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Κυκλοφόρησε!

 

ΦΡΕΣΚΑ ΝΕΑ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018, ΤΕΥΧΟΣ 2ο         

ΤΕΥΧΟΣ 1.    

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ… 

Γιάννης Ρίτσος 

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ 

«Τα πιο πολλά, τα πιο ωραία τα δες απ’ την 

κλειδαρότρυπα- λουλούδια πεσμένα στο 

πάτωμα και μέσα στα παπούτσια σου. 

Καλύτερα λοιπόν να περπατάς ξυπόλυτος μη 

σ’ ακούσουν». 

Αλεξάκη Ελένη  

 
   

 

 

ΑΣ ΜΟΡΦΩΘΟΥΜΕ… 

 

Τι γιορτάζουμε την 17 Νοέμβρη; 

Η εξέγερση των φοιτητών ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου του 1973. Στις 17 

Νοεμβρίου τα ξημερώματα με εντολή της Χούντας μπήκε ένα άρμα από την πύλη 

του Πολυτεχνείου και το αποτέλεσμα ήταν 34 νεκροί. Την ίδια νύχτα 

συνελήφθησαν 840 άτομα. Πολλοί βαριά τραυματισμένοι αρνήθηκαν να 

διακομιστούν στα νοσοκομεία για να αποφύγουν τη σύλληψη. Οι φοιτητές ήθελαν 

με την εξέγερση που ξεκίνησαν, να ρίξουν τη Χούντα των Συνταγματαρχών, που 

είχε ξεκινήσει στις 21 Απριλίου 1967 με δικτατορία στη χώρα. Ο Γεώργιος 

Παπαδόπουλος τότε, κήρυξε στρατιωτικό νόμο αλλά στις 25 Νοεμβρίου 

ανατράπηκε με πραξικόπημα.      

(πηγή: sansimera.gr)             Αλεξάκη Ελένη 

Γιορτή της 17 Νοέμβρη από το σχολείο μας. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΛ 

ΙΛΙΟΥ  

CINEMANIA 

BOHEMIAN RHAPSODY 

 
 Πρεμιέρα την 1

η
 Νοεμβρίου έκανε 

στις ελληνικές και κυπριακές αίθουσες η 

ταινία του Μπράιαν Σίνγκερ «Bohemian 

Rhapsody», μια ωδή στους Queen, τη 

μουσική τους και τον ξεχωριστό 

τραγουδιστή τους Φρέντι Μέρκιουρι. 

Πρωταγωνιστούν οι  Ράμι Μάλεκ, Λούσι 

Μπόιντον, Γκουίλιμ Λι, Μπεν Χάρντι, 

Τζόσεφ Ματζέλο, Άινταν Γκίλεν, Τομ 

Χολάντερ, Άλεν Λιτς, Μαικ Μάγιερς.  

Η νέα ταινία- βιογραφία του 

Φρέντι Μέρκιουρι με τίτλο «Bohemian 

Rhapsody», έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 

στάδιο Γουέμπλει του Λονδίνου την Τρίτη 

23 Οκτωβρίου. Οι θεατές που θα δουν το 

Bohemian Rhapsody θα φύγουν σε γενικές 

γραμμές ικανοποιημένοι από το σύνολο της 

και φυσικά θαυμάζοντας έναν σπουδαίο 

ερμηνευτή μέσα από την ερμηνεία του 

εξαιρετικού Rami Malek, που δεν 

αποκλείεται να δούμε στα Oscar. Τα 

υπόλοιπα επί της οθόνης. 

Τσαγανός Βαγγέλης 

 

Επίσκεψη του σχολείου μας στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ:Σπ. Θεολόγου 1 &Λεωφόρος Χασιάς (8
η
 στάση) 2102314108, WEB: http://lyk-ee-iliou.att.sch.gr  

EMAIL:mail@lyk-ee-iliou.att.sch.gr 

 

 

http://lyk-ee-iliou.att.sch.gr/
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ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ… 

Χριστουγεννιάτικα τρουφάκια σοκολάτας 

     
 

Διαδικασία 

Για τα τρουφάκια: Σε ένα βαθύ σκεύος κόβετε σε μικρά κομμάτια τις 

σοκολάτες. Σε μία κατσαρόλα ρίχνετε την κρέμα γάλακτος με την κανέλα και 

τη βανίλια, αφού πρώτα έχετε αφαιρέσει τους σπόρους, και αφήνετε να πάρουν 

μια βράση. 

Έπειτα, αποσύρετε από την φωτιά, σκεπάζετε την κατσαρόλα με μια μεμβράνη 

και αφήνετε το μίγμα να αρωματιστεί για περίπου μια ώρα. Αφού το μίγμα έχει 

αρωματιστεί, το βάζετε πάλι στη φωτιά για να πάρει άλλη μια βράση.  

Σουρώνετε την κρέμα γάλακτος και τη ρίχνετε στο σκεύος με τη σοκολάτα 

ανακατεύοντας με μια μαρίζ μέχρι το μίγμα να γίνει ομοιογενές.  

Έπειτα, προσθέτετε το Baileys, ανακατεύετε και αδειάζετε την γκανάζ σε ένα 

μπολ αφήνοντάς την να κρυώσει. Εάν χρειαστεί τη βάζετε για λίγο στο ψυγείο. 

Αφού κρυώσει την βγάζετε από το ψυγείο, με ένα κουταλάκι παίρνετε την 

ποσότητα που επιθυμείτε και την πλάθετε σε μπαλάκια, τα οποία βάζετε ξανά 

στο ψυγείο. 

Για την επικάλυψη: Σε ένα μπολ έχετε τη λιωμένη κουβερτούρα, ενώ σε ένα 

μικρό ταψί απλώνετε το κακάο έτσι ώστε να έχει τουλάχιστον 2 δάχτυλα 

πάχος. 

Βουτάτε τις στρογγυλές τρούφες στη λιωμένη κουβερτούρα και έπειτα με τη 

βοήθεια ενός πιρουνιού τις κυλάτε πάνω στο κακάο.  

Τις αφήνετε μέσα στο κακάο μέχρι να κρυώσει η κουβερτούρα 

που τις επικαλύψατε. Εάν το κρίνετε απαραίτητο, βάλτε όλο το ταψί για λίγο 

στο ψυγείο. Αν παρατηρήσετε ότι τα τρουφάκια έχουν πολύ κακάο, τα βάζετε 

μέσα σε ένα μεγάλο άδειο ταψί και τα «κουνάτε» για να μείνει όσο 

κακάο χρειάζεται. 

(πηγή: olivemagazine.gr)                                Δημητροπούλου Αναστασία 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Υλικά :   
Για τα τρουφάκια   
250 ml   πλήρη κρέμα  
γάλακτος   
70γρ σοκολάτα  Bitter   
350 γρ. σοκολάτα γάλακτος   
1/2 λοβό βανίλιας   
1 ξυλαράκι κανέλας   
30 ml   Baileys   Irish   cream   
Για την επικάλυψη   
300γρ.  bitter   σοκολάτα   
200γρ. κακάο   
  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 

ΚΑΛΑΝΤΑ- ΞΕΡΑΤΕ ΟΤΙ…; 

 

Τα κάλαντα προήλθαν από τις 

Βυζαντινές  Καλένδες  και ανάγονται, κατά τύπο 

και όχι βεβαίως κατά περιεχόμενο, από το 

γνωστό έθιμο των αρχαίων Ελλήνων της. 

Λαογραφία 

Τα κάλαντα ψάλλοντας κυρίως από 

παιδιά αλλά και από ενήλικα άτομα, είτε 

μεμονωμένα είτε καθ' ομάδας, που περιέρχονται 

οικίες, καταστήματα, δημόσιους χώρους κ.λπ. με 

τη συνοδεία του πατροπαράδοτου σιδερένιου 

τριγώνου, αλλά ενίοτε και άλλων μουσικών 

οργάνων (φυσαρμόνικας, ακορντεόν, τύμπανου 

φλογέρας κ.λπ.). Τα παιδιά ρωτούν 

συνήθως «Να τα πούμε;» και περιμένουν την 

απάντηση «Να τα πείτε». 

Κύριος σκοπός των τραγουδιών αυτών 

είναι μετά τις αποδιδόμενες ευχές τα "Χρόνια 

Πολλά" το φιλοδώρημα είτε σε χρήματα 

(σήμερα) είτε σε προϊόντα (παλαιότερα). Σχετική 

με αυτό είναι και ηπαρασκευή "κουλούρας" 

ονομαζόμενη "κολικοί" (Βέροια) ή 

"κουλιαντίνα" (Σιάτιστα) και εξ αυτών οι 

φέροντες αυτά ονομάζονται "Κουλουράδες" ή 

"Φωτάδες". 

Τα κάλαντα ξεκινούν κυρίως με 

χαιρετισμό στη συνέχεια αναγγέλλουν τη μεγάλη 

χριστιανική εορτή που φθάνει και καταλήγουν σε 

ευχές. Χαρακτηριστικό σημείο είναι η γλώσσα 

στην οποία αυτά ψάλλονται, στη καθαρεύουσα, 

καταδηλούντα την άμεση καταγωγή τους από 

τους Βυζαντινούς χρόνους τις  Καλένδες του 

Ιανουαρίου που γιορτάζονταν με ιδιαίτερη 

λαμπρότητα. 

(Πηγή:Wikipedia)  

 

 

 Κούτρα Ελένη- Λαμπρίδη Μαρία 

 

ΑΣ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΜΕ..ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 

Νορβηγία- Τρόμσο 

 Τα φιορδ και οι οροσειρές του Τρόμσο, διαθέτουν ονειρική ομορφιά 

και θα σε ταξιδέψουν σε ένα μαγικό και αξέχαστο τοπίο! Εδώ, το Βόρειο 

Σέλας κλέβει τις εντυπώσεις με τα απίστευτα χρώματα που δημιουργεί στον 

ουρανό και θα σε κάνει να αναθεωρήσεις την ομορφιά του ουρανού που ήδη 

γνωρίζεις. Αποτελείται, από κρυστάλλινους, ευωδιαστούς βοτανικούς κήπους 

και πολλά γραφικά ψαροχώρια. Ένας ζεστός, ανθρώπινος τόπος όπου με τις 

όμορφες ιδιαιτερότητες του θα σε γεμίσει ηρεμία.                                                                        

(πηγή: ediva.gr)         Βαριάμογλου Ερασμία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CF%8E%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%82
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ΨΑΞΕ ΨΑΞΕ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΣ … 

 
Απάντηση προηγουμενου γρίφου: ΚΕΡΙ 

Αλεξάκη Ελένη 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ.. ΑΛΛΙΩΣ! 

 

 

Το έθιμο της Καμήλας 

Κάθε χρόνο, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς τα μέλη του 

πολιτιστικού συλλόγου ‘Καβακλή’ των Κουφαλίων Θεσσαλονίκης 

ξεχύνονται στους δρόμους της πόλης.  Δεν λένε όμως τα κάλαντα, 

αλλά μεταμφιέζονται σε καμήλες και φωνάζουν δυνατά διάφορα 

συνθήματα. Σκοπός τους είναι να παραπλανήσουν τους στρατιώτες 

του Ηρώδη που ψάχνουν να βρουν το νεογέννητο Ιησού, ώστε να 

μην μπορέσουν να τον σκοτώσουν. 

Στην Κένυα, τα Χριστούγεννα είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση 

με τις υπόλοιπες Δυτικές χώρες. Αυτό γιατί εκεί τις μέρες των 

Χριστουγέννων έχουν καλοκαίρι. Έτσι αντί για χριστουγεννιάτικο 

τραπέζι, ψήνουν στις αυλές των σπιτιών κάνοντας barbeque. Οι 

εκκλησίες στην Κένυα στολίζονται με πολύχρωμα μπαλόνια. 

Στην Χαβάη, ο δικός του Άγιος Βασίλης, δεν έρχεται με έλκηθρο 

πάνω στα χιόνια αλλά με κανό. Εκεί αφού φάνε, σολομό και 

χοιρινό, γλεντούν με γιουκαλίλι τραγουδώντας χριστουγεννιάτικες 

μελωδίες τροποποιημένες όμως με χαβανέζικο ρυθμό. 

Το Βέλγιο μπαίνει στο πνεύμα των Χριστουγέννων από νωρίς με 

την ημέρα του Sinterklaas και με τον πολύτιμο βοηθό του Zwarte 

Piet που μοιράζει τα δώρα από σπίτι σε σπίτι. Τα παιδιά κρεμάνε 

τις κάλτσες των δώρων στο τζάκι και αφήνουν σανό και ζάχαρη 

για το άλογο του Sinterklaas. Ο Sinterklaas δεν είναι ο Santa 

Claus. Στο Βέλγιο τα Χριστούγεννα εορτάζονται και με πλήθος 

παραστάσεων που αποδίδονται καλλιτεχνικά σκηνές από τη Θεία 

Γέννηση καθώς και λιτανείες και ακόμη υπαίθριες αγορές. 

                   Δημητροπούλου Αναστασία 

 

 

 

 

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 
Το 1992, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακήρυξε 

την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με 

Αναπηρία. Κάθε χρόνο η μέρα αυτή δίνει ακόμα μια 

ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στην 

κοινωνία να εστιάσει την προσοχή της στα δικαιώματα και 

τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία, βελτιώνοντας έτσι 

την ποιότητα ζωής τους και υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις 

που θα αναπτύξουν νέες προοπτικές για την κοινωνική τους 

ενσωμάτωση. Τα άτομα με αναπηρία, αντιμετωπίζουν 

εμπόδια στην καθημερινή ζωή, εφόσον η κοινωνία πολλές 

φορές δε λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, τις δυνατότητες και τις 

ειδικές τους ανάγκες. Αναπηρία, πλέον θεωρείται το 

αποτέλεσμα της σχέσης των ικανοτήτων ενός ατόμου και 

των απαιτήσεων του περιβάλλοντος. Τα άτομα αυτά βιώνουν 

συχνά το φαινόμενο του "Κοινωνικού Αποκλεισμού". 

Αισθάνονται την περιθωριοποίηση και στέρηση της 

συμμετοχής στα κοινωνικά, δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, 

που πρέπει να είναι κοινά σε όλους τους πολίτες ενός 

κράτους. Τα άτομα με αναπηρία δε ζητάνε να γίνει η ζωή 

τους ευκολότερη. Ζητάνε να γίνει η ζωή τους ΙΣΗ με τη δική                      

μας. Στόχος πρέπει να είναι όχι η τυπική, αλλά η πραγματική 

ισότητα, η οποία σημαίνει ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική ζωή. Αυτό που πρέπει να 

επιδιώκεται είναι ο σεβασμός της ατομικής και ομαδικής 

ιδιαιτερότητας.  

 

Πηγές: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, United Nation, Human Rights 
and DisabledPersons. 

Εκπαιδευτικός Αφρουδάκης Παναγιώτης με το τμήμα ΓΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Μπορώ να προσφέρω ό,τι κι εσύ, 

φτάνει να μου 

δώσεις τα εφόδια και την ευκαιρία… " 
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Αξιότιμε κύριε Μαρτίνο,    

Επικοινωνούμε μαζί σας, θέλοντας να σας ευχαριστήσουμε για 

την πολύ ευγενική και γεμάτη αγάπη προσφορά σας προς το 

Ειδικό ΕΠΑ.Λ. Ιλίου. Όπως γνωρίζετε, το Ειδικό ΕΠΑ.Λ 

βοηθά παιδιά με σοβαρές αναπηρίες (αυτισμό, νοητική 

υστέρηση, ημιπληγίες, τετραπληγίες) να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να αναπτύξουν την 

προσωπικότητά τους, να αυτονομηθούν και στην συνέχεια να 

ενταχθούν ως ισότιμα μέλη στην κοινωνία. Η δωρεάν 

παραχώρηση οκτώ (8) ηλεκτρονικών υπολογιστών και τριών 

(3) φορητών υπολογιστών συμβάλλει  στην αναβάθμιση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους μαθητές-μαθήτριες μας, 

ενώ συγχρόνως καταδεικνύει το πνεύμα ευαισθησίας και 

αλτρουισμού που σας διακρίνει.  
Ευελπιστούμε σε συνέχιση της ευγενικής προσφοράς σας προς 

το σχολείο μας. 

 

ΜΑΙΡΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Ένα κορίτσι γεμάτο όνειρα και διάθεση για προσφορά. 

Μια αναπληρώτρια, μια αποτελεσματική εκπαιδευτικός και 

μητέρα 2 παιδιών που παρόλο την απόσταση με την οικογένειά 

της , δεν έχασε την όρεξή της να δώσει όσα περισσότερα μπορεί 

στους μαθητές και τις μαθήτριές της, στο Ειδικό Επαγγελματικό 

Λύκειο Ιλίου και στους συναδέλφους της. Έτσι , δεν έμεινε μόνο 

στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα αλλά κατάφερε να προσφέρει  

μέσα σε 6 μήνες παρουσίας στη σχολική μονάδα πολλά 

περισσότερα και συγκεκριμένα σε συνεργασία με τη διευθύντρια 

κ. Κοτσαβασιλειάδου βοήθησε να χορηγηθούν  στο Ειδικό 

Επαγγελματικό Λύκειο Ιλίου σταθεροί και φορητοί Η/Υ μέσα 

από την Αιγέας ΑΜΚΕ Πολιτιστικού και Κοινοφελούς Έργου. 

Μια πράξη εξαιρετικά ενισχυτική για τη λειτουργία του 

σχολείου. Πολλά τα ευχαριστώ για μια τόσο δημιουργική και 

ευαισθητοποιημένη εκπαιδευτικό.  

 

Υπέύθυνοι επιμέλειας ύλης οι εκπαιδευτικοί: Βαγενά Αγλαϊα (ΠΕ80) 

                  Νιόζα Ελπίδα (ΠΕ80) 

Τομέας Διοίκησης Οικονομίας 

      Η Διευθύντρια του Ειδικού ΕΠΑ.Λ. Ιλίου, το διδακτικό 

προσωπικό, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και κυρίως οι 

μαθητές - μαθήτριες του, εκφράζουμε τις θερμές μας 

ευχαριστίες προς την ΑΛΦΑ Τράπεζα, για τη σημαντική 

δωρεά της σε ηλεκτρονικό υλικό,  η οποία θα συμβάλλει  στην 

αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους μαθητές 

μας, ενώ συγχρόνως καταδεικνύει το πνεύμα ευαισθησίας και 

αλτρουισμού που διακρίνει την Alpha Bank.  

Ευελπιστούμε σε συνέχιση της συνεργασίας μας και της 

ευγενικής προσφοράς σας.  

 

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΧΑΡΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.. 

 

ΜΕΤΑ ΠΡΙΝ 


