζωή στο θάλαμο

Η ομάδα μας



Εκείνο που πιστεύω ότι
χρειάζεται για να γίνει
καλύτερη η φυλακή είναι
καταρχήν να υπάρχουν
εργαστήρια για να μάθεις μια
τέχνη, όπως υπάρχουν σε άλλες
φυλακές εδώ και χρόνια. Γιατί
σύντομα θα βγούμε και πρέπει
να ξέρουμε να κάνουμε κάτι για
να βρούμε μια δουλειά
για να ζήσουμε σε
αυτήν την χώρα. Για παράδειγμα,
να μάθουμε ότι χρειάζεται για
σέρβις για
αυτοκίνητα και
μηχανάκια, για ηλεκτρολογικά.
Επίσης, πώς να βάζεις και να
λειτουργείς συναγερμούς.

Ακόμη, στη φυλακή που
ζούμε, μέσα στα κελιά μας
είμαστε πολλά άτομα και δεν
πρέπει τόσα. Είμαστε 10 άτομα
και έχουμε μια μικρή τουαλέτα

και πρέπει να κρατάμε σειρά. Σε
άλλες φυλακές, έχουν κουζίνα
και μάτια για να μαγειρεύουν
κάτι αλλά εδώ δεν έχουμε
τίποτα. Δεν έχουμε μέρος ούτε
έναν καφέ να κάνουμε, όχι να
μαγειρεύουμε!

Στο
σχολείο καλό θα ήταν να
μπορούσαμε να παίρνουμε
πρωινό, για παράδειγμα κανένα
καφέ, νερό ή κάτι να φάμε.

Τέλος, θα θέλαμε να είχαμε
μια πιο μεγάλη αυλή γιατί

είμαστε πολλά άτομα στο ισόγειο
και δεν χωράμε ούτε όρθιοι, όχι
να κάνουμε και βόλτα! Θα
θέλαμε ακόμα να έχει
πρασινάδα, παγκάκια για να
καθόμαστε και κάτι για να
κάνουμε γυμναστική.

Με λένε Πότκα Γιώργο και
είμαι ζωόφιλος. Κάθε
μέρα ρίχνω από τα

ψωμιά της φυλακής σε ένα μικρό
μέρος μέσα στην αυλή και έχουν

μάθει τα περιστέρια
και έρχονται κάθε μέρα.

Τα βλέπω δύο φορές την ημέρα,
το πρωί και μετά τις 7:30 το
απόγευμα όταν κλείνει η φυλακή
και δεν έχει κόσμο και δε
φοβούνται και έτσι έρχονται και
τρώνε τα ψωμάκια που έχω
βάλει πιο μπροστά πριν να
κλείσει η πόρτα του προαύλιου.

ΑΡΘΡΑ
σελ. 6

Προτάσεις για μια
καλύτερη φυλακή

Γιώργος

Ασχοληθήκαμε με
βασικές περιβαλλοντικές
έννοιες και τα Παγκόσμια
Περιβαλλοντικά Προβλήματα
(φαινόμενο Θερμοκηπίου, Τρύπα
του Οζοντος κλπ), τη Διατροφή
(γενετικά τροποποιημένα,
βιολογικά κλπ), τα Ζώα που
κινδυνεύουν από εξαφάνιση. Και
με θέματα που άπτονταν της

επικαιρότητας όπως η επέτειος
του Τσερνομπίλ ή το
Δημοψήφισμα για το νερό κλπ.

Θέταμε τα εξής ερωτηματικά
σε κάθε περιβαλλοντικό θέμα
που διαχειριστήκαμε :

1. Τι σημαίνει για εμένα, για
εμάς ή τους άλλους;

2. Ποιες είναι οι συνέπειες
αν συνεχίσουμε με αυτόν τον
τρόπο;

3. Αν ενεργούσαμε
διαφορετικά, πώς θα
ενεργούσαμε;

4. Πώς μεταφράζονται οι
αξίες μας σε αποτελεσματική
δράση, και κατά πόσον είμαστε
έτοιμοι να τις αλλάξουμε;

Το χαμόγελο, η υπερηφάνεια,
η χαρά και η αισιοδοξία που
αισθανθήκαμε μέσα από τις
δραστηριότητες μας είναι ένα
από τα ζητούμενα.

Ευχαριστώ τους μαθητές μου
γι' αυτήν την πολύτιμη εμπειρία
που έδωσε σε όλους μας
…..ΑΝΑΣΑ κι ΕΛΠΙΔΑ.

Αναστασία Γιαννοπούλου,
Περιβαλλοντικός Γραμματισμός



-Γιατί διαλέξατε αυτό το
project;
Γιατί μας αρέσει, είναι κάτι
ωραίο, έχει ενδιαφέροντα
πράγματα, όχι μόνο κάνει εμάς
χαρούμενους αλλά και τους
άλλους. Μας μεταμορφώνει σε
κάτι άλλο, γινόμαστε άλλοι
άνθρωποι και μας αρέσει αυτό.

-Τι σ‛ αρέσει σ‛ αυτό το project;
Κερδίζουμε ζωή παραπάνω γιατί
είμαστε ανάμεσα σε ανθρώπους
που μας αγαπάνε και γελάμε
πολύ. Μας λείπει η χαρά εδώ
μέσα και θέλουμε να δίνουμε
χαρά στους άλλους, κερδίζουμε

καλές φιλίες, ανοιγόμαστε πιο
πολύ σαν χαρακτήρες, φεύγει η
ντροπή. Γινόμαστε πιο
ελεύθεροι, πιο κοινωνικοί, πιο
χαλαροί. Υπάρχει ομαδικότητα.

-Πόσα άτομα συμμετέχετε; Και
με ποιους καθηγητές;
Είμαστε δέκα όλοι μαζί, οχτώ
μαθητές και τρεις δάσκαλοι,
κυρία Όλγα, κυρία Άννα, κύριος
Κώστας.

-Τι περιμένετε να πετύχετε από
αυτό;
Πρώτος κύριος στόχος να
παίξουμε θέατρο, να φτάσουμε
σε ένα ανώτερο επίπεδο και να
αποδείξουμε ότι μπορούμε να
κάνουμε κάτι καλό και μεις στη
ζωή μας. Να υπάρξει
επικοινωνία, να ανακαλύψουμε
διαφορετικές, καλλιτεχνικές
πτυχές του εαυτού μας που

πιστεύουμε ότι όλοι έχουμε και
να δείξουμε τις καλλιτεχνικές
μας δυνατότητες. Ο στόχος είναι
να δείξουμε ότι έχουμε ταλέντα
στο σχολείο μας.

-Τι τεχνικές χρησιμοποιείτε; Τι
μαθαίνετε;
Θεατρικό παιχνίδι, ανάγνωση
θεατρικού κειμένου, παντομίμα,
αυτοσχεδιασμό, εμψύχωση-
δυναμική ομάδας, αναπνοές,
φωνητικά.

Και κάποια σχόλια:
Η δυσκολία είναι μόνο το τι
παράσταση θα κάνουμε. Υπάρχει
σεβασμός. Είναι ό,τι καλύτερο
μας συμβαίνει στο σχολείο.
Κάποια άτομα της ομάδας
θέλουν να κάνουν όλη τη
διαδικασία και όχι απαραίτητα να
παίξουν μπροστά στον κόσμο.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ PROJECTS
σελ. 7

-Κε Χατζόπουλε, γιατί
προτείνατε αυτό το project ?
Είχα ασχοληθεί το καλοκαίρι
μόνος μου, ήταν ένα χόμπι,
μαθαίνεις το πώς βγαίνει το μέλι
και το πόση δουλειά χρειάζεται.
Μπορείς να ασχοληθείς και
επαγγελματικά αργότερα. Και
ξέρεις ότι είναι το δικό σου αγνό
μέλι.

-Είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα?

Τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν πολύ,
ήδη μερικοί γνώριζαν κάποια
πράγματα, ήρθε και ένας ειδικός
απ‛ έξω, φάγαμε διάφορα μέλια.

Μαθητές
-Γιατί διαλέξατε αυτό το
project?
Εγώ προσωπικά δεν είχα
ξανακούσει και ήθελα να μάθω,
αλλά τελικά μου άρεσε πολύ.

-Τι μάθατε από αυτό?
Μάθαμε πολλά πράγματα για τις
μέλισσες και το μέλι, πως
βγαίνει ο βασιλικός πολτός και
το μέλι, είδαμε μια κυψέλη και το
κερί μέσα της, τη στολή
προστασίας, τη γύρη, την
πρόπολη.

-Κάτι παράξενο που μάθατε για

τις μέλισσες?
Η μέλισσα ζει λίγες μέρες,
περίπου 30 μέρες. Η βασίλισσα
γεννά 1500 αυγά τη μέρα και την
περιποιούνται οι μέλισσες.
Γονιμοποιείται μια φορά και
μπορεί να γεννά για χρόνια. Τον
κηφήνα τον ταΐζουν οι μέλισσες.
Μέσα σε 5 ημέρες κάνει
800.000 χλμ, τις άλλες 25
φροντίζει τη κυψέλη και τη
βασίλισσα. Το μέλι είναι το
μοναδικό τρόφιμο που δεν χαλάει
και αιώνες να περάσουν.

ΘΕΑΤΡΟ

ΜΕΛΙΣΣΕΣ



-Γιατί επιλέξατε αυτό το project ;
• Από περιέργεια για αυτό το είδος σπιτιού
• Από ενδιαφέρον για τα σχέδια
• Έχω δουλέψει στην οικοδομή
• Για τις γνώσεις του καθηγητή για τα υλικά

-Τι υλικά χρησιμοποιήσατε; Σε τι αντιστοιχούν;
χαρτόνι, κόλλα, καλαμάκια, αυτοκόλλητα, ζελατίνα,
χαρτί γκοφρέ 50 Χ 50cm

Αυτά τα υλικά αντιστοιχούν σε μια μονοκατοικία

100m2, διώροφη μεζονέτα. Δεν είναι σαν τα άλλα
σπίτια. Έχει πέτρα, παράθυρα ξύλινα, μπαλκόνι
ξύλινο. Είναι βαμμένο με οικολογικά χρώματα, έχει
κήπο με δέντρα και πρασινάδα, υπάρχει φράχτης
με πέτρα,. Έχει ανεμογεννήτρια για ρεύμα και
θέρμανση, φωτοβολταϊκά και κεραμίδια. Η όψη
του σπιτιού στα νότια είναι με μεγάλη τζαμαρία. Το
νερό της βροχής το μαζεύουμε σε μια δεξαμενή και
θα χρησιμοποιηθεί στο πότισμα. Επίσης, κάνουμε
ανακύκλωση και φτιάχνουμε λίπασμα και κομπόστ.
Φτιάξαμε και ξύλινα έπιπλα και ταπετσαρία.

-Το project έχει το αποτέλεσμα που περιμένετε;
Και ακόμη καλύτερο!

-Τι κερδίσατε και τι μάθατε από αυτό το project;
Μάθαμε τι χρειάζεται ένα οικολογικό σπίτι.
Βγαίνοντας από τη φυλακή μπορεί να μας
βοηθήσει.

Συνεχίζουμε από την αρχή μέχρι σήμερα, είμαστε
5 άτομα.

Στόχος
-Να θυμηθούμε τα παλιά τραγούδια, να νιώσουμε
λίγο καλύτερα. Θέλουμε να βγάλουμε και βίντεο, με
ταινία και τραγούδια, φωτογραφίες, τραγουδάμε κι

εμείς και δείχνουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε
πολλά πράγματα παρόλο που είμαστε σε ένα
κλειστό χώρο.

-Τι είδους μουσική κάνατε;
Μουσική που παίζεται με τσιφτελί και με λαούτο
και είναι από τη βόρεια Αλβανία.

-Πώς τα βρήκατε αυτά τα τραγούδια;
Από το internet αλλά τα ξέραμε και τα ακούγαμε
πριν, από το σπίτι μας.

-Για τι πράγμα μιλάνε αυτά τα τραγούδια;
• Πραγματικές βεντέτες που κάποιος σκοτώνεται.
Έχουν μελαγχολία αυτά τα τραγούδια, είναι για
αντρικά πράγματα και τα χορεύουν με παραδοσιακά
κοστούμια.
• Για τον πόνο και την αγάπη του πατέρα και της
μητέρας.

-Γιατί διαλέξατε αυτό το project;
Για να δείξουμε στον κόσμο το παραδοσιακό μας
όργανο το τσιφτελί και τα τραγούδια με αυτό.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ PROJECTS
σελ. 8

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ PROJECTS
σελ. 9

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Είναι πολύ χρήσιμο και για μας
αυτό το project γιατί μαθαίνουμε
αληθινά πράγματα από τις
παρατηρήσεις και τα σχόλια των
μαθητών.

ΜΑΘΗΤΕΣ
-Τι
σκοπεύετε να
κάνετε;
Πώς να
σώζουμε έναν
άνθρωπο, να
δίνουμε τις
πρώτες
βοήθειες σε αυτόν.

-Γιατί διαλέξατε αυτό το
project;
Ο καθένας μας πρέπει να έχει
κάποιες γνώσεις πάνω σε αυτό
το θέμα, μας αρέσει και θέλουμε
να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο ο

οποίος βρίσκετε σε μια
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και
αυτό μπορεί να μας τύχει
οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Είναι
ένα μάθημα το οποίο θα έπρεπε

να υπάρχει
και στο
πρόγραμμα
μαθημάτων
όλων των
σχολείων.

-Τι
περιμένετε
από το
project αυτό;

Προσδοκάμε να βοηθήσουμε όσο
μπορούμε τον συνάνθρωπό μας,
να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας
και να αναπτύξουμε το αίσθημα
του εθελοντισμού.

-Πόσο χρήσιμο πιστεύετε ότι
είναι να ξέρουμε πρώτες

βοήθειες;
Είναι χρήσιμο για όλους, είναι
κάτι που όλοι πρέπει να ξέρουν

έστω και τα βασικά. Όταν
βοηθάω ανθρώπους που έχουν
ανάγκη, νιώθω πιο κοντά στο
Θεό, νιώθω ευτυχισμένος.

-Είστε ευχαριστημένοι έτσι όπως
γίνεται;
Ναι, είμαστε πάρα πολύ γιατί
υπάρχει ομαδικό πνεύμα και
συζητάμε τις απόψεις μας
ελεύθερα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

-Μπορείτε να μας πείτε ποιο
ήταν το περιεχόμενο του
project;
Αποφασίσαμε 4,5 δις χρόνια της
γης να τα μαζέψουμε σε 24
ώρες. Το περίεργο είναι η ζωή
του ανθρώπου πόσο είναι: μόνο
6 δευτερόλεπτα και ο σύγχρονος
άνθρωπος μόνο 2 δευτερόλεπτα.
Είμαστε πάρα πολύ λίγο σε αυτόν
τον κόσμο.

Κάναμε έναν κύκλο και τον
μοιράσαμε σε εποχές μέχρι που
εμφανίστηκε ο άνθρωπος και
είναι μόνο μια γραμμούλα. Έχεις
24 ώρες στα χέρια σου αλλά
έχεις μόνο 6 δευτερόλεπτα ζωή.
Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα!
Σου κάνει εντύπωση ότι είμαστε
πολύ λίγο στη γη και είμαστε
τόσο επικίνδυνοι και την
καταστρέφουμε.

-Πόσοι μαθητές συμμετείχαν;
Έδειξαν ενδιαφέρον;
Ήμαστε 5-6 άτομα και όλοι
κάνουμε κάτι. Όλοι έδειξαν πολύ
ενδιαφέρον.

-Ποιο ήταν το τελικό προϊόν;
Κάναμε μια αφίσα-γράφημα που
δείχνει με γραφικά την ιστορία
της γης σε λεπτά και
δευτερόλεπτα.

Ήταν μια καλή εμπειρία, μάθαμε
κάτι περίεργο και η ομάδα μας

έδωσε κάτι πολύ όμορφο.
Πήραμε μια γνώση για τον εαυτό
μας.Η ιστορία της

γης σε 12 ώρες
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-Γιατί διαλέξατε αυτό το
project;
• Αυτό μου άρεσε και με βοηθάει
να εκφράσω μερικά πράγματα
που θέλω και μερικές ιδέες που
μου ήρθανε.
• Ήθελα να μάθω μια τέχνη γιατί
εδώ δεν έχει κάποια άλλη.
• Γιατί το κόμικς δίνει γέλιο,
διασκέδαση, ξεφεύγεις από την
πραγματικότητα.

-Φτιάξατε κάτι;
Βγάλαμε ιστορίες από την
καθημερινότητά μας,
ζωγραφίσαμε, είπαμε πώς
περνάμε εδώ, κάναμε κάποια
αριστουργήματα, διάφορα
καλλιτεχνήματα με χαρτί,
μάθαμε πώς να ζωγραφίζουμε.
Τα βάλαμε σε 2 μπλοκ και

φτιάξαμε 2 άλμπουμ με τίτλο
«Ένα σχολείο στη φυλακή» για
να τα βλέπουν οι άλλοι.

-Τι υλικά είχατε;
μαρκαδόρους, χαρτιά, μολύβια,
χρώματα, ξυλομπογιές

-Θεωρείς Besnik ότι έχεις
ταλέντο στο κόμικς;
Εγώ δεν πιστεύω τίποτα, αφήνω

τους άλλους να με
βαθμολογήσουν.

-Γιατί ζωγραφίζεις όλη την ώρα;
Γιατί μ‛ αρέσει, περνάει η ώρα
μου και με εκφράζει. Το έχω από
πολύ μικρός, πριν πάω σχολείο.
Έκανα γραμμές με το μολύβι.
Ακόμη και τα βιβλία του
σχολείου τα ζωγράφιζα όλα και
δεν τα έδινα πίσω όπως όλοι οι
μαθητές. Και σήμερα το σχολείο
μου έχει 2 εκθέσεις με δικά μου
έργα στο διάδρομο.

-Θεωρείτε ότι πήρατε κάτι από
το project;
• Εγώ προσωπικά πέρασα καλά.
• Κι εμένα μου άρεσε.

comics

Δουλέψαμε με μαλλιά και με
κορδέλες, δουλέψαμε με
χαρτοπετσέτες και με χαρτόνια,
βάλαμε χάντρες, απλώσαμε
χρυσόσκονες, κολλήσαμε
στολίδια, ράψαμε κουμπιά,

ζωγραφίσαμε με πολύ μεράκι!
Για τα Χριστούγεννα φτιάξαμε
γούρια και για το Πάσχα
λαμπάδες. Η φαντασία μας
αστείρευτη, τα υλικά μας ποικίλα

και η παραγωγή μας μεγάλη!
Απολαύστε τις δημιουργίες μας!

-Τι project κάνουν οι γυναίκες;
Στις γυναίκες έχουμε στήσει ένα
εργαστήρι κατασκευών.
Φτιάχνουν διάφορα πράγματα με

τα χέρια τους, κεντάν, πλέκουν,
φτιάχνουν χειροτεχνίες με
χαρτί, χαρτόνια, δημιουργούν
κοσμήματα με χάντρες και
νήματα, κάνουν πράγματα με
ζυμάρι (από ψωμί και κόλλα).

-Πόσες μαθήτριες έχει το
project; Από πού είναι;
6 μαθήτριες από διάφορες
χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία,

Ελλάδα, Ουγγαρία, Γεωργία.

-Με τι υλικά δουλεύουν;
Με ό,τι υλικά μας επιτρέπει η
φυλακή, για παράδειγμα, πηλό
αέρα, χαρτόνια, μπογιές,
κορδέλες, χαρτοπετσέτες,
κόλλες, κλωστές, νήματα, μαλλιά,
χάντρες. Και βέβαια με τη
φαντασία μας και τη
δημιουργικότητά μας.

εργαστήρι κατασκευών
γυναικών



ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
σελ. 11

Με πρωτοβουλία
του ΓΕΛ Ευκαρπίας,
διενεργήθηκε
διαγωνισμός
γελοιογραφίας
μαθητών Γυμνασίων
και Λυκείων της
Διεύθυνσης

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Θεσσαλονίκης. Έλαβαν μέρος 17 Σχολεία.
Ανάμεσα σε αυτά και το σχολείο μας με έργα του
μαθητή μας Κ. Μπεσνίκ. Η χαρά μας ήταν μεγάλη
όταν μας ανακοίνωσαν ότι ο Μπεσνίκ πήρε το 2ο
Βραβείο. Τα έργα του τα διέκρινε το πικρό χιούμορ
και το κοινωνικό τους μήνυμα. Αυτό μας δήλωσαν
τα μέλη της κριτικής επιτροπής ότι τους «άγγιξε».

Η απονομή των βραβείων έγινε στις 27-05-
2014 στην αίθουσα Τελετών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο Μπεσνίκ

δεν παρέλαβε αυτοπροσώπως το βραβείο του -το
παρέλαβε αντ‛ αυτού η καθηγήτρια και
αναπληρώτρια Διευθύντρια κυρία Δομπάζη
Ζουμπουλιά. Έδωσε «το παρόν» του όμως με
βιντεοσκοπημένο μήνυμα του, στο οποίο
ευχαριστούσε την επιτροπή για την τιμή που του
έγινε και τέλειωνε με την υπόσχεση στον εαυτό
του για «αλλαγή σελίδας στη ζωή του»!!

Βραβείο του Besnik σε διαγωνισμό γελοιογραφίας

Το ΣΔΕ μας συμμετείχε ανάμεσα σε 180
σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, στο 6ο
Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής
Μακεδονίας, με εργασία του μαθητή μας Κ.
Όργκεστ-Αντώνη.

Είναι μια κατασκευή ενός ηλεκτρονικού
παιχνιδιού με το όνομα “ΦΑΝΤΟΜΑΣ”, το οποίο
σχεδιάστηκε (γραφικά και προγραμματισμός) με το
πρόγραμμα Scratch. Έγινε με την καθοδήγηση
του συναδέλφου της Πληροφορικής Θωμά
Δερμάρη.

Ο «Φαντομάς» είναι ένα παιχνίδι όπου ο ήρωας
μας πρέπει να διασχίσει ένα εχθρικό τοπίο και να
βγει τελικά στην επιφάνεια της γης. Για να συμβεί
αυτό θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει πολλά
εμπόδια που βρίσκονται στο δρόμο του. Για αυτό το
λόγο είναι αναγκασμένος να αλλάζει μορφές ώστε
κάθε φορά να ξεπερνά τις δυσκολίες που

παρουσιάζονται μπροστά του. Εχθρικά πλάσματα,
γρίφοι, αδιέξοδα, καθώς και παιχνίδια ταχύτητας
είναι μερικές από τις προκλήσεις που έχει να
αντιμετωπίσει. Στο τέλος όμως η συνάντηση με
την καλή του είναι η καλύτερη επιβράβευση!

Η παρουσίαση της εργασίας του έγινε την
Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, στο Συνεδριακό Κέντρο
Ν. Οικονόμου στο Κέντρο ΝΟΗΣΙΣ στη
Θεσσαλονίκη, στην Ε Συνεδρία. Δεν είχαμε την
φυσική παρουσία του μαθητή μας. Όμως η φωνή
του έκανε την παρουσίαση. Ακόμη προβλήθηκε
βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Όργκεστ που
καθήλωσε όλους τους συνέδρους.

Είμαστε περήφανοι για τη δημιουργικότητα και
τη συμμετοχή του καθώς και για τις προσπάθειες
όλων των μαθητών μας. Τους ευχόμαστε καλό
κουράγιο και γρήγορη λευτεριά.

6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας



ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
σελ. 12

ΤΑ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΣΚΙΤΣΑ του Besnik



ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
σελ. 13

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
σελ. 14

Στην εκδήλωση που κάναμε για την επέτειο
του ΟΧΙ στο σχολείο μας, απονεμήθηκαν από
τους συνεργάτες του Κ.Ε.Γ. κυρίους Δημήτρη
Τζιμώκα και Παναγιώτη Δαγκόπουλο τα
Πιστοποιητικά Ελληνομάθειας διαφόρων
επιπέδων στους δεκαεννιά (19) μαθητές μας που

συμμετείχαν επιτυχώς στις Εξετάσεις
Πιστοποίησης Ελληνομάθειας του Μαΐου 2013.
Από αυτούς οι δέκα πιστοποιήθηκαν με «άριστα».

Στο πλαίσιο της ευεργετικής κοινωνικής
δραστηριότητας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας,
ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Καζάζης και οι
συνεργάτες του, τα τελευταία τέσσερα χρόνια
-χωρίς εξέταστρα- κάνουν Εξεταστικό Κέντρο το
Σχολείο μας και οι μαθητές μας, αν και
έγκλειστοι, έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν
ισότιμα στις εξετάσεις, όπως οι «ελεύθεροι»
εξεταζόμενοι στα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα
και σε όλο τον κόσμο.

Το Πιστοποιητικό Επάρκειας Ελληνομάθειας
αποτελεί ένα σημαντικό προσόν και εργαλείο για
την κοινωνική επανένταξη των εγκλείστων-
μαθητών, στην οποία στοχεύει το σχολείο μας
μέσα από την παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη
δεξιοτήτων. Αποτελεί επίσης ουσιαστικό κίνητρο
για ενεργοποίηση των μαθητών μας στην
εκπαιδευτική διαδικασία, για συνεργατικότητα και
ομαδικότητα, για ενίσχυση της δυναμικής της
ομάδας, για ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης, για
δημιουργικότητα και συνύπαρξη μέσα στη
διαφορετικότητα.

Απονομή πιστοποιητικών Ελληνομάθειας

Γιορτή 28ης Οκτωβρίου



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
σελ. 15

Μια ξεχωριστή γιορτή στη μνήμη του Πολυτεχνείου και των ιστορικών κινητοποιήσεων του
Νοεμβρίου 1973 ετοίμασαν και παρουσίασαν οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτικοί του 3ου ΣΔΕ
Θεσσαλονίκης 40 ακριβώς χρόνια μετά.

Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013 ο χώρος του σχολείου μας γέμισε μνήμες, ήχους και εικόνες από τα
σκληρά χρόνια της Δικτατορίας στην Ελλάδα, με κορύφωση τον ξεσηκωμό των φοιτητών στην Αθήνα το
Νοέμβριο 1973. Όλοι μαζί παρακολουθήσαμε το Χρονικό των ημερών του Πολυτεχνείου, με μαρτυρίες,
καταγραφές και συγκλονιστικές καταθέσεις.

Ένας άλλος, καθαρά μουσικός τόνος πλαισίωσε τη γιορτή μας, καθώς η ορεξάτη χορωδία,
απαρτιζόμενη από εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό,
παρουσιάζοντας -μόνο με φωνή- γνωστά τραγούδια μνήμης του Πολυτεχνείου. Με διάθεση σάτιρας και
διακωμώδησης των χειρισμών της αστυνομίας τα χρόνια εκείνα, δύο μαθητές μάς χάρισαν γέλιο
παρουσιάζοντας εξαιρετικά το θεατρικό μονόπρακτο «ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ανακρίνεται».

Σε αυτό το σχολείο, που βρίσκεται στις Φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης, η γιορτή του
Πολυτεχνείου απέκτησε μια άλλη διάσταση και πνοή από την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή των κ.
Τριαντάφυλλου Μηταφίδη και Κλέαρχου Τσαουσίδη. Με έντονα συγκινητικό αλλά και το δικό του ο
καθένας αναπαραστατικό τρόπο, οι δύο άνδρες μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες φυλάκισης και
στερήσεων, καθώς και οι ίδιοι υπήρξαν πολιτικοί κρατούμενοι τα χρόνια Επταετίας στην Ελλάδα.

Η γιορτή μας έκλεισε με έντονα συναισθήματα, χαμόγελο αλλά και σκέψεις. Σκέψεις που τις
μοιραζόμαστε και τις ασπαζόμαστε, όπως οι φοιτητές του Πολυτεχνείου τότε… Ο αγώνας για τη
δημοκρατία είναι διαρκής αγώνας για την ελευθερία… Οι ομάδες ενωμένες νικιούνται δυσκολότερα…

17 ΝΟΕΜΒΡΗ

Το

μουσικό σχήμα

Νυν και Αεί



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
σελ. 16

Μια πολύ όμορφη, ζεστή και
συγκινητική γιορτή ενόψει των
Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς ετοίμασαν με
αγάπη οι μαθητές και οι
εκπαιδευτικοί του σχολείου μας,
τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου,
ανοίγοντας και πάλι πόρτες και
καρδιές σε εκλεκτούς
καλεσμένους, συνεργάτες και
φίλους.

Η γιορτή άνοιξε με βίντεο
δημιουργημένο από μαθητές που
παρουσίασε όψεις από την
εορταστικά στολισμένη Ευρώπη,
υπό τους ήχους γνωστών
χριστουγεννιάτικων τραγουδιών.
Η χορωδία του σχολείου έψαλλε
τα κάλαντα των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς, φυσικά
και με την εκδοχή της κράτησης,
καθώς η ελευθερία κάθε χρόνο
αποτελεί το βασικό μέρος των
ευχών που δίνονται στους
μαθητές μας.

Με ιδιαίτερη χαρά, οι
καλεσμένοι άκουσαν το παραμύθι
της Ιωάννας, που πλαισιώνει
κάθε χρόνο το γιορταστικό
κλίμα, και άκουσαν
χριστουγεννιάτικα τραγούδια στη

γαλλική γλώσσα.

Ξεχωριστή θέση είχε η
πολύγλωσση ανάγνωση του
«Ύμνου της αγάπης» του
Αποστόλου Παύλου, όπως αυτός
καταγράφεται στην Προς
Κορινθίους Α‛ επιστολή του.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί, σε
εναλλαγή και διαφορετική κάθε
φορά γλώσσα, διάβασαν τον
Ύμνο στα ελληνικά, αλβανικά,
αγγλικά, γαλλικά και σκοπιανά.

Η γιορτή μας ολοκληρώθηκε
με το θεατρικό έργο του
Στέφανου Δάφνη «Ο ξένος των

Χριστουγέννων», μέσα σε
ατμόσφαιρα πολύ θερμή, με
ανθρωπιά και θετική
συναισθηματική φόρτιση.

Λίγο πριν την έξοδο από το
χώρο του σχολείου, οι μαθητές
μας δέχτηκαν τα δώρα από τον
Άγιο Βασίλη, ενώ οι καλεσμένοι
μας επισκέφτηκαν το bazaar με
φιλοτεχνημένα
χριστουγεννιάτικα στολίδια και
γούρια από το γυναικείο τμήμα
του σχολείου, ενώ όλοι μαζί
αντάλλαξαν ευχές για τη νέα,
πάντα ελπιδοφόρα χρονιά.

ΤΣΙΚΝΟ ...
ΤΕΤΑΡΤΗ



Η επέτειος της 25ης Μαρτίου στο
σχολείο μας γιορτάζεται ως ημέρα τους
ελευθερίας. Πρόκειται για μια εθνική
γιορτή αφιερωμένη στο ξέσπασμα της
Ελληνικής επανάστασης του 1821 που
μεταδόθηκε σε όλα τα Βαλκάνια και είχε
σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση από
την οθωμανική αυτοκρατορία που σε
βάθος χρόνου περιορίστηκε στη Μικρά
Ασία.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
σελ. 17

25η Μαρτίου

Στις 17 Ιουνίου, για το μελωδικό κλείσιμο της σχολικής
χρονιάς, «ανέλαβε» δράση το πενταμελές συγκρότημα
«Νυν και Αεί» με συντελεστές τον Χρίστο Σαμαντά, τον
Πέτρο Ζλατάνη, το Γιώργο Καραβασίλη, το Θοδωρή
Παπαϊωάννου και τη Δέσποινα Καλανταρίδου.

Με τις κιθάρες τους, τ‛ ακορντεόν, τα μπουζούκια τους
και πάνω από όλα την καλή τους διάθεση, το κέφι και το
ταλέντο τους, μας βοήθησαν να «αποδράσουμε» δυναμικά
σε μονοπάτια μουσικά.

Οι «Νυν και Αεί» … ξανά μαζί μας !!!

Παρουσίαση από τη Ναυαγοσωστική Ακαδημία Βορείου Ελλάδος ΝΑΒΕ

Την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014, στο 3ο Σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης και στο πλαίσιο
της κοινωνικής προσφοράς της Ναυαγοσωστικής
Ακαδημίας Βορείου Ελλάδος ΝΑΒΕ, έγινε
παρουσίαση
ενδεδειγμένων ενεργειών
σε κατάσταση εκτάκτων
αναγκών στο υγρό
στοιχείο, στην
Καρδιοπνευμονική
αναζωογόνηση ΚΑΡΠΑ
καθώς και στην χρήση
αυτόματου απινιδωτή
AED. Ενημερώθηκαν
επίσης για την εργασία
του επαγγελματία
ναυαγοσώστη.

Η παρουσίαση έγινε από τον Βαγγέλη Τσαμπάζη,
Διευθυντή της ΝΑΒΕ και πρόεδρο της Ένωσης
Ελλήνων Ναυαγοσωστών και την Βαλεντίνα

Βελονίδου, Εκπαιδεύτρια Ναυαγοσωστών. Μαζί
τους και οι ναυαγοσώστες Μαρία Σιδηροπούλου
και Αλέξανδρος Χαϊτίδης.

Οι εκπαιδευόμενοι
παρακολουθούσαν την
παρουσίαση με φανερό και
αμείωτο ενδιαφέρον. Η
απόκτηση σύγχρονων
γνώσεων, δεξιοτήτων και
στάσεων θα τους
βοηθήσει στην κοινωνική
και εργασιακή ένταξη και
ανέλιξή τους. Η απόκτηση
γνώσεων πρώτων
βοηθειών για την
προσφορά βοήθειας σε
κάθε συνάνθρωπό μας σε

μια δύσκολη περίπτωση μας αφορά όλους και δεν
έχει ηλικία, φύλο, χρώμα, εθνικότητα…



ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
σελ. 18

Ενημέρωση από τους καθηγητές του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης για τρόπους
εξοικονόμησης ενέργειας στα πλαίσια
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
ENFORCE, INTELLIGENT ENERGY
EUROPE

Την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014 μας
επισκέφθηκαν 4 έμπειροι εκπαιδευτικοί στο
αντικείμενο «Περιβαλλοντική Αγωγή –
Εκπαίδευση», που εκφράζουν και δημιουργούν νέο
παιδαγωγικό – περιβαλλοντικό – πολιτισμικό «λόγο
και πράξη», για να αναδειχθούν οι αρχές και οι
αξίες που συνδέουν τον άνθρωπο με το
περιβάλλον και τη βιωσιμότητα.

Κατ‛ αρχήν έγινε παρουσίαση του Κέντρου
Περιβαλλοντικης Εκπαίδευσης Ελευθερίου-
Κορδελιού και Βερτίσκου και της φιλοσοφίας του.
Συμμετείχαμε σε 2 προγράμματα:

Το πρόγραμμα «Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη»,
που στοχεύει σε μια ολιστική προσέγγιση του
αστικού συστήματος της Θεσσαλονίκης, δηλαδή
του φυσικού, του οικονομικού και του
κοινωνικού/πολιτισμικού. Το πρόγραμμα ξεκίνησε
από το ιστορικό παρελθόν της πόλης με σκοπό να
ερμηνεύσει το σήμερα και την καθημερινότητα των
κατοίκων της πόλης μέσα από την κριτική ματιά
ανθρώπων που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τη
ζωή τους στην πόλη τους.

Το πρόγραμμα «Αειφορική Διαχείριση του
Νερού στην Πόλη». Η έλλειψη του νερού
υπαγορεύει σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, διαδοχικά
βήματα για την εξασφάλιση αυτού του απαραίτητου
για τις ανθρώπινες δραστηριότητες αγαθού. Το
πρόγραμμα δίνει βαρύτητα κυρίως στη
βιωσιμότητα των συστημάτων διαχείρισης του
νερού στην πόλη μέσα από βιωματικές
δραστηριότητες.

Έγινε πολύ καλή συζήτηση με τους
εκπαιδευόμενους και ανταλλαγή εμπειριών….

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΠΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

Τουρνουά σκακιού ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου
μας με την πρωτοβουλία και την καθοδήγηση του
καθηγητή μαθηματικών Γιώργου Κωνσταντινίδη



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
σελ. 19

Στα πλαίσια του εργαστηρίου συμβουλευτικής
επαγγελματικού προσανατολισμού «Σχεδιάζοντας
το μέλλον μου», την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014,
τέσσερις κυρίες που δραστηριοποιούνται σε
διάφορους κλάδους της οικονομίας επισκέφτηκαν
το σχολείο μας. Συναντήθηκαν με τους μαθητές
του Β κύκλου, τους ενημέρωσαν για τις τρέχουσες
αντιλήψεις για τα απαιτούμενα προσόντα

σταδιοδρομίας σύμφωνα και με τις έρευνες και τις
προβλέψεις του CEDEFOP, τους μετέφεραν την
προσωπική τους εμπειρία και αντάλλαξαν απόψεις
για την αγορά εργασίας.

Το εργαστήριο αυτό οργανώθηκε και
υλοποιήθηκε ως διαθεματικό σχέδιο από τη
σύμβουλο σταδιοδρομίας Αυδίκου Κωνσταντίνα και
την εκπαιδεύτρια του αγγλικού γραμματισμού
Παπαχατζή Αγορίτσα. Οι μαθητές κατά το
προηγούμενο διάστημα είχαν ήδη εργαστεί στις
ομάδες τους πάνω στη σύνταξη του Ευρωπαϊκού
Βιογραφικού, στη διαδικασία της συνέντευξης για
την εξεύρεση εργασίας και στη λήψη απόφασης.
Έτσι μπόρεσαν να συμμετέχουν ενεργά και
ουσιαστικά στη συζήτηση και να επωφεληθούν από
την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με εργαζόμενους,
ευελπιστώντας σύντομα να βρεθούν κι αυτοί σε μια
τέτοια θέση!

Εργαστήρι συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
προγραμματισμένη ενημέρωση με τίτλο:
«Επαγγελματικές προοπτικές αποφυλακισμένων»,
την Πέμπτη 6 Μαρτίου, στον Α' και Β' κύκλο των
ανδρών, στο 3ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
(ΣΔΕ) Θεσσαλονίκης. Η ενημέρωση διοργανώθηκε
στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας σε
συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΕΕΕΘ).

Οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν από τον κ.
Ηλιάδη Γιώργο, Α αντιπρόεδρο του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και
τον κ. Καζαντζίδη Παύλο, Διευθυντή της
Αναπτυξιακής ΕΕΕΘ, για θέματα που έχουν να
κάνουν με την επαγγελματική τους επανένταξη, το
άνοιγμα και λειτουργία επιχείρησης καθώς και με
τη χρηματοδότηση νέων επαγγελματιών μέσω
εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης οι
εκπαιδευόμενοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για
συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες
και συζητήθηκαν ιδέες που είχαν οι μαθητές για
νέες επιχειρήσεις. Επίσης συζητήθηκαν και
επιχειρηματικές προτάσεις για τους αλλοδαπούς
εκπαιδευόμενους που έχουν υποχρεωτική απέλαση
μετά την αποφυλάκισή τους, κάτι που δυσκολεύει
την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Επίσκεψη Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης



Το σχολείο μας συμμετέχει ως εταίρος, με
άλλους οκτώ οργανισμούς της Ευρώπης και της
Τουρκίας, σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου
Μάθησης Grundtvig. Ο τίτλος και το θέμα του
είναι: «EUROPEAN PERSPECTIVES ON
RAISING SOCIAL COMPETENCIES OF
OFFENDERS», «Οι Ευρωπαϊκές προοπτικές για
την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των
κρατουμένων».

Η εκπαιδευτική αυτή σύμπραξη είναι διάρκειας
δύο ετών, από τον Σεπτέμβριο 2012 έως τον
Σεπτέμβριο 2014. Η πρώτη συνάντηση των
εταίρων πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις
28-31 Οκτωβρίου 2012 και ακολούθησαν οι
συναντήσεις στη Μαδρίτη, στην Αντάλυα της
Τουρκίας, στο Παρίσι και στο Βουκουρέστι.

Στα πλαίσια του προγράμματος
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας για
ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών και
επισκέψεις σε σωφρονιστικά καταστήματα.
Αναπτύχθηκαν επίσης από τους εταίρους εργαλεία
διδασκαλίας και μάθησης προκειμένου να
καλλιεργηθούν οι κοινωνικές δεξιότητες των
κρατούμενων, τα οποία δοκιμάστηκαν στην
εκπαιδευτική πράξη, προσαρμόστηκαν,
εμπλουτίστηκαν και βελτιώθηκαν.

Το σχολείο μας είχε ενεργή και ουσιαστική
συμμετοχή καθώς ανέπτυξε, εφάρμοσε και

παρουσίασε την ανάπτυξη των επικοινωνιακών
δεξιοτήτων των έγκλειστων μαθητών. Επίσης,
προχώρησε στην προσαρμογή και τον εμπλουτισμό
ενός άλλου εργαλείου διδασκαλίας, την ενδυνάμωση
των διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Αυτές
συνδυάστηκαν με δεξιότητες σταδιοδρομίας και
περιελάμβαναν τη συγγραφή βιογραφικού, την
προετοιμασία για μια συνέντευξη εργασίας και τις
διαδικασίες λήψης απόφασης.

Ήδη στην ιστοσελίδα του προγράμματος
http://eprsco.eu βρίσκονται αναρτημένα τα
παραχθέντα προϊόντα του προγράμματος, και άλλο
πληροφοριακό υλικό. Επίσης, το πρόγραμμα έχει το
δικό του κανάλι στο youtube με τίτλο «European
Perspectives on Raising Social Competencies of
Offenders» ενώ μπορεί να βρεθεί και στη
διεύθυνση https://www.facebook.com/eprsco στο
facebook. Περισσότερες πληροφορίες στο blog
του σχολείου μας: 3sdethes.wordpress.com

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
σελ. 20

Εκπαιδευτική σύμπραξη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Grundtvig
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Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής με θέμα
"Δημιουργική Γραφή και Εγκλεισμός" σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Ο εκπαιδευτικός
οργανισμός City and
Guilds για τέταρτη
συνεχόμενη χρονιά
διεξήγαγε στο
σχολείο μας
αφιλοκερδώς
εξετάσεις

Αγγλικών. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
οι μαθητές μας προετοιμάζονταν για τις εξετάσεις
με επιπλέον ώρες διδασκαλίας Αγγλικών.

Με μεγάλη προθυμία λοιπόν, 13 μαθητές του
σχολείου μας δήλωσαν συμμετοχή να εξεταστούν

στα επίπεδα Α1, Β2 και C1. Oι εξετάσεις έλαβαν
χώρα στο σχολείο μας στις 2 Ιουνίου 2014 και
αναμένουμε με αγωνία τα αποτελέσματα.

Εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου
Δημοτικού στο γυναικείο τμήμα του σχολείου μας

Με ευρυμάθεια και… Ελληνομάθεια!

Για 5η συνεχή χρονιά διοργανώθηκαν με
επιτυχία οι εξετάσεις για την Πιστοποίηση στην
Ελληνομάθεια των εκπαιδευόμενων του σχολείου
μας. Στις 20 και 21 Μαΐου 2014, το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας λειτούργησε εξεταστικό
κέντρο στους χώρους του σχολείου, όπου 20
περίπου ενήλικοι άνδρες εκπαιδευόμενοι και μία
γυναίκα συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης
επιπέδων από Α1 μέχρι και Γ1.



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
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σκίτσα
του Fouad

ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΠΙΤΙ
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Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ
Του Kleanthi

Τα μάτια σου έχουν το γαλάζιο του ουρανού
Το μπλε απ‛ τα νερά της θάλασσας
Αλήθεια το ‘κλεψες ή απλόχερα σου το ‘χουν προσφέρει;
Δεν ξέρει κανείς…
Κι η φύση μαζί μου απορεί
Ναι, έχεις μια δύναμη αξιοθαύμαστη…
Κεραυνός… αστραπή… σε ολοκάθαρο ουρανό…
Πώς τρομερό ναυάγιο προκαλείς σε νηνεμία!
Αυτή είσαι εσύ…
Εσύ
Και πάντα…

Από τον
Kleanthi

Η Έμπνευση του Kleanthi όπως
δουλεύτηκε με την καθηγήτρια του
γλωσσικού γραμματισμού Όλγα

Κουτσού



Ο Besnik μας
ταξιδεύει ... με
αεροπλάνα και

βαπόρια

Οι δημιουργίες του Durim

Αγκρόν, Αγορίτσα, Γιώργος, Ζουμπουλιά, Ηλέκτρα, Κυριάκος, Όργκεστ,
Ρολάντ, Φεστίμ
Η ηλεκτρονική επεξεργασία της εφημερίδας μας έγινε με το πρόγραμμα
ελεύθερου λογισμικού Scribus με την ουσιαστική συμβολή του μαθητή μας
Όργκεστ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ




