
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με εντατικούς ρυθµούς προετοιµάζεται η οµάδα µαθητών από την Α΄ και Β΄ Λυκείου που θα συµµετάσχουν φέτος 

στην προσοµοίωση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών - 22ο AMUN 2019. Φέτος οι µαθητές µας εκπροσωπούν τον 

Λίβανο και την Ν. Αφρική.
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ΑΝΩΜΑΛΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - 

ΛΥΚΕΙΩΝ

Α.Σ.Ι.Σ.

Στο πλαίσιο της αγωνιστικής δραστηριότητας των Α.Σ.Ι.Σ. πραγµατοποιείται ο αγώνας ανωµάλου δρόµου.

Στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης" στο ∆ήµο Ίλιον.

ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 

ΑΜΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Πραγµατοποιείται η αναβληθείσα πενθήµερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο εξωτερικό απο 14 - 19/2/2019

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Ε' 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η Ε΄∆ηµοτικού επισκέπτεται το Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών.

Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχίζει η εξεταστική περίοδος Νοεµβρίου για το γυµνάσιο και το λύκειο.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Τα νηπιάκια επισκέπτονται το εργαστήρι εργαστήρι έκφρασης και φαντασίας ''ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΛΑΣΤΗΣ'' και 

συµµετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε τίτλο <<Αρχαία Ελλάδα - 12 Θεοί του Ολύµπου>>

ΕΛΕΓΧΟΙ Α 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι γονείς των µαθητών γυµνασίου και λυκείου παραλαµβάνουν τους ελέγχους του Α΄Τετράµηνου ως εξής:

18:00 - 19:00 για το γυµνάσιο και  19:00 - 20:00 για το λύκειο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι γονείς της Γ γυµνασίου ενηµερώνονται απο τη ∆ιεύθυνση και τους υπεύθυνους τοµέων για το πρόγραµµα σπουδών 

του λυκείου ώρα 17:00 - 18:00 στο θέατρο του σχολείου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Οι µαθητές του λυκείου συµµετέχουν στον ΠΑνελλήνιο διαγωνισµό Βιολογίας 2019

ΕΛΕΓΧΟΙ Α 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι γονείς των µαθητών γυµνασίου και λυκείου παραλαµβάνουν τους ελέγχους του Α΄Τετράµηνου ως εξής:

18:00 - 19:00 για το γυµνάσιο και  19:00 - 20:00 για το λύκειο.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

ΑΣΙΣ

Στο πλαίσιο των αγώνων καλαθοσφαίρισης µαθητών Γυµασίων-µελών Α.Σ.Ι.Σ.

το σχολείο µας διοργανώνει το Final-8 στα κλειστά γήπεδα Κασιµµάτειο ∆ραπετσώνας και Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Το µουσικό τµήµα του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ παρουσιάζει τη δουλειά του στο Μέγαρο Μουσικής ώρα 6:30 µ.µ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 

Α'-Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Οι γονείς των µαθητών-τριών Β'-Ε' ∆ηµοτικού ενηµερώνονται για την πρόοδο των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς 

των τάξεων. Ώρα 6.00 µµ. Οι γονείς της Α΄∆ηµοτικού ενηµερώνονται από τισ δασκάλες στις 7.00 µµ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ 

Π.ΣΤΑΘΜΟΥ, 

ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ ΚΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Οι γονείς των µαθητών του  Π. Σταθμού ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους στις 5.30μ.μ. Οι γονείς των 

μαθητών του Προνηπίου αρχικά θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου στο θέατρο "Καρολος 

Κουν " του σχολείου μας στις 5.00μ.μ.και ύστερα στις τάξεις θα ακολουθήσει η ενημέρωση προόδου των μαθητών. Οι 

γονείς των μαθητών του Νηπιαγωγείου θα ενημερωθούν αντίστοιχα για το πρόγραμμα σπουδών της Α΄Δημοτικου στις 

6.00μ.μ. στο θέατρο και στη συνέχεια στις τάξεις για την καθιερωμένη ενημέρωση προόδου.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Το ∆ηµοτικό µας παρακολουθεί την παράσταση "Το βαλς µε τα παραµύθια" της Κάρµεν Ρουγγέρη στο θέατρο 

Κιβωτός

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤ' 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Η ΣΤ' ∆ηµοτικού φτιάχνει υγιεινή πίτσα στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Kid's Cooking Club.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

ΑΣΙΣ

Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής για τους αγώνες καλαθοσφαίρισης µαθητών Γυµασίων-µελών Α.Σ.Ι.Σ.

η οµάδα του γυµνασίου µας αντιµετωπίζει την οµάδα των Εκπαιδευτηρίων Γ. Μαλλιάρα στο κλειστό γήπεδο της 

∆ραπετσώνας (Κασιµάτειο) στις 10:00 το πρωί.

Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΘΕΑΤΡΟ
Οι µαθητές όλων των βαθµίδων που έχουν δηλώσει συµµετοχή, παρακολουθούν την "Λωξάντρα" στο θέατρο Βεάκη

ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Εφαρµόζεται ήδη στο σχολείο µας το τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού ΑΡΙΣΤΟΝ για µαθητές Γ΄ Γυµνασίου  

και Λυκείου. Οι γονείς που ενδιαφέρονται µπορούν να επικοινωνούν µε το ∆ιευθυντή του Λυκείου κ. Αντωνόπουλο

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ      «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ»
               ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ Για γονείς και µαθητές

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2019
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Υπενθυµίζουµε ότι:

η γραµµατεία του Σχολείου λειτουργεί  7:30πµ. – 4:30µµ.  καθηµερινά και στις συγκεντρώσεις γονέων µέχρι τις 8:00 µ.µ.      

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Γ' 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Η Γ' ∆ηµοτικού παρακολουθεί το πρόγραµµα "Μυθολογία" στην Ambersand.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α' 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η Α' ∆ηµοτικού ξεναγείται στο Ταχυδροµείο Πειραιά και στέλνει τα δικά της γράµµατα σε αγαπηµένα πρόσωπα.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ

Τα προνηπιάκια επισκέπτονται το Θέατρο 104 στο Γκάζι και συµµετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα <<Όταν το 

κοµφετί συνάντησε την σερπαντίνα>>.

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Α.Σ.Ι.Σ.

Στο πλαίσιο της αγωνιστικής δραστηριότητας των Α.Σ.Ι.Σ. πραγµατοποιείται η 1η αγωνιστική Πετοσφαίρισης για τους 

µαθητές και τις µαθήτριες ∆ηµοτικών σχολείων. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

∆΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η ∆' ∆ηµοτικού επισκέπτεται τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ

Τα µικρούλικα του Π.Σταθµού επισκέπτονται το Θέατρο 104 στο Γκάζι και συµµετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

<<Αποκριάτικα Παιχνιδοµαγέµατα>>.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β' 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η Β' ∆ηµοτικού παρακολουθεί το πρόγραµµα "Ταχύτητα" στην Ambersand.

Πώς θα ήταν η Αθήνα αν είχε χτιστεί στις όχθες των ποταµών της; 
 
Ολες οι σηµαντικές πόλεις από την αρχαιότητα, τον Μεσαίωνα και µέχρι τον τελευταίο αιώνα χτίζονταν πάνω σε ποτάµια και συνδέονταν µε ποτάµια. Εκτός από την 

Αθήνα, τα ποτάµια της οποίας µπαζώθηκαν και έγιναν άσχηµοι αυτοκινητόδροµοι. 

Γνωστές πόλεις, όπως το Λονδίνο, η Πράγα, η Ρώµη, η Κολωνία, η Μόσχα, το Παρίσι, η Αγία Πετρούπολη, η Βουδαπέστη, η Βιέννη κ.ά., αλλά και τόσες πανέµορφες 

άγνωστες πόλεις, όπως π.χ. το Κόµπλενζ, το Μελκ, το Ούγκλιτς, το Κίζι, το Ρουντεσχάιµ, έχουν χτιστεί γύρω από τα ποτάµια τους και αποτελούν µαγνήτη για τους 

ντόπιους κατοίκους και τους τουρίστες. 

Οι γεωτρήσεις του ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) απέδειξαν ότι οι περισσότεροι δρόµοι της Αθήνας κρύβουν ένα µπαζωµένο ρέµα ή ένα 

υπόγειο ποτάµι. Ο Ιλισός, ο Ηριδανός, ο Κυκλόβορος, το Λυκόρεµα, ο Βουρλοπόταµος, ο Βοϊδοπνίχτης, ο Αλασσώνας είναι µερικά από αυτά. Σύµφωνα µε µελέτη του 

ΕΜΠ, τα ανοιχτά ρέµατα το 1945 είχαν µήκος 1.280 χιλιόµετρα και σήµερα µόλις 434 χιλιόµετρα -µειώθηκαν, δηλαδή, σε ποσοστό 66,4%. Όπως προκύπτει, δε, από 

µελέτη του ΙΓΜΕ, πριν από µερικά χρόνια το 80% των νερών της βροχής το απορροφούσε το έδαφος και µόλις το 20% έπεφτε στη θάλασσα. Σήµερα, το ποσοστό αυτό έχει 

αλλάξει δραµατικά... 
 

Ο Κηφισός, το τελευταίο χαµένο ποτάµι του Λεκανοπεδίου 

Η κοίτη του απλώνεται σε έκταση 12.000 στρεµµάτων και η αρχή του εντοπίζεται στην 

Πάρνηθα, ενώ διέρχεται µέσα από τουλάχιστον δέκα περιοχές της Αττικής, µεταξύ των 

οποίων η Νέα Ερυθραία, η Κηφισιά, η Λυκόβρυση, η Μεταµόρφωση και η Νέα 

Φιλαδέλφεια, και εκβάλλει στον Φαληρικό Ορµο του Σαρωνικού. 

Το 1994 η κατάσταση του Κηφισού ήταν τόσο άσχηµη που εκδόθηκε προεδρικό διάταγµα 

για τη διαφύλαξή του. Όµως, 23 χρόνια µετά το Προεδρικό ∆ιάταγµα (ΦΕΚ 632/27-6-1994) 

για τον καθορισµό των ζωνών προστασίας του, ο Κηφισός παραµένει ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα κακοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος στην πολύπαθη Αττική και ειδικά 

στους γειτονικούς του δήµους, ανάµεσα στους οποίους είναι και η Νέα Φιλαδέλφεια. 

Ταυτόχρονα, ο Φορέας ∆ιαχείρισης και Ανάπλασης του Κηφισού, που συστάθηκε µε Π.∆. 

(ΦΕΚ 346/2002), δεν έχει καταφέρει να ασκήσει αποτελεσµατικά τις εκτεταµένες 

αρµοδιότητές του, καθώς δεν στελεχώθηκε και δεν του έχουν καταβληθεί οι προβλεπόµενες 

από τον νόµο χρηµατοδοτήσεις -κατά συνέπεια, δεν λειτούργησε ποτέ.  

Ας σηµειωθεί ότι νέα ίχνη από τµήµα του Αδριάνειου υδραγωγείου εντοπίστηκαν από τα 

µέλη της Οικολογικής Εξόρµησης Αττικής στην κοίτη του Κηφισού, στο ύψος του αµαξοστασίου των ΗΛΠΑΠ, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο συγκεκριµένο 

σηµείο διακρίνονται τρία φρεάτια και λιθοδοµές σε µήκος περίπου 50 µέτρων. Το αρχαιολογικό εύρηµα υφίσταται φθορές από τα µπάζα και τα σκουπίδια που πετούν 

ασυνείδητοι από τα γειτονικά κτίρια, ενώ επιβαρύνεται και από τα νερά που εκτρέπονται από την τσιµεντένια πλατφόρµα των ΗΛΠΑΠ, καθώς πρόσφατα προστέθηκαν και 

επιχωµατώσεις και άχρηστα υλικά στον χώρο λόγω ανέγερσης παρακείµενης οικοδοµής. 
 

Ο Κηφισός από δρόµος του νερού προς την θάλασσα και δίοδος του αέρα από την θάλασσα προς το χτισµένο ασφυκτικά λεκανοπέδιο, εύκολα έπεσε θύµα της πολιτικής 

"ανάπτυξη µε αυτοκινητόδροµους"», γράφει ο Μπάµπης Μπιλίνης στη 2η Επιστηµονική ∆ιηµερίδα για τον Κηφισό, που έγινε τον ∆εκέµβριο του 2009. 

Το 1999 τα σχέδια για δρόµο πάνω από το ποτάµι είχαν οριστικοποιηθεί και επιτροπή 

κατοίκων είχε πάει στο υπουργείο για να µεταφέρει την αντίδρασή της. Συναντήθηκαν µε 

κάποιο αρµόδιο διευθυντή, που για να τους πείσει για την αναγκαιότητα του έργου άνοιξε 

πάνω σε ένα τραπέζι µια µεγάλη αεροφωτογραφία. Τους έδειξε ότι όλα ήταν χτισµένα -

τσιµέντο παντού- και η µόνη ελεύθερη λωρίδα ήταν ο Κηφισός. «Από που θέλετε να περάσει 

ο δρόµος;», είπε. «∆εν υπάρχει άλλος χώρος». 

Με αυτές λοιπόν τις πολιτικές πορευτήκαµε τις τελευταίες δεκαετίες. Ήρθε και η «µεγάλη 

ιδέα» των Ολυµπιακών Αγώνων και ο αυτοκινητόδροµος ταχείας κυκλοφορίας πάνω από τον 

Κηφισό έγινε µέρος του µεγάλου ολυµπιακού δακτυλίου. 

∆εν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να διαπιστώσει ότι το έργο είναι ασύµβατο µε την 
περιοχή και τα προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει στους κατοίκους πολλά. Αρκεί µια µικρή 

βόλτα για να τα δει κάποιος. Επειδή έπρεπε να συνδεθεί µε την υπερυψωµένη παραλιακή 

λεωφόρο, ο δρόµος υψώθηκε πάνω από το ποτάµι, περνώντας κυριολεκτικά πάνω από 

διώροφες οικοδοµές.  
 

Αλλαξε το µικροκλίµα της περιοχής 

Ο όγκος του τσιµέντου είναι τόσος πολύς που το µικροκλίµα της περιοχής άλλαξε. Η αύρα της θάλασσας πια δεν περνά και το καλοκαίρι η θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη. 

Ο όγκος του δρόµου σκοτείνιασε την περιοχή και ο ήλιος δεν βλέπει αρκετά τις παρακηφίσιες κατοικίες. Ακόµα και το οδικό έργο µέσα σε πέντε χρόνια έφτασε στα όριά 

του. 

Τα µποτιλιαρίσµατα στον δρόµο ταχείας κυκλοφορίας είναι σχεδόν καθηµερινά, κάνοντας ακόµα µεγαλύτερο το πρόβληµα του θορύβου και το καυσαέριο στα πνευµόνια 

των κατοίκων περισσότερο. Ο θόρυβος, τα ανήλιαγα νερά κάτω από τον δρόµο, τα κουνούπια από τα στάσιµα σκοτεινά νερά και η δυσοσµία κάνουν τη ζωή των κατοίκων 

δύσκολη και την υποβάθµιση της ποιότητας ζωής εµφανή. 
 

Πώς θα ήταν η Αθήνα -Οπως και οι άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Βουδαπέστη, Λονδίνο, Παρίσι: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Πηγή: Πώς θα ήταν η Αθήνα αν είχε χτιστεί στις όχθες των ποταµών της iefimerida.gr  


