
             

Με τα µάτια των µαθητών του Γυµνασίου Γαζίου 
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ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ... ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Στο Γυµνάσιό µας κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται αρκετά και αξιόλογα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα, περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας και πολιτιστικού περιεχοµένου. 

 Πιστοί λοιπόν στις παραδόσεις συνεχίζουµε και φέτος την ερευνητική µας δράση 
µε νέα και ενδιαφέροντα Project. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ  
Καλλιτεχνικές συναντήσεις στην Αρχαιολογική Συλλογή του ∆ήµου Μαλεβιζίου 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Βασιλάκη Ειρήνη, Σφακιανάκη Ειρήνη, Σαρµά Αικατερίνη 
Σκοπός του προγράµµατος είναι να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε τα εκθέµατα του µουσείου που 
αφορούν στην περιοχή του Μαλεβιζίου και όχι µόνο, να τα γνωρίσουν µέσα από την εικαστική 

αναπαράσταση τους, την οποία θα επιχειρήσουν µε διάφορους τρόπους, και να συνεχίσουν την εργασία 
συµµαθητών τους από το προηγούµενο σχολικό έτος. 

 
Χορευτικό Εργαστήρι 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ψαράκη Κατερίνα, Τσαντάκη Σταµατία 
Ξεχασµένοι παραδοσιακοί χοροί της Κρήτης. 

 
“Γαζόµµατα” µε τα µάτια των µαθητών του Γυµνασίου Γαζίου 

 Σχολική εφηµερίδα σε ηλεκτρονική µορφή 
Υπεύθυνοι καθηγητές: Χριστοδουλάκης Χρήστος, Μποσταντζόγλου Χριστίνα,  

 Γιασσάκη Σοφία, Σαρµά Κατερίνα 
Με την πολυθεµατική ηλεκτρονική εφηµερίδα του σχολείου µας οι µαθητές θέλησαν να µοιραστούν µε 
τους µικρούς και µεγάλους αναγνώστες τους ό,τι τους εντυπωσίασε περισσότερο από όσα έζησαν, έµαθαν 
και τους προβληµάτισαν τη φετινή χρονιά. Το όφελος διπλό: ασκήθηκαν στη γραπτή έκφραση και τους 

δόθηκε το κίνητρο να καλλιεργήσουν την ευαισθησία τους για τα κοινά.  
 

Συντακτική οµάδα 
Βάµβουκα Γεωργία Β1 

Βάµβουκας Εµµανουήλ Β1 

Παπαδάκης Ζαχαρίας Β3 

Καλλέργη Μαρίνα Γ5 

Κοκοβάκη Ασηµίνα Γ5 

Σηµαιάκη Αγάπη-Ελένη Γ5 

Χουστουλάκη Χρυσή Γ6 

Καθηγητές υπεύθυνοιΚαθηγητές υπεύθυνοιΚαθηγητές υπεύθυνοιΚαθηγητές υπεύθυνοι    
του του του του προγράμματοςπρογράμματοςπρογράμματοςπρογράμματος    

ΧριστοδουλάκηςΧριστοδουλάκηςΧριστοδουλάκηςΧριστοδουλάκης    Χρήστος  ΠΕ02Χρήστος  ΠΕ02Χρήστος  ΠΕ02Χρήστος  ΠΕ02    
Μποσταντζόγλου Χριστίνα ΠΕ02Μποσταντζόγλου Χριστίνα ΠΕ02Μποσταντζόγλου Χριστίνα ΠΕ02Μποσταντζόγλου Χριστίνα ΠΕ02    

Γιασσάκη Σοφία ΠΕΓιασσάκη Σοφία ΠΕΓιασσάκη Σοφία ΠΕΓιασσάκη Σοφία ΠΕ07070707    
ΣαρμάΣαρμάΣαρμάΣαρμά    ΑικατερίνηΑικατερίνηΑικατερίνηΑικατερίνη    ΠΕ08ΠΕ08ΠΕ08ΠΕ08 

 



Ο δρόµος για τον παράδεισο είναι µακρύς 
Υπεύθυνοι καθηγητές: Μηλιαρά Άννα, Μποσταντζόγλου Χριστίνα,  

Κοκκινάκη Αλίκη, Ραβανίδου Φανή 
Στόχος του προγράµµατος είναι η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των µαθητών 

 πάνω σε θέµατα που αφορούν στη βία και στη µη βία. Μέσα από προβληµατισµό, ανταλλαγή απόψεων, 
εικαστική αναπαράσταση, γραπτές εργασίες και θεατρικό δρώµενο θα έρθουν σε επαφή µε ένα σηµαντικό 

πρόβληµα που απασχολεί τις σύγχρονες κοινωνίες. 
 

Ένας σύγχρονος µύθος στα Γαλλικά 
Υπεύθυνοι καθηγητές: Κοσµαδάκη Ελένη, Βασιλάκη Ειρήνη 

∆ηµιουργία ενός καινούργιου µύθου στα Γαλλικά, βασισµένου σε αρχαίους ευρωπαϊκούς µύθους. 
 

Κοινωνική ∆ικτύωση: Ένα χρήσιµο εργαλείο γνωριµίας µε άλλες γλώσσες,  
άλλους ανθρώπους, άλλους πολιτισµούς 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Γιασσάκη Σοφία, Ψαράκη Κατερίνα 
Μέσα από την εκπαιδευτική σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Edmodo και στα πλαίσια του µαθήµατος των 
Γερµανικών θα αξιοποιηθεί σε µία ηλεκτρονική τάξη η δυνατότητα προσέγγισης διαφορετικών πολιτισµών 

και η γνωριµία µε άλλες χώρες και γλώσσες. 
 

Μαθητές του σχολείου µας συνεργάζονται µε συµµαθητές τους από την Κύπρο, επικοινωνούν και 
προβάλλουν τα ήθη και τα έθιµα του τόπου τους σε κοινό ιστότοπο 
Υπεύθυνοι καθηγητές: Φραϊδάκη Αγγελική, Κοκκινάκη Αλίκη, Γρηγορίου Μαρία 

 

Η επίσκεψη του σχολείου µας στην Κύπρο 
Μετά από την τρίµηνη διαδικτυακή επικοινωνία και συνεργασία µας µε το Γυµνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης 

της Πάφου στα πλαίσια εκπόνησης προγράµµατος µε τίτλο «Μαθητές του Γυµνασίου Γαζίου επικοινωνούν µε 
τους συµµαθητές  τους από το Γυµνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης Πάφου και προβάλλουν τα ήθη και τα έθιµα 
του τόπου τους» πραγµατοποιήσαµε εκπαιδευτική εκδροµή στην Πάφο από τις 28-2-2013 έως τις 3-3-2013. 
Κατά την ολιγοήµερη παραµονή µας επισκεφτήκαµε το Γυµνάσιο µε το οποίο συνεργαστήκαµε και γνωρίσαµε  

από κοντά τους συµµαθητές µας και τους καθηγητές τους που µας επιφύλαξαν εγκάρδια υποδοχή. 
Παρακολουθήσαµε αλλά και συµµετείχαµε στην εκδήλωση που ετοίµασαν προς τιµήν µας  και η οποία 
περιλάµβανε πλούσιο µουσικοχορευτικό πρόγραµµα µε παραδοσιακούς  χορούς και τραγούδια της Κύπρου και 
της Κρήτης, απαγγελία ποιηµάτων, σύντοµη αλλά κατατοπιστική παρουσίαση της ιστορίας της Κύπρου, προβολή 
των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων του Γυµνασίου Γαζίου, συνεστίαση µε παραδοσιακά εδέσµατα, 
ανταλλαγή συµβολικών δώρων µεταξύ των δύο σχολείων κι ένα φιλικό αγώνα βόλεϋ µεταξύ των µαθητών. 
Ακόµα περιηγηθήκαµε στους χώρους του σχολείου, εντυπωσιαστήκαµε από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και την 
υλικοτεχνική υποδοµή που διέθετε και συζητήσαµε µε τους συµµαθητές µας για τα εκπαιδευτικά συστήµατα των 
δύο χωρών κάνοντας συγκρίσεις και εντοπίζοντας τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του καθενός. 
Επίσης µας δόθηκε η δυνατότητα να ξεναγηθούµε στους αρχαιολογικούς χώρους της Πάφου. Θαυµάσαµε τους 

µεγαλοπρεπείς τάφους των βασιλέων, τα πολύχρωµα µε την πλούσια θεµατογραφία ψηφιδωτά, το αρχαίο ωδείο, 
τα ειδυλλιακά λουτρά της Αφροδίτης. Επισκεφτήκαµε ακόµα την κοσµοπολίτικη Λεµεσό µε την ατελείωτη 
παραλία και το επιβλητικό µεσαιωνικό κάστρο που δεσπόζει στην καρδιά της πόλης. Τελευταίος σταθµός του 
ταξιδιού µας ήταν η Λευκωσία. Εκεί επισκεφτήκαµε και ξεναγηθήκαµε σε µνηµεία της σύγχρονης ιστορίας, όπως 
στα φυλακισµένα µνήµατα που βρίσκονται στις κεντρικές φυλακές της πόλης και είναι θαµµένοι οι αγωνιστές  
του απελευθερωτικού αγώνα του κυπριακού λαού εναντίον των Άγγλων. Πήγαµε στον τύµβο της 
Μακεδονίτισσας, όπου κατέπεσε ένα από τα πολεµικά αεροσκάφη που έσπευσαν από τη Σούδα να βοηθήσουν 
τους Κυπρίους αδερφούς κατά την τουρκική εισβολή του 1974 και που σε ανάµνηση των αγνοουµένων Κυπρίων 
έχουν φτιαχτεί 800 κενοτάφια. ∆ιακρίναµε στον Πενταδάκτυλο την άκρως προκλητική σηµαία  των Τούρκων  
και φτάσαµε µέχρι την Πράσινη  Γραµµή που χωρίζει την κατεχόµενη από την ελεύθερη  Κύπρο. Κατά την 
επίσκεψη µας  στην Λευκωσία πληµµυρίσαµε από συγκίνηση και πατριωτισµό και συνειδητοποιήσαµε  τον κοινό 
ιστορικό ρόλο των δύο νησιών και την ευθύνη που έχουµε ως πολίτες στη διασφάλιση της ειρήνης. 
Σας παραθέτουµε µερικές φωτογραφίες για να πάρετε µια µικρή γεύση από την Κύπρο και να ευχηθούµε να 

γίνονται τέτοια προγράµµατα που προάγουν την εκπαίδευση, συσφίγγουν τις σχέσεις των λαών και αυξάνουν τις 
βιωµατικές εµπειρίες των παιδιών, που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας τους. 
    

Φραϊδάκη Αγγελική,  
Καθηγήτρια Φιλόλογος 

 (υπεύθυνη προγράµµατος) 



 
Φωτογραφίες από την επίσκεψή µας στο νησί της Αφροδίτης, τη µαρτυρική µας Κύπρο 

 
                 
 
 
 
 
 
 
   

Ο χορός της Τατσίας Αγώνας βόλεϋ µεταξύ των δύο σχολείων 

Ρωµαϊκά ψηφιδωτά Στους τάφους των βασιλέων 

Το αρχαίο ωδείο Στα λουτρά της Αφροδίτης 

Μαθητές του γυµνασίου Γαζίου παίζουν Κρητικά Θαλάσσιες σπηλιές στην Πάφο 

       Αποφθεγµατική φράση αναρτηµένη στο σχολείο 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Η σχολική ζωή µέσα από τα µάτια µαθητών Ελληνικών σχολείων της Ν.Α. Μεσογείου 
Υπεύθυνοι καθηγητές: Γκινούδη Αθηνά, Λιναρδάκη Κατερίνα, Φραϊδάκη Αγγελική,  Ψαθά Αθανασία 

Μαθητές του Σχολείου µας επικοινωνούν µε συµµαθητές τους από Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Κοµοτηνή, 
Πάφο και Αλεξάνδρεια Αιγύπτου σε κοινό ιστότοπο και ανταλλάσσουν ιδέες για τη βελτίωση της σχολικής 
ζωής. Θέµατα που τους απασχολούν είναι η αισθητική του χώρου του Σχολείου, οι δραστηριότητες στις 
οποίες συµµετέχουν, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι γιορτές, η διδακτική πρακτική των καθηγητών τους, 
οι σχέσεις µεταξύ τους και µε τους καθηγητές τους, οι µαθητικές κοινότητες και το κλίµα στην τάξη και το 

Σχολείο γενικότερα. Είναι στο χέρι όλων µας να κάνουµε το δικό µας Σχολείο καλύτερο!!! 
 

 
Πεζοπορική οµάδα µαθητών Γυµνασίου Γαζίου: Περπατώντας στο Μαλεβίζι 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Γκινούδη Αθηνά, Κοσµαδάκη Ελένη, Παπαδόπουλος Πέτρος 
Το Σχολείο έχει µακροχρόνια παράδοση στις πεζοπορικές δραστηριότητες.  Οι µαθητές που συµµετέχουν 
στη φετινή  πεζοπορική οµάδα  θα ψυχαγωγηθούν στη φύση του Μαλεβιζίου.  Θα περπατήσουν στο 

φαράγγι του Αλµυρού, θα γνωρίσουν το οροπέδιο  του Έβδοµου, θα ξεναγηθούν στα αιολικά πάρκα της 
περιοχής και θα περάσουν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο στο καταφύγιο των Άνω Ασιτών, κάτω από την 
κορυφή Κουδούνι. Όταν «κατακτάς» κορυφές αποκτάς αυτοπεποίθηση και µπορείς να πετύχεις και άλλους 

στόχους που θέτεις. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Το Εγώ – Εµείς 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Τσακίρη Σοφία, Βασιλάκη Ειρήνη 
Το εγώ µου περιφέρω στις αγορές του κόσµου… για να συνειδητοποιήσω 

 ότι είµαι κρίκος της αλυσίδας που καταλήγει στο εµείς. 
 

Μαθητές του σχολείου µας συνεργάζονται µε άλλους µαθητές από Ελλάδα και Κύπρο,  για να 
κάνουν τα σχολεία τους καλύτερα 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Παπαδόπουλος Πέτρος, Κοντάκη Αφροδίτη,  Μακρογιαννάκης Μανώλης, 
Τσακίρη Σοφία 

Μέσα στην σχολική τάξη  υπάρχει εκτός της φυσιολογικής φθοράς  των θρανίων, των τοίχων κ.λπ. 
υπάρχει και ο µαθητικός δάκτυλος, ο οποίος για διάφορους και άσχετους λόγους  κακοποιεί την τάξη και 
την εικόνα της σχολικής αίθουσας. Όσο συσσωρεύονται αυτές οι κακοποιήσεις οι µαθητές θεωρούν ότι 

είναι φυσιολογικές και τις κάνουν πλέον όλοι. 
Εδώ µπορούµε να παρέµβουµε και να αντιστρέψουµε την υπάρχουσα κατάσταση-αντίληψη µε κάποιο 
µάθηµα, και το καλύτερο µάθηµα είναι το προσωπικό παράδειγµα του δασκάλου που βοηθιέται από τα 
ίδια τα παιδιά. Έτσι και τα ίδια όχι µόνο δεν θα προκαλούν φθορές, αλλά θα προλαβαίνουν τυχόν 

«ζηµιές»,  προστατεύοντας την τάξη τους. 
 

Τη στήλη επιµελήθηκε 
 η Καθηγήτρια Γερµανικών 

Γιασσάκη Σοφία 



 

3ο ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ 

Mε  πολύ  µεγάλη  επιτυχία  

διοργανώθηκε  για τρίτη συνεχή  χρονιά το  

Κυνήγι  του  Κρυµµένου  Θησαυρού  στο  

Γυµνάσιο  Γαζίου στα  πλαίσια των 

αποκριάτικων εκδηλώσεων   του  σχολείου. 

Το  παιχνίδι µε φετινό θέµα  «Μουσική, 

Χορός, Τραγούδι»   διεξήχθη  στο χώρο  του  

σχολείου στις  15-3-2013. Η συµµετοχή των 

µαθητών υπήρξε µαζική. Αξίζουν  συγχαρητήρια  και  στις  30  οµάδες που  συµµετείχαν. Οι  µαθητές 

µε αποκριάτικες  στολές διασκέδασαν, χόρεψαν, 

έλυσαν  15 γρίφους, ταξίδεψαν στο χρόνο µε τη 

φαντασία  τους, αξιοποίησαν  τις σχολικές 

τους γνώσεις.  

   Το 3ο Κυνήγι του Κρυµµένου 

Θησαυρού,  που οργανώθηκε  από τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου, εµπλουτισµένο  µε 

νέες δράσεις, πρόσφερε για µια ακόµη χρονιά 

κέφι, χαρά, αναζήτηση, πολλές εκπλήξεις και  

δρώµενα.     

   Αξίζει  να γίνει  ιδιαίτερη αναφορά 

στην οµάδα  χορού  του σχολείου  για την ωραία 

χορογραφία που παρουσίασαν µε την 

καθοδήγηση της καθηγήτριας τους, καθώς και  

στα παραδοσιακά  αποκριάτικα δρώµενα  

(µουτζουρώµατα,  πώς το τρίβουν το πιπέρι),  που εντάχθηκαν  στη φετινή αποκριάτικη γιορτή µας  µε  

ενεργή  συµµετοχή  µαθητών και καθηγητών σε µια προσπάθεια  αναβίωσης  της παράδοσης.    

   Τέλος , θα θέλαµε να συγχαρούµε την 

οµάδα ΤΗΕ  JUMPERS   για τη νίκη της.   

    Ευχαριστούµε  το Σύλλογο Γονέων και  

Κηδεµόνων για την τεχνική  υποστήριξη  της 

εκδήλωσης, την προσφορά  φαγητού σε όλους 

τους µαθητές και  τη γενικότερη  συµπαράστασή 

του σε κάθε µας προσπάθεια. Επίσης θα θέλαµε να 

ευχαριστήσουµε τους  χορηγούς µας, τον κινηµατογράφο ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ  και το ζαχαροπλαστείο 



ΠΛΟΥΜΗΣ  για την προσφορά τους,  καθώς   και 

τον αντιδήµαρχο  Παιδείας του ∆ήµου 

Μαλεβιζίου, κ. Κουτσογιάννη, και τους 

εκπροσώπους του δήµου που τίµησαν µε την 

παρουσία τους την εκδήλωσή µας. Και  βέβαια δε 

θα µπορούσαµε  να παραλείψουµε  τους 

συναδέλφους  καθηγητές του σχολείου µας,  που 

αγκάλιασαν το θεσµό αυτό και συνέβαλαν στην 

υλοποίησή του, καθώς  και τους µαθητές µας που µας εµπνέουν  να γινόµαστε κάθε χρόνο και 

καλύτεροι.   

                           Η  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού 

Εντυπώσεις μιας μαθήτριας 

 

   Στις 15 του Μάρτη, την τελευταία Παρασκευή των Αποκριών, διοργάνωσε το σχολείο μου για ακόμη 

μια φορά το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. Έτσι και εγώ, όπως και όλη η B΄ Γυμνασίου, πήραμε 

μέρος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και ομολογώ ότι και φέτος όπως και πέρυσι αυτή η μέρα ήταν 

η καλύτερη της σχολικής χρονιάς.  

   Το παιχνίδι και η αποκριάτικη γιορτή διήρκεσαν γύρω στις 5 ώρες οι οποίες κύλησαν ευχάριστα, 

διασκεδαστικά και με πολύ γέλιο. Όπως προείπα ήταν μια από τις καλύτερες μέρες στο σχολείο, γιατί 

καταφέραμε και ξεφύγαμε για λίγο από το άγχος των μαθημάτων. Βέβαια καταλήξαμε να έχουμε 

άλλο άγχος, αυτό της λύσης των γρίφων αλλά η ατμόσφαιρα ήταν τουλάχιστον πιο ευχάριστη. Υπήρχε 

έντονη κινητικότητα, παντού υπήρχαν παιδιά να τρέχουν πάνω κάτω στην προσπάθεια να βρουν το 

θησαυρό. Ήμασταν πολύ αγχωμένοι για να προλάβουμε να λύσουμε τους γρίφους πριν από τις άλλες 

ομάδες αλλά δεν χάσαμε το χιούμορ μας και το διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Ο ένας βοηθούσε τον 

άλλο, η συνεργασία μας, παρόλο που είχε τις εντάσεις τις, ήταν άψογη. Οι καθηγητές μάς πείραζαν 

και μας έκαναν να γελάμε με τις αστείες τους στολές και προσπαθούσαν πολλές φορές και να μας 

βοηθήσουν.     

   Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Εύχομαι να επαναληφθεί και του χρόνου, ώστε και πάλι να 

διασκεδάσουμε και να ξεφύγουμε για λίγο από την πιεστική καθημερινότητά μας.  

 

Μαρίνα Βάμβουκα Β1 



 

Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΕΣΑΡΑ 

 

    Την Τρίτη 2 Απριλίου 2013, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων που 

διοργανώνονται κάθε χρόνο από το σχολείο µας σε διάφορους προορισµούς ιστορικού – 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, πραγµατοποιήθηκε η προγραµµατισµένη εκπαιδευτική εκδροµή 

της Β΄ Γυµνασίου στη δυτ. Μεσαρά, η οποία περιλάµβανε επισκέψεις στους αρχαιολογικούς 

χώρους της Γόρτυνας και της Φαιστού, το Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας Βώρων και την 

ιστορική Ι. Μ. Οδηγήτριας. 

    Ο κ. Χριστοδουλάκης σε συνεργασία µε τις καθηγήτριες που µας ακολούθησαν, την κ. 

Νασιούλα, την κ. Τσαντάκη, την κ. Κοντάκη, την κ. Ψαθά και την κ. Μαχαίρα αλλά και τη 

διευθύντρια, κ. Γκινούδη, οργάνωσαν αυτήν την επιµορφωτική εκδροµή µε στόχο την καλύτερη 

γνωριµία µας µε την ιστορία και την παράδοση του τόπου µας µέσα από την επίσκεψή µας στα 

παραπάνω µνηµεία και ιδρύµατα.  

    Στις 8.45 π.µ. της Τρίτης ήµασταν ήδη στα λεωφορεία και ξεκινήσαµε για τη Μεσαρά. Μέσα 

στο λεωφορείο ήταν η ξεναγός µας, η οποία µας έδωσε χρήσιµες πληροφορίες για τις 

περιοχές τις οποίες θα επισκεπτόµασταν. 

    Η πρώτη µας στάση έγινε στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας. Η αλήθεια είναι ότι ήταν 

η πρώτη φορά που βρέθηκα στον χώρο αυτό και µου έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση η ανάπτυξη 

που είχε η περιοχή αυτή από τα αρχαϊκά έως τα πρωτοβυζαντινά χρόνια. Η ιστορία της 

Γόρτυνας είναι πραγµατικά πολύ µεγάλη, αν και σ’ αυτήν δεν έχουν ανασκαφεί ανάκτορα, όπως 

σε άλλες περιοχές της Κρήτης και του υπόλοιπου ελλαδικού χώρου. Ιδιαίτερη εντύπωση 

ανάµεσα στα µνηµεία των αρχαιοτήτων της Γόρτυνας µάς έκαναν τα ερείπια της βασιλικής του 

Αγίου Τίτου, το Ρωµαϊκό ωδείο και η τεράστια επιγραφή µε τον Κώδικα της Γόρτυνας. Το 

τοπίο είναι πραγµατικά πολύ όµορφο, γεµάτο µε πολλά δέντρα, ενώ στην πίσω µεριά υπάρχει 

ένας τεράστιος πλάτανος που λέγεται ότι συνδέεται µε τον µύθο του ζευγαρώµατος της 

Ευρώπης και του ∆ία. Κάποιοι µάλιστα πίστευαν ότι ο πλάτανος της Γόρτυνας έχει "µαγικές" 

ιδιότητες και βοηθάει τα ζευγάρια να κάνουν γιους, οπότε παλιότερα συνήθιζαν να παίρνουν 

µερικά φύλλα από τον πλάτανο µαζί τους, όπως µας είπε η ξεναγός µας. 

    Μετά από την περιήγησή µας στο χώρο της Γόρτυνας επισκεφτήκαµε το Μουσείο Κρητικής 

Εθνολογίας Βωρών (2 χλµ. απόσταση από τη Γόρτυνα), ένα υπέροχο ιστορικό-λαογραφικό 

µουσείο, όπου είχαµε την ευκαιρία να δούµε πάρα πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι 

άνθρωποι στην Κρήτη, κυρίως στις αγροτικές περιοχές, τα παλιά χρόνια. Τα εκθέµατα του 

µουσείου µάς εντυπωσίασαν µε την εξαιρετική τους παρουσίαση αλλά και µε τη δυνατότητα 

που µας έδωσαν να γνωρίσουµε καλύτερα και να οικειωθούµε το λαϊκό πολιτισµό και την 

παράδοση του τόπου µας.  

   Η επόµενη µας στάση ήταν στον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού, η οποία ήταν η δεύτερη 

σηµαντικότερη πόλη της Κρήτης µετά την Κνωσό στην διάρκεια της Μινωικής εποχής. 

Οµολογώ ότι ο αρχαιολογικός χώρος της Φαιστού µού έκανε τη µεγαλύτερη εντύπωση και µου 

άρεσε περισσότερο από όλους. Το τοπίο γύρω από τη Φαιστό ήταν µαγευτικό και η ιστορία της 

µας εξέπληξε. Με τη βοήθεια της ξεναγού µας περιηγηθήκαµε στον απέραντο και πανέµορφο 

αρχαιολογικό χώρο της, στο Πρόπυλο, στη ∆υτική αυλή µε το θέατρο και το ιερό, στην 

Κεντρική αυλή, στο βωµό, στα βασιλικά διαµερίσµατα, στον τοµέα του Αρχείου όπου βρέθηκε ο 

δίσκος της Φαιστού, στις αποθήκες και στα εργαστήρια του ανακτόρου. 



   Αφότου περιηγηθήκαµε στη Φαιστό πήγαµε στις Μοίρες, όπου καθίσαµε να φάµε και να 

κάνουµε µια βόλτα για να γνωρίσουµε καλύτερα το εµπορικό κέντρο της δυτ. Μεσαράς.  

   Η τελευταία µας στάση πριν γυρίσουµε πίσω στο Γάζι πραγµατοποιήθηκε στην Ιερά Μονή 

της Οδηγήτριας (κοντά στους Καλούς Λιµένες), η οποία ιδρύθηκε το 14ο αιώνα  στη διάρκεια 

της Βενετσιάνικης κατοχής του νησιού. Εκεί αρχικά είδαµε τον Πύργο του χαΐνη καλόγερου 

Ξωπατέρα και το αξιόλογο λαογραφικό µουσείο της και, στη συνέχεια, προσκυνήσαµε στην 

εκκλησία και ακούσαµε τον ηγούµενό της να ψάλλει. 

   Στη επιστροφή όλοι διασκεδάσαµε πάρα πολύ……  

   Η εκδροµή στα αλήθεια ήταν πολύ όµορφη. Επισκεφτήκαµε αξιόλογα µνηµεία και πολιτιστικά 

ιδρύµατα, ανακαλύψαµε, µάθαµε, αναρωτηθήκαµε, και γενικά περάσαµε θαυµάσια. Ήταν µία 

επιµορφωτική αλλά και διασκεδαστική εκδροµή. Ελπίζουµε και του χρόνου µε το καλό να 

πραγµατοποιήσουµε µια ανάλογη εκδροµή σε κάποιο άλλο µέρος της Κρήτης.  

∆ανάη Κλάδου και Γεωργία Βάµβουκα Β1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γόρτυνα – Βασιλική Αγίου Τίτου 

Γόρτυνα – Ρωµαϊκό Ωδείο και Στοά του Κώδικα 
της Γόρτυνας 

Το Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας των Βώρων 

Φαιστός – Πρόπυλον – ∆υτ. Αυλή 

Φαιστός – ανατολική πλευρά – εργαστήρια 

Ι. Μονή Οδηγήτριας – το Καθολικό  

Ι. Μονή Οδηγήτριας – Ο πύργος του Ξωπατέρα 

Φαιστός – βασιλικά διαµερίσµατα 



 

«Πρεσβεύοντας»… ένα ασφαλές διαδίκτυο 
   Το σχολείο µας φέτος συµµετείχε ως " πρεσβευτής" στον εορτασµό της " Ηµέρας Ασφαλούς  
∆ιαδικτύου", στις 5 Φεβρουαρίου του 2013. 
Με  υπεύθυνη την καθηγήτρια Πληροφορικής κα Ανδριγιαννάκη ∆έσποινα,  πραγµατοποιήθηκαν οι 
παρακάτω δράσεις: 

1. ∆ηµιουργία αφίσας από τους µαθητές της Α΄ τάξης και ανάρτησή της σε όλα τα τµήµατα και 
στον ιστοχώρο του σχολείου. 

2. Προβολές ενηµερωτικών παρουσιάσεων στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, µε 
θέµατα ασφαλούς χρήσης των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων, αντιµετώπισης κινδύνων σε chat rooms κ.ά.  

3. Έκθεση έργων ζωγραφικής των µαθητών της Α’ τάξης, στο χώρο του σχολείου, µέσα από τα 
οποία προωθήθηκαν µηνύµατα για την ασφαλή πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο. 

4. Παροχή οδηγιών προς τους µαθητές για την ασφάλεια και την ηθική στον κυβερνοχώρο, µέσα 
από τις δράσεις: "∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις on-line", "Κάρτες περιπτώσεων", "Βαρόµετρο 
συναισθηµάτων". 

Ανδριγιαννάκη ∆έσποινα 
Καθηγήτρια Πληροφορικής 

 

ΤΟ 15ΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΜΑΣ 

1) Κατσαμποξάκης Μάνος  -  Πρόεδρος 

2) Χαλκιαδάκης Νίκος - Αντιπρόεδρος 

3) Φραγκουλάκη Ιωάννα - Γραμματέας 

4) Σημαιάκη Αγάπη – Έλενα 

5) Χνάρης Αριστείδης 

6) Αγγελή Χρυσή – Γιασεμί 

7) Τσούνι Φλόριαν 

8) Κεραμυδάς Άρης 

9) Γουρνιεζάκης Δημήτρης 

10) Δανδάλης Κων/νος 

11) Ψωμάς Βασίλης 

12) Δεσίπρη Ελευθερία 

13) Βάμβουκας Λευτέρης 

14) Φανιουδάκης Γεώργιος 

15) Σαμιωτάκη Εμμανουέλα 

16) Κουγιουμουτζάκης Μάνος (αναπληρωματικό μέλος) 

17) Παπαδάκης Νίκος (αναπληρωματικό μέλος) 

18) Παπαδάκη Εύα (αναπληρωματικό μέλος) 

 

Γιασσάκη Σοφία 

Καθηγήτρια Γερμανικών 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΧΑΜΠΑΡΙΑ ... 
 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

" Πόρτα" από ΑΕΙ-ΤΕΙ στους υποψήφιους 
 µε βαθµό κάτω του "10" 

" Επανέρχεται η βάση του 10 για εισαγωγή στα ΑΕΙ" 
 

Την επαναφορά της βάσης του «10» για την εισαγωγή σε 

πανεπιστήµια και ΤΕΙ προαναγγέλλει µε συνέντευξή του στο 

«Πρώτο Θέµα» ο υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος 

Αρβανιτόπουλος. «Τα ισχυρά τµήµατα των Πανεπιστηµίων 

και των ΤΕΙ προϋποθέτουν κι ένα µίνιµουµ προϋποθέσεων εισαγωγής. Γι’ αυτό και 

προσανατολιζόµαστε να τεθεί η βάση του 10 ως ελάχιστη προϋπόθεση εισαγωγής των 

υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός. 

Τα σηµαντικότερα αποσπάσµατα της συνέντευξης του υπουργού παιδείας: 

Η βάση του 10 θα επανέλθει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις; 

Τα ισχυρά τµήµατα των Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ προϋποθέτουν κι ένα µίνιµουµ 

προϋποθέσεων εισαγωγής. Γι’ αυτό και προσανατολιζόµαστε να τεθεί η βάση του 10 ως 

ελάχιστη προϋπόθεση εισαγωγής των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Επαναφέρετε επίσης τις µεταγραφές στα Πανεπιστήµια; 

Στο πλαίσιο των µέτρων που λαµβάνουµε για την δοκιµαζόµενη από την κρίση 

ελληνική οικογένεια, δίνουµε τη δυνατότητα µετεγγραφής στους εισακτέους της φετινής 

χρονιάς, µε βάση οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια. Για πρώτη φορά καθιερώνουµε το 

κατά κεφαλή εισόδηµα ως κριτήριο προκειµένου να είµαστε δίκαιοι για τις πολύτεκνες 

οικογένειες, όπως και για τις µονογονεϊκές, όπου το κατά κεφαλή εισόδηµα 

διπλασιάζεται. Επίσης, υπάρχει µέριµνα για τους φοιτητές που οι γονείς τους έχασαν τις 

δουλειές τους εντός του 2012, γι’ αυτούς που έχουν και τους δύο γονείς ανέργους ή ο 

ένας εκ των δύο είναι χωρίς δουλειά για τουλάχιστον έναν χρόνο. 

Ο στόχος είναι να βοηθήσουµε τις οικογένειες εκείνες που έχουν πληγεί περισσότερο 

από την οικονοµική κρίση χωρίς να επιβαρύνουµε τα τµήµατα των πανεπιστηµίων και 

των ΤΕΙ µε παραπάνω από 10% των εισακτέων τους. Αφιερώσαµε πάρα πολύ χρόνο και 

µελετήσαµε το ζήτηµα διεξοδικά προκειµένου να είµαστε δίκαιοι και να επωφεληθούν 

από το µέτρο αυτοί που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη. 

Κοσµαδάκη Ελένη, Καθηγήτρια Γαλλικών 



 
∆ιανοµή εκπαιδευτικού υλικού για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών 

 σε 3300 παιδιά των νηπιαγωγείων του ∆ήµου Ηρακλείου. 
  

            Ο ∆ήµος Ηρακλείου συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης της 

τοπικής κοινωνίας και ενεργοποίησης όλων των εµπλεκόµενων φορέων για τη 

µείωση του φαινοµένου της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. 

            Για το λόγο αυτό προχωρά στη διανοµή του παραµυθιού  Η Κίκο και 

το χέρι σε 3.300 παιδιά καθώς και ενός εντύπου µε οδηγίες ευαισθητοποίησης 

και καθοδήγησης προς τους γονείς όλων των παιδιών των νηπιαγωγείων εντός 

των γεωγραφικών του ορίων   του ∆ήµου Ηρακλείου µετά από έγκριση από το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων προκειµένου να αξιοποιηθεί από τους 

εκπαιδευτικούς Α/θµιας Εκπ/σης για την ευαισθητοποίηση των µαθητών σε 

θέµατα ∆ιαφυλικών Σχέσεων και Πρόληψης της βίας.  

            Το παραµύθι αυτό έχει συνταχθεί υπό την εποπτεία του Συµβουλίου 

της Ευρώπης, απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής 

ηλικίας και αποτελεί µέρος της εκστρατείας ενηµέρωσης του Συµβουλίου 

ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών one in five. 

             Στόχος όλης της ενέργειας είναι η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση 

των ατόµων που έρχονται σε επαφή µε παιδιά (στους τοµείς της εκπαίδευσης, 

υγείας, κοινωνικής µέριµνας, δικαιοσύνης και εκτέλεσης του νόµου), σχετικά 

µε τη σεξουαλική κακοποίηση, αλλά και των ίδιων των παιδιών προκειµένου 

αφενός να µπορούν να απωθήσουν κάθε δυσάρεστη ενέργεια και αφετέρου να 

µάθουν να αποκαλύπτουν ό,τι τους συµβαίνει.     

 
Σαρµά Κατερίνα, 

 Καθηγήτρια Εικαστικών 



 
Οι τελευταίες ειδήσεις από την εν Ελλάδι εκπαίδευση 

 

Αρκετές διορθώσεις στο σχέδιο Αθηνά, το οποίο οριστικοποιείται στις αρχές του 

ερχόµενου µήνα ώστε µέχρι τις 15 Μαρτίου να έχει ξεκινήσει η διαδικασία των 

µηχανογραφικών δελτίων, επεξεργάζεται ο υπουργός Παιδείας. 

Το υπουργείο µελετά, επιπλέον, την ίδρυση µίας ή δύο νέων πανεπιστηµιακών σχολών 

Τουριστικού Μάνατζµεντ καθώς οι υπάρχουσες των ΤΕΙ θα γίνουν κατευθύνσεις.  

Οικονοµική επιδότηση θα δοθεί σε όσους από τους 28.000, όπως υπολογίζονται, 

φοιτητές αναγκαστούν να µετακινηθούν σε νέες πόλεις και πληρούν κοινωνικά κριτήρια που θα 

καθοριστούν σύντοµα. 

Όλες οι αλλαγές πάντως θα γίνουν µε βάση ακαδηµαϊκά κριτήρια, όπως τόνισε ο κ. 

Αρβανιτόπουλος σε συνοµιλία του µε δηµοσιογράφους και επαναλαµβάνει σε κάθε συνάντηση 

µε τοπικούς φορείς, απορρίπτοντας κάθε πρόταση που δεν στηρίζεται σε ανάλυση 

ακαδηµαϊκής σκοπιµότητας. 

«Τα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ δεν είναι συνοικιακά φροντιστήρια, ούτε δηµιουργήθηκαν 

για να εξυπηρετούν ενοικιαζόµενα δωµάτια και επιχειρήσεις εστίασης», αναφέρει ο κ. 

Αρβανιτόπουλος. 

Σαν παράδειγµα αλλαγών αναφέρθηκε η πιθανότητα το Τµήµα Τεχνολογίας Οχηµάτων 

του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης που επρόκειτο να πάει στις Σέρρες, να παραµείνει στη 

συµπρωτεύουσα και στη Θεσσαλονίκη να µεταφερθεί το Τµήµα Μηχανικών οχηµάτων από τις 

Σέρρες, ώστε να ενταχθούν σε σχολή.  

Επίσης, όπως αναφέρθηκε, αν το Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης της Χίου 

δεν απορροφηθεί από άλλο όπως είχε αρχικά προταθεί, τότε θα δηµιουργηθεί νέα 

Πολυτεχνική σχολή στο νησί. 

Ο υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι οι αλλαγές θα είναι µια διαρκής διαδικασία και σειρά θα 

έχει η αξιολόγηση, ενδεχοµένως και µε το σύστηµα της κατάταξης, των νέων σχολών που θα 

δηµιουργηθούν, µε στόχο τη δηµιουργία κόµβων αριστείας. 

Για τους σπουδαστές των ΤΕΙ αναφέρθηκε ότι όσοι σήµερα έχουν ολοκληρώσει σπουδές 

και τους αποµένει µόνο η πτυχιακή και η πρακτική άσκηση, θα πάρουν πτυχίο από το παλαιό 

τµήµα που φοίτησαν. 

Τέλος έγινε γνωστό ότι αύριο θα ανακοινωθούν αλλαγές στα Πρότυπα-Πειραµατικά 

σχολεία, όπου επανέρχονται οι εξετάσεις από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο.  

Σύντοµα (αρχές Μαρτίου) θα προωθηθεί το σχέδιο της αξιολόγησης σε Πρωτοβάθµια και 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και µέσα στον Μάρτιο θα διαµορφωθεί νοµοσχέδιο για το νέο 

Λύκειο και την Ειδική αγωγή. 

Χρυσή Χουστουλάκη Γ6 



ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 

 

Cyberbullying 
Πέρα από τις γνωστές µορφές βίας τα τελευταία χρόνια έκανε την εµφάνισή της µια 

καινούρια µορφή στην Ελλάδα, µια ξενόφερτη «µόδα», το cyberbullying, ένα είδος βίας που 

δυστυχώς µαστίζει τα περισσότερα σχολεία της χώρας µας, προκαλώντας µεγάλη ανησυχία 

ακόµη και σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας. 

Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί πλέον απαραίτητο αξεσουάρ των µαθητών, το οποίο 

αποτελεί και το µέσο εκβιασµού και εξευτελισµού παιδιών, που τις περισσότερες φορές δεν 

γνωρίζουν καν ότι πρωταγωνιστούν σε φωτογραφίες και βιντεάκια, µέχρι που ενηµερώνονται 

ότι κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Αυτό όµως που πραγµατικά σοκάρει είναι το γεγονός ότι στο 

διαδίκτυο έχουν πλέον δηµιουργηθεί και οµάδες, οι οποίες «προσηλυτίζουν» νέα παιδιά στην 

επικίνδυνη φάση της εφηβείας, εκµεταλλεύονται τις ανησυχίες και τα διάφορα συµπλέγµατα 

που διακρίνουν κάθε παιδί σ’ αυτήν την ηλικία και τα ωθούν  στην αυτοκτονία προτείνοντας 

θεαµατικούς τρόπους, µε τους οποίους θα µπορούσαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους!   

 Πρωτοφανής λοιπόν η έκταση της βίας στα σχολεία και πλέον εξαπλώνεται µε τρόπους 

που γονείς και εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να αντιληφθούν και να προλάβουν. Πώς λοιπόν 

µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τέτοιες καταστάσεις που µέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν εντελώς 

έξω από την πραγµατικότητά µας; 

Αγάπη Σηµαιάκη Γ5 
 

 Προτίµηση εφήβου: Ηλεκτρονικά ή παρέα;        
Οι περισσότεροι έφηβοι στις µέρες µας προτιµούν να παίζουν ηλεκτρονικά 

παιχνίδια και να σερφάρουν στο διαδίκτυο και όχι να περνάνε το χρόνο τους 
δηµιουργικά µε την οικογένεια ή τους φίλους τους. 

Πράγµατι όλοι µας το κάνουµε αυτό, αν και δεν πρέπει, διότι µας καταστρέφει 
κοινωνικά, ψυχικά και σωµατικά. Ασχολιόµαστε µε αυτό επειδή νιώθουµε πως δεν 
µπορούµε να κάνουµε πραγµατικές φιλίες, ενώ βαθιά µέσα µας γνωρίζουµε πως 
µπορούµε.  

Ο Η/Υ και το διαδίκτυο είναι ένας τρόπος να περνάµε τον ελεύθερο χρόνο µας, 
αρκεί να µην υπερβαίνουµε τα όρια. Η υπερβολική τους χρήση µπορεί να προκαλέσει 
προβλήµατα υγείας και µερικές φορές να µας αποκλείσει από τον πραγµατικό κόσµο και 
να µας εγκλωβίσει σε έναν ψεύτικο. Μπορούµε και πρέπει να το εµποδίσουµε, πριν να 
είναι πλέον πολύ αργά.  

Οι κίνδυνοι που διατρέχουµε µέσω του Internet είναι τεράστιοι, γι’ αυτό δεν πρέπει 
να µοιραζόµαστε τις πληροφορίες µας µε άτοµα που δεν γνωρίζουµε. Αντίθετα, εάν 
βρούµε µια καλή παρέα που οι φίλοι δεν προσπαθούν να προσποιηθούν τους τέλειους 
και πως είναι ευγενικοί αλλά να είναι πράγµατι, τότε θα περνάµε χαρούµενα, θα 
µοιραζόµαστε τις εµπειρίες µας και, κυρίως, θα έχουµε κάποιους στους οποίους θα 
µπορούµε να στηριχτούµε πάνω τους. 
          Η γνώµη µου είναι πως µπορούµε να τα κάνουµε όλα και χωρίς προβλήµατα, εάν 
συγκρατιόµαστε από την επιθυµία του να σερφάρουµε ατελείωτες ώρες στο διαδίκτυο. 
Αυτά ήθελα να πω και εύχοµαι όλα τα παιδιά να το σκεφτούν και να ακολουθήσουν τις 
συµβουλές µου.                    Κυριάκος Λεβέντης  Β2  



 

Προβληματισμοί ενός εφήβου 

   Είμαι ένας έφηβος 14 χρονών και θέλω να πω κάποια πράγματα σχετικά με την 

κατάσταση της Ελλάδας. Προσπαθώ καθημερινά, μέσα από τις ειδήσεις, να καταλάβω 

τι γίνεται, αλλά η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι είναι δύσκολη και δεν 

τα καταφέρνω. Έχω καταλάβει όμως ότι ο λαός έχει ξεσηκωθεί, ότι η κατάσταση είναι 

πολύ άσχημη και ότι δύσκολα μπορεί να γίνει κάτι. 

   Είμαι ένας άνθρωπος με όνειρα αλλά νιώθω μέρα με την μέρα όλο και πιο δύσκολη 

την πραγματοποίησή τους και αναρωτιέμαι εάν υπάρχει μέλλον για τους νέους σε 

αυτήν τη χώρα. Τι θα απογίνουμε εμείς; Συνεχώς γίνονται απολύσεις, άρα, πώς θα 

βρίσκουμε δουλειές; Ακούω συνεχώς ότι η Ελλάδα θέλει 20-30 χρόνια για να επανέλθει 

και σκέφτομαι ότι τότε εγώ θα έχω φτάσει τουλάχιστον στα 35 μου, αλλά μέχρι τότε; 

Θέλω να ζήσω μια ωραία ζωή, όπως την έχω ονειρευτεί, και να κάνω το επάγγελμα που 

μ' αρέσει αλλά, αφού δεν προσλαμβάνει κανείς κόσμο, είτε πάρουμε πτυχίο σπουδών 

είτε όχι δεν πρόκειται να δουλέψουμε. Άρα; Ποια είναι η μόνη λύση που μου απομένει; 

Να αφήσω την πατρίδα μου και να πάω να ζήσω σε κάποια μεγαλούπολη μιας ξένης 

χώρας, όπως, για παράδειγμα, στη Νέα Υόρκη; Δεν μπορούν αυτοί που διοικούν να 

καταλάβουν τον λαό; Γιατί γίνονται όλες αυτές οι εξεγέρσεις, οι διαμαρτυρίες κ.τ.λ.; 

Σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους; Είναι τόσο αναίσθητοι, ώστε να καταλάβουν ότι 

καταστρέφουν την ζωή εκατομμυρίων παιδιών που χτίζουν τα όνειρα τους πάνω σε μια 

ετοιμόρροπη σκάλα;  

Ανθή Καλοκύρη Β3 

Σύγχρονα Προβλήµατα των εφήβων 
Τα προβλήµατα των εφήβων έχουν αυξηθεί απειλητικά τα τελευταία χρόνια. 

Κύριο παράγοντα για την αύξηση αυτών των προβληµάτων αποτελεί συνήθως η 
δυσκολία που αντιµετωπίζουν σήµερα οι νέοι να βρουν δουλειά είτε γιατί χρειάζονται 
περισσότερες γνώσεις είτε γιατί δεν υπάρχουν πολλές κενές θέσεις εργασίας (ανεργία). 

Κατά κύριο λόγο όµως οι έφηβοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα κοινωνικής 
αποδοχής και αναγνώρισης. Τότε είναι που χρειάζονται στήριξη τόσο από τους φίλους 
τους όσο και από τους γονείς τους, αλλά το SOS τους δε γίνεται πάντα έγκαιρα 
αντιληπτό. Έτσι πολλοί έφηβοι που είναι κοινωνικά µη αποδεκτοί προσπαθούν κάποιες 
φορές να βρουν λύσεις µέσω των ναρκωτικών και του καπνίσµατος. Στην 
πραγµατικότητα και οι ίδιοι το ξέρουν ότι αυτές οι συνήθειες όχι µόνο δεν αποτελούν 
διέξοδο από τα προβλήµατά τους αλλά αντιθέτως συνιστούν ένα µοναχικό και 
απόκρηµνο µονοπάτι που οδηγεί στην  αυτοκαταστροφή τους. 

Υπάρχουν όµως και άλλα προβλήµατα τα οποία προέρχονται από την απόρριψη 
των εφήβων. Ένα από αυτά είναι και η κατάθλιψη, η οποία µπορεί να οδηγήσει ακόµα 
και στην αυτοκτονία.  

Επιπλέον, οι έφηβοι προκειµένου να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο αύριο 
υποχρεώνονται εκτός από τα µαθήµατα του σχολείου να παρακολουθούν και αυτά του 
φροντιστηρίου. Και από τις δύο πλευρές ο έφηβος ως µαθητής δέχεται τόση πίεση µε 
αποτέλεσµα να µην µπορεί να ανταπεξέλθει ούτε στις δυσκολίες του σχολείου αλλά ούτε 
και σ’ αυτές του φροντιστηρίου.  



 

∆εν είναι όµως µόνο η πίεση που του ασκείται από τους καθηγητές το µόνο 
πρόβληµα αλλά και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Στην περίπτωση που ένας έφηβος 
προσπαθήσει να αξιοποιήσει όλο του το χρόνο στο διάβασµα τα αποτελέσµατα δε θα 
είναι µόνο θετικά. Ίσως µάλλον τα αρνητικά να είναι περισσότερα. Ο έφηβος τότε δε θα 
έχει χρόνο να παίξει µε τους φίλους του και να διασκεδάσει για να ξεχαστεί έστω και για 
λίγο από το καθηµερινό άγχος.  

Επίσης το να κάθεται τόση ώρα πάνω από το βιβλίο διαβάζοντας θα έχει 
αρνητικές επιπτώσεις και στην υγεία του. Γιατί εκτός από την υπερκόπωση (πνευµατική 
εξάντληση και λιγότερο σωµατική) µπορεί να αναγκαστεί να φορέσει γυαλιά από µικρή 
ηλικία. Ίσως και να γίνει παχύσαρκος λόγω της ελάχιστης σωµατικής του άσκησης. 

Όσα, όµως, και να είναι τα προβλήµατα των εφήβων και όσο δύσκολα και να είναι 
αυτά, σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να τα παρατήσουν και να απογοητευτούν, γιατί, ως 
γνωστόν, όλα τα προβλήµατα έχουν και κάποια λύση. Προβλήµατα υπάρχουν παντού, 
άλλα είναι πιο εύκολα και άλλα πιο δύσκολα. Τα παραπάνω προβλήµατα των εφήβων 
κατατάσσονται στην κατηγορία των πιεστικών καθηµερινών προβληµάτων που όµως 
µεγάλο ποσοστό ανθρώπων έχουν καταφέρει να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία και να 
συνεχίσουν τη ζωή τους. Εφηβεία και σχολική ζωή σηµαίνουν καθηµερινές προκλήσεις 
και προβλήµατα, σηµασία όµως έχει κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβληµα να 
προσπαθούµε να το αντιµετωπίσουµε µε αισιοδοξία και θάρρος. 

Μαρίνα Καλλέργη Γ5 
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 

''Μορφές Σχολικής βίας / Μπούλιγκ'' 
     Η βία στο σχολείο έχει διάφορες μορφές, σωματική, λεκτική, ψυχολογική, που 

μπορούν να παρουσιάζονται σε συνδυασμό μεταξύ τους. Όλες έχουν σοβαρό 

συναισθηματικό αντίκτυπο. 

•  Η συνεχής κοροϊδία, η καζούρα, οι γκριμάτσες και τα καψώνια, 

• Οι κλωτσιές, οι τρικλοποδιές, οι σπρωξιές, τα χτυπήματα, το φτύσιμο, μαλλιοτρά-

βηγμα, δάγκωμα ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σωματική επίθεση, 

•  Η σωματική επαφή σε σημεία που καλύπτει ένα μαγιό, 

•  Η αρπαγή, απόκρυψη ή καταστροφή των πραγμάτων του άλλου, 

• Οι απειλές και ο εκβιασμός (π.χ. το να απαιτείς ή να αποσπάς χρήματα με βία, 

εκβιασμό ή εκφοβισμό), 

•  Η στέρηση φίλων, η απομόνωση και ο αποκλεισμός από το παιχνίδι, 

•  Οι διάδοση φημών και οι συκοφαντίες, 

• Ρατσιστικές, μεροληπτικές δηλώσεις και συμπεριφορές που αφορούν, την 

προέλευση, το παρουσιαστικό, την ταυτότητα, τη σεξουαλική τοποθέτηση, τη 

δυσκολία, την ιδιαιτερότητα, την ασθένεια του άλλου, 

• Τα σεξουαλικά υπονοούμενα σε βάρος κάποιου, 

• Υπονοούμενα ή συκοφαντία σχετικά με τη σεξουαλική ταυτότητα του άλλου, 

• Η αποκάλυψη όσων σου εκμυστηρεύτηκε ο άλλος, 

• Τα κακοήθη μηνύματα ή οι σιωπηλές κλήσεις κινητού, 

• Η φωτογράφηση ή μαγνητοσκόπηση χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου, 



• Η τοποθέτηση στο διαδίκτυο υλικού και κειμένων που αφορούν κάποιον χωρίς την 

συγκατάθεσή του, 

• Το να επιμένεις στα ίδια παρότι ο άλλος αναστατώνεται και πληγώνεται. 
 

   Ποια παιδιά είναι ευάλωτα στη σχολική βία; 

Οποιοδήποτε παιδί μπορεί πέσει θύμα ομάδας ή μεμονωμένων παιδιών που ασκούν 

βία στο σχολείο, όμως αυτά που είναι περισσότερο ευάλωτα είναι όσα διαφέρουν από 

την ομάδα λόγω:        

• Εμφάνισης (βάρος, χρώμα μαλλιών, μυωπίας, ύψος… κ.ο.κ.), 

• Τρόπου ομιλίας, χαρακτηριστικών ή καταγωγής, θρησκείας κ.ο.κ., 

• Οικογενειακής κατάστασης (παιδί διαζευγμένων γονέων, μονογονεϊκή οικογένεια), 

• Της μη κοινωνικότητάς τους ή «μαζεμένης», ντροπαλής συμπεριφοράς, 

• Της καλής ή της κακής απόδοσής τους στο σχολείο, 

• Της δημοτικότητάς τους και του ωραίου τους παρουσιαστικού, 

• Της ιδιαίτερης ικανότητας ή δυσκολίας (Για παράδειγμα: σύνδρομο Άσπενγκερ, 

δυσλεξία, υπερκινητικότητα και ελλειμματική προσοχή, ιδιαίτερη έφεση στη μουσική, 

τα μαθηματικά κ.ο.κ.), 

• Κάποιας αρρώστιας ή αναπηρίας τους. 

      

    Πως να καταλάβετε ότι το παιδί σας ή ο φίλος σας είναι θύμα της σχολικής βίας.  

     Αν: 

• Αποφεύγει τις τουαλέτες και δε θέλει να βγει για διάλειμμα, 

• Αργεί να έρθει ή δε θέλει να έρθει ή δεν έρχεται στο σχολείο, 

• Πέφτει η σχολική του απόδοση και παρουσιάζει μειωμένο ενδιαφέρον στα μαθήμα-

τα, 

• Δε θέλει να φαίνεται και να ακούγεται στην τάξη – παύει να συμμετέχει, στέκεται στο 

περιθώριο, 

• Το αφήνουν έξω από ομαδικές δραστηριότητες, 

• Γελάνε ή το ειρωνεύονται όταν μιλάει,                                        

• Χάνει ξαφνικά ή του καταστρέφονται τετράδια και μολύβια, 

• Μοιάζει μοναχικό και απομονωμένο,  

• Είναι χλωμό, μιλά άτονα, περπατά σκυφτό, αποφεύγει την οπτική επαφή 

τότε είναι θύμα ή θύτης της σχολικής βίας. 
 

   Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας έχει ρόλο και ευθύνη για την αντιμετώπιση του 

σχολικού εκφοβισμού. Ο βαθμός εμπλοκής κάθε μέλους σχετίζεται τόσο με την 

ιδιότητά του, όσο και με τη σοβαρότητα, τη συχνότητα και την ένταση του 

περιστατικού εκφοβισμού. Άλλος είναι ο ρόλος και η ευθύνη του διευθυντή του 

σχολείου, άλλος του δασκάλου, άλλος των συμμαθητών, άλλος των γονιών.    

   Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν σε ένα πλαίσιο παράλληλων δράσεων, 

διότι, αφού η αιτιολογία του εκφοβισμού είναι πολυπαραγοντική και η αντιμετώπισή 

του θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη.  

   Και λέω εγώ τώρα ως μαθήτρια: Εσείς οι καθηγητές (χωρίς να θέλω να σας 

προσβάλω) νομίζετε πως με τις τιμωρίες, τις ωριαίες και τις ημερήσιες αποβολές θα 



αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας; Θα δώσετε με 

τον τρόπο αυτό στο μαθητή να καταλάβει πως οι βίαιες πράξεις του δεν είναι σωστές; 

ΟΧΙ ίσα-ίσα που τον εξαγριώνετε περισσότερο και τον ωθείτε να το ξανακάνει!  

 

Σας προτείνω, με τη δική μου σειρά: 

• Αντί να τιμωρείτε τον μαθητή απευθείας, πάρτε τον, μιλήστε του, εξηγήστε του 

και, αν το ξανακάνει, δώστε  του την κατάλληλη  τιμωρία!  

• Μιλήστε στο παιδί που εκφοβίζεται και ακούστε με προσοχή και σοβαρότητα 

αυτά που έχει να σας πει.  

• Διαβεβαιώστε το ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα για να το προστατεύσετε και ότι 

είστε διαθέσιμος να του παράσχετε κάθε δυνατή βοήθεια.  

• Πείτε στο παιδί να σας κρατά ενήμερο σχετικά με οποιαδήποτε εξέλιξη.  

• Συζητήστε με τους γονείς του παιδιού, εκφράστε τις ανησυχίες σας και δείξτε ότι 

είστε αποφασισμένος να αναλάβετε δράση.  

• Εξακριβώστε ποιο παιδί είναι αυτό που εκφοβίζεται ή αυτό που εκφοβίζει.  

• Εξακριβώστε αν υπάρχει ομάδα παιδιών η οποία ενθαρρύνει ή και υποστηρίζει το 

παιδί που εκφοβίζει.  

• Οδηγήστε το παιδί που εκφοβίζει στο γραφείο του Διευθυντή και συζητήστε 

σοβαρά μαζί του για το περιστατικό.  

• Υποστηρίξτε το παιδί που εκφοβίζεται σε συνεργασία με το Διευθυντή.  

• Προσδιορίστε ποιοι συμμαθητές του ήταν παρόντες στο περιστατικό εκφοβισμού.  

• Ξεκαθαρίστε αν συμμετείχαν ως ουδέτεροι παρατηρητές ή αν ενθάρρυναν το 

παιδί που εκφοβίζει.  

• Συζητήστε μαζί τους για το ποια θα ήταν η κατάλληλη συμπεριφορά σε μια τέτοια 

περίπτωση (π.χ. να μιλήσουν σε κάποιον ενήλικο για να βοηθήσει) και για το 

ποιες ευθύνες έχουν όταν παρατηρούν αδιάφοροι και απαθείς να συμβαίνει 

περιστατικό εκφοβισμού.  

Η σχολική βία αποτελεί παθογένεια της εποχής. 

Κάντε κάτι δραστικό!!! 
 

Ανθή Καλοκύρη Β3 



ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΑΛΛΑΓΕΣ – ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

 
1. ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ: οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν µεταξύ τους. Κυριαρχεί η ιδιοτέλεια, η 

ανασφάλεια, η αδιαφορία για το συνάνθρωπο, µε αποτέλεσµα οι ανθρώπινες σχέσεις να 

µετατρέπονται σε τυπικές, απρόσωπες, επιδερµικές. 
 

2. ΒΙΑ – ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ: οι απρόσωπες σχέσεις – οι ανταγωνιστικές τάσεις οδηγούν 

τους ανθρώπους σε αποκλίνουσα συµπεριφορά, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται 

φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας και ακραίας παραβατικότητας (βία και εγλκηµατικότητα). 

 
3. ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: ο άνθρωπος 

αντιµετωπίζει το συνάνθρωπό του ως µέσο και όχι ως σκοπό. 
 

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ – ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ: οι άνθρωποι αδιαφορούν για τα 

«κοινά», δεν ενεργούν συλλογικά για την επίλυση των προβληµάτων που απασχολούν την 

κοινωνία. 
 

5. ΑΝΤΙΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΣΤΑΣΗ – ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ: άρνηση της πολιτιστικής παράδοσης 

σηµαίνει απώλεια της ιστορικής – εθνικής µνήµης, απώλεια της εθνικής ταυτότητας. Από 

την άλλη πλευρά η άκριτη υιοθέτηση πνευµατικών και υλικών προϊόντων ξένων λαών 

γεγονός που οδηγεί στον εθνικό εκφυλισµό. 
 

6. ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ: οι ιδεολογικές αντιθέσεις µεταξύ των νέων και των µεγαλυτέρων 

σε ηλικία ανθρώπων αποτελούν συχνό φαινόµενο µέσα στα πλαίσια της κοινωνίας. 
 

7.  ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ – ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ: οι εξειδικευµένοι 

επαγγελµατίες και επιστήµονες είναι πνευµατικά µονοµερείς. Γνωρίζουν µόνο το 

αντικείµενο µε το οποίο ασχολούνται λόγω έλλειψης γενικής παιδείας. 
 
8. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ: οι άνθρωποι προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τόσο τις πρωτο-

γενείς όσο και τις διαρκώς αυξανόµενες δευτερογενείς ανάγκες τους επιδίδονται χωρίς 

µέτρο και σύνεση στο ξέφρενο κυνήγι της υλικής ευδαιµονίας. Η υπερκατανάλωση οφείλε-

ται στη λανθασµένη αντίληψη ότι όσο περισσότερα έχεις τόσο πιο ευτυχισµένος είσαι. 
 
9. ΑΝΕΡΓΙΑ: ο οικονοµικός παράγοντας καθορίζει την κοινωνική διαστρωµάτωση. Το 

φαινόµενο της ανεργίας διαταράσσει την οµαλή λειτουργία του σύγχρονου καπιταλιστικού 

οικονοµικού συστήµατος και οξύνει τις υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες. 
 

10. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: η ρύπανση, η µόλυνση, η 

ενεργειακή κρίση, η εξάντληση των φυσικών πόρων συνιστούν το πρόβληµα. Όταν ο 

άνθρωπος στρέφεται εναντίον της φύσης, ουσιαστικά στρέφεται εναντίον του εαυτού του. 
  Καθώς και άλλα πολλά...                             

Αγάπη Σηµαιάκη Γ5 



 

Το Χάσμα Αμοιβών Αντρών και Γυναικών 
Οι γυναίκες παίρνουν λιγότερα χρήµατα από τους άντρες για το ίδιο ή παρόµοιο 

είδος απασχόλησης (η σύγκριση γίνεται ανάµεσα σε άντρες και γυναίκες ίσων τυπικών 
προσόντων). Το 1975 οι εργαζόµενες µε πλήρη απασχόληση γυναίκες στις Η.Π.Α. είχαν 
αποδοχές που αντιστοιχούσαν κατά µέσο όρο περίπου στο 59.5% των αποδοχών των 
αντρών (δηλ. σε κάθε δολάριο αµοιβής ενός άντρα αντιστοιχούσαν 59.5 λεπτά αµοιβής 
για µια γυναίκα). Το 1991 οι γυναικείες αποδοχές είχαν ήδη αυξηθεί και αντιστοιχούσαν 
πλέον στο 72% των αποδοχών των αντρών (U.S. Bureau of the Census, 1991). Το 1998 ο 
µέσος εβδοµαδιαίος µισθός των γυναικών που εργάζονταν µε πλήρη απασχόληση στις 
Η.Π.Α. αντιστοιχούσε στο 76% των αντρών µε πλήρη απασχόληση. Στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ο µέσος όρος για το χάσµα αµοιβών σε όλα τα κράτη-µέλη είναι 76.3%. Χώρες 
όπως είναι η ∆ανία (88.1%) και η Σουηδία (87.0%) έχουν κάνει πολύ µεγαλύτερη 
πρόοδο στην επίλυση αυτού του προβλήµατος, ενώ άλλα κράτη, όπως η Πορτογαλία 
(71.7%), η Ολλανδία (70.6%) και η Ελλάδα (68.0%) υστερούν ακόµη σηµαντικά.  
Εποµένως, το χάσµα των αποδοχών γεφυρώνεται όσο περνάνε τα χρόνια, ακόµη κι αυτό 
γίνεται µε πολύ αργούς ρυθµούς (λιγότερο από 1 τοις εκατό βελτίωση ετησίως). Όλοι οι 
κοινωνικοί επιστήµονες (κυρίως δε οι οικονοµολόγοι και οι κοινωνιολόγοι) διεξάγουν τα 
τελευταία χρόνια σηµαντικές εµπειρικές έρευνες σε µια προσπάθεια να βρουν λύσεις στο 
σοβαρό αυτό κοινωνικό πρόβληµα. 

Μαρίνα Καλλέργη  Γ5 
 

Η φτώχεια ως κοινωνικό πρόβληµα 
          Επειδή δεν είναι εύκολο να αποτιµηθούν κοινά στοιχεία για τον ορισµό της 
φτώχειας, οι κοινωνικοί επιστήµονες επέλεξαν ως κριτήριο ένα κοινό χαρακτηριστικό, 
το εισόδηµα και µε βάση αυτό µετρούν τη φτώχεια σε απόλυτη και σχετική.  Συνήθως 
µιλούν για απόλυτη φτώχεια όταν το επίπεδο του εισοδήµατος δεν φτάνει να καλύψει 
ούτε καν τις βασικές ανάγκες. 
          Μια από τις βασικότερες αιτίες τις φτώχειας είναι η κοινωνική διαστρωµάτωση, η 
οποία είναι χαρακτηριστικό της κοινωνίας και δεν υποδηλώνει µόνο διαφορές µεταξύ 
των ατόµων. Η άνιση κατανοµή των πλουτοπαραγωγικών πηγών, του εισοδήµατος και 
των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ των ατόµων και των κρατών είναι πηγές της 
φτώχειας. 
         Άλλες αιτίες είναι η προκατάληψη, οι διακρίσεις και ο ρατσισµός απέναντι σε 
ορισµένες κοινωνικές οµάδες. Ακόµα, αιτίες φτώχειας είναι ο πόλεµος, οι φυσικές 
καταστροφές και η τεχνολογική εξέλιξη που προκαλούν ευρύ φάσµα ανεργίας, καθώς οι 
µηχανές αντικαθιστούν όλο και περισσότερα εργατικά χέρια. 
         Επιδείνωση της φτώχειας στο επίπεδο του κοινωνικού συνόλου προκαλούν και τα 
φαινόµενα φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας. Τα δύο αυτά φαινόµενα από τη µια 
αυξάνουν το ατοµικό εισόδηµα αυτών που εµπλέκονται, αλλά από την άλλη 
συµβάλλουν στην απώλεια σηµαντικών εσόδων του κράτους, τα οποία θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν για την καταπολέµηση της ανεργίας κ.τ.λ.  
         Επειδή ένα χαρακτηριστικό της φτώχειας είναι η αναπαραγωγή της από γενιά σε 
γενιά µέσο των περιουσιακών στοιχείων, µε τα οποία κληρονοµούνται συνήθως τα 
κοινωνικά χαρακτηριστικά, η φτώχεια διαιωνίζει τις κοινωνικές ανισότητες. Η φτώχεια 
δεν εξαρτάται µόνο από το οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και από τα 



ατοµικά χαρακτηριστικά του καθενός ή ακόµα και από διάφορα απρόοπτα συµβάντα της 
ζωής. 
        Με βάση τα όσα αναφέραµε παραπάνω γίνεται φανερό ότι η φτώχεια επιφέρει 
άµεσες συνέπειες τόσο στα άτοµα όσο και στην κοινωνία ολόκληρη και γίνεται αιτία 
δηµιουργίας µιας σειράς άλλων προβληµάτων. Ένα φτωχό άτοµο έχει πολλές 
πιθανότητες να αποκλειστεί από πολλά κοινωνικά αγαθά και σηµαντικούς τοµείς και 
δραστηριότητες της κοινωνίας, να περιέλθει σε κατάσταση έσχατης εξαθλίωσης και να 
βυθιστεί στην απόγνωση. Αν όµως οι συνέπειες της φτώχειας για το άτοµο είναι 
τραγικές, άλλο τόσο οδυνηρές είναι και για την κοινωνία. Η πείνα, οι ασθένειες, ο 
αναλφαβητισµός, οι επιδηµίες, η ανεργία και τόσα άλλα προβλήµατα γίνονται αίτια 
καθυστέρησης της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης στις φτωχές χώρες. 
Παράλληλα τα προβλήµατα αυτά µε τη σειρά τους δηµιουργούν άλλα όπως είναι η βία, 
η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ακόµα και η διάλυση των δηµοκρατικών 
θεσµών και η επιβολή ολοκληρωτικών καθεστώτων, που είναι συνήθη φαινόµενα στις 
φτωχές χώρες. Όµως δε θα πρέπει να λησµονούµε αυτό που και σε άλλο σηµείο 
αναφέραµε, ότι µεγάλα προβλήµατα εξαιτίας της φτώχειας αντιµετωπίζουν και  οι 
οικονοµικά και κοινωνικά αναπτυγµένες χώρες, στις οποίες ολόκληρες κοινωνικές 
οµάδες είναι άνεργες, άστεγες, αναλφάβητες κ.τ.λ. 
        Το πρόβληµα της φτώχειας δεν αφορά ένα κακό που το έστειλε η µοίρα αλλά 
συνδέεται µε τους τρόπους που διάφορες κοινωνικές οµάδες διαχειρίζονται, σύµφωνα 
πάντα µε τα συµφέροντά τους, τα µέσα παραγωγής και τον πλούτο της γης. Εποµένως η 
ύπαρξη της φτώχειας συνδέεται µε το γεγονός ότι οι άνθρωποι και οι κυβερνήσεις δεν 
κάνουν αρκετά για να την εξαλείψουν.        

Μαρίνα Καλλέργη Γ5 



ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΙ;... 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ  

 

ΣΕΠ: το µάθηµα που ασχολείται µε το µέλλον... των µαθητών      
 

   Οι µαθητές του Γυµνασίου και ιδιαίτερα της τρίτης 
τάξης προβληµατίζονται για τη µετέπειτα πορεία τους, 
γιατί καλούνται  να επιλέξουν εάν θα συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στο Ενιαίο λύκειο ή σε ΕΠΑΛ, καθώς και 
να σκεφτούν τι θα τους ταίριαζε και συνάµα θα τους 
άρεσε να εξασκήσουν ως µελλοντικό επάγγελµα. 
   Το µάθηµα του ΣΕΠ δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει 
τους µαθητές σε αυτή τους την προσπάθεια να 

ανακαλύψουν τον εαυτό τους, τις ιδιαίτερες ικανότητές τους καθώς και τα ενδιαφέροντά 
τους. 
   Στα πλαίσια του µαθήµατος αναφερθήκαµε σε επαγγέλµατα που έχουν αλλάξει στο 
χρόνο µε τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας – κάποια έχουν καταργηθεί ή αλλάξει 
τρόπο εφαρµογής και νέα έχουν κάνει την εµφάνισή τους.  
   Επαγγέλµατα που έχουν ή τείνουν να εκλείψουν είναι αυτά του γανωµατή, του 
βυρσοδέψη, του σαµαρά, του καλαθοπλέχτη, του πεταλωτή, του ράφτη. 
   Εκείνα που άλλαξαν τρόπο λειτουργίας κι εφαρµογής είναι όλα όσα σχετίζονται µε τη 
χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για παράδειγµα όσα χρησιµοποιούν τον 
ηλεκτρονικό σχεδιασµό στην κατασκευή κτηρίων ή εντύπων, όπως ο µηχανικός και ο 
αρχιτέκτονας, ο γραφίστας και ο διακοσµητής. 
   Παράλληλα έκαναν την εµφάνισή τους νέα επαγγέλµατα όπως προγραµµατιστής 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιοτεχνολόγος, σχεδιαστής 
γραφικών (3D animation) κ.ά. 
 
    Ένα σηµαντικό στοιχείο που είναι απαραίτητο να 
λάβουν υπόψη τους οι νέοι σήµερα είναι η διά βίου 
µάθηση. ∆εν αρκεί στις µέρες µας να τελειώσεις µία 
σχολή για να εξασφαλίσεις το επαγγελµατικό µέλλον σου. 
Καλό είναι να υπάρχει συνεχής εξέλιξη και εµπλουτισµός 
των επαγγελµατικών και ευρύτερων γνώσεων και των 

δεξιοτήτων του ατόµου, ώστε ο κάθε υποψήφιος προς εργασία ή εργαζόµενος να 
βρίσκεται σε επαφή µε το αντικείµενό του και τις εξελίξεις στον τοµέα του και να είναι 
σε θέση να ανταποκριθεί µε µεγαλύτερη επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις του 
επαγγέλµατός του. 

                                                                             
                                                             Σαρµά Κατερίνα 

 Καθηγήτρια Εικαστικών 



 
Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός 

 
Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός είναι η 

διαδικασία επιλογής του επαγγέλματος ενός μαθητή. Μέσω 

του σχολείου ο μαθητής έχει την δυνατότητα να επιλέξει ποιο 

επάγγελμα είναι το πιο κατάλληλο 

για το μέλλον του.  

Έτσι λοιπόν τα τελευταία 

χρόνια στα σχολεία έχει προστεθεί μια διδακτική ώρα για το 

μάθημα του ΣΕΠ (σχολικός επαγγελματικός προσανατο-

λισμός). Ένα μάθημα που δε βαθμολογείται και διδάσκεται 

στην Γ΄ Γυμνασίου και στο λύκειο για να βοηθήσει τα παιδιά 

να διαλέξουν το επάγγελμα που ταιριάζει στην προσωπι-

κότητα τους. Ένα μάθημα από το οποίο βλέπουν τι θέλουν και 

τι μπορούν να κάνουν. Επίσης οι μαθητές βλέπουν πού έχουν 

κλίση, σε ποια μαθήματα και ποια τους αρέσουν, πράγμα που 

βοηθάει στο να αποφασίσουν ποια κατεύθυνση θα επιλέξουν στη Β’ Λυκείου.  

Οι περισσότεροι νέοι όταν τελειώνουν το Γυμνάσιο, ή λίγο αργότερα, θέτουν το 

ερώτημα της επαγγελματικής επιλογής. Μια δύσκολη απόφαση που το σχολείο 

κρίνεται παιδαγωγικά και κοινωνικά υπεύθυνο να βοηθήσει τον 

μαθητή για τη λήψη της.  

Σε μια περίοδο ραγδαίων και έντονων κοινωνικo-οικονομι-

κών αλλαγών, που διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα, η 

εφαρμογή του Σ.Ε.Π. στην Εκπαίδευση, με την υποστήριξη της 

κατάλληλης υποδομής και του επαρκώς επιμορφωμένου 

στελεχιακού δυναμικού, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά τις ανάγκες των μαθητών στο θέμα της επαγγελ-

ματικής τους επιλογής. 

        Όταν οι μαθητές επιλέγουν αυτό που αγαπούν και είναι καλύτεροι, τότε η επιτυχία 

είναι πιο κοντά τους. 

 
Χριστίνα Τσάκα Γ6 



 
Συγχωνεύσεις σχολών 

 

    Μεγάλες ανατροπές στους υποψήφιους των πανελληνίων  για εισαγωγή στα ΑΕΙ και 
ΤΕΙ , θα φέρει το σχέδιο "Αθηνά" µε τις συγχωνεύσεις τµηµάτων και σχολών . 
 Με την εφαρµογή του σχεδίου "Αθηνά" και τις συγχωνεύσεις σχολών µειώνεται ο 
αριθµός των εισακτέων. Αυτό πρακτικά σηµαίνει άνοδο του ανταγωνισµού και των 
βάσεων εισαγωγής για τα περισσότερα από τα Τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
Ιδιαίτερα ψηλά ανεβαίνει ο πήχης στο 1ο Επιστηµονικό Πεδίο, κυρίως στις 
Παιδαγωγικές Σχολές. 
   Όπως ήταν φυσικό, οι συγχωνεύσεις ιδρυµάτων και σχολών δε θα µπορούσαν να µη 
συνοδευτούν και από τη µείωση στο συνολικό αριθµό των εισακτέων. Από την 
ανακατανοµή που έγινε στις θέσεις εισακτέων συγκριτικά µε πέρυσι υπάρχουν ορισµένες 
κατηγορίες υποψηφίων που ευνοούνται και άλλες που αδικούνται. 
  

1ο Επιστηµονικό Πεδίο 
   Εκεί εντάσσονται και οι Νοµικές Σχολές, οι οποίες συγκεντρώνουν κάθε χρόνο 
χιλιάδες προτιµήσεις. Έτσι, για φέτος είναι πιθανό να υπάρξει µια µικρή µείωση στους 
εισακτέους! 
   Αύξηση του ανταγωνισµού έρχεται και στα τµήµατα Ψυχολογίας, όπου η βάση θα 
ανέβει ακόµη περισσότερο από πέρυσι που είχε σταµατήσει στα 18.204 µόρια! 
  

Εύκολη η εισαγωγή στο 2ο Πεδίο 
    Εύκολη η εισαγωγή για αυτούς που θέλουν να περάσουν τις "πύλες" των τµηµάτων 
Φυσικής, Χηµείας, και Μαθηµατικών! 
Σηµαντική αύξηση στις θέσεις αυτές προέβλεψε το υπουργείο Παιδείας! Από τις 7.483 
που είχαν δοθεί πέρυσι θα αυξηθούν στις 9.600! 

∆εν αλλάζουν πολλά στο 3ο Πεδίο της Υγείας 
   Οι επιστήµες που σχετίζονται µε την Υγεία θα παραµείνουν στα περσινά επίπεδα. Οι 
εισακτέοι που θα βάλουν στην κορυφή του µηχανογραφικού τους το τµήµα Ιατρικής 
Αθήνας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εισακτέοι δε θα ξεπεράσουν τους 150 και στην 
αντίστοιχη σχολή Θεσσαλονίκης τους 160. 
  

Μείωση των εισακτέων σε 4ο και 5ο επίπεδο 
    Μικρή µείωση έρχεται στο 4ο πεδίο λόγω συγχωνεύσεων (από 142 σε 110). 
Ωστόσο, στα Πολυτεχνικά τµήµατα δεν έρχονται αλλαγές. Η µείωση αφορά κυρίως 
τµήµατα τεχνολογικών ιδρυµάτων, καθώς από τα 95 που υπήρχαν πέρυσι θα ενταχθούν 
µόλις 64! 
   Στο 5ο Πεδίο τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και τεχνολογικά ιδρύµατα θα 
απορροφήσουν 8.500 από 9.523 πέρυσι! 
   Η µικρή µείωση οφείλεται στις συγχωνεύσεις αρκετών τµηµάτων ΤΕΙ από 44 σε 19! 
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα "Έθνος", το αποτέλεσµα είναι να αυξηθεί ο ανταγωνισµός 
και οι βάσεις εισαγωγής για τα περισσότερα από τα Τµήµατα της Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, ενώ θα διαµορφωθούν διαφορετικά οι αριθµοί των εισακτέων. 

 

Κατερίνα Σαρµά, Καθηγήτρια Εικαστικών 



ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ… INTERNET 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 & ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 
 

Το διαδίκτυο στο παρελθόν, στο παρόν και οι επιρροές του 
Το Internet, στην ελληνική «διαδίκτυο», ξεκίνησε πειραµατικά τη δεκαετία του 1960 µε 
την ονοµασία ARPA (Advanced Research Projects Agency). Αποτελούσε µέρος των 
ερευνητικών προγραµµάτων δύο πολύ γνωστών πανεπιστηµίων της Καλιφόρνια, του 
UCLA και του Stanford για λογαριασµό του Αµερικανικού Υπουργείου Αµύνης, ως 
δίκτυο επικοινωνίας, διοίκησης και ελέγχου στρατιωτικών βάσεων. Τη δεκαετία του 
1970 το ARPANET µετατράπηκε σε ένα ταχύτατο ψηφιακό ταχυδροµείο µεταξύ 
διάφορων Πανεπιστηµίων Αµερικής και Μ. Βρετανίας, καθώς το χρησιµοποιούσαν για 
συνεργασία σε ερευνητικά προγράµµατα, αλλά και για συζητήσεις πάνω σε θέµατα 
ποικίλου ενδιαφέροντος. Τη δεκαετία το 1980 και του 1990 η ανάπτυξή του υπήρξε 
ραγδαία, για να φτάσουµε στο σηµερινό Internet µε τις απεριόριστες δυνατότητές του και 
χρήσεις.   
Αυτή τη στιγµή το διαδίκτυο αποτελεί τη µεγαλύτερη βιβλιοθήκη πληροφοριών και 
υπηρεσιών παγκοσµίως. Χρησιµοποιείται για τη διεκπεραίωση συναλλαγών µε τράπεζες, 
καταστήµατα, δηµόσιες υπηρεσίες, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, εκπαιδευτικούς 
οργανισµούς κ.ά.  Αποτελεί σηµαντικό µέσο πληροφόρησης, ενηµέρωσης, ψυχαγωγίας 
και επικοινωνίας για τους κατοίκους από κάθε περιοχή του πλανήτη. 
Με δηµοφιλείς υπηρεσίες, όπως το Google Earth, µπορούµε να κάνουµε απίστευτα 
εικονικά ταξίδια και χωρίς να µετακινηθούµε από το χώρο µας να επισκεφτούµε κάθε 
γωνιά της γης. Με το Wikipedia, την πρώτη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, µπορούµε να 
αντλήσουµε πληροφορίες για οτιδήποτε χρειαστούµε. Τα  γνωστά σε όλους µας 
Facebook και Twitter, πέρα από τη χρήση τους ως µέσο προσωπικής επικοινωνίας και 
έκφρασης διαδικτυακής φιλίας, συνέβαλαν στην εξέγερση των πολιτών εναντίον 
τυραννικών πολιτευµάτων (Αραβική άνοιξη). 

 Η εύκολη πρόσβαση βέβαια στο διαδίκτυο είναι πλεονέκτηµα για το χρήστη, αποτελεί 
όµως ταυτόχρονα και µειονέκτηµα , επειδή ο καθένας µπορεί να δηµοσιεύσει οτιδήποτε, 
µε αποτέλεσµα η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της πληροφόρησης να µην είναι δεδοµένη 
και έτσι να οδηγούµαστε κάποιες φορές σε παραπληροφόρηση. Η εύκολη επίσης 
πρόσβαση δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος για εκµετάλλευση στοιχείων προσωπικών 
δεδοµένων (φωτογραφικό υλικό, πιστωτικές κάρτες κ.ά.).  
Ένα άλλο αρνητικό του διαδικτύου είναι η αλλοίωση που υφίσταται η γλώσσα µέσα 
από τη χρήση του, καθώς και η αλλοτρίωση των ανθρώπινων σχέσεων. Πράγµατι συχνά 
εξαιτίας του διαδικτύου χάνονται η αυθεντική επικοινωνία, τα συναισθήµατα που 
προκαλούνται από ένα διάλογο και οι εκφράσεις του προσώπου. Είναι αναµφισβήτητο 
γεγονός ότι το Internet θεωρείται πλέον το µεγαλύτερο και επικρατέστερο µέσο µαζικής 
ενηµέρωσης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Το κλειδί για την ασφάλεια στο διαδίκτυο 
και την αποφυγή κινδύνων κάθε είδους, όπως µας συµβουλεύουν πολλές οργανώσεις 
είναι η υπευθυνότητα και η αυτοπειθαρχία, η χρήση και όχι η κατάχρηση. 

 

Ψαθά Αθανασία, Καθηγήτρια Φιλόλογος 



 

«ΣΕΡΦΑΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» 
    Με αφορµή τον πρώτο επετειακό (10ετή) εορτασµό της Ηµέρας Ασφαλούς  
∆ιαδικτύου την Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013, αποφάσισα στο πρώτο τεύχος της 
εφηµερίδας µας να βρω και να σας δώσω µερικές χρήσιµες και απλές οδηγίες για να … 
σερφάρετε µε ασφάλεια.  Το ∆ιαδίκτυο (internet) εκτός από ανεξάντλητη πηγή κάθε 
είδους πληροφόρησης αποτελεί και µέσο ψυχαγωγίας κι ένα από τα πλέον δηµοφιλή 
µέσα επικοινωνίας µεταξύ των νέων και όχι µόνο. Η χρήση του όµως πολλές φορές 
εγκυµονεί κινδύνους, που πολλά παιδιά αγνοούν λόγω ελλιπούς πληροφόρησης  ή και  
αδιαφορίας για την ασφάλεια. Ο λόγος είναι, ότι δεν πιστεύουν πως µπορεί να τους 
συµβεί κάτι  άσχηµο, αφού απλά σερφάρουν στο internet. Η πραγµατικότητα όµως τους  
διαψεύδει  και αυτός είναι ο λόγος  που  θέλησα να γράψω αυτό το άρθρο, ώστε όλα  τα 
παιδιά (αλλά και οι γονείς) να ενηµερωθούν  για τους κινδύνους  και  τους τρόπους 
προφύλαξης, κι έτσι να έχουν  µια ασφαλή  πλοήγηση  στην κοινωνία της  πληροφορίας. 
    Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
•     Μη συνδέεστε για πολύ ώρα στο διαδίκτυο.  
•   Μη δίνετε το όνοµά σας, το πού µένετε ή το σχολείο στο οποίο πηγαίνετε σε ιστο-
σελίδες ή σε άτοµα που γνωρίζετε στο διαδίκτυο.   
•   Σε περίπτωση που νιώσετε άβολα είτε διαβάζοντας κάποιο µήνυµα, είτε συνοµι-
λώντας στο διαδίκτυο,  κλείστε τη σύνδεση και αµέσως ενηµερώστε  τους γονείς σας για 
ό,τι είδατε ή  διαβάσατε.  
•   Μην ανοίγετε τα παράθυρα µε διαφηµίσεις παιχνιδιών ή νέων ταινιών που εµφανί-
ζονται στην οθόνη του Η/Υ σας. Πολλές φορές επιλέγοντάς τα, συνδέεστε χωρίς να το 
γνωρίζετε µε σελίδες που έχουν βλαβερό για εσάς περιεχόµενο.  
•   Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν κάποιος  «φίλος» που γνωρίσατε µέσω διαδικτύου 
σας ζητήσει να συναντηθείτε. Ενηµερώστε τους γονείς σας ή κάποιον µεγαλύτερό σας, 
ώστε να είναι µαζί σας στη συνάντηση.  
•   Μην πιστεύετε εύκολα αυτά που σας λένε ή διαβάζετε στο διαδίκτυο. ∆εν είναι πάντα 
αλήθεια.  
•   Έχετε πάντα υπόψη σας, ότι οι ιοί βρίσκονται παντού: σε e-mails, σε δισκέτες, σε 
αρχεία που «κατεβάζετε» από το διαδίκτυο.  
    Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ / ΕΦΗΒΟΥΣ 
•   Αποφεύγετε να διαχέετε τα προσωπικά σας στοιχεία (όνοµα, διεύθυνση, αριθµό ταυ-
τότητας, διαβατηρίου κτλ.) στο διαδίκτυο.  
•   Κρατήστε µυστικό τον κωδικό σύνδεσής  σας στο διαδίκτυο 
•   ∆ιαβάστε προσεκτικά κάθε µήνυµα και παράθυρο που εµφανίζεται στην οθόνη του 
υπολογιστή σας.  
•   Μην ανοίγετε τα παράθυρα που εµφανίζονται στην οθόνη του Η/Υ σας (pop-up 
windows) µιας και µπορεί να κρύβουν κινδύνους τόσο για τη λειτουργία του Η/Υ σας,  
όσο και για τα προσωπικά σας στοιχεία, αφού έχουν αναπτυχθεί τρόποι για την 
καταστρατήγησή τους.  
•   ∆ώστε προσοχή στα δωµάτια άµεσης συνοµιλίας (chatrooms).  Να διαβάζετε πάντα 
την πολιτική που εφαρµόζουν όσον αφορά την ασφάλεια  των  προσωπικών σας 
δεδοµένων.  
•   Μην αποκαλύπτετε τα πραγµατικά σας στοιχεία και µην είστε ευκολόπιστοι σε όσα 
σας λένε. 
 



  
•   Να διατηρείτε πάντα µία κριτική άποψη και συµπεριφορά απέναντι σε αυτά που 
βλέπετε, ακούτε και διαβάζετε στο διαδίκτυο και πολύ περισσότερο σε αυτά που 
ενδεχοµένως κάποιοι να σας περιγράφουν.  
•   Σε περίπτωση που το άτοµο, µε το οποίο συνοµιλείτε, σας κάνει να νιώσετε άβολα, 
διακόψτε τη συνοµιλία και αναφέρετε το συµβάν σε κάποιον που εµπιστεύεστε (π.χ. 
γονείς, κηδεµόνας, φίλοι).  
•   Σε περίπτωση που θα συναντήσετε το άτοµο µε το οποίο συνοµιλείτε µέσω διαδι-
κτύου,  ενηµερώστε κάποιον για τη συνάντηση αυτή και πηγαίνετε συνοδευόµενοι από 
τους φίλους σας. Προτιµήστε η συνάντηση να γίνει σε κάποιο δηµόσιο χώρο, όπου θα 
υπάρχει κόσµος. 
     E-MAILS  
•   Μη δίνετε ποτέ το e-mail σας σε ανθρώπους που δε γνωρίζετε.  
•   Μην ανοίγετε ποτέ άγνωστα e-mails. Ο ηλεκτρονικός σας υπολογιστής µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί από απατεώνες του ιντερνέτ µε βλαβερά αποτελέσµατα, όπως ιούς, κλοπή 
κωδικού σύνδεσης στο ιντερνέτ και υπέρογκους λογαριασµούς τηλεφώνου.  
•   Μην ανοίγετε e-mails που σας υπόσχονται ότι κερδίσατε κάποιο βραβείο ή χρήµατα.  
    Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΓΟΝΕΙΣ 
•  Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις συναλλαγές µέσω διαδικτύου, όταν αυτές θα 
γίνουν µε την πιστωτική σας κάρτα.  
•   Μην παρασύρεστε από παράθυρα διαφηµίσεων που σχετίζονται µε τυχερά παιχνίδια 
τζόγου.   
•   Μη γνωστοποιείτε τα προσωπικά σας στοιχεία στο διαδίκτυο,  π.χ.  το όνοµα σας,  τη 
διεύθυνσή σας,  τον αριθµό της ταυτότητάς σας ή της πιστωτικής σας κάρτας.  
•   Στην περίπτωση που είστε γονείς  και έχετε παιδιά, που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο, 
τοποθετήστε τον υπολογιστή σε έναν κεντρικό κοινόχρηστο χώρο του σπιτιού σας,  ώστε 
να τα επιβλέπετε.  
•   Εγκαταστήστε ειδικά λογισµικά φίλτρα, τα οποία  «µπλοκάρουν»  την πρόσβαση σε 
σελίδες απαγορευµένου και βλαβερού περιεχοµένου για τα παιδιά και παράλληλα 
φτιάξτε µία λίστα µε ιστοσελίδες που εσείς εγκρίνετε για τα παιδιά σας.   
•   Συµβουλέψτε τα παιδιά σας να µην είναι ευκολόπιστα και να µην δίνουν σε αγνώ-
στους τα προσωπικά τους στοιχεία. Μιλήστε τους για  τους κινδύνους, που µία τέτοια 
πράξη συνεπάγεται.   
 
     Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο 
µπορείτε να επισκεφτείτε τους παρακάτω δικτυακούς χώρους:  
• Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων – Εκπαιδευτική Πύλη:                                                 

http://www.e-yliko.gr/htmls/pc_use/ssearch2.aspx 
• Εθνική Γραµµατεία Νέας Γενιάς: http://www.neagenia.gr 
• Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο: http://www.sch.gr 
• Ελληνική Γραµµή Αναφοράς Παράνοµου Περιεχοµένου στο Ιντερνέτ: www.safeline.gr 
• Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση Ε.ΚΑΤ.Ο.: www.ekato.org 
• http://www.saferinternet.gr 
• http://www.0-18.gr/gia-paidia/nea/syntagi-gia-asfali-ploigisi-sto-internet 

http://www.astynomia.gr 
 

Μάνος Βάµβουκας Β1 



ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΕΠΙ … ΤΟΠΟΥ 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ 

ΡΟΓ∆ΙΑ: ΤΟΠΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΡΟΓ∆ΙΑ : Το τοπωνύµιο είναι φυτώνυµο και απαντά ήδη το 1248 σε έγγραφο του κατάστιχου των 
Μοναστηριών και των Εκκλησιών του κοινού ως «Ροδέα µε το κάστρο», υποδηλώνοντας προφανώς το 
Γενουάτικο, ή προγενέστερο, κάστρο που βρισκόταν τότε στη θέση του Βενετσιάνικου οχυρού του 
Παλαιοκάστρου.  

Γεωγραφική θέση: η Ροδιά (ή 
Ρογδιά) βρίσκεται σε θέση ιδιαίτερα 
προνοµιακή, στην πλαγιά της 
Μαρµαροκεφάλας (υψόµ. 300µ) 
πάνω από την κοιλάδα του 
Παλαιοκάστρου, 16 περίπου χλµ. 
βορειο-δυτικά του Ηρακλείου. Τα 
τελευταία χρόνια αναπτύσσεται 
ραγδαία σε οικιστικό κέντρο µε 
υψηλής ποιότητας κατοικίες. ∆ε 
συµβαίνει όµως το ίδιο στις µικρές 
παράλιες ζώνες της Παντάνασσας και 
του Παλαίκαστρου, όπου η άναρχη 
και αυθαίρετη δόµηση έχει 
δηµιουργήσει µεγάλα προβλήµατα. 
Χαρακτηρίζεται ορεινή περιοχή, έχει 

έκταση 21,6 τ.χλµ., ενώ το µέσο υψόµετρο της περιοχής είναι 237 µ. 
Πληθυσµός: Μια από τις αρχαιότερες µνείες του οικισµού βρίσκεται σε πράξη του 1356 του Αρχείου 
του ∆ούκα της Κρήτης, όπου ο οικισµός αναφέρεται ταυτόχρονα ως Ροδέα και ως «Κερά Ροδέα» µε την 
Αγ. Μαρίνα και την Αγ. Άννα. Στο ίδιο έγγραφο περιλαµβάνονται αρκετά τοπωνύµια της ευρύτερης 
κτηµατικής περιφέρειας της Ροδιάς. Ανάµεσα σ’ αυτά το «Άγιο Κερατίνι», η «Βουρκία», η 
«Σκορπιστή», το «Χωνί» και η «Παλεκκλησιά που ονοµάζεται Αγ. Παύλος» Μερικές δεκαετίες 
αργότερα, το 1395, ο οικισµός µνηµονεύεται ξανά σε δικαστική απόφαση του ∆ουκικού Αρχείου του 
Χάνδακα, ως χωριό µε το όνοµα Κερά Ροδέα, προσωνυµία που συνοδεύει το σηµερινό όνοµα του 
οικισµού σε όλα σχεδόν τα έγγραφα και τους χάρτες της Βενετοκρατίας.  
   Στα γνωστά χωρογραφικά σχεδιάσµατα του Βενετού µηχανικού Fr. Basilicata της πρώτης 
τριακονταετίας του 17ου αι. αποτυπώνονται εκτός από τον ίδιο τον οικισµού, τα βουνά της Κερά 
Ροδέας, καθώς και ο δρόµος που οδηγεί από την κοιλάδα και την παραλία του Παλαιοκάστρου στην 
Κερά Ροδέα. Παρά το γεγονός όµως ότι σηµειώνεται σε χάρτες και έγγραφα της Βενετοκρατίας, η 
Ροδιά δεν αναφέρεται στις απογραφές της ίδιας περιόδου. Η πρώτη απογραφή στην οποία εµφανίζεται 
το όνοµα του οικισµού, και µάλιστα µε τη σηµερινή του µορφή, είναι η τουρκική του 1671 που έγινε 
δυο χρόνια µετά την τουρκική κατάληψη για την επιβολή κεφαλικού φόρου, όπου αναφέρεται ως Rodya 
µε 9 χαράτσια. 
   Στην περίοδο της αιγυπτιοκρατίας (1830-1840), στην απογραφή που έγινε το 1832-1833, αναγράφεται 
ως Rogdhia µε 50 χριστιανικές οικογένειες. Ο Άγγλος περιηγητής R. Pashley, ο οποίος επισκέφτηκε τον 
οικισµό το 1834, σηµειώνει ότι ο πληθυσµός ανερχόταν στις 25 οικογένειες ενώ παλαιότερα υπήρχαν 
80. Ιδιαίτερα σηµαντική για την οικιστική ιστορία της Ροδιάς είναι η παρατήρηση του ίδιου ότι κατά 
την επίσκεψή του όλα τα παλιά σπίτια είχαν καταστραφεί από τους µωαµεθανούς και είχαν 
αντικατασταθεί µε καινούρια. Στην απογραφή του 1881 περιλαµβάνεται ως Ροδιά στο δήµο Τυλίσσου 
µε 388 χριστιανούς κατοίκους. Στο ίδιο δήµο αναφέρεται το 1900 µε 606 κατοίκους, ενώ το 1928 έδρα 
κοινότητας µε 703 κατοίκους. 
   Το 1991 σύµφωνα µε την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. κατοικείται από 1066 κατοίκους, από τους οποίους 
οι 734 στον οικισµό της Ρογδιάς, οι 13 στον οικισµό «Καπετανάκη µετόχι», οι 127 στα Λινοπεράµατα, 
οι 37 στη Μονή Σαββαθιανών, οι 92 στο Παλαίκαστρο και οι υπόλοιποι 63 στον οικισµό Παντάνασσα, 
µε πληθυσµιακή πυκνότητα 49,35 κατοίκους ανά τ.χλµ. 



  Σήµερα, σύµφωνα µε τα τελευταία απογραφικά στοιχεία του 2001, ο συνολικός πληθυσµός της 
Ρογδιάς µε τους οικισµούς της, ανέρχεται στους 1319 κατοίκους µε πληθυσµιακή πυκνότητα 61 
κατοίκους ανά τ.χλµ. Το 1998 η κοινότητα Ρογδιάς καταργήθηκε και από τότε αποτελεί ∆ηµοτικό 
∆ιαµέρισµα αρχικά του ∆ήµου Γαζίου και σήµερα του ∆ήµου Μαλεβιζίου. 
Ενετικά µνηµεία: Στους οικισµούς της Ροδιάς, των Λινοπεραµάτων, της Παντάνασσας και του 

Παλαιοκάστρου βρίσκονται διάσπαρτες ενετικές 
επαύλεις, µε γνωστότερη εκείνη των Καλλέργηδων στη 
Ροδιά, η οποία αποτελεί και το µοναδικό δείγµα ιδιωτικής 
κατοικίας που σώθηκε από την περίοδο της Ενετοκρατίας. 
Το ενετικό Μέγαρο των Γεωργίου και Φραγκίσκου 
Μοδινών, φεουδαρχών της περιοχής, κηρύχθηκε 
διατηρητέο µνηµείο. 
Εκκλησιαστικά µνηµεία της περιοχής:  
Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΟΓ∆ΙΑΣ: ∆ίπλα στη 
βενετσιάνικη έπαυλη, στο κέντρο του χωριού,  βρίσκεται 
ένα από τα σηµαντικότερα βυζαντινά µνηµεία της 
δηµοτικής περιφέρειας Μαλεβιζίου, ο ναός της Παναγίας 

της Ροδέας µε ερειπωµένο παρεκκλήσιο προσαρτηµένο στο βορειοανατολικό του τµήµα. Το αρχικό 
κτίριο που χρονολογείται στη µεσοβυζαντινή περίοδο, ανήκε πιθανόν στον αρχιτεκτονικό τύπο του 
σταυροειδούς εγγεγραµµένου µε τρούλο. Κατά την περίοδο της βενετοκρατίας ο σταυροειδής 
εγγεγραµµένος µε τρούλο ναός µετατράπηκε σε µονόχωρο µεγάλων διαστάσεων, ενσωµατώνοντας 
τµήµατα των παλαιότερων αρχιτεκτονικών φάσεων.  
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΑΒΒΑΘΙΑΝΩΝ: Ονοµαστό µοναστήρι που 
βρίσκεται σε µια περιοχή εξαιρετικής οµορφιάς, µε πελώρια δέντρα και αγρία βλάστηση, µε ωραία θέα 

και πολλές µνήµες από παλαιότερες εποχές. Η 
απόσταση του από το Ηράκλειο είναι 20 
χιλιόµετρα. Είναι ένα από τα πολλά 
µοναστήρια που λειτουργούσαν το 17 αιώνα 
γύρω από την πρωτεύουσα της Βενετο-
κρατούµενης Κρήτης, το Χάνδακα (σηµερινό 
Ηράκλειο). 
  Επί ενετοκρατίας ονοµαζόταν ‘‘Μονή του 
κυρ Σαββατίου’’ και έτσι αναφέρεται σε 
έγγραφα της εποχής. Για την παλιότερη 
ιστορία της Μονής δεν υπάρχουν αρκετά 
στοιχεία. Η παράδοση µιλά για πειρατικές 
επιδροµές, λόγω των οποίων οι µονάχοι από 

τα παραθαλάσσια µοναστήρια αποφάσισαν να εγκατασταθούν σε πιο ασφαλή περιοχή και ίδρυσαν τη 
Μονή Σαββαθιανών. Επί Ενετοκρατίας ήταν ονοµαστό µοναστήρι. Και φαίνεται να κυριαρχούσε 
ανάµεσα σε πολλά µικρότερα µοναστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής. Πολλά απ΄ αυτά βρίσκονταν 
στην παράλια µε πιο χαρακτηριστικό το παράδειγµα της Μονής Αγίας Πελαγίας που βρισκόταν στον 
οµώνυµο σηµερινό παραλιακό οικισµό. Η Αγία Πελαγία παρέµεινε για πολλούς αιώνες φηµισµένο 
προσκύνηµα και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας γινόταν εκεί ένα από τα µεγαλύτερα πανηγύρια 
της Κρήτης. Ως Κέντρο της ορθόδοξης λατρείας και κοιτίδα της µοναστικής παράδοσης στην περιοχή 
θα πρέπει να θεωρείται ο σπηλαιώδης ναός του Άγιου Αντωνίου που βρίσκεται πολύ κοντά στο 
µοναστήρι. Πιθανότατα να λειτουργούσαν στον ίδιο χώρο όχι ένα αλλά δυο µοναστήρια, το ένα µε 
καθολικό το ναό του Άγιου Αντωνίου και το άλλο µε καθολικό το ναό της Θεοτόκου. 
   Ο ναός της Θεοτόκου είναι καθολικό και του σηµερινού µοναστηριού. Ένα σύντοµο µονοπάτι µήκους 
διακοσίων περίπου µέτρων χωρίζει τους δυο ναούς. Παρεµβάλλεται ένας µικρός χείµαρρος, στις όχθες 
του οποίου υπάρχουν καρυδιές και αλλά δέντρα. Για να γίνει ευκολότερη η διάβαση και η επικοινωνία 
ανάµεσα στα δυο λατρευτικά κέντρα οι παλιοί µονάχοι κατασκεύασαν µια πέτρινη γέφυρα η οποία 
διασώζεται ακόµη µαζί µε µια επιγραφή που αναφέρει τη χρονολογία 1596. Ανάµεσα στους 
Ηγούµενους της Μονής Σαββαθιανών ήταν και ο ονοµαστός λόγιος της Ενετοκρατίας Μάξιµος 
Μαργούνιος. Την εποχή εκείνη το µοναστήρι βρισκόταν σε ακµή, αλλά η τουρκική κατάκτηση (που 



ολοκληρώθηκε το1669) δηµιούργησε ποικίλα προβλήµατα. Η Μονή καταστράφηκε και ερηµώθηκε, 
όπως ερηµώθηκαν και όλα τα κοντινά µοναστήρια στα 22 χρόνια της πιο σκληρής πολιορκίας της 
ανθρώπινης ιστορίας, της πολιορκίας του σηµερινού Ηρακλείου (1647-1669). Οι καλόγεροι των 
Σαββαθιανών πολέµησαν τον εισβολέα και συνελήφθησαν αιχµάλωτοι για να αποσταλούν στην 
Αµερική ως δούλοι. Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να απελευθερωθούν ύστερα από 
ενέργειες του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Επέστρεψαν στο µοναστήρι τους αλλά το βρήκαν έρηµο και 
η περιουσία του είχε διαρπαγεί από τους κατακτητές, όπως συνηθιζόταν. Κατέφυγαν στην τούρκικη 
δικαιοσύνη αλλά δε δικαιώθηκαν. Ανοικοδόµησαν τα ερείπια και περιήλθαν στην κατοχή τους τα 
ερείπια των κοντινών µικρών µοναστηριών. Ο σηµερινός επισκέπτης µπορεί να δει ερείπια τέτοιων 
µοναστηριών µέσα στο γραφικό φαράγγι του Αλµυρού, που βρίσκεται κοντά στην πηγή του Αλµυρού, 
πριν ξεκινήσει να ανηφορίζει για τη Ρογδιά και τη Μονή Σαββαθιανών. Η τραγική αυτή συγκυρία 
συντέλεσε στο να αντιµετωπίσει η Μονή για πολλούς αιώνες την έλλειψη χρηµάτων και περιουσιακών 
στοιχείων. Αυτό, όµως, δεν πτόησε τους µοναχούς. Με σκληρή προσπάθεια κατάφεραν να 
ανασυγκροτήσουν το παλιό ιστορικό µοναστήρι. 
   Τα οικονοµικά προβλήµατα συνεχίστηκαν και καθ’ όλη την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Στις 
επαναστάσεις του 1821 και του 1866 πήραν µέρος και οι µοναχοί των Σαββαθιανών. Ένας από τους πιο 
γενναίους ανταγωνιστές του 1866, µάλιστα ήταν διάκος στη Μονή, ο Ευµένιος Βουρεξάκης που 
σκοτώθηκε στη µάχη του Αλµυρού. Ο τάφος του βρίσκεται δίπλα στο ναό της Θεοτόκου στα 
Σαββαθιανά µαζί µε τον τάφο ενός άλλου σπουδαίου αγωνιστή, του Ηρακλή Κοκκινίδη. 
    Στη Μονή Σαββαθιανών ζωγραφίστηκε πριν από το 1770 µια εικόνα µεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Η 
εικόνα ‘‘Μέγας ει Κύριε’’ που πανοµοιότυπο της υπάρχει στη Μονή Τοπλού. Είναι έργα του ίδιου του 
ζωγράφου. Του Ιωάννη Κορνάρου. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν γνωστή µόνο η εικόνα του 
Τοπλού. Για την εικόνα των Σαββαθιανών υπήρχε η πληροφορία από παλιό χειρόγραφο, αλλά όλοι 
πίστευαν ότι έχει χαθεί. Το 1991 οι καλογριές παρέδωσαν στην αρχαιολογική υπηρεσία µιαν εικόνα 
κατάµαυρη και ξεφτισµένη από το χρόνο. Ο προσεκτικός καθαρισµός της αποκάλυψε τµήµατα της 
πολυπρόσωπης ωραίας εικόνας του Ιωάννη Κορνάρου! 
    Μετά το 19ο αιώνα ο αριθµός των µονάχων άρχισε να µειώνεται και µετά το 1945 εγκαταστάθηκαν 
εκεί καλογριές από γυναικεία Μονή της Πελοποννήσου. Οι καλογριές αντικατέστησαν τους γέροντες 
µοναχούς. Σήµερα η Μονή είναι Κοινοβιακή και έχει 25 µονάχες. Θαυµάσια έργα τους είναι τα ωραία 
ιερατικά άµφια, τα οποία κατασκευάζουν στους κρητικούς αργαλειούς, όπως επίσης και αλλά κρητικά 
κεντήµατα.  
 
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ: Κοντά στην ορεινή περιοχή Κακάδι δυτικά έως βορειοδυτικά της Ροδιάς και νοτιοδυτικά 
της µονής Σαββατιανών βρίσκεται ένα ακόµη εκκλησιαστικό κτίσµα της Ενετοκρατίας στην περιφερικά 
του χωριού ο ναός της Αγ. Άννας. Η πλαγιά του λόφου µε τις πηγές και τα ρυάκια όπου είναι κτισµένος 
ο ναός έχει άµεση οπτική επαφή µε τον Τίµιο Σταύρο στην κορυφή του Στρούµπουλα. Από την ίδια 
θέση παρέχεται η δυνατότητα πλήρους κατόπτευσης της νοτιοδυτικής εισόδου του φαραγγιού του 
Αλµυρού και των υψωµάτων που το περικλείουν. 
   Ο ναός είναι µονόχωρος καµαροσκεπής µε ιδιαίτερα τονισµένο τον κατά µήκος άξονα, θύρα εισόδου 
στο νότιο τοίχο µε λαξευτό περίθυρο και µικρό φωτιστικό παράθυρο µε πώρινο οξυκόρυφο πλαίσιο 
στην ίδια πλευρά. Ο ναός της Αγίας Άννας αναφέρεται το 1356 σε συµβολαιογραφική πράξη του 
Αρχείου του ∆ούκα της Κρήτης και το 1635 στο Κατάστιχο των µοναστηριών του Χάνδακα ως «µετόχι 
µε το ναό της Αγ. Άννας». Υπάγεται στα Σαββατιανά και ανακαινίστηκε πρόσφατα µε την φροντίδα της 
µονής.  

Μανόλης Βάµβουκας Β1  
 



 

Φόδελε Ηρακλείου 
   Το Φόδελε είναι χωριό στην 
επαρχία Μαλεβιζίου και οµώνυµο 
∆ηµοτικό διαµέρισµα του ∆ήµου 
Μαλεβιζίου στο Νοµό Ηρακλείου, 
µε 540 κατοίκους το 2001. Η 
απόστασή του από το Ηράκλειο 
είναι 29 χιλιόµετρα. Βρίσκεται στο 
µέσο κοιλάδας, κατάφυτης από 
πορτοκαλεώνες. Μάλιστα το χωριό 
φηµίζεται για τα εύγευστα 
πορτοκάλια του. ∆ιαρρέεται από τον 
ποταµό Παντοµάντρη. Οι κάτοικοι 
ασχολούνται µε τη γεωργία και 
λιγότερο µε την κτηνοτροφία. Το 
χωριό υδρεύεται από δίκτυο 

παρακείµενων πηγών. Στον οικισµό βρίσκονται οι εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου και της Κοιµήσεως 
της Θεοτόκου, καθώς επίσης και τα εξωκλήσια του Ευαγγελισµού, των Αγίων Πάντων, του Αγίου 
Γεωργίου, του Αγίου Ιωάννου και των Εισοδίων της Θεοτόκου. Στο χωριό ανάµεσα στα άλλα 
λειτουργούν νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό Σχολείο.  

Ιστορικά στοιχεία 
Αρχαία-Βυζαντινά χρόνια 

   Στην περιοχή του σηµερινού χωριού διαπιστώθηκε τελευταία ότι βρισκόταν η αρχαία πόλη 
Παντοµάτριον, της οποίας το όνοµα διασώζεται στον ποταµό. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τις 

φιλολογικές μαρτυρίες, τον αριθμό των τυχαίων ευρημάτων, το πλούσιο φυσικό περιβάλλον το 

Φόδελε συνιστά περιοχή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αρχαιολογικό τοπίο. Τυχαία ευρήματα και 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα αναφέρονται στις περιοχές Γιαλισκάρι, Λενικά, Ανεμοκερατιά κ.ά. Στη 

περιοχή των Πέρα Γαλήνων Έλληνες αρχαιολόγοι (Μπάνου, Τσιβιλίκα, Λιανέρης) ανασκάπτουν, από 

το 1993, εντυπωσιακό μινωικό οικισμό με αξιόλογα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα (μεσομινωικό 

συγκρότημα, πιθανότατα 2 ορόφων) και κινητά ευρήματα, ο οποίος, σύμφωνα με τους ίδιους 

εντάσσεται στο δίκτυο μινωικών λιμανιών – σταθμών της βόρειας ακτής ήδη από τα 

παλαιοανακτορικά χρόνια (1900-1700 π.Χ).  

   Η παράκτια κοιλάδα του Φόδελε ταυτίζεται από ερευνητές με το πιθανό επίνειο της Αξού, 

Παντομάντριον, αρχαία πόλη που τοποθετείται από τον Πλίνιο τον Πτολεμαίο μετά το ''Δίον Ακρον'' 

(ίσως το σημερινό ακρωτήριο Σταυρού που κλείνει από δυτικά το όρμο του Φόδελε), τοπωνύμιο που 

συνδέεται επιγραφικά και με την Ελεύθερνα. 

   Σύμφωνα με τον P. Faure, εντοπίστηκαν το 1963 ρωμαϊκά κατάλοιπα στη θέση ελληνικά ή Λενικά, 

άποψη που αμφισβήτησε το 1989, ο Άγγλος αρχαιολόγος I. Sanders σε περιορισμένη όμως στο χώρο 

της βυζαντινής εκκλησιάς έρευνα. 

   Σε παλαιότερη εποχή, πιθανότατα κατά τη βυζαντινή περίοδο, στη θέση Σκοτεινή, Λουµπινιές ή στα 
Αρχοντικά βρισκόταν χωριό µε άλλο όνοµα, όπως πιστοποιούν ερείπια από παλαιά κτίσµατα.  
   Η σηµερινή εκκλησία των Εισοδίων κτίστηκε στο ανατολικό τµήµα στη θέση παλαιότερης εκκλησίας, 
σταυροειδούς, εγγεγραµµένης µε τρούλο και τρίκλιτης, σε σχήµα βασιλικής του 11ου ή 12ου αι. 
Υπάρχουν διάφορα γλυπτά και επίσης πλάκα, η οποία παριστάνει θηρίο. Όλα αυτά ανήκουν στην 
παλαιοχριστιανική βασιλική. Η σηµερινή εκκλησία οικοδοµήθηκε µε δαπάνες του Μιχαήλ 
Μελισσουργού και της συζύγου του, Ειρήνης, το 1323. Ήταν κατάγραφος, όµως δε σώζονται οι 
τοιχογραφίες. 
    

Ονομασία και απογραφές 
   Το σηµερινό χωριό κτίστηκε σε µεταγενέστερη εποχή.  Το τοπωνύμιο Φόδελε αναφέρεται το 1248 

σε έγγραφο του Κατάστιχου των Μοναστηρίων του Κοινού, ως περιοχή που η αυτοκρατορική μονή 



Σφάκας κατέχει καλλιεργήσιμη γη. Αποδίδεται στους πρώτους οικιστές Fodele (Fodelle), επώνυμο που 

μαρτυρείται σε κείμενα του 13ου και 14ου αιώνα, μεταξύ των οποίων ο κατάλογος των 

δουλοπάροικων Κρητών που απελευθερώθηκαν με τη συνθήκη (1299) του Αλέξιου Καλλέργη. 

Αργότερα στα μέσα του 14ου αιώνα, σύμφωνα με νοταριακές πράξεις το Φόδελε συνιστά φέουδο της 

ρεθυμνιώτικης οικογένειας αρχόντων των Μελισσηνών ή Μελισσουργών. 

   Στην παλαιότερη, γνωστή έως σήμερα, απογραφή του 1577 από το γενικό προβλεπτή Giacomo 

Foscarini ο οικισμός αναφέρεται ως Fodhele της επαρχίας Μυλοποτάμου με 129 κατοίκους. Κατά τη 

ψήφιση του δημοτικού νόμου από τη Γενική Συνέλευση του 1879 υπάγεται στο δήμο Δαμάστας, στο 

1901 με τις διοικητικές ανακατατάξεις προσαρτήθηκε στο δήμο Τυλίσου επαρχίας Μαλεβιζίου, από το 

1925-1998 συνιστά αυτόνομη κοινότατα, ενώ με τον «Καποδιστρία» μέρος του δήμου Γαζίου και τον 

«Καλλικράτη» μέρος του Δήμου Μαλεβιζίου. 

    

Σχέση με Δομήνικο Θεοτόκοπουλο 
   Το χωριό συνδέθηκε µε το µεγάλο ζωγράφο ∆οµήνικο Θεοτοκόπουλο. Η διατήρηση του επωνύµου 
Θεοτοκάκης στο χωριό οδήγησε στο συµπέρασµα ότι ο Ελ Γκρέκο καταγόταν από εκεί. Σύµφωνα µε 
τον Α. Κύρου πιστεύεται ότι το σπίτι, το παλαιό αρχοντικό, του Θεοτοκόπουλου βρισκόταν στον 
παλαιό οικισµό Σκοτεινή. Ωστόσο, ο Πρεβελάκης και άλλοι αντικρούουν τον ισχυρισµό αυτό, κάνοντας 
λόγο για καταγωγή από το Ηράκλειο. Η άποψη αυτή ενισχύθηκε από την ανακοίνωση του Κ. Μέρτζιου 
στο 1ο Κρητολογικό Συνέδριο (1961). Επίσης, στον Καστροφύλακα (Κ 36) αναφέρεται ότι ο αδερφός 
του καλλιτέχνη, Μανούσος, ήταν ενοικιαστής κτηµάτων στο Χάνδακα. ∆εν αποκλείεται όµως ο 
πατέρας του Ελ Γκρέκο να είχε γεννηθεί στο Φόδελε και έπειτα να ήρθε στο Χάνδακα. Στηριζόµενοι 
στην άποψη της καταγωγής του Θεοτοκοπούλου από το Φόδελε οι καθηγητές και φοιτητές στο 
Πανεπιστήµιο του Βαγιαδολίδ της Ισπανίας, ενετοίχισαν το 1934 ειδική στήλη µε επιγραφή στα 
ελληνικά και στα ισπανικά, σε πλάκα από το βράχο του Τολέδο, όπου έζησε και πέθανε ο µεγάλος 
ζωγράφος.  
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El Greco 
«Τι κι' αν πέθανε πριν τριακόσια πενήντα χρόνια, όταν η 
ουσία της αγωνίας του είναι µια µε την δική µας, όταν η 

οργή, αυτή πού γκρεµίζει και φτιάχνει είναι και σηµερινή, 
όταν την παρουσία του αρχίζει ο αιώνας µας να την αγγίζει». 

   Αυτά σηµειώνει το 1964, χρονιά που είχε χαρακτηρισθεί σαν 
«έτος Γκρέκο», η επιτροπή εορτασµού σ' ένα «αφιέρωµα για τα 
τριακόσια πενήντα χρόνια από το θάνατο του ∆οµήνικου 
Θεοτοκόπουλου». 
  Την ίδια χρονιά, στα πλαίσια αυτού του εορτασµού, η επίσηµη 
Ελλάδα µε εκπροσώπους της τους υπουργούς κ.κ. Α. Παπαν-
δρέου, Κ. Μαρή και Γ. Μυλωνά, η πνευµατική της ηγεσία, ο 
καλλιτεχνικός της κόσµος και η ξένη διπλωµατική εκπροσώ-                 
πηση, τίµησαν µε την παρουσία τους την τελετή για τα 
αποκαλυπτήρια της προτοµής του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου 
στην πλατεία του Φόδελε, που φιλοτέχνησε και χάρισε ο γλύπτης 
Θ. Απάρτης στην γενέτειρα του µεγάλου ζωγράφου. 

   Στην ίδια πλατεία, δίπλα στον γέρικο πλάτανο, µένει πάντα εντοιχισµένη η πλάκα που έφεραν ως εδώ 
το 1934 οι Ισπανοί εκπρόσωποι του Πανεπιστηµίου Βαλλιαδολίδ µε χαραγµένη τη µορφή του 
ζωγράφου και την αναµνηστική επιγραφή για το προσκύνηµα τους: 

"LA FACULTAD DE HISTORIA  
DE LA UNIVERSITAD DE VALLADOLID  
ALMA EN EL CORAZON DE KASTILLIA 

OFRENDA A FODELE ESTA PIEDRA 
ARRANCADA DE TOLEDO 

EN MEMORIA DELA GLORIA INMORTAL  
DE DOMENIKOS THEOTOKOPOULOS 

JULIO 1934" 
"Η ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΛΙΑ∆ΟΛΙ∆ 
ΠΑΛΜΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΙΛΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΦΟ∆ΕΛΕ ΤΗ ΠΕΤΡΑ ΑΥΤΗ 
ΒΓΑΛΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΧΟ ΤΟΥ ΤΟΛΕ∆Ο 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ∆ΟΞΑΣ 
ΤΟΥ ∆ΟΜΗΝΙΚΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1934" 

 



Ο ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος γεννήθηκε στα 1541µ.Χ. 
 στο Φόδελε Ηρακλείου Κρήτης. 

   Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε σ’ αυτό το ειδυλλιακό περιβάλλον, µέσα σε µια λαγκαδιά, µε ένα 
ποτάµι να την διασχίζει κυλώντας µέσα από ένα δάσος µε πορτοκαλιές και αιωνόβια πλατάνια στις 
ακροποταµιές και µε οξύκορφα βουνά να κρέµονται γύρω—γύρω απειλή µα και προστασία για τους 
«εντός των τειχών». Σ' ένα τέτοιο περιβάλλον δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη διαµόρφωση του 
ιδιόµορφου χαρακτήρα του και το Βυζαντινό εκκλησάκι της Παναγιάς του δίνει το ερέθισµα να 
ασχοληθεί µα την αγιογραφία και να εκφραστεί µε αυτήν. 
   Θα έρθει στον Χάνδακα για να µαθητεύσει κοντά σε Σιναΐτες µοναχούς - δασκάλους στο µοναστήρι 
της Αγίας Αικατερίνης όπου και θα τελειοποιήσει τεχνικά το ταλέντο του. Θα διδαχθεί την Βυζαντινή 
τεχνοτροπία στην τέχνη της φορητής εικόνας και θα επηρεαστεί από την Κρητική Σχολή. Εδώ θα βρει 
τις πρώτες εκφραστικές φόρµες του και 25 χρονών περίπου, γύρω στα 1566, φτασµένος «µαΐστρος 
ζγουράφος» θα αναζητήσει την τύχη του και την ανάδειξη του ταλέντου του σ' άλλους ορίζοντες.   
   Πρώτος σταθµός η Βενετία όπου µένει για 4 χρόνια. Εδώ θα του δοθεί η ευκαιρία να µαθητεύσει 
κοντά στον Τισσιάνο και να δουλέψει κοντά σε µεγάλους ζωγράφους της ώριµης αναγέννησης όπως ο 
Τιντορέττο, ο Βερονέζε, ο Μπασάνο, κ.ά. Επόµενος σταθµός ή Ρώµη όπου φθάνει στα 1570. Θα 
ασχοληθεί εδώ και µε την αρχιτεκτονική και τη γλυπτική. Όµως δε θα παραµείνει για πολύ, παρά τις 
γνωριµίες του µε τους ζωγράφους Μπαρότσιο, Ποµαρέντσι, Βαζάρι κ.ά. Ο «αιώνιος εξόριστος» θα 
κρίνει ότι δεν του παρέχονται οι δυνατότητες ανάδειξης του ταλέντου του και το 1572 θα φύγει για την 
Ισπανία, πρώτα στην Μαδρίτη και στην συνέχεια στο Τολέδο. 
   Στην Μαδρίτη βρέθηκε ακριβώς γιατί του παρεχόταν η ευκαιρία να δουλέψει για τον βασιλιά Φίλιππο 
Β ' για την εικονογράφηση του ανακτόρου του Εσκοριάλ. Η αντίληψη του όµως για την τέχνη και την 
απόδοση των θεµάτων δε θα τύχει της ανάλογης κατανόησης από το Φίλλιπο και έτσι το 1577 έρχεται 
στο Τολέδο για να ζωγραφίσει το εικονοστάσιο του Σάντο Ντοµίγκο ελ Αντιγκόνο. Το Τολέδο ήταν το 
µεγαλύτερο θρησκευτικό και πνευµατικό κέντρο της εποχής στην Ισπανία. 
   Εδώ θα αποφασίσει το 1584 να εγκατασταθεί οριστικά, θα το αγαπήσει σαν δεύτερη πατρίδα του και 
εδώ θα συνδεθεί µε την Τζερώνυµα ντε λας Κουέµπας, την γυναίκα που αν και δεν παντρεύτηκε ποτέ, 

πάντα την αγαπούσε και τη σεβόταν. Μαζί της θα αποκτήσει και 
ένα γιο, το Γιώργη-Μανουήλ. Εδώ θα µεγαλουργήσει το ταλέντο 
του και θα σταµατήσει να δουλεύει µόνο όταν πεθάνει το 1614. 
   Η τέχνη του Θεοτοκόπουλου είναι καρπός ιστορικών συνθηκών 
από την µια πλευρά, και από την άλλη της µεγαλοφυΐας του 
καλλιτέχνη. Τα καλλιτεχνικά ρεύµατα των τόπων όπου έζησε και 
επισκέφθηκε (Κρήτη - Βενετία - Ρώµη - Μαδρίτη - Τολέδο) όπως 
και οι πολιτικές και θρησκευτικές συνθήκες της εποχής του, 
επιδράσανε στην διαµόρφωση της τέχνης του. Η σχέση του µε την 
Κρητική σχολή είναι δύσκολο να διευκρινισθεί. Αν και θεωρείται 
βέβαιο ότι είχε διδαχτεί την τέχνη της φορητής εικόνας µε την 
Κρητική τεχνοτροπία, ωστόσο το απόλυτα τεκµηριωµένο έργο του 
φανερώνει στενή εξάρτηση από την Βενετσιάνικη σχολή του 16ου 
αιώνα. Είναι εύκολο να σηµειωθούν επιδράσεις από την δουλειά 
του Τισσιάνο ωστόσο µεγαλύτερη συγγένεια παρατηρείται µε το 
έργο του Τιντορέττο. Η αντινατουραλιστική απόδοση του 
σκιοφωτισµού της ανθρώπινης µορφής και του χώρου στο έργο 
του Βενετού αυτού ζωγράφου επηρέασε σηµαντικά την 
τεχνοτροπία του Γκρέκο. 
   Έργα της Κρητικής περιόδου θεωρούνται: «Η προσκύνηση των 

µάγων» του Μουσείου Μπενάκη και ένα τρίπτυχο στην Πινακοθήκη Εστένσε της Μόντενα. Έργα της 
Βενετσιάνικης περιόδου είναι: «Η ∆ευτέρα Παρουσία», «∆οµηνικανός Άγιος», «Η θεραπεία του 
Τυφλού», «Ο λεγόµενος Στέφανος» κ.λπ. Η Ρωµαϊκή περίοδος στην καλλιτεχνική σταδιοδροµία του 
Γκρέκο δεν άφησε δυνατή σφραγίδα στο έργο του, όπως συνέβη µε την περίοδο της Βενετίας. Τα 
καλύτερα έργα του Θεοτοκόπουλου ανήκουν στην Ισπανική περίοδο. Έργα όπως «Η µετάσταση της 
Θεοτόκου», «Η Αγία Τριάδα», «Ο Ιωάννης ο Πρόδροµος», «Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής», «Ο Άγιος 
Σεβαστιανός», διάφορες προσωπογραφίες, «Ο Άγιος Ιερώνυµος ως καρδινάλιος», «Ο Ιππότης µε το 



χέρι στο στήθος», «Ο Πέτρος και ο Παύλος», «Ο Χριστός που σηκώνει τον Σταυρό», «Η Ανάσταση του 
Χριστού», «Η εκδίωξη των εµπόρων από το ναό του Σολοµώντα», «Ο Ευαγγελισµός», «Ο Άγιος 
Ανδρέας», «Η Πεντηκοστή», «Ο Χριστός στο ορός των ελαίων», «Ή προσκύνηση των ποιµένων», «Η 
Βάπτιση του Χριστού» και άλλα πολλά προκαλούν θαυµασµό για τον µεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη. Σ' 
αυτή την τελευταία περίοδο ανήκουν και τα ονοµαστότερα από τα έργα του, µερικά από τα όποια 
σηµειώνουµε: «Η ταφή του κόµητος Οργκάθ», το «Εσπόλιο», δηλ. ο διαµερισµός των ιµατίων του 
Χριστού, «Το µαρτύριο του Άγιου Μαυρικίου», «Ο θάνατος του Λαοκόοντα», «Η Πέµπτη σφραγίδα 
της αποκαλύψεως», «Η προσκύνηση του Αγίου Ονόµατος του Ιησού Χριστού», «Το Τολέδο σε καιρό 
καταιγίδας» και άλλα. 
   Το Τολέδο του χάρισε το ήσυχο ειδυλλιακό περιβάλλον που ο νοσταλγός ζωγράφος αναζητούσε 
ενθυµούµενος τον τόπο που τον γέννησε και εδώ µπόρεσε να εκφράσει την µυστικοπαθή ιδιοσυγκρασία 
του. Η οδύνη και η νοσταλγία του εκφράζονται σε κείνους τους σκουρόχρωµους εωσφορικούς τόνους. 
Το τοπίο και τη φύση που τον γέννησε τη θυµάται και την ξαναδίνει σε ατέλειωτες παραλλαγές µιας 
υπερβατικής Κρητικής σχολής µοναδικής, µοναχικής, δικής του, χωρίς επιγόνους. 
   Στο έργο του το κύριο µέσο έκφρασης είναι το χρώµα. Ο ζωγράφος εγκαταλείπει βαθµιαία τα ζεστά 
χρώµατα που αγαπούν οι συνάδελφοι του αυτήν την εποχή και χρησιµοποιεί ψυχρά χρώµατα σε 
πρασινογάλαζους τόνους µε σεληνιακές ανταύγειες. Τα ψυχρά χρώµατα, ο σκληρός φωτισµός, η 
ελεύθερη πινελιά υπογραµµίζουν το βαθύτερο περιεχόµενο των έργων του και το ξεχωρίζουν από τις 
δηµιουργίες της αναγέννησης και του µανιερισµού. Γενικώς πάντως το έργο του εντάσσεται µέσα στα 
πλαίσια του µανιεριστικού κινήµατος ενώ µε τα τελευταία έργα του εκδηλώνει εξπρεσιονιστικές τάσεις 
για τις οποίες θεωρείται πρόδροµος σε µοντέρνα κινήµατα. Το έργο του Γκρέκο αναφέρεται κυρίως σε 
θρησκευτικά θέµατα, περιλαµβάνει ωστόσο και ένα µεγάλο αριθµό πορτραίτων. Στα κατάλοιπα του 
βρέθηκαν 115 πίνακες 15 σκίτσα και 150 σχέδια. 

Κώστας Νύκταρης  
    

∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Κρητικός, ο Έλληνας 
   Οι τιτάνες του πνεύµατος, της τέχνης και του πολιτισµού είναι αιώνιοι και αθάνατοι. Στέκουν στο 
στερέωµα σα φωτεινά αστέρια για να µας οδηγούν µέσα από τα σκοτάδια της εφήµερης ζωής, 
δείχνοντας µας την αληθινή, την Πάνω Ζωή. Ελάχιστο χρέος στους τιτάνες αυτούς είναι να 

προσεγγίσοµε τις αλήθειες που καταθέσανε µέσα από τη 
ζωή και το έργο τους. Στους Κρητικούς πέφτει µεγάλο 
µερίδιο, αφού ευτυχήσαµε να έχουµε συµπολίτες δυο 
παγκόσµιας εµβέλειας πνευµατικούς τιτάνες, το 
Θεοτοκόπουλο και τον Καζαντζάκη. 
   Τον τιτάνα Θεοτοκόπουλο, τον Έλληνα και τον 
Κρητικό, κάποιοι τον τοποθετούν πρώτο, πάνω από όλους 
τους ζωγράφους του κόσµου. Είναι ο Στρατηγός και ο 
Παππούς του Καζαντζάκη. Και µόνο το όνοµα « 
Έλληνας» που το δόθηκε αρκεί να δώσει το µέγεθος του 
και πόσο µας τιµά. «Μαΐστορας» αγιογράφος 
καταξιωµένος ήδη σε νεαρή ηλικία στο Χάνδακα, στο 
δεύτερο µισό του 16ου αιώνα, εγκατέλειψε τη γενέτειρα, 
όπως τόσοι άλλοι, για την οικουµενική του πορεία. Όµως 
το πρώτο συστατικό στοιχείο στην τέχνη του το πήρε από 
τη βυζαντινή ζωγραφική, που ο Χάνδακας ήταν τότε το 
παγκόσµιο κέντρο της. 
   Ανήσυχο πνεύµα, σα γνήσιος Κρητικός, άνοιξε τα φτερά 
του για τη Βενετία της Ιταλίας, τη µητρόπολη του 
πολιτισµού, των γραµµάτων και της τέχνης στην Ευρώπη. 
Εκεί γνώρισε ένα από τους µεγαλύτερους ζωγράφους της 
εποχής, τον Τιτσιάνο, και ενσωµάτωσε στη ζωγραφική 

του κοσµοθεωρία σαν δεύτερο βασικό στοιχείο, το φως (την «Αστραπή») και το χρώµα. 
   Κατάληξε στην Ισπανία, όπου η ζωή του γνώρισε δραµατική κορύφωση. Εδώ αναµετρήθηκε µε την 
Ιερή Εξέταση. Η αναµέτρηση ήταν ανάµεσα στο καλό και στο κακό, στο ηθικό και στο ανήθικο, στην 



ελευθερία και στη µισαλλοδοξία, την πίστη και στο φανατισµό. Ήταν η αιώνια αναµέτρηση του Φωτός 
µε το Σκότος. Ο Θεοτοκόπουλος είχε όπλα τους πίνακες του, το Φως και τις αξίες του ανυπότακτου 
πολιτισµού που τον γέννησε. 
   Σύµφωνα µε την παράδοση, ο ζωγράφος, που υπόγραφε τα έργα του µε το επώνυµο Κρής, όταν ήτανε 
στη Κρήτη και ζωγράφισε αγίους, αγαπούσε τρεις µαντινάδες. Θα πω τη τρίτη µαντινάδα: 

Εγώ 'µαι τσ' αστραπής παιδί και της βροχής αγγόνι 
Σα θέλω αστράφτω και βροντώ, σα θέλω ρίχνω χιόνι. 

Κνωσός Μάης 2010 
Δρ Αντώνης Βασιλάκης, αρχαιολόγος 

 Μανόλης Βάμβουκας Β1 

Ιστορία Αγίας Πελαγίας 
   Η Αγία Πελαγία είναι μια 

πανέμορφη περιοχή με πολύ 

σημαντική γεωγραφική θέση, που 

επηρέασε την ιστορία της ανά 

τους αιώνες όπως μαρτυρούν τα 

πολλά και ποικίλα ευρήματα. 

Εξάλλου το εύφορο έδαφος της, 

καθώς και τα υπήνεμα λιμάνια 

και το πλούσιο φυσικό 

περιβάλλον δημιούργησαν 

ιδανικές βάσεις για την 

εγκατάσταση πληθυσμών στην 

περιοχή που γνωρίζουμε σήμερα 

ως Αγία Πελαγία.  

 

   Απολλωνία, η Αγία Πελαγία στην αρχαιότητα 

   Τα περισσότερα ευρήματα στην περιοχή χρονολογούνται από το 1700 π.Χ. και το 1300 π.Χ., 

αποδεικνύοντας ότι η Αγία Πελαγία κατοικήθηκε περίπου από το 2000 πΧ. Οι κάτοικοι της αρχαίας 

πόλης, που ονομάζονταν Απολλωνία, είχαν στενές σχέσεις σε επίπεδο ανταλλαγών και εμπορικών 

συναλλαγών με τη Φαιστό, την Κνωσό και τις Κυκλάδες, ωστόσο από ότι αποκαλύπτουν οι πηγές, η 

πόλη καταστράφηκε από φωτιά περίπου το 1200 πΧ.  

   Σύμφωνα με τον Άρθουρ Έβανς, η Αγία Πελαγία ήταν ένα από τα πιο καλά διατηρημένα λιμάνια της 

Μινωικής περιόδου. Η περιοχή της Αγίας Πελαγίας φαίνεται ότι αξιοποίησε την προνομιακή της θέση 

στο κέντρο της βόρειας ακτής του νησιού, γεγονός που ευνοούσε τη θαλάσσια επικοινωνία της με 

άλλες περιοχές του Αιγαίου. 

   Τα πιο σημαντικά ευρήματα της περιοχής είναι το Ρωμαϊκό υδραγωγείο, μεγάλα κιούπια με νερού, 

λαξευμένοι θαλαμοειδείς τάφοι και οικοδομικά υλικά. Ένας από τους πρώτους αρχαιολόγους 

ερευνητές που δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή ήταν ο Ιταλός Ant. Taramelli ο οποίος ανακάλυψε 

λιμενικές εγκαταστάσεις και υδατοδεξαμενές που θα χρησίμευαν για τον ανεφοδιασμό πλοίων. 

   Οι πιο ενδελεχείς ανασκαφές έγιναν περίπου το 1979 και τότε διατυπώθηκε η θεωρία ότι η Αγία 

Πελαγία είναι η αρχαία Απολλωνία, μια πόλη ιδιαίτερης σημασίας κατά την Ελληνιστική περίοδο, 

καθώς είχε πανεπιστήμιο, Πρυτανείο – με το Ανδρείο και το Βουλευτήριο της πόλης - πύργους και 

φρούρια, κομμάτια των οποίων ήρθαν στο φως από την αρχαιολογική σκαπάνη. Μαζί με αυτά  

βρέθηκαν κεραμικά, νομίσματα από γειτονικές περιοχές όπως η Γόρτυς, αλλά και νομίσματα της 

περιοχής της Απολλωνίας, με την κεφαλή του Απόλλωνα στη μια πλευρά. Στο αρχαιολογικό μουσείο 

του Ηρακλείου φυλάσσονται σήμερα πολλά από τα ευρήματα, καθώς και ημιπολύτιμοι λίθοι που 

βρέθηκαν στην περιοχή.  

   Η Απολλωνία  καταστράφηκε το 171 π.Χ. μετά τη σφοδρή επίθεση που δέχτηκε από την άλλοτε 

σύμμαχο πόλη Κυδωνία. Η καταστροφή της πόλης οφείλεται προφανώς σε τιμωρία για τις πειρατικές 



δραστηριότητες που ανέπτυξαν οι Απολλώνιοι. Μετά την καταστροφή της περιοχής ακολούθησε μια 

περίοδος ειρήνης και ανάπτυξης, που οφείλεται κυρίως στην παρουσία των Ρωμαίων. 

   Η Ρωμαϊκή περίοδος στην Απολλωνία δεν μας έχει αφήσει πολλά ευρήματα ώστε να μπορούμε να 

εκτιμήσουμε τα επίπεδα ανάπτυξης, ωστόσο από τις ανασκαφές έχουν βρεθεί οικιστικές 

εγκαταστάσεις και κατασκευές, νομίσματα και υδραγωγείο που δίνουν την εντύπωση μιας καλά 

οργανωμένης κοινότητας. Πιθανολογείται ότι ο όρμος της Αγίας Πελαγίας χρησιμοποιήθηκε ως 

ναυτικός σταθμός στα χρόνια των Ρωμαίων. 

   Ένα κομμάτι της παράκτιας πόλης έχει καταβυθιστεί στον κόλπο της περιοχής, αλλά διακρίνονται 

τμήματα τοίχων ακόμα και σήμερα. Τα επόμενα χρονικά ευρήματα στην περιοχή τοποθετούνται στη 

Βυζαντινή περίοδο, και τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, και συνδέονται με τη μονή της Αγίας Πελαγίας 

και τη σπηλιά της Ευρέσεως. 

 

Η Αγία Πελαγία στα σύγχρονα χρόνια 
    Το όνομα Αγία Πελαγία 

φαίνεται ότι δόθηκε αργότερα, 

κατά τους Χριστιανικούς 

χρόνους και συνδέεται με τη 

Μονή της Αγίας Πελαγίας, της 

αγίας των θαλασσών. Εξάλλου, 

ο εορτασμός της Αγίας, στο 

εκκλησάκι της Αγίας Πελαγίας 

που βρίσκεται 1 χλμ δυτικά της 

παραλίας ήταν επίσημη αργία 

κατά τα παλιότερα χρόνια. Στην 

περιοχή υπάρχει και μια μικρή 

σπηλιά, της Ευρέσεως, όπου 

υπάρχει και η ομώνυμη εικόνα 

της Αγίας Πελαγίας, που είναι 

μια από τις πλέον διάσημες εικόνες στην Κρήτη. 

   Η λατρεία της εικόνας αυτής ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Κρήτη και κατά τον 19ο αιώνα 

προσκυνητές έφταναν στην περιοχή για να αποτίσουν τιμές στην εικόνα και να συμμετάσχουν στους 

εορτασμούς.  

   Το 1650 χτίστηκε μεγάλο φρούριο στο λιμάνι της Αγίας Πελαγίας από τους Οθωμανούς για να 

ενισχυθεί η πολιορκία του Ηρακλείου (Χάνδακα), ωστόσο δεν υπάρχουν ευρήματα του 

συγκεκριμένου φρουρίου.  

   Η Αγία Πελαγία συνέχισε να είναι ένα πολύ σημαντικό λιμάνι τόσο κατά την Ενετική όσο και κατά 

την Οθωμανική περίοδο, οπότε και δέχτηκε πολλές επιθέσεις από το στόλο του Μοροζίνι, αλλά και 

αργότερα κατά την Ελληνική επανάσταση. Η Αγία Πελαγία υπήρξε σημαντικό λιμάνι ανεφοδιασμού, 

αλλά και συγκέντρωσης εθελοντών αγωνιστών της Επανάστασης.  

   Σήµερα η Αγία Πελαγία είναι µια γρήγορα αναπτυσσόµενη τουριστική περιοχή µε πολλές επιλογές 
για τις διακοπές σας στην Βόρεια Κρήτη. Εδώ θα βρείτε ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα και 
δωµάτια, ταβέρνες και καταστήµατα, µπαρ και ανέσεις που εξασφαλίζουν ευχάριστες διακοπές στην 
περιοχή.  

Μανόλης Βάμβουκας Β1 
 

 

 
 



ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 
ΒΑ∆ΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 

Η Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου 
 

   Η Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου φιλοξενεί  
σηµαντικά ευρήµατα της περιοχής του δήµου 
Μαλεβιζίου και ένα αξιόλογο µέρος της Συλλογής 
Μεταξά, (500 αντικείµενα),  ενώ το µεγαλύτερο 
µέρος της βρίσκεται στο Αρχαιολογικό  Μουσείο 
Ηρακλείου. 
   Στο θεµατολόγιο της Συλλογής Μεταξά  
περιλαµβάνονται αντικείµενα από όλες σχεδόν τις 
µορφές της αρχαίας τέχνης, µε πολύ σηµαντικές 
οµάδες κεραµικής, πηλοπλαστικής, λιθοτεχνίας, 
χαλκουργίας, γλυπτικής και µικροτεχνίας 
   Τα υπόλοιπα εκθέµατα της αρχαιολογικής 

Συλλογής Μαλεβιζίου προέρχονται από τις περιοχές του Γαζίου, του 
Καβροχωρίου, του Κρουσώνα και της Τυλίσου, περιοχές πλούσιες σε 

αρχαιολογικά ευρήµατα, τα οποία 
αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα της 
ευρύτερης περιοχής του δήµου 
κατά την αρχαιότητα, από τα 
µινωικά κυρίως  χρόνια µέχρι την 
Ελληνιστική  περίοδο. 
   Οµάδες µαθητών του γυµνασίου 
µας έχουν επισκεφθεί το µουσείο 
και έχουν φωτογραφήσει τα 
εκθέµατα, ενώ άλλες οµάδες  έχουν 
αναλάβει να σκιτσάρουν και να 
ζωγραφίσουν µε δικό τους τρόπο 
κάποια από αυτά. 

 
                                                                        Σαρµά Κατερίνα,  

Καθηγήτρια Εικαστικών 



 

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΡΟΚΕΦΑΛΑ 
 

   Στα Ληνοπεράµατα Ηρακλείου 
και σε απόσταση αναπνοής από 
τη θάλασσα και τις εγκατα-
στάσεις της ∆.Ε.Η. ορθώνεται 
απότοµος σαν πέτρινο θηρίο ο 
λόφος της Καστροκεφάλας. Με 
σχήµα πυραµίδας και υψόµετρο 
355 µέτρα από το επίπεδο της 
θάλασσας έχει µοναδική θέα στη 
θάλασσα, στον οικισµό της 
Ροδιάς, στην ιερή από 
αρχαιοτάτων χρόνων πυραµίδα 
του Στρούµπουλα, αλλά και σε 
όλο τον γόνιµο κάµπο του 
Ηρακλείου. 

   Ο λόφος είναι πολύ απότοµος και στη νότια πλευρά του κόβεται απότοµα από ένα 
τεράστιο γκρεµό, που δεν είναι άλλο από το φαράγγι της Κέρης ή του Αλµυρού. Το 
ψηλότερο σηµείο του λόφου αυτού στο χείλος του φαραγγιού – δε θα µπορούσε να 
βρεθεί άλλο µέρος καλύτερα οχυρωµένο από τη φύση – διάλεξαν οι Μινωίτες για να 
χτίσουν τον οικισµό της Καστροκεφάλας, προκειµένου οι κάτοικοί της να ζήσουν  
προστατευµένοι από τους εχθρούς τους µετά την καταστροφή του Μινωικού πολιτισµού. 
  Η Καστροκεφάλα αποτελεί ένα τυπικό οικισµό των περίφηµων «σκοτεινών» χρόνων 
της Κρήτης, δηλαδή ανάµεσα στο 1200 και στο 1000 π.Χ., και ενώ απέχει µόνο 10 λεπτά 
από την πόλη του Ηρακλείου, παραµένει παντελώς άγνωστη στους περισσότερους. Ο 
οικισµός που δεν έχει ανασκαφεί σε όλη την έκτασή του περιλαµβάνει µία Ακρόπολη 
χτισµένη στο χείλος του γκρεµού, δύο επίπεδα τµήµατα που χρησιµοποιήθηκαν για 
κατοικίες και ένα κυκλώπειο τείχος µήκους 480 µέτρων και πάχους 2-2,5 µέτρων που 
προφύλασσε τους κατοίκους από τη βορειοδυτική πλευρά που είναι η µόνη από την 
οποία είναι εύκολη η πρόσβαση. Το ύψος που είχε το τείχος υπολογίζεται στα 4 µέτρα. 
   Από τον οικισµό αποµένουν σήµερα ελάχιστα να δούµε, εκτός από τις βάσεις των 
κτιρίων και του τείχους αλλά η θέα που έχουµε στο φαράγγι και στην πόλη του 
Ηρακλείου καθιστούν την ανάβαση µοναδική εµπειρία. Εκτός από τα ερείπια η όλη 
περιοχή της Καστροκεφάλας αποτελεί µε τις καστρικές µορφές της ένα υπέροχο 
γεωλογικό ψηφιδωτό µε βραχογλυφές στον ασβεστόλιθο και ανεξερεύνητα βάραθρα που 
περιµένουν τη χαρτογράφησή τους. 
   Κατά την επίσκεψή µας στον ιερό αυτό χώρο δε θα συναντήσουµε ποτέ τουρίστες ή 
άλλους επισκέπτες αλλά θα αντικρίσουµε αµέτρητα πρόβατα και κατσίκια τα οποία 
έχουν κυριολεκτικά ρηµάξει οτιδήποτε δε ρήµαξε στο πέρασµά του ο χρόνος. Η περιοχή 
µέχρι σήµερα δεν προστατεύεται από καµιά υπηρεσία, είναι από τις πιο υπερβοσκηµένες 
της Κρήτης, έχει κυριολεκτικά ερηµώσει και είναι πλέον ελάχιστα τα δέντρα και οι 
θάµνοι που επιµένουν να αντιστέκονται στις επιθέσεις των τετράποδων. 

 

                                                              Σαρµά Κατερίνα, 
 Kαθηγήτρια Εικαστικών 



ΨΗΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
ΗΘΗ & ΕΘΙΜΑ – ΘΡΥΛΟΙ – ΜΥΘΟΙ – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ – ∆ΗΜΟΤΙΚΑ 

ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ – ΧΟΡΟΙ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ... 
 

Έθιµα της Πρωτοχρονιάς  
Κάθε πρωί Πρωτοχρονιάς, χαράµατα και µόλις κτυπούσε η "πρώτη καµπάνα" τση 

εκκλησιάς, όλοι, µικροί – µεγάλοι, σηκώνονταν, έκαναν τρεις φορές το σταυρό τους και 
αµίλητοι ως ήτανε, χωρίς να µιλήσουν, µέσα στη σιωπή που κυριαρχούσε, έβαζαν τα 
γιορτινά τους ρούχα, έβγαιναν έξω από το σπίτι, έπαιρναν από µια πέτρα ο καθένας τους 
– όσο µεγαλύτερη µπορούσε – και την τοποθετούσαν µέσα στο σπίτι. 

Μετά από αυτό, ο καθένας , καθόταν στην πέτρα που µόλις είχε φέρει, και έλεγαν 
την παρακάτω φράση : "Κλού -Κλού στα ορνίθια µας, καλοχρονιά στα σπίτια µας, όσο 
βάρος έχει η πέτρα τούτη, τόσο χρυσάφι και ασήµι να µπει στα σπίτια µας ". 

Μετά από αυτό σηκώνονταν ο καθένας έκανε το σταυρό του 3 φορές, καληµέριζαν 
τους υπολοίπους, και τα παιδιά έπρεπε να χειροφιλήσουν τους γονείς, και µετά πήγαιναν 
στην Εκκλησία για την προκαθορισµένη λειτουργία. Στην επιστροφή από την Εκκλησία, 
έµπαινε πρώτος στο σπίτι ο πρωτότοκος και µετά οι υπόλοιποι. Οι πέτρες έµεναν µέσα 
στο σπίτι, στο ίδιο µέρος που είχαν τοποθετηθεί, επί οκτώ µέρες. 

Την όγδοη µέρα έπιανε ο καθένας την πέτρα του και, αφού έκανε το σταυρό του 3 
φορές, την πήγαινε πάλι έξω από το σπίτι. Αυτό το έθιµο γινόταν απαραίτητα κάθε 
Πρωτοχρονιά κι έφερνε στο σπίτι "γούρι", ευτυχία, αγάπη, γαλήνη και ειρήνη. 

Όλα αυτά τα έθιµα και οι παραδόσεις έχουν χαθεί πλέον στην εποχή µας.  
 

Το έθιµο της Ασκελετούρας 
Λίγο µετά την αλλαγή του νέου έτους υπάρχει σαν έθιµο, πριν µπει κάποιος στο 

σπίτι, να σπάσει στο πάτωµα µπροστά στην πόρτα µια ασκελετούρα για γούρι και καλή 
τύχη. Η ασκελετούρα είναι ένα φυτό που µοιάζει µε µεγάλο κρεµµύδι και φυτρώνει στο 
νοµό Χανίων. 

 
Το έθιµο των Προικιών 

Τις παραµονές του γάµου του ζευγαριού, φίλοι και συγγενείς του γαµπρού πάνε στο 
πατρικό σπίτι της νύφης και αρπάζουν ό,τι θέλουν ως προίκα για το καινούργιο τους 
σπίτι. Το έθιµο αυτό κρατάει µέχρι και σήµερα µε τη διαφορά ότι επιστρέφονται πίσω τα 
"λάφυρα". 

 
Το έθιµο " Κανίσκι" 

Το κανίσκι είναι ένα δώρο (συνήθως κάποιο ζώο), το οποίο φέρνουν στο ζευγάρι οι 
πιο στενοί συγγενείς και φίλοι του γαµπρού την ηµέρα του γάµου του.  

 

Αγάπη Σηµαιάκη Γ5 



 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 
 

Tα «χριστουγεννιάτικα» καρύδια 
Τα καρύδια είναι ένα παραδοσιακό οµαδικό παιχνίδι που παίζουν τα 

παιδιά. Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν ως εξής: Κάποιο παιδί χαράζει 
στο χώµα µια ευθεία γραµµή. Πάνω σ’ αυτήν κάθε παίκτης βάζει κι από 
ένα καρύδι στη σειρά. Μετά ο κάθε παίκτης µε τη σειρά του και από κάθετη 
απόσταση ενός µε δύο µέτρα από τη γραµµή των καρυδιών σηµαδεύει 
σκυφτός µε το µεγαλύτερο και το πιο στρογγυλό καρύδι του κάποιο άλλο 
καρύδι. Όποιο καρύδι πετύχει και το βγάλει έξω από τη γραµµή το κερδίζει 
και δοκιµάζει ξανά σηµαδεύοντας κάποιο άλλο καρύδι. Αν αστοχήσει, 
συνεχίζει ο επόµενος παίκτης. Το παιχνίδι συνεχίζεται µέχρι να βγουν από τη γραµµή όλα τα 
καρύδια 

Το αναµµένο πουρνάρι 
 Όταν γεννήθηκε ο Χριστός και πήγαν οι βοσκοί να προσκυνήσουν, ήταν νύχτα σκοτεινή. 

Βρήκαν κάπου ένα ξερό πουρνάρι κι έκοψαν τα κλαδιά του. Πήρε ο καθένας από ένα κλαδί στο χέρι, 
του έβαλε φωτιά και γέµισε το σκοτεινό βουνό χαρούµενες φωτιές, τριξίµατα και κρότους. Από 
τότε, λοιπόν, συνηθίζεται στα χωριά της Άρτας όποιος πάει στο σπίτι του γείτονα για να πει τα 
χρόνια πολλά, καθώς και όλα τα παιδιά τα παντρεµένα που θα πάνε στο πατρικό τους για να 
φιλήσουν το χέρι του πατέρα και της µάνας τους, να κρατούν ένα κλαρί πουρνάρι ή ό,τι άλλο 
δεντρικό που καίει τρίζοντας. Στο δρόµο το ανάβουν και το πηγαίνουν έτσι αναµµένο στο πατρικό 
τους σπίτι και γεµίζουν χαρούµενες φωτιές και κρότους τα σκοτεινά δροµάκια του χωριού. 

Το τάισµα της βρύσης  
Οι κοπέλες τα χαράµατα των Χριστουγέννων, αλλού την παραµονή της Πρωτοχρονιάς, 

πηγαίνουν στην πιο κοντινή βρύση για να κλέψουν το «άκραντο νερό» (άκραντο, δηλαδή αµίλητο, 
γιατί δε βγάζουν λέξη σ’ όλη τη διαδροµή).  Για να έχουν καλή σοδειά, 
όταν φτάνουν εκεί, την "ταΐζουν" µε διάφορες λιχουδιές, όπως 
βούτυρο, ψωµί, τυρί, όσπρια ή κλαδί ελιάς. Όποια θα πήγαινε πρώτη στη 
βρύση, αυτή θα ήταν και η πιο τυχερή ολόκληρο το χρόνο. Έπειτα ρίχνουν 
στη στάµνα ένα βατόφυλλο και τρία χαλίκια, "κλέβουν νερό" και γυρίζουν 
στα σπίτια τους πάλι αµίλητες µέχρι να πιούνε όλοι από το άκραντο νερό. 
Με το ίδιο νερό ραντίζουν και τις τέσσερις γωνίες του σπιτιού, ενώ 
σκορπούν στο σπίτι και τα τρία χαλίκια. Επίσης αλείφουν τις βρύσες του 
χωριού µε βούτυρο και µέλι µε την ευχή, όπως τρέχει το νερό, να τρέχει 

και η προκοπή στο σπίτι τον καινούργιο χρόνο και γλυκιά να είναι και η ζωή τους. 
     Έλα, έχουµε «γουρουνοχαρά» 
Η προετοιµασία για το σφάξιµο του γουρουνιού γινόταν µε εξαιρετική φροντίδα, ενώ 

επακολουθούσε γλέντι µέχρι τα ξηµερώµατα, για να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία την επόµενη και 
τη µεθεπόµενη µέρα. Τρεις-τέσσερις συγγενικές οικογένειες καθόριζαν µε τη σειρά ποια ηµέρα θα 
έσφαζε το γουρούνι της. Για κάθε σφαγή µεγάλου γουρουνιού απαιτούνταν 5-6 άνδρες, εκτός των 
παιδιών, που είχαν ηλικία πολλές φορές 20-25 ετών. Επειδή όµως η όλη εργασία είχε ως 
επακόλουθο το γλέντι και τη χαρά, γι’ αυτό και η ηµέρα αυτή καθιερώθηκε ως «γουρουνοχαρά ή 
γρουνουχαρά». 

Το Πάντρεµα της φωτιάς 
Την παραµονή των Χριστουγέννων σε πολλά µέρη της Ελλάδας "παντρεύουν" τη φωτιά. 

Παίρνουν ένα ξύλο µε θηλυκό όνοµα και ένα µε αρσενικό όνοµα, συνήθως από αγκαθωτά 
δέντρα. Τα αγκαθωτά δέντρα, κατά τη λαϊκή αντίληψη, αποµακρύνουν τα δαιµονικά όντα, όπως 
τους καλικάντζαρους. Στη Θεσσαλία, επιστρέφοντας από την εκκλησία στο σπίτι, τα κορίτσια βάζουν 
παραδίπλα στο αναµµένο τζάκι κλωνάρια κέδρου που τα ξεδιαλέγουν, ενώ τα αγόρια τοποθετούν 
κλαδιά από αγριοκερασιά. Τα µικρά αυτά κλαδιά δέντρων αντιπροσωπεύουν τις προσωπικές τους 
επιθυµίες για την πραγµατοποίηση µιας όµορφης ζωής. Φροντίζουν µάλιστα τα κλαδιά αυτά να 
είναι λυγερά και παρακολουθούν µε ενδιαφέρον ποιο κλωνάρι θα καεί πρώτο, καθώς λένε πως αυτό 
είναι καλό σηµάδι για το κορίτσι ή το αγόρι αντίστοιχα και, συγκεκριµένα, πως θα είναι αυτό που θα 
παντρευτεί πρώτο.   

Τα Πρωτοχρονιάτικα «Μπαµπαλιούρια»  
Οι γιορτές της Πρωτοχρονιάς ξεκινούν παραδοσιακά στη Λάρισα από την παραµονή, όπου τα 

παιδιά βγαίνουν στους δρόµους τραγουδώντας τα Αγιοβασιλιάτικα κάλαντα και φωνάζοντας 
“Σουρβάσο”.  

Την ηµέρα της Πρωτοχρονιάς αναβιώνουν τα “Μπαµπαλιούρια”, είναι ένα Πρωτοχρονιάτικο 
έθιµο, που έχει τις ρίζες του στη ∆ιονυσιακή λατρεία. 

 



 
 

Η στολή των Μπαµπαλιούρηδων, αποτελείται από το “σαλβάρι”, ένα 
µάλλινο άσπρο παντελόνι, το οποίο στερεώνουν στη µέση µε µια 
µάλλινη άσπρη ζώνη. Το πουκάµισο που φορούν από πάνω είναι συνήθως 
άσπρο µε φαρδιά µανίκια σαν εκείνο των τσολιάδων. Στα πόδια φορούν 
άσπρες καλτσοδέτες και τσαρούχια. Στη µέση φορούν ένα χοντρό 
µάλλινο ύφασµα, διπλωµένο πολλές φορές, όπου επάνω δένουν τα 
µεγάλα και βαριά κουδούνια. Στο κεφάλι φορούν ειδική µάσκα, από 
προβιά ζώου, τη λεγόµενη “φουλίνα”. Η µάσκα αυτή είναι άσπρη ή 
µαύρη και έχει τρία ανοίγµατα, δύο στα µάτια και ένα στο στόµα. Στα χέρια 

κρατούν ένα ξύλινο κυρτό σπαθί που συµπληρώνει τη φορεσιά του κάθε “Μπαµπαλιούρη”.  
Έτοιµα πλέον τα “Μπαµπαλιούρια” περιµένουν να τελειώσει η Θεία 

Λειτουργία για να ξεχυθούν στους δρόµους. Μαζί τους είναι πάντα ο 
“αδελφογύρτης”, ο οποίος κρατάει έναν κουµπαρά και µαζεύει τα 
χρήµατα που προσφέρει ο κόσµος. Πριν ακόµη τελειώσει η Πρωτοχρονιάτικη 
Θεία Λειτουργία, οι “Μπαµπαλιούρηδες” έχουν πάρει θέση έξω από τις τρεις 
ενορίες του χωριού. 

Βγαίνοντας ο κόσµος από την εκκλησία τους συναντά και αιφνιδιάζεται 
αφού περνούν το σπαθί στη µέση τους και δεν αφήνουν κανέναν να περάσει 
αν δεν βάλει χρήµατα επάνω σ’ αυτό. Μόλις βάλουν τα χρήµατα τα παίρνει ο 
αδελφογύρτης και τους εύχεται Καλή Χρονιά. Μετά τις εκκλησίες τα 
“Μπαµπαλιούρια” πηγαίνουν στην πλατεία, και µε το δυνατό θόρυβο που 
προκαλούν τα κουδούνια τους, τραβούν την προσοχή των ντόπιων και ξένων επισκεπτών. 
Φεύγοντας από εκεί περνούν από τα καφενεία και τις καφετέριες του χωριού και έπειτα ξεχύνονται 
στους δρόµους µέχρι αργά το βράδυ. Αυτό το έθιµο έχει ως σκοπό να διώξει τα κακά πνεύµατα και 
να είναι ήσυχη και χαρούµενη η καινούρια χρονιά. 

           

                                                ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΑΝΑΣ  Β5 
    

    

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΒΕΝΤΙΑ ΚΡΑΣΙΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΒΕΝΤΙΑ ΚΡΑΣΙΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΒΕΝΤΙΑ ΚΡΑΣΙΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΒΕΝΤΙΑ ΚΡΑΣΙ    

Δεν είναι η λεβεντιά κρασί 

να πιεις να κάνεις κέφι, 

είναι ψωμί που από μικρό 

τον άντρα τόνε τρέφει. 

 

ΑΝΤΡΙΑΑΝΤΡΙΑΑΝΤΡΙΑΑΝΤΡΙΑ    
Στον άντρα δεν είναι πρεπό 

τα κάνει να καυχάται, 

μα αυτός να κάνει τσα αντριές 

κι άλλος να τσι δηγάται. 
 

Η ΓΝΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗΗ ΓΝΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗΗ ΓΝΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗΗ ΓΝΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗ    

Το κρητικό το καύχημα 
είναι για τσι λεβέντες, 

απού ‘χουν θάρρος στην καρδιά 
και καθαρές κουβέντες. 

 

ΟΝΕΙΡΟΟΝΕΙΡΟΟΝΕΙΡΟΟΝΕΙΡΟ    
Είσ’ ένα όνειρο άπιαστο 

που κάθε βράδυ βλέπω 
και το θεό παρακαλώ 

μπας και κοντά σου έρθω. 
    

Ζαχαρίας Ζαχαρίας Ζαχαρίας Ζαχαρίας Παπαδάκης Β3Παπαδάκης Β3Παπαδάκης Β3Παπαδάκης Β3    



    

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.  
 

Ο ΒΑΡΕΛΑΣ: ήταν τεχνίτης ειδικός στην κατασκευή βαρελόσχημων και σκαφοειδών σκευών, 
που τα κατασκεύαζαν από ξύλο καστανιάς ή δρυός. Το ξύλο περνούσε από ειδική επεξεργασία και 
μετά το έκοβαν σε λεπτές σανίδες, που βρέχανε για να παίρνουν εύκολα την κατάλληλη κλίση. 
Κατόπιν περνούσαν τα στεφάνια, τα χτυπούσαν με το ματσακόνι για να σφίξουν καλά και μετά 
τοποθετούσαν τους δυο επίπεδους πυθμένες. Οι αποθήκες παλιά ήταν γεμάτες με βαρέλια. Τα 
σπουδαιότερα εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο βαρελάς ήταν το πριόνι, το τρυπάνι, η 
ταλιαδούρα, το καβουροσκέπαρο, η πένσα κ.ά Οι βαρελάδες κάθε Σεπτέβρη και μετά τον τρύγο 
έπιαναν δουλειά γιατί τα παλιά βαρέλια θα γέμιζαν με τον νέο μούστο και έπρεπε να τα 
συντηρήσουν και πάλι. 

 
ΓΑΝΩΜΑΤΗΣ (ΓΑΝΩΤΖΗΣ \ ΓΑΝΩΤΗΣ): ονομάζεται ο τεχνίτης που επικαλύπτει τα χάλκινα 
σκεύη με κασσίτερο. Ο γανωματής είναι ένα από τα πιο παλιά επαγγέλματα. Τα παλιά χρόνια, τα 
περισσότερα σκεύη που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για τις καθημερινές τους δουλειές και 
ιδιαίτερα στη μαγειρική ήταν χάλκινα [μπακιρένια]. Αυτά με τον καιρό και με τη μεγάλη χρήση 
οξειδώνονταν και γινόταν επικίνδυνα για δηλητηριάσεις. Έπρεπε λοιπόν να γανωθούν, να 
περαστεί δηλαδή η επιφάνειά τους για προστασία με ένα ειδικό μέταλλο, το καλάι (κασσίτερος). 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ: Σήμερα ο  τζαγκάρης, είναι ο τεχνίτης που κατά κύριο λόγο επιδιορθώνει τα 
παπούτσια μας. Παλιότερα όμως, ο τζαγκάρης τα έφτιαχνε ο ίδιος από την αρχή μετά από 
παραγγελία. Η κατασκευή ήταν χειροποίητη και τα παπούτσια ήταν πάντα ραφτά και καρφωτά 
και δερμάτινα πάνω – κάτω. Το τζαγκαράδικο αποτελούνταν από τον πάγκο εργασίας και από τις 
καρέκλες που κάθιζαν ο τζαγκάρης, οι καλφάδες και τα τσιράκια. Πάνω ή κοντά στον πάγκο 
ήταν τα εργαλεία και τα υλικά που χρησιμοποιούσε ο τζαγκάρης, δηλαδή, τα σουβλιά οι 
τζαγκαροβελόνες, οι φαλτσέτες, τα σφυριά, οι κατσαμπρόκοι, οι σπάγγοι και τα καλαπόδια. Οι 
τζαγκάρηδες χρησιμοποιούσαν επίσης πεταλάκια και ειδικά καρφιά που τοποθετούσαν κάτω από 
τη σόλα για να κρατήσουν περισσότερο τα παπούτσια.  Κοντά στον πάγκο υπήρχε το μαστέλο 
γεμάτο νερό, όπου έβαζαν τα πετσιά και τις χοντρές βακέτες να απαλύνουν (μαλακώσουν).  
Δίπλα στο μαστέλο ήταν μία  τάβλα (σανίδα), την οποία έπαιρνε στα γόνατα του ο τζαγκάρης και 
κοπάνιζε τα μαλακωμένα δέρματα. Πάνω στην τάβλα κόβονταν επίσης τα δέρματα, που 
χρησιμοποιούνταν για όλα τα είδη καλίκωσης με το ειδικό τζαγκαρομάχαιρο, που είχε σχήμα 
μικρού γιαταγανιού με τη διαφορά ότι η κόψη ήταν από την εξωτερική μεριά. Στην Κρήτη οι 
τζαγκάρηδες έδειχναν τη δεξιοτεχνία τους στην κατασκευή των στιβανιών αφού ήταν η κύρια 
καλίκωση των κατοίκων του νησιού. Μερακλίδικα  στιβάνια μπορούσε κανείς να παραγγείλει σε 
τζαγκάρηδες των χωριών ή σε μικρές οικοτεχνίες τα λεγόμενα παραγγελίστικα. Τα έτοιμα 
στιβάνια τα λεγόμενα ζημοπουλίτικα, που έβγαιναν στις περισσότερο οργανωμένες βιοτεχνίες 
κυρίως στις πολιτείες,  γίνονταν με φτηνά υλικά και με όχι πολύ μεγάλη τεχνική επιμέλεια όσο τα 
παραγγελίστικα και γι’ αυτό  τα περιφρονούσαν οι μερακλήδες πελάτες. Σήμερα το επάγγελμα 
του παραδοσιακού τζαγκάρη είναι ένα από αυτά που χάνονται.  Όσοι υπάρχουν ασχολούνται 
μόνο με επιδιορθώσεις, εκτός ορισμένων που φτιάχνουν και στιβάνια μετά από παραγγελία του 
πελάτη. 
 
ΒΥΡΣΟ∆ΕΨΕΣ: είναι οι τεχνίτες κατεργασίας του δέρματος. Η βιοτεχνία της βυρσοδεψίας  
αναπτύχθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη τοπικά δέρματα. Τα 
βυρσοδεψεία (ταμπακαριά) χτίζονταν πάντα δίπλα στη θάλασσα απ' όπου προμηθεύονταν νερό 
και αλάτι που ήταν απαραίτητα για την επεξεργασία των δερμάτων. Επιπλέον τα νησιά διέθεταν 
σε αφθονία πευκοφλοιό και βελανίδι που τα χρησιμοποιούσαν ως πρώτη ύλη στη βαφή των 
δερμάτων.                                                

Επιμελήθηκε: Ασημίνα-Μαρία Κοκοβάκη Γ’5 



 

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΖΩΜΙΝΘΟΥ  
    Η Ζώμινθος (Ζόμινθος ή Ζόμιθος), είναι ένα οροπέδιο στους πρόποδες του Ψηλορείτη (Ιδαίον 
Όρος) της Κρήτης. Βρίσκεται δυτικά του χωριού Ανώγεια, στη διαδρομή από την Κνωσό προς το 
Ιδαίον Άντρον, την ιερή σπηλιά κοντά στην κορυφή της Νίδα. Η τοποθεσία έγινε γνωστή λόγω 
του μεγάλου κτιρίου της μινωικής εποχής που βρέθηκε εκεί. 
    Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, 30 μέτρα από την είσοδο, βρίσκεται ένας μεγάλος κράταιγος. 
Το δέντρο έχει ύψος 12 μέτρα – σε αντίθεση με τους περισσότερους κράταιγους που είναι θάμνοι ή 
μικρά δέντρα – και έχει χαρακτηριστεί μνημείο της Φύσης. Γύρω από τον κορμό του έχει 
κατασκευαστεί χαμηλό πέτρινο τοιχίο, ύψους 0,50μ. 
    Σύμφωνα με τον Όμηρο ο Μίνωας ανέβαινε κάθε εννέα χρόνια στο ιερό Ιδαίον Άντρον του 
Ψηλορείτη (όπου είχε γεννηθεί ο Δίας) προκειμένου να πάρει από το θεό τους νόμους για να 
κυβερνήσει. Μαζί του ανέβαιναν και οι μινωίτες ως προσκυνητές. Ο συντομότερος δρόμος προς 
το ιερό σπήλαιο του Ιδαίου Δία είναι αυτός της Κνωσού, ο οποίος περνάει από τη Ζώμινθο. Ο 
αρχαιολόγος κ. Σακελλαράκης πιστεύει ότι το κτίριο της Ζωμίνθου ήταν ένας σταθμός προς το 
Ιδαίον Αντρον και ότι εάν όντως ισχύει ο μύθος για τον Μίνωα, το ερώτημα είναι αν ο μεγάλος 
σεισμός που κατέστρεψε τη Ζώμινθο έγινε τον πρώτο χρόνο ή τον τελευταίο. Με άλλα λόγια αν 
στη Ζώμινθο προετοίμαζαν την υποδοχή του βασιλιά έχοντας γεμάτες τις αποθήκες τους ή αν είχε 
ήδη περάσει και φύγει, παίρνοντας μαζί του όλα τα αγαθά. Αυτό που εμείς γνωρίζουμε είναι ότι η 
λατρεία του Κρηταγενούς Δία συνεχίστηκε κατά την ελληνική αλλά και τη ρωμαϊκή εποχή της 
Κρήτης. Αυτό αποδεικνύεται καθώς από τα πολλά λυχνάρια και αναθήματα που βρέθηκαν στο 
Ιδαίον Άντρον τα τελευταία χρονολογούνται στην εποχή του Ιουλιανού. 

                                                   Επιμελήθηκε: Ασημίνα-Μαρία Κοκοβάκη Γ’5 
 

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΡΟΣΟΥΛΙΤΩΝ  
    Με τον όρο Δροσουλίτες είναι γνωστό ένα οπτικό φαινόμενο που παρατηρείται γύρω από το 
Φραγκοκάστελλο, στην περιοχή των Σφακίων, στη νότια Κρήτη. Παρατηρείται σχεδόν κάθε 
χρόνο μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου κατά τις πρωινές ώρες. Πρόκειται για κινούμενες σκιές που 
παρατηρούνται στον κάμπο του Φραγκοκάστελλου από τις γύρω ορεινότερες περιοχές. Το όνομά 
τους έχει να κάνει με την εμφάνισή τους κατά τις πρωινές ώρες, μαζί με την πρωινή δροσιά. Η 
τοπική παράδοση συνδέει το φαινόμενο με τη φονική μάχη που διεξήχθη στην περιοχή τον Μάιο 
του 1828 ανάμεσα στους εξεγερμένους κατοίκους της περιοχής και σε τουρκικό στρατιωτικό 
σώμα. Οι πιο αποδεκτές επιστημονικά εξηγήσεις αποδίδουν το φαινόμενο σε αντικατοπτρισμό ή 
σε οφθαλμαπάτη. 
   Αλλά ας δώσουμε μια πιο λεπτομερή περιγραφή του φαινομένου. Κάθε χρόνο μεταξύ Μαΐου και 
Ιουνίου κατά τις πρωινές ώρες παρατηρούνται στον κάμπο γύρω από το κάστρο σκιές που 
θυμίζουν φιγούρες ιππέων ή πολεμιστών. Συνήθως παρατηρούνται να κινούνται από το 
μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους προς το Φραγκοκάστελλο. Η εποχή που παρατηρείται το 
φαινόμενο συμπίπτει με την εποχή που διεξήχθη η φονική μάχη μεταξύ των εξεγερμένων 
κατοίκων και τουρκικού σώματος. Συγκεκριμένα στις 17 Μαΐου 1828 διεξήχθη η μάχη μεταξύ 
ελληνικού σώματος με επικεφαλής τον Χατζημιχάλη Νταλιάνη και τουρκικού σώματος με 
επικεφαλής Μουσταφά Ναϊλή Πασά στην οποία ηττήθηκαν οι Έλληνες, πέφτοντας μεγάλο μέρος 
από αυτούς νεκροί. Η τοπική παράδοση συνέδεσε το οπτικό φαινόμενο με το γεγονός της μάχης  
θεωρώντας πως οι σκιές είναι τα φαντάσματα των στρατιωτών του Χατζημιχάλη Νταλιάνη.  
   Σύμφωνα με άλλη εξήγηση το φαινόμενο οφείλεται σε αντικατοπτρισμό εικόνων από τις 
βόρειες ακτές της Αφρικής. Συνεπώς οι σκιές των ιππέων που παρατηρούνται δεν είναι παρά 
αντικατοπτρισμός καμηλιέρηδων της ερήμου ή στρατιωτικών γυμνασίων στα παράλια της 
Λιβύης. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι το φαινόμενο οφείλεται σε οφθαλμαπάτη που προκαλείται 
από την εξάτμιση της πρωινής δροσιάς. Η ελαφριά ομίχλη που δημιουργείται από αυτήν την 
εξάτμιση μοιάζει συχνά να δημιουργεί διάφορες φιγούρες που μπορούν να εκληφθούν και ως 

ανθρώπινες.                                                Επιμελήθηκε: Ασημίνα-Μαρία Κοκοβάκη Γ’5    



ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 
O πρώτος άνθρωπος που θα ζήσει τα 150α γενέθλιά του! 

 

Μια συνταρακτική αποκάλυψη ενός Βρετανού επιστήµονα έρχεται να ταράξει 

τα νερά της σύγχρονης ιατρικής επιστήµης και ειδικότερα της Γενετικής 

Μηχανικής. Εάν οι προβλέψεις του Aubrey de Grey επαληθευτούν, τότε ο 

πρώτος άνθρωπος που θα ζήσει για να δει τα 150α γενέθλιά του έχει ήδη 

γεννηθεί. Και µάλιστα ο πρώτος άνθρωπος που θα ζήσει για µία χιλιετία θα είναι 

κατά µόλις 20 χρόνια νεώτερός του (πολύ σύντοµα δηλαδή θα βρεθεί το 

φάρµακο κατά της γήρανσης). 

Ο ιατρός-γεροντολόγος και επικεφαλής ενός επιστηµονικού ιδρύµατος, 

αφιερωµένου στην έρευνα για τη µακροζωία, δόκτωρ de Grey, εκτιµά ότι οι 

γιατροί της εποχής του θα έχουν όλα τα απαιτούµενα εργαλεία, προκειµένου να 

«θεραπεύσουν» τη γήρανση, εξαλείφοντας ασθένειες που έρχονται ως συνέπεια 

αυτής και επεκτείνοντας το προσδόκιµο ζωής επ' αόριστον. 

«Θα έλεγα ότι έχουµε 50-50 πιθανότητες να φέρουµε τη γήρανση σε ένα, 

όπως θα το αποκαλούσα, αποφασιστικό επίπεδο ιατρικού ελέγχου µέσα στα 

επόµενα 25 περίπου χρόνια», δηλώνει ο δρ. de Grey κατά τη διάρκεια µιας 

συνέντευξης, λίγο προτού πραγµατοποιήσει µια διάλεξη στο Βασιλικό Ινστιτούτο 

Επιστήµης της Βρετανίας. 

Ο de Grey φαντάζεται µια εποχή, όταν ο άνθρωπος θα επισκέπτεται τον 

θεράποντα γιατρό του για µια τακτική «συντήρηση», η οποία, µέχρι τότε, θα 

περιλαµβάνει γονιδιακές και βλαστοκυτταρικές θεραπείες, αναζωογόνηση του 

ανοσοποιητικού συστήµατος και µια σειρά από άλλες προηγµένες ιατρικές 

τεχνικές που θα τον διατηρούν σε καλή φόρµα. 

Ο καθηγητής ζει κοντά στο Πανεπιστήµιο του Κέιµπριτζ, όπου κέρδισε τον 

διδακτορικό του τίτλο το 2000 και είναι επικεφαλής της επιστηµονικής οµάδας 

του µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος SENS (Strategies for Engineered Negligible 

Senescence – σ.σ. Στρατηγικές για τη Μηχανική Απαλλαγή του Γήρατος), του 

οποίου είναι συνιδρυτής από το 2009. 

Πηγή: http://www.pame.gr/epistimi/news/ 
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΩΝ  ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ 21ο  ΑΙΩΝΑ 

 

•     Έχει καταγραφεί η εικόνα της 

γέννησης ενός πλανήτη, του 

πλανήτη HD 142527, η οποία 

επιβεβαιώνει τη θεωρία των 

επιστηµόνων για τη γένεση 

ουράνιων σωµάτων. Η διαδικασία 

δηµιουργίας του ταυτίζεται µε 

εκείνη του ∆ία, του µεγαλύτερου 

πλανήτη του ηλιακού συστήµα-

τος. Αποτελείται από στρώµατα αερίων που ενώνουν µαζί τους 

εσωτερικούς κι εξωτερικούς δίσκους του πλανήτη. Η απόστασή του 

από τη Γη είναι συνολικά 450 έτη φωτός. 

• Ένας νέος πλανήτης µε το 

τετραπλάσιο µέγεθος του ∆ία 

βρέθηκε σε µια µακρινή περιοχή 

του ηλιακού συστήµατος. 

Θεωρείται µάλιστα ο 9ος πλανή-

της και ο λόγος που δεν είχε 

ανακαλυφθεί µέχρι τώρα είναι 

ότι είναι πολύ µακριά, χιλιάδες 

φορές πιο µακριά από τον Ήλιο, σε σχέση µε την τροχιά της Γης. Το 

όνοµά του είναι Τύχη (Tyche) και προέρχεται από την κόρη του Ερµή 

και της Αφροδίτης, η οποία αποφάσιζε για την µοίρα µίας πόλης. 

Αυτή η ονοµασία όµως είναι προσωρινή και είναι πιθανόν να αλλάξει. 

Ο πλανήτης αποτελείται από υδρογόνο και ήλιον και η ατµόσφαιρά 

του µοιάζει µε του ∆ία. Έχει κηλίδες, δακτυλίους και νέφη. Σύµφωνα 

µε κάποιες πηγές, θα πρέπει να έχει πολύ υψηλή θερµοκρασία, αφού 

ένα αντικείµενο µε τέτοιο όγκο θα έκανε πολύ καιρό να ψυχρανθεί.          
 

Γιώργος Μαυρικάκης Β2 



 

TA  TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ!!! 
 

Τη στήλη επιµελείται ο Μάνος Βάµβουκας, µαθητής του Β1 

Σε αυτήν την σελίδα θα σας γράφω για τα τελευταία νέα της επιστήμης και τεχνολογίας που θα 

βρίσκω «σερφάροντας με ασφάλεια στο Διαδύκτιο». Ελπίζω να τα βρείτε ενδιαφέροντα.  

 

ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Ο ΚΛΩΝΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 

Σπουδαία επιστημονική ανακάλυψη... Όπως ανακοίνωσε μια επιστημονική ομάδα, εντόπισε έναν 

εξωπλανήτη που έχει τα περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά από κάθε άλλο με αυτά της Γης μας. Ο 

«κλώνος» του πλανήτη μας είναι ο KOI 172.02 (Kepler Object of Interest) και βρίσκεται στη λεγόμενη 

«κατοικήσιμη ζώνη». Σύμφωνα με τους ειδικούς το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί 

είναι σε απόσταση τέτοια από το μητρικό του άστρο που να επιτρέπει τη δημιουργία ευνοϊκών 

συνθηκών για την ανάπτυξη ζωής! Με ακτίνα μόλις 1,5 φορά μεγαλύτερη από αυτή της Γης ο 

«δίδυμος» πλανήτης βρίσκεται σε απόσταση 70 εκατομμυρίων μιλίων από το άστρο του (η Γη 

βρίσκεται 93 εκατομμύρια μίλια από τον Ήλιο) και ολοκληρώνει μια περιστροφή γύρω από αυτό σε 

242 μέρες. Την ανακοίνωση έκανε ο Κρίστοφερ Μπουρκ του Ινστιτούτου SETI, στο ετήσιο συνέδριο 

της «Αμερικανικής Αστρονομικής Εταιρείας» που γίνεται αυτές τις μέρες στο Λονγκ Μπιτς της 

Καλιφόρνια. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 

Την πρώτη θέση κατέλαβαν ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο διεθνή διαγωνισμό λογισμικού «Gesture Recognition Challenge» 

στην Ιαπωνία. Οι ερευνητές διακρίθηκαν για την εργασία τους με τίτλο «Giving a hand to Kinect», που 

αναφέρεται σε λογισμικό που έχουν αναπτύξει στον τομέα της Υπολογιστικής Όρασης. 

Ο διαγωνισμός έγινε στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου «International Conference on Pattern 

Recognition (ICPR) 2012» στην Τσουκούμπα, στις 10 και 11 Νοεμβρίου, με χορηγό το ερευνητικό 

τμήμα της εταιρείας Microsoft των ΗΠΑ. Ο διαγωνισμός αποσκοπούσε στην ανάπτυξη μεθόδων που 

επιτρέπουν σε υπολογιστές να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους καθώς συσσωρεύουν εμπειρία κατά την 

επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. 

Η «Υπολογιστική Όραση» αποτελεί ερευνητικό τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, που στοχεύει στο 

να κάνει τους υπολογιστές να βλέπουν και να κατανοούν το περιβάλλον τους μέσω της επεξεργασίας 

και ανάλυσης εικόνων. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από τους ερευνητές του ΙΤΕ, όπως 

αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ιδρύματος, επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να παρακολουθεί μέσω 

κάμερας τα χέρια ενός ανθρώπου και να αναγνωρίζει τις κινήσεις που κάνουν. Με αυτό τον τρόπο 

μπορεί να διευκολυνθεί η φυσική αλληλεπίδραση με τους υπολογιστές και ο χειρισμός ηλεκτρονικών 

συσκευών χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις, εκπαίδευση ή άλλες συσκευές (π.χ. 

τηλεχειριστήριο). 

Η γκάμα των πιθανών εφαρμογών είναι πολύ ευρεία. Ήδη πολλές ευρωπαϊκές, αμερικανικές και 

ασιατικές εταιρείες έχουν ενδιαφερθεί να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνολογία ως βάση ανάπτυξης 

συγκεκριμένων εφαρμογών στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της αυτοματοποιημένης 

κατανόησης της νοηματικής γλώσσας, των διαδραστικών παιγνιδιών, του αυτοματοποιημένου 

προγραμματισμού ρομπότ κ.ά. Η ερευνητική ομάδα που συμμετείχε στη βραβευθείσα εργασία, 

αποτελείται από τους Νικόλαο Κυριαζή και Ιάσονα Οικονομίδη (υποψήφιοι διδάκτορες Τμήματος 

Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μεταπτυχιακοί υπότροφοι του ΙΠ-ΙΤΕ), τον 

Πασχάλη Παντελέρη (μηχανικός λογισμικού του ΙΠ-ΙΤΕ) και τον Αντώνη Αργυρό (αναπληρωτής 

καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος 

ΔΕΠ του ΙΠ-ΙΤΕ). 



 

ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

 Μέχρι τώρα ξέραμε ότι τα ρομπότ μπορούν να κάνουν μόνο αυτό για το οποίο 

έχουν προγραμματιστεί. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή ερευνητές εργάζονται πάνω στη 

δημιουργία σκεπτόμενων ρομπότ, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εξελίξουν 

τις μαθησιακές τους δυνατότητες μέσω της συντροφιάς με ανθρώπους – όπως 

ακριβώς συμβαίνει και με τα μικρά παιδιά. 

Το μικρό πλάσμα κοιτάζει με περιέργεια το χέρι του που το μετακινεί γύρω 

γύρω ο δάσκαλος στρέφοντάς το. Παρακολουθεί πώς πέφτουν οι νιφάδες από το 

πακέτο που κρατά στο χέρι μέσα στο μπολ που βρίσκεται στο τραπέζι και 

εξετάζει προσεκτικά πώς ο δάσκαλος επαναφέρει το χέρι στην αρχική του θέση. 

Έχει φτάσει λοιπόν η στιγμή να κάνει μόνο του την άσκηση. Με μια διστακτική 

αλλά μεθοδική κίνηση, το μικρό παιδί στρέφει το χέρι που κρατά το πακέτο, ρίχνει τις νιφάδες στο 

μπολ και μετακινεί ξανά το χέρι στην αρχική θέση. Το κόκκινο στόμα φωτίζεται. Το ρομπότ iCub έμαθε 

κάτι καινούργιο. 

Το iCub είναι σαν τα ρομπότ του μέλλοντος, φτιαγμένο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή μας. Όπως ένα 

μικρό παιδί που εξερευνά τον κόσμο, δοκιμάζει νέα πράγματα και γίνεται πιο έξυπνο παίζοντας, έτσι 

και τα ρομπότ πρέπει να μαθαίνουν από μόνα τους να πραγματοποιούν καθήκοντα χωρίς να 

ακολουθούν ένα κωδικοποιημένο πρόγραμμα που να τους περιγράφει με την παραμικρή 

λεπτομέρεια τις προς εκτέλεση ενέργειες. Γι’ αυτό είναι εφοδιασμένα με σώμα που μοιάζει με το 

ανθρώπινο και με ιδιότητες όπως είναι η περιέργεια και η ενσυναίσθηση – έτσι ώστε να μπορούν να 

λειτουργούν διαδραστικά με τον περίγυρο και με εντελώς φυσιολογικό τρόπο. 

Για παράδειγμα, μπορεί να δουν μια μπάλα και να πάνε προς το μέρος της, να την πιάσουν, να την 

αγγίξουν για να δουν πώς είναι, να τη βάλουν πάνω από μια άλλη μπάλα και να δουν τι θα συμβεί. Η 

αρχή αυτή ονομάζεται «σωματική σκέψη» και βασίζεται στην ιδέα ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι 

εξαρτημένος από πληροφορίες προερχόμενες από όλους τους μυς και όλες τις αισθήσεις 

προκειμένου να εξελίσσεται και να μαθαίνει νέα πράγματα. 

Οι αισθήσεις είναι άκρως απαραίτητες όταν πρόκειται ν’ 

ακούσουμε τους ανθρώπους του περιβάλλοντός μας και να 

διαπιστώσουμε τι θέλουν να μάθουμε από αυτούς – επίσης, 

μπορούμε να κατανοήσουμε μια αφηρημένη έννοια, όπως είναι η 

βαρύτητα γιατί τα σώματά μας υφίστανται διαρκώς την επίδρασή 

της. Η ικανότητα να εκτελούμε πολύπλοκες πράξεις, όπως το να 

κάνουμε ποδήλατο ή να παίζουμε πιάνο, μπορεί να δομηθεί μόνο 

αν το σώμα επαναλαμβάνει διαρκώς τις ίδιες κινήσεις. 
 

ΠΗΓΕΣ 
http://www.tastv.gr 
http://www.scienceillustrated.gr/site/%CF%84%CE%B1-
%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82/#more-
7010 
 
 



ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

Πλαστικό µπουκάλι. Η χειρότερη ρύπανση για τον πλανήτη. 

 

Γνωρίζετε ότι: 

250.000.000.000 πλαστικά µπουκάλια εµφιαλωµένου νερού 
καταναλώνονται κάθε χρόνο, παγκοσµίως, εκ των οποίων µόνο 
το 24% ανακυκλώνεται; 

 
         151.000.000.000 βαρέλια πετρελαίου χρειάζονται & 
22.500.000 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα παράγονται για να 
κατασκευαστούν τα παραπάνω µπουκάλια; 

 
          8.000 πλαστικά µπουκάλια εµφιαλωµένου νερού 

πετιούνται κάθε δευτερόλεπτο στα σκουπίδια; 
 
200.000.000.000 $ ξοδεύονται κάθε χρόνο, σε όλο τον κόσµο, για αγορά εµφιαλωµένου 

νερού; 
 
Αν µόνο 1 άνθρωπος σταµατούσε να αγοράζει εµφιαλωµένο νερό, θα ανακούφιζε το 

περιβάλλον από περίπου 200 πλαστικά µπουκάλια το χρόνο; 

Το πλαστικό με αριθμούς: 
• Σε 100 εκατοµµύρια τόνους έχει αυξηθεί η παγκόσµια κατανάλωση πλαστικού από 5 

εκατοµµύρια τόνους που ήταν τη δεκαετία του 1950. 

• 20 φορές περισσότερο πλαστικό παράγουµε σήµερα απ’ ό,τι 50 χρόνια πριν. 

• 4% περίπου το χρόνο αυξάνεται η κατανάλωση πλαστικού στην Ευρώπη. 

• 1 τόνος πλαστικού ισοδυναµεί µε 20.000 µπουκάλια των δύο λίτρων ή µε 120.000 
σακούλες για ψώνια. 

• 60.000 τόνοι πλαστικής ύλης παράγονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. 

• 400.000.000 µπουκάλια εµφιαλωµένου νερού καταναλώνονται κάθε χρόνο στη χώρα 
µας. 

• To 4% της ετήσιας παγκόσµιας παραγωγής πετρελαίου χρησιµοποιείται ως πρώτη 
ύλη για την παραγωγή πλαστικών. 

• To 57% των σκουπιδιών στις παραλίες είναι διαφόρων ειδών πλαστικά. 

• 10.000 ψάρια πεθαίνουν στη Μεσόγειο εξαιτίας των πλαστικών και άλλων 
µικροαντικειµένων που καταλήγουν στη θάλασσα. 

Πηγή:http://www.lifegreen.gr/portal/nea/oikologika-nea/7-plastiko-boukali-kai-ripansi  
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Η ρύπανση φέρνει δυστυχία και η δυστυχία ρύπανση 
Μελέτη σε 14 χώρες 

Οι ερευνητές πάντως επισηµαίνουν ότι η λήψη µέτρων από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές, ώστε να 
µειωθεί η ρύπανση, αναµένεται να έχει θετικές επιπτώσεις γενικότερα στην ψυχική διάθεση και στην 

ικανοποίηση των ανθρώπων. 
  

  Αθήνα 
  Η ρύπανση του αέρα και η ανθρώπινη δυστυχία µπορεί να φαίνονται άσχετα πράγµατα µεταξύ τους, 
στην πραγµατικότητα όµως βρίσκονται σε άµεση αλληλεπίδραση, σύµφωνα µε µια νέα επιστηµονική 
έρευνα που έγινε στον Καναδά. 
  Η µελέτη, που ανέλυσε στοιχεία από 14 ευρωπαϊκές χώρες (µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα), 
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι όσο αυξάνεται η ρύπανση της ατµόσφαιρας, τόσο µεγαλώνει η 
δυσαρέσκεια και η δυστυχία των πολιτών. Ενώ ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή όσο πιο δυστυχείς 

νιώθουν οι άνθρωποι µιας χώρας ή περιοχής, τόσο 
περισσότερο αυξάνεται η ρύπανση του αέρα. 
   Οι ερευνητές του πανεπιστηµίου του Τρεντ στο 
Οντάριο, µε επικεφαλής τους καθηγητές Οικονοµικών 
Μπάιρον Λιου και Μακ Άρβιν, που έκαναν την έρευνα 
η οποία δηµοσιεύθηκε στο διεθνές περιοδικό για 
θέµατα «πράσινης» οικονοµίας International Journal of 
Green Economics, ανέλυσαν τα στοιχεία για την ανά 
κεφαλή εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα, που 
θεωρείται αντιπροσωπευτική για το γενικότερο επίπεδο 
ρύπανσης του αέρα σε µια χώρα, καθώς πηγάζει από 
την καύση των ορυκτών καυσίµων.  
   Μετά συσχέτισαν αυτά τα στοιχεία µε το επίπεδο 

ευτυχίας των πολιτών, όπως αυτό προκύπτει από τις σχετικές έρευνες της κοινής γνώµης µε 
ερωτηµατολόγια. 
   Οι χώρες που µελετήθηκαν, ήταν: Ελλάδα, Βέλγιο, Βρετανία, ∆ανία, Γαλλία, Γερµανία, Ιρλανδία, 
Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Ισπανία και Ρωσία. Η µελέτη έδειξε την 
ύπαρξη σχέσης ανάµεσα στη ρύπανση και στην ψυχική διάθεση των πολιτών, αν και δεν εξηγεί µέσω 
ποιου µηχανισµού προκύπτει αυτή η αλληλεπίδραση. 
   Οι ερευνητές πάντως επισηµαίνουν ότι η λήψη µέτρων από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές, ώστε να 
µειωθεί η ρύπανση, αναµένεται να έχει θετικές επιπτώσεις γενικότερα στην ψυχική διάθεση και στην 
ικανοποίηση των ανθρώπων.  
   «Ο καθαρότερος αέρας θα ανυψώσει το επίπεδο ευτυχίας των πολιτών στην Ευρώπη και, όπως 
υποψιαζόµαστε και στις άλλες χώρες του κόσµου» ανέφεραν οι Καναδοί ερευνητές. 
   Από την άλλη, όπως επισηµαίνουν, η λήψη µέτρων από τις κυβερνήσεις, τα οποία θα βελτιώνουν την 
καθηµερινή ζωή και ικανοποίηση των πολιτών, µπορούν µε τη σειρά τους να οδηγήσουν στη µείωση 
της ρύπανσης της ατµόσφαιρας.  
   Ως τέτοια µέτρα ενδεικτικά αναφέρουν την παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών υγείας και 
εκπαίδευσης, τη µείωση του εργασιακού στρες και των εισοδηµατικών ανισοτήτων, την ύπαρξη ίσων 
ευκαιριών για όλους, την µείωση της διαφθοράς και την καλύτερη ποιότητα διακυβέρνησης.  
        

Γεωργία Βάµβουκα Β1 



Τεχνολογική πρόοδος και Ρύπανση  
           
           Τα τελευταία χρόνια η ρύπανση του περιβάλλοντος εξαιτίας της µεγάλης 
τεχνολογικής προόδου και της ραγδαίας βιοµηχανικής ανάπτυξης έχει πάρει επικίνδυνες 
και, σε πολλές περιπτώσεις, καταστροφικές διαστάσεις για τη γήινη βιόσφαιρα. 
∆ιακρίνεται σε αστική και βιοµηχανική, σε ρύπανση ατµόσφαιρας, νερού και 
εδάφους και τείνει να καταστρέψει την πανίδα και τη χλωρίδα της γης, τις θεµελιώδεις 
δηλαδή προϋποθέσεις της ζωής στον πλανήτη µας. 
           Καθηµερινά τεράστιες ποσότητες βιοµηχανικών λυµάτων ρυπαίνουν ακτές και 
θάλασσες, νεκρώνουν το πλαγκτόν, εξαφανίζουν πολλά είδη του φυσικού και του ζωικού 
βασιλείου και βάζουν σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή µε τη 
θάλασσα. Χιλιάδες καµινάδες εργοστασίων εκλύουν σε 24-ωρη βάση χιλιάδες τόνους 
δηλητηριωδών αερίων και σωµατιδίων κάνοντας ανυπόφορη τη ζωή εκατοµµυρίων 
κατοίκων αστικών κέντρων, που επιπλέον ασφυκτιούν µέσα στις γιγάντιες και 
απάνθρωπες πόλεις του αιώνα µας. Από µόνες τους πάντως, η τεχνολογική πρόοδος και 
η βιοµηχανική ανάπτυξη δεν αποτελεί την πηγή του κακού. Αυτό έχει σχέση µε τις 
κερδοσκοπικές διαθέσεις των βιοµηχάνων που αρνούνται να υποβληθούν στις δαπάνες 
της τοποθέτησης φίλτρων και συστηµάτων βιολογικού και βιοχηµικού καθαρισµού των 
δηλητηριωδών αερίων και λυµάτων που εκπέµπουν ή αποβάλλουν οι επιχειρήσεις τους. 
            Τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές θάλασσες και ακτές µολύνονται επικίνδυνα από 
τα βιοµηχανικά λύµατα και απόβλητα των υπονόµων των µεγάλων πόλεων. Όλοι 
γνωρίζουµε το τεράστιο σύννεφο αιθαλοµίχλης που καλύπτει την Αθήνα, γνωστό ως 
νέφος. Πρόκειται για το φαινόµενο φωτοχηµικής ρύπανσης το οποίο προέρχεται από τη 
βιοµηχανία, τα καυσαέρια των αυτοκινήτων και των κεντρικών θερµάνσεων. Ως τα µέσα 
της δεκαετίας του ΄80 λειτουργούσαν στην περιοχή της Αττικής περίπου 3.600 
βιοµηχανίες. Το νέφος έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων. Το 
µονοξείδιο του άνθρακα δεσµεύει την αιµοσφαιρίνη, εµποδίζει την οξυγόνωση των 
ιστών και δυσκολεύει την αναπνοή. Προκαλεί εύκολη κόπωση, δύσπνοια, πονοκεφάλους 
και διαταραχές στην όραση. 
          Τα κυριότερα προβλήµατα ρύπανσης στην Ελλάδα συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
ατµοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση υδάτων, στερεά απόβλητα, πυρκαγιές, απειλή 
βιοποικιλότητας και φυσικών αποθεµάτων και ηχητική ρύπανση. 
           Η διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος από τη ρύπανση και την υποβάθµιση 
αποτελεί σήµερα οξύτατο οικονοµικό και κοινωνικοπολιτικό πρόβληµα και συνεγείρει 
εκατοµµύρια ανθρώπους, οι οποίοι αγωνίζονται για την αποτροπή της καταστροφής του 
φυσικού περιβάλλοντος και την εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών ζωής. 

 
Γεωργία Βάµβουκα Β1



 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 

ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
 

Αίθουσα Τέχνης Μαράθου - Έκθεση γλυπτών Γιάννη Κλινάκη 
 

     Ο Γιάννης Κλινάκης γεννήθηκε το 1938 στο χωριό Μάραθος Μαλεβιζίου. 
    Έξι χρόνια αργότερα, στις 21 Αυγούστου 1944, ο πατέρας του µαζί µε 
άλλους δέκα έξι Μαραθιανούς εκτελέστηκαν από τους Γερµανούς κατακτητές. 
Έτσι από µικρός, όπως και όλα τα παιδιά της ηλικίας του, βίωσε τη σκληρότητα 

της κατοχής και την αβεβαιότητα των µεταπολεµικών χρόνων. ∆ούλεψε ως αγρότης, εργάτης 
γης σε δηµόσια έργα και νταµάρια για πολλά χρόνια.  

    Το 1964 µετακόµισε µε την οικογένεια του στην Αθήνα, όπου δούλεψε ως 
οικοδόµος µε παράλληλη συνδικαλιστική δραστηριότητα, µέχρι το 1979. Το 
1969 ασχολήθηκε για πρώτη φορά µε τη γλυπτική. Σταδιακά αφοσιώθηκε σ΄ 
αυτήν µειώνοντας την απασχόληση του στην οικοδοµή. 
 

  Αρχικά εργάστηκε στο χυτήριο του γλύπτη Μεµά Καλογεράτου και στη συνέχεια 
(1971) βρέθηκε κοντά στο Χρήστο Καπράλο, διάσηµο γλύπτη και ζωγράφο, από το 
έργο του οποίου επηρεάστηκε σε µεγάλο βαθµό. 
   Από το 1979 µέχρι και σήµερα αφιερώθηκε αποκλειστικά στην γλυπτική.  
   Το 1985 έστησε στο χωριό του το Μάραθος, στο χώρο του Μνηµείου, δικά του 
έργα σε χαλκό και δηµιούργησε ένα σύνολο Μνήµης για τους Πεσόντες και την 

Εθνική Αντίσταση. 
   Το 1991 έγινε µέλος του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος 
(Ε.Ε.Τ.Ε.) και την ίδια χρονιά µέλος του ∆.Σ. του «Ιδρύµατος  Χρήστου 
Καπράλου» µέχρι τον Ιανουάριο του 1996.  
   Τέσσερα χρόνια αργότερα (1995) µετακόµισε από τη Αθήνα στην Αίγινα 
όπου εργάζεται µέχρι σήµερα ενώ παράλληλα έχει και την ευθύνη του 

«Μουσείου Χρήστου Καπράλου». 
   Η ανθρώπινη φιγούρα είναι το βασικό θέµα της δουλειάς του σε µέταλλο, 
µάρµαρο και τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά πάνω σε ξύλο. Έχει παρουσιάσει 
µια σειρά µε Κρητικές ανθρωπόµορφες λύρες, µια ενότητα µε αγωνιστές του ΄21 
και της Εθνικής Αντίστασης καθώς και γλυπτά µε συµβολικό περιεχόµενο. Η 
επιµήκυνση των µορφών, οι αδρές επιφάνειες και ο τονισµός  του ηρωϊκού-
δραµατικού στοιχείου χαρακτηρίζουν τα γλυπτά του. Έργα του βρίσκονται σε 
ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
   Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατοµικές εκθέσεις («∆ιαµαρτυρία»-1972, 
«Αίθουσα Τέχνης» Ηράκλειο-1993, «Έρσης»-1996) και έχει πάρει µέρος σε 
οµαδικές εκθέσεις «Αρχαία Ολυµπία»-1991-1992, «Γλυπτική ΄97» Θεσσαλονίκη-
1997 κ.ά.) 
   Τα έργα του, τα οποία αποτελούν Πολιτιστική Κληρονοµιά για τον τόπο του, τα 
έχει δωρίσει από το 2009  στο ∆ηµοτικό διαµέρισµα Μαράθου, του ∆ήµου 

Τυλίσου όπου και εκτίθενται µόνιµα στην "Αίθουσα Τέχνης Μαράθου". 
 

 
 

 
 
 
 

Σαρµά Κατερίνα, Καθηγήτρια Εικαστικών 



 
Ακούγοντας µουσική, αυξάνεται το IQ!  

Tο φαινόµενο Μότσαρτ – Mozart Effect – που απασχόλησε και απασχολεί έως και σήµερα τόσο 
ιατρικούς όσο και επιστηµονικούς κύκλους- βασίζεται στη θεωρία ότι η ακρόαση µουσικών κοµµατιών 
Μότσαρτ µε έµφαση στα κονσέρτα µπορούν σταδιακά να βελτιώσουν το IQ και να συµβάλλουν στην 
πνευµατική ανάπτυξη των νηπίων. 
Η µουσική διεγείρει τη λογική του χώρου και του χρόνου, διότι αυτή απασχολεί τον εγκέφαλο µε την 

επεξεργασία πληροφοριών, που σχετίζονται µε τον χώρο (διαστήµατα µεταξύ τόνων) και µε τον χρόνο 
(χτυπήµατα-ρυθµοί). Αυτό το είδος διέγερσης πλεονεκτεί σε σχέση µε άλλες δραστηριότητες, που 
απαιτούνται στα µαθηµατικά και τη λογική. 

H λογική στον χώρο και τον χρόνο είναι ο διανοητικός χειρισµός διαφόρων εικόνων µέσα στον χώρο 
και στον χρόνο, µε άλλα λόγια ικανότητα σκέψης σε εικόνες. Η ικανότητα αυτή είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική για την δηµιουργία και σύλληψη λύσεων, για προβλήµατα πολλαπλής φύσεως σε τοµείς 
όπως η µηχανολογία, τα µαθηµατικά, η τέχνη, τα παιχνίδια (όπως το σκάκι) κ.λπ. 
Πώς επιδρά, όµως, η µουσική στη λογική στον χώρο και τον χρόνο; Η µουσική είναι φτιαγµένη από 

«τόνους», που είναι συνδυασµένοι ο ένας µε τον άλλο σε ένα προβλέψιµο πρότυπο - ντο, ρε, µι, φα, 
σολ, λα, σι, ντο. Ο ακουστικός «χώρος» µεταξύ των τόνων ή βαθµίδων αυτών γίνεται αντιληπτός, όταν 
τα ηχητικά κύµατα φτάνουν στον εγκέφαλο. 
Στα τραγούδια οι τόνοι είναι διασκευασµένοι σε διαφορετικές µορφές για να δηµιουργήσουν µια 

µελωδία. ∆ια µέσου της επανάληψης τα παιδιά καταλαβαίνουν να αναγνωρίζουν το «ακουστικό 
διάστηµα» ανάµεσα στους τόνους αυτούς και να αναγνωρίζουν το µοναδικό σχήµα του κάθε 
τραγουδιού. 
Αυτό τελικά βοηθά στο να µάθουν να τραγουδούν µε το σωστό τόνο και να ξεχωρίζουν µία µελωδία 

από την άλλη... Καθώς τα παιδιά εξερευνούν το τραγούδισµα ο εγκέφαλός τους απασχολείται έντονα µε 
το να αποκαλύψει τον τρόπο µε τον οποίο οι τόνοι αυτοί σχετίζονται µεταξύ τους (ποια η σχέση µεταξύ 
τους, πόσο µακριά είναι ο ένας από τον άλλο). 
Κάπως έτσι έρχεται ο ορισµός Spatial Temporal Reasoning να χρησιµοποιηθεί από τον Alfred 

Tomatis, που χρησιµοποίησε την Μουσική του Mozart σαν ακουστικό ερέθισµα σε προσπάθειες 
θεραπευτικών του αγωγών. 
Ανάµεσα σε άλλα κοµµάτια η σονάτα για δύο πιάνα σε ρε µείζονα Κ 448 κατόπιν πειράµατος στο 

Πανεπιστήµιο του Illinois µείωσε τα παθολογικά εγκεφαλικά κύτταρα των επιληπτικών που βρίσκονται 
σε κώµα. 
Για την ίδια σονάτα παιδιά που µελετούσαν πιάνο και άκουγαν την σονάτα επί µακρόν είχαν 27% 

καλύτερα αποτελέσµατα στα µαθηµατικά. Τα πειράµατα και οι µελέτες συνεχίζονται, ενώ για τους 
ενδιαφερόµενους η εκλαΐκευση της επίδρασης Mότσαρτ βρίσκεται στο βιβλίο «Mozart Effect» του Don 
Campbell ... 
Οι γνώµες διίστανται, ωστόσο η µουσική διεγείρει τα κύτταρα του εγκεφάλου, βοηθάει στην αύξηση 

των επιδόσεων και, τέλος, βοηθά στην κοινωνικοποίηση και την πνευµατική υγεία, αποδεικνύοντας τα 
πολλαπλά οφέλη της για τον άνθρωπο µέσα στο «χώρο» και στο «χρόνο»... 

Σαρµά Κατερίνα 

 Καθηγήτρια Εικαστικών 



 

Πρόγραµµα Αποκριάτικων Εκδηλώσεων  
«ΚΑΣΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2013» 

   
 Στους ρυθµούς της Αποκριάς θα κινείται το Ηράκλειο από την Κυριακή 3 Μαρτίου έως και την 
Καθαρή ∆ευτέρα 18 Μαρτίου µε ένα πλούσιο πρόγραµµα εκδηλώσεων και χάπενιγκς που 
αναµένεται να ικανοποιήσει απόλυτα µικρούς και µεγάλους. 
   ∆ώδεκα Εκδηλώσεις, ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟ∆Ο για το δεκαπενθήµερο της Αποκριάς. Πάρτυ, 
Μουσικές και Θεατρικές βραδιές, Κυνήγι του Κρυµµένου Θησαυρού για µικρούς και µεγάλους αλλά 
και η Μεγάλη Παρέλαση µε οµάδες καρναβαλιστών στους κεντρικούς δρόµους της πόλης είναι µερικά 
από όσα έχει σχεδιάσει ο ∆ήµος Ηρακλείου προκειµένου να δηµιουργήσει το εορταστικό κλίµα που 
απαιτούν οι µέρες της Αποκριάς. Ένα κλίµα που το έχουµε ανάγκη, όσο ποτέ άλλοτε, για να 
ξεφύγουµε από την γκρίζα διάθεση που καθηµερινά µας κυριεύει και να δώσουµε χαρά σ’ εµάς 
και τα παιδιά µας.    
   Η Μεγάλη Παρέλαση των Καρναβαλιστών θα γίνει για πρώτη φορά το τελευταίο Σάββατο των 
αποκριών, 16 Μαρτίου και ώρα 14:30. 
   Το 4ο Παιδικό Κυνήγι του Κρυµµένου Θησαυρού (9-12 ετών) θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 3 
Μαρτίου και ώρα 10:30, στο Πάρκο Γεωργιάδη. Συντονιστής ∆ιοργάνωσης Οµάδα «Χοιροκίνητοι». 
Το 11ο Κυνήγι του Κρυµµένου Θησαυρού, θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαρτίου µε ώρα 
έναρξης 10:30, µε αφετηρία το ∆ηµαρχείο – Λότζια. 
   ∆ηλώσεις συµµετοχής στην παρέλαση και στα παιχνίδια γίνονται δεκτές στο Πολύκεντρο Νεολαίας 
∆ήµου Ηρακλείου καθηµερινά από τις 9:00 έως τις 14:00, στο κιόσκι των Χοιροκίνητων στα Λιοντάρια 
και ηλεκτρονικά στο email : neolaia@heraklion.gr και στο website του Καστρινού Καρναβαλιού : 
www.kastrino-karnavali.gr έως την Τρίτη 6 Μαρτίου. 
  
 

Πιο αναλυτικά η πρόταση για το Πρόγραµµα των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων είναι η εξής: 
  
 ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ– Πάρκο Γεωργιάδη 

 ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
4ο Παιδικό Κυνήγι του Κρυµµένου Θησαυρού (9 έως 12 ετών). 
∆ιοργάνωση : «Χοιροκίνητοι» 
 Συνάντηση όλων των οµάδων και των συνοδών τους στη Λότζια στις 10:30. 
 Στις 11:00 Ξεκινάει η Παρέλαση των οµάδων µε διαδροµή Λιοντάρια – 1821 – Πλατεία 
Κορνάρου – Αβέρωφ – Πάρκο Γεωργιάδη. 
 Μπροστά η Φιλαρµονική του ∆ήµου, το Λύκειο Ελληνίδων µε το γαϊτανάκι και οι ξυλοπόδαροι 
του ΟΜΜΑ studio. Ακολουθούν οι οµάδες των µικρών καρναβαλιστών µε τους συνοδούς τους. 
 Έναρξη του 4ου Παιδικού Κυνηγιού του Κρυµµένου Θησαυρού στο Πάρκο Γεωργιάδη. 
 Τα παιχνίδια συνεχίζονται για όλα τα παιδιά στη Λεωφόρο ∆ηµοκρατίας µπροστά από το 
Πάρκο Γεωργιάδη και το άγαλµα του Βενιζέλου. 
 Χορεύει η Οµάδα Μοντέρνου Χορού της Σχολής NENA’S ACADEMY.  
  
            ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα 19:00 – Αίθριο Βασιλικής Αγίου Μάρκου  
 Συναυλία µε το µουσικό συγκρότηµα «ΣΧΗΜΑ ΟΞΥΜΩΡΟΝ» σε µια βραδιά µε χορευτική 
διάθεση και τραγούδια από το Ελληνικό ρεπερτόριο του χθες και του σήµερα. 

Συµµετέχουν : 
Γιάννης Κοντάκης : Μπάσο – Φωνή. 

Ευθύµης Φασουλάκης: Κρουστά – Τύµπανα. 
Γιώργος Κριτσωτάκης : Κιθάρα – Φωνή. 

Χρίστος Ζιούτης : Βιολί – Φωνή. 
Η Οµάδα µοντέρνου  χορού της σχολής NENA’S ACADEMY  θα παρουσιάσει Βιεννέζικο βαλς και 

χορογραφίες latin και hip-hop. 
   



  
  ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα 20.00 – Θεατρικός Σταθµός Ηρακλείου  

 Μουσικό αφιέρωµα Tango Romance 
Ένα µαγικό ταξίδι στον κόσµο του τανγκό. 

Ένα µουσικό οδοιπορικό απ’το Μπουένος Άιρες στο Παρίσι, το Βερολίνο, τη Νέα Υόρκη και την 
Αθήνα. Τραγούδια νοσταλγικά, αιώνια κι αληθινά πληµµυρισµένα από αυθεντικό συναίσθηµα . 

Αφήγηση : Γιώργος Χυντηράκης 
Ερµηνεία : Λίντα Αθανασοπούλου – Κωνσταντουλάκη 
Συνοδεύουν οι µουσικοί : Μιχάλης Σπυριδάκης, Κατερίνα Ψαρουδάκη, Κώστας Παντερµαράκης, 
Κώστας Μπαλαµούτσος , Ευγενία Ψαρουδάκη. 
Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση: Γιώργος Ψαρουδάκης 
  

      ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 7  ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα 19.00 – Πλατεία Λιονταριών  
 

ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ STREET PARTY 
 Η Οργανωτική Επιτροπή των Οµάδων του Κυνηγιού Κρυµµένου Θησαυρού και Κυνηγιού 
Παραλίας, διοργανώνουν ένα ξέφρενο αποκριάτικο πάρτι στο κέντρο της πόλης. 
 Το ρυθµό του χορού και του κεφιού στους µεταµφιεσµένους που πληµµυρίζουν το κέντρο της 
πόλης δίνουν Dj και εκπρόσωποι των οµάδων και παρουσιάζουν θεατρικά & χορευτικά δρώµενα και 
happening των οµάδων τους. 
 Θα χορέψει η Οµάδα της Dance Fusion, χορογραφίες hip-hop και Tribal fusion oriental από τον 
Μαρίνο Ροβιθάκη και Μαρία Τζάτζη. 
 Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει και η Κλήρωση για τη σειρά παρουσίασης των Οµάδων στη 
Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση. 
  

     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα 17.00 – Κινηµατοθέατρο ΑΣΤΟΡΙΑ 
ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

 Η αγαπηµένη όλων µας, ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ, µε τη συνοδεία του Κουαρτέτου Εγχόρδων 
του ∆ήµου Ηρακλείου προσκαλεί τα παιδιά σε ένα ταξίδι στο µαγικό κόσµο των παραµυθιών. 
  

      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα 23.00  
 Το καθιερωµένο Μεγάλο Party Μασκέ της περσινής νικήτριας οµάδας του Κυνηγιού 
«ΧΟΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ», που υπόσχονται πολλές εκπλήξεις, δώρα αλλά και έναν καινούργιο γρίφο για 
όλους τους καλεσµένους. 
  

      ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα έναρξης 10:30 – ∆ηµαρχείο (Λότζια) 
11ο ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 

 Η περσινή νικήτρια οµάδα «Χοιροκίνητοι» ανακοινώνει τον εναρκτήριο γρίφο και το παιχνίδι 
ξεκινά. 
 Οι οµάδες είναι σε συνεχή επαφή µε τα στρατηγεία τους και έχουν ενηµέρωση από 
ραδιοφωνικούς σταθµούς που συνεργάζονται µε τους οργανωτές. 
 Η αναζήτηση διαρκεί όλη µέρα και σε κάθε σηµείο της πόλης. 
 Στις 19:30 (περίπου) γίνεται η τελετή λήξης του παιχνιδιού. 
 Βραβεύεται η νικήτρια οµάδα και παραλαµβάνει την εντολή διοργάνωσης του 12ου Κυνηγιού 
Κρυµµένου Θησαυρού.  
  
      ∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα 20.30 -  Θεατρικός Σταθµός  

« ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΗΘΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΗΠΟΣ » 
Μεγάλη Αποκριάτικη συναυλία µε το Μουσικό Σύνολο 

«ΝΟΣΤΗΜOΝ ΗΜΑΡ». 
Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση: Μίνως Σωµαράκης 

 
 



  
     ΠΕΜΠΤΗ 14  Μαρτίου και ώρα 20.30 – Θεατρικός Σταθµός  

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ  
       
         Συναυλία της Φιλαρµονικής του ∆ήµου Ηρακλείου. 
 Τραγουδούν και παρουσιάζουν θεατρικά δρώµενα οµάδα ηθοποιών υπό τη   σκηνοθετική 
επιµέλεια του ∆οµήνικου Ταβερναράκη 
 ∆ιευθύνει ο αρχιµουσικός Λεωνίδας Τζωρτζάκης 
  
      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 Μαρτίου και ώρα έναρξης 19.00 – ∆ηµαρχείο (Λότζια) 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΚΑΝΤΑ∆Α 
 Συναντιούνται και ξεκινούν από το ∆ηµαρχείο Ηρακλείου : Χορωδίες, Ωδεία, Μουσικό 
Σχολείο, ο Όµιλος Παιδείας και Πολιτισµού «Αετογιάννης», η Ένωση Χοροδιδασκάλων Κρήτης, 
το Σύνολο Νυκτών και Τοξοτών Οργάνων Κρήτης και άλλοι Καλλιτέχνες και µεταφέρουµε στη 
πόλη το αποκριάτικο κέφι µε µελωδίες και δρώµενα. 
 Παράλληλα η Φιλαρµονική του ∆ήµου Ηρακλείου παρουσιάζει ένα πρόγραµµα µε αποκριάτικα 
τραγούδια στον προαύλιο χώρο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου, ενώ η σχολή χορού «Dance 
spirit studio» παρουσιάζει πρωτότυπες  σύγχρονες χορογραφίες του Γιάννη Πατεράκη. 
 Τις εκδηλώσεις υποστηρίζει και ο Εµπορικός Σύλλογος Ηρακλείου 
  
      ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ - Ώρα Έναρξης 14:00 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
(Έναρξη από Χανιωπορτα  

∆ιαδροµή : Λεωφόρο Καλοκαιρινού– Ίδης –∆ικαιοσύνης- Πλατεία Ελευθερίας) 
   
 Η Μεγάλη Παρέλαση ξεκινάει µε τη Φιλαρµονική του ∆ήµου, το Λύκειο Ελληνίδων µε το 
παραδοσιακό γαϊτανάκι και τους ξυλοπόδαρους του ΟΜΜΑ studio . 
 Ακολουθούν, το Άρµα µε το πλήρωµα της οµάδας «Χοιροκίνητοι», οι φιλοξενούµενες 
παραδοσιακές οµάδες από τους ∆ήµους του Ηρακλείου και οι υπόλοιπες καρναβαλικές οµάδες µε 
την σειρά που έχουν κληρωθεί 
 Μετά την παρέλαση συνεχίζεται η µεγάλη γιορτή µε το µεγάλο πάρτυ στην Πλατεία Καλλεργών 
(µπροστά από το ∆ηµαρχείο). 
 Η αγαπηµένη στο νεανικό κοινό Shaya αλλά και Dj, εκτοξεύουν το κέφι στα ύψη και οι 
καρναβαλιστές διασκεδάζοντας Ανανεώνουν το ραντεβού τους για το ΚΑΣΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 
του 2014 από το ∆ήµο Ηρακλείου. 
  
      ∆ΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ – Ώρα Έναρξης 10.00 

ΚΑΘΑΡΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 
 Πατροπαράδοτα Κούλουµα από το ∆ήµο Ηρακλείου στις ∆ηµοτικές Κοινότητες : 
3η ∆ηµοτική Κοινότητα (∆υτική) 
Χώρος Εκδήλωσης : Καράβολας 
4η ∆ηµοτική Κοινότητα (Νότια) 
Χώρος Εκδήλωσης : Παπά Πέτρου Γαβαλά ( στον προαύλιο χώρο του 5ου Γυµνασίου & 11ου Λυκείου). 
 Στις εκδηλώσεις θα προσφερθούν η παραδοσιακή φασολάδα, νηστίσιµα εδέσµατα, ποτά και 
γλυκά µε την συνοδεία µουσικοχορευτικών παραδοσιακών συγκροτηµάτων. 
 

 Σαρµά Κατερίνα  
Καθηγήτρια Εικαστικών 



 

 Υπεγράφη η σύµβαση για την πινακοθήκη στην Τύλισο 

 Υπεγράφη χθες από το δήµαρχο Μαλεβιζίου η σύµβαση για την αποπεράτωση του 

κτιρίου και τη δηµιουργία του εκθετηρίου (Πινακοθήκης) του δήµου Μαλεβιζίου στην 

Τύλισο. 

    Η Πινακοθήκη θα φιλοξενεί σε µόνιµη βάση 250 περίπου έργα που έχει δωρίσει στο 

δήµο ο καλλιτέχνης Μπότης Θαλασσινός, σε ένα χώρο 1000 τ.µ., µέσα σε οικόπεδο 

τριών περίπου στρεµµάτων. Στο συγκεκριµένο χώρο προβλεπόταν να κατασκευαστεί το 

δηµαρχείο Τυλίσου, ύστερα όµως από τις αλλαγές που επέφερε ο «Καλλικράτης» η 

δηµοτική αρχή Μαλεβιζίου άλλαξε τη χρήση του έτσι ώστε να λειτουργήσει ως 

πινακοθήκη, µε µόνιµες και περιοδικές καλλιτεχνικές εκθέσεις. Από την πρώτη δε 

στιγµή που ανακοινώθηκε η πρόθεση δηµιουργίας της Πινακοθήκης πολλοί γνωστοί και 

καταξιωµένοι καλλιτέχνες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για να εκθέσουν τα έργα τους 

σε αυτήν. 

Σε δηλώσεις του ο δήµαρχος τόνισε µεταξύ άλλων: «Χαίροµαι ιδιαίτερα όταν βλέπω 

τις δεσµεύσεις µας να υλοποιούνται και να γίνονται έργο για το τόπο µας. Η Τύλισος, 

ένας τόπος µε σηµαντικότατη ιστορική κληρονοµιά, σύντοµα θα αποτελεί σηµείο 

αναφοράς και για τη σύγχρονη τέχνη. Με τη δηµιουργία της Πινακοθήκης Μαλεβιζίου, 

που σήµερα µπαίνει στην τελική ευθεία, ο τόπος µας αποκτά άλλο ένα σηµαντικό 

πλεονέκτηµα στον τοµέα του πολιτισµού. Αυτό το έργο έρχεται να προστεθεί στις 

προσπάθειες περαιτέρω ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας της Τυλίσου. 

Προσπάθειες που ξεκίνησαν µε τη διάνοιξη ενός νέου δρόµου προς τον αρχαιολογικό 

χώρο, συνεχίστηκαν µε τη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των αρχαιοτήτων και 

τη διαπλάτυνση των γύρω δρόµων και έπεται να συνεχιστούν µε την προσπάθεια που 

καταβάλλουµε µε την Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισµού, για να ενταχθεί 

σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα η ανάδειξη και η συντήρηση του συνόλου των 

αρχαιοτήτων της Τυλίσου αλλά και η επέκταση του αρχαιολογικού χώρου». 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1,3 εκ. ευρώ, η χρηµατοδότηση 

γίνεται µέσω του ΕΣΠΑ και ο χρόνος αποπεράτωσής του είναι 12 µήνες. 

 

Σαρµά Κατερίνα 
 Καθηγήτρια Εικαστικών 



 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ – ΤΑΙΝΙΕΣ  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

       ΨΥΧΗ ΒΑΘΙΑ   του Παντελή Βούλγαρη 

       Πρόσφατα παρακολούθησα την ταινία «Ψυχή Βαθιά», µια πραγµατικά 

συγκλονιστική ταινία, η οποία δείχνει τις καταστροφικές συνέπειες των πολέµων και 

συγκεκριµένα των εµφυλίων. 

     Η ταινία µάς µεταφέρει στον οδυνηρό ‘’ κόσµο’’ του εµφύλιου πολέµου. Κεντρικοί 

ήρωες είναι δυο νεαρά αδέρφια, τα οποία αναγκάζονται να συµµετέχουν στον εµφύλιο 

πόλεµο των ‘’ δεξιών’’ και των ‘’ αριστερών’’ (1946-49). ∆υστυχώς, όµως, τα παιδιά 

χωρίζονται καθώς είναι µοιρασµένοι σε αντίθετες παρατάξεις. Το πιο σηµαντικό σηµείο 

της ταινίας είναι όταν τα δυο αδέρφια έρχονται σε σύγκρουση. Από τότε ο ένας βοηθάει 

τον άλλο, χωρίς βέβαια να γίνονται αντιληπτοί από τους ανωτέρους τους. Κάποια στιγµή 

όταν αρχίζουν τα δύσκολα ο µεγάλος γιος καλεί τον αδερφό του να αλλάξει στρατόπεδο 

προκειµένου να ζει πιο άνετα και κυρίως να αποφύγει τον θάνατο. Εκείνος όµως αρνείται 

κάθε τέτοια πρόταση µε αποτέλεσµα να συλληφθεί και να θανατωθεί µε εκτέλεση. Καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ταινίας παρατηρούµε και τη µητέρα των παιδιών, η οποία δε 

γνωρίζει τίποτα για την τύχη τους και προσπαθεί απεγνωσµένα να µάθει για αυτούς. 

     Η ταινία είναι πολύ δυνατή και παρά τη µεγάλη της διάρκεια ο θεατής µπορεί να την 

παρακολουθήσει προσηλωµένος και απορροφηµένος σε αυτήν. Όλα ήταν 

καλοσχεδιασµένα. Τα πλούσια σκηνικά, τα εντυπωσιακά εφέ, τα υπέροχα κουστούµια 

προσδιόριζαν φανταστικά τις συνθήκες του πολέµου. Ακόµα η πολύ καλή σκηνοθεσία, η 

εξαίσια µουσική που συνοδεύει τις σκηνές αγωνίας και φόβου, αλλά και οι υποκριτικές 

ικανότητες των ηθοποιών συµβάλλουν στο να δηµιουργηθεί αυτό το εξαίσιο 

αποτέλεσµα.  

    Η ταινία µού άρεσε πάρα πολύ και µε συγκλόνισε. Επιπλέον, εντυπωσιάστηκα 

πραγµατικά και ενθουσιάστηκα από το εξαιρετικό αποτέλεσµα. Η «Ψυχή Βαθιά» είναι 

αναµφίβολα µια πολύ σηµαντική ταινία, καθώς µας δίνει την εικόνα µιας εποχής, η 

οποία συγκλόνισε την Ελλάδα και, παρόλο που παρουσιάζει κάποιες βίαιες σκηνές, 

αξίζει να την παρακολουθήσετε όλοι! 

∆ανάη Κλάδου Β1 



 

Σαν το ξύδι με το μέλι 
Θέατρο Μορφές 

   Την κρητική κωμωδία "Σαν το ξύδι με το μέλι" έχουμε 

την τιμή να παρουσιάζουμε φέτος από το θίασο του 

Θεάτρου ΜΟΡΦΕΣ. Ένα έργο που γράφτηκε από την Γ. 

Κεφάλα και μας ταξιδεύει στην Κρήτη του 1900. 

   Μια ιστορία με αρχόντισσες και αρχοντόπουλα, 

πονηρές γειτόνισσες, φίλους μπιστικούς, όμορφες και 

έξυπνες κοπελιές και δουλευτάδες που πλέκουν ένα 

γαϊτανάκι γέλιου, με τα καμώματα και τον 

αυθορμητισμό της εποχής εκείνης. Ο λόγος κρητικός 

έμμετρος, έρχεται να μας θυμίσει περασμένες εποχές, 

όπου οι μαντινάδες, οι χοροί και τα τραγούδια μας, 

είχαν τον πρωταρχικό ρόλο στις εκδηλώσεις και στις 

καθημερινές ασχολίες των παππούδων μας. 

   Στο έργο αυτό ζωντανεύουν τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, η γλώσσα σε κρητική διάλεκτο 

πάνω σε 15σύλλαβη ρίμα καθώς και τα ρούχα εποχής τα σκηνικά και η μουσική οριοθετούν τον τόπο 

και τον χρόνο, ενώ η πλοκή και η σκηνοθεσία του το κάνουν μια διασκεδαστική κωμωδία για μικρούς 

και μεγάλους. 

Σκηνοθεσία:  Γιάννα Κεφάλα 

Μουσική επιμέλεια:  Γιάννης Παραουλάκης 

Σκηνογραφία:  Μπάμπης Κουτουλάκης 

Κοστούμια:    Γιασμίν Τιμοτίγεβιτς 

Ήχος-φώτα:    Νίκος Αρετάκης 

             

Παίζουν οι ηθοποιοί :           

Σίμος Χριστοδούλου 

Γιάννα Κεφάλα 

Γιάννης Παραουλάκης 

Δομήνικος Ταβερναράκης 

Γιάννα  Σταμούλη 

Ροδούλα Κρανιωτάκη 

Πάνος Ιωαννίδης 

Κάθε Κυριακή στις 7:00 µ.µ. 
 

Μαρίνα Βάμβουκα Β1 



ΛΟΓΟ...ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ 

 
ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ∆ΙΚΑ ΤΟΥΣ !!! 
  

   Τα παρακάτω δύο  κείµενα  είναι εµπνευσµένα από την Νέα Παιδαγωγική του Νίκου Καζαντζάκη. 

   Πρώτο κείµενο: 

    Στα παλαιοτέρα χρόνια η παιδαγωγική ήταν πολύ σκληρή. Το βασικό µέσο διαπαιδαγώγησης των 

παιδιών για να µάθουν γράµµατα ήταν ο ξυλοδαρµός. Τα παιδιά έπρεπε να έχουν απόλυτη υπακοή στον 

δάσκαλο τους και όταν εκείνος έκρινε ότι δεν είχαν διαβάσει ή δεν είχαν καλή υπακοή τότε τα 

χτυπούσε µε τον βούρδουλα . Οι γονείς ήταν σύµφωνοι µε τον ξυλοδαρµό χωρίς να παραπονιούνται 

στον δάσκαλο ότι έδερνε τα παιδία τους και µάλιστα συνήθως του έλεγαν «το κρέας δικό σου, τα 

κόκαλα δικά µου». Υπήρχαν διαφορετικά σχολεία για τα αγόρια, τα σχολεία αρρένων, και ξεχωριστά 

για τα κορίτσια, τα σχολεία των θηλέων. Τα παιδία, αγόρια και κορίτσια,  φορούσαν στολές και τα 

αγόρια φορούσαν επιπλέον και καπέλα. Ο δάσκαλος έλεγχε αν τα νύχια των παιδιών ήταν κοµµένα, 

περιποιηµένα και καθαρά και ο ίδιος τα πήγαινε στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Επίσης οι δάσκαλοι 

κάθε απόγευµα τριγυρνούσαν στη γειτονία και έβλεπαν αν τα παιδία ήταν έξω και έπαιζαν αντί να 

διαβάζουν. 

   ∆εύτερο κείµενο 

    Καθώς τα χρόνια περνούν το εκπαιδευτικό σύστηµα όλο και εµπλουτίζεται και γίνεται πιο προσιτό 

και ελκυστικό στους µαθητές . Οι τρόποι διδασκαλίας στις µέρες µας είναι πλούσιοι σε γνώσεις και 

ευχάριστοι χωρίς να επικρατεί έντονα η αυστηρότητα.  

    Στις εποχές του 18ο και 19ο αιώνα τα πράγµατα έρχονται σε µια ισχυρή αντίθεση. Οι καθηγητές της 

εποχής αυτής ήταν υπερβολικά αυστηροί, αυταρχικοί  και µάλιστα ήταν βίαιοι καθώς γι αυτούς η 

έκφραση που τους χαρακτήριζε ήταν: « Όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος». Με  αυτόν τον τρόπο 

προσπαθούσαν να επιβληθούν στα παιδιά. Οι κανόνες του σχολείου θα µπορούσαµε να πούµε ότι 

άρµοζαν περισσότερο στην στρατιωτική εκπαίδευση. Κάθε µαθητής όφειλε να έχει περιποιηθεί το σώµα 

του. Συγκεκριµένα κάθε πρωί γινόταν έλεγχος στα νύχια των νέων. Αν γινόταν αντιληπτό ότι κάποιου 

µαθητή τα νύχια δεν ήταν καθαρά τότε τον απέβαλλαν. Επιπλέον πολλοί δάσκαλοι έµπαιναν στην τάξη 

και ρωτούσαν αν οι µαθητευόµενοι ήξεραν το µάθηµα κι αν τους απαντούσαν «όχι» τους έλεγαν να 

πάνε περίπατο. Φυσικά υπήρχαν και οι άλλου είδους δάσκαλοι, οι οποίοι ενδιαφερόταν για τους 

εκπαιδευόµενους. 

    Πολλές φορές κάποια παιδιά που ήταν άριστοι µαθητές βοηθούσαν στην διδασκαλία.  

    Επίσης µάθηµα γινόταν πρωί και απόγευµα µέχρι να δύσει ο ήλιος, γιατί δεν είχαν φωτισµό. Στα 

µικρά χωριά τα σχολεία αποτελούνταν συνολικά από 50 µαθητές και σε κάθε τµήµα υπήρχαν 15 παιδιά. 

Ήταν µονοθέσια και διδάσκονταν αριθµητική, γλώσσα, θρησκευτικά, ιστορία και γυµναστική. Αρχικά 



τα σχολεία ήταν διαµορφωµένα µε τέσσερις τάξεις στο ∆ηµοτικό και οχτώ στο Γυµνάσιο. Στη συνέχεια 

στο ∆ηµοτικό και στο Γυµνάσιο υπήρχαν εξίσου 6 τάξεις. Η γραφική ύλη που χρησιµοποιούσαν οι 

µαθητές ήταν: τετράδια, µελάνι και πένα. 

     Οι οικοδοµικές εγκαταστάσεις  δεν  ήταν  καλές. Η  τάξη  απαρτιζόταν από την έδρα, τις καρέκλες, 

τα θρανία, τις καρέκλες, το µαυροπίνακα και τις κιµωλίες. Για την θέρµανση τους οι µαθητές είχαν µια 

ξυλόσοµπα όπου κάθε παιδί όφειλε να φέρει καθηµερινά δύο ξύλα. Η εκπαίδευση στο δηµοτικό ήταν 

υποχρεωτική αλλά αρκετές φορές τα παιδιά δεν πήγαιναν εξαιτίας των γονέων τους .   

  

    Στο παραµύθι «ο Βάνκας» τα παιδιά της Α’ γυµνασίου στο µάθηµα των Κείµενων δίνουν το δικό 

τους τέλος στην ιστορία. 

….Σαν να ήξερε τι λέει ο Βάνκας στο γράµµα. Ο παππούς διάβαζε το γράµµα µε µουδιασµένα πόδια 

και βουρκωµένα µάτια. Όταν ο πάππους τέλειωσε το γράµµα γεµάτος θυµό, µίσος και λύπη θα ερχόταν 

να τον πάρει από το βασανιστήριο του. Ένιωθε ότι άκουγε τα βήµατά του και ότι τον αγκάλιαζε. Στον 

ύπνο του χαµογελούσε και κρατούσε σφιχτά την χιλιοµπαλωµένη κουβέρτα του. Ώσπου κάποια στιγµή 

το παιδί άκουσε βήµατα. Αµέσως πετάχτηκε από το κρεβάτι του και έτρεξε γεµάτος ευτυχία να δει αν 

ήταν ο πάππους του. Όµως τίποτα, τα βήµατα αυτά ήταν µόνο µια απλή ψευδαίσθηση. Ήταν 

Χριστούγεννα, ο Βάνκας κοιτούσε έξω από το παράθυρο µε νοσταλγία τα παιδιά που έπαιζαν στο χιόνι 

µε τον παππού τους. Είχε όµως κρυφές ελπίδες στο βλέµµα του καθώς ονειρευόταν µε ανυποµονησία τη 

στιγµή που θα ερχόταν ο πολυαγαπηµένος του παππούς να τον πάρει  και να γυρίσουν µαζί  πίσω στο 

χωρίο. Πέρασαν πολλές µέρες και ο παππούς δεν είχε εµφανιστεί. Ο Βάνκας  ξεσπούσε σε κλάµατα που 

προσπαθούσε να κρύψει µπροστά στο αφεντικό του και τους καλφάδες. Ένα βράδυ λοιπόν ο Βάνκας 

αποφάσισε να πάει αυτός στο χωρίο να συναντήσει τον παππού του. Είχε προετοιµαστεί κατάλληλα.  

Είχε πάρει στα κρυφά λίγο νερό και ψωµί. Το βραδύ της Παραµονής της Πρωτοχρονιάς δραπέτευσε 

από την «φυλακή»  του. Βγήκε έξω και αισθάνθηκε ελεύθερος σαν ένα πουλί που πετάει ασταµάτητα 

χωρίς κανένας να το περιορίζει. Ο Βάνκας είχε αποµακρυνθεί από την µεγάλη πόλη. Έφτασε σε ένα 

µικρό χωριουδάκι. Εκεί είδε ένα γέροντα να κάθεται στο σπίτι του µόνος του κοντά στο τζάκι. Του 

χτύπησε την πόρτα και ο γέροντας πήγε να του ανοίξει. Μόλις η πόρτα άνοιξε ο Βάνκας κοίταξε 

έκπληκτος τον παππού του να τον κοιτάζει µε µάτια γεµάτα αγωνία και πέφτει γρήγορα στην αγκαλιά 

του λέγοντας «παππούλη µου, παππούλη µου, πόσο µου έλειψες…» και συνεχίζει ο παππούς λέγοντας: 

«Αχ, και εµένα µου έλειψες πολύ, αγαπηµένε µου εγγονέ! Τώρα που σε βρήκα δεν πρόκειται να 

ξαναχωρίσουµε πότε. Θα γυρίσουµε στο χωριό και θα ζήσουµε µια ευτυχισµένη ζωή.  Μαζί...» 

Επιµέλεια: Μποσταντζόγλου Χριστίνα, 
 Καθηγήτρια Φιλόλογος  



Τα παιδιά του Γ5 ετοίµασαν µία ιστορία βασισµένη σε µύθο του Αισώπου και τη 
δούλεψαν στα γαλλικά, στα πλαίσια ενός σχολικού προγράµµατος καθώς και του 

διαγωνισµού γαλλοφωνίας.      

    Les Igbos et leur réalité 

Il était une fois les Igbos, une tribu avec une histoire de 2000 ans, pleins de vitalité et d’amour pour 
la nature, qui vivaient quelque part au Nigeria. Les Igbos habitaient dans un lieu unique qui était 
entouré de magnifiques chutes d’eau violentes, alors que le paysage constitué par une végétation riche, 
laissait muets tous ceux qui le contemplaient.  

Le chef de la tribu s’appelait Yohan, un caractère dynamique dévoué aux gens de sa tribu, qui faisait 
tout pour les protéger, en s’efforçant d’éviter leur extinction. Sa femme était Jamilah avec qui ils 
avaient 7 enfants. La tribu était constituée par environ 60 membres. Parmi eux vivait Jacondo, un 
homme mystérieux de capacités surnaturelles, qui était isolé et vivait loin des autres, dans un logement 
construit par lui-même. A cause de ses capacités divinatoires, les autres le considéraient comme fou et 
l’évitaient. 

Les hommes s’occupaient de l’agriculture, puisqu’ils avaient leurs propres champs, de l’élevage, da 
la pêche et de l’exploitation forestière. Les femmes s’occupaient surtout de la construction de bijoux 
faits à la main, de l’élevage des enfants et plus rarement de la culture des champs.  

Un matin, alors que tout allait normalement, Jacondo, bouleversé, a senti le besoin de parler au chef 
de la tribu de la vision qu’il avait eue la veille.  

Yoh : Tu fais quoi ici, Jacondo ? 
Jac : Je suis venu pour protéger ma tribu. 
Yoh : Qu’est-ce que tu veux dire par là ? 
Jac : Pour encore une fois tu vas croire que je suis fou, mais si tu veux, pour le bien de tous, écoute-

moi. Vous devez vous mettre à stocker les fruits, les produits de la terre et tout ce que vous désirez. Des 
gens venus d’autres lieux qui ne semblent pas aimer la nature, commencent à la détruire.  

Yoh : Ha, ha, ha ! Jacondo, comment est-il possible que la nature qui nous offre si longtemps et si 
généreusement ses fruits, ses produits et tout ce dont on a besoin pour notre survie, ne puisse rien nous 
donner soudain ? 

Jac : Yohan, je pensais qu’au moins toi, tu allais me croire et me comprendre. Moi, j’ai fait mon 
devoir envers la tribu, désormais c’est à toi de décider ce qui sera le meilleur pour nous.  

Jacondo est parti pour encore une fois triste à cause du mépris que Yohan lui avait montré, tandis que 
le chef a rassemblé tous les membres pour les informer sur sa discussion avec le sorcier. Tout le monde 
s’est mis alors à accuser Jacondo et à se moquer de lui.  

Mais comme le temps passait, la situation peu à peu changeait. Ce que Jacondo avait déjà prévu, a 
commencé à se réaliser. Des gens venant de lieux que les Igbos ne connaissaient pas, se sont mis à 
détruire leur riche végétation pour la construction des industries ultramodernes. Pourtant, plus tard cela a 
eu comme conséquence la pollution des eaux et donc la mort de plusieurs milliers de poissons. Leur 
terre peu à peu a été complètement ravagée entrainant des problèmes de survie pour eux-mêmes. C’est 
ainsi que les Igbos pour la première fois dans leur vie se sont obligés de s’adresser à Jacondo en 
demandant son aide. Mais Jacondo était triste d’annoncer à la tribu qu’il était difficile de remédier à la 
situation. Ainsi ils ont tous ensemble décidé de chercher de la nourriture.  

Le lendemain même, Yohan en tant que chef s’est mis en route avec quelques autres membres de la 
tribu afin de trouver la nourriture ultra désirée. Ils ont pris certaines de dernières provisions qu’ils 
avaient, comme de l’eau et quelques fruits.  

Yohan et le reste du groupe erraient pendant plusieurs jours et nuits. Comme ils étaient épuisés en 
raison du voyage, tout d’un coup ils ont trouvé une civilisation avancée qu’ils ne connaissaient pas du 
tout. Là les gens étaient complètement différents de ceux de la tribu. Tout leur corps était couvert de 
tissu, alors que leur couleur et mode de vie étaient différents. Yohan, en les voyant manger dans des 
grandes boîtes, c’est-à-dire aux restaurants, et en voyant aussi quelques autres boîtes où les gens 
entraient et sortaient en gardant des paquets de toutes les couleurs, a décidé de parler à quelqu’un, même 
s’il avait honte. Les passagers ont eu une réaction hostile vis-à-vis des Igbos du fait de leurs habits 



étranges et ont commencé à les attaquer. Toutefois Yohan a montré qu’il n’était pas là pour leur nuire, 
mais pour demander leur aide.  

En même temps à la tribu on s’inquiétait de Yohan, alors que les plus vieux tombaient malades à 
cause de la misère. Dans la foule il y avait également un chercheur des tribus africaines, avec qui Yohan 
a pu s’entendre.  

Homme: Bienvenue à Babaloma ! 
Yoh : Bonjour! On s’est  trouvés  ici  par hasard voulant trouver de la nourriture pour  notre tribu. 

Nous nous appelons Igbos, nous vivons dans la forêt du Nigeria et notre  tribu risque d’être perdue à 
cause de la destruction de l’environnement. Est-ce qu’on pourrait venir loger ici nous aussi? 

Homme : Bien sûr, vous pouvez venir habiter avec nous. Mais ici tout est différent. Vous devez 
trouver des maisons comme celles qui sont autour de nous. Rien n’est gratuit. Il faut payer des impôts, 
du loyer, etc. 

Yoh : Un impôt, qu’est-ce que c’est? 
Homme : Nous donnons tous des papiers d’une grande valeur au gouverneur de notre pays, comme 

toi aussi en tant que chef de ta tribu, tu prends une partie de revenus  de tes concitoyens. 
Yoh : Ah! J’ai compris. Je retourne à la forêt pour parler aux autres. 
Homme : Mais tu dois savoir quand même que les relations des gens et les valeurs de la vie sont 

basées quelquefois sur l’argent et l’intérêt économique. 
  Voilà donc, Yohan, intrigué et curieux de découvrir ce nouveau mode de vie, il a envoyé ses 

copains au village avec des produits de la ville pour informer les autres. Lui, il a décidé de rester en ville 
et observer la vie des gens ‘’cultivés’’. Les jours sont passés et Yohan a très vite formé sa propre 
opinion sur la ville. La vie y était différente de celle de sa tribu. Les gens étaient bien organisés et 
respectaient un programme très strict. Ils avaient un horaire concret qu’ils suivaient toujours, et ils se 
sentaient angoissés, épuisés, sans puissance d’esprit. Ils n’avaient pas le temps de s’occuper de leur vie 
personnelle. Les relations entre les parents et leurs enfants  étaient influencés par le stress de la vie 
quotidienne, tandis que les parents essayaient de remplacer le manque de communication par des biens 
matériels. 

  Quand  Yohan a vu cette situation, il a décidé de rentrer à la forêt parce qu’il n’a pas pu renoncer à 
la culture, l’histoire et l’humanité de sa tribu pour gagner une meilleure vie au niveau matériel, mais 
pauvre en sentiments, amour et confiance. Il a donc préféré retourner et lutter contre la disparition de sa 
tribu au lieu de rester parmi les “cultivés” auxquels ni lui ni les autres Igbos ne voulaient ressembler et 
devenir des âmes emprisonnées derrière les grilles de la ville, d’où même un fugitif expérimenté ne peut 
s’enfuir. 

Και τώρα η µετάφραση για τους µη γαλλοµαθείς… 

ΟΙ ΙΓΚΜΠΟ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ 

  Μια φορά κι έναν καιρό κάπου εκεί στη Νιγηρία ζούσαν οι Ίγκμπο, μια φυλή με ιστορία 2.000 

χρόνων, γεμάτη ζωντάνια και αγάπη για τη φύση. Οι Ίγκμπο κατοικούσαν σε ένα παραδεισένιο μέρος, 

το οποίο ήταν περιτριγυρισμένο από πανέμορφους ορμητικούς καταρράκτες, ενώ το τοπίο που 

συνέθετε η ψηλή βλάστηση άφηνε άφωνο οποιονδήποτε το αντίκριζε. 

  Αρχηγός της φυλής ήταν ο Yohan, ένας δυναμικός χαρακτήρας με πίστη και αφοσίωση σ’ αυτή, ενώ  

έκανε τα πάντα για την προστασία της, προσπαθώντας να αποτρέψει τον αφανισμό της. Γυναίκα του 

ήταν η Jamilah με την οποία είχαν αποκτήσει 7 παιδιά. Η φυλή αποτελούνταν από 60 περίπου μέλη. 

Ανάμεσά τους ζούσε ο Ζακόντο, ένας μυστηριώδης άνθρωπος με υπερφυσικές ικανότητες, ο οποίος 

είχε απομονωθεί σε ένα αυτοσχέδιο κατάλυμα μακριά απ’τους υπόλοιπους. Λόγω των μαντικών 

ικανοτήτων του, τον θεωρούσαν τρελό, γι’ αυτό και τον απέφευγαν. 

  Οι άντρες ασχολούνταν με τη γεωργία, καθώς είχαν δικά τους χωράφια, με την κτηνοτροφία, το 

ψάρεμα και την υλοτομία. Οι γυναίκες ασχολούνταν κυρίως με την κατασκευή χειροποίητων 

κοσμημάτων, την ανατροφή των παιδιών και σπανιότερα με την καλλιέργεια των χωραφιών. 

  Ένα πρωινό καθώς όλα κυλούσαν ομαλά, ο Ζακόντο αναστατωμένος, ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει 

στον αρχηγό της φυλής για το όραμα που είχε δει το προηγούμενο βράδυ. 

Yoh: Τι γυρεύεις εδώ, Ζακόντο. 



Ζακ: Ήρθα για να προστατεύσω τη φυλή μου. 

Yoh: Τι θες να πεις μ’ αυτό;  

Ζακ: Για άλλη μια φορά θα πιστέψεις πως είμαι τρελός αλλά αν θέλεις, για το καλό όλων μας, 

άκουσέ με. Πρέπει να αρχίσετε να αποθηκεύετε τα φρούτα, τους καρπούς και ό,τι άλλο μπορείτε. 

Άνθρωποι από άλλους τόπους που φαίνεται να μην αγαπούν τη φύση αρχίζουν να την καταστρέφουν. 

Yoh: Χαχαχα! Ζακόντο, πώς είναι δυνατόν η φύση που τόσα χρόνια μάς δίνει πλουσιοπάροχα τα 

φρούτα, τους καρπούς της και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε την επιβίωση μας, ξαφνικά να μην μπορεί να 

μας παρέχει τίποτα; 

Ζακ: Yohan, περίμενα να με πιστέψεις και να με καταλάβεις τουλάχιστον εσύ. Εγώ έκανα το 

καθήκον μου για τη φυλή, από εκεί και πέρα εσύ θα αποφασίσεις τι θα είναι καλύτερο για αυτήν. 

  Ο Ζακόντο έφυγε για μία ακόμα φορά στενοχωρημένος λόγω της περιφρόνησης που δέχτηκε 

απ΄τον Yohan, ενώ ο αρχηγός συγκέντρωσε όλα τα μέλη με σκοπό να τα ενημερώσει για τη συνομιλία 

του με το μάγο. Τότε όλοι άρχισαν να κατηγορούν το Ζακόντο και να τον κοροϊδεύουν.  

Καθώς όμως ο καιρός περνούσε, τα πράγματα έπαιρναν άλλη τροπή. Αυτά που είχε ήδη πει ο 

Ζακόντο άρχιζαν να πραγματοποιούνται. Άνθρωποι από άγνωστους για τους Ίγκμπο τόπους ξεκίνησαν 

να καταστρέφουν την πλούσια βλάστηση τους για την κατασκευή υπερσύγχρονων βιομηχανιών. Αυτό 

όμως είχε ως συνέπεια αργότερα τη μόλυνση των νερών άρα και το θάνατο πολλών χιλιάδων ψαριών. 

Η γη τους σιγά σιγά καταστράφηκε ολοκληρωτικά μ’ αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιβιώσουν. 

Έτσι για πρώτη φορά στη ζωή τους οι Ίγκμπο αναγκάστηκαν να απευθυνθούν στο Ζακόντο ζητώντας 

τη βοήθειά του. Ο Ζακόντο όμως ήρθε στη δύσκολη θέση να πει στη φυλή πως τα πράγματα δεν ήταν 

εύκολο να επανορθωθούν. Έτσι όλοι μαζί αποφάσισαν να αναζητήσουν τροφή. 

  Την επόμενη κιόλας μέρα ο Yohan ως αρχηγός ξεκίνησε μαζί με κάποια άλλα μέλη της φυλής για να 

βρουν την πολυπόθητη τροφή. Πήραν μαζί τους κάποια απ’ τα λιγοστά εφόδια που τους είχαν 

απομείνει, όπως νερό και μερικούς καρπούς. 

  Ο Yohan και η υπόλοιπη ομάδα περιπλανιόντουσαν πολλά μερόνυχτα. Καθώς ήταν 

ταλαιπωρημένοι και εξαντλημένοι λόγω του ταξιδιού, ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά σ’ ένα άγνωστο γι’ 

αυτούς πολιτισμό. Εκεί οι άνθρωποι ήταν τελείως διαφορετικοί από εκείνους της φυλής. Ήταν με 

ύφασμα καλυμμένο όλο τους το σώμα, ενώ το χρώμα και ο τρόπος ζωής τους  ήταν αλλιώτικος. Ο 

Yohan  βλέποντας τους να τρώνε φαγητό μέσα σε κάτι μεγάλα κουτιά, δηλαδή τα εστιατόρια και 

βλέποντας επίσης κάτι άλλα κουτιά όπου άνθρωποι έμπαιναν και έβγαιναν κρατώντας πολύχρωμα 

πακέτα, αποφάσισε, παρόλο που ντρεπόταν, να μιλήσει σε κάποιον. Η παράξενη ενδυμασία των 

Ίγκμπο τρόμαξε τους περαστικούς οι οποίοι άρχισαν να τους επιτίθενται. Ο Yohan όμως έδειξε πως 

δεν ήταν εκεί για να τους βλάψει αλλά για να τους ζητήσει βοήθεια. 

    Στη φυλή παράλληλα είχαν αρχίσει να ανησυχούν για το πού βρισκόταν ο Yohan, επίσης οι 

γηραιότεροι δυστυχώς αρρώσταιναν λόγω της εξαθλίωσης. Μες στο πλήθος υπήρχε και ένας 

ερευνητής των φυλών της Αφρικής με τον οποίο κατάφερε να συνεννοηθεί ο Yohan. 

Ανθρ: Καλωσορίσατε στην Μπαμπαλόμα ! 

Yoh: Γεια σας. Bρεθήκαμε τυχαία εδώ στην προσπάθειά μας να βρούμε τροφή για τη φυλή μας. 

Eίμαστε οι Ίγκμπο, ζούμε στο δάσος της Νιγηρίας και η φυλή μας κινδυνεύει να αφανιστεί λόγω της 

καταστροφής του περιβάλλοντος. Θα μπορούσαμε να έρθουμε να μείνουμε και εμείς εδώ; 

Ανθρ: Ναι, μπορείτε να έρθετε να μείνετε. Τα πράγματα όμως εδώ είναι διαφορετικά. Θα πρέπει να 

βρείτε σπίτια. Να, όπως αυτά εδώ γύρω μας. Δεν είναι τίποτα δωρεάν θα πρέπει να πληρώνετε 

φόρους, ενοίκιο και ό,τι άλλο χρειάζεστε.  

Yoh: Τι είναι οι φόροι; 

Ανθρ: Όλοι μας δίνουμε κάποια χαρτιά που έχουν μεγάλη αξία στον κυβερνήτη της χώρας, όπως και 

εσύ ως αρχηγός της φυλής συγκεντρώνεις ένα μέρος της σοδειάς από τα μέλη. 

Yoh: Ααα, κατάλαβα. Θα επιστρέψω στο δάσος να ενημερώσω και τους υπόλοιπους. 

Ανθρ: Μερικές φορές οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και οι αξίες της ζωής βασίζονται στα 

χρήματα και στο συμφέρον.  

   

 



 

Τότε ο Yohan έστειλε τους συντρόφους του πίσω στη φυλή για να την ενημερώσουν κρατώντας μαζί 

τους κάποιες προμήθειες από την πόλη. Αντίθετα ο ίδιος αποφάσισε να παραμείνει για ένα μικρό 

διάστημα ώστε να μελετήσει καλύτερα τη ζωή των «πολιτισμένων» αυτών ανθρώπων. 

  Οι μέρες πέρασαν και ο Yohan  είχε ήδη σχηματίσει την εικόνα του για την πόλη. Η ζωή εκεί ήταν 

διαφορετική σε σχέση με αυτή της φυλής. Οι άνθρωποι ήταν αρκετά οργανωμένοι και τηρούσαν 

καθημερινά ένα πρόγραμμα. Είχαν ένα συγκεκριμένο ωράριο το οποίο έπρεπε να τηρούν, ενώ ήταν 

αγχωμένοι, εξαντλημένοι και χωρίς ψυχικά αποθέματα. Δεν είχαν χρόνο να ασχοληθούν με την 

προσωπική τους ζωή. 

   Οι σχέσεις γονιών και παιδιών επηρεάζονταν από το έντονο στρες της καθημερινότητας, ενώ αυτό 

το κενό από την έλλειψη επικοινωνίας οι γονείς προσπαθούσαν να το αναπληρώσουν με υλικά 

αγαθά. 

   Ο Yohan αντικρίζοντας αυτή την κατάσταση αποφάσισε να επιστρέψει στο δάσος, γιατί δεν άντεξε 

να ξεπουλήσει τον πολιτισμό, την ιστορία και την ανθρωπιά της φυλής του έναντι μιας ναι μεν καλής 

ζωής από άποψη υλικών αγαθών, αλλά στεγνής από συναισθήματα, αγάπη και εντιμότητα. Έτσι 

λοιπόν προτίμησε να γυρίσει πίσω και να παλέψει για να μην αφανιστεί η φυλή του παρά να μείνει 

μεταξύ των «πολιτισμένων» με τους οποίους τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι Ίγκμπο θα γίνονταν 

αυτό που ποτέ δεν ήθελαν, φυλακισμένες υπάρξεις πίσω από τα σίδερα των πόλεων, όπου ακόμα και 

ο πιο έμπειρος φυγάς είναι δύσκολο να δραπετεύσει.  

 

Όταν το μάθημα των Γαλλικών λειτουργεί ως κίνητρο για λογοτεχνική μαθητική έκφραση.  

 

Επιμέλεια: Κοσμαδάκη Ελένη, 

 Καθηγήτρια Γαλλικών 



ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
& ΣΟΦΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ  

 

Σοφά Λόγια 

• Είναι καλό να θυμόμαστε ότι το σύμπαν – με μια μικρή, ασήμαντη εξαίρεση – αποτελείται από 

τους άλλους.          John Andrew Holmes 

• Όταν το σκοτάδι είναι βαθύ, μπορείς να δεις τ’ αστέρια.    Charles Austin Beard 

• Όπως οι χωρίς περιεχόμενο ασκοί φουσκώνουν με τον αέρα έτσι και οι χωρίς πνευματική 

υπόσταση άνθρωποι διογκώνονται από την έπαρση, την αλαζονεία, και την εσφαλμένη για τον 

εαυτό τους γνώμη.        Σωκράτης 

• Αν κοιτάζεις μέσα σου, δε θα μείνεις ποτέ απ’έξω.    Ανώνυμος 

• Ο εχθρός που ανακαλύπτει τα λάθη σου, είναι πιο ωφέλιμος, παρά ο φίλος που τα κρύβει.  

Ανώνυμος 

• Μέσα στα σπλάχνα μιας απάνθρωπης κοινωνίας που τόσο μας πληγώνει, υπάρχει και 

αναπτύσσεται μια άλλη, διαφορετική κοινωνία, που ειρηνικά και αθόρυβα ζει και δημιουργεί 

οραματιζόμενη τ’ άστρα.       Ανώνυμος 

Ανθή Καλοκύρη Β3 
 

 Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΥΛΟΣ 
   Στο µεγάλο δάσος είχε πέσει µεγάλη πείνα. Τα άγρια ζώα - οι αρκούδες, οι λύκοι και οι 
αλεπούδες - δεν εύρισκαν τίποτε να βάλουν στο στόµα τους. 
   Ένας λύκος, αφού γύρισε όλο το δάσος χωρίς να βρει ούτε έναν ποντικό για να ξεγελάσει το 
στοµάχι του, που τον πονούσε από την πείνα, αποφάσισε να βγει στον κάµπο, µήπως σταθεί 
τυχερός και βρει κανένα µικρό ζώο. 
    Κόντευε να φθάσει σ’ ένα µικρό σπίτι, όταν είδε ένα σκύλο να τρέχει συνέχεια, πότε εδώ και 
πότε εκεί. 
-Γεια σου ξάδελφε! του είπε ο λύκος γιατί, όπως ξέρετε, οι σκύλοι και οι λύκοι µοιάζουν σαν 
πρώτα ξαδέλφια. 
-Γεια σου, του απάντησε ο σκύλος και στάθηκε να κουβεντιάσει µαζί του. 
-Γιατί κάνεις συνέχεια βόλτες; τον ρώτησε ο λύκος. 
-Α, τις βόλτες τις κάνω µετά το φαγητό, για να χωνέψω, αποκρίθηκε ο σκύλος. 
Ο λύκος γούρλωσε τα µάτια από θαυµασµό και ζήλια. 
-Ώστε... τρως τόσο πολύ; Του είπε. 
-Ναι τρώω όσο θέλω. Το αφεντικό µου µε ταΐζει καλά, γιατί του φυλάω το σπίτι. 
Ο λύκος άρχισε να ξερογλείφεται. 
-Και... τι τρως, αν επιτρέπεται; ρώτησε. 
-Ό,τι πεθυµήσει η ψυχή µου. Κρέας, κόκαλα, ψωµί, περισσεύµατα από φαγητά... 
-Και... κάθε πότε τρως;  
-Τρεις φορές την ηµέρα. Πρωί, µεσηµέρι και βράδυ. 
-Μήπως... Περισσεύει και για ’µένα κανένα πιάτο φαγητό για να φυλάω και εγώ το σπίτι; 
-Ου! απάντησε ο σκύλος. Το αφεντικό µου θα χαρεί πολύ να έχει δύο φύλακες. Από φαγητό µη 
σε νοιάζει. Θα τρως µε την ψυχή σου. Έλα κοντά µου. 
-Μια στιγµή, θέλω, να σε ρωτήσω κάτι, του είπε ο σκύλος. Αυτό που έχεις στο λαιµό σου, τί 
είναι; 
-Αυτό; Είναι ένας πέτσινος λαιµοδέτης. 
-Και γιατί τον φοράς;  
-Μου το φοράει το αφεντικό µου. Από αυτό µε δένει µε την αλυσίδα. 
-Σε δένει µε... την αλυσίδα; 
-Ναι. Τις περισσότερες ώρες είµαι δεµένος. 
-Α, ξάδερφε! του είπε τότε ο λύκος. Αυτά τα πράγµατα δεν µου αρέσουν εµένα. Προτιµώ να 
γυρίζω νηστικός στο δάσος και να ’χω την ελευθερία µου, παρά να είµαι χορτάτος και δεµένος 
µε µια αλυσίδα. Άντε γεια σου. Τρέχω στο όµορφό µου δάσος! ∆εν µπορώ εγώ να υποφέρω τη 
σκλαβιά! 

 Ασηµίνα-Μαρία Κοκοβάκη Γ5 



 

ΣΟΦΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ 
 γνώθι σαυτόν < αρχαία ελληνική φράση "γνῶῶῶῶθι σαὐὐὐὐτόν" < γιγνώσκω + εαυτός 

Αποδίδεται στον Χείλωνα ∆αµαγήτου τον Λακεδαιµόνιο, έναν απ' τους επτά σοφούς. 
Μερικοί το αποδίδουν στον Πλάτωνα. Σηµαίνει: να αποκτήσεις αυτογνωσία.  
έχει το γνώθι σαυτόν  - έχει επίγνωση του εαυτού του, των ικανοτήτων του, των δυ-
νατοτήτων του 

 

 Αιέν αριστεύειν Πάντοτε να αριστεύεις και να υπερέχεις.          (Όµηρος, Ιλιάδα) 
 

 Γλώσσα λανθάνουσα τ' αληθή λέγει τα λάθη στην οµιλία από βιασύνη ή παραδρο-
µή φανερώνουν τις αληθινές σκέψεις ή επιθυµίες του οµιλητή. 

 
 Συν Αθηνά και χείρα κίνει  δεν πρέπει να περιµένεις να φέρει τα πράγµατα ευνοϊκά 

ο θεός ή η τύχη, αλλά να προσπαθείς κι εσύ προς αυτήν την κατεύθυνση. 
 

 Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν  το να λες λίγα λόγια είναι δείγµα σοφίας.  
 

ΣΟΦΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ. 
 Τους οδοιπόρους που περπατούν στον ήλιο, τους ακολουθεί η σκιά τους· τους 

οδοιπόρους της δόξας, τους ακολουθεί ο φθόνος των άλλων. 
 

 Ο λόγος, όπως ο ικανός αγαλµατοποιός, δίνει ωραία µορφή στην ψυχή. 
 

 Κανείς δε βλέπει το κακό πάνω στον ίδιο του τον εαυτό, αν όµως κάποιος άλλος 
συµπεριφερθεί κακά, τότε θα το διακρίνει τούτο καθαρά. 

 
 Να περνάς τον χρόνο σου διαβάζοντας κείµενα σοφών ανδρών, ώστε να βρεις 

εύκολα αυτά για τα οποία οι άλλοι κόπιασαν. 
 

 Όποιος σκέφθηκε άσχηµα για τα δικά του, ποτέ δε θα σκεφθεί καλά και για τα ξένα 
πράγµατα. 

 
 Στην αληθινή φίλια δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ του να δώσεις και να πάρεις. 

 
 Τα ελαττώµατα αµβλύνουν το χαρακτήρα και συγχρόνως διαφθείρουν την κρίση των 

ανθρώπων. 
 

 Οκνηρός δεν είναι µόνο εκείνος που δεν κάνει τίποτα, αλλά και εκείνος που µπορεί 
να κάνει κάτι καλύτερα και δεν το κάνει. 

 
 Θα προτιµήσω να πεθάνω, παρά να ζω χωρίς ελευθερία. 

 
 Σηµάδι του άρχοντα δεν είναι η δύναµη, αλλά το ήθος. 

 
 Αυτός που αναζητά την αλήθεια πρέπει να έχει απέραντη υποµονή. 

 
 Η αµφισβήτηση είναι η αρχή της σοφίας. 

 
 Ώρα λοιπόν να φεύγουµε, εσείς για να ζήσετε κι εγώ για να πεθάνω. Ποιος από εµάς 

πηγαίνει σε καλύτερο δρόµο, δεν το γνωρίζει κανείς, παρά µόνο ο Θεός.  
Σωκράτης, Απολογία. 

 

Επιμελήθηκε: Ασημίνα-Μαρία Κοκοβάκη Γ’5 



ΕΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΤΑ 
ΧΙΟΥΜΟΡ – ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ 

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ - ΓΡΙΦΟΙ 

H BΡOXH 

 Γιατί είναι απίθανο να βρέχει δυο µέρες συνεχόµενα; 
(Απάντηση: ∆εν µπορεί να συµβεί αυτό, γιατί υπάρχει στη µέση η νύχτα.) 
 
ΤΟ ΜΑΥΡΑΚΙ 

 Είναι ένα νεογέννητο µαυράκι που η µητέρα του είναι µαύρη και ο πατέρας του λευκός. 
Τι χρώµα δόντια θα έχει; 
(Απάντηση: Τα νεογέννητα δεν έχουν δόντια) 
 
2 ΞΑΝΘΙΕΣ ΣΤΟ ΜΙΝΙΟΝ 
Συναντιούνται δυο ξανθιές και κάνει η µία στην άλλη:  
- Άσε, πού να δεις τι έπαθα χθες. Ήµουν στο Μινιόν και µπήκα στο ασανσέρ, κόπηκε το ρεύµα και έµεινα 2 
ώρες µέσα.  
- Αυτό δεν είναι τίποτε. Εγώ ανέβηκα στις κυλιόµενες σκάλες, κόπηκε το ρεύµα και έµεινα εκεί για 4 ώρες! 
 
ΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ 

Μια γύφτισσα ψάχνει στο δρόµο για αποτσίγαρα. Κάθε επτά αποτσίγαρα που µαζεύει τα κάνει ένα τσιγάρο. Αν 
βρήκε 49 αποτσίγαρα. Πόσα τσιγάρα θα καπνίσει; 
(Απάντηση: Οκτώ. Γιατί µε τα 49 αποτσίγαρα φτιάχνει 7 τσιγάρα, από τα οποία περισσεύουν 7 
αποτσίγαρα. Άρα άλλο ένα τσιγάρο.) 
 
ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ 
Τρεις φίλοι ψαρεύουν σε µια βάρκα όταν ένα µεγάλο κύµα αναποδογυρίζει τη βάρκα. Και οι τρεις φίλοι 
πέφτουν στο νερό. Οι δύο έβρεξαν τα µαλλιά τους, όχι όµως και ο τρίτος… πως συνέβη αυτό ; 
(Απάντηση: Ο τρίτος ήταν καραφλός.) 
 
ΤΟ ΝΕΡΟ 

Πώς µεταφέρουµε νερό µε ένα δίχτυ? 
(Απάντηση:Το µετατρέπουµε σε πάγο) 
 
Η ΜΗΤΕΡΑ 

Πώς είναι δυνατόν να σταθείς πίσω ακριβώς από την µητέρα σου κι εκείνη ακριβώς πίσω από 
σένα; 
(Απάντηση: ∆εν έχετε παρά να σταθείτε πλάτη µε πλάτη.) 
 
ΤΟ ΤΕΝΝΙΣ 

∆ύο άντρες παίζουν τέννις. Έπαιξαν πέντε σετ και ο καθένας κέρδισε τρία σετ. Πώς έγινε αυτό; 
(Απάντηση: ∆εν έπαιζαν µαζί.) 

Αγάπη Σηµαιάκη Γ5 
 

• Πάει κάποιος στα Everest  και λέει: «Μπορείτε να µου δώσετε ένα σάντουιτς µε τυρίν, Μαρούλιν, 
αυγόν…». Τότε τον σταµατάει ο µαγαζάτορας και του λέει: «Μπορείτε να µην βάζετε το –ν  πριν 
από τις λέξεις;» Και του απαντάει: «ΟΚ, να συνεχίσω;» –«Ναι, συνεχίστε…» -«Λοιπόν, θα ήθελα 
επίσης ζαµπό, µπέικο, …». 

 

• Πάει ένας φίλος της Ρεάλ σε ένα βίντεο κλαµπ… 
-«Παρακαλώ να µου δώσετε το DVD που η Ρεαλ νίκησε την Μπαρτσελόνα 6-0;» ...Και τότε του 
απαντάει ο υπεύθυνος: «Τα σενάρια επιστηµονικής φαντασίας από δεξιά». 
 

• Είναι δύο φίλοι στην δουλειά και λέει ο ένας:        -Ρε φίλε δεν θα πας στην κηδεία της πεθεράς σου; 
-Πρώτα η δουλειά και µετά η διασκέδαση!!! 
 

• -ΚΑΠΟΙΟΣ WHAT’S UP ΜΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Ε∆Ω ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ!!! ΜΟΥ ΛΕΕΙ: «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!!!»         

Ζαχαρίας Ζαχαρίας Ζαχαρίας Ζαχαρίας Παπαδάκης Β3Παπαδάκης Β3Παπαδάκης Β3Παπαδάκης Β3 



 

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ - ΓΡΙΦΟΙ 
1. Ένας κλέφτης μπαίνει σε ένα χωράφι και κλέβει ένα πανέρι με πορτοκάλια. Στον δρόμο τον 

βλέπει ένας χωρικός και του λέει πως για να μην τον καρφώσει θα πρέπει να του δώσει τα μισά 

από τα πορτοκάλια που έχει στο πανέρι του και μισό πορτοκάλι ακόμα. Ο κλέφτης συμβιβάζεται 

και φεύγει. Παρακάτω τον σταματάει κι άλλος χωρικός και του λέει το ίδιο πράγμα: θέλει τα 

μισά από τα πορτοκάλια που του έχουν απομείνει και μισό πορτοκάλι ακόμα. Ο κλέφτης τα δίνει 

και αυτά, αλλά παρακάτω πέφτει και σε τρίτο χωρικό ο οποίος του λέει πάλι το ίδιο. Όταν ο 

κλέφτης δίνει και σ' αυτόν τα πορτοκάλια που του ζητούσε, κοιτάζει μέσα στο πανέρι και βλέπει 

πως του έχει απομείνει μόνο ένα πορτοκάλι. Πόσα είχε κλέψει αρχικά; 
(Απάντηση: Ξεκινάμε ανάποδα. Για να του μείνει ένα πορτοκάλι σημαίνει πως πριν τον σταματήσει ο τρίτος χωρικός 

είχε τρία. Πριν τον σταματήσει ο δεύτερος είχε επτά και αρχικά είχε κλέψει δεκαπέντε πορτοκάλια.) 

 

2. Ένας κλέφτης κατόρθωσε να κλέψει δύο ράβδους χρυσού από τον βασιλιά. Καθώς τον 

κυνηγούσαν οι φρουροί, βρέθηκε μπροστά σε μία γέφυρα, με μία πινακίδα που έγραφε ότι το 

μέγιστο βάρος που μπορούσε να αντέξει ήταν 80 κιλά. Δυστυχώς ο ίδιος ζύγιζε 76 κιλά και η 

κάθε μία από τις ράβδους 3 κιλά. Μήπως είχε έρθει η ώρα να αποχωριστεί τη μία ράβδο; 
(Απάντηση: Ο κλέφτης μπόρεσε να περάσει και τις δύο ράβδους ταυτόχρονα απέναντι, κάνοντας ένα ζογκλερικό 

κόλπο: Πέταξε τη μία ψηλά και άρχισε να διασχίζει τη γέφυρα. Λίγο πριν την ξαναπιάσει, πέταξε ψηλά την άλλη, 

κ.ο.κ., μέχρι που πέρασε και με τις δύο.) 

 

3. Ο καθηγητής Σοφός, ο οποίος είχε αρχίσει να γερνάει, γινόταν όλο και πιο αφηρημένος. Κάποια 

μέρα ενώ πήγαινε να δώσει μία διάλεξη, πέρασε με κόκκινο και μπήκε αντίθετα σ' ένα 

μονόδρομο. Κάποιος αστυνομικός είδε όλη τη σκηνή, αλλά δεν έκανε τίποτα. Γιατί ο καθηγητής 

δεν είχε καμία συνέπεια; 
(Απάντηση: Ήταν πεζός.) 

 

4. Μέσα σε µια λίµνη κολυµπάει µια πάπια, πάνω στην ουρά της κάθεται µια γάτα. Αν ßουτήξει η πάπια, τι 

θα πάθει η γάτα;  

(Απάντηση: Τίποτα. Η γάτα κάθεται πάνω στην ουρά της -στη δική της ουρά- πιθανώς στην όχθη της λίµνης και 

κοιτάει την πάπια που κάνει ßουτιές.) 

 

5. Πόσοι πήραν μπαλόνι;  

Σε μια γιορτή του σχολείου, η δασκάλα ζήτησε από 10 παιδιά να παίξουν ένα παιχνίδι. Τους είπε 

να κλείσουν τα μάτια και φόρεσε στον καθένα τους είτε ένα κόκκινο είτε ένα άσπρο καπέλο. 

Μετά τους είπε να ανοίξουν τα μάτια τους και να δουν τα καπέλα που φοράνε τα υπόλοιπα 

παιδιά. Όποιο παιδάκι έβλεπε τέσσερα ή περισσότερα κόκκινα καπέλα θα έπαιρνε δώρο ένα 

μπαλόνι. Στο τέλος του παιχνιδιού ένα παιδάκι ζήλεψε που κάποιο άλλο πήρε μπαλόνι ενώ αυτό 

όχι. Πόσα πήραν μπαλόνι; 
(Απάντηση: Αν τα παιδιά που φόραγαν κόκκινο καπέλο ήταν τρία ή λιγότερα, τότε κανένα παιδάκι δε θα έπαιρνε 

μπαλόνι. Αν ήταν πέντε ή περισσότερα, θα έπαιρναν όλα από ένα μπαλόνι. Αν όμως φόραγαν κόκκινο καπέλο 

τέσσερα παιδάκια, τότε όσα φόραγαν άσπρο καπέλο θα έπαιρναν μπαλόνι, ενώ αυτά τα τέσσερα, βλέποντας το 

καθένα μόνο τρία να φορούν κόκκινο καπέλο, δε θα έπαιρναν μπαλόνι. Άρα μπαλόνι πήραν 6 παιδάκια.) 

 

6. Δήλωση ειλικρίνειας.  

Ο Νίκος κάνει την εξής δήλωση: «Όπως όλος ο κόσμος έτσι και 'γω, λέω πάντοτε ψέματα». Τι 

μπορούμε να συμπεράνουμε από τη δήλωσή του; Λέει πάντα αλήθεια, πάντοτε ψέματα ή πότε 

αλήθεια και πότε ψέματα; Επίσης η δήλωσή του είναι αληθής ή ψευδής; 
(Απάντηση: Η δήλωσή του δεν μπορεί να είναι αληθής γιατί, όπως δηλώνει, λέει πάντοτε ψέματα, πράγμα που 

οδηγεί σε αντίφαση. Άρα η δήλωσή του είναι ψευδής. Αυτό σημαίνει είτε ότι λέει πάντοτε την αλήθεια είτε ότι λέει 

πότε αλήθεια και πότε ψέματα. Όμως δεν μπορεί να λέει πάντοτε την αλήθεια γιατί η δήλωσή του είναι ψευδής. 

Άρα λέει πότε αλήθεια και πότε ψέματα, ακριβώς όπως όλος ο κόσμος! )                                                                                                 

Μαρίνα Βάμβουκα Β1 



 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρίνα Βάμβουκα Β1 



 ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 

Η σηµασία του αθλητισµού για τον άνθρωπο 

Είναι παραδεκτό ότι ο αθλητισµός συµβάλλει στην υγεία και τη φυσική 

ικανότητα, έστω και αν αυτό σήµερα µε τη στροφή στις υψηλές επιδόσεις, τον 

πρωταθλητισµό και τον επαγγελµατισµό, είναι λιγότερο εµφανές απ’ ό,τι 

προηγουµένως. Παρόλο που στην πολιτισµική εξέλιξη ο αθλητισµός έχει 

απελευθερωθεί από την οικονοµική αναγκαιότητα, οι διαδικασίες δεν έχουν 

ολοκληρωθεί. Ο αθλητισµός παγκόσµια έχει ενσωµατωθεί µε τον 

προγραµµατισµό για την υγεία και την ψυχαγωγία. 

 Σύµφωνα µε έρευνες, οι πιο σηµαντικές για τον άνθρωπο αθλητικές 

δραστηριότητες και σε συχνότητα απασχόλησης παραµένουν το βάδισµα, το 

τρέξιµο και το κολύµπι. Οι τρεις αυτές δραστηριότητες χρησιµοποιήθηκαν από 

τον άνθρωπο, από την εµφάνισή του, για την επιβίωσή του, τη συντήρησή του 

στη ζωή και την καλυτέρευση της υγείας και της φυσικής ικανότητάς του. Η 

εικόνα αυτή της συνέχειας έρχεται σε αντίθεση µε τη θεωρία ότι οι αλλαγές στο 

φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον οδήγησαν σε ριζικές αλλαγές στις αθλητικές 

δραστηριότητες.  

Παρά τις µεγάλες διαφορές στην έκφραση, την κατανόηση, την αντίληψη και 

το περιεχόµενο του αθλητισµού στις διάφορες χώρες, οι πραγµατικές του 

διαστάσεις είναι οι ίδιες. Αυτό γιατί από ανθρωπολογικής πλευράς οι πιο βαθιές 

ρίζες του ανθρώπου και του κόσµου είναι οι ίδιες παντού. Ο αθλητισµός, από 

όποια σκοπιά εξεταστεί, απευθύνεται στις πιο βασικές ανθρώπινες ανάγκες και 

επιδιώξεις. Έτσι, πέραν της αναζήτησης µέσω του αθλητισµού κινήτρων για 

καλυτέρευση της υγείας, ο αθλητισµός ικανοποιεί και τις τάσεις του ανθρώπου 

για αναζήτηση προκλήσεων συναγωνισµού. Αυτό είναι το βασικό σηµείο της 

παγκοσµιότητας του αθλητισµού, της αναγνώρισης της αναγκαιότητάς του και 

της σηµερινής του εξέλιξης.  

Η ικανοποίηση βασικών βιολογικών, ψυχικών και σωµατικών αναγκών οδηγεί 

τον αθλητισµό στη σηµερινή του εξέλιξη. Παρόλο δε που σήµερα ο αθλητισµός 

αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόµενο µε οικονοµικές, πολιτικές και πολιτισµικές 

προεκτάσεις, δεν παύει στη βάση του να αποτελεί την καλύτερη προοπτική για 

καλύτερη υγεία και ανάπτυξη της φυσικής ικανότητας. 

Αγάπη Σηµαιάκη Γ5  
 

  



Αθλητισµός και ψυχολογία 
Η σωµατική άσκηση συµβάλλει σηµαντικά στην µείωση του κινδύνου εµφάνισης 

κατάθλιψης ή άλλων διαταραχών της διάθεσης. Οποιαδήποτε µορφή αθλητισµού, ακόµη 

και σε περίπτωση που κάποιος έχει κατάθλιψη, βοηθά σηµαντικά στην βελτίωση της 

διάθεσης, την θεραπεία και την ταχεία ανάρρωση. Η καλυτέρευση της φυσικής 

κατάστασης ενδυναµώνει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµηση του ατόµου. 

    

   Η καλή εικόνα του σώµατος 

συµβάλλει στην βελτίωση της 

γενικότερης εικόνας του 

εαυτού. ∆εν αναφερόµαστε 

βέβαια στην εικόνα που 

προβάλλεται µε πολλαπλούς 

τρόπους σήµερα, την εικόνα 

του σώµατος µε τις τέλειες αναλογίες. Αντιθέτως, µιλάµε για την 

αίσθηση ευεξίας που προσφέρει η άσκηση και για την εικόνα ενός 

ζωντανού και ενεργητικού σώµατος µε όποιες αναλογίες. 

   Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι µετά από µια αθλητική δραστηριότητα 

µειώνεται και το στρες, σε µεγαλύτερο µάλιστα βαθµό απ’ ό,τι µε άλλες 

τεχνικές χαλάρωσης. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς µέσω της άσκησης 

αυξάνονται τα επίπεδα σεροτονίνης στον οργανισµό, ορµόνης 

υπεύθυνης για την ψυχική διάθεση. 

   Σε πολλές περιπτώσεις η άσκηση συµβάλλει καλύτερα στην 

αντιµετώπιση της κατάθλιψης απ’ ό,τι τα ίδια τα αντικαταθλιπτικά 

φάρµακα. 

Μανόλης Βάµβουκας Β1 



ΤΡΕΦΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΥΓΙΑΙΝΩ 
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ   

 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ: ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 
 

Τα τελευταία χρόνια µεγάλη προσπάθεια έχει γίνει για να συσχετιστεί η 
διατροφή µε την διατήρηση της υγείας. Ειδικότερα, έρευνες έχουν αποδείξει πως 
ο τρόπος που διατρεφόµαστε παίζει σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη κατά της 
παχυσαρκίας και των νοσηµάτων που τη συνοδεύουν. Η παχυσαρκία αποτελεί 
πανδηµία και αυξάνεται συνεχώς παγκοσµίως. Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες 
του 2007 περισσότεροι από 300 εκατοµµύρια άνθρωποι στον κόσµο είναι 
παχύσαρκοι. Επίσης η παχυσαρκία έχει συνδεθεί µε την εµφάνιση πολλών 
χρόνιων προβληµάτων υγείας όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, οι καρδιαγγειακές 
παθήσεις, το εγκεφαλικό, η νυχτερινή άπνοια και ο καρκίνος. 

Τις τελευταίες δεκαετίες η 
επιστηµονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει 
µέσα από πληθώρα κλινικών και επιδηµιο-

λογικών µελετών το σηµαντικό ρόλο της 
Μεσογειακής ∆ιατροφής τόσο στην πρόληψη 
όσο και στην αντιµετώπιση πολύπλοκων 
ασθενειών, όπως οι καρδιοαγγειακές 
παθήσεις. Η µεσογειακή διατροφή 
ερευνήθηκε αρχικά το 1960 από τον Angel 

Keys ο οποίος παρατήρησε τις διατροφικές συνήθειες πληθυσµών στην περιοχή 
της Μεσογείου. Παρατηρήθηκε λοιπόν πως η βάση της Μεσογειακής διατροφής 
στηριζόταν στην χρήση πληθώρας τροφίµων που δε βασίζονταν στο κρέας αλλά 
κυρίως στην υψηλή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, ξηρών καρπών 
και ελαιολάδου. Αντιθέτως η χρήση κρέατος και αλλαντικών ήταν περιορισµένη. 
Σ’ αυτές τις διατροφικές συνήθειες, µε τα άφθονα θρεπτικά της συστατικά, τη 
σωστή αναλογία γευµάτων και το άφθονο ελαιόλαδο, πιστώνεται από τους 

επιστήµονες διατροφολόγους και παθολόγους το σχετικά χαµηλό ποσοστό 

ασθενών που πάσχουν από καρδιαγγειακά επεισόδια και σακχαρώδη διαβήτη 

στις Μεσογειακές χώρες. Πρόσφατες µάλιστα έρευνες του 2007 που 
διεξήχθηκαν στο Πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο της Βαρκελώνης απέδειξαν πως 
το µοτίβο της Μεσογειακής διατροφής µπορεί να έχει και ένα σηµαντικό ρόλο στη 
µείωση εµφάνισης της παχυσαρκίας. 

Αγάπη Σηµαιάκη Γ5 



 

Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
Η Μεσογειακή διατροφή θεωρείται ο χρυσός κανόνας πάνω στον οποίο βασίζεται η 

υγιεινή διατροφή και έχει σχετιστεί µε µειωµένα ποσοστά θνησιµότητας. 
Πώς ξεκίνησε όµως και πού βασίζεται η Μεσογειακή διατροφή;  

Η πρώτη απόπειρα προσδιορισµού του Μεσογειακού τρόπου διατροφής έγινε την 
δεκαετία του ’50, από τους επιστήµονες Keys και Grande οι οποίοι ανέδειξαν τις 
διατροφικές συνήθειες διαφόρων µεσογειακών χωρών όπως της Ελλάδας (και ειδικότερα 
της Κρήτης ) και της νότιας Ιταλίας.  

Τι περιλαµβάνει όµως η Μεσογειακή διατροφή; 
Η Μεσογειακή διατροφή παρουσιάζεται γραφιστικά σε µορφή πυραµίδας, όπου η 

βάση αναφέρεται σε τροφές που καταναλώνονται πιο συχνά και η κορυφή σε τροφές που 
καταναλώνονται σε µικρότερη συχνότητα. 

Πιο συγκεκριµένα οι αρχές της Μεσογειακής διατροφής προτείνουν: 
        1. Καθηµερινή πρόσληψη: Ακατέργαστων δηµητριακών και πολύσπορων 
προϊόντων ολικής (πολύσπορο ψωµί, προϊόντα ολικής αλέσεως) λαχανικών και φρούτων, 
χαµηλών σε λιπαρά γαλακτοκοµικών προϊόντων, ελαιολάδου και µέτρια κατανάλωση 
κρασιού. Καθηµερινή φυσική δραστηριότητα. 

2. Εβδοµαδιαία κατανάλωση: Πατατών, ψαριού, ξηρών καρπών, πουλερικών, 
αυγών και γλυκών. 

3. Μηνιαία: Κατανάλωση κόκκινου κρέατος.  
Ο ρόλος της Μεσογειακής διατροφής στην υγεία µας και στην πρόληψη της 

παχυσαρκίας. 
        Όλα τα παραπάνω συστατικά της Μεσογειακής διατροφής συντελούν στην 
βελτίωση της υγείας µας και στην µείωση των πιθανοτήτων εµφάνισης παχυσαρκίας. 
Ειδικότερα ύπαρξη φρούτων και λαχανικών στην µεσογειακή διατροφή, λόγω της 
ύπαρξης βιταµινών C, E καθώς και των καροτενοειδών, βοηθά στην πρόληψη του 
καρκίνου και των καρδιαγγειακών νοσηµάτων (λόγω των αντιοξειδωτικών 
χαρακτηριστικών τους ) καθώς συντελεί και στην καλή λειτουργία του εντέρου λόγω της 
αυξηµένης ποσότητας των φυτικών ινών των φρούτων και λαχανικών. 

Επίσης, η µέτρια χρήση ελαιόλαδου στην διατροφή µας βοηθά στην πρόληψη των 
καρδιαγγειακών νοσηµάτων, στη µείωση της LDL κακής χοληστερίνης καθώς και στην 
απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταµινών από τις τροφές.  

Τέλος, η µέτρια χρήση κρασιού (1-2 ποτηράκια κρασιού τη µέρα) µέσω των 
αντιοξειδωτικών συστατικών (ταννίνες, κατεχίνες κ.ά.) βοηθά στην καταπολέµηση των 
καρδιαγγειακών νοσηµάτων και στην αύξηση της καλής HDL χοληστερίνης.  
        Ολοκληρώνοντας, η καθηµερινή µας διατροφή διαµορφωµένη στα πλαίσια του 
Μεσογειακού τρόπου διατροφής και προσαρµοσµένη στις διατροφικές µας προτιµήσεις 
και στις καθηµερινές µας ανάγκες µπορεί να µας βοηθήσει ουσιαστικά να ελέγξουµε το 
βάρος µας και να καταπολεµήσουµε την µάστιγα της παχυσαρκίας. 

  
Μαρίνα Καλλέργη  Γ5 



 

ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ  
ΑΠ’ ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ… 

 
Μία ουσία που υπάρχει στα πορτοκάλια, τα γκρέιπ φρουτ και άλλα 

εσπεριδοειδή µειώνει τον κίνδυνο ισχαιµικού εγκεφαλικού επεισοδίου, αναφέρουν 
αµερικανοί ερευνητές. 

Προγενέστερες µελέτες έχουν δείξει πως η υιοθέτηση µίας διατροφής πλούσιας σε 
φρούτα και λαχανικά συµβάλλει στην προστασία από τα εγκεφαλικά και πολλοί ειδικοί 
πιστεύουν ότι το όφελος πηγάζει από τις αντιοξειδωτικές ουσίες των φυτικών τροφίµων 
– κυρίως από τα φλαβονοειδή, τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι βελτιώνουν τη λειτουργία 
των αιµοφόρων αγγείων και ασκούν αντιφλεγµονώδη δράση. Τα φλαβονοειδή είναι 
ουσίες που, µεταξύ άλλων, προσδίδουν σε φρούτα και λαχανικά το λαµπερό χρώµα τους. 
Η σοκολάτα και το κόκκινο κρασί επίσης είναι πλούσια σε φλαβονοειδή. Υπολογίζεται 
πως υπάρχουν περισσότερα από 5.000 υποτύποι φλαβονοειδών.  

Στη νέα µελέτη, η οποία δηµοσιεύεται στην επιθεώρηση «Heart» που εκδίδει η 
Αµερικανική Εταιρεία Καρδιάς (ΑΗΑ), διαπιστώθηκε ότι τη µεγαλύτερη προστασία από 
το εγκεφαλικό παρέχει ένα είδος φλαβονοειδών που λέγονται φλαβανόνες. Η νέα µελέτη 
βασίσθηκε στην ανάλυση στοιχείων µίας 14ετίας που προέρχονται από περισσότερες από 
70.000 εθελόντριες.  

Κατά την έναρξη της µελέτης και ανά τετραετία στη συνέχεια οι εθελόντριες 
συµπλήρωναν ερωτηµατολόγια διατροφής. Καταγραφόταν επίσης η πορεία της υγείας 
τους. Όσες γυναίκες κατανάλωναν τις περισσότερες φλαβανόνες, είχαν κατά 19% 
λιγότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν εγκεφαλικό σχετιζόµενο µε θρόµβωση. Τα 
εγκεφαλικά αυτά αποτελούν τη συνηθέστερη µορφή των επεισοδίων και οφείλονται στην 
διακοπή της παροχής αίµατος σε τµήµα του εγκεφάλου, επειδή ένας θρόµβος 
αποφράσσει κάποιο αγγείο – γι’ αυτό και αποκαλούνται ισχαιµικά εγκεφαλικά.  

Οι ερευνητές εστίασαν την µελέτη τους στην κατανάλωση έξι συγκεκριµένων 
υποτύπων φλαβονοειδών, εκ των οποίων οι φλαβανόνες διαπιστώθηκε πως είναι οι 
περισσότερο ωφέλιµες. Στην πραγµατικότητα, τον µικρότερο κίνδυνο εγκεφαλικού 
διέτρεχαν οι εθελόντριες που έτρωγαν πολύ συχνά πορτοκάλια και έπιναν χυµό 
πορτοκαλιού ή γκρέιπ φρουτ.  

Αλλά οι ερευνητές από το Πανεπιστήµιο Χάρβαρντ και την Ιατρική Σχολή του 
Νόργουϊτς στη Βρετανία που πραγµατοποίησαν τη νέα µελέτη εφιστούν την προσοχή. 
Όπως εξηγούν, το γκρέιπ φρουτ και ο χυµός του αντενδείκνυνται σε ορισµένους 
ασθενείς που λαµβάνουν φάρµακα για να προστατεύσουν την καρδιαγγειακή υγεία τους, 
επειδή υπάρχει κίνδυνος επικίνδυνης αλληλεπίδρασης. Ο χυµός γκρέιπ φρουτ, λ.χ., 
µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ηπατικών προβληµάτων σε άτοµα που παίρνουν στατίνες 
για να ρίξουν τη χοληστερίνη τους ή να αυξήσει τη συγκέντρωση στο αίµα ορισµένων 
αντιϋπερτασικών φαρµάκων, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ανεπιθύµητων ενεργειών. 
Εποµένως, εάν κάποιος υποβάλλεται σε φαρµακευτική αγωγή, καλό είναι να 
συµβουλευτεί πρώτα το γιατρό του, συνιστά η δρ Πένι Κρις-Έθερον, καθηγήτρια 
∆ιατροφής στο Πολιτειακό Πανεπιστήµιο της Πενσυλβάνια και εκπρόσωπος της ΑΗΑ.  
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ΠΑΧΑΙΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΠΑΤΑΤΑ; 
 

Τις θεωρούµε παχυντικές, γεµάτες λίπος και ανθυγιεινές και είναι από τις 
πρώτες που κόβει όποιος θέλει να κάνει δίαιτα. Μια νέα µελέτη, όµως, δείχνει πως 
οι πατάτες όχι µόνο δεν παχαίνουν, αλλά µπορούν και να ρίξουν την αρτηριακή 
πίεση – αρκεί να είναι µαγειρεµένες µε το σωστό τρόπο. 

Ποιος είναι αυτός; Υπάρχουν τρεις επιλογές: στο φούρνο µικροκυµάτων, βραστές 
ή ψητές - δίχως βούτυρο, λάδι ή οποιαδήποτε σος, σύµφωνα µε τον δρα Τζο Βίνσον, 
καθηγητή Χηµείας στο Πανεπιστήµιο του Σκράντον στην Πενσυλβάνια που 
πραγµατοποίησε τη σχετική µελέτη. 

Ο δρ Βίνσον και οι συνεργάτες του επιστράτευαν 18 άντρες και γυναίκες, που 
έτρωγαν καθηµερινά το µεσηµέρι και το βράδυ έξι έως οκτώ πατάτες µεγέθους µπάλας 
του γκολφ. Έπειτα από ένα µήνα η συστολική και η διαστολική τους πίεση (ο µεγάλος 
και ο µικρός αριθµός στη µέτρηση, αντιστοίχως) είχαν µειωθεί κατά 3,5% και 4,3%. 
        Επιπλέον, κανένας δεν είχε πάρει βάρος. 

Οι περισσότεροι εθελοντές ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και έπαιρναν φάρµακα 
για υπέρταση. Όπως είπε ο ∆ρ Βίνσον στο ετήσιο συνέδριο της Αµερικανικής Χηµικής 
Εταιρείας, το οποίο διεξήχθη στο Ντένβερ, οι πατάτες προκαλούν κορεσµό της πείνας 
και µε τη βοήθειά τους είναι πιθανό οι εθελοντές να περιόρισαν άλλα, ανθυγιεινά 
τρόφιµα. 
        Οι πατάτες που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη ήταν πορφυρές και τόσο µικρές ώστε 
κάθε µία περιείχε µόλις 12 θερµίδες, αλλά οι ερευνητές εκτιµούν πως ανάλογα οφέλη 
παρέχουν και οι κοινές πατάτες.  

Όσον αφορά τον τρόπο µαγειρέµατος, οι ερευνητές λένε πως το ιδεώδες είναι να 
µαγειρεύονται και να καταναλώνονται µε τη φλούδα, η οποία περιέχει πολύτιµες χηµικές 
ουσίες. Το µαγείρεµα στον φούρνο µικροκυµάτων θεωρείται ιδανικό, διότι διατηρεί τα 
περισσότερα θρεπτικά συστατικά τους.                           Μαρίνα Καλλέργη  Γ5 

 
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΩΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

∆ιατηρούν τα αντιοξειδωτικά τους  
Όταν τα λαχανικά µαγειρεύονται, καταστρέφεται µεγάλο µέρος της αντιοξειδωτικής τους 
αξίας λόγω της υψηλής θερµοκρασίας. Συγκεκριµένα, χάνεται περίπου το 97% των 

υδατοδιαλυτών βιταµινών (βιταµίνες B και C) και µέχρι το 40% των βιταµινών A, D, E 
και Κ. Αυτά είναι µερικά από τα βασικά αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην αντιγήρανση 
και αν αποφασίσουµε να καταναλώσουµε τα λαχανικά µας ωµά, τότε εµπλουτίζουµε τον 

οργανισµό µας µε τις βιταµίνες αυτές, αντί να τις χάνουµε. 
 

Τα χωνεύουµε ευκολότερα  
Το µαγείρεµα µεταβάλλει την πρωτεΐνη των τροφών, οδηγώντας σε ανεπάρκεια κάποιων 

βασικών αµινοξέων και καθιστώντας δύσκολη τη χώνεψη. 
 

Έχουν καλύτερη ισορροπία συστατικών  
Οι ωµές τροφές έχουν την καλύτερη ισορροπία νερού, θρεπτικών ουσιών και ινών που 
χρειάζεται ο οργανισµός µας. Με το βράσιµο ή το ψήσιµο, προκαλείται οξείδωση της 
τροφής και παραγωγή ελευθέρων ριζών, τις οποίες και καταναλώνουµε όταν τρώµε 

µαγειρεµένες τροφές. 



∆ιατηρούν τα ένζυµά τους  
Τα ένζυµα είναι η κινητήριος δύναµή µας και είναι πολύ σηµαντικά για τη µακροβιότητά 

µας. Όταν οποιαδήποτε τροφή ζεσταίνεται πάνω από 50 βαθµούς Κελσίου, 
καταστρέφονται τα ένζυµα µε αποτέλεσµα αυτός που την καταναλώνει να χάνει την 

ενέργειά του και η εγκεφαλική λειτουργία του να επηρεάζεται αρνητικά. 
 

Ποια είναι τα οφέλη της ωµοφαγίας 
Όταν καταναλώνουµε ωµές τροφές, παίρνουµε όλα τα θρεπτικά συστατικά τους, τις 

βιταµίνες, τα µέταλλα, απαλλασσόµαστε από τις ελεύθερες ρίζες που προκύπτουν από το 
µαγείρεµα και έχουµε τις παρακάτω θετικές επιδράσεις στον οργανισµό µας: 

- Τόνωση του ανοσοποιητικού 
- Προστασία ενάντια σε παθήσεις και ασθένειες, όπως ο διαβήτης, οι ηµικρανίες, η 

υψηλή χοληστερόλη, τα αρθριτικά και η κατάθλιψη 
- Αναζωογόνηση των µαλλιών 
- Καθαρό και λαµπερό δέρµα 

- Απαλλαγή από µαύρους κύκλους κάτω από τα µάτια 
- Πιο γερά δόντια και νύχια 

- Πιο ευλύγιστο σώµα 
- Καλύτερη διάθεση, περισσότερη ενέργεια 

- Ταχύτερη απώλεια βάρους  
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ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
1. Όλα τα ζάχαρα είναι ίδια  
Η ζάχαρη, όπως και το άµυλο, είναι υδατάνθρακας. Όταν χρησιµοποιούµε τον όρο 

ζάχαρη, εννοούµε συνήθως την επιτραπέζια ζάχαρη. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες 
µορφές ζάχαρης, όπως η φρουκτόζη, η γλυκόζη, η λακτόζη, η µαλτόζη, οι οποίες 
ανευρίσκονται µε φυσικό τρόπο σε φρούτα, λαχανικά, στο µέλι και στα γαλακτοκοµικά. 
Η κοινή επιτραπέζια ζάχαρη (σουκρόζη) αποτελείται από γλυκόζη και φρουκτόζη. Η 
φρουκτόζη εντοπίζεται στα φρούτα και στο µέλι, ενώ η γλυκόζη είναι η απλούστερη 
µορφή ζάχαρης, καθώς και η µορφή ζάχαρης που κυκλοφορεί στο αίµα και παρέχει 
ενέργεια στον οργανισµό.   

 2. Η ζάχαρη προκαλεί τερηδόνα  
Η συχνή κατανάλωση ζάχαρης θέτει σε κίνδυνο τα δόντια για ανάπτυξη τερηδόνας. 

Όµως η τερηδόνα προκαλείται στην πραγµατικότητα από βακτήρια. Εάν δεν υπάρχει η 
σωστή στοµατική υγιεινή, τα βακτήρια της στοµατικής κοιλότητας χρησιµοποιούν τη 
ζάχαρη για να παράγουν οξέα, τα οποία προκαλούν αποδυνάµωση και ρήξη του 
σµάλτου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ζάχαρα που έχουν υποστεί επεξεργασία, όπως 
αυτά που βρίσκονται στους φρουτοχυµούς, στο µέλι, στα γλυκά και στα ποτά που 
περιέχουν ζάχαρη. 

3. Η ζάχαρη περιέχει περισσότερες θερµίδες από τη φρουκτόζη  
Η ζάχαρη και η φρουκτόζη έχουν ακριβώς τις ίδιες θερµίδες, αφού και οι δύο είναι 

υδατάνθρακες. Παρέχουν 4 θερµίδες ανά γραµµάριο. Αυτό που έχει συνδέσει τη 
φρουκτόζη µε τις δίαιτες είναι το γεγονός πως έχει διπλάσια σχεδόν γλυκύτητα από τη 
ζάχαρη. Εποµένως, για να πετύχουµε το ίδιο γλυκαντικό αποτέλεσµα µπορούµε να 



χρησιµοποιούµε µικρότερη ποσότητα φρουκτόζης από ότι ζάχαρης, µε αποτέλεσµα να 
προσλαµβάνουµε λιγότερες θερµίδες.  

4. Η ζάχαρη προκαλεί παχυσαρκία  
Επιστηµονικοί φορείς και οργανισµοί υγείας, συµπεριλαµβανοµένου του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, έχουν συµπεράνει πως η ζάχαρη δεν προκαλεί 
παχυσαρκία. Τα τρόφιµα και ροφήµατα που περιέχουν ζάχαρη µπορούν να αυξήσουν το 
σωµατικό βάρος µόνον εάν συνολικά προσλαµβάνουµε περισσότερες θερµίδες από ότι 
αυτές που το σώµα µας χρησιµοποιεί. Ωστόσο, τα ζαχαρώδη τρόφιµα είναι ιδιαίτερα 
εύγεστα και συνήθως πλούσια σε θερµίδες (γλυκά, παγωτό, κέικ, σοκολάτα κ.ά.), µε 
αποτέλεσµα να είναι εύκολο τελικά να καταναλώσουµε πολλές θερµίδες. Χρειάζεται 
εποµένως ιδιαίτερη προσοχή στην κατανάλωσή τους προκειµένου να αποφύγουµε την 
αύξηση του βάρους.      

5. Η ζάχαρη προκαλεί διαβήτη  
Ο διαβήτης προκαλείται από έναν συνδυασµό γενετικών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων, και όχι από την κατανάλωση ζάχαρης. Βέβαια, το αυξηµένο σωµατικό 
βάρος και η παχυσαρκία αυξάνουν σηµαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2. 
Οι άνθρωποι µε οικογενειακό ιστορικό διαβήτη θα πρέπει να ακολουθούν µια 
ισορροπηµένη διατροφή και να ελέγχουν το βάρος τους.  
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Η ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ 
Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η Jennifer Nelson από τη Mayo Clinic των ΗΠΑ οι 

έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι τρώνε µεγαλύτερες ποσότητες τροφής όταν 
βρίσκονται «αντιµέτωποι» µε µεγάλες ποσότητες τροφίµων. Ακόµα και τα παιδιά 
ηλικίας έως και 2 ετών επηρεάζονται όταν βρίσκονται µπροστά σε µεγάλες µερίδες 
τροφής, αναφέρει η αρθρογράφος. Έτσι µας συµβουλεύει να τρώµε µικρότερες µερίδες 
και δίνει φυσικά και παραδείγµατα για το τι θεωρεί µερίδα σε διάφορες κατηγορίες 
τροφίµων. Επίσης µας δίνει και µερικές άλλες συµβουλές για να ευχαριστιόµαστε 
καλύτερα την τροφή µας χωρίς να καταφεύγουµε σε υπερβολικές ποσότητες. Μερικές 
από αυτές τις συµβουλές παρατίθενται παρακάτω: 

• Μη βάζετε το δείπνο στο τραπέζι. Είναι καλύτερα να σερβίρεστε απευθείας από 
την κουζίνα. 
• Βάλτε το σνακ που προτιµάτε σε ένα µπολ και µην τρώτε διαρκώς από το κουτί. 
• Μειώστε τα µεγέθη της µερίδας που βάζετε στο πιάτο σας. 
• «Πάρε τον χρόνο» που χρειάζεσαι για να ευχαριστηθείς το γεύµα σου. Απόλαυσε 
τα χρώµατα, τα αρώµατα και την γεύση του φαγητού που καταναλώνεις. Μιλώντας 
και τρώγοντας δεν απολαµβάνεις το γεύµα σου και δεν καταλαβαίνεις πότε έχεις 
χορτάσει.  

    Ωραία όλα αυτά. Πώς µπορείς όµως να λειτουργήσεις ορθολογικά σε έναν κόσµο που 
δρα παρορµητικά και έχει την απληστία σαν οδηγό; Συνήθως «µπουκωνόµαστε», γιατί 
δεν τρώµε για να χαρούµε µε τους φίλους και την παρέα, αλλά για να «ξεδώσουµε».    
Επίσης «µπουκωνόµαστε» στα «διαλείµµατα» για να ξεφύγουµε ή να παλέψουµε τα 
άγχη µας. 
    Να µην είµαστε λοιπόν λαίµαργοι αλλά ούτε και να έχουµε υπερβολικό πάθος µε την 
σιλουέτα µας,  γιατί και οι δύο αυτές διατροφικές στάσεις είναι βλαβερές για την υγεία 
µας. Όσοι κάνουν εξαντλητικές δίαιτες για µεγάλο χρονικό διάστηµα µπορεί να 



καταλήξουν σε «νευρική ανορεξία», ιδιαίτερα αν είναι νεαρές «αιθέριες υπάρξεις» που 
παρακολουθούν τις «συνταγές επιτυχίας» που πλασάρει η νεοελληνική τηλεόραση.  
    Πρέπει να παραδεχτούµε ότι η αναζήτηση του µέτρου συνεχίζει να αποτελεί ένα από 
τα σηµαντικότερα αλλά και δυσκολότερα προς επίλυση προβλήµατα. Φοβάµαι µάλιστα 
ότι όσο αποµακρυνόµαστε χρονικά από την ηµέρα που ο µεγάλος Σταγειρίτης φιλόσοφος 
είπε το «παν µέτρον άριστον», τόσο αποµακρυνόµαστε και από την αίσθηση του µέτρου.  
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Τα « οφέλη» της Coca Cola 

Τα πρώτα 10 λεπτά:  
∆έκα κουταλιές ζάχαρης εισχωρούν στο πεπτικό σύστηµά σας. Είναι το 100 % της 
προτεινόµενης ηµερήσιας δόσης. Ο λόγος που δεν κάνετε αµέσως εµετό από την 
υπερβολική δόση ζάχαρης είναι το φωσφορικό οξύ που κόβει τη γεύση και σας επιτρέπει 
να κρατήσετε το αναψυκτικό στο στοµάχι σας.  

20 λεπτά: 
Το ζάχαρο σάς προκαλεί µία έκρηξη ινσουλίνης. Το συκώτι σας ανταποκρίνεται σε αυτό, 
µετατρέποντας όση ζάχαρη µπορεί σε λίπος (και υπάρχει πολλή ζάχαρη αυτή τη στιγµή). 

40 λεπτά: 
Η απορρόφηση καφεΐνης έχει ολοκληρωθεί. Οι κόρες σας διαστέλλονται, η πίεση του 
αίµατος αυξάνεται και το συκώτι συνεχίζει να ρίχνει ζάχαρη στο αίµα. Οι δέκτες 
αδενοσίνης στον εγκέφαλό σας φράζουν αποτρέποντας την υπνηλία . 

45 λεπτά: 
Το σώµα σας ανεβάζει την παραγωγή ντοπαµίνης, ερεθίζοντας τα κέντρα ευχαρίστησης 
στον εγκέφαλό σας. Τις ίδιες βιοχηµικές αντιδράσεις προκαλεί στον οργανισµό και η 
ηρωίνη.  

60 λεπτά: 
Το φωσφορικό οξύ δεσµεύει το ασβέστιο, το µαγνήσιο και τον ψευδάργυρο στο έντερό 
σας, παρέχοντας µια περεταίρω ώθηση στο µεταβολισµό. Αυτό γίνεται από τις υψηλές 
δόσεις της ζάχαρης και των τεχνητών γλυκαντικών ουσιών που αυξάνουν επίσης τη 
νεφρική αποβολή του  ασβεστίου. 

70 λεπτά: 
Οι διουρητικές ιδιότητες της καφεΐνης κάνουν παιχνίδι (σας κάνει να θέλετε να 
ουρήσετε).Τώρα βεβαιώνεται ότι θα εκκενώσετε το συνδεµένο ασβέστιο, µαγνήσιο και 
ψευδάργυρο που διαφορετικά θα πήγαινε στα κόκαλά σας καθώς επίσης το νάτριο, τον 
ηλεκτρολύτη και το νερό… 

80 λεπτά: 
∆εδοµένου ότι η αναστάτωση µέσα σας πεθαίνει, θα αρχίσετε να έχετε στέρηση ζάχαρης 
(σύνδροµο στέρησης γλυκόζης). Μπορεί να γίνετε οξύθυµοι ή και αργόστροφοι. Έχετε 
επίσης τώρα κυριολεκτικά αποβάλλει όλο το νερό που περιείχε η coke µαζί µε τις 
πολύτιµες θρεπτικές ουσίες, που το σώµα σας θα µπορούσε να έχει χρησιµοποιήσει για 
να ενυδατώσει το σύστηµά σας ή να χτίσει ισχυρά κόκαλα και δόντια. 

Ψαθά Αθανασία, Καθηγήτρια Φιλόλογος 



ΣΕΛΙ∆Ο…∆ΕΙΚΤΕΣ 
 ΒΙΒΛΙΑ – ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ   

 
ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της 

της  Άλκης Ζέη 
Α’  έκδοση : 2002, Εκδόσεις Κέδρος        
Επανέκδοση: 2011, Εκδόσεις Μεταίχµιο 
 

    Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε ένα κορίτσι δεκατριών ετών που έκανε 

χρήση ναρκωτικών ουσιών αλλά κατάφερε να ξεφύγει από αυτά και να 

σωθεί. 

    Η Κωνσταντίνα ως τα δώδεκά της χρόνια έµενε µε τους γονείς της που 

ήταν δάσκαλοι στην Ελλάδα. Οι καταστάσεις ανάγκασαν τους γονείς της να 

µετακοµίσουν στην Γερµανία, στο Άαχεν, και να εργαστούν εκεί.  Η 

Κωνσταντίνα ήταν στην αρχή χαρούµενη µε τη νέα της ζωή στη Γερµανία. 

Το  σχολείο στο οποίο πήγαινε ήταν πολύ καλό, έκανε νέους  φίλους και 

περνούσε πολύ όµορφα  κάνοντας βόλτες τα απογεύµατα µε τον µπαµπά 

της. 

    Όµως λίγο αργότερα η κατάσταση άλλαξε, καθώς η Κωνσταντίνα 

εµφάνισε  πρόβληµα µε τα βρογχικά της. Επιπλέον, χώρισαν οι γονείς της  

και αµέσως δηµιούργησαν νέες οικογένειες (η µητέρα της  µάλιστα είναι και έγκυος από τον νέο της 

σύντροφο). Και σαν να µην έφταναν αυτά, την έστειλαν για ένα χρόνο στην Ελλάδα  στη γιαγιά της,  την 

κυρία Ισµήνη, µε την οποία δεν είχαν καθόλου καλές σχέσεις. Η γιαγιά, η Φάρµουρ, όπως την 

προσφωνούσε  η εγγονή, θα γίνει το σηµαντικότερο πρόσωπο στη ζωή της. Η γιαγιά της Κωνσταντίνας  

αναφέρεται συνεχώς στο παρελθόν, στην αντίσταση κατά  των Γερµανών και γενικά στη Γερµανική 

κατοχή, πράγµατα που επέφεραν τόσα προβλήµατα εκείνα τα χρόνια. 

   Η Κωνσταντίνα συνέχισε κανονικά το σχολείο και αν και πολλά παιδιά της έδειξαν ενδιαφέρον εκεί,  

αυτή τα απέφευγε. Κάποια µέρα όµως την πλησίασε ένα αγόρι, ο Λουµίνης - που είχε έρθει και αυτός 

από τη Γερµανία. Η Κωνσταντίνα ένιωθε την περίοδο εκείνη καταπιεσµένη από τη γιαγιά της, η οποία 

δεν της έδινε κλειδί για το σπίτι, ενώ στο Άαχεν είχε δικό της κλειδί από πολύ µικρή ηλικία. Κάποια 

µέρα, που είχαν πάει µε τη γιαγιά της και τις φίλες της γιαγιάς στο Καρπενήσι, δοκίµασε για πρώτη 

φορά ένα γαλάζιο χαπάκι που την έκανε να ξεχνά τα προβλήµατά της. Κι έπειτα στο σχολείο ο 

Λουµίνης έγινε ο κρίκος της µε τον κόσµο των ναρκωτικών. Από το Λουµίνη γνώρισε και τη Λαίδη Ντ., 

που την οδήγησε στο χώρο των σκληρών ναρκωτικών. Ένας καθηγητής της, ο Μπένος, κατάλαβε την 

εµπλοκή της στο χώρο των ναρκωτικών και προσπάθησε να την πλησιάσει και να τη βοηθήσει. Λίγο 

αργότερα η Κωνσταντίνα οδηγήθηκε στο σπίτι της Λαίδης Ντ. . Εκεί έκανε χρήση σκληρών ναρκωτικών  

µε ενδοφλέβια ένεση και κινδύνευσε να πεθάνει. Ο Λουµίνης την οδήγησε στα σκαλιά του σπιτιού της 

γιαγιάς. Λίγο µετά ο Λουµίνης πέθανε εξαιτίας της χρήσης ναρκωτικών. Θα τα καταφέρει η 

Κωνσταντίνα άραγε να ξεφύγει από τον εθισµό σε ουσίες και τα κυκλώµατα που τις διακινούν; 

                          

∆ιαβάστε το! Θα συγκινηθείτε αλλά και θα προβληµατιστείτε ! 

 
Μανόλης Βάµβουκας  Β1 



                                    

Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία 
του Καρόλου Ντίκενς (εκδ. Αίσωπος) 

                        
   Λίγα λόγια για την πλοκή: Αυτό το βιβλίο αναφέρεται στην 
ιδεολογική, ηθική και συναισθηµατική µεταστροφή του παράξενου 
και τσιγκούνη Εµπενίζερ Σκρουτζ µετά την υπερφυσική επίσκεψη 
που δέχτηκε από τον πεθαµένο συνέταιρό του Τζέικοµπ Μάρλεϊ 
και από τα φαντάσµατα των Χριστουγέννων του Παρελθόντος, του 
Παρόντος και του Μέλλοντος. Η νουβέλα είχε άµεση επιτυχία και 
αποδοχή τόσο από το κοινό όσο και από τους κριτικούς. 
                                                   
 

Μεγάλες Προσδοκίες του Καρόλου Ντίκενς (εκδ. Μίνωας) 

   Λίγα λόγια για την πλοκή: Το μυθιστόρημα «Μεγάλες 

Προσδοκίες» αφηγείται την ιστορία του Πιπ, ο οποίος μετά το 

θάνατο τον γονιών του μεγαλώνει με την αδελφή του, την κυρία 

Γκάρτζερι και τον άντρα της, τον αγαθιάρη σιδερά Τζο. Στην αρχή 

η ζωή του Πιπ φαίνεται ήσυχη, τίποτα σημαντικό δε συμβαίνει κι 

όλα δείχνουν πως μεγαλώνει για να γίνει σιδεράς, όπως και ο 

άντρας της αδελφής του.  

   Μια μέρα ξαφνικά, κι ενώ ο Πιπ έχει πια αρχίσει να εργάζεται 

ως σιδεράς πλάι στον Τζο, εμφανίζεται κάποιος λέγοντας του πως 

έχει την ευκαιρία να μορφωθεί και να αλλάξει εντελώς την ζωή 

του. Ως αντάλλαγμα όμως πρέπει ν΄ αφήσει το σπίτι, στο οποίο μένει, για να πάει στο 

Λονδίνο. Κι έτσι ο Πιπ έχει μια ευκαιρία να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Θα τα 

καταφέρει, όμως, ή οι μεγάλες προσδοκίες του τελικά θα του βγουν σε κακό; 

                                                    
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

   Ο Κάρολος Ντίκενς, ορθότερα Τσαρλς Ντίκενς, ήταν Άγγλος μυθιστοριογράφος, ο 

οποίος  γεννήθηκε στις  7 Φεβρουαρίου 1812 και πέθανε  στις  9 Ιουνίου 1870. Ο 

Κάρολος Ντίκενς υπήρξε ένας από τους πιο διάσημους Άγγλους μυθιστοριογράφους. 

Θεωρείται ένας από τους καλύτερους συγγραφείς της Βικτωριανής Εποχής (19
ος

 

αιώνας). Η δημοτικότητά του ποτέ δε μειώθηκε στη διάρκεια της ζωής του και σήμερα 

ακόμη η εκτίμηση για το έργο του είναι πολύ υψηλή. 



 

Γεύση πικραµυγδάλου 
του Μάνου Κοντολέων (εκδ. Πατάκη) 

                                      
   Λίγα λόγια για την πλοκή: Η Φαίδρα και ο Οδυσσέας είναι και οι 
δυο νέοι, και οι δυο κάπου στα δεκαοκτώ τους χρόνια. Φοιτητές. 
Εκείνη σπουδάζει θεατρολόγος, αυτός µαθηµατικά και µουσική.  
   Η Φαίδρα είναι τύπος µοναχικός. Έχει όνειρα που συχνά 
αναρωτιέται αν θα µπορέσει να τα  πραγµατοποιήσει.  
   Ο Οδυσσέας είναι περισσότερο δυναµικός. Αλλά ένας ερωτικός 
δεσµός που τον τραυµάτισε τον κάνει να είναι κάπως διστακτικός στις 
σχέσεις του µε άλλους.  
   Η Φαιδρά και ο Οδυσσέας θα γνωριστούν καθώς και οι δυο 
αποφασίζουν να µάθουν τουµπελέκι. Θα ερωτευτεί ο ένας τον άλλο. 

Μια νέα σελίδα, λένε, ανοίγεται στη ζωή τους. Ποιος από τους δυο τους όµως θα 
µπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η νέα σελίδα δεν είναι γραµµένο να περιγράψει τον 
ανέφελο έρωτα των δυο ανθρώπων αλλά την τραγική ιστορία δυο θυµάτων του AIDS 
(έιτζ);  
 

                                        ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 
Ο Μάνος Κοντολέων είναι Έλληνας πεζογράφος, διηγηµατογράφος και κριτικός. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Έχει 
σηµαντική παρουσία τόσο στο χώρο της λογοτεχνίας για ενήλικες αναγνώστες, όσο και 
στη λογοτεχνία που αφορά τα παιδιά, αλλά και τους νέους. Από τα σηµαντικότερα 
βιβλία του είναι «Ροκ Ρεφρέν» (εκδ. Πατάκη), «Μια ιστορία του Φιοντόρ» (εκδ. 
Πατάκη), «Ανίσχυρος Άγγελος» (εκδ. Πατάκη).   

Γεωργία Βάµβουκα Β1 
 

                                   Ο µεγάλος περίπατος του Πέτρου           της  Άλκης Ζέη  
    Α’  έκδοση : 2002, Εκδόσεις Κέδρος       Επανέκδοση: 2011, Εκδόσεις Μεταίχµιο 

   Λίγα λόγια για την πλοκή: Ο Πέτρος, ένα εννιάχρονο αγόρι, ζει µε 
την οικογένειά του στην Αθήνα. Στις 28 Οκτωβρίου 1940 ξεσπά ο 
πόλεµος. Οι δρόµοι γεµίζουν φορτηγά µε όπλα. Μερικούς µήνες 
αργότερα µπαίνουν οι Γερµανοί στην πόλη και αρχίζει η άγρια κατοχή. 
Πολλοί πέθαναν τότε από την πείνα. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να 
ζήσουν µε το λιγοστό φαγητό απ’ τα συσσίτια και µε µια φέτα ψωµί. Ο 
Πέτρος µε το φίλο του τον Σωτήρη έγραφαν όχι µόνο συνθήµατα 
εναντίον των Γερµανών στους τοίχους, αλλά και µε την κυρία ∆ροσούλα 

έβγαιναν στους δρόµους και φώναζαν για την ελευθερία της Ελλάδας. Όταν η Ελλάδα 
ελευθερώθηκε, µπόρεσαν πια να ζήσουν ελεύθεροι κι ευτυχισµένοι. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 
   Η Άλκη Ζέη είναι Ελληνίδα συγγραφέας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1925, αλλά έζησε 
τα παιδικά της χρόνια στη Σάµο. Ασχολήθηκε µε το γράψιµο από µικρή. Από το 1954 
έως το 1964 έζησε ως πολιτική πρόσφυγας στη Μόσχα. Το 1964 επιστρέφει 
οικογενειακώς στην Ελλάδα για να ξαναφύγει πάλι το 1967, µε τον ερχοµό της Χούντας, 
αυτή τη φορά για το Παρίσι. Στα σηµαντικότερά της έργα περιλαµβάνονται «Το καπλάνι 
της βιτρίνας», «Η µωβ οµπρέλα» και «Ο ψεύτης παππούς». 

Μαρίνα Βάµβουκα Β1  



 

“ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ” 
Συγγραφέας : Άννα Φρανκ  
Εκδόσεις : Πατάκη  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
      Η Άννα Φρανκ άρχισε τη συγγραφική της δραστηριότητα από τη 

στιγµή που δέχτηκε ως δώρο γενεθλίων ένα ηµερολόγιο. ∆εν είχε 

ξαναδοκιµάσει να γράψει κάτι άλλο στο παρελθόν, όµως αυτό το 

ηµερολόγιο στάθηκε η αφορµή να εξιστορήσει όλες τις εµπειρίες 

της από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο µέσα από τα µάτια της, τα µάτια 

ενός 13χρονου κοριτσιού εβραϊκής καταγωγής. 

      Ήταν µετανάστης από τη Γερµανία και ζούσε µαζί µε τους 

γονείς και τη µεγαλύτερη αδερφή της στην Ολλανδία. Αρχικά 

περνούσε µια ευτυχισµένη ζωή, γεγονός που άλλαξε µε το 

ξέσπασµα του πολέµου στη χώρα τους, τη συνθηκολόγηση και την 

εισβολή των Γερµανών το Μάιο του 1940. Ο τρόπος ζωής τους 

άλλαξε ριζικά καθώς υποχρεώθηκαν, επειδή ήταν  Εβραίοι, να 

κυκλοφορούν φορώντας ένα κίτρινο αστέρι, να είναι µετά τις 8 το 

βράδυ όλοι µέσα στα σπίτια τους και επιπρόσθετα τους απαγορεύθηκε να οδηγούν, να 

πηγαίνουν σε χώρους διασκέδασης και να φοιτούν σε κοινά σχολεία µαζί µε τους άλλους 

µαθητές. Η ελευθερία τους ήταν σαφέστατα περιορισµένη, ωστόσο η ζωή τους ήταν ακόµα 

υποφερτή. 

     Την περίοδο που είχαν την ελευθερία τους η Άννα ζούσε χαρούµενη µε τους φίλους της 

και, παράλληλα, προόδευε στο Ισραηλιτικό γυµνάσιο στο οποίο και φοιτούσε. Παρ’ όλα αυτά ο 

φόβος των Ες-Ες (σώµατα ασφαλείας των ναζιστών)  ήταν µεγάλος και όλοι οι Εβραίοι είχαν 

συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο που διέτρεχαν. Γι’ αυτό το λόγο η Άννα και η οικογένειά της, για 

να προστατεύσουν ουσιαστικά τη ζωή τους, αναγκάστηκαν να  µεταφερθούν σε ένα κρησφύ-

γετο, στο οποίο και έµελλε να περάσουν τα δύο επόµενα χρόνια της ζωής τους.  

      Το κρησφύγετο παρόλο που ήταν µεγάλο µε πολλά δωµάτια και µπορούσε να φιλοξενήσει 

άνετα την οικογένεια της Άννας και µια άλλη φιλική τους οικογένεια, αυτή των Βαν Νταν, δεν 

µπορούσε να αντικαταστήσει τη ζωή που βίωναν πριν, καθώς όλοι είχαν καταληφθεί από 

φόβο, ανησυχία και τρόµο.  

      Η κατάσταση όµως χειροτέρευε καθηµερινά µε τις συνεχείς προστριβές των οικογενειών 

µεταξύ τους. Οι γονείς αντιµετώπιζαν τα δικά τους προβλήµατα και τα παιδιά περνούσαν την 

εφηβεία µέσα σε ένα σπίτι όλη µέρα, περιορισµένα, χωρίς να µπορούν να βγουν έξω. Επιπλέον, 

έπρεπε να τηρούν κάποιους κανόνες, όπως να µιλάνε ψιθυριστά, να περπατάνε στις µύτες των 

ποδιών τους και άλλα παρόµοια, έτσι ώστε να µην γίνονται αντιληπτοί. Τον ίδιο καιρό ήρθε 

ένας οδοντίατρος, ο Ντύσσελ, να µείνει µαζί τους, προκειµένου να γλιτώσει κι αυτός. 

     Στον έξω κόσµο τα πράγµατα δεν παρουσίαζαν καµία αλλαγή προς το καλύτερο. Η 

Γκεστάπο συλλάµβανε τη µέρα πάνω από 100 Εβραίους. Ακόµα, τα όργανά της περνούσαν από 

όλα τα σπίτια και τα έλεγχαν. Η Γκεστάπο χώριζε τα παιδιά από τους γονείς τους και οι 

άντρες πήγαιναν αναγκαστικά στην Γερµανία.  

     Βοµβαρδισµοί, αεροπλάνα, θόρυβοι έξω από τη σοφίτα. Παράλληλα, ένας- ένας 

αρρώσταιναν και δεν µπορούσε µε κανένα δυνατό τρόπο να τους προσφερθεί ιατρική βοήθεια. 

Ένα βράδυ προσπάθησαν να µπουν κλέφτες, αλλά ακούγοντας το θόρυβο έφυγαν. Γι’ αυτό θα 



έπρεπε να ήταν πιο ήσυχοι και προσεκτικοί.  

     Ταυτόχρονα, οι βοµβαρδισµοί µε χιλιάδες νεκρούς συνεχιζόταν µε τραγικές συνέπειες. Ο 

Μουσολίνι παραιτήθηκε και ο βασιλιάς της Ιταλίας ανέλαβε την διακυβέρνηση, πράγµα που θα 

µπορούσε να ευνοήσει την κατάσταση, σχετικά µε τους Εβραίους. Μια πολύ όµορφη είδηση: 

<<Η ΙΤΑΛΙΑ ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΕ>>, χωρίς όρους.  

       Η εφηβεία έκανε την Άννα να ερωτευτεί τον Πίτερ, τον έφηβο γιο της οικογένειας Βαν 

Νταν. Επιπρόσθετα, οι σχέσεις µε τη µητέρα της είναι τεταµένες και τίποτα πια δε φαίνεται να 

τις συνδέει. Η Μαργκώ, η αδερφή της Άννας, νοιαζόταν για την ευτυχία της Άννας αλλά είναι 

κρυφά ερωτευµένη µε τον Πίτερ. 

       Η κατάσταση στην Ολλανδία ήταν πολύ άσχηµη. Έξω από τη σοφίτα τα παιδιά 

αναγκάζονταν και έκλεβαν από όπου έβρισκαν.  

       Και κάπου εκεί τελειώνει το ηµερολόγιο της  Άννας Φρανκ στις 4 Αυγούστου 1944. Η 

Γερµανική στρατιωτική αστυνοµία εισέβαλε στη σοφίτα. Όλοι οι ένοικοί της συλλήφθηκαν και 

µεταφέρθηκαν µε κλούβες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η Γκεστάπο λεηλάτησε τη σοφίτα 

και µια καθαρίστρια βρήκε το ηµερολόγιο της Άννας, το οποίο στη συνέχεια έφτασε στα χέρια 

του πατέρα της. Ο πατέρας της γλύτωσε από το στρατόπεδο, καθώς, λόγω µιας βαριάς 

αρρώστιας, µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο. Ο Πίτερ κανείς δεν ξέρει τι απέγινε. Ο Όττο 

(πατέρας της  Άννας), µετά από λίγους µήνες έµαθε ότι η γυναίκα του πέθανε. Όσο για τα 2 

κορίτσια µεταφέρθηκαν µετά το θάνατο της µητέρας τους στο στρατόπεδο Μπέργκεν-

Μπέρσελ. Εκεί αρρώστησαν από τύφο. Η Μαργκώ έχασε την ισορροπία της, έπεσε κάτω κι 

έτσι πέθανε. Μετά από λίγες µέρες η Άννα δεν άντεξε το θάνατο της αδερφής της και άφησε 

την τελευταία της πνοή, µέσα στη φυλακή. 

Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα ! 

 
Ελεύθερος είναι µόνο αυτός που ονειρεύεται 

του  E.W. Heine (εκδ. Κονιδάρη) 
                                                                                

   Στο  βιβλίο  ''Ελεύθερος είναι µόνο αυτός που ονειρεύεται'' ο 
συγγραφέας E.W. Heine παρουσιάζει τις σκέψεις και τους 
προβληµατισµούς του σχετικά µε το ποιος είναι ελεύθερος και ποια 
είναι τα στοιχεία εκείνα που κάνουν έναν άνθρωπο ελεύθερο. 
Συγκεκριµένα στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι ιστορίες δύο 
ανθρώπων, του φύλακα  Χέρµαν και του ισοβίτη Τουσνέλντα. 
Θεωρητικά ο πρώτος είναι ελεύθερος και ο δεύτερος κλεισµένος 
πίσω από τα κάγκελα. Οι ζωές τους όµως καθηµερινά συναντώνται 
και συνοµιλούν µέσα στη φυλακή. Ο Χέρµαν ονειρεύεται κι 
επιθυµεί να ζήσει στο βουνό και συγχρόνως δε θέλει να 
συνταξιοδοτηθεί,  γιατί δε θα του αρέσει καθόλου  η ζωή όταν θα 
µένει συνεχώς στο σπίτι. Από την άλλη ο γέρο ισοβίτης 
υποστηρίζει, ότι όποιος ονειρεύεται είναι ελεύθερος, επειδή οι 
τοίχοι της φυλακής υπάρχουν γύρω  από τους ανθρώπους µονάχα 
όταν είναι ξύπνιοι. Οι δύο άνδρες συνοµιλούν για διάφορα θέµατα 
που σχετίζονται µε τη ζωή των ανθρώπων και τελικά καταλήγουν 
στο συµπέρασµα ότι η ελευθερία αλλά και η ευτυχία ενός 
ανθρώπου δεν εξαρτώνται από το πού ζει, αλλά από το πώς ζει. Στο 

τέλος του βιβλίου έρχεται  και η απελευθέρωση του ισοβίτη  Τουσνέλντα, καθώς αυτός πεθαίνει κι έτσι 
ελευθερώνεται. 

∆ανάη Κλάδου B1 



 

Γεωργία Βάµβουκα  
Τµήµα Β1 

Η καρδιά του πειρατή 

του Μπένο Πλούντρα (εκδ. Καστανιώτη) 

   Αυτό το βιβλίο µας µιλάει για ένα µικρό κορίτσι, την 

Γέσικα, που την φωνάζουν Γέσυ και πηγαίνει στην  

πέµπτη τάξη. Ζει µαζί µε την µητέρα της, την Ελίζα, σ΄ 

ένα χωριό κάπου κοντά στη θάλασσα. Τον πατέρα της 

δεν τον γνώρισε ποτέ κι εκείνος βέβαια αγνοούσε την 

ύπαρξή της, αφού είχε φύγει πριν να γεννηθεί. 

   Ένα πρωινό λοιπόν, καθώς η Γέσυ περπατούσε στην 

ακρογιαλιά µιας θάλασσας που έβλεπε προς το βορρά, 

κοντά στο σπίτι της, βρήκε µια πέτρα αλλιώτικη από τις 

άλλες. Ήταν µια µυστηριώδης πέτρα, µεγαλωπή, µε 

ολοστρόγγυλο σχήµα και µε ένα υπέροχο γυαλιστερό χρώµα, γκριζοκόκκινο. Αυτή η 

ιδιαίτερη και εντυπωσια-κή πέτρα ήταν η καρδιά ενός συνάµα καλού και κακού πειρατή, 

ο οποίος είχε χαθεί στα βάθη της θάλασσας πριν από πολλά χρόνια. Η προφητεία ενός 

µεγάλου ψαριού της θάλασσας έλεγε ότι µόνο ένα καλόκαρδο κι ευγενικό κορίτσι 

µπορούσε να καταλάβει τις µαγικές ιδιότητες αυτής της πέτρας.  

   Μόλις την έπιασε στα χέρια της η Γέσυ, ένιωσε µια απίστευτη ζεστασιά να 

πληµµυρίζει τις φλέβες της και την άκουσε που της µιλούσε. Η Γέσυ µιλούσε συχνά µε 

τον Ουίλιαµ (Ουίλιαµ είναι το όνοµα της πέτρας), κι ένιωθε κάθε φορά που τον 

ακουµπούσε, τη ζεστασιά του. Όλο το χωριό την περνούσε για τρελή, αφού κανένας δεν 

µπορούσε να ακούσει την πέτρα ή να νιώσει την ζεστασιά της. Όµως εκείνη έπαιρνε 

δύναµη από τη µητέρα της και τον Ουίλιαµ.  

   Κάποια µέρα, µετά από πολύ σκέψη, ο Ουίλιαµ αποφάσισε ότι ήθελε να γυρίσει πίσω 

στη θάλασσα, γιατί τον αναζητούσε ο πειρατής που κάποτε τον είχε αφήσει. Έτσι κι 

έγινε, αφού το είπε στη Γέσυ και της εξήγησε ότι δε φταίει εκείνη που φεύγει. Της 

ζήτησε να τον πάει στην ακρογιαλιά και να τον πετάξει µακριά. Εκείνη εκπλήρωσε την 

επιθυµία του. Τον πήγε στην ακρογιαλιά και τον πέταξε µε ανασφάλεια στη θάλασσα.   

Εσείς τι λέτε να έγινε µετά; 



 

ΠΡΟΣ … ΣΕΡΦΑΡΙΖΟΝΤΕΣ 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

• http://www.free-ebooks.gr : Αν έχετε όρεξη για διάβασµα αλλά… βαριέστε να πάτε µέχρι 
τη βιβλιοθήκη, απλά κάντε κλικ! Εδώ µπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν ολόκληρα σχολικά 
βιβλία και βοηθήµατα, όπως είναι τυπωµένα στο χαρτί. Το Ανθολόγιο, τα Αρχαία Ελληνικά, η 
Φυσική και δεκάδες ακόµη εγχειρίδια σας περιµένουν να τα διαβάσετε online και να τα 
αποθηκεύσετε στον σκληρό σας δίσκο. Μαζί και πολλά εξωσχολικά, λογοτεχνικά ή 
επιστηµονικά βιβλία. 

• http://www.internetpoly.com : Αν έχετε έφεση στις ξένες γλώσσες και αισθάνεστε την 
ανάγκη να επικοινωνείτε µε τους ευρωπαίους εταίρους µας, τότε αυτή είναι η ιδανική 
ιστοσελίδα. Η εκµάθηση της ξένης γλώσσας γίνεται παιχνίδι, τόσο για εσάς όσο και για τους 
φίλους σας, µε τους οποίους µπορείτε να µοιραστείτε το µάθηµα. Και, αν δεν είστε σίγουροι 
για τα προφορικά, µάθετε τη σωστή προφορά των λέξεων ακούγοντας τον φωνητικό οδηγό. 

• http://www.school.gr/: Κόντρα στους γκρίζους τοίχους και τα κρύα θρανία, το 
«ηλεκτρονικό σχολείο» σάς υποδέχεται µε έναν χαµογελαστό Ήλιο στην αρχική του σελίδα. 
Προτού βουτήξετε στα βαθιά νερά της µάθησης, κάντε µια στάση για να ζωγραφίσετε ή να 
παίξετε παιχνίδια. Στη συνέχεια µπορείτε να πάρετε πληροφορίες για την πιστοποίηση στις 
νέες τεχνολογίες και να βρείτε συγκεντρωµένα όλα τα έντυπα σχολικών µονάδων. 

• http://ischool.e-steki.gr/: Αν οι γονείς σας γκρινιάζουν για τις ώρες που ξοδεύετε στην 
καφετέρια, αρχίστε να συχνάζετε – µε µέτρο! – σε ένα στέκι που δεν απαιτεί να βγείτε από το 
σπίτι. Το e-steki είναι ένας χώρος ηλεκτρονικής συνάντησης µαθητών και φοιτητών. 
Ανταλλάξτε απόψεις, καταθέστε τις εµπειρίες σας, δώστε και πάρτε συµβουλές και λύστε όλες 
σας τις απορίες 

• http://el.wikipedia.org/: Η µεγαλύτερη δωρεάν ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. Αφήστε τους 
τόµους του µπαµπά να σκονίζονται στο ράφι και αποκτήστε τη γνώση όλου του κόσµου µε 
µερικά κλικ. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι µαθητές χρησιµοποιούν τη Βικιπαίδεια 
για σχολικές εργασίες. Σηµειώστε, όµως, ότι η ύλη της δεν συντάσσεται κατ΄ ανάγκην από 
επιστήµονες ή πανεπιστηµιακούς, αλλά από απλούς χρήστες του Ίντερνετ. 

• http://www.saferinternet.gr/: Ο κόµβος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου 
έχει φτιαχτεί για να βοηθήσει τους µαθητές να χαρούν το Ίντερνετ µε ασφάλεια. Τα µικρά 
παιδιά µπορούν να συνδυάσουν γνώση και διασκέδαση στο «µαγικό» νησί του Saferinternet, 
ενώ οι έφηβοι θα βρουν τη δική τους διαδικτυακή γωνιά, στο Υouth Ρanel. 

• http://www.e-yliko.gr/: Η επίσηµη εκπαιδευτική πύλη του υπουργείου Παιδείας. Βρείτε και 
κατεβάστε λογισµικό για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Ενηµερωθείτε για τις δράσεις και 
τα προγράµµατα του υπουργείου, µάθετε ποιοι διαγωνισµοί «τρέχουν», περιηγηθείτε σε 
ψηφιακές βιβλιοθήκες και βρείτε υποστηρικτικό υλικό για όλα τα µαθήµατα. 

• http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/nea_elliniki_glossa/yfistameno_ 
yliko_ekpaideftikoyliko.html: εδώ έχει χρήσιµες πληροφορίες για δοκίµιο, άρθρο, οµιλία κ.λπ.  

• http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/logotechnia/yfistameno_yliko_ 
lykeio.html  :  εδώ έχει ενδιαφέρον υλικό για τη λογοτεχνία του λυκείου. 

• http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/logotechnia/didaktika_encheiridi
a.html  γενικά έχει ενδιαφέρον υλικό για τη λογοτεχνία γυµνάσιου και λυκείου· δείτε το!!!    

• http://www.eduportal.gr/: Η Ελληνική Πύλη της Παιδείας κρύβει µέσα της πλουσιότατο 
εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Θα βρείτε, επίσης, κατάλογο 
σχολικών εργασιών (διαθεµατικές, συνθετικές, εκπαιδευτικών, ευρωπαϊκών προγραµµάτων), 
ενώ έχετε τη δυνατότητα να καταχωρίσετε και τη δική σας εργασία. Απαιτείται δωρεάν 
εγγραφή. 

-- http://gym-gaziou.ira.sch.gr/: Τέλος η ιστοσελίδα του σχολείου µας µπορεί να µας 
πληροφορήσει για τα θέµατα που µας απασχολούν περισσότερο!  

Αγάπη Σηµαιάκη Γ5 



 ΟΣΑ ΕΦΕΡΕ… Ο ΑΝΕΜΟΣ 
 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΜΗ… 

 

Επιτυχηµένη µεταµόσχευση χεριού από πτωµατικό δότη. 
Ο λήπτης από ουρική αρθρίτιδα 

   Ένας ιδιοκτήτης μπαρ από τη Βρετανία είναι ο πρώτος Βρετανός - και από τους ελάχιστους σε 
όλο τον κόσμο - που υποβλήθηκε με επιτυχία σε μεταμόσχευση χεριού.  
   Χτυπημένος από ουρική αρθρίτιδα πριν από αρκετά χρόνια, ο 51χρονος Mark Cahill έφτασε 
κάποια στιγμή να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει καθόλου το δεξί του χέρι, το οποίο, ουσιαστικά, 
νεκρώθηκε. 
   Αν και είχε την επιλογή για τοποθέτηση βιονικού χεριού, εντούτοις, δέχτηκε εθελοντικά να 
υποβληθεί στην πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση της μεταμόσχευσης χεριού, αρκεί να 
βρισκόταν δότης. Και ο δότης βρέθηκε στις 27 Δεκεμβρίου (ένας κλινικά νεκρός άνδρας). 
   Εκτός του ότι ήταν η πρώτη φορά που γινόταν μεταμόσχευση χεριού στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
ήταν, επίσης, η πρώτη φορά παγκοσμίως που χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί το χέρι του λήπτη για 
να του μεταμοσχευθεί ξένο χέρι.  
   Στις άλλες περιπτώσεις, οι λήπτες είχαν χάσει τα χέρια τους, συνήθως μετά από κάποιο 
ατύχημα. 
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«Άκρως επικίνδυνη για τη δηµόσια υγεία η αιθαλοµίχλη» 
Άμεσα μέτρα για να σβήσουν τα τζάκια ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. 

   «Η υγεία των πολιτών δε μπορεί να διακυβεύεται από την οικονομική κρίση. Η ολιγωρία θα 
κοστίσει όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και σε ανθρώπινες ζωές», προειδοποιεί ο Ιατρικός Σύλλογος 
Αθηνών (ΙΣΑ), ζητώντας την άμεση λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τα περιορισθεί το 
επικίνδυνο φαινόμενο της αιθαλομίχλης από τα τζάκια και τις ξυλόσομπες. 
   Σε ανακοίνωσή του, ο ΙΣΑ χαιρετίζει την τελευταία σύσκεψη παραγόντων των συναρμόδιων 
υπουργείων για το θέμα, σημειώνει, όμως, ότι «οι συσκέψεις μέχρι τώρα δεν επέφεραν 
αποτελεσματικά τη μείωση του προβλήματος, ούτε και έγιναν παρουσία ειδημόνων της δημόσιας 
υγείας». Και τονίζει ότι «θεωρεί πρωταρχικής σημασίας μέτρο την επιδοματική πολιτική του 
φυσικού αερίου και του πετρελαίου στη χώρα μας, προκειμένου να περιοριστεί το τοξικό αυτό 
φαινόμενο». 
   «Δεν έχουμε άλλα περιθώρια αναμονής για να βρεθεί λύση. Η επαγρύπνηση μπορεί να αποβεί 
σωτήρια – η ολιγωρία θα αποβεί μοιραία: Φτάνουν τόσοι καρκίνοι στη χώρα μας. Ας μην 
προκαλέσουμε κι άλλους λόγω της οικονομικής κρίσης, γιατί το κόστος πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας περίθαλψης των νοσούντων από τις βλάβες της αιθαλομίχλης είναι πολύ 
μεγαλύτερο από την επιδότηση του φυσικού αερίου και του πετρελαίου», δήλωσε ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ κ. Γ. Πατούλης. 
   Ο ίδιος επισήμανε ότι «είναι σημαντικό να θυμόμαστε πάντα ότι η πολιτική ενός κράτους 
πρέπει να έχει στόχο τον πολίτη ως άνθρωπο και όχι ως πρόσκαιρο αριθμό» και τόνισε ότι «για 
αυτό, στόχος του ΙΣΑ είναι να επιταθεί κάθε προσπάθεια από την Πολιτεία που θα μπορέσει να 
διαφυλάξει την υγεία όλων των πολιτών και να προλάβει τα σοβαρά νοσήματα, ιδιαίτερα στα 
μικρά παιδιά και τους χρονίως πάσχοντες. Σε αυτήν την προσπάθεια, θα είμαστε αρωγοί για να 
διαφυλάξουμε όλοι μαζί τα δάση μας, τα παιδιά μας και την ίδια μας τη ζωή». 
   Να σημειωθεί ότι το πρωί της Δευτέρας, 7/1/2013, ο πρόεδρος του ΙΣΑ θα επισκεφθεί το Εθνικό 
Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, για να συζητήσει με τον πρόεδρο του, τη μελέτη των 
επιδημιολογικών στοιχείων που αφορούν αναπνευστικά και καρδιαγγειακά προβλήματα από τα 
αιωρούμενα μικροσωματίδια και, παράλληλα, τη δρομολόγηση μιας σειράς μέτρων πρόληψης 
προς τη διαφύλαξη της υγείας όλων των πολιτών. 
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