
 ΟΜΙΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ 2014-15 
ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ: ΦΛΩΑ ΗΑΑΝΘ 

 
 

ΜΑ ΕΠΙΚΕΦΘΗΚΑΝ: 
 

 Ο κφριοσ Δθμιτρθσ Χατηθδιάκοσ, εκπρόςωποσ τθσ ομάδασ Σαμαρειτϊν του Ερυκροφ ταυροφ και μασ 

ενθμζρωςε βιωματικά για τισ «Ρρϊτεσ Βοικειεσ» (φωτο1). 

 Θ κυρία Διονυςία Γιαννοποφλου, υπεφκυνθ ενθμζρωςθσ ςτο Κζντρο Ρρόλθψθσ των Εξαρτιςεων και 

Ρροαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ «Προνόθ».  

 Θ κυρία Λίλλθ Ιακωβίδου- Αλευρά από το Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ Γουλανδρι μασ μίλθςε για τθν ιςτορία 

των μικροςκοπίων και των μικροοργανιςμϊν. 

 Ο κφριοσ Ρζτροσ Αλατηάσ (Χθμικόσ – θκοποιόσ – ςυγγραφζασ) και ο κφριοσ Μενζλαοσ Σωτθρίου (Μακθματικόσ 

– Γενικόσ Γραμματζασ τθσ  Science View) που μασ ενθμζρωςαν για τθν δράςθ «Μακαίνοντασ τθν Επιςτιμθ 

μζςα από το Θζατρο» και το κεατρικό ζργο «Ραράλλθλοι κόςμοι – Ο Σφγχρονοσ Άνκρωποσ». 

 Θ θκοποιόσ και ςκθνοκζτιδα κυρία Ζλλθ Δαδιρα που μασ βοικθςε ςτισ ςκθνοκετικζσ μασ απόπειρεσ ςτο 

κεατρικό δρϊμενο «Ο Σφγχρονοσ Άνκρωποσ». 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Φωτο1. Ρρϊτεσ βοικειεσ.                 Φωτο2. Από τθ ςυμμετοχι μασ ςτο Αντικαπνιςτικό ςυνζδριο ςτο «Δαΐσ»  
 

 
 

ΤΜΜΕΣΕΙΧΑΜΕ 
 

Ε ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 

 Στον 2ο  Διευρωπαϊκό - Διεκνικό Διαγωνιςμό Ρολυμζςων για μακθτζσ και 

ςπουδαςτζσ "Αγωνίηομαι για τθν οδικι αςφάλεια" με δυο αφίςεσ με κζμα 

«Αλκοόλ και τροχαία» από τισ μακιτριεσ Χριςτίνα Βλαχοποφλου και Διμθτρα 

Καρφδα (βλζπε και «βραβευτικαμε»). 

http://smokefreegreece.gr/5%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b3%cf%87%ce%bf-2/
http://www.polentaspark.gr/
http://smokefreegreece.gr/5%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b3%cf%87%ce%bf-2/
http://www.polentaspark.gr/
http://smokefreegreece.gr/5%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b3%cf%87%ce%bf-2/
http://www.polentaspark.gr/
http://smokefreegreece.gr/5%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b3%cf%87%ce%bf-2/
http://www.polentaspark.gr/
http://smokefreegreece.gr/5%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b3%cf%87%ce%bf-2/
http://www.polentaspark.gr/


 Στον 2ο Ρανελλινιο Μακθτικό Διαγωνιςμό για τον Ζλεγχο του καπνίςματοσ που διοργάνωςε το Κδρυμα 

Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν με το αντικαπνιςτικό βίντεο «Αν 

αρχίςεισ, κα κολλιςεισ». 

 Στον διαγωνιςμό School Lab 2015 με το βίντεο «Εκλογζσ ςτο Οικοςφςτθμα» από τθν 

ομάδα “Anavryt-Eco” των μακθτϊν του Ομίλου μασ.  

Ε ΤΝΕΔΡΙΑ: 

 Στο 5ο Ρανελλινιο Συνζδριο για τον Ζλεγχο του καπνίςματοσ ςτο Ρολιτιςτικό και Συνεδριακό Κζντρο «Δαΐσ», 

ςτο Μαροφςι, 10 Δεκεμβρίου 2014 (φωτο2). 

Ε ΕΚΔΗΛΩΕΙ: 

 Μακαίνοντασ τθν Επιςτιμθ μζςα από το Θζατρο, 2-3 Μαΐου 2015, Ελλθνογερμανικι Αγωγι, Ραλλινθ (βλζπε 

και «βραβευτικαμε»). 

 

Ε ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ: 

 Μικρόβια και ιςτοί: Ραρατθριςαμε μόνιμα παραςκευάςματα ςτο φωτονικό μικροςκόπιο του 

ςχολείου μασ, όπωσ τα πρωτόηωα που φαίνονται ςτθν εικόνα. 

 Καλλιεργιςαμε μικροοργανιςμοφσ που υπάρχουν ςτα χζρια μασ ςε τρυβλία με κρεπτικό 

υλικό.  

 
ΒΡΑΒΕΤΣΗΚΑΜΕ! 

 

 ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΦΙΣΑ «ΟΤΑΝ ΡΙΝΩ ΚΑΙ ΟΔΘΓΩ…» (φωτο3) με το πρϊτο βραβείο αφίςασ μακθτϊν Γυμναςίου από το 

"Σφλλογο Αρωγισ και Αλλθλεγγφθσ Οικογενειϊν Θυμάτων Τροχαίων Δυςτυχθμάτων Ρεριφζρειασ Κριτθσ - Ο 

Άγιοσ Χριςτόφοροσ". 

 ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΕΝΟΥ «ΕΞΕΛΙΞΘ – Ο ΣΥΓΧΟΝΟΣ ΑΝΘΩΡΟΣ» (φωτο4) 

ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «Μακαίνοντασ τθν Επιςτιμθ μζςα από το Θζατρο». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φωτο4. Από τθν παράςταςθ «Ο Σφγχρονοσ άνκρωποσ» 
λίγο πριν τθν βράβευςι μασ 
 

 
Φωτο3. Θ βραβευμζνθ αφίςα «Πταν πίνω και οδθγϊ…»    
 

ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑ Νο 13 
ΣΟ ΠΡΩΣΟΖΩΟ ΕΤΓΛΗΝΗ (EUGLENA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
εικ.1                                                                                     εικ.2 
 
H Euglena gracilis είναι ζνα πρωτόηωο (πρώτιςτο – από τουσ πρώτουσ οργανιςμοφσ που εμφανίςτθκαν) 
που ηει ςτο νερό. Είναι μονοκφτταροσ ευκαρυωτικόσ οργανιςμόσ, (εικ.1) ζχει πυρινα, χλωροπλάςτεσ 
και κινείται με μαςτίγιο. Στθ βάςθ του μαςτιγίου υπάρχει ειδικόσ υποδοχζασ του φωτόσ (εικ.2). 

https://school-lab.org/
https://school-lab.org/
https://school-lab.org/
https://school-lab.org/


 
ΕΠΙΚΕΦΘΗΚΑΜΕ: 

 Το ΕΚΕΦΕ «Δθμόκριτοσ» ςτο πλαίςιο τθσ «Βραδιάσ του Ερευνθτι», 26 Σεπτεμβρίου 2014, 

όπου παρουςιάςαμε το βραβευμζνο βίντεο «Ζνα κφτταρο – μα ποιο κφτταρο» ςτο 

διαγωνιςμό School Lab 2014. 

 Το Ευρωπαϊκό Κζντρο Ρυρθνικισ Ενζργειασ  CERN ςτθν Γενεφθ τθσ Ελβετίασ, 5-8 Απριλίου 

2015!  

 

«ΤΝΔΕΘΗΚΑΜΕ» 

 Με τον όμιλο «Εμείσ και οι άλλοι» με τθν από κοινοφ παρακολοφκθςθ τθσ προςκεκλθμζνθσ μασ εκπροςϊπου 

τθσ «Ρρονόθσ» που μασ ενθμζρωςε για τισ εξαρτιςεισ. 

 Με τον όμιλο «Διαβάηω – Βλζπω – Ραίηω Θζατρο» με τθν ευγενικι πρόςκλθςι τουσ για τθν παρακολοφκθςθ 

του διαςκευαςμζνου από τουσ μακθτζσ του ομίλου κεατρικοφ «ωμαίοσ και Ιουλιζττα» 

 Με τον όμιλο  «Τεχνθτι Νοθμοςφνθ – Robots» κατά τθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο CERN. 

 

ΔΙΑΚΕΔΑΑΜΕ! 

 Με το ςυγκρότθμα “VERTIGO” ςτο αντικαπνιςτικό 

ςυνζδριο! 

 Φτιάχνοντασ ευχετιριεσ Χριςτουγεννιάτικεσ κάρτεσ και 

τρουφάκια που τα πιο πολλά τα φάγαμε και (λίγα) 

πουλιςαμε ςτο παηάρι!  

 Κάνοντασ «πάρτι» για τθν λιξθ των εργαςιϊν του ομίλου    

Φωτο5. Από το «πάρτι» για τθ λιξθ του 

ομίλου. τθν υγειά ςασ! 


