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 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η 
αντιμετώπισή τους    σελ. 5

 Ο πλανήτης εκπέμπει SOS   σελ. 5
 Ανακύκλωση    σελ. 6

ΕΦΗΒΕΙΑ: Για εμάς που βρισκόμαστε στον κόσμο της εφηβείας όλα έχουν μια λογική 
εξήγηση στο πίσω μέρος του μυαλού μας… σελ. 2
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ΑΝΕΡΓΙΑ: ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της εποχής μας.   σελ. 3

AIDS : Τι είναι το aids;  πρέπει να γνωρίζω; σελ. 3

Πρόλογος
  Μια φορά και έναν καιρό τα παιδιά της Γ’ γυμνασίου είχαν την φαεινή ιδέα να κάνουν 
την δική τους εφημερίδα. Έτσι λοιπόν, χωρίστηκαν σε ομάδες τριών ή δύο ατόμων, 
πήραν χαρτί και μολύβι και έγραψαν για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Έγιναν  για 
λίγο… δημοσιογράφοι.
  Σίγουρα η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας είναι ξεχωριστή και μοναδική, αφού
γράφτηκε από παιδιά και έχει μια νότα χαρούμενη και διασκεδαστική. Ελπίζουμε να 
διαβάσετε όλα τα άρθρα που έγραψαν όλα τα παιδιά με πολύ διάθεση και φαντασία. 
  Εμείς το διασκεδάσαμε πολύ, ελπίζουμε το ίδιο να κάνετε και εσείς, καθώς διαβάζεται 
την εφημερίδα μας!    

                                                       Άρθρο: Μαρία Παπαδάκη Γ2
Υ.Γ. Ευχαριστούμε την καθηγήτρια πληροφορικής Σαϊτάκη Αγγελική για τη βοήθειά της.

Tο σχολείο μας στο internet:

http://gym-arkal.ira.sch.gr

«Σερφάροντας» στο internet
Το Internet έχει πλέον μπει για τα καλά 
στη ζωή των νέων από 13-24 ετών που 
κάνουν ολοένα και περισσότερη χρήση 
του αφού όπως ισχυρίζονται  λειτούργει 
ως εργαλείο για τις απαιτήσεις του 
σχολείου και των μαθημάτων τους.
   Υπάρχουν όμως και νέοι οι οποίοι 
χρησιμοποιούν διαφορετικά το 
διαδίκτυο...

συνέχεια σελ. 8

              

Ενημερωθείτε!

Ένα άρθρο που πρέπει να διαβάσουν όλοι 
οι μαθητές και οι γονείς τους...

συνέχεια σελ. 7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Περιβάλλον : 
Υπόθεση όλων μας!!!

                           ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
                           Κ’ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

                            ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

Μεγάλες επιτυχίες στα φετινά σχολικά 
πρωταθλήματα κατάφερε το σχολείο μας! 
Η σύσταση των ομάδων, καθώς και όλα 
τα αποτελέσματα των αγώνων

 στη σελίδα 18

                 Ο αξέχαστος 
                                 μεγάλος

τελικός!!!
Σελ. 17

Οι μαθητές αρθρογραφούν
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Ε Φ Η Β Ε Ι Α  

    Για εμάς που βρισκόμαστε στον 

κόσμο της εφηβείας όλα έχουν 

μία λογική εξήγηση στο βάθος του 

μυαλού μας και αυτό γιατί όση 

γκρίνια φυλάμε μέσα μας άλλη 

τόση και περισσότερη αισιοδοξία 

έχουμε ότι θα καταφέρουμε να 

αλλάξουμε τα πάντα με την 

δύναμη που κρύβουμε.

    Είμαστε σίγουροι ότι δεν 

πρόκειται να κάνουμε τα λάθη 

των γονιών μας, λάθη που 

ενδεχομένως μας πλήγωσαν τόσο 

ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τους 

μισούμε. Μα είναι άραγε λάθη 

αυτά που κάνουν οι γονείς μας; 

   Μήπως είναι αυτοί οι σωστοί και 

εμείς οι λάθος; Τελικά σε αυτό το 

παιχνίδι που παίζει η εφηβεία 

ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι 

οι κακοί;

   Είναι δύσκολο να πιστέψουμε 

ότι η έφηβη κοπέλα που τώρα μας

περιορίζει τόσο που μας πνίγει 

ήταν η μητέρα μας και ότι το 

αγόρι που κάπνιζε κρυφά μέσα 

στο δωμάτιό του είναι ο 

καταπιεστικός πατέρας μας. Αφού 

λοιπόν οι γονείς μας έκαναν τόσα 

λάθη και έγιναν τόσο καλοί 

άνθρωποι γιατί δεν θέλουν να τα 

κάνουν και τα παιδιά τους; Γιατί 

δεν μας δίνουν το περιθώριο να 

κάνουμε λάθη και να μάθουμε 

από αυτά;

   Ίσως καταλάβουμε περισσότερα 

όταν μεγαλώσουμε.  Εφηβεία 

είναι θα περάσει!!!

άρθρο:

Νίκη Καρυωτάκη Γ1
Ντέπη Γαβριλάκη Γ1

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΕΙΜΑΙ ;   ΕΙΣΑΙ ;   ΕΙΜΑΣΤΕ ;

Στην εποχή μας συναντάμε έντονο το φαινόμενο του ρατσισμού. 
Ρατσισμός ονομάζεται η διάκριση σε βάρος ατόμων που 
προσδιορίζονται με βάση τα φυλετικά χαρακτηριστικά τους με 
συνέπεια την ανάπτυξη αρνητικής συμπεριφοράς απέναντι τους. 
Υπάρχουν διάφορες μορφές ρατσισμού. Κάποιες από αυτές είναι: 
ο φυλετικός και ο κοινωνικός ρατσισμός.
 Φυλετικός ρατσισμός είναι η διαφορετική αντιμετώπιση ενός 
ατόμου ή μιας φυλής με κριτήρια το χρώμα του δέρματός τους και 
τον πολιτισμό τους. Κοινωνικός ρατσισμός είναι οι διακρίσεις 
βασισμένες σε πολιτικές, ιδεολογικές, πνευματικές, οικονομικές, 
πολιτικές διαφορές, διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, των 
μειονοτήτων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 Η έλλειψη παιδείας είναι ένα από τα βασικότερα αίτια ρατσισμού. 
Παρατηρείται ότι όταν ένας άνθρωπος είναι απαίδευτος εμφανίζει 
ρατσιστικές ιδέες και προσπαθεί να τις μεταδώσει στους 
ανθρώπους τους οποίους συναναστρέφεται, φανατίζοντας τους 
και καλλιεργώντας τους αισθήματα κατωτερότητας εναντίον 
άλλων ομάδων . Εκτός από αυτό οι απαίδευτοι γίνονται εύκολα 
θύματα προπαγάνδας και δεν μπορούν να κρίνουν.
 Επιπλέον άλλο ένα αίτιο που προκαλεί ρατσισμό είναι τα 
οικονομικά και πολιτικά προβλήματα μιας κοινωνίας. Η βία, η 
εγκληματικότητα και η ανεργία δημιουργούν ένταση η οποία 
εκτονώνεται στους ξένους που γίνονται τα εξιλαστήρια θύματα. 
Στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, δεν γίνονται πάντα σεβαστά τα 
δικαιώματα ατόμων ή ομάδων και παραβιάζονται και από τα 
θύματα και από τους φορείς του ρατσισμού.
 Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ρατσισμό πρέπει να 
«παιδευτούμε» για να μπορούμε να κρίνουμε και να μην 
πέφτουμε θύματα προπαγάνδας. Καθώς επίσης θα πρέπει και τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να μην καλλιεργούν ρατσιστικές 
αντιλήψεις και να προβάλλουν μηνύματα μη ρατσιστικά. Πρέπει 
όλοι να δράσουμε ενεργά κατά του ρατσισμού για να μπορέσει να 
αντιμετωπιστεί αυτό φαινόμενο.

άρθρο:
Μαθιανάκη Κατερίνα Γ2 - Λουλάκη Κάλλια Γ2

Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Ν Ι Α
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Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Ν Ι Α

ΑΝΕΡΓΙΑ η μεγάλη μάστιγα της εποχής μας.

Στην εποχή μας η ανεργία είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που υπάρχει στους νέους της 
παραγωγικής ηλικίας αλλά και στους μεγαλύτερους.

 Πολλές επιχειρήσεις λόγω οικονομικών προβλημάτων κλείνουν και άλλες μειώνουν το προσωπικό τους με 
αποτέλεσμα πολύς κόσμος να μένει χωρίς δουλειά. Επίσης πολλές επιχειρήσεις ζητάνε έμπειρους, χωρίς 
υποχρεώσεις για να εργαστούν και έτσι δημιουργείται πρόβλημα για κάποιο νέο άτομο που ψάχνει για 
εργασία.

 Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση  των οι- κονομικών μεταναστών και λόγω του χαμηλού μισθού που 
πληρώνονται. Το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται περισσότερο στο ντόπιο πληθυσμό, με αποτέλεσμα την 
εμφάνιση ρατσιστικών φαινόμενων. 

 Οι γυναίκες, λόγω της φύσης τους,  αντιμετωπίζουν  ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
Η ανεργία είναι από τους παράγοντες που επηρεάζουν την υπογεννητικότητα.
Τα νούμερα που ακούμε για την ανεργία ποτέ δεν είναι τα πραγματικά, γιατί πάντα μας δίνουν τους επίσημα 

ανέργους, δηλαδή αυτούς που είναι στα ταμεία ανεργίας, οι οποίοι είναι πολύ λιγότεροι από τους    πραγματικούς. 
Ανεργία μπορούμε να θεωρήσουμε και την ημιαπασχόληση. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η ανεργία είναι η μεγαλύτερη  μάστιγα της εποχής και ο φόβος της είναι η αιτία της 
εκμετάλλευσης από πολλούς επιχειρηματίες.

Άρθρο:  Αποστολάκη Φρόσω Γ1

AIDS…ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ AIDS;
Το  AIDS ή σύνδρομο  της επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπαρκείας οφείλεται σε έναν Ίο (HIV) ο  οποίος 
ανακαλύφθηκε το 1983.Η νόσος είναι θανατηφόρα ιός(HIV) προσβάλλει και καταστρέφει συγκεκριμένα λευκά 
αιμοσφαίρια, τα Τ4 λεμφοκύτταρα απώλεια των λεμφοκύτταρων αυτών κάνει τους ασθενείς επιρρεπείς σε λοιμώξεις 
από διάφορα μικρόβια, τα όποια υπό ομαλές συνθήκες δεν προκαλούν νόσο. Ο ιός του AIDS δεν  επιβιώνει έξω από 
το ανθρωπινό σώμα, καταστρέφεται εύκολα σε ξηρό περιβάλλον, στην ατμόσφαιρα, αλλά και με τη χρήση 
απολυμαντικών ουσιών…

ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ;
Από άμεση επαφή με μολυσμένο αίμα, με σπέρμα, η κολπικές εκκρίσεις. Θεωρείται σήμερα σεξουαλικά μεταδιδόμενο 
νόσημα. Μεταδίδεται επίσης στα έμβρυα εγκύων που πάσχουν από AIDS.Ο ιός βρίσκεται στο εγκεφαλονωτιαίο, στο 
αρθρικό υγρό. Δεν  υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση  ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί σε επαφή με υγρά πάσχοντος 
όπως τα δάκρυα, το σάλιο, τον ιδρώτα κ.τ.λ. .επομένως μπορούμε να πούμε ότι το AIDS μεταδίδεται με δυο 
βασικούς τρόπους: με την σεξουαλική επαφή ή με το μολυσμένο αίμα από πάσχοντες ή φορείς  του AIDS.
Δεν μεταδίδεται  με τη χειραψία, το φίλημα  με την επαφή με αντικείμενα κ.τ.λ.

ΠΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΕΧΕΙ AIDS;
Από τη στιγμή που θα γίνει η μόλυνση ο οργανισμός παράγει αντισώματα εναντίον του ιού. Τα αντισώματα μπορούν 
να ανιχνευτούν με μια εξέταση του αίματος που γίνεται  σε ειδικά κέντρα μετά από 6-12 εβδομάδες μετά από τη 
μόλυνση.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ AIDS;
Τα  άτομα  που  νόσους μπορεί να εμφανίσουν
ελαφρά συμπτώματα  όπως μια γρίπη αλλά με την
πάροδο του  χρόνου  εμφανίζουν διόγκωση των
λεμφαδένων σε διάφορα σημεία, εκδηλώσεις από
το δέρμα, εκδηλώσεις από  τους πνεύμονες κ.τ.λ.

άρθρο: Βιολάκη Χριστίνα -  Απλατανάκη Μαρία
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ

    Σε  20.000 υπολογίζονται οι τοξικομανείς στην χώρα μας…το 70% των φυλακισμένων το 2006 ξεπέρασαν τις 
10.000  και το 30% των προφυλακισμένων  βρίσκονται στα σωφρονιστικά  ιδρύματα για υποθέσεις ναρκωτικών   
το 67% των μικρόεγκλημάτων  του δρόμου διαπράττεται από τοξικομανείς προκειμένου να βρουν τα χρήματα για 
να εξασφαλίσουν τη δόση τους. στο ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε στην πρώτη πεντάδα σε σχέση με τον αριθμό 
θανάτων νέων από ηρωίνη.
   Λοιπόν ας ενδιαφερθούμε για το πρόβλημα αυτό είναι θέμα όλων μας να διώξουμε αυτές τις ουσίες που 
σκοτώνουν τους νέους είναι ουσίες εξάρτησης είναι ουσίες θανάτου. Από πού ωμός παράγονται αυτές οι ουσίες; 
Επιχειρηματίες και όλοι αυτοί που έχουν χρήματα και δόξα παράγουν  τα ναρκωτικά  και δεν τους νοιάζει τι κακό 
προκαλούν .νέοι πεθαίνουν συνεχώς μέρα με τη μέρα όλο και αυξάνεται ο αριθμός των νέων από τα ναρκωτικά 
πρέπει κάτι να γίνει να σταματήσει αυτή η κατάσταση δεν είναι σωστό να βλέπουμε παιδιά και νέους νεκρούς στα 
παγκάκια και στα πεζοδρόμια.
Οι χρηστές ναρκωτικών αντιμετωπίζουν ένα είδος ρατσισμού κοιμούνται σε παγκάκια και σε πεζοδρόμια δεν 
μπορούν να ζήσουν φυσιολογικά κανένας δεν τους δίνει  σημασία όλοι τους αποφεύγουν όλοι τους φωνάζουν 
δεν μπορούν να ενταθούν σε ένα κέντρο απεξάρτησης.
Αν αρχίσει κάποιος να ενδιαφέρεται, να μην σταματάει, να βοηθάει χρηστές σιγά σιγά θα το κάνουν όλοι. Ίσως 
έτσι θα σταματήσουμε να βλέπουμε παιδιά και νέους πεθαμένους στα παγκάκια, στις ταράτσες, στα πεζοδρόμια. 
Αλλά δεν εξαρτάται μόνο από εμάς χρειάζεται και κάποιον να είναι ισχυρός. Η κυβέρνηση για παράδειγμα, ο 
υπουργός. Αν αρχίσει να ψάχνει από πού παράγονται τουλάχιστον στην χώρα μας. Ίσως έχουμε αποτέλεσμα.   
Ένας νέος μπορεί να πέσει εύκολα στην παγίδα των ναρκωτικών. Γιατί οι γονείς κάνουν ότι μπορούν για να 
προστατέψουν τα παιδιά τους από το κακό που προκαλούν τα ναρκωτικά. Αυτό που παρασύρει περισσότερο τους 
νέους στα ναρκωτικά είναι οι παρέες  η άποψη της μαγκιάς και η έλλειψη επικοινωνίας με τους γονείς κάνει ένα 
νέο να πάρει το στραβό δρόμο..
   Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο από το να είναι κανείς γονιός. Στην οικογένεια πέφτει βάρος να 
προστατέψει το παιδί του από διάφορες κακοτοπιές που βάζουν τη ζωή στο περιθώριο ουσίες που σε ναρκώνουν 
για να μην ζεις.. Ας προστατέψουμε την κοινωνία μας. 
Η πόλη αποκοιμήθηκε και στα εξαρχία μόνο ένα δωμάτιο έχει φως συγκάτοικο στον πόνο, στον τοίχο μαύρα 
γράμματα, το σήμα της ειρήνης και μια κραυγή νεανική ζωή μην με προδίνεις…Χαμήλωσε ο ουρανός, κρύφτηκε 
το φεγγάρι, ο χάρος έκανε επίσκεψη στο δόλιο παλικάρι… Σκύβω στην αγωνιά του, την βλέπω σκοτωμένη και 
διπλά του το όνειρο, μια σύριγγα σπασμένη, ένα γιατί ανέβηκε , πνίξε τη φωνή μου. Γραμμένη είναι η απάντηση, 
χάος είναι η ζωή μου…

Αμαλία Σολάνου – Κατερίνα Παπουτσιδάκη  Γ3

Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Ν  Ι  Α 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

Το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι σύνθετο και πολύπλοκο.   Οι διαστάσεις που έχει πάρει σε όλο τον 
κόσμο δεν αντιμετωπίζονται, πλέον, με κατασταλτικές μεθόδους. Η αποποινικοποίηση της χρήσης και ο 
διαχωρισμός των ναρκωτικών σε σκληρά και μαλακά δεν μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη λύση του 
προβλήματος.
    Εκείνο που πρέπει να γίνει για την αντιμετώπιση-έστω και μακρόχρονα-του προβλήματος των 
ναρκωτικών είναι η ψυχική και σωματική ενίσχυση των νέων , ώστε να μπορούν να αντιπαρέρχονται τα δύσκολα 
προβλήματα της εποχής μας.
     Οι λόγοι που οδηγούν στη χρήση ουσιών είναι κυρίως η περιέργεια , οι παρέες , η άποψη της μαγκιάς , 
το ότι μπορείς έτσι να ξεχωρίζεις , τα οικογενειακά ή και προσωπικά προβλήματα του καθενός.  

Διάσταση του προβλήματος
Η ποσότητα της ηρωίνης που καταναλώνεται είναι σταθερή σε όλη την Ευρώπη. Η ποσότητα της κοκαΐνης 
συνεχώς αυξάνεται.
  Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο παράνομα εργαστήρια όπου κάτω από άθλιες συνθήκες έμποροι ή και χρήστες 
παράγουν συνθετικά ναρκωτικά ιδιαίτερα επικύνδινα.
Στην Ευρώπη έχουμε ετησίως 6.000 θανάτους από overdose(υπερβολική δόση). Το κυριότερο πρόβλημα είναι, 
ότι μειώνεται συνεχώς η ηλικία έναρξης της χρήσης. Τώρα πια παιδιά ηλικίας 8, 9 και 10 ετών κάνουν χρήση και 
έτσι μειώνεται και η ηλικία θανάτου.

Συνέπειες
Το κρακ σκοτώνει γιατί κανείς δεν γνωρίζει από τι αποτελείται, ενώ με το LSD βλέπεις χρώματα και ακούς 
μουσική. Είναι τόσο έντονες οι παραισθήσεις δηλαδή που πολλές φορές οδηγούν τους χρήστες στο θάνατο 
ακριβώς γιατί δεν αισθάνονται τι κάνουν. 

 Οι νέοι πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται σε ουσίες που σε καταστρέφουν και  απει-
λούν τη ζωή σου. Η ζωή είναι εκεί έξω… Σε περιμένει. Απόλαυσέ την όπως είναι γιατί έτσι 
αξίζει…                                                                                                    Ρένα Μακράκη Γ2
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Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  -

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η αντιμετώπιση τους

Οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα στο σύστημα αέρας-έδαφος- νερό και οι συνεχώς  
αυξανόμενες ποσότητες αστικών απορριμμάτων υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον σε παγκόσμια κλίμακα. Οι 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες προκαλούν μία σειρά προβλημάτων στο φυσικό περιβάλλον.

Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι τα στερεά ή υγρά απόβλητα όπως αστικά, ιατρικά, ελαστικά, 
συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες. Η διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να γίνει με την 
ανακύκλωση δηλαδή την επαναχρησιμοποίηση των χρήσιμων υλικών που περιέχονται σε αυτά 
όπως ανακύκλωση του χαρτιού, του γυαλιού, του πλαστικού κ. π. α. Επίσης η διαχείριση μπορεί 
να γίνει με την καύση που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου απορριμμάτων και παράγει 
θερμική και ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον με τους ΧΥΤΑ που είναι εγκαταστάσεις διάθεσης που 
μπορούν να δεχτούν όλους τους τύπους  των δημοτικών απορριμμάτων. Άλλος ένας τρόπος 
διαχείρισης είναι η λιπασματοποίηση  που μετατρέπει τις οργανικές ουσίες περιέχονται στα 
απορρίμματα σε καλλιεργήσιμες ουσίες που δεν αποσυντίθενται. 

    Περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουμε επίσης από την εκπομπή αερίων είτε είναι απ’ τα εργοστάσια είτε από τους 
καταλυτές  των αυτοκινήτων. Η επίλυση του προβλήματος για τα εργοστάσια μπορεί να γίνει με την χρήση 
κατάλληλων φίλτρων για την μείωση εκπομπής αερίων. Όσο αναφορά τα αυτοκίνητα θα πρέπει να γίνεται σιγά -
σιγά  χρήση αυτοκινήτων με ηλιακή ενέργεια.
    Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας από την αποψίλωση  των δέντρων  με αποτέλεσμα την 
έλλειψη πρασίνου και την μείωση οξυγόνου. Ακόμη η υπερκατανάλωση ηλιακής ενέργειας έχει ως αποτέλεσμα 
την αύξηση θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
    Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων θα πρέπει ο καθένας από εμάς να γίνει πιο 
ευσυνείδητος και να σκέφτεται τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλεί στο περιβάλλον. Το περιβάλλον
ανήκει σε όλους μας και για αυτό θα πρέπει να το προστατεύουμε για να υπάρχει ζωή στο μέλλον.

Μακράκη Ζαχαρένια Γ2
Κρασανάκη Χαρά Γ2

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS
Ανακύκλωση – Περιβάλλον

Τελευταία γίνονται όλο και πιο εμφανείς οι επιπτώσεις της «δολοφονικής»ανθρώπινης δραστηριότητας πάνω στον 
πλανήτη… Αν δεν κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή , ίσως σύντομα εμείς ή ακόμα και τα παιδιά 
μας ν α δούμε το τέλος αυτού του πλανήτη.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη με την άλογη πεποίθηση του ανθρώπου ότι αποτελεί κυρίαρχο ον αυτού του 
πλανήτη ,οδήγησε στη διατάραξη της ισορροπίας των περιβαλλοντικών συστημάτων , με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ολοένα αυξανόμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων που έχουν προκύψει είναι η καταστροφή της 
άγριας χλωρίδας και πανίδας και η επαγομένη μείωση της βιοποικιλότητας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Ξέρατε ότι:
 Ετησίως στην Ελλάδα πετιούνται 300.000 τόνοι χαρτιού
 Με κάθε τόνο χαρτιού σώζεται η ζωή 17 δέντρων
 Για κάθε τόνο ανακυκλωμένο χαρτί εξοικονομούμε ενέργεια αντίστοιχη με 135 λίτρα πετρελαίου
 Τα οργανικά σκουπίδια αν χρησιμοποιηθούν δίνουν το καλύτερο είδος λιπάσματος για τα χωράφια σε σχέση 

με τα χημικά λιπάσματα που παράγουν οι βιομηχανίες

Διάφορες τεχνολογικές μέθοδοι με τις οποίες ένα αντικείμενο επαναφέρεται στην αρχική φάση επεξεργασίας του 
και αξιοποιείται πάλι ως πρώτη ύλη για την κατασκευή νέων αντικειμένων. Η ανακύκλωση χρησιμοποιείται επίσης 
για την αξιοποίηση μέρους των απορριμμάτων μεγάλων πόλεων. Σε ανακύκλωση μπορούν να υποβληθούν 
σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, ραδιενεργά απόβλητα, απόβλητα ενεργειακής βιομηχανίας, χαρτί και άλλα 
κυτταρινικά προϊοντα, γυαλί, απόβλητα ιχθυοτροφείων και κτηνοτροφικών μονάδων και το νερό. Όσο αφορά τα 
ραδιενεργά απόβλητα, αυτά συγκεντρώνονται όταν ο πυρήνας ενός αντιδραστήρα φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης 
χρήσης του. Τότε τα στοιχεία καυσίμου αφαιρούνται για επανεπεξεργασία και διαλύωνται σε οξύ. Από το διάλυμα 
διαχωρίζεται το ουράνιο, ενώ από τα ισχυρώς ραδιενεργά προϊόντα σχάσης που περιέχει το οξύ το οποίο απομένει, 
μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί ένα πολύ μικρό ποσοστό. Τα οικιακά απορρίμματα, με εξαίρεση το αλουμίνιο, το 
χαρτί και το γυαλί, μπορούν να ανακυκλωθούν με δύο τρόπους: είτε με βιολογική ταφή είτε με πυρόλυση. Η 
ποσότητα των γυάλινων δοχείων που χρησιμοποιείται παγκοσμίως είναι τεράστια, αλλά παρ’ όλα αυτά είναι μικρό 
το ποσοστό των δοχείων που ανακυκλώνονται επειδή οι πρώτες ύλες στοιχίζουν τόσο φθηνά που ακυρώνεται το 
οικονομικό κίνητρο για επαναπροώθηση των πρώτων υλών στην παραγωγική διαδικασία. Τα απόβλητα 
ιχθυοτροφείων και κτηνοτροφικών μονάδων ανακυκλώνονται για να χρησιμοποιηθούν συχνά ως ζωοτροφές ή 
λίπασμα του εδάφους. Τέλος, τα οικιακά υδατικά λύματα μπορούν να τεθούν υπό τέτοια επεξεργασία που να τα 
καθιστά ικανά ξανά για οικιακή χρήση.

Δουλγεράκη Ευαγγελία – Καρτσάκη Ειρήνη Γ1
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Ανακύκλωση είναι η συλλογή ,επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση υλικών.. Η περισυλλογή κουτιών 

αλουμινίου προστατεύει τ περιβάλλον δίνοντας έτσι ώθηση σε πολλά ολοκληρωμένα προγράμματα απορρύπανσης 
σ΄όλη τη χώρα..

Η ανακύκλωση κουτιών αλουμινίου εξοικονομεί περίπου το 95% της ενέργιας που απαιτεί η παραγωγή 
αλουμινιού από μετάλλευμα.. Δικαιολογιμένα , λοιπόν ,δόθηκε στην ανακύκλωση αλουμινίου ο χαρακτηρισμός   
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ..

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
Κάθε αλουμινένιο κουτί  έχει μια χρηματική αξία . Όταν πετάτε  ένα κουτί είναι σαν να πετάτε 

χρήματα.Παίρνοντας μέρος στην ανακύκλοση κερδίζεις αυτά τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν για σένα ,για 
να βελτιώσουν την ποιότητα της ζώης σου..

Με την ανακύκλωση  του αλουμινίου έχουμε μεγάλο οικονομικό όφελος. Ταυτόχρονα  η ανακύκλωση ενός τόνου 
αλουμινίου οδηγεί στην εξοικονόμηση:

 4 τόνων  βωξίτη
 500 κιλών σόδας 
 100  κιλών ασβεστόλιθου
 700  κιλών πετρελαίου 
 25   κιλών κρυιλίτη

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Το γυαλί το χρησιμιποιούμε συχνά στη ζωή μας σε διάφορες μορφές .Όταν βρεθεί όμως στη φύση δν 

αποσυντίθεται γι'αυτο πρέπει να το ανακυκλώνουμε..
Το γυαλί φτιάχνεται από μια ειδική άμμο που την εισάγουμε από το Βέλγιο από σόδα και μαρμαρόσκονη . 

'Ολα αύτα ανακατεύονται  σε σε μεγάλα σιλό και  πηγαίνουν στον κλίβανο τήξης  και γίνονται υαλόμαζα(γυαλί  σε 
υγρή κατάσταση ..σε θερμοκρασία 5.000ο - 6.000οC..

Υπαρχόυν δύο τρόποι ανακύκλωσης .. Ο  πρώτος είναι η  επαναχρησιμοποίηση των μπουκαλιών.Ο δεύτερος 
τρόπος έχει σχέση με τα μπουκάλια που δν μπορούν να επεναχρησιμοποιηθόυν και με τα διάφορα γυάλινα 
αντικείμενα.Αύτα τα συγκεντρώνουμε σε  ειδικόυς κάδους..Επειτα μεταφέρονται στα κέντρα συγκέντρωσης 
γυαλιού όπου γίνεται ο διαχωρισμός του  γυολιού ανάλογα με το χρώμα του( άσπρο, πράσινι, καφέ).Μετά το 
σπάνε σε μικρά κομμάτακια (υαλόθραυσμα) και  το  καθαρίζουν από χαρτία ,πλαστίκα κ.α.

Έτσι  με την ανακύκλωση του γυαλιού κάνουμε οικονομία  στις πρώτες ύλες και  προστατεύουμε υο 
περιβάλλον...

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Ονομάζουμε  την  επαναφόρα των υλικών  στο φυσικό καιν οικονομικό κύκλο. Περιλαμβάνει όλα τα μέτρα 

που έχουν σκόπο την ανάκτηση αυτών των  υλικών  και την προώθηση  τους για την παραγωγή νέων προιόντων 
είναι μια αλυσίδα ενεργειών που στοχεύουν  στην φόρτιση το περιβάλλοντος με μικρότερες ποσότητες 
απορριμμάτων ,εφ'όσον ένα μέρος του βάρους  των οικιακών απορριμμάτων αποτελεί ανακυκλώσιμα υλικά..

Στην  εξοικονόμιση ενέργειας, πρώτων υλών και συναλλάγματος . Η απαιτούμενη ενέργεια για την 
παραγωγή ενός προιόν από πρώτη  ύλη  είναι πολλαπλάσια από ότι όταν αυτό παράγεται από παλιό υλικό  π.χ 
στο γυαλί γίνεται οικονομία ενέργειας 30%  ενώ στο αλουμίνιο μπορεί να φτάσει μέχρι 95% .. Η οικονομία  αυτή 
γίνεται πιο  σημαντική με το δεδομένο ότι οι πρώτες  ύλες  εισάγονται από το εξωτερικό..

ΤΑ  ΜΙΚΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ  ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ  ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι Μεσογειακές ακτές ανήκουν τόσο στους  ανθρώπους  όσο και σε αρκετά θαλάσσια όντα  Κάποτε ήταν 

καθαρές χωρίς  τουρισμό και ρύπανση. Τώρα τις κατακλύζει ένας πληθυσμός 300  εκατομμυριών ανθρώπων που  
συνεχώς  αυξάνεται και μια  τεράστια τουριστική  βιομηχανία ,Έτσι τα σκουπίδια αποτελούν  πια σήμερα μια 
σοβαρή απειλή  για το  ευαίσθητο  οικοσύστημα της περιοχής ,αν σκεφτούμε  μάλιστα ότι τα νέρα της  
πανέμορφης  αυτης κλειστής  θάλασσας  ανανεώνονται  το λιγότερο κάθε  εκατό χρόνια!!!

Κάθε χρόνο  εκατομμύρια  θαλάσσια ζώα βρίσκουν τραγικό  θάνατο  στον  πλανήτη μας  από  τη ρύπανση. 
Όμως τα  δικά μας "μικρά σκουπίδια" , αυτά που αφήνουμε απερίσκεπτα στην  στην παραλία , είναι  συχνά και τα 
πιο καταστροφικά.Ένα  από τα πιο συνηθισμένα και ολέθρια υλίκα  είναι το πλαστικό..

Το  κοινό πλαστίκο  χρειάζεται περίπου 450 χρόνια για να  αποσυντεθεί στη φύση ,γι΄αυτό το λόγο η 
καταστροφική του επίδραση είναι  μακροχρόνια. Τα ποικίλια μεγέθη, σχήματα και χρώματα των  πλαστικών 
ξεγελόυν  τα θαλάσσια ζώα απου τα συγχέουν  με την τροφή τους ανάλογα  με το χρώμα , το σχήμα και το 
μέγεθος.

Μια διαφανής σακούλα μοιάζει μέσα  στο νερό με τσούχτρα που είναι ο αγαπημένος μεζές για πολλές 
θαλάσσιες χελώνες.Έτσι   καταπιούν την πλαστική  αύτη "λιχουδία", φράζεται το πεπτικό τους σύστημα ή  
πνίγονται.Έχει  βρεθεί θαλάσσιο  κήτος με 50 τέτοιες σακούλες στο στομάχι του!!!!

Όμως δεν είναι μόνο τα πλαστικά που  προκαλούν τόσες βλάβες. Άκομα  και τα  μικρά  χρυσόχαρτα 
περιτυλίγματος από τσιγάρα ,καραμέλες ,σοκολάτες ή παγώτα, ξεγελούν τα θαλάσσια ζώα που τα θεωρούν για 
μικρά  ψάρια ή οστρακοείδη και τα καταπίνουν. Έτσι  παραμένουν  στο  έντερο του ζώου , που ενώ  αισθάνεται  
χορτάτο , στην πραγματικότητα  αργοπεθαίνει από ασιτία!!!!

Πιλιγκότση Γεωργία Γ3

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  -
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S O S  I N T E R N E T  .  Μη φοβάστε, απλά ενημερωθείτε...

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 Μάθετε τι είναι το Διαδίκτυο και μάθετε να «σερφάρετε». Έτσι μόνο, θα μπορέσετε:

 να κατανοήσετε τους πιθανούς κινδύνους και τους τρόπους να τους αποφύγετε

 να εξηγήσετε στα παιδιά σας με βάσιμα στοιχεία αυτά που έως τώρα δεν έχετε καταφέρει να καταστήσετε 
αρκετά σαφή

 να ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο για να επικοινωνήσουν, να μελετήσουν, να 
διασκεδάσουν και να βρουν πληροφορίες με σωστό τρόπο, όντας υπεύθυνα, σωστά ενημερωμένα και 
επάγρυπνα.

 Μην απαγορεύετε το Διαδίκτυο.

 Βάλτε τον υπολογιστή στο σαλόνι και κάντε τον οικογενειακή υπόθεση.

 Βρείτε ιστοχώρους κατάλληλους για τα παιδιά σας με επιμορφωτικό και 
ψυχαγωγικό περιεχόμενο και σερφάρετε σε αυτούς τους χώρους μαζί.

 Μάθετε στα παιδιά σας να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα τους: να μην 
δίνουν σε κανένα τη διεύθυνση της κατοικίας τους, τον αριθμό τηλεφώνου το 
όνομα του σχολείου τους, τη φωτογραφία τους ή τους κωδικούς πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο. Το ίδιο ισχύει για τα δεδομένα των φίλων τους.

 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί να απολεσθεί ή να διαβαστεί από άτομα 
στα χέρια των οποίων μπορεί να περιέλθει. Μοιάζει κατά κάποιον τρόπο με τις 
ταχυδρομικές κάρτες. Η απευθείας σύνδεση, επίσης, μοιάζει με δημόσιο χώρο: 
ποτέ δεν ξέρουμε ποιος μας κοιτά ή ποιος μας ακούει.

 Μάθετε στα παιδιά να μην ανοίγουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από άτομα που 
δεν γνωρίζουν, γιατί μπορούν να μεταδώσουν ιούς στον υπολογιστή.

 Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας δεν δίνουν τον κωδικό σας ή τον αριθμό 
πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού σε κανέναν.

 Τα παιδιά πρέπει να αντιληφθούν ότι οι άνθρωποι στο Διαδίκτυο, ακόμα και 
αυτοί με τους οποίους αλληλογραφούν, δεν είναι πάντοτε αυτοί που φαίνεται ότι είναι. Οι άνθρωποι δεν λένε 
πάντοτε την αλήθεια στο Διαδίκτυο.

 Συχνά τα παιδιά αποφεύγουν να αναφέρουν τα δυσάρεστα που συναντούν στο Διαδίκτυο. Έτσι, πρέπει να μάθουν 
ότι εάν κάποιος τους πει ή τους γράψει κάτι κατά τη διάρκεια απευθείας σύνδεσης ή με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, το οποίο είναι δυσάρεστο ή τους προκαλεί ανησυχία, δεν φταίνε αυτά και γι' αυτό να το αναφέρουν 
σε εσάς.

 Τα παιδιά πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά κατά τη συνομιλία σε απευθείας σύνδεση (στα chat rooms). Ακόμη 
και σε έναν χώρο συνομιλίας που υποτίθεται ότι είναι μόνο για παιδιά, δεν είναι, προς το παρόν, δυνατόν να 
ελεγχθεί εάν όλοι οι συμμετέχοντες είναι παιδιά. Μπορεί να συμμετέχει ένα μεγάλο παιδί ή ένα ώριμο παιδί που 
προσπαθεί να παραπλανήσει άλλα παιδιά.

 Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας δεν συναντούν κάποιο άτομο που γνώρισαν για πρώτη φορά στο Διαδίκτυο. 
Αν επιμένουν να γνωρίσουν κάποιον από κοντά, τότε η συνάντηση θα γίνει μόνο σε δημόσιο χώρο και μόνο με τη 
συνοδεία σας.

 Ορισμένοι παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου προσφέρουν ασφαλείς χώρους για παιδιά ή δέσμες φιλτραρίσματος. 
Μπορείτε, επίσης, να αγοράσετε λογισμικό για να μπλοκάρετε κάποιες ιστοσελίδες που θεωρείτε επικίνδυνες ή 
ανάρμοστες για τα παιδιά σας. Ακόμα και με τα μέτρα αυτά, όμως, τα παιδιά πρέπει να μάθουν τον κώδικα 
ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προστατεύονται.

 Μάθετε στα παιδιά σας να μην απαντούν ποτέ σε πρόστυχα ή δελεαστικά μηνύματα. Εάν λαμβάνουν πρόστυχα ή 
προσβλητικά μηνύματα ή μηνύματα που δεν κατανοούν ή δουν απρεπείς εικόνες στο Διαδίκτυο, πρέπει πάντοτε να 
σας το λένε. Σκόπιμο είναι να αναφέρετε παρόμοια προβλήματα στον παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου ή στην 
ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας SafeLine στο τηλέφωνο 2119558450, στη διεύθυνση SafeNet, Στουρνάρη 63, 10432 

Αθήνα, ή στο report@safeline.gr.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας δεν κατεβάζουν λογισμικό, μουσική, βίντεο, ή οτιδήποτε από το Διαδίκτυο ή μέσω του 
κινητού τους τηλεφώνου που αναφέρει πνευματική ιδιοκτησία, γιατί εκείνη τη στιγμή παρανομούν χωρίς να το ξέρουν.

Συνεχίζεται …

Χρήσιμες οδηγίες προς τα παιδιά

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α – Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ – I N T E R N E T
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 Εάν πρόκειται να συναντήσετε άτομα που γνωρίσατε από το Διαδίκτυο, η συνάντηση πρέπει να πραγματοποιείται 
οπωσδήποτε σε δημόσιο χώρο και οι γονείς σας να είναι παρόντες.

 Δεν πρέπει να δίνετε μέσω του Διαδικτύου τη διεύθυνση της κατοικίας σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, το όνομα 
του σχολείου σας ή τη φωτογραφία σας. 

 Δεν πρέπει να δίνετε σε κανένα τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που έχετε στο Διαδίκτυο (διότι θα 
μπορούσαν να προφασιστούν ότι είστε εσείς ή να διαβάσουν τα ηλεκτρονικά μηνύματά σας). 

 Δεν πρέπει να δίνετε ποτέ τον κωδικό σας ή τον αριθμό πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού σε κανέναν, 
εάν οι γονείς σας δεν το γνωρίζουν, γιατί τα άτομα αυτά μπορεί να σας κλέψουν. 

 Τα άτομα που γνωρίζετε στο Διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε αυτά που ισχυρίζονται ότι είναι. Αυτό ισχύει ακόμη γι' 
αυτούς με τους οποίους αλληλογραφείτε. Πιθανόν να θέλουν να σας εξαπατήσουν. 

 Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια συνομιλίας σε chat rooms. Χρησιμοποιείτε χώρους συνομιλίας που 
είναι μόνο για παιδιά της ηλικίας σας. 

 Είναι καλό να θυμάστε ότι, εάν κάποιος σας προσφέρει κάτι που σας φαίνεται υπερβολικό για να είναι αλήθεια, ίσως 
να πρόκειται για κάποιο τέχνασμα! 

 Πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγετε τους κόμβους που είναι για τους «άνω των 18 ετών». Οι προειδοποιήσεις 
υπάρχουν για να σας προστατέψουν. Οι κόμβοι για τους ενήλικους μπορεί ορισμένες φορές να κοστίσουν πολύ 
ακριβά στον τηλεφωνικό λογαριασμό σας. 

 Δεν πρέπει να ενεργοποιείτε τους συνδέσμους του Διαδικτύου που υπάρχουν στα ηλεκτρονικά μηνύματα ούτε να 
ανοίγετε τα προσαρτήματα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που προέρχονται από άτομα που δεν γνωρίζετε ήδη και 
δεν εμπιστεύεστε. 

 Το ίδιο ισχύει και για την λήψη αρχείων από κόμβους του Διαδικτύου. Δεν πρέπει να τα ανοίγετε, εκτός και εάν 
προέρχονται από κόσμο που γνωρίζετε και εμπιστεύεστε. Πιθανόν να μεταδοθεί ιός στον υπολογιστή σας ή σε 
κάποιο άλλο αρχείο, που θα μπορούσε να τον βλάψει ή να τον καταστρέψει. 

 Εάν κάποιος σας στείλει ένα απρεπές μήνυμα ή μια απρεπή εικόνα, σταματήστε αμέσως τη συνομιλία και αναφέρετε 
το γεγονός στους γονείς σας. 

Μην ανοίγετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από άτομα που δεν γνωρίζετε, γιατί μπορούν να μεταδώσουν ιούς στον 
υπολογιστή σας.

Σαϊτάκη Αγγελική
Καθηγήτρια πληροφορικής

Πηγη: www.saferinternet.gr
Κόμβος ασφαλούς διαδικτύου

ΣΕΡΦΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟ INTERNET συνέχεια...

Σύμφωνα με έρευνες τα αγόρια τα οποία είναι και συχνότεροι χρήστες έχουν την τάση να «σερφάρουν» για ώρες 
στο Internet ψάχνοντας για μουσική, παιχνίδια, ιστοσελίδες με αθλητικά και ανταλλάσοντας e-mail με φίλους 
από το διαδίκτυο.
Αντίθετα τα κορίτσια προτιμούν ιστοσελίδες μόδας καθώς και μουσικής…               

 Έχει αποδειχθεί ότι η χρήση του Internet πραγματοποιείται και από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Αναλυτικότερα:

 Το 69% των νέων ηλικίας 16-19 ετών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, κυρίως, για παιχνίδια και μουσική.
 Για νέους ηλικίας 20-24 ετών ο κυριότερος λόγος είναι η αποστολή  και η λήψη ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων.
 Για τις ηλικίες από 25-69 ετών η αναζήτηση πληροφοριών αποτελεί τον κυριότερο λόγο πλοήγησης.

Η σωστή χρήση του Internet παρέχει στους χρήστες απεριόριστες πληροφορίες και ενημέρωση ενώ αντιθέτως η 
λανθασμένη χρήση του(π.χ. επικίνδυνες ιστοσελίδες) μπορεί να είναι καταστροφική !!!

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α – Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ – I N T E R N E T  

Ομάδα εργασίας:
Αντωνιάδη Νίκη Γ1 

Αχίνα Γεωργία Γ1
Πηγή: internet
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ -   ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Ποια είναι η επίδραση της Aκτινοβολίας κινητής Tηλεφωνίας στον 
άνθρωπο;

Τρόποι προστασίας από την ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων

Με βάση την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί από τη δική μας ερευνητική ομάδα αλλά και πολλές άλλες 
διεθνώς, θεωρούμε χρέος μας να προτείνουμε τα παρακάτω για την ελαχιστοποίηση των όποιων επιπτώσεων 
στην υγεία από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. 

Α) Χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο με τον «κλασικό τρόπο» δηλαδή το κινητό στο αυτί μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και για λίγα δευτερόλεπτα. Η διάρκεια σχετίζεται με την ένταση που εκπέμπει το κινητό, όπως 
εξηγήθηκε πιο πάνω, αλλά αυτό είναι κάτι που ο χρήστης δεν το γνωρίζει. Άλλωστε υπάρχει πολύ μεγάλη 
ετερογένεια μεταξύ διαφορετικών κινητών τηλεφώνων ακόμα και της ίδιας εταιρείας. 

Β) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ενσύρματο hands free, ή ασύρματο blue tooth (το οποίο 
εκπέμπει ακτινοβολία πολύ χαμηλής έντασης, περίπου 1/1.000 εκείνης ενός κινητού τηλεφώνου. Όπως έχουμε 
αποδείξει πειραματικά οι επιπτώσεις στα πειραματόζωά μας και στις καλλιέργειες κυττάρων είναι μειωμένες έως 
μηδενικές. Άλλωστε, οι μετρήσεις έντασης το υποστηρίζουν αυτό. Επειδή όμως το κινητό δεν παύει να 
λειτουργεί ως πομπός, δηλαδή εκπέμπει ακτινοβολία όπως θα έκανε εάν είχαμε το κινητό στο αυτί, έχει μεγάλη 
σημασία η θέση στην οποία τοποθετούμε το κινητό κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με hands free ή blue tooth. 
Συνήθως οι χρήστες κινητών τηλεφώνων τοποθετούν το κινητό τους κατά τη διάρκεια της συνομιλίας σε κάποια 
τσέπη (παντελόνι, πουκάμισο, σακάκι) ή μέσα σε τσαντάκι κρεμαστό ή ακόμα και στη ζώνη με τη βοήθεια 
ειδικής θήκης με κλιπ, και μάλιστα με τέτοιο προσανατολισμό ώστε η πίσω πλευρά του κινητού ευρίσκεται 
αντίκρυ στο σώμα. Αυτή όμως είναι η πλευρά, από την οποία τα περισσότερα κινητά εκπέμπουν τη μέγιστη 
ένταση ακτινοβολίας. Στις περιπτώσεις αυτές καλό θα είναι να έχουμε το κινητό μακριά από το σώμα, 
τουλάχιστον τριάντα εκατοστά, κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό.

Γ) Για να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό έχουμε επινοήσει τον σχεδιασμό ειδικής θήκης προστασίας στην οποία 
τοποθετείται το κινητό όταν χρησιμοποιούμε hands free, ή blue tooth, όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά κατά τη 
διάρκεια της «Εβδομάδας Επιστήμης και Τεχνολογίας / Ερμής» στο Ζάππειο από 1-7 Ιουλίου 2006, όπου και 
συμμετέχει το ΕΚΠΑ.

Χρήση του κινητού τηλεφώνου από τα παιδιά

Όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω ισχύουν πολύ περισσότερο για τα παιδιά κάθε ηλικίας, αφού ο εγκέφαλός τους 
αλλά και τα υπόλοιπα μέρη του σώματός τους ευρίσκονται σε συνεχή ανάπτυξη. Έτσι κάθε διαταραχή, έστω και 
μικρή που μπορεί να προκληθεί από την ακτινοβολία μπορεί είναι σημαντική σε βάθος χρόνου. Κατά συνέπεια 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κινητό στο αυτί παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Το γεγονός επίσης 
ότι τα κινητά 3ης γενιάς προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες πολύ πέρα από την απλή συνομιλία, καθιστά τη 
χρήση κινητών ιδιαίτερα ελκυστική από τα παιδιά αλλά και τους ενηλίκους. Όμως σε παρατεταμένες συνομιλίες 
όπως και κατά την αποστολή μηνυμάτων και αρχείων πολυμέσων (εικόνων, βίντεο) που γίνεται με εκπομπή 
ακτινοβολίας, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται hands free ή blue tooth με τον τρόπο που περιγράφηκε πιο πάνω 
δηλ. με το κινητό μακριά από το σώμα ή μέσα στη θήκη προστασίας.

To παραπάνω υλικό βρέθηκε από το INTERNET
και βοήθησαν γι΄αυτό οι μαθήτριες

Φραγκουλάκη Στέλλα Γ3
Χατζηβασιλείου Αθανασία Γ3

Χατζηκωνσταντίνου Βούλα Γ3
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ενέργεια. Αστείρευτη, εσωτερική ενέργεια. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει τους κατοίκους αυτού 

του ευλογημένου απ' τους θεούς, τόπου. Μια Κρήτη σταυροδρόμι που πάντα, χάρις στο ανήσυχο βλέμμα 
και την εκρηκτική σκέψη των συντέκνων, ποτέ δεν έμεινε αδρανής, απαθής στην αέναη ροή του χρόνου. 
Άνθρωποι που πάντα ήθελαν να έχουν τα ηνία της μοίρας τους.

Ακόμα κι όμως όταν δεν τα κατάφερναν, δεν κούρνιαζαν σαν παθητικοί παρατηρητές, 
αλλά μάθαιναν, απορροφούσαν σαν στεγνό σφουγγάρι το καινούργιο, το ξενόφερτο και 
βρίσκοντας τι τους ταιριάζει απ' αυτό το μετέτρεπαν έτσι που να ταιριάζει στα δικά τους 
χούγια, στη δική τους ανήσυχη ζωή. Μια ζωή που, κατά πως δείχνει η ιστορία, τη 
ρουφούσαν μέχρι το μεδούλι. Ήξεραν να χαρούν, να κλάψουν, να θυμώσουν, ν 
αγαπηθούν. Κι όταν ερχόταν η ώρα να τα εκφράσουν όλα αυτά, ήξεραν να τα 
τραγουδούν και να τα χορεύουν. Ένα νησί - ωδείο. Μα όχι απ' τα κλασσικά, 
αποστειρωμένα ωδεία με αίθουσες, συντηρητικούς καθηγητές και παρτιτούρες με νότες. 

Ένα ωδείο πρωτόγονο στη μέση του πελάγους, όπου όλοι είχαν το ρόλο του έμπειρου δασκάλου αλλά και του 
υποψιασμένου μαθητή ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα αυτής της ιερής αλχημείας ακουγόταν και ακούγεται αιώνες 
μακριά και είναι αυτό που αξίζει σ όλους αυτούς που το δημιούργησαν. Δηλαδή σε όλους
Πως θα μπορούσε άραγε η Κρήτη να μη συνέθετε την μουσική που της αξίζει; Η υπόλοιπη Ελλάδα στέκεται 
εκστατική θαυμάζοντας, αλλά και πολλές φορές μη μπορώντας να κατανοήσει αυτές τις ιδιαίτερες Κρητικές νότες, 
μετατρέπει σε ποταπή γραφικότητα προς τουριστική εκμετάλλευση αυτούς τους ιδιόμορφους κώδικες ψυχικής 
έκφρασης. Κώδικες που για να μάθει κανείς να αποκωδικοποιεί πρέπει να ζήσει σαν Κρητικός. Ν ανέβει στις 
μαδάρες, να παλέψει με τις πέτρες, να στερηθεί τα υλικά και τα άυλα και γαληνεμένος για ότι συγκλονιστικό έχει 
ζήσει, να ξαναγεμίσει ενέργεια αγναντεύοντας τα πέλαγα που κάνοντας τον τόπο του νησί, τον κάνουν Κρητικό           

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ -  ΟΙ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ
Σαν ένα απλό φόρο τιμής αξίζει να παρουσιάσουμε έστω και επιγραμματικά ορισμένους από αυτούς που 
συνέβαλλαν τα μέγιστα στην διαμόρφωση του χαρακτήρα της Κρητικής μουσικής.

Ανδρέας Ροδινός. Γεννήθηκε το 1912 στο Ρέθυμνο. Το πρόσωπο - μύθος. Σε ηλικία 18 ετών 
ήταν ήδη εκπληκτικός λυράρης. Μάγευε τα πλήθη με τον στενό συνεργάτη του Μπαξεβάνη. 
Πέθανε από ασθένεια στις 9 Φεβρουαρίου 1934 στα 22 του χρόνια έχοντας αγκαλιά την θήκη με 
τις δύο λύρες του. Πραγματικός σαγηνευτής ψυχών με το παίξιμό του.

Θανάσης Σκορδαλός. Γενν. το 1920 στο Σπήλι. Απ' τις κολώνες της Κρητικής 
μουσικής Λυράρης υψηλής δεξιοτεχνίας. Το έργο του θα αποτελεί την βάση 
δημιουργίας για τις επόμενες γενιές. Γύρισε την υφήλιο επισκεπτόμενος τους 

Κρήτες μετανάστες, διατηρώντας τα κρητικά ακούσματα. Πραγματικός δάσκαλος που η αξία του 
γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στο πέρασμα του χρόνου. Ένας θρύλος της Κρήτης.
Κώστας Μουντάκης. Γεννήθηκε το 1926 στην Αλφά Μυλοποτάμου. Απ' τις δημιουργικότερες 

μορφές. Με την λύρα του έγινε γνωστός σ όλη την Ελλάδα. Γύρισε όλο τον κόσμο 
όπου υπήρχαν Κρητικοί. Έκανε σπουδαίες συνεργασίες με κρητικούς αλλά και γενικότερα δημοτικούς 
καλλιτέχνες. Το μουσικό έργο της ζωής του αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της κρητικής μουσικής. Η 
ευγενής άμιλλα του με τον Θανάση Σκορδαλό πήγε πολλά βήματα μπροστά την μουσική εξέλιξη του 
τόπου. Αξεπέραστος.
Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι απ' τους δημιουργούς που με δική τους πρωτοβουλία και μεράκι ώθησαν 
τους ντόπιους ήχους στον 20ο αιώνα, ειδικότερα κατά το πρώτο μισό του. Σε εποχές δύσκολες αλλά 
αγνές. Αυτοί οι αρχιερείς συνέβαλαν τα μέγιστα στην ενοποίηση των τοπικών μουσικών ιδιομορφιών, 
καθώς εκτός απ' το ραδιόφωνο, αποτύπωσαν για πάντα το έργο τους, άλλοι περισσότερο, άλλοι 

λιγότερο σε δίσκους. Έδωσαν υλικό πάνω στο οποίο στηρίζονται ακόμα και σήμερα οι σύγχρονοι δημιουργοί. Όντας 
θρυλικές μορφές επηρέασαν τις κατοπινές γενιές και μετέτρεψαν τα αιωνόβια παραδοσιακά ακούσματα σε σύγχρονη 
μουσική σκηνή, η οποία ακόμα και στις μέρες μας βρίσκεται σε οργασμό, σε αντίθεση με τις άλλες δημοτικές 
μουσικές της υπόλοιπης Ελλάδας που έχουν μείνει στάσιμες. Η Κρητική μουσική έγινε γνωστή σε ευρεία βάση σε 
κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Η αλυσίδα όμως δεν κόπηκε μετά απ' αυτούς. Τη σκυτάλη παρέλαβαν άξιοι συνεχιστές που παίρνοντας τις 
δημιουργίες των παλαιοτέρων προχώρησαν και αυτοί με την σειρά τους ακόμα πιο μπροστά. Άλλωστε πως θα 
μπορούσε να σταματήσει η παραγωγή ταλέντων σ ένα τόπο που η μουσική είναι ανάγκη ψυχής;  

ΣΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΤΟN ΠΑΛΜΟ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΧΤΥΠΟΥΝΕ
    ΚΙ ΑΣ ΕΧΟΥΝΕ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ ΕΙ ΤΗ ΚΟΡΦΗ ΝΑ ΔΟΥΝΕ

ΣΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΩΣ ΠΕΡΝΩ , ΦΩΣ ΜΟΥ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑ
  ΣΤΗ ΛΑΜΨΗ ΔΕΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ , ΔΥΟ ΜΑΤΙΑ ΔΑΚΡΥΣΜΕΝΑ...! 

   Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΟΝΙΑΣ ΟΜΩΣ ΔΕ ΘΑΝΑΤΩΝΕΙ
ΘΕΛΕΙ ΤΗ ΣΑΡΚΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΝΑ ΤΗΝ ΕΤΡΩΝΕ ΟΙ ΠΟΝΟΙ

Ομάδα εργασίας:
Βολιτάκης Εμμανουήλ Γ1

Βίσνερ Αλεξάνδρα Γ1

Πηγή: «ΣΤΙΓΜΕΣ»,  το Κρητικό 
περιοδικό

Site:http://stigmes.gr

Η Θ Η   -  Ε Θ Ι Μ Α    -  Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η   -  Τ Ο Π Ο Σ
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η σύγχρονη διαιτολόγια θεωρεί σήμερα τη μεσογειακή δίαιτα ως τρόπο ζωής που χαρίζει μακροζωία και καλή υγεία. 
Οι περισσότερες από τις έρευνες όμως, που έχουν γίνει διεθνώς, αναγνωρίζουν την Κρητική δίαιτα ως το καλύτερο 
και πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μεσογειακής διατροφής. Αφού διαπίστωσαν 
πως οι κάτοικοι του νησιού έχουν τους μικρότερους δείκτες θνησιμότητας, τα πιο 
μικρά σε παγκόσμια κλίμακα ποσοστά θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα 
και καρκίνους, άρχισαν να αναζητούν την ταυτότητα της διατροφής που χάριζε 
(και χαρίζει) στους Κρητικούς αυτά τα εξαιρετικά προνόμια υγείας. Πολύ γρήγορα 
φάνηκε πως πρόκειται για μια ιστορία που χάνεται στα βάθη του χρόνου. Δεν 
είναι δηλαδή αποτέλεσμα της μελέτης κάποιων επιστημόνων αλλά ένα βιολογικό 
πείραμα που διαρκεί μερικές χιλιάδες χρόνια! Η ιστορία της Κρητικής διατροφής 
ξεκινά από πολύ παλιά, ακόμη και πριν από τη νεολιθική εποχή. Από τα ευρήματα 
των αρχαιολογικών ανασκαφών φαίνεται πως και οι αρχαίοι Κρήτες, οι Μινωίτες, 
κατανάλωναν τα ίδια σχεδόν προϊόντα που καταναλώνει και ο σημερινός 
κρητικός. Στα ανάκτορα της μινωϊκής εποχής βρέθηκαν τα μεγάλα πιθάρια για το 
ελαιόλαδο, τους δημητριακούς καρπούς, τα όσπρια και το μέλι. Και στις διάφορες 
εικονογραφικές μαρτυρίες βλέπουμε τον απίθανο κόσμο των κρητικών φυτών και βοτάνων. Στα βυζαντινά χρόνια 
οι Κρητικοί διατηρούν τις συνήθειές τους και η κουζίνα των αστικών οικογενειών αρεσκόνταν σε περίπλοκα 
εδέσματα, τα οποία πρόσφεραν εξαιρετική γεύση. Ο αγροτικός πληθυσμός εξακολουθεί να αξιοποιεί τη φύση και τα 
προϊόντα της. Αυτά αποτελούν τη βάση της περίφημης κρητικής παραδοσιακής κουζίνας. Χόρτα, όσπρια, 
δημητριακά, ελαιόλαδο. Ο Κρητικός μπορούσε να μαγειρέψει τα προϊόντα του με πολλούς τρόπους, να τα κάνει 
γευστικά και νόστιμα. Αυτή η συνήθεια τον βοήθησε πολύ να επιβιώσει κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, 
όταν το νησί κατακτήθηκε διαδοχικά από τους Αραβες (824-961), τους Ενετούς (1204-1669) και τους Τούρκους 
(1669-1898). Η πιο σημαντική αλλαγή στην κρητική διατροφή συνέβη όταν άρχισαν να διαδίδονται στο νησί τα 
προϊόντα που ήρθαν από το Νέο Κόσμο και κυρίως η ντομάτα. Έτσι, στη πλούσια διατροφή των κρητικών 
προστέθηκε ακόμη ένα προϊόν. Οι κατακτητές άλλαζαν αλλά δεν άλλαζε η ψυχή, η θρησκεία, η γλώσσα και... η 
κουζίνα του Κρητικού! Αυτή η συνέχεια δημιούργησε το θαύμα της Κρητικής διατροφής.                                                        

Πηγή: Internet
Εσμελίντα Ντίσα,Μεσσανάκη Δεσπούλα,Μαρινάκη Δέσποινα Γ2

Μην αγαπήσεις   άνθρωπο
δίχως να σ’ αγαπήσει

κι αν δεν ιδείς τα μάτια του
να τρέχουν σαν τη βρύση.

Η αγάπη θέλει φρόνηση
θέλει ταπεινοσύνη

θέλει λαγού περπατησιά
αϊτού γρηγοροσύνη.

Αγαπημένο μου πουλί
κι ωραίο μου γεράκι
η ξενιτιά σε χαίρεται

και πίνω ‘γω πίνω φαρμάκι.

Δώδεκα μήνες σ’ αγαπώ
γίνεται ένας χρόνος

μιαν ώρα δεν επέρασε
να μη με πιάσει πόνος.

Τρεις χάρες σου ‘δωσε ο Θεός
σαν την Αγια Τριάδα

τη χάρη και την ομορφιά
και την καλοσυνάδα.

Από του κόσμου τις χαρές
θρουλίδι δεν επήρα

μόνο καημούς και βάσανα
μου μπελονιάζει η μοίρα.

Δώδεκα μήνες σ’ αγαπώ
γίνετε ένας χρόνος

μιαν ώρα δεν επέρασε
να μη με πιάσει πόνος

Ο πόνος γίνεται βαρύς
αν μόνο τον σηκώνεις

μα αν κάποιος λίγο σου σταθεί
αμέσως ξαλαφρώνεις.

Ακάλεστη συχνοπερνάς
του νου τα μονοπάτια

και φέρνεις πόνο στην καρδιά
και δάκρυα στα μάτια.

Όποιος φοβάται τη φωτιά
Κοντά μου μη σιμώνει
γιατί θα τόνε κάψουνε

οι στεναγμοί κι οι πόνοι.

Χαρές κι λύπες τραγουδώ
αγάπες και σεβντάδες

κι όλα τα πάθη τις ζωής
τα κάνω μαντινάδες

Η γλώσσα  είναι  δίκοπο
και  κοφτερό  μαχαίρι

κι αν δεν την προσέξουμε
πολλές πληγές θα φέρει

Μες ’ το σαλόνι της καρδιάς
έπιπλο  σε έχω βάλει

κι ώσπου να ζω δεν θα μπορεί
κανένας να σε βγάλει

Θεέ μου μεγαλοδύναμε
θεέ μου εσύ μεγάλε

από τα πάθη βγάλε με
και στις χαρές με βάλε.

Όλου του κόσμου τα νερά
μια  βρύση να γενούνε

τον πόνο που ‘χω  στην καρδιά
να σβήσουν δεν μπορούνε

Γυάλινε κόσμε ψεύτικε
στα χέρια μου αν’ πέσεις

θα κάμω πως μου γλίστρησες
να πέσεις να πονέσεις

Αεροπόρος θα γίνω
τη γη να μην αγγίζω

να ‘μαι ψηλά στον ουρανό
τα σύννεφα να σχίζω

Πάντα για ‘σένα θα πονώ
πάντα θα σε θυμούμαι
όχι μονάχα ξυπνητός

μα κι όταν θα κοιμούμαι

Ο ήλιος βγήκε το πρωί
τη γη για να φώτιση

μα αντίκρισε τα μάτια σου
και πίσω θα γυρίσει

Το μαύρο το πουκάμισο
δεν το φόροι οποίος νάνε
μόνο εκείνη που αγαπάν

και κείνη που πονάνε

ομάδα εργασίας:
Κρίθος Νίκος

Λαμπράκης Ζαχαρίας
Σμυρνιωτάκης Δημήτρης

Η Θ Η   -  Ε Θ Ι Μ Α    -  Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η   -  Τ Ο Π Ο Σ
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Βόλοι - Marbles - Glass Marbles

Ένα παιχνίδι που χάθηκε, είναι και οι βόλοι. Ήταν φτιαγμένοι από πηλό και βαμμένοι σε ζωηρά χρώματα. Ας δούμε 
δυο πολύ δημοφιλή παιχνίδια με βόλους:

ΤΡΙΓΩΝΑΚΙ: Χαράζουμε στο χώμα ένα τρίγωνο και μέσα σ' αυτό ο κάθε παίχτης βάζει δυο-τρεις από τους βόλους 
του. Σε μια απόσταση 4-5 μέτρων στήνεται μια πέτρα, ο μπάστακας. Τα παιδιά ρίχνουν τους 
βόλους τους προς τον μπάστακα και όποιος φτάσει πιο κοντά παίζει πρώτος. Ο παίχτης 
ρίχνει με τον αντίχειρα το βόλο του στο τριγωνάκι με σκοπό να χτυπήσει έναν από αυτούς 
που ήταν μέσα και να τον βγάλει έξω, οπότε και τον κερδίζει. Εάν κάποια στιγμή χάσει και ο 
βόλος του μείνει μέσα στο τρίγωνο, ο αμέσως επόμενος παίχτης χτυπώντας το βόλο 
κερδίζει όλους όσους είχε μαζέψει ο προηγούμενος ως τώρα.

ΜΠΑΖ: Η διαδικασία με τον μπάστακα είναι η ίδια, αυτή τη φορά όμως οι βόλοι στήνονται σε ευθεία γραμμή ο ένας 
δίπλα στον άλλο. Ο πρώτος στη σειρά λέγεται μάνα και ο δεύτερος παραμάνα. Αν χτυπήσεις κάποιον από τους δύο 
αυτούς βόλους, παίρνεις όλους όσους είναι στη σειρά μετά από αυτούς.

Κρυφτό - Hide-and-seek
Σε αυτό το παιχνίδι μπορούν να παίξουν από 3 άτομα και πάνω. Ένα παιδί φυλάει (μετράει έως το 200- 5, 10, 15, 
20...). Μόλις τελειώσει αρχίζει να ψάχνει για τα παιδιά. Όταν βρει ένα παιδί λέει "φτου" και το όνομα του παιδιού. 
Το παιδί μπορεί, όταν αυτός που φυλάει είναι μακριά να πει "φτου" και το όνομα του παιδιού που φυλάει. Το 
τελευταίο παιδί πρέπει να πει "φτου ξελευθερία" για να ξαναφυλάξει το ίδιο παιδί. 'Αμα αυτό δεν γίνει, τότε φυλάει 
το παιδί που "έφτυσε" πρώτο.

Το τσιλίκι  
   Το τσιλίκι παίζεται με δύο ή περισσότερα παιδιά. Για να παιχτεί το παιχνίδι χρειάζονται δύο ξύλινες βέργες, μια 
μακριά 60-70 εκ. περίπου (τσιλίκα) και μια μικρή 10-20 εκ. περίπου (τσιλίκι), που είναι ξυσμένο όπως το μολύβι 
μας στις δυο άκρες του. 
   Τα παιδιά βάζουν σημάδι ρίχνοντας πέτρες και όποιος το πλησιάσει περισσότερο αρχίζει πρώτος. Αυτός λοιπόν 
βάζει πάνω από μια μικρή σκαμμένη εσοχή στο έδαφος το τσιλίκι, παράλληλα προς το έδαφος, κι έχοντας τα άλλα 
παιδιά απένταντι του, ρίχνει με την τσιλίκα το τσιλίκι, όσο πιο μακριά μπορεί, προσέχοντας όμως να μην το πιάσουν 
τα άλλα παιδιά. 
   Αν το πιάσει ένα απ' τα παιδιά, τότε πηγαίνει αυτό το παιδί να ρίξει το τσιλίκι και εκείνος που το έριξε πριν, 
αλλάζει θέση και πηγαίνει απέναντι με τα άλλα παιδιά. Αν δεν το πιάσει κανείς, τότε κάποιος απ' τους απέναντι 
ρίχνει το τσιλίκι για να χτυπήσει την τσιλίκα, που την τοποθετεί εκείνος που έριξε το τσιλίκι οριζόντια στο έδαφος 
και αν τη χτυπήσει αυτός παίρνει τη θέση αυτού που έριχνε και αλλάζουν θέσεις. 
   Αν δε χτυπήσουν τη τσιλίκα, τότε ο κύριος παίχτης βάζοντας το τσιλίκι σε ένα σημείο κοντά στην εσοχή, χτυπάει 
το  τσιλίκι με τη τσιλίκα του σε μία άκρη του και αυτό ανασηκώνεται ψηλά. Κατόπιν ο παίχτης αν το χτυπήσει μία 
φορά δυνατά τότε μετράει την απόσταση από το μέρος που το 'ριξε μέχρι το σημείο που έπεσε με τη τσιλίκα του και 
όποιο νούμερο βρει, αυτό είναι οι πόντοι που κέρδισε.
   Επίσης αν πριν χτυπήσει το τσιλίκι του για να το στείλει μακριά, το χτυπήσει άλλη μια φορά (συνολικά 2) τότε 
τους πόντους, τους μετράει με το τσιλίκι και όχι με την τσιλίκα. Και αν το χτυπήσει 2 φορές (συνολικά 3), τότε οι 
πόντοι μετράνε με το διπλάσιο νούμερο που βρίσκεται μετρώντας την απόσταση με το τσιλίκι κ.ο.κ.

Η ουρά του Γαϊδάρου
Παίζουν παιδιά από 6 χρονών και πάνω. Χρειάζονται τουλάχιστον 2 παίκτες, 
ένα χαρτί, ένα μαντήλι και ένα μολύβι.
Σχεδιάζω πρώτα σε ένα χαρτί έναν γάϊδαρο χωρίς ουρά. ΄Ενα παιδί κλείνει τα 
μάτια του με ένα μαντίλι. Παίρνει το μολύβι και προσπαθεί να φτιάξει την 
ουρά. Ανοίγει τα μάτια και βλέπει πού έφτιαξε την ουρά. Μετά ένα άλλο παιδί 
αρχίζει την ίδια διαδικασία. Το παιχνίδι τελειώνει όταν προσπαθήσουν όλα τα 
παιδιά και νικητής είναι αυτός που έχει φτιάξει την ουρά στον κοντινότερο 
σημείο. 

Η Θ Η   -  Ε Θ Ι Μ Α    -  Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η   -  Τ Ο Π Ο Σ

Ομάδα εργασίας:

Μακρομιχαλάκης Αλέξανδρος Γ2
Παπαδάκη Αγγέλα Γ2
Μάνταρα Στέλλα Γ2

πηγή : internet
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Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α
 Π ά σ χ α 

Π ρ ω τ ο μ α γ ι ά
στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται στην ανάμνηση της γέννησης του Σωτήρα Χριστού Στις μέρες 
μας, τις μέρες εκείνες έχουμε κάποια έθιμα που τα ξέρουμε από τα παλιά ακόμα χρόνια. Μέρες 
πριν οι οικογένειες στόλιζαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο με πολλά στολίδια και εμείς στην 
Κρήτη στολίζαμε καράβι. Την παραμονή τα παιδιά πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και έλεγαν τα 
γνωστά κάλαντα των Χριστουγέννων. Ακόμα, οι νοικοκυρές  ετοίμαζαν τα γνωστά παραδοσιακά 
γλυκά όπως είναι: τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες, τα ξεροτήγανα και διάφορα αλλά. Την 
ημέρα των Χριστουγέννων πηγαίνουμε στην εκκλησία για να προσευχηθούμε και μετά το 
μεσημέρι οι οικογένειες απολαμβάνουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

ΠΑΣΧΑ

Το Πάσχα είναι μια απ’ τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης που γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή ύστερα από
την πρώτη πανσέληνο στην ανάμνηση της Ανάστασης  του χριστού.E χουμε ως έθιμα να 
νηστεύουμε για σαράντα ή και λιγότερες μέρες. Ολόκληρη η μεγάλη εβδομάδα είναι 
πένθος έτσι πηγαίνουμε στην εκκλησία. Την  μεγάλη τέταρτη γίνετε στην εκκλησία ένας 
ευχέλαιο. Την μεγάλη παρασκευή βάφουμε τα κόκκινα αυγά και το βράδυ πηγαίνουμε 
στην εκκλησία όπου ο χριστός βρίσκετε κρεμασμένος πάνω στον σταυρό του 
προσφέρουμε στεφάνια με λαδί. Την μεγάλη παρασκευή οι γυναίκες το πρωί μαζεύονται 
στην εκκλησία για να φτιάξουν τον επιτάφιο. Εκείνη την μέρα επίσης γίνονται και τα 
πασχαλινά γλυκά. Το βράδυ μαζευόμαστε στην εκκλησία για να ψάλουμε τα εγκώμια, ο 
επιτάφιος κάνει το γύρο του χωριού. Αφού φτάσουμε στην εκκλησία περιμένουμε για 
μύρο από τον επιτάφιο. Όλες τις μέρες της μεγάλες εβδομάδας μπορούμε να 
κοινωνήσουμε. Το μεγάλο Σάββατο το βράδυ πηγαίνουμε στην εκκλησία για την 
ανάσταση του χριστού με τις λαμπάδες μας. Στο τέλος ευχόμαστε χρόνια πολλά στους άλλους , επίσης πετάμε 
πυροτεχνήματα και χτυπάμε τις καμπάνες……

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Η πρώτη μέρα του Μαΐου… Γιορτή των λουλουδιών, της άνοιξης. Η πρωτομαγιά γιορταζόταν από τα παλιά χρόνια 
στην Ελλάδα σαν φυσιολατρική γιορτή. Είναι η γιορτή των εργατών. Ο 
εορτασμός της πρωτομαγιάς είναι ένα πολύ παλιό έθιμα. Σε κάθε μέρος της 
Ελλάδας πανηγυρίζεται με διαφορετικό τρόπο ο ερχομός του Μαΐου, παντού όμως 
πρωτοστατούν τα λουλούδια, η πρασινάδα και η έξοχη. Έτσι κάθε παραμονή 
πρωτομαγιάς όλοι αφήνουν τις έγνοιες τους και τα βάσανα κατά μέρος. 
Επιστρατεύουν όλη τους την καλή διάθεση και το χαμόγελο, και ξεκινούν πιο 
πολύ για τις εξοχές. Το πρωί λοιπόν, η την παραμονή της πρώτης του Μαΐου, 
στολίζονται οι πόρτες στα σπίτια με το «Μάη», δηλαδή με  στεφάνια από 
τριαντάφυλλα και αλλά διάφορα λουλούδια .σε ορισμένες περιοχές της χώρας 
μας βάζουν ένα κομμάτι σκόρδο για το κακό μάτι… το πρωί της πρωτομαγιάς οι 
μητέρες χτυπούν τα παιδιά τους με ένα κλαδί από ελιά και τους λένε την ευχή: « 
χρόνια πολλά σαν την ελιά»….

Καραγιωργάκη Αναστασία Γ1

Η Θ Η   -  Ε Θ Ι Μ Α    -  Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η   -  Τ Ο Π Ο Σ
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Albert Einstein (1879-1955)

   Γεννήθηκε στην πόλη Ulm της νότιας Γερμανίας και πέθανε στο Princeton. Οι γονείς 
του μετακόμισαν για επαγγελματικούς λόγους στο Μόναχο, όπου έμενε ένας αδελφός 
του πατέρα του, μηχανικός και από εκεί σύντομα στο Μιλάνο για καλύτερες 
επαγγελματικές προοπτικές. Ο μικρός Αλβέρτος έμεινε οικότροφος σε σχολείο του 
Μονάχου. Στα 15 χρόνια του σταμάτησε το σχολείο, παραιτήθηκε από τη γερμανική 
υπηκοότητα, διέκοψε κάθε σχέση με την εβραϊκή κοινότητα και αναχώρησε στο 
Μιλάνο για να συναντήσει τους γονείς του.
   Μετά από 1-2 χρόνια απραξίας σκέφτηκε να δώσει εξετάσεις στο Πολυτεχνείο της 
Ζυρίχης, ως αυτοδίδακτος χωρίς απολυτήριο Λυκείου. Η προσπάθεια αυτή απέτυχε 
και κάποιος καθηγητής τού συνέστησε να παρακολουθήσει μαθήματα Λυκείου στο 
Aarau. Εκεί παρακολούθησε στα έτη 1895 - 1896 την τρίτη και τέταρτη τάξη (για 
μαθητές 18 και 19 ετών)! Τελικά, μετά την ολοκλήρωση των σχολικών μαθημάτων, 
γράφτηκε ο Αϊνστάιν το 1896 στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης για να σπουδάσει 
εκπαιδευτικός τεχνικής επαγγελματικής σχολής με φυσικομαθηματική κατεύθυνση.

     Ένας από τους καθηγητές του, ο Πέρνετ, του δήλωσε μετά από λίγο καιρό ότι, έχει μεν ενδιαφέρον και θέληση, 
αλλά του λείπει το μυαλό! Ο βοηθός Ζάουτερ έγραψε αργότερα ότι ο φοιτητής Αϊνστάιν ήταν μοναχικός, δεν 
υπάκουγε στις οδηγίες των εκπαιδευτικών και πέταγε τα φυλλάδια με τις οδηγίες λύσης των προβλημάτων στα 
σκουπίδια. Όταν σε κάποιο εργαστηριακό πείραμα προκλήθηκε έκρηξη και τραυματίστηκε ελαφρά ο Αϊνστάιν στο 
χέρι, ρώτησε ο καθηγητής Πέρνετ το βοηθό του «Τί γνώμη έχετε για τον Αϊνστάιν, πάλι δεν υπάκουσε στις οδηγίες 
μου.» Ο δε βοηθός απάντησε «Δεν έχετε άδικο κ. καθηγητά, πάντως οι λύσεις που δίνει είναι πάντα σωστές και η 
μέθοδος πολύ ενδιαφέρουσα.» Επίσης, ο μεγάλος μαθηματικός Μινκόβσκι, ο οποίος αργότερα έμελε να συμβάλει 
αποφασιστικά στη μαθηματική τεκμηρίωση της «Θεωρίας της Σχετικότητας», δεν είχε εκτίμηση για τις γνώσεις του 
νεαρού σπουδαστή της Φυσικής.
    Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του βρήκε ο Αϊνστάιν μία θέση ως βοηθητικός δάσκαλος στο Winterthur, 
απολύθηκε όμως μετά από λίγο, λόγω ανεπάρκειας. Ο ίδιος έλεγε στους γνωστούς του «Με προσέλαβαν ως 
βοηθητικό δάσκαλο και περίμεναν ένα Σωκράτη.» Ένας φίλος τον συνέστησε κάποια στιγμή στο διευθυντή του 
ελβετικού γραφείου ευρεσιτεχνιών στη Βέρνη. Δουλειά του ήταν να ετοιμάζει τα έγγραφα αναγνωρίσεως των 
ευρεσιτεχνιών και για το σκοπό αυτό έπρεπε να περιγράφει σ' αυτά κάθε εφεύρεση 
σύντομα, κατανοητά και περιεκτικά. Οι ίδιοι οι εφευρέτες δεν ήταν συνήθως σε θέση να 
περιγράψουν την εφεύρεσή τους.  Εδώ αναδείχθηκε μια ικανότητα του  Αϊνστάιν, να 
εμβαθύνει σε ξένες ιδέες και να αναγνωρίζει την ουσία μιας διαδικασίας ή ενός 
μηχανισμού, εντοπίζοντας ταυτόχρονα  τυχόν σφάλματα. Ο ίδιος εξομολογήθηκε 
αργότερα ότι αυτή η δουλειά τον είχε συναρπάσει και αποτελούσε και το χόμπι του, αντί 
να δημοσιεύει σε περιοδικά απανωτά επιστημονικές εργασίες χωρίς ενδιαφέρον. 
    Κι όμως, κάποια στιγμή δημοσίευσε το 1905 μία εργασία με τίτλο «Μία υπόθεση για 
τα κβάντα του φωτός», με την οποία επεκτείνει την ανακάλυψη του Πλανκ από το έτος 
1900. Τυπικά γι' αυτή την εργασία του έλαβε ο Αϊνστάιν μετά από 16 χρόνια το βραβείο 
Νόμπελ. Και πάλι το έτος 1905 δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά η «Ειδική Θεωρία της 
Σχετικότητας». Με αυτή την εργασία διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει απόλυτος χώρος και 
χρόνος, αλλά όλα εξαρτώνται από τον εκάστοτε παρατηρητή, είναι σχετικά ως προς τη 
θέση και την κίνησή του. Αυτή η εργασία προκάλεσε τεράστια εντύπωση στον 
επιστημονικό κόσμο! Έκτοτε άρχισαν να επισκέπτονται τη Βέρνη σημαντικοί 
επιστήμονες από όλο τον κόσμο για να γνωρίσουν τον παράξενο δημόσιο υπάλληλο. Η 
φήμη του Αϊνστάιν προέκυψε όμως κυρίως από το γεγονός ότι ασχολήθηκαν με τις εργασίες του κορυφαίοι 
επιστήμονες.
   Το 1911 έγινε ο Αϊνστάιν καθηγητής στο γερμανικό Πανεπιστήμιο της Πράγας και μετά στο Βερολίνο, όπου 
παράλληλα με τα διδακτικά καθήκοντα ολοκλήρωσε και τη «Γενική Θεωρία της Σχετικότητας». Η θεωρία αυτή 
επιβεβαιώθηκε πειραματικά από Άγγλους επιστήμονες στη διάρκεια του α' παγκόσμιου πολέμου, με τη μέτρηση της 
απόκλισης του φωτός αστέρων, όταν αυτό περνάει από το βαρυτικό πεδίο μεγάλων μαζών, όπως αυτής του ήλιου. 
Αυτή η επιβεβαίωση έκανε τον Αϊνστάιν διάσημο και είναι περίεργο ότι η θεωρία της σχετικότητας, παρότι δυσνόητη 
ακόμα και για Φυσικούς, έγινε δημοφιλές ανάγνωσμα μεγάλου αριθμού μορφωμένων ανθρώπων, οι οποίοι 

μελετούσαν εκλαϊκευμένες περιγραφές, καλύτερη από τις οποίες ήταν για πολλές δεκαετίες αυτή του Μπ. Ράσελ. 
   Το 1933, όταν οι ναζί είχαν ήδη εκλεγεί στην κυβέρνηση της Γερμανίας, άρχισαν να συκοφαντούν τον Αϊνστάιν 
ως πράκτορα των Αμερικανών και των Αγγλογάλλων, ενοχλημένοι από το γεγονός ότι ως σημαντικότερος 
εκπρόσωπος της γερμανικής επιστήμης φαινόταν εκείνη την εποχή ένας εβραίος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
αναγκαστεί να αποχωρήσει  ο μεγάλος ερευνητής από τη Γερμανική Ακαδημία Επιστημών, στην οποία είχαν 
κυριαρχήσει, όπως συμβαίνει πάντα στα ολοκληρωτικά καθεστώτα, μετριότητες και αναρριχητές. Εγκατέλειψε 
επίσης της Γερμανία, αυτή τη φορά οριστικά, με προορισμό την Αμερική.
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Την εγκατάσταση του Αϊνστάιν στο Princeton, αρχίζει μια νέα περίοδος της ζωής του. Εκείνη την εποχή 

έκανε μεγάλη εντύπωση στην επιστημονική κοινότητα η ανακοίνωση του Μπορ ότι ο 

Χαν και ο Στράσμαν είχαν πετύχει σε εργαστήριό τους στη Γερμανία την πρώτη
διάσπαση του ατόμου. Αμέσως άρχισαν οι ερευνητές να επαναλαμβάνουν αυτά τα 
πειράματα, βομβαρδίζοντας πυρήνες ουρανίου με ουδετερόνια. Αποτέλεσμα ήταν να 
απελευθερώνεται μια τεράστια ποσότητα ενέργειας, ανακάλυψη που οδήγησε στην 
κατασκευή της ατομικής βόμβας. Ο Αϊνστάιν πείστηκε από συναδέλφους του επιστήμονες, 
κυρίως από τον Τέλλερ, να συμβάλει στον αγώνα για την κατασκευή της βόμβας, 
φοβούμενος ότι οι ναζί θα κυρίευαν όλο τον πολιτισμένο κόσμο, αν προλάβαιναν αυτοί 
να 
αποκτήσουν το καταστροφικό όπλο. Για το σκοπό αυτό έστειλε μία επιστολή στον 
πρόεδρο Ρούσβελτ και του παρουσίαζε τις δυνατότητες της ατομικής βόμβας και τους 
κινδύνους που δημιουργούσε η κατοχή της. Τελικά οι φόβοι της επιστημονικής 
κοινότητας για κατάχρηση επαληθεύτηκαν από την αντίθετη πλευρά, αφού η ατομική βόμβα που κατασκευάστηκς 

υπό τη διεύθυνση του Οπενχάιμερ χρησιμοποιήθηκε από τις ΗΠΑ εναντίον της Ιαπωνίας, μετά την ουσιαστική 
λήξη του πολέμου. 

Στη συνέχεια και μέχρι τέλος της ζωής του δραστηριοποιήθηκε ο Αϊνστάιν στις κινητοποιήσεις για 
αφοπλισμό, αφού είχε καταστεί και η Σοβιετική Ένωση πυρηνική δύναμη και είχε αρχίσει ο «ψυχρός πόλεμος», 

υπογράφοντας συχνά διακηρύξεις με άλλους επιστήμονες, κυρίως με τον Μπ. Ράσελ που ήταν ο κατεξοχήν 
ηγέτης των κινημάτων για την ειρήνη και τον αφοπλισμό.

Ομάδα εργασίας
Κορναράκης Στέλιος

Γεπεσάκη Αννα
Πηγή:wikipedia.gr

Θαλής ο Μιλήσιος

Η ΖΩΗ ΤΟΥ

Ο Θαλής γεννήθηκε το 624 π.Χ. στη Μίλητο και υπήρξε ιδρυτής της Ιωνικής σχολής 
(σχολή της Μιλήτου). Ο Θαλής αγαπούσε τα ταξίδια και ταξίδεψε πολύ. Λένε πως 
κάποτε υπολόγισε το ύψος μίας πυραμίδας στην Αίγυπτο μετρώντας τον ίσκιο της τη 
στιγμή ακριβώς που ο δικός του ίσκιος ήταν ίσος με το πραγματικό του ύψος. Οι σοφοί 
του 6ου αιώνα (λ.χ. ο Σόλων) ήταν καθιερωμένο να ταξιδεύουν στην Αίγυπτο και να 
μελετούν τον τρόπο ζωής και τις επιστήμες (γεωμετρία) των Αιγυπτίων. Ο Θαλής ήταν 
ένας απ' τους επτά σοφούς της αρχαιότητας και θεωρείται πατέρας της Ελληνικής 
φιλοσοφίας διότι πρώτος έθεσε το πρόβλημα μίας γενικής αρχής όλων των πραγμάτων. 
Ο Θαλής πέθανε σε προχωρημένη ηλικία παρακολουθώντας αθλητικούς αγώνες 
εξαιτίας της ζέστης, της δίψας και της εξάντλησης. Στον τάφο του χαράκτηκε το εξής 
επίγραμμα : Αυτός ο μικρός τάφος, είναι του Θαλή του εξαίρετου, που η δόξα έφτανε 
ως τα ουράνια.

Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ

Ο Θαλής, εκτός από φιλόσοφος, υπήρξε μεγάλος αστρονόμος και μαθηματικός .Ο Ηράκλειτος γράφει : "Θαλής 
πρώτος αστρολογήσαι". Ο Ηρόδοτος αναφέρει πώς ο Θαλής συνόδευσε τον Κροίσο σε εκστρατεία του και με 
κατάλληλη διοχέτευση των νερών του ποταμού Αλύ διευκόλυνε τα στρατεύματά του στη διάβαση τους. Ο Θαλής 
προείπε την έκλειψη ηλίου το 585 π.Χ., και έγραψε επικούς στίχους για τα ουράνια σώματα. 
Ο Διογένης Λαέρτιος γράφει για τον Θαλή στο 1o Βιβλίο του : "Κάποιοι λένε ότι πρώτος αυτός είπε πως οι ψυχές 
είναι αθάνατες. Ένας απ' αυτούς είναι ο ποιητής Χοιρίλος. Πρώτος βρήκε την πορεία του ήλιου από ηλιοστάσιο σε 
ηλιοστάσιο και διατύπωσε την άποψη πως το μέγεθος του ήλιου και της σελήνης είναι ίσο με τον ένα επτακοσιοστό 
της τροχιάς του. Πρώτος ονόμασε την τελευταία μέρα του μήνα τριακοστή και πρώτος, όπως λένε μερικοί, 
ασχολήθηκε με τη φύση. Ως πολιτικός επίσης υπήρξε διαπρεπής. Όταν ο Κροίσος έστειλε πρέσβεις στους Μιλήσιους 
για να ζητήσει συμμαχία, ο Θαλής τους εμπόδισε. Πράγμα το οποίο μετά την επικράτηση του Κοίρου αποδείχτηκε 
σωτήριο για την πόλη Πρωταρχική   αιτία όλων θεωρούσε το νερό και για τη φύση έλεγε πως είναι έμψυχη και 
γεμάτη θεότητες. 

   Λένε πως αυτός βρήκε τις εποχές του χρόνου και τον διαίρεσε σε τριακόσιες εξήντα πέντε μέρες. 
Ως μαθηματικός ο Θαλής είναι γνωστός στη στοιχειώδη γεωμετρία από το ομώνυμο θεώρημα για τα τμήματα που 
αποτέμνονται από παράλληλες ευθείες του επιπέδου πάνω σε δύο άλλες ευθείες του και το ανάλογο του στη 
γεωμετρία του χώρου. Το θεώρημα της γεωμετρίας πως οι γωνίες ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες μεταξύ τους 
οφείλεται επίσης σ' αυτόν. 

Λαμπράκης Μιχάλης Γ2
Πηγή : internet  (www2.forthnet.gr\prescocratics\than.htm)
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ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ
(Ελ Γκρέκο) 

                                                                              
υμπληρώθηκαν εφέτος 466 χρόνια από τότε που στο ξακουστό κάστρο, στο Χάνδακα των Αράβων 
(823-961) και στην Κάντια των Ενετών (1210-1669) γεννήθηκε ο Δομίνικος Θεοτοκόπουλος (Ελ 
Γκρέκο ή El Greco) (Ηράκλειο Κρήτης 1541- Τολέδο Ισπανίας 1614). Ήταν από τους μεγαλύτερους 
ζωγράφους του Ισπανικού μυστικισμού και από τους σημαντικότερους προσωπογράφους όλων των 
εποχών. Καταγόταν από παλιά οικογένεια Κρητικών μικροαστών στην υπηρεσία της Γαληνότατης 

Δημοκρατίας της Βενετίας. Ελάχιστες είναι οι πληροφορίες που σώζονται για τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Πέρα 
από τις λεπτομέρειες της Βιογραφίας του, που συνεχώς αμφισβητούνται και αναθεωρούνται 
από ειδικούς στην ζωή του Θεοτοκόπουλου διακρίνονται τρεις μεγάλοι περίοδοι: η πρώτη 
αφορά τα νεανικά του χρόνια στην Κρήτη, όπου η πρωιμότητα του ταλέντου του φαίνεται 
να έπεισαν τον πατέρα του να τον βάλει ως μαθητευόμενο σε ένα από τα πολλά 
εργαστήρια εικονογραφίας που ανθούσαν τότε στην Κρήτη ή σε κάποιο μοναστήρι του 
νησιού, όπου έρχεται σε πρώτη επαφή με την Βενετσιάνικη τέχνη. Η δεύτερη την βενετό-
Ρωμαϊκή περίοδο όπου πλάτυνε τους καλλιτεχνικούς του ορίζοντες και του έδωσε την 
δυνατότητα να καλλιεργήσει το εκφραστικό μέσο που ταίριασε περισσότερο στην 
ιδιοσυγκρασία του, το χρώμα. Και η Τρίτη περίοδο την Ισπανική που χαρακτηρίζεται από 
μια μυστικιστική διάθεση. Ο Θεοτοκόπουλος καθώς στέκεται στο σταυροδρόμι τριών 
πολιτισμών, του Βυζαντινού, του Ιταλικού και του Ισπανικού, αποτελεί μια από τις πιο 
πολύπλοκες περιπτώσεις στην ιστορία της τέχνης. Το 1566 ο Θεοτοκόπουλος 
εγκαταστάθηκε στην Βενετία, όπου φοίτησε στο εργαστήρι του γέροντα τότε Τιτσιάνο ο 
οποίος αναγνώρισε το ταλέντο του. Η μαγεία του τονικού χρώματος καθώς και οι 
καινούργιες αναζητήσεις. Επηρεάστηκε επίσης από τον Τιντορέτο κυρίως στις μορφικές 
αναζητήσεις του, από τον Τιτσιάνο (χρώμα πιο ζωντανό, πινελιά ελαφρότερη, τεχνική με 
μεγαλύτερο παλμό) ενώ σε επιδράσεις του Μπασσάνο οφείλονται τα ρεαλιστικά στοιχεία στην απόδοση του 
προσώπου, αλλά και του Μιχαήλ Αγγέλου γοήτευαν το  νεαρό ζωγράφο. Από το 1570 ως 1577 έζησε στην Ρώμη. 
Δεν  είναι γνωστό για ποιους λόγους έφυγε από την Ρώμη. Πιθανόν πήγε στην Ισπανία γιατί ήταν η χώρα προς την 
οποία στρεφόταν τότε τα βλέμματα των καλλιτεχνών καθώς την εποχή εκείνη (1570-1575) κτιζόταν το ανάκτορο 
μοναστήρι του Αγίου Λαυρέντιου. Φτάνοντας στην Ισπανία έμεινε για λίγους μήνες στην Μαδρίτη όπου γνώρισε και 
την Χερονίμα ντε λας Κουέβας με την οποία έζησε την υπόλοιπη ζωή του και απέκτησε (1578) το μοναδικό γιο του, 
το Χόρσε Μανουέλ. Η εμπειρία όμως της Μαδρίτης δεν ήταν εποικοδομητική και έτσι ο ζωγράφος αποφάσισε να πάει 

στο Τoλέδο από όπου καταγόταν η γυναίκα του, πόλη, που αν και δεν ήταν 
πρωτεύουσα της Ισπανίας παρέμενε αριστοκρατική βαθιά καθολική αλλά ταυτόχρονα 
κοσμοπολίτικη και με μεγάλη εμπορική κίνηση. Εκεί έζησε ως τα γεράματά του σαν 
άρχοντας συνδεδεμένος με τους λόγιους και κληρικούς ουμανιστές της πόλης, προτού 
τον χτυπήσει η φτώχεια και ο θάνατος. Το 1578 έτος που σημάδεψε ιδιαίτερα την 
μετέπειτα ζωή του ζωγράφου. Αρχίζει στην καθολική εκκλησία η αντιμεταρρύθμιση. 
Ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα ήταν τα ιεροδικαστήρια, με βλοσυρούς και στυγερούς 
ανθρώπους τους ιεροεξεταστές όπως τους παρουσίασε ο Ελ Γκρέκο σ’ ένα πίνακα του 
(Ο ιεροεξεταστής). Οι αποφάσεις αυτόν τον δικαστηρίων ήταν η δια πυράς θάνατο και 
με την πίστη στον εξαγνισμό της ψυχής του αρματολού ενόχου με το λαμπάδιασμα 
του σώματος. Σ΄ ένα από αυτά τα ιεροδικαστήρια καλείται και ο Θεοτοκόπουλος.  Η 
κατηγορία έχει κατασκευαστεί, το σκηνικό έχει στηθεί. Οι αγέλαστοι ιεροεξεταστές 

έχουν πάρει της θέσεις τους για να δεχτούν τον ιερόσυλο με το σαλεμένο μυαλό, που τολμά να ζωγραφίζει τους 
αγίους αφύσικα. Με τα κορμιά υπερφυσικά, πρόσωπα μακρουλά, δυο φορές από τα κανονικά και τους αγγέλους με 
τεράστια φτερά. Αλλά η κρητική του ψυχή ανασταίνεται και βρίσκει τη δύναμη να αντισταθεί στις δύσκολες 
κακοτοπιές και τις κατασκευασμένες ψεύτικες κατηγορίες του στημένου σκηνικού. «Εάν πω αυτό που σκέφτομαι θα 
στενοχωρήσω μερικούς. Εάν πάλι σιωπήσω δεν θα έχω εκπληρώσει το χρέος μου στην ανθρωπότητα». Αυτός ήταν 
ο Θεοτοκόπουλος από το Κουροτρόφο Κρήτης την γενέτειρα των Θεών και των μεγάλων οραματιστών. Το 1614 η 
καρδιά του ασυμβίβαστου αυτού πνεύματος σταμάτησε να χτυπά. Ο δυσθεώρητος και αγέρωχος αυτός Κρητικός και 
ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους όλων των εποχών ανήκει πλέον στην ιστορία της τέχνης και την 
αθανασία. Στο κενοτόφιο στο Τολέδο διαβάζουμε « Δομίνικος Θεοτοκόπουλος Κάντια 1541-1614 Τολέδο» Δυο 
λέξεις που κρύβουν μέσα τους τη γέννηση και το θάνατο και τα χρονικά  όρια κινήθηκε και μεγαλούργησε ο πιο 
φωτισμένος καλλιτέχνης όλων των εποχών. Ένας φίλος Ορτένσιο Παραβιθίνο του αφιέρωσε στην θανή τους 
ακόλουθους στίχους και που ήταν προφητικοί. «Η Κρήτη του έδωσε τη ζωή, το Τολέδο την τέχνη. Θα τον 
θαυμάζουν οι αιώνες αλλά κανείς δεν θα μπορέσει να τον φθάσει». 

                                    Από το περιοδικό «Κρήτη»     
ΕΦΗ ΤΕΡΛΑΚΑ

ΓΩΓΩ ΦΡΟΥΔΑΚΗ

«Δομήνικος Θεοτοκόπουλος �ποία». Υπογραφή του Θεοτοκόπουλου.

Σ

Π  Ρ  Ο  Σ  Ω  Π  Ι  Κ  Ο  Τ  Η  Τ  Ε  Σ 
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Ο αξέχαστος μεγάλος τελικός
Κυριακή 14 Ιουνίου 1987. Όλη η Ελλάδα βρίσκεται στο πόδι. Ο συνηθισμένος ρυθμός της ζωής έχει σχεδόν 
παραλύσει. Κανείς δεν ασχολείται με τίποτε άλλο παρά μόνο με το μεγάλο τελικό του 25ου Πανευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος. Είναι ένα φαινόμενο πραγματικά σπάνιο και πρωτόγνωρο, μα όμορφο και συναρπαστικό. Ένα 
ολόκληρο έθνος, ξεχνώντας τις δυσκολίες, τις διαφορές και τις αντιθέσεις του, ζητά ενωμένο σαν μια γροθιά τη 
νίκη και την κατάκτηση του επίζηλου τίτλου.
Ο αντίπαλος, όμως, είναι μια πανίσχυρη και υπερπλήρης ομάδα. Η ισχυρότερη στον κόσμο (εκτός ΝΒΑ) εκείνη την 
εποχή, μ' ένα μεγάλο προπονητή στον πάγκο της, το συνταγματάρχη Αλεξάντερ Γκομέλσκι. Μ' ένα παρελθόν 
αξεπέραστο σε νίκες και θριάμβους: 14 φορές (!!) πρωταθλήτρια Ευρώπης, 3 φορές πρωταθλήτρια κόσμου (1967, 
1974, 1982) και μια φορά πρώτη ολυμπιονίκης (1972). Αήττητη στο Ευρωμπάσκετ '87 με 7 νίκες σε 7 αγώνες, 
αήττητη και στους αγώνες που είχε δώσει με την Εθνική Ελλάδος μέχρι την ιστορική εκείνη μέρα, μετρώντας 12 
νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.
Στο μεγάλο τελικό είχαμε, λοιπόν, από τη μια μεριά μια παθιασμένη ομάδα με ολόκληρο το λαό της μικρής χώρας 
που αντιπροσώπευε στο πλευρό της να ποθεί όσο τίποτε άλλο τον πρώτο της τίτλο και από την άλλη μια θρυλική 
και αχτύπητη ομάδα, βγαλμένη μέσα από τα γήπεδα μιας παγκόσμιας υπερδύναμης που ξεπερνούσε τα 200 εκατ. 
κατοίκους, να ζητά ένα ακόμη τρόπαιο για την πλούσια συλλογή της.
Το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ασφυκτικά γεμάτο από 16-17.000 κόσμο, ντυμένο και στολισμένο στα γαλάζια, 
υποδέχτηκε τους δυο μεγάλους φιναλίοτ μέσα σε μια απίθανα πανηγυρική ατμόσφαιρα. Ώρα Ελλάδος 8 μ.μ. 
Φασούλας και Τσατσένκο πηδούν για το τζάμπολ, ενώ γύρω τους, στη σέντρα του γηπέδου, τις πρώτες πεντάδες 
συμπληρώνουν οι Γκάλης, Γιαννάκης, Χριστοδούλου, Καμπούρης για την Ελλάδα και Μαρτσουλιόνις, Χομίτσιους, 
Βολκόφ, Τιχονένκο για τη Σοβιετική Ένωση.
    Όσοι πίστευαν ότι η ελληνική ομάδα θα παρουσιαζόταν κορεσμένη και ταυτόχρονα ευχαριστημένη έστω από τη 
συμμετοχή της στον τελικό, και άρα θ' αποτελούσε εύκολη λεία για τη σοβιετική αρμάδα, διαψεύστηκαν αμέσως. 
Μέσα στο γήπεδο οι Έλληνες παίκτες άφησαν τον κόσμο έκθαμβο με τη δύναμη, την ορμή και το πάθος τους, 
δικαιώνοντας το «στρατηγό των θριάμβων», Κώστα Πολίτη, που είχε δηλώσει πριν τον αγώνα: «Είμαστε έτοιμοι για 
το μεγάλο μπαμ».  Έτσι, η όποια τεχνική ανωτερότητα των αντιπάλων εξουδετερώθηκε από το πρώτο δευτερόλεπτο 
και ο αγώνας εξελίχθηκε σε μια αδυσώπητη μάχη σώμα με σώμα. Η ελληνική ομάδα πήρε στην αρχή το προβάδισμα 
στο σκορ και αφού προηγήθηκε 21-13 και 35-19 στο 16', έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη μόνο με 42-41, αφού 
οι Σοβιετικοί προς το τέλος αντέδρασαν αποφασιστικά. Το β' ημίχρονο εξελίσσεται σε ένα τρομερό ντέρμπι και τα 
εκατομμύρια των ανθρώπων που παρακολουθούν την τιτάνια μάχη γίνονται μάρτυρες ενός πραγματικά εκπληκτικού 
αγώνα. Κάποια στιγμή μετά το 30' και αφού βασικοί Έλληνες παίκτες έχουν φορτωθεί με φάουλ, οι Σοβιετικοί 
ξεφεύγουν στο σκορ με 61-69 στο 31' και 74-82 στο 36', ενώ μετά από λίγο και μέσα σε μισό λεπτό αποβάλλονται 
με 5 φάουλ ο Π. Φασούλας (2'.30" πριν από το τέλος) και ο Παν. Γιαννάκης (2' πριν από το τέλος). Ο τελικός έχει 
γείρει πια προς το μέρος των Σοβιετικών.
   Αλλά να που αυτή η υπέροχη ελληνική ομάδα διέθετε απίστευτες και αστείρευτες ψυχικές δυνάμεις. Μέσα στα 
δύο τελευταία λεπτά και παρά το γεγονός ότι έχει χάσει δύο κορυφαίες μονάδες της, «γυρίζει» το παιχνίδι και με 
δύο εύστοχες βολές του εξαιρετικού και σ' αυτό τον κρίσιμο αγώνα Λιβέρι Ανδρίτσου ισοφαρίζει 36" πριν από το 
τέλος του αγώνα σε 89-89 και οδηγούμαστε στην παράταση.
Τα 5 λεπτά που ακολούθησαν φάνηκαν σαν ένας ολόκληρος αιώνας, με τον εκπληκτικό Αετονό Β. Βάλτερς να 
απαντά με τρίποντα από τα 7 μέτρα στα απίθανα καλάθια του ασύγκριτου Νίκου Γκάλη (πέτυχε στον τελικό 40 
πόντους) και το φανταστικό εκείνη τη μέρα γερο-Γιοβάισα να ισοφαρίζει 36" πριν από το τέλος της παράτασης με 
νέα βόμβα τριών πόντων σε 101-101. Τα 36" που ακολούθησαν θα μείνουν στη μνήμη των Ελλήνων βαθιά 
χαραγμένα. Η ελληνική ομάδα ξεκινάει για την τελευταία της επίθεση ροκανίζοντας το χρόνο. Απομένουν μόλις 10" 
και ο έξοχος εκείνη τη μέρα Μέμος Ιωάννου παίρνει την μπάλα από τον Λιβέρη Ανδρίτσο. Επιχειρεί μπάσιμο, 
σουτάρει, αλλά η μπάλα αναπηδάει στο στεφάνι και βγαίνει έξω. Όμως, ο Αργύρης Καμπούρης κερδίζει το 
ριμπάουντ, αναγκάζοντας τον πρόωρα αδικοχαμένο Βαλερί Γκομπόροφ να του κάνει φάουλ 4" πριν από το τέλος. 
Όλη η Ελλάδα κρεμόταν πλέον από τα χέρια αυτού του πραγματικά «άξιου προς μίμηση» γίγαντα. Και αυτός, με τις 

δυο πιο φημισμένες εύστοχες ελεύθερες βολές στην ιστορία του ελληνικού 
αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, διαμορφώνει το σκορ σε 103-101 που 
έμελλε να είναι το τελικό, και έστελνε τον εαυτό του, τους συμπαίκτες του, 
τους προπονητές του και όλους τους Έλληνες στον έβδομο ουρανό, αφού το 
ηλεκτρονικό ταμπλό του σταδίου έγραφε αμέσως μετά: 

ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 1987 !!!
Το τι επακολούθησε θα χρειαζόταν ένα ολόκληρο βιβλίο για να περιγραφεί. 
Όλοι σχεδόν οι Έλληνες, αφήνοντας τις τηλεοράσεις τους, βγήκαν στους 
δρόμους πανηγυρίζοντας έξαλλα με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Άξιζε, όμως, 
τον κόπο. Το λαϊκό αισθητήριο σπάνια πέφτει έξω. Αυτός ο ανέλπιστος και 
ανεπανάληπτος θρίαμβος, το ένιωθαν όλοι, έφερνε μια νέα εποχή για το 

ελληνικό μπάσκετ και τον αθλητισμό μας γενικότερα. Τα νέα παιδιά ήταν σίγουρο ότι από την επόμενη μέρα θα 
γέμιζαν τα γήπεδα με τα καλάθια, με μοναδικό σκοπό και στόχο τους να μοιάσουν στα μεγάλα πλέον είδωλα τους, 
τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φασούλα, τον Χριστοδούλου. ώστε να γίνουν κι αυτά κάποτε οι νέοι πρωταθλητές 
Ευρώπης. Φτάνει κάποιος να αξιοποιούσε το θείο αυτό δώρο της μαζικής συμμετοχής, η οποία άλλωστε αποτελεί 
παντού και πάντα τη βασική προϋπόθεση για να αναπτυχθεί ο αθλητισμός σε βάθος και να φτάσει στις μεγάλες 
διακρίσεις. Και το άθλημα του μπάσκετ έδειξε πως ήταν στο σύνολο έτοιμο, αφού παραδοσιακά αναπτυσσόταν σε 
βάθος, να ανταποκριθεί σ' αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Κάτι που τα επόμενα χρόνια αποδείχτηκε περίτρανα και με 
τον πιο  πανηγυρικό τρόπο, όταν οι επιτυχίες ήρθαν και έρχονται η μία μετά την άλλη.

Μαραγκάκης Ανδρέας,  Μακρυγιαννάκης Γιώργος,  Παπαδάκη Μαρία Γ2

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α
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ΤΑ ΣΚΟΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ:
(νοκ-άουτ αγώνες)

1ος αγώνας: Γυμν. Αρκαλοχωρίου-Γυμν. Αρχανών
                                   88        -         13

2ος αγώνας: 3ο Γυμν. Ηρακλείου-Γυμν. Αρκαλοχωρίου
                                  23       -            43

3ος αγώνας:13ο Γυμν. Ηρακλείου-Γυμν. Αρκαλοχωρίου(Προημιτελικός)
                                  25         -           51

4ος αγώνας:Αθλητικό Γυμν. Ηρακλείου-Γυμν. Αρκαλοχωρίου(Ημιτελικός)
                                  45         -            22

Οι νικητές του σχολικού πρωταθλήματος ήταν οι μαθητές-παίχτες του Αθλητικού 
Γυμνασίου Ηρακλείου
Τη 2η θέση πήραν οι μαθητές-παίχτες του σχολείου Χερσονήσου    
Τη 3η θέση μοιράστηκαν οι μαθητές-παίχτες του Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου  και 
του Γυμνασίου Αλλικαρνασού καθώς ο μικρός τελικός δεν έγινε.

Άρθρο: 
Χανιαλάκης Θεόφιλος
Χανιωτάκης Λευτέρης

Σεμπεκόπουλος Βασίλης
Χαλαμπαλάκης Άγγελος

                       

ΤΑ ΣΚΟΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
7-0

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ 
6-1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
1-2

Ο πρώτος αγώνας ήταν σχετικά εύκολος. Η συντριπτική νίκη του Γυμνασίου επί 
του Θραψανού  με 7-0 ήταν η αρχή για την μεγαλύτερη  πορεία του Γυμνασίου.
Οι καλύτεροι παίχτες ήταν  ο Μανώλης Γαλανάκης  στην επίθεση και με τα 
περισσότερα γκολ. Φανταστικά έπαιξαν ο τερματοφύλακας και η άμυνα. 
Άλλη μια καταπληκτική νίκη ήταν με το Καστέλι με 6-1 . Η ομάδα του 
Αρκαλοχωρίου πήγε στο Ηράκλειο και έχασε με 2-1 από το 2ο Γυμνάσιο 
Ηρακλείου . Στον συγκεκριμένο  αγώνα ο Γαλανάκης  είχε πάρει κόκκινη κάρτα. 

Άρθρο:
Σμυρνάκης  Δημήτρης

Κρητικάκης  Γιώργος 

ΟΜΑΔΑ  ΜΠΑΣΚΕΤ:                                                      
Μαραγκάκης Ανδρέας(9) 
Χανιαλάκης Θεόφιλος(13)
Σεμπεκόπουλος Βασίλης(6)
Κριθινάκης Νίκος(5)
Μουρτζάκης Κυριάκος(7)
Αργυρίου Μιχάλης(4)
Βαρδάκης Πέτρος (11)
Λορέντζος Μιχάλης(10)
Κανιαδάκης Αντώνης(15)
Βέλτσεφ Βαλεντίνος(14)
Σολάκης  Κωνσταντίνος(8)
Καλογεράκης Γιώργος(12)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ:
Αλετράς Φίλιππος

ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ:

ΠΑΙΚΤΕΣ:
ΓΙΩΡΓΟΣ  ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ    ΜΑΚΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ   ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ   ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ   ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ   ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΜΑΝΟΛΗΣ   ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
ΜΑΝΟΛΗΣ   ΝΤΙΣΑ
ΜΑΝΟΛΗΣ   
ΚΥΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ
ΒΑΣΣΙΛΗΣ   ΓΚΙΟΥΛΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ   ΒΕΡΙΚΟΚΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ   ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ:
ΦΙΛΙΠΠΟΣ   ΑΛΕΤΡΑΣ

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α



19

2) Βρείτε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων για να 
μπορέσετε να λύσετε τις ακροστιχίδες

Σ_ _ _ _ _ _ _                       αμετάβλητος   
Χ_ _ _                                   (ηλίθια)
Ο_ _ _ _ _ _ _                      συλλογικός
Λ_ _ _ _ _ _ _                       φωτεινός             
Ε_ _ _ _                                συγχωνεύω    
Ι_ _ _ _ _                              ιδεώδες
Ο_ _ _ _ _ _ _ _ _ _               κοινοτυπία
Α_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         καθυστερημένος
Π_ _ _ _ _ _ _ _                   περίεργος
Ο_ _ _ _ _ _                          ωραίος  
Φ_ _ _ _ _ _                          προφανής
Α_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            απρόσμενος
Σ_ _ _ _ _                             ορθός
Η_ _ _ _                                ήρεμος

Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ Ι Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΙ

1. Ο Ρώσος Ντιμίτρι Κινκλάτζε κατάφερε να 
σηκώσει 48 κιλά με τ’ αυτιά του για 10 
ολόκληρα λεπτά!

2.  Η 80χρονη Ινδή Μάτα Τζαγκντανούμπα 
έχει το μακρύτερο μαλλί του κόσμου . Το 
μήκος του φτάνει τα 7 μέτρα !

3. Ο μέσος άνθρωπος βλέπει 1.460 
όνειρα

4. Το μεγαλύτερο ανθρώπινο νύχι στον 
κόσμο βρίσκεται στον αντίχειρα του Ινδού 
Σριντάρ Τσιλάλ και έχει μήκος …

5. Η αγαπημένη λιχουδιά των κατοίκων του 
Καμερούν είναι τα μυρμήγκια
βουτηγμένα στην σοκολατα

6. Το μεγαλύτερο μπισκότο του κόσμου παρασκευάστηκε στην Νέα 
Ζηλανδία . Η διάμετρός του έφτανε τα 25 μέτρα και κάλυπτε 490 
τετραγωνικά μέτρα !

Στην Σιβηρία το κλίμα είναι πολύ ιδιόμορφο . Το καλοκαίρι φτάνει τους 40ο

υπό σκιάν , ενώ το χειμώνα πέφτει στους 60ο κάτω από το μηδέν !

Ο Ήλιος λάμπει εδώ και πέντε δισεκατομμύρια χρόνια και θα εξακολουθεί να 
μας φωτίζει για άλλα δέκα δισεκατομμύρια χρόνια ! 

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΡΙΤΣΑ Γ1
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ1

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΑ ΣΤΟ SITE:
http://users.auth.gr/~jkoun/aksioperierga.htm

ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΖΩΑ

1. Η βραζιλιάνικη χελώνα ματαμάτα κρατάει την αναπνοή 
της κάτω απ’ το νερό για 40 λεπτά! 

2. Οι κάμπιες έχουν περίπου 2.000 μυς. Το ανθρώπινο 
σώμα διαθέτει λιγότερους από 700. 

3. Αν κόψεις το κεφάλι ενός σκουληκιού , πολύ γρήγορα 
θα εμφανιστεί ένα καινούργιο στη θέση του.

4. Ο σκορπιός μπορεί να  αντέξει 200 φορές
περισσότερη ραδιενέργεια απ’ ότι ο άνθρωπος !

5.  Μία και μόνο αγελάδα , η Ρόζαμπελ, στο Κολοράντο , 
παρήγαγε μέσα σ’ενα χρόνο 30.000 λίτρα γάλα! 

6. Η κατσαρίδα μπορεί να ζήσει αρκετές μέρες με 
κομμένο κεφάλι !

1) Βρείτε τα αντίθετα των παρακάτω λέξεων για να 
μπορέσετε να λύσετε την ακροστιχίδα.

Α_ _ _ _ _ _ _ _ _               διστακτικός
Ν_ _ _ _ _                            ανόητος
Θ_ _ _ _ _ _ _ _                   δειλός
Ρ_ _ _ _ _ _                         αδύναμος
Ω_ _ _ _ _                            ανώριμος
Π_ _ _ _ _ _                         απονήρευτος
Ο_ _ _ _ _ _                        άσχημος
Σ_ _ _ _ _ _                         γελοίος

                                      Μαθιανάκη Κατερίνα Γ2
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Ο ΔΗΜΗΤΡΟΣ  ΚΑΙ  Η  ΤΡΕΛΟΚΑΤΕΡΙΝΑ…

ια φορά κι ένα καιρό σε ένα μικρό χωριό της Κρήτης ζούσε ένα....αταίριαστο ζευγάρι. Τον άντρα τον 
έλεγαν Δημητρό και την γυναίκα Κατερίνα. Ο άντρας ήταν εργατικός και ήσυχος άνθρωπος ενώ η 
γυναίκα ήταν λίγο… «αλαφροϊσκίωτη»… Άλλα της έλεγες και άλλα καταλάβαινε! Μια μέρα λοιπόν, ο 
Δημητρός έφερε στο σπίτι ένα σακί με λίρες  και είπε στην Κατερίνα: «Σου έφερα κάτι… Πρέπει να 
το προσέχεις πολύ γιατί με αυτό θα ζήσουμε τα γεράματα μας.» 

-  Τι είναι Δημητρό μου;
-   Ορίστε, λέει και της δείχνει το σακί.
-   Μα Δημητρό μου έφερες κουμπιά χωρίς τρύπες;

Ο Δημητρός αφού είδε ότι η γυναίκα του δεν είχε καταλάβει έγνεψε καταφατικά και πήγε να φυλάξει τις 
λίρες… 
Ένα πρωί στο σπίτι της Κατερίνας ήρθαν δυο πραματευτές που πουλούσαν κατσαρολικά.

-   Καλώς τους! Περάστε!
-   Καλημέρα σας, ρίξτε μια μάτια στην πραμάτια μας.
-   Τι όμορφα πράγματα. Κρίμα που δεν έχω λεφτά να αγοράσω τίποτα.
-   Έχεις να μας ανταλλάξεις με κάτι εκτός λεφτά;
-   Για να σκεφτώ… Νομίζω ότι έχω κάποια ασήμαντα κουμπιά χωρίς τρύπες, είπε και τους έδειξε τις λίρες.

Αυτοί χωρίς δεύτερη σκέψη τα πήραν και έφυγαν.Μόλις γύρισε ο άντρας της το μεσημέρι του έδειξε τα 
κατσαρολικά και του είπε τι έγινε. Αυτός δεν πίστευε στα αυτιά του!!! 

- Προς τα πού πήγαν; Αχ, βρε τρελή τι έκανες πάλι; Πάρε κάτι να φάμε και να πιούμε, κλείσε την πόρτα και 
πάμε να τους βρούμε.

Η Κατερίνα χωρίς να έχει καταλάβει, πήρε λίγα καρύδια μαζί με ξύδι και για να είναι σίγουρη πήρε την 
πόρτα στους ώμους της.
Ο άντρας της μόλις την είδε βάζοντας τα γέλια της είπε:
-  Ό,τι έφερες θα το κουβαλάς σε όλο τον δρόμο για τιμωρία σου.
     Mόλις βράδιασε έψαξαν μέρος για κοιμηθούν. Ανέβηκαν στο πρώτο δέντρο που βρήκαν για να μην τους 
πειράξει κανένα ζώο. Μόλις έκατσαν η Κατερίνα έκανε παράπονα.  
-     Δημητροοοοό… Το ξύδι με βαραίνει να το πετάξω; 
-     Τι να σου πω… Πέτα το! 
Μπάμμμ... Και το πετάει. Στην ρίζα του δέντρου έτυχε να κοιμούνται οι πραματευτάδες. 
-     Πω πω, ξύπνα βρέχει ξύδι… Είπε ο ένας στον άλλον.
-     Στον ύπνο σου θα το βλέπεις… Κοιμήσου!
Μετά από λίγη ώρα η Κατερίνα παραπονέθηκε πάλι:
-     Δημητροοοοό… Τα καρύδια με βαραίνουν να τα πετάξω;
-     Τι να σου πω… Πέτα τα! 
Μπάμμμ και τα πετάει. Οι πραματευτές άρχισαν να ανησυχούν…  
-    Ξύπνα! Βρέχει καρύδια…μήπως βλέπουμε το ίδιο όνειρο;
-    Μάλλον έτσι θα είναι…Κοιμήσου…
Μετά από λίγο άρχισε να παραπονιέται πάλι η Κατερίνα: 
-    Δημητροοοοό… Η πόρτα με βαραίνει να την πετάξω; 
-    Κάνε ότι θες, άσε με να κοιμηθώ!
Μπάμμμ… Πέφτει η πόρτα!
Οι πραματευτες πετάχτηκαν πάνω 

- Πάμε να φύγουμε εδώ έχει φαντάσματα!!!
Φεύγοντας ξέχασαν το σακί με τις λίρες.   
Η Κατερίνα κατάλαβε τι γινόταν και αμέσως ξύπνησε το Δημητρό 
-    ξυπνά Δημητροοο !!!! 
-     Τι έπαθες πάλι? Άντε να ξημερώσει να φύγουμε επιτέλους … είπε ο Δημητρός 
-    Δημητρό μου,κατω από το δέντρο ήταν οι δυο πραματευτές. Είδαν που έβρεχε…ξύδι  καρύδια και πόρτες και 
έγιναν…καπνός !!!
-    Ο Δημητρός  δεν πίστευε στα αυτιά του .
 Μόλις έφτασε στη ρίζα του δέντρου είδε το σακί. Φώναξε την Κατερίνα να κατεβεί και της είπε:
-     Αχ βρε Τρελοκατερίνα κοίτα τι έχω εδώ … αυτή τη φορά φάνηκες πραγματικά…σπίρτο!!!
Τελικά πήραν τις λίρες κι έφυγαν.
 Για άλλη μια φορά αποδυκνειετε ότι «ο χαζός ,ολοχαζος δεν είναι …»

Η παραπάνω ιστορία σύμφωνα με την γιαγιά της Κατερίνας Κυριακακη είναι αληθινή και συνέβη 
κάπου σε ένα χωριό της Βιαννού.

Ομάδα εργασίας:
Γωγω Κρουσταλακη Γ2
Κατερίνα Κυριακακη Γ2

Μ
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ
O πελάτης ενός ξενοδοχείου κατεβαίνει τα ξημερώματα άγρυπνος και λέει με θυμό στον ξενοδόχο: δεν έκλεισα μάτι 
όλο το βράδυ γιατί παρακολουθούσα ολόκληρη μάχη ποντικιών.
Με ένα πεντακοσάρικο που πληρώσατε κύριε τι θα θέλατε να δείτε ταυρομαχίες;

Μαμά, λέει ο Γιαννάκης, όταν εχθές διάβαζα Ιστορία ο μπαμπάς μου είπε ότι καταγόμαστε από τον πίθηκο  Είναι 
αλήθεια; Δεν ξέρω παιδί μου αλλά ο πατέρας σου όταν γνωριστήκαμε δεν μου γνώρισε την οικογένειά του.

Ένας πιτσιρίκος παρακολουθεί γεμάτος ενδιαφέρον το κήρυγμα του παπά μετά από τη λειτουργία της Κυριακής. Τη 
Δευτέρα παρουσία θα ανοίξουν οι ουρανοί, θα αναστηθούν οι νεκροί και οι σάλπιγγες θα ηχούν πανηγυρικά. Τότε 
διακόπτοντας τον παπά του λέει με αγωνία  , εκείνη τη μέρα θα έχουμε σχολείο;

Ξέρεις γιατί οι χειρούργοι φοράνε μάσκα στο χειρουργείο, ρωτάει ο Μάριος ένα φίλο του. Δεν γνωρίζω. Μα για να 
μην τους αναγνωρίσει ο ασθενής σε περίπτωση που γίνει λάθος στην εγχείρηση.

«Γιατί παιδί μου λες συνέχεια ψέματα; δεν ντρέπεσαι; ξέρεις τι κάνουν σ’ αυτούς που λένε τέτοια ψέματα;», λέει 
ένας βουλευτής στο παιδί του. Πως δεν ξέρω, λέει ο μικρός με ύφος. Αυτούς που λένε ψέματα τους κάνουν ψέματα.

Ο ετοιμοθάνατος κύριος φωνάζει τη γυναίκα του δίπλα στο κρεβάτι του πόνου και της λέει: θέλω όταν πεθάνω να 
παντρευτείς το Θόδωρο τον γείτονά μας. Μα αυτόν τον μισούσες μέχρι θανάτου. Του λέει εκείνη. Για αυτό ακριβώς 
επιμένω να τον παντρευτείς. 

Καλώς το αγόρι μου λέει ο πατέρας στο γιο του που μόλις γύρισε στο σπίτι του με την πρώτη του άδεια από τον 
στρατόπεδο που υπηρετεί την πατρίδα . Πες μου πως τα περνάς ; Να σου πω πατέρα . Με έμαθαν να καθαρίζω 
πατάτες και κουζινικά σκεύη , με έμαθαν να ράβω τα κουμπιά μου , να στρώνω το κρεβάτι μου και χίλια δύο άλλα . 
Έχω όμως μία απορία  .Γιατί στο στρατό λένε ότι γινόμαστε άντρες ;

Ο πιο αδίστακτος διαρρήκτης της πόλης βρισκόταν στο κρεβάτι του ετοιμοθάνατος, από μία αρρώστια που τον είχε 
χτυπήσει στην φυλακή . Έτσι κάλεσε έναν παπά να τον εξομολογήσει . Μετανόησε τέκνον μου , του λέει εκείνος , 
διαφορετικά δεν θα ανοίξουν οι πόρτες του παραδείσου για εσένα . Έννοια σου παπά μου , του λέει εκείνος , και 
καμία πόρτα δεν μου ξεφεύγει εμένα.

Πόσο έχουν τα αυγά , ρωτάει ένας πελάτης τον παραγωγό ; Μόνο 60 δραχμές το ένα , λέει ο παραγωγός. Μόνο ; 
γιατί τόσο ακριβά ; Γιατί κάθε αβγό αντιπροσωπεύει την εργασία της κότας για μία ολόκληρη ημέρα  . . .

Μα γιατί δεν χαμογελάτε σας παρακαλώ , πώς θα βγει όμορφη η φωτογραφία ; Με τις τιμές που μου είπες, 
περιμένεις να γελάσω κιόλας;      

Ομάδα εργασίας:
Μούστος Δημήτρης Γ2

Μουστακάκης Μανόλης Γ2
Μακράκης Γιάννης Γ2

ANEKΔOTA
1. Ο ληστής  ταραγμένος που ξύπνησε το ζευγάρι και απειλώντας το με το όπλο τους λέει :

- Τώρα αφού με είδατε λυπάμαι αλλά θα σας σκοτώσω!
  Ρωτάει τη γυναίκα :
- Πώς σε λένε εσένα ;
- Συμέλα απαντά η Πόντια.
- Αμάν λέει ο ληστής, Συμέλα λένε τη μαμά μου! Θα σου χαρίσω τη ζωή!
- Εσένα πως σε λένε;
- Γιωρίκα λέει αυτός αλλά με φωνάζουν Συμέλα!!!

   
2. Μια ξανθιά γυρνά στο σπίτι της μετά τα ψώνια Και λεει στον αντρα της:

- Δημήτρη που είναι τα παιδια;
- Στα αγγλικά απαντά εκείνος
  Και τότε η ξανθιά ξαναρωτάει 
- Jim where are the kids?

Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ Ι Α
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Αδίστακτος                                          
Νοητός                                                 
Θαρραλέος                 
Ρωμαλέος                                            
Ώριμος                                                 
Πονηρός                                               
Όμορφος                                                 
Σοβαρός                                                

                                       

Απαντήσεις ακροστιχίδων 

Σταθερός                                     
Χ(αζή)                                        
Ομαδικός                                     
Λαμπερός                                     
Ενώνω                                         
Ιδανικό                                        

   Ομοιομορφία                                 

3.  ‘Ενας σχολικός σύμβουλος ,θέλοντας να διαπιστώσει την  αντίληψη των μαθητών τους ρωτά:
-αν ενας δρόμος  έχει 200 μέτρα μήκος και 10 μέτρα πλάτος πόσο χρονών είμαι;
 Όλοι σωπαίνουν  και ξαφνικά πετάγεται ο Τοτός :
-44, κύριε!!
-Μπα!! Πράγματι, έτσι είναι ….. Μα πως το κατάλαβες;
-Απλούστατα, ο αδερφός μου είναι 22 και είναι μισότρελος!! 

4.  Δασκάλα:
    - Σε αυτό το κουτί έχω ένα φίδι 10 πόδια.
    Μαθητής

- Δε με γελάτε εμένα,  τα φίδια δεν έχουν πόδια!!! 

5.  Δυο φίλοι συναντιούνται μετά από καιρό.
- Νίκο γιατί φοράς πένθος;
- ‘Εχασα τη γυναίκα μου. Πήγε για ιππασία και την έριξε το άλογο.
- Δε μου λες μου το πουλάς αυτό το άλογο;
- Όχι γιατί σκέφτομαι να ξαναπαντρευτώ.

6. Μια μεγάλη εταιρία βάζει αγγελία που ζητάει υπάλληλο με πτυχίο πανεπιστημίου που να ξέρει αγγλικά, γαλλικά, 
ιταλικά και βέβαια Computer. Πολλοί υποψήφιοι εμφανίζονται, όλοι καλοντυμένοι. Ανάμεσα τους ένας τύπος 
βρωμιάρης,κακοντυμένος και αξύριστος. Κάποια στιγμή έρχεται η σειρά του για τη συνέντευξη.
- Έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; τον ρωτάει ο υπεύθυνος.
- Όχι…
- Από computer ξέρετε;
- Όχι καθόλου.
- Αγγλικά, γαλλικά , ιταλικά ξέρετε;
- Μπα ούτε λέξη.
- Μα τότε γιατί ήρθατε;
- Για να μην υπολογίζετε σε εμένα…

7. Ηταν σε ένα τρελοκομείο ένας τρελός και τον βλέπει ο γιατρός να ψεκάζει με ένα σπρέι 
- Τι ψεκάζεις;;
- Ψεκάζω για να φύγουν τα λιοντάρια 
- Μα εδώ δεν έχουμε λιοντάρια!! 
- Είδες τι αποτελεσματικό που είναι;;

8.  Ρωτάει μια ασθενής το γιατρό της
- Γιατρέ πόσο μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος χωρίς  εγκέφαλο;;
- Δε ξέρω εσείς πόσο χρονών είστε;;

9.  Μια κατσαρίδα συναντά μια άλλη κατσαρίδα η οποία ήταν ανάσκελα και κουνούσε όλα της τα πόδια : 
- Αερόμπικ

     Και απαντα η άλλη 
- Όχι αεροζόλ!!

Πατερόπουλος Χαράλαμπος Γ3

Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ Ι Α

Αργοπορημένος   
Παράξενος                                      
Όμορφος                                         
Φανερός                                          
Απροσδόκητος                              
Σωστός                                             
Ήπιος                            

  … όλους τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου 
Αρκαλοχωρίου,  για την προσπάθειά τους στη 
δημιουργία αυτού του πρώτου τεύχους της 
εφημερίδας του σχολείου μας. 
  Την καθηγήτρια πληροφορικής Σαϊτάκη Αγγελική 
για τη συγκέντρωση και τακτοποίηση του υλικού 
στο πρώτο αυτό τεύχος. 
   Τον διευθυντή του σχολείου μας, κυριο 
Δερμιτζάκη Γεώργιο , για την φιλολογική επιμέλεια 
της εφημερίδας μας και τη βοήθειά του στην 
έκδοση του τεύχους.
    Ελπίζουμε στην επιείκεια σας , αν και κάθε 
κριτική θα μπορούσε να αποβεί ωφέλιμη. 
    Ευχαριστούμε τέλος, όλους εσάς που θα 
διαθέσετε λίγο από τον ελεύθερο χρόνο σας, για να 
διαβάσετε, όλα ελπίζουμε, τα άρθρα των μαθητών.

Ευχαριστούμε…


