
ZANNEIO MODEL EXPERIMENTAL 
SENIOR HIGH SCHOOL OF 

PIRAEUS 
 

 



• Katerina Hatira  

• Emmanouela Maragou  

• Konstantina Rapata 

• Giorgos Konstantopoulos  

 



EVOLUTION OF BOOKS 
 

• 3500 BC - Symbols onto Tablets 

 



• 2400 BC - Papyrus Scrolls 

 



• 105 AD - The Paper Revolution 

 



• 868 AD - The First Printed Book 

 







Customers  



• PAGE : 0.012 EUROS (20 X 0.012 = 8.15 EUROS) 

• GLOWING INK : 14.29 EUROS PER KILO 

• PAPER COVER : 2.47 EUROS  

• BOOK : 14 EUROS ( PROFIT : 4.95 EUROS ) 

• FIRST YEAR: 2000 BOOKS  PROFIT: 9900  

• SECOND YEAR: 2500 BOOKS  PROFIT: 12375 

• THIRD YEAR: 3000 BOOKS  PROFIT: 13500 EUROS 

• FOURTH YEAR: 4000 BOOKS PROFIT: 19800 EUROS 

• FIFTH YEAR: 55000 BOOKS PROFIT 27225 EUROS 

• SIXTH YEAR:  6500 BOOKS PROFIT: 32715 EUROS 

• SEVENTH YEAR 7500 BOOKS PROFIT: 37125 EUROS 

• 8TH YEAR 8500 BOOKS  PROFIT :42075 EUROS 

• 9TH YEAR 10000 BOOKS  PROFIT: 49500 EUROS 

• 10TH YEAR 20000 BOOKS 99000 EUROS 

 

 



NPV 

• NPV= -2259.44 + 28065.125 = 25805 EUROS 





• 222228 





27/1-3/3/2015 



17-3-2015, ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  



 
 

Γευσιγνώστες-Σεφ 
 «Taste like a teen spirit» 

Ιφιγένεια Βλάικου 
Χριστίνα Λαουτάρη 
Εύη Λιουδάκη 
Μαρία Μαυρονικόλα 
Παναγιώτης Παπαγεωργίου 



Τι είναι γευσιγνωσία; 
Πρόκειται για την αξιολόγηση ενός 
τροφίμου ή ενός ποτού από 
εξειδικευμένο άτομο, το οποίο ελέγχει: 

• Γεύση 

• Επίγευση 

• Χρώμα 

• Άρωμα 

• Αλμυρότητα 

• Γλυκύτητα 

 



Τόπος Εργασίας των 
Γευσιγνωστών 

• επώνυμες εταιρίες τροφίμων 

• ακριβά εστιατόρια  

• εστιατόρια πολυτελών ξενοδοχείων 



Μαθήματα γευσιγνωσίας 

δοκιμάζουν 
αηδιαστικά και 
τυποποιημένα 

 

 διαθέτουν τριπλάσιο ή 
και τετραπλάσιο αριθμό 
αισθητηρίων 

 



Νικόλας Γιαννόπουλος 



Επαγγελματική πρόοδος 

 

• Τρεις χρονιές καλύτερος 

sommelier στην Ελλάδα 

• 11ος στην Ευρώπη 

• 24ος στον κόσμο 



Ηλίας Μαμαλάκης 



Jamie Oliver 



Νένα Ισμυρνόγλου 



Συνέντευξη 
Ζάννειο- 23/04/15 

• Ίσως το ερέθισμα ήταν ότι μ’ αρέσει να περιποιούμαι τον κόσμο, μ’ αρέσει ο 
άλλος να είναι ικανοποιημένος από αυτό που θα φάει, να περάσει μια ωραία 
βραδιά και να έρθει πάλι. 

• Κάθε φορά που κάνω ένα πιάτο είναι σαν να το κάνω πρώτη φορά, πάντα 
υπάρχει το ρίσκο. 

• Πρέπει να ξέρεις τα υλικά σου και πως θα τα αναδείξεις 

•  Κάθε τόπος πρέπει να αξιοποιεί τα προϊόντα του και να προβάλλει τις συνταγές 
του. 

• Πρέπει να ¨ζήσεις¨ το επάγγελμα του σεφ για να καταλάβεις τις πραγματικές του 
απαιτήσεις. 
 



Πηγές 
• http://www.academyocgc.com/programmata-

spoudwn/q-a 

• http://www.bitterbooze.com 

• http://www.oinoxoos.net  

• http://www.athinorama.gr 

• http://www.prismanews.gr 

• http://www.hommemagazine.gr  

• http://www.eliasmamalakis.gr 

• http://www.eirinika.gr  

• http://www.nline.gr 

• http://www.dioptracooking.gr  

• http://www.epicurious.com 

• http://en.wikipedia.org 

• https://www.youtube.com 
 

http://www.academyocgc.com/programmata-spoudwn/q-a
http://www.academyocgc.com/programmata-spoudwn/q-a
http://www.academyocgc.com/programmata-spoudwn/q-a
http://www.academyocgc.com/programmata-spoudwn/q-a
http://www.academyocgc.com/programmata-spoudwn/q-a
http://www.academyocgc.com/programmata-spoudwn/q-a
http://www.bitterbooze.com/
http://www.bitterbooze.com/
http://www.oinoxoos.net/
http://www.athinorama.gr/
http://www.prismanews.gr/
http://www.hommemagazine.gr/
http://www.eliasmamalakis.gr/
http://www.eirinika.gr/
http://www.nline.gr/
http://www.dioptracooking.gr/
http://www.dioptracooking.gr/
http://www.dioptracooking.gr/
http://www.dioptracooking.gr/
http://www.dioptracooking.gr/
http://www.dioptracooking.gr/
http://www.dioptracooking.gr/
http://www.epicurious.com/
http://en.wikipedia.org/
https://www.youtube.com/




Ορισμοί 

• Ψυχολογία → μελέτη των πτυχών της 
ανθρώπινης ψυχής και συσχέτιση της με 
αυτές του εγκεφάλου.  

 

• Ψυχιατρική → συγκεκριμένες πρακτικές 
αναφορικά με την καταστολή της 
ψυχοπαθολογίας του ανθρώπου. 

 



Διαφορές 

Ψυχολόγος 

• Τον επισκέπτονται άτομα 
που επιθυμούν να 
βελτιώσουν  την 
ψυχολογία τους και τον 
τρόπο με τον οποίο ζουν 
τη ζωή τους. 

• Δεν συνταγογραφεί 
φάρμακα. 

• Έχει πτυχίο ψυχολογίας. 

 

Ψυχίατρος 

• Τον επισκέπτονται άτομα 
που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα 
ψυχικής 
υγείας/ψυχοπαθολογίας. 

• Συνταγογραφεί φάρμακα. 

• Έχει πτυχίο ιατρικής. 



Σπουδές 

Ψυχολόγος 
• Θεωρητική κατεύθυνση  

• Α.Ε.Ι.: τμήμα ψυχολογίας   
(4 χρόνια) 

• Τ.Ε.Ι.: ειδικότητα κοινωνικού 
λειτουργού 

Ψυχίατρος 
• Θετική κατεύθυνση  

• Τμήμα Ιατρικής (6 χρόνια) 

• Ειδικότητα: ψυχιατρική (5 
χρόνια) 



Sigmund Freud Paul Ekman 



Συνέντευξη 
28-4-2015 

• Ψυχίατρος : κ. Δημήτρης Οικονόμου 

• Ψυχολόγος : κ. Ευτυχία Γεωργουλοπούλου 

• Τόπος: Οργανισμός ΚΑτά των ΝΑρκωτικών 
(Ο.ΚΑ.ΝΑ) 

 

 



Ενδιαφέρουσες απαντήσεις στις 
ερωτήσεις: 

• Πώς αισθανθήκατε όταν αντιμετωπίσατε τα πρώτα 
σας περιστατικά ως νεαρός/-ή ειδικευόμενος/-η; 

• Κατά τη γνώμη σας οι νέοι που επιθυμούν να 
ακολουθήσουν την ψυχιατρική ή την ψυχολογία 
έχουν καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής 
αποκατάστασης στο εξωτερικό από ότι στην Ελλάδα; 

• Έχετε έρθει αντιμέτωποι με το δίλημμα να 
αναζητήσετε εργασία στο εξωτερικό; Υπάρχουν 
διαφορές σε σύγκριση με την ελληνική 
πραγματικότητα; 

 



• Ποιες δεξιότητες ή ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία θα 
ήταν καλό να διαθέτει κάποιος για να ακολουθήσει 
το επάγγελμα του ψυχίατρου/ψυχολόγου; 

• Σε ποιο βαθμό παίζει ρόλο ο ψυχολογικός ή ο 
ψυχιατρικός παράγοντας στη χρήση ουσιών; Πώς θα 
μπορούσαν οι φορείς κοινωνικοποίησης των νέων 
και κυρίως η οικογένεια και το σχολείο να 
συμβάλλουν; 

• Πώς διαχειρίζεται ένας ψυχίατρος/ψυχολόγος τις 
δυσκολίες και τις απογοητεύσεις που εμπεριέχει η 
ενασχόληση με εξαρτημένα άτομα; 

 



Πηγές  
1. http://www.midonline.com.au/content.php?lang=3&info=g&pgid

=32&ulid=last&parentulid 
2. Http://www.vita.gr/psixologia/article/2067/poios-eidikos-mporei-

na-me-boithisei/ 
3. http://web4health.info/gr/answers/psy-def.htm 
4. http://www.psychologynow.gr/psyhologia/ti-einai-i-psyhologia 
5. http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=120542 
6. http://www.elpse.gr/%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF

%CE%B9.html 
7. http://psi-gr.tripod.com/psychiatrist.htm 
8. http://www.psych.gr/index.php?option=com_content&view=front

page&Itemid=1&lang=el 
9. http://www.tovima.gr/vimagazino/views/article/?aid=455427 
10. https://vimeo.com/122221763 
11. http://www.okana.gr/ 
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Ομάδα: The art of acting 
 Γιώτα Μαραγκού 

Γεωργία Μαυροπούλου 
Κωνσταντίνα Ράπατα 

Ελένη Κτενά 
Δάφνη Σκαλτσά 

 

  Ηθοποιός-Σκηνοθέτης 



 Ηθοποιός 



      Σημαντικοί ηθοποιοί 



 Σκηνοθέτης 



Σημαντικοί σκηνοθέτες 



Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης Κ. 
Κουν 

• Ιδρύθηκε το 1942 από τον Κάρολο Κουν 

• Διάρκεια Σπουδών:3 χρόνια 

• Μαθήματα: 

Υποκριτική 

Αυτοσχεδιασμός  

Ορθοφωνία  

Τραγούδι  

Σκηνογραφία  

Ιστορία του αρχαίου και σύγχρονου δράματος 

 



         Royal Academy of Dramatic Art 

• Η Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης 
(RADA) βρίσκεται στο Λονδίνο 

• Ιδρύθηκε το 1904 

• Διαθέτει πέντε θέατρα (και ένα σινεμά)  

• Η βιβλιοθήκη RADA περιλαμβάνει περίπου 
30.000 εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν 
περίπου 10.000 έργα 

• Διάρκεια Σπουδών: 3 χρόνια 

• Ετήσια επιλέγονται μόλις 26 φοιτητές 

 

 

 



Συνέντευξη με τον σκηνοθέτη  
κ. Τάκη  Τζαμαργιά 
Ζάννειο, 21-4-2015 



Ερωτήσεις:               Απαντήσεις: 

•     Ποιες είναι οι βασικές 
δεξιότητες και γνώσεις που 
πρέπει να διαθέτει κάποιος για 
να γίνει σκηνοθέτης; 
 
 
 
 

•  Πώς θα προσδιορίζατε την 
κοινωνική προσφορά του 
επαγγέλματος του σκηνοθέτη;   

 

        Ο σκηνοθέτης                     
απευθύνεται σε κόσμο. Πρέπει 
να έχει επαφή με την κοινωνική 
του προσωπικότητα και να 
είναι ενημερωμένος για το   
περιβάλλον του. 
 
Η κοινωνική προσφορά δεν 
είναι ‘‘χειροπιαστή’’, 
‘‘μετρήσιμη’’. Όμως, ο κόσμος 
ποτέ δεν σταμάτησε να 
χαίρεται ή και να αγωνιά, όταν 
πάει να δει μια παράσταση. Και 
η προσφορά γίνεται 
μεγαλύτερη, όταν το κοινό στο 
οποίο απευθυνόμαστε ανήκει 
σε μια ευαίσθητη κοινωνική 
ομάδα.. 



Ερωτήσεις:               Απαντήσεις: 

•     Υπάρχει ελπίδα κατά την 
άποψή σας το θέατρο να 
κερδίσει έδαφος σε σχέση 
με την τηλεόραση και το 
διαδίκτυο στην εποχή μας; 

 

• Τι θα συμβουλεύατε τους 
νέους ηθοποιούς που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
και δεν χαίρουν ακόμα 
αναγνωρισιμότητας; 

  

• Όχι και δεν υπάρχει 
λόγος, αφού καθένα 
εξυπηρετεί έναν 
διαφορετικό σκοπό. 

 
    

•  Χρειάζεται κουράγιο 
δύναμη και υπομονή. Αν 
το πιστεύεις και το 
θέλεις, κάν’το. 



Πηγές: 

• https://www.rada.ac.uk/ 

• http://www.theatro-technis.gr/ 

• http://www.oikade.gr/Children/Art/cinema/sk
inothetis/ 

• http://www.n-t.gr/el/nationaltheatre/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=V9M8l0H
3fX0 
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ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ 
 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ 
 

ΟΜΑΔΑ : Οι μωβ 

 Ηλιοπούλου Άρτεμις  

 Κομιτοπούλου Φανή  

 Κτενά Φρειδερίκη  

 Κωνσταντόπουλος Γιώργος  

 Λιουδάκη Λίνα 



Ιατροδικαστική Επιστήμη   

Ιατροδικαστική είναι ο κλάδος της ιατρικής 
που εφαρμόζει τις αρχές που διέπουν την 
ιατρική επιστήμη στο πεδίο της νομικής 
επιστήμης 



Από παλιά… 

 Η πρώτη ιατροδικαστική πράξη στην ιστορία 
ήταν η νεκροψία του Ιουλίου Καίσαρα. 
 



Ποιο το έργο των ιατροδικαστών; 
Ο Ιατροδικαστής συμβάλλει στη διαλεύκανση 
ανθρωποκτονιών, βιασμών, θανάτων και άλλων 
αξιόποινων πράξεων. Πιο συγκεκριμένα, είναι το 
πρόσωπο που όλοι περιμένουν με αγωνία να 
αποφανθεί, όταν ένας θάνατος δεν θεωρείται 
φυσιολογικός και υποκρύπτει εγκληματική ενέργεια. 
Για το σκοπό αυτό: 

• διενεργεί νεκροτομές 

•εξετάζει ευρήματα 

•αξιοποιεί κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να 
οδηγήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.  



Ακόμα: 
•συντάσσει ιατροδικαστική έκθεση στην οποία 
αναφέρονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 
διαπράχθηκε η εγκληματική ενέργεια 
 
•χρησιμοποιεί  σύγχρονες τεχνικές για τη 
διευκόλυνση του έργου του (γενετικό υλικό, 
βιντεοσκοπήσεις, φωτογραφίες) 
 
•συνεργάζεται  με τις εισαγγελικές, δικαστικές και 
αστυνομικές αρχές αλλά και άλλους ειδικούς και 
συμμετέχει και ο ίδιος ως μάρτυρας στην εκδίκαση 
υπόθεσης με την οποία ασχολήθηκε αν αυτή φτάσει 
στο δικαστήριο.  
 



Επισκεφθήκαμε την Ιατροδικαστική 
Υπηρεσία Πειραιά και πήραμε συνέντευξη 

από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, 
Ιατροδικαστή κ.Μπογιόκα (24-4-2015) 



Πιο συγκεκριμένα μας εξήγησε: 

•Οι συνθήκες εργασίας των ιατροδικαστών που 
παρακολουθούμε στις τηλεοπτικές σειρές δεν 
συμβαδίζουν με τις πραγματικές.  

•Η Ιατροδικαστική ασχολείται όχι μόνο με 
νεκρούς αλλά και με ζωντανούς. 

•Στην περίπτωση μαζικών θανάτων (π.χ. 
αεροπορικά δυστυχήματα) είναι καίριας 
σημασίας η αναγνώριση των θυμάτων.    

 



Στις περιπτώσεις ζώντων…  

•  Ο ιατροδικαστής συνήθως αντιμετωπίζει 
περιστατικά βιασμού, ξυλοδαρμού, 
κακοποίησης. Μετά από κλινική εξέταση και 
εργαστηριακό έλεγχο καταλήγει στα ανά 
περίπτωση συμπεράσματα. 



Στις περιπτώσεις νεκρών… 
•Ο ιατροδικαστής εξετάζει περιπτώσεις βίαιου ή 
αιφνίδιου θανάτου, ο οποίος προκλήθηκε κάτω 
από συνθήκες φόνου, πυρκαγιάς, τροχαίου, 
ανακοπής. 



Η όλη διαδικασία που ακολουθείται γίνεται με 
άκρως εξειδικευμένο τρόπο, έτσι ώστε το σώμα 

να παραδοθεί στους συγγενείς σε όσο το 
δυνατόν αρτιότερη μορφή.  

 



•Οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται σε 
αυτοκινητιστικά ατυχήματα, κυρίως, ύστερα 
από κατανάλωση αλκοόλ και άλλων ουσιών . 
 

     Ο Ιατροδικαστής μας 
τόνισε επίσης ότι: 



ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ = ΜΗ ΖΩΗ!!!  
 



•Για να έχουμε ευδαίμονες πολίτες  
πρέπει να υπάρχει παιδεία, υγεία και 
σωστή απόδοση της δικαιοσύνης. 
 
 



ΠΗΓΕΣ:  

• : https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-el.do 

• http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_prof/legal_prof_gre_el.htm 

• http://www.unic.ac.cy/bachelor-degrees/nomiki-kateythynsi-ellinikoy-dikaioy-
ptyhio-4-eti 

• http://criminology-museum.uoa.gr/el/node/5 

• http://vlahatasamis.gr/kefalonia/panafores-sto-parelthon/item/12364-csi-
ypothesi-karaiskakis-o-iatrodikastis-filippos-koutsaftis-gia-ton-thanato-tou-g-
karaiskaki 

• http://www.newsit.gr/ellada/straggalisan-me-gymna-xeria-meni-koumantarea-
0812/352711 

• http://www.iatrodikastis-athina.gr/ 

• http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3772_09.htm 

 

 



Πρέπει να κάνεις αυτό που σου αρέσει στη ζωή σου. 
Κάνε κάτι επειδή σ‘ αρέσει. Κλείσε τα μάτια σου 

και φαντάσου καθημερινά να παίρνεις την τσάντα 
σου και να πηγαίνεις κάπου που θες εσύ.  

Τάκης Τζαμαργιάς 

Οι δυσκολίες και η κούραση δεν έχουν τόσο σημασία, 
όσο έχει το να κάνεις αυτό που αγαπάς, γιατί αν 
κάνεις αυτό που αγαπάς, γυρνώντας από τη 
δουλειά είσαι ξεκούραστος.  

Νένα Ισμυρνόγλου 



 
Να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Μην αφήσετε 

κανέναν να επηρεάσει τις επιλογές σας. 
Ευτυχία Γεωργουλοπούλου 

 
Ενθαρρύνω τους νέους ν’ακολουθήσουν το 

λειτούργημα του Ιατροδικαστή. Δεν χρειάζονται 
ιδιαίτερες δεξιότητες, αλλά παιδεία όχι μόνο 

επιστημονική αλλά κυρίως κοινωνική, 
θρησκευτική και ψυχολογική. 

Ηλίας Μπογιόκας 



PROJECT: «ΕΦΗΒΕΙΑ & ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ» 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!! 


