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ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Το ποίημα της τάξης
Μια φορά κι έναν καιρό
σ’ ένα ξακουστό σχολειό
είχε υπάρξει ένα τμήμα
όπου την περνούσε φίνα
Ήτανε το Ε2
το καμάρι στο σχολείο
είχανε μια νέα δασκάλα
και μια αίθουσα με σκάλα.
Όλα τα παιδιά σπουδαία
η καλύτερη παρέα
είχανε ανησυχίες
και πολλές επιτυχίες.
Στους διαγωνισμούς οι πρώτοι
μέσα σ’ όλη την Ευρώπη
στα μαθήματα επίσης
κι όποιον θέλεις να ρωτήσεις.
Τον καιρό τους τον περνούσαν
μα πολύ ανησυχούσαν
για πυρηνικά σεισμούς
για πολέμους τρομερούς.
Τώρα που είμαστε μεγάλοι
κι έχει ο κόσμος το ίδιο χάλι
ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΛΙΓΗ ΕΛΠΙΔΑ;;;
Τώρα το καλοκαιράκι
Το σχολειό πάει πανάκι
Θέλει μόνο λίγο ακόμα
Για σωσίβιο και στρώμα
Ένας μήνας απομένει και η ξάπλα περιμένει
Μάσκες πέδιλα ματσάκια
Ετοιμάζουν τα παιδάκια
Όταν κλείσει θα μας λείψει
Το σχολειό μας λιγάκι\
Μα θα το αντικαταστήσει
Το θαλασσινό νεράκι
Το όνειρο τελειώνει εδώ
Το Σεπτέμβριο όμως πάλι
Με την τσάντα τη μεγάλη
Τη σκάλα πάλι ανεβαίνω
Και στην τάξη περιμένω
Τη δασκάλα μου να ‘ρθει να
Της δώσω ένα φιλί!!!
Μάνα (Γεράσιμος Μαρκοράς)
Μάνα!.. Δε βρίσκεται
λέξη καμία
νάχει στον ήχο της
τόση αρμονία,
σαν ποιος να σ' άκουσε
με στήθος κρύο,
όνομα θείο;

Παιδί από σπάργανα
ζωσμένο ακόμα,
με χάρη ανοίγοντας
γλυκά το στόμα,
γυρνάει στον άγγελο
που τ' αγκαλιάζει
και μάνα κράζει.
Στον κόσμο τρέχοντας
ο νέος διαβάτης
πέφτει στ' αγνώριστα
βρόχια τσ' απάτης,
και αναστενάζοντας,
Μάνα μου! Λέει,
Μάνα! Και κλαίει.
Της νιότης φεύγουνε
τ' άνθια κ' η χάρη
τριγύρω σέρνεται
με αργό ποδάρι,
ώσπου στην κλίνη του,
σα βαρεμένος,
πέφτει ο καημένος.
Και πριν την ύστερη
πνοή του στείλει,
αργά ταράζονται
τα κρύα του χείλη,
και με το μάνα μου!
πρώτη φωνή του,
πετά η ψυχή του.
«ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»
Κάθε μέρα στο σχολείο
τις ημέρες μου περνώ
τα μαθήματα προσέχω
και δεν χάνω τον καιρό.
Μου αρέσει να μαθαίνω
ποιήματα και ιστορίες
και σε χώρες που δεν είδα
να πηγαίνω με σελίδες.
Αγαπώ τον δάσκαλο μου
και τον έχω οδηγό
μες στης γνώσης το ποτάμι
για να μην, ποτέ, χαθώ.
Τα βιβλία μου διαβάζω
και ποτέ δεν αμελώ
να κοιτώ το πρόγραμμα μου
και να είμαι τακτικό.
Είναι ο δρόμος μου μεγάλος
Γιατί όποιος μελετάει
δύσκολος, κουραστικός,
ξέρει πάντα πιο πολλά
μα το κέρδος για το πνεύμα και μες στη ζωή βαδίζει
είναι Θείος θησαυρός.
σίγουρα και σταθερά.
Η Άνοιξη
Η Άνοιξη, δροσιές γεμάτη,

καρτερεί μεσοκαμπής,
στ΄ ανθισμένο της παλάτι
Μάη μου, για να μπεις.
Δέξου φούχτες τα λουλούδια
απ΄ την πλούσια ποδιά.
Δέξου, Μάη, γλυκά τραγούδια
κι από τα παιδιά.
Ο Μάης με τα λουλούδια
έρχεται χαρωπά
να σκορπίσει αγάπη
σε όλα τα παιδιά.
Πότε πάει όπου πηγαίνω
με το βήμα μου το αργό,
πότε, σα μετανιωμένο,
πάει αυτό κι έρχομαι εγω.

Βιογραφικά
Θανάσης Βέγγος:
Ο Θανάσης Βέγγος, ήταν Έλληνας κωμικός

ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου.

Είχε παίξει σε 126 ταινίες, σε 52 από τις οποίες ως
πρωταγωνιστής
και
είχε
σκηνοθετήσει
(πρωταγωνιστώντας ταυτόχρονα) ακόμη επτά ταινίες.
Θεωρείται ένας από τους πιο δημοφιλείς κωμικούς του

ελληνικού κινηματογράφου, ενώ μέχρι πρόσφατα
συνέχιζε να εμφανίζεται σε ταινίες, τηλεόραση και
θέατρο.

Γεννήθηκε στον Πειραιά, στο Νέο Φάληρο,
στις 29 Μαΐου του 1927 από το Βασίλη και την
Ευδοκία Βέγγου, των οποίων ήταν και το μοναδικό
παιδί. Ο πατέρας του ήταν δημόσιος υπάλληλος,
συγκεκριμένα εργαζόταν στην Εταιρεία Ηλεκτρισμού,
και ήρωας της αντίστασης. Μετά τον πόλεμο,
εκδιώχθηκε από τη δουλειά του εξαιτίας των
πολιτικών
του
φρονημάτων. Η απόλυση
του
πατέρα
του
προκάλεσε, οικονομικό
πρόβλημα
στην
οικογένεια του Θανάση,
κάτι που τον αναγκάζει
να ριχτεί στον αγώνα
για το μεροκάματο. Τα χρόνια 1948-1950 εξορίστηκε
στη Μακρόνησο, όπου γνωρίστηκε με τον μετέπειτα

γνωστό σκηνοθέτη Νίκο Κούνδουρο. Αυτή η γνωριμία
οδήγησε
στην
πρώτη
του
εμφάνιση
στον

κινηματογράφο, το 1954 στην ταινία Μαγική Πόλις

του Κούνδουρου. Για τα επόμενα πέντε χρόνια έπαιξε
σε μικρούς ρόλους, εργαζόμενος παράλληλα και ως
φροντιστής στα πλατό. Την περίοδο αυτή εμφανίστηκε
σε μερικές από τις πιο ιστορικές ταινίες του ελληνικού
κινηματογράφου, όπως Ο δράκος, Διακοπές στην

Αίγινα, Μανταλένα, Συννεφιασμένη Κυριακή, Ο

Ηλίας του 16ου, Ποτέ την Κυριακή. Ο πρώτος του
μεγάλος ρόλος είναι μαζί με το Νίκο Σταυρίδη στην
ταινία Οι δοσατζήδες του 1960. Τον ίδιο καιρό, το
1959 πήρε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού
όχι από Σχολή αλλά ως εξαιρετικό ταλέντο με
εξετάσεις σε ειδική επιτροπή. Η πρώτη του θεατρική
παράσταση ήταν στην επιθεώρηση «Ομόνοια πλατς
πλουτς»,

δίπλα

στους

Νίκο Ρίζο και Γιάννη

Γκιωνάκη, επίσης το 1959.

Eminem:
Ο Μάρσαλ Μπρους Μάδερς (Marshall Bruce
Mathers III) (γεννήθηκε στις 17 Οκτωβρίου,

1972), πιο γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Eminem
από την προφορά των
αρχικών του ονόματός
του, έχει βραβευτεί με

Όσκαρ
Γκράμι

και

πολλαπλά

για
την
πολυδιάστατη δράση του
στην
Αμερικανική
σόουμπιζ
(ως
ράπερ,
παραγωγός μουσικής και
περιστασιακός ηθοποιός).
Μέχρι σήμερα, έχει πουλήσει πάνω από 70
εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει τις
περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών μεταξύ των
καλλιτεχνών ραπ. Κατέχει επίσης, σύμφωνα με το
βιβλίο Γκίνες, το ρεκόρ σε πωλήσεις την πρώτη
εβδομάδα κυκλοφορίας ενός δίσκου, καθώς το "The
Marshall Mathers LP" πούλησε 1,7 εκατομμύρια
αντίγραφα (ο Snoop Dogg με το "Doggystyle" είχε
πουλήσει 1,5 εκατομμύρια αντίγραφα την πρώτη
εβδομάδα κυκλοφορίας του).
Ο Eminem θεωρείται αξιόλογος επειδή έχει την
ικανότητά να αλλάζει τον τόνο και το ύφος της φωνής
του πολλές φορές μέσα σε ένα τραγούδι χωρίς να
χάνει το ρυθμό, ενώ έχει διακριθεί και για την
δεξιοτεχνία του στην σύνθεση μουσικής και στίχων.
Παρόλα αυτά είναι επίσης γνωστός για τους
αντικρουόμενους και προσβλητικούς στίχους που
περιβάλλουν τα τραγούδια του. Κριτικοί, όπως το
GLAAD, κατακρίνουν τους στίχους του και τον ίδιο ως
ομοφοβικό και μισογύνη, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι
προάγει τη βία μέσω της μουσικής του.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ!...

Μια κουβέντα είν’ αυτό. Και
ειδικά αν είσαι ψάρι και βρίσκεσαι
αντιμέτωπος με το πιο επικίνδυνο,
το πιο αδίστακτο και το πιο
αιμοβόρο πλάσμα του βυθού: τον
Καρχαρία του Αρκά. Ακόμα και ο
φλεγματικός Κορνήλιος –το ψάρι
πιλότος που ακολουθεί παντού τον
Καρχαρία
εκτελώντας
χρέη
μπάτλερ, βοηθού και γραμματέα–
έρχονται στιγμές που νιώθει το
κρύο ρίγος του φόβου να διαπερνά την ψαροκοκαλιά
του. Έχει όμως ισχυρά αντίδοτα γι’ αυτό: το
αγγλοσαξονικό του χιούμορ και τη φιλοσοφημένη του
απάθεια απέναντι στις φρικαλεότητες του αφεντικού
του. Η νέα σειρά του Αρκά διερευνά, μέσα από το
άγριο χιούμορ και το αβίαστο γέλιο, σχέσεις εξουσίας,
σχέσεις αλαζονικής απληστίας και υποτέλειας, σχέσεις
ωμής βίας και απόγνωσης. Κι αν όλα αυτά σας φανούν
γνώριμα απ’ τον πραγματικό κόσμο... μην ψαρώσετε!
Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα.
Ο Γκρεγκ Χέφλι ανέκαθεν βιαζόταν να
μεγαλώσει. Μήπως, όμως, όλη αυτή
η διαδικασία του «μεγαλώματος»
δεν είναι και ό,τι καλύτερο; Διότι ο
Γκρεγκ έχει να αντιμετωπίσει τα
πάρτι και τα κορίτσια, περισσότερες
ευθύνες και, κυρίως, κάποιες πολύ
περίεργες αλλαγές στο σώμα του.
Και
όλα
αυτά
χωρίς
τη
συμπαράσταση του κολλητού του,
του Ράουλι. Θα τα καταφέρει, άραγε; Ή θα πρέπει να
το πάρει απόφαση ότι η αλήθεια είναι σκληρή;
ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
Ο Ορφέας δεν έχει φίλους και τα παιχνίδιαμινιατούρες του δεν μπορούν να του προσφέρουν τη
φιλία που τόσο έχει ανάγκη. Όταν λοιπόν η δασκάλα
μιλάει στην τάξη για τους Special Olympics, το νεαρό
αγόρι νιώθει ότι ανοίγεται μπροστά του ένας νέος
κόσμος. Ποιοι είναι όμως οι αθλητές των Special
Olympics; Τι θα ζητήσει ο Ορφέας, όταν τους
γνωρίσει; Ποιος είναι ο Μάνος; Kαι τι θα συμβεί όταν
τα δυο παιδιά γίνουν φίλοι; Ένα βιβλίο για τον
εθελοντισμό, το αληθινό μήνυμα των Αγώνων Special
Olympics και το μεγαλείο της ψυχής των ατόμων με
νοητική αναπηρία
Το καπλάνι της βιτρίνας.
Η Μέλια και η Μυρτώ είναι δυο κοριτσάκια που
ζουν το 1936 σ’ ένα νησί του Αιγαίου. Ο παππούς
τους τούς διηγείται, αντί για παραμύθια, μύθους και
θρύλους για τους αρχαίους Έλληνες. Ο ξάδελφός
τους ο Νίκος, φοιτητής από την Αθήνα, τις μαγεύει με

την ιστορία ενός τίγρη –το καπλάνι, όπως το λένε στο
νησί- που βρίσκεται βαλσαμωμένο
μέσα σε μια βιτρίνα στη μεγάλη σάλα
του σπιτιού τους.
Λίγο λίγο
μπλέκονται
στο
παιχνίδι
του
καπλανιού της βιτρίνας μικροί
μεγάλοι ύστερα από κάτι που
συνέβηκε μια ζεστή μέρα του
καλοκαιριού,
στις
αρχές
του
Αυγούστου…
Ο ψεύτης παππούς.
Ένας αλλιώτικος παππούς κι ένας δεκάχρονος
εγγονός, ο Αντώνης. Ο παππούς, συνταξιούχος
ηθοποιός, γύρω στα ογδόντα, πληθωρικός σε
συναισθήματα, γνώσεις κι εμπειρίες και με ιδιαίτερες
συνήθειες, εξάπτει τη φαντασία του Αντώνη με τις
ιστορίες που του αφηγείται από τη ζωή του. Όλα
αυτά του Αντώνη του φαίνονται τόσο υπερβολικά και
απίστευτα
που
αναρωτιέται:
αλήθεια, ψέματα; Γνωρίζοντας όλο
και περισσότερο τον παππού του
μέσα από τις αφηγήσεις του και τη
συμπεριφορά του, ο Αντώνης
βαδίζει σ' ένα δρόμο αυτογνωσίας
και ωρίμανσης καταλήγοντας να
γίνει θαυμαστής του, όχι μόνο
εξαιτίας της φυσικής τους σχέσης, αλλά γιατί ο
παππούς αποτελεί αξιοθαύμαστο πρότυπο.
Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές.
Μπροστά στην αναπάντεχη κληρονομιά, κυρίως
μόλις διαβάζει τις περίεργες οδηγίες που θα του
κληροδοτούσαν έναν αμύθητο θησαυρό: να ταξιδέψει
στη Σάμο, το αιγαιοπελαγίτικο νησί που έκρυβε το
θησαυρό και να μαζέψει τα πέντε κλειδιά που θα
ανοίξουν το σεντούκι-θησαυρό που ανακαλύπτει.
Αντιμετωπίζει δύσκολες δοκιμασίες, κινδύνους και
εμπόδια από ένα μνησίκακο υπηρέτη. Ταξιδεύει από
την Ευρώπη ως την Αφρική και τη
Αφετηρία της ιστορίας είναι η
απόφαση του εκκεντρικού λόρδου
Φιλιμπούστερ να συντάξει ξαφνικά τη
διαθήκη του, εξαιτίας μιας άσχημης
προαίσθησής του. Έτσι αφήνει την
περιουσία του στις .... πάπιες του
Χάυντ
Παρκ,
στο
Σύλλογο
Πολυτέκνων Ταξιτζίδων και στο τυχαίο όνομα
"Τιμόθεος Πέπερμιν" του τηλεφωνικού καταλόγου. Ο
τελευταίος σαστίζει ν Αυστραλία, γνωρίζει τον έρωτα.
Το σεντούκι ανοίγει και ο Τιμόθεος αντικρίζει μια
έκπληξη. Η μοίρα τον οδηγεί σ' έναν αληθινό θησαυρό
Τα μαγικά μαξιλάρια
Στη χώρα του άπληστου Βασιλιά Αρπατίλαου
απαγορεύονται οι ...Κυριακές, τα πάρτυ γενεθλίων, οι

παιδικές χαρές, μέχρι και ο λόξυγγας! Όλοι δουλεύουν
νύχτα-μέρα για να γεμίζει με διαμάντια το
θησαυροφυλάκιό του Βασιλιά. Ο καταχθόνιος
σύμβουλός του, Σαυρίλιος Βρισελιέ, σχεδιάζει να
καταργήσει ακόμη και τα όνειρα με την καινούργια του
εφεύρεση, τα «εφιαλτικά μαξιλάρια», για να δουλεύουν
όλοι περισσότερο, χωρίς γκρίνιες και παράπονα. Όμως
σε αυτή την απόπειρα θα βρει απέναντί του την
αντίσταση των παιδιών, που με τη βοήθεια του
δασκάλου τους θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν το
τρομερό σχέδιο.
Ο θεός είναι καλός άνθρωπος.
Υπάρχει Θεός; Και αν υπάρχει τι τύπος είναι;
Πώς περνάει τον καιρό του; Πώς διασκεδάζει; Πώς
πίνει τον καφέ του και τι εφημερίδα διαβάζει; Μεγάλα
αναπάντητα ερωτήματα με τα οποία ποτέ κανένας
θεολόγος και κανένας φιλόσοφος δεν τόλμησε να
αναμετρηθεί. Κι όμως ο Αρκάς δίνει τις απαντήσεις. Σ'
αυτό το έβδομο άλμπουμ της σειράς Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ θα
μάθετε όχι μόνο για τη φύση και την
ουσία του Θεού, αλλά και για τα
γούστα του, τις προτιμήσεις του, τις
ιδιοτροπίες του και τις καθημερινές
του συνήθειες. Διαβάστε το, και
όταν συνέλθετε από τα γέλια, ίσως
να συμφωνήσετε κι εσείς, πως Ο
ΘΕΟΣ
ΕΙΝΑΙ
ΚΑΛΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
ΓΕΡΝΑΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΟΙΟΣ ΓΕΡΝΑΕΙ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
Αλήθεια, ΓΕΡΝΑΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΟΙΟΣ
ΓΕΡΝΑΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ;.. Πιθανόν. Ο Γεράσιμος
πάντως, γερνάει πολύ άσχημα. Κι αυτό γιατί γερνάει
φτωχός, μόνος και -το χειρότερο- γιατί γερνάει
έχοντας για κατοικίδιο τον σκύλο
Ζαχαρία.
Ο
Ζαχαρίας
πάλι,
γερνώντας μισεί όλον τον κόσμο,
αλλά έχοντας πρόχειρο μόνο το
Γεράσιμο, τον ταλαιπωρεί αδιάκοπα
με τη δηλητηριώδη γκρίνια του.
Ενίοτε
ταλαιπωρεί
και
τον
Χαράλαμπο,
τον
φίλο
του
Γεράσιμου, τον θαλερό υπερήλικα
με τη γεροντική άνοια και τη νεανική λίμπιντο. Αυτός
ίσως γερνάει καλύτερα απ όλους, αφ ενός γιατί δεν
έχει σκύλο και αφ ετέρου γιατί είναι πεπεισμένος ότι
αρέσει σε όλες τις γυναίκες.
101 καλοί λόγοι για να είσαι παιδί.
Θα ήθελες να είσαι μεγάλος για να κάνεις τα
πράγματα που κάνουν οι μεγάλοι; Θα γίνει κι αυτό. Ως
τότε, όσο θα είσαι παιδί, κάνε τα πράγματα που κάνουν
τα παιδιά. Για όσους είναι ή αισθάνονται παιδιά.
Μυστήριο στο υπόγειο του αρχοντικού.

Η Μαργαρίτα, ο Αντώνης, η Ειρήνη και ο Λάκης
μπλέκουν σε μια συναρπαστική περιπέτεια, όταν
προσπαθούν να εξιχνιάσουν το έγκλημα που έγινε στο
εγκαταλελειμμένο αρχοντικό των Κορδάτων. Το
μυστήριο πυκνώνει καθώς οι έρευνές τους γίνονται
αφορμή να ζωντανέψει το παρελθόν
του αρχοντικού και να αποκαλυφθεί
το καλά κρυμμένο μυστικό του
ιδιοκτήτη. Τα πράγματα
περιπλέκονται ακόμη πιο πολύ όταν
κάνει την εμφάνισή της μια
αδίστακτη σπείρα κακοποιών που
προσπαθούν να αποκτήσουν με
κάθε τρόπο αυτό που κρύβεται στο
αρχοντικό. Τα παιδιά βρίσκονται ολοένα και πιο
μπλεγμένα σε μια υπόθεση που βάζει σε κίνδυνο τη
ζωή τους.

H IΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑΣ

Οι μαντινάδες είναι η πιο συνηθισμένη μορφή
λαϊκού τραγουδιού και αποτελούν ποιητικό είδος το
οποίο απαντάται σε ολόκληρη την Κρήτη. Είναι δίστιχα
τραγούδια,
που
αποτελούνται
από
δεκαπεντασύλλαβους
ομοιοκατάληκτους
στίχους.
Όρος μαντινάδα προέρχεται από τη βενετσιάνικη λέξη
matinada, που μεταφράζεται ως <<πρωινή καντάδα>>
και σημαίνει το ερωτικό τραγούδι που τραγουδιόταν τις
πρωινές ώρες κάτω από το παράθυρο της
αγαπημένης.
Η σύνθεση των μαντινάδων είναι πραγματικά
αξιοθαύμαστη, αφού μέσα σε ένα αυτοσχέδιο δίστιχο
περικλείεται ένα πλήρες νόημα. Οι περισσότερες
μαντινάδες αναφέρονται στον έρωτα και την αγάπη.
Υπάρχουν, όμως, και πολλές γνωμικές, διδακτικές,
φιλοσοφικές, πειραχτικές, σκωπτικές, τολμηρές, κλπ.
Έχουμε ακόμα δίστιχα της βάπτισης, του αρραβώνα,
της φυλακής κλπ. Τραγουδιόνται με ή χωρίς συνοδεία
μουσικών οργάνων, χανιώτικου(συρτού), σιγανού,
σούστας(Ρεθύμνου), μαλεβιζιώτη, αγκαλιαστού κλπ –
των σκοπών της ρίμας, του πάνω στην οποία
τραγουδιόνται οι κοντυλιές.
ΤΟ ΣΠΊΤΙ ΤΗΣ ΜΑΝΤΙΝΆΔΑΣ
Σε αναπαλαιωμένο κτίριο του 1925 θα
στεγαστεί στο χωριό Κορφές το Σπίτι της Μαντινάδας.
Πρόκειται για ένα Λαογραφικό μουσείο, το οποίο
πρόκειται να στεγάσει εκτός από τις μαντινάδες και
σημαντικά κομμάτια της παραδοσιακής αγροτικής ζωής
της Μεγαλονήσου.
ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
Δάσκαλε, ζέστες πιάσανε
και κλείνουν τα σχολεία
Μη μου μιλάς παρακαλώ,
άλλο για τα βιβλία.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο αθλητισμός είναι μια ωραία ενασχόληση
μικρών και μεγάλων. Υπάρχουν πολλά αθλήματα στον
κόσμο, άλλα διασκεδαστικά και άλλα κουραστικά.
Σημασία εχει πως με τον αθλητισμο αθλεισαι και
γυμναζεις το σωμα σου,συγχρονος οπος ξεκουραζεις
και το μυαλο σου .μπορει το πιο γνωστο αθλημα στον
κόσμο να είναι το ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχουν και άλλα
ενδιαφέροντα αθλήματα όπως το μπάσκετ, το βόλευ,
το τέννις, το πόλο και πολλά άλλα. Από το άθλημα που
εγώ έχω εμπειρίες είναι το πόλο. Είναι πολύ ωραίο
άθλημα γιατί μπορείς και κάνεις δύο πράγματα μαζί:
κολυμπάς και συγχρόνως παίζεις πόλο. Δηλαδή κάνεις
διπλή γυμναστική. Με αυτήν την ομάδα κάποιος μπορεί
να αφιερώνει χρόνο και για ασκήσεις που γίνονται σε
κλειστό γυμναστήριο. Μπορείς δηλαδή να κάνεις
κάμψεις, κοιλιακούς, δικέφαλους, ραχιαίους, κλπ.
Συγκεκριμένα το πόλο σε γυμνάζει στο κορμί αλλά για
να γίνει αυτό χρειάζεται πολλή καλή διατροφή. Το
άθλημα αυτό είναι το αγαπημένο μου και δε θέλω να
σταματήσω ποτέ. Αν και εσεις δεν ασχολειστε μεχρι
τωρα με καποιο αθλημα σας το συστηνω ανεπιφιλακτα.

Επικίνδυνα παιχνίδια
Κάθε Πάσχα μεγάλοι αλλά και παιδιά
συνηθίζουν να πετούν διάφορα βεγγαλικά και
φωτοβολίδες. Δυστυχώς όμως αυτά είναι πολύ
επικίνδυνα και πολλοί άνθρωποι τραυματίζονται ακόμα
και πεθαίνουν. Φέτος πέθανε ένα 7χρονο παιδί από
αυτά. Το βράδυ της ανάστασης χτυπήθηκε από
κροτίδα. Όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί
λυπήθηκαν όμως δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν αυτό το
παιδί που χάθηκε άδικα. Όπως όλοι και εγώ
σκέφτομαι πως θα έπρεπε να σταματήσει αυτό το
επικίνδυνο έθιμο που κάθε χρόνο τραυματίζονται και
σκοτώνονται αθώα παιδιά.

ΕΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ
Στην Ιστορία της Ε' δημοτικού μάθαμε για ένα
αρχιτεκτονικό αριστούργημα, τον Ναό της Σοφίας του
Θεού. Ο ναός ανεγέρθηκε τον 6ο αιώνα, επί Βασιλείας
Ιουστινιανού Α', από τους Έλληνες αρχιτέκτονες
Ανθέμιο και Ισίδωρο.
Ο ναός είναι χτισμένος σε αρχιτεκτονικό ρυθμό
Βασιλικής με τρούλο. Ο τρούλος του δίνει την
εντύπωση ότι αιωρείται, γι'αυτό ο Ιστορικός
Προκόπιος λέει ότι δίνει την εντύπωση ότι είναι «ένα
κομμάτι ουρανού που κρέμεται στη γη....». Από το
360-1463 ο ναός υπήρξε ορθόδοξος καθεδρικός. Κατά
την περίοδο 1204-1261 ήταν Ρωμαιοκαθολικός, μετά
την άλωση της Πόλης από τους Τούρκους, έγινε τζαμί
και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, ενώ παράλληλα
γίνονται προσπάθειες για τη διάσωση των ψηφιδωτών
του ναού. Για αιώνες ο ναός στέγασε όλες τις δόξες
και τις δοκιμασίες της Πόλης και της αυτοκρατορίας.

Για μας τους Έλληνες ο ναός της Αγίας Σοφίας
είναι και αποτελεί ένα έργο τέχνης που μέσα του
κλείνει μια μεγάλη και ένδοξη περίοδο της ιστορίας
μας.

Η ΒΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΚΙΑ!!!!!!!!!!!!
Η βία ανάμεσα στους μαθητές στο σχολείο δεν
είναι κάτι καινούριο. Όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας
σίγουρα έχουν να διηγηθούν κάποια σχετική ιστορία.
Πράξεις βίας είναι οι σπρωξιές, οι βρισιές, οι
προσβολές, οι απειλές, οι κλοπές προσωπικών
αντικειμένων, καθώς και η απομόνωση από
συναναστροφές ,από ομαδικά παιχνίδια ή άλλες
δραστηριότητες.
Οι μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν ότι 10
στους 100 μαθητές έχουν γίνει θύματα διαφόρων
μορφών βίας στο σχολείο τους. Eπίσης λένε ότι
συνήθως τα αγόρια μπλέκουν περισσότερο σε
περιστατικά βίας ιδιαίτερα σωματικής σε σύγκριση με
τα κορίτσια που μπλέκονται σε μικρότερο βαθμό και τα
οποία κυρίως αναμιγνύονται σε λεκτικά περιστατικά.
Στις ανεπτυγμένες χώρες της Δ. Ευρώπης και
της
Β.
Αμερικής η βία στα σχολεία αποτελεί
σημαντικό πρόβλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια με
πολλά τραγικά περιστατικά .
Ποιον όμως θεωρούμε υπεύθυνο για τη σχολική
βια;
To μαθητή που τη διαπράττει;
Τους γονείς ή τους φίλους που τη καλλιεργούν;
Την τηλεόραση που τη διαφημίζει;
Τους εκπαιδευτικούς που δεν τη προλαβαίνουν;
Την πολιτεία;
Κάποιον άλλο;
Ίσως όλα αυτά μαζεμένα! Η ίδια η κοινωνία
μέσα απ' τους πολέμους , προωθεί τη βια. Εμείς όμως
τα παιδιά μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Ξέρουμε
πολύ καλά ότι η βία δεν είναι μαγκιά. Σε ορισμένες
περιπτώσεις
μάλιστα οι συνέπειες μπορεί να είναι τραγικές
.Εμείς ο καθένας μόνος του, αλλά και όλοι μαζί
μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα αλλάζοντας
πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας.
Τι σημαίνει αυτό;
Σημαίνει φιλική, ευγενική συμπεριφορά προς
τους συμμαθητές μας. Μπορούμε να δείχνουμε
σεβασμό, κατανόηση, αλληλοβοήθεια.
Να ελέγχουμε το θυμό μας.
Τα χέρια μας δεν είναι για να δέρνουν!
Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί για ένα σχολείο
χωρίς τσακωμούς, καυγάδες,στεναχώρια
ΜΑΚΡΙΑ ΟΙ ΚΑΥΓΑΔΕΣ
Χωρίς στεναχώριες και θυμό..
Για ένα σχολείο χαρούμενο!
Για παιδιά χαρούμενα!

Δεν έχει σημασία πως μοιάζουμε, τι χρώμα
έχουμε, τι γλώσσα μιλάμε, σε ποιο θεό πιστεύουμε
Δεν έχει σημασία ποιοί και από που είμαστε.
Τελικά όλοι είμαστε ίδιοι εσωτερικά, όλοι γελάμε, όλοι
κλαίμε, όλοι νιώθουμε ευχάριστα, όλοι νιώθουμε πόνο,
όλοι αισθανόμαστε. Ας αρχίσουμε να κοιτάμε στις
ψυχές!
ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ!
ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ!
Αυτή πρέπει να είναι η δική μας απάντηση!!!!!

H καλυτερη μου εκδρομη
Ίσως η καλύτερη μου εκδρομή φέτος ήταν όταν
πήγαμε στο Κουρταλιότικο φαράγγι και μετά στη Μονή
του Πρέβελι.
Όταν φτάσαμε στο φαράγγι φυσούσε πολύ και
για αυτό δεν βγήκαμε καθόλου εξω απο το πούλμαν
όταν ελευθερόσαμε τον γυπαετό ολοι μας νιώσαμε
χαρούμενοι και ικανοποιημενοι.Τα φτερά του γύπα
'ηταν περίπου 1,5 μέτρα το καθένα. Ήταν πολύ
εντυπωσιακός όταν άνοιξε διάπλατα τα φτερά
του.Έπειτα ο εκπρόσωπος του φιλοζωικού μας μίλησε
για τους γύπες τη τρώνε και πως ζούνε .
Φύγαμε με ολες αυτέσ τις μοναδικές εικόνες στο
μοιαλό μας και πήγαμε στη Μονή του Πρέβελι .Εκεί ο
ιερέας της Μονής μας μίλησε για το μοναστήρι και την
ιστορία του .Όταν τελείωσε βγήκαμε έξω και είδαμε
ενα πανέμορφο και πρωτοτυπο ζωολογικο κήπο .Σε
μια άκρη του μοναστηριού είχε και μια κρήνη έγω και
οι φίλες μου γεμίσαμε ένα μπουκαλάκι για το δρόμο .
Η επόμενη στάση μας ητα στον πανέμορφο Πλακιά
.Επειδή όμως φυσούσε πολύ δεν μείναμε πολύ ώρα
όπως θα θέλαμε .Η ώρα της επιστροφής πλησίασε και
όταν πήγαμε στο πούλμαν για την επιστροφή όλοι
είχαμε ξεσαλόσει και φωναζαμε τοσο που είχαμε
σηκώσει ολοτο πούλμαν .
Αύτην την εκδρομή δεν θα την ξεχάσω ποτε
γιατι ήταν μια εκδρομή γεμάτι περιπέτεια και γνωση.

Κινητό τηλέφωνο
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει φέρει πολλές
αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν. Μια εφεύρεση που
έχει επηρεάσει πολύ τον τρόπο της ζωής μας είναι το
κινητό τηλέφωνο. Η διάδοσή του και η χρήση του είναι
τόσο μεγάλη που θεωρείται απαραίτητο σε μικρούς και
μεγάλους.
Το σύγχρονο κινητό τηλέφωνο έχει πολλά
πλεονεκτήματα, όπως :
Αμεσότητα στην επικοινωνία, ανεξάρτητα πού
βρισκόμαστε.
Ενημέρωση και οργάνωση του προγράμματός
μας.
Ψυχαγωγία και διασκέδαση με βίντεο, μουσική
και παιχνίδια.

Βοήθεια σε καταστάσεις ανάγκης και σε άτομα
με ειδικές ανάγκες.
Υπάρχουν όμως και σοβαρά μειονεκτήματα :
Η συχνή χρήση του μπορεί να προκαλέσει
προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα στα παιδιά.
Περιορίζεται η προσωπική μας ελευθερία.
Η επικοινωνία μας μπορεί να παρακολουθείται
από άλλους.
Συμπερασματικά, το κινητό τηλέφωνο είναι ένα
πολύτιμο εργαλείο της σύγχρονης εποχής, αλλά,
γνωρίζοντας τους κινδύνους, πρέπει να κάνουμε
σωστή χρήση.

Η
ΓΙΟΡΤΗ
ΤΗΣ
ΜΗΤΕΡΑΣ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΜΙΑ

Στις 8 μαίου γιορτάζουμε μια από τις πιο
σημαντικές γιορτές ολόκληρου του κόσμου.
Πρέπει να ξέρουμε όλοι εμείς και να
καταλαβαίνουμε την αξία και την σημασία της λέξης
μαμά. Δεν είναι κάτι απλό αλλά κάτι μοναδικό. Η
αγάπη και ο σεβασμός σε μια μητέρα είναι το παν. Άρα
έχουμε την υποχρέωση να περιμένουμε με χαρά αυτή
τη γιορτή που έχει στόχο να υπενθυμίζει σε όλους την
άξια του ρόλου που έχει κάθε μητέρα.
Η προσπάθεια που κάνει μια μητέρα για την
ανατροφή των παιδιών της είναι μεγάλη και πολύ
σημαντική ,για αυτό πρέπει και εμείς τα παιδιά να
ευχαριστούμε τους γονείς μας για όσα μας προσφέρουν
.Αυτό που θα μπορούσε να κάνει κάθε παιδί σε κάθε
γωνιά του κόσμου είναι να δώσει ένα λουλούδι ή να
φτιάξει μια ζωγραφιά ,μια εικόνα ,να δώσει ένα φιλί
στη μητέρα του. Αυτά θα ήταν το καλύτερο δώρο για
εκείνη. Δεν ζητάει μια μητέρα κάτι παραπάνω αρκεί
αυτό για να νιώσει ευτυχισμένη και περίφανη .
Μεταξύ μας παιδιά αυτό που πρέπει να κάνουμε
είναι μεγάλο έργο αλλά σημαντικό.
Σε όλη μας τη ζωή σαν μικρά
παιδιά αλλά και σαν μεγαλύτερα
πια θα πρέπει να κάνουμε πάντα
σωστά
πράγματα
,να
συμπεριφερόμαστε με ευγένεια και γενικά να κάνουμε
ότι μπορούμε για να νιώθουν οι μαμάδες ευχαρίστηση
και φυσικά να καμαρώνουν και για μας .
Η γιορτή της μητέρας θα υπάρχει ακόμα για
πολλά χρόνια και θα αποδεικνύει πόσο τεράστια είναι
η αξία της μάνας και σε πόσο υψηλή θέση μέσα στην
ζωή μας και την καρδιά μας πρέπει να έχουμε στους
γονείς μας .άλλωστε χάρη σε χάρη σε εκείνους
χαιρόμαστε τη ζωή.
Ένα ποιηματάκι για τη μαμά!!
Σε εσένα κάνω προσευχές σε εσένα που
πιστεύω και σαν θεό ώσπου να ζω μάνα θα σε
λατρεύω.

«Η τηλεόραση»

Η τηλεόραση θεωρείται πράγματι ένα σπουδαίο
μέσο επικοινωνίας. Φέρνει σε επαφή ανθρώπους που
βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις δείχνοντας του
πράγματα που δε θα τα έβλεπαν ποτέ. Εγγυάται μια
γρήγορη ενημέρωση. Βοηθά, στην εκπαίδευση και στην
πληροφόρηση των ανθρώπων. Όπως οι μεγάλοι έτσι
και τα παιδιά δικαιούνται να παρακολουθούν στην
τηλεόραση

αυτά

που

τους

αρέσουν,

όπως

για

παράδειγμα κινούμενα σχέδια, ταινίες για παιδιά και
νέους. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά στερούνται
αυτού του είδους εκπομπές αφού είναι λίγοι οι
τηλεοπτικοί

σταθμοί

που

προβάλλουν

παιδικές

εκπομπές. Τα παιδιά αναρωτιούνται πότε οι μεγάλοι
θα καταλάβουν ότι και αυτά δικαιούνται το δικό τους
τηλεοπτικό τους χρόνο.

Η
Οικονομική
παραμυθιού

κρίση

σε

μορφή

Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε μια μικρή
όμορφη χώρα που την έλεγαν Ελλάδα. Οι άνθρωποι
ζούσαν πολύ ευτυχισμένα και όλοι τη ζήλευαν. Είχαν
μια ωραία και πλούσια ζωή. Ότι ονειρευόταν γινόταν
πραγματικότητα. Ξόδευαν πολλά χρήματα, είχαν ωραία
σπίτια, μεγάλα αυτοκίνητα, έκαναν πολλά ταξίδια. Όλα
ήταν πολλά… Τα παιδιά εκεί ζούσαν ευτυχισμένα.
Είχαν ότι ήθελαν, οι γονείς τους δεν τους χαλούσαν
κανένα χατίρι.
Η ζωή τους για πολλά χρόνια κυλούσε όμορφα.
Μια κακή μάγισσα όμως δεν ήθελε να τους βλέπει
χαρούμενους. Έκανε τα πάντα για να τα ανατρέψει
όλα. Έτσι μια μέρα άρχισε σιγά σιγά να ακούγεται από
παντού ένας ψίθυρος… «οικονομική κρίση». Όλοι
αναρωτιόνταν τι σημαίνει αυτό; Τι θα συμβεί στη
χώρα τους και σ΄αυτούς; Κανένας δεν μπορούσε να
τους πει με σιγουριά.
Με τον καιρό ο ψίθυρος έγινε φωνή και μετά
κραυγή. Από παντού ακουγόταν μόνο αυτές οι δύο
λέξεις:
«οικονομική
κρίση»!
Ναι…
ήταν
η
πραγματικότητα. Η χώρα τους δεν είχε λεφτά. Δεν
μπορούσε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.
Έπρεπε να δανειστεί χρήματα για να μην πτωχεύσει,
για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει.
Έτσι κι έγινε… Τη βοήθησαν άλλες χώρες, αλλά
την υποχρέωσαν να βαδίσει ένα δύσκολο δρόμο. Της
έδωσαν ένα μεγάλο και χοντρό βιβλίο, το «Μνημόνιο»,
και θα έπρεπε να εφαρμόσει όλα αυτά που έγραφε
μέσα. Ήταν σαν το μαθητή που πρέπει να διαβάσει
καλά, αν θέλει να περάσει το μάθημα στις εξετάσεις.
Από αυτή τη μέρα ξεκίνησε ένας Γολγοθάς για
όλους που ζούσαν στη μικρή αυτή χώρα, την Ελλάδα.
Λες και έπρεπε να τιμωρηθούν για την ωραία ζωή που

είχαν ζήσει μέχρι τώρα, είτε έφταιγαν είτε όχι. Σιγά
σιγά το γέλιο άρχισε να σβήνει από τα χείλη τους. Τη
θέση του πήραν το άγχος, ο φόβος, η αβεβαιότητα.
Έβλεπαν ότι τα χρήματά τους μειώνονταν καθημερινά,
ότι έπρεπε να στερηθούν πολλά για να μπορέσουν να
ζήσουν. Κάποιοι έχασαν τη δουλειά τους, γιατί δεν
υπήρχαν χρήματα να πληρωθούν, οι νέοι που
ξεκινούσαν τη ζωή τους με όνειρα, τους κόπηκαν τα
φτερά. Πουθενά δουλειά, κανένα μέλλον. Τα παιδιά,
απλοί θεατές μιας άλλης πραγματικότητας. Αντίκριζαν
το φόβο και την αγωνία στα μάτια των γονιών τους,
εισέπρατταν συχνά την άρνηση για κάποια επιθυμία
τους, το λεξιλόγιό τους εμπλουτίστηκε με τις δύο
αυτές λέξεις: «οικονομική κρίση».
Όμως σε τι έφταιξαν τα παιδιά; Τι λάθη έκαναν
που έπρεπε να πληρώσουν;
Δεν πήραν ποτέ
απάντηση σ΄αυτά τα ερωτήματα. Απλά το ζούσαν, ήταν
η νέα τους πραγματικότητα. Όμως δεν άντεχαν αυτή
την
αδικία
και
μια
μέρα
αποφάσισαν
να
επαναστατήσουν. Κάλεσαν όλα τα παιδιά, από κάθε
γωνιά της χώρας, να ενώσουν τις φωνές τους, μήπως
και ξυπνήσουν οι μεγάλοι,και φώναξαν:
Παιδιά όλης της χώρας ενωθείτε
ξεχάστε τη μιζέρια και αντισταθείτε!
Δε μας νοιάζει τι κάνουν οι μεγάλοι
αν θέλουν τη ζωή τους να την κάνουν χάλι,
έχουμε δικαίωμα να φτιάξουμε έναν κόσμο,
γεμάτο από ελπίδα, αγάπη, δίχως τρόμο!
Τι και αν μας λένε πως δεν υπάρχει ελπίδα,
ανάποδα θα γυρίσουμε τον κόσμο,
θ΄αλλάξουμε σελίδα,
τι και αν μας λένε για τα οικονομικά
εμείς θα προχωράμε μπροστά κανονικά.
Φόβος στα μάτια ποτέ να μην υπάρχει,
όσο υπάρχουν άνθρωποι υπάρχει και ΑΓΑΠΗ!
Τι έγινε μετά; Κανένας δεν ξέρει! Το παραμύθι
δεν έχει τελειώσει ακόμη! Όμως όπως όλα τα
παραμύθια έχουν ένα καλό τέλος…αυτό ελπίζουμε και
ευχόμαστε και για το δικό μας παραμύθι!!!

«Οι εμπειρίες μου από την Ε’ τάξη»

Στην Ε’ τάξη είχα πάρα πολλές εμπειρίες όπως
και στις υπόλοιπες τάξεις. Μερικές ήταν πολύ ωραίες
κι άλλες όχι και τόσο. Οι ευχάριστες εμπειρίες ήταν οι
εκδρομές στο Κουρταλιώτικο φαράγγι , στον Πλακιά
και στη μονή Πρέβελη. Επίσης μια ευχάριστη και
αξέχαστη εμπειρία ήταν και το κυνήγι του θησαυρού
τις Απόκριες που μας πέρασαν.
Υπήρξαν όμως και πολλές δύσκολες και
αγωνιώδεις εμπειρίες όπως για παράδειγμα τα
καινούρια μαθήματα που ήταν πολλά και λίγο δύσκολα ,
τα τεστ , οι εργασίες των μαθηματικών και της
γλώσσας αλλά και οι μέρες των βαθμών που ήταν
γεμάτες αγωνία μια και φέτος παίρναμε για πρώτη
φορά αριθμητική βαθμολογία.

Είχαμε όμως και αστείες εμπειρίες όπως σκετς
που κάναμε στα μαθήματα της Θεατρικής Αγωγής και
άλλων μαθημάτων. Υπήρξαν επίσης και εμπειρίες
συναγωνισμού για το ποιος θα έχει καλύτερο βαθμό ή
ποιος θα γράψει την καλύτερη έκθεση.
Η Ε΄ τάξη τελικά για μένα πέρασε πάρα πολύ
σύντομα εξαιτίας αυτών των αλλαγών στις εμπειρίες
μας που δε μας άφησαν καθόλου να βαρεθούμε και να
ρουτινιάσουμε.

«Ο αγαπημένος μου ποιητής»

Ο αγαπημένος μου ποιητής είναι ο Οδυσσέας
Ελύτης. Ο Οδυσσέας Ελύτης γεννήθηκε στις 2
Νοεμβρίου του 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης . Ήταν
το τελευταίο από τα έξι παιδιά του Παναγιώτη
Αλεπουδελλη και της Μαρίας Βρανά . Ο πατέρας του
καταγόταν από τον συνοικισμό Καλαμιαρης της
Παναγιουδας Λέσβου και είχε εγκατασταθεί στην πόλη
του Ηρακλείου από το 1895,όταν σε συνεργασία με τον
αδελφό του ίδρυσε ένα εργοστάσιο σαπωνοποιίας και
πυρηνελαιουργιας.
Το
παλαιότερο
όνομα της
οικογένειας Αλεπουδελλη ήταν Λεμονος , το οποίο
αργότερα μετασχηματίστηκε σε Αλεπος. Η μητέρα του
καταγόταν από τον Παππαδο της Λέσβου. Το 1914 ο
πατέρας του μετέφερε τα
εργοστάσια του στον
Πειραιά και η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα .
Ο Οδυσσέας Ελύτης εγγράφηκε το 1917 στο ιδιωτικό
σχολείο Νέας Μάκρης, όπου φοίτησε για επτά χρόνια .

Ο σεισμός , το τσουνάμι και τα πυρηνικά
εργοστάσια στην Ιαπωνία

Πριν 2,3 μήνες σχεδόν όλος ο κόσμος
συγκλονίστηκε από τον ισχυρότατο σεισμό και το
καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε την Ιαπωνία .
Εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ,
χιλιάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και χιλιάδες
άνθρωποι αγνοούνται .Τεράστιες είναι οι καταστροφές
. Κτήρια , αυτοκίνητα και πλοία παρασύρθηκαν
.Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την εξάπλωση
ραδιενεργού νέφους και να υπάρχει διαρροή
ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα .Όλα αυτά είναι
αποτελέσματα από τα πυρηνικά εργοστάσια .
Η γνώμη μου για τα πυρηνικά εργοστάσια είναι
πως κάποιοι άνθρωποι βάζοντας πάνω από όλα τα
συμφέροντα τους βάζουν τις ζωές μας σε κίνδυνο .
Οι επιπτώσεις στην Ιαπωνία θα είναι να
πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι λόγω μόλυνσης της
ατμόσφαιρας και από πυρηνική ενέργεια .Είναι πολύ
λυπηρό και επικίνδυνο να χάνουν τόσοι άνθρωποι τις
ζωές τους εξαιτίας των πυρηνικών.
Εύχομαι όλοι οι<<μεγάλοι>> , που κρατούν τις
τύχες των ανθρώπων στα χέρια τους , να βάλουν
μυαλό και να περιορίσουν τη χρήση και την ίδρυση
πυρηνικών εργοστάσιων πάνω στη ΓΗ ΜΑΣ!!!!!!!!

Τα αρνητικά και τα θετικά του διαδικτύου

Όλοι έχουμε ένα υπολογιστή στο σπίτι μας και
πιστεύουμε πως είναι πολύ ξεχωριστός για εμάς. Σε
αυτό τον υπολογιστή όμως υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι.
Ένας από αυτούς είναι οι ιοί που σου
καταστρέφουν τον υπολογιστή. Αυτούς τους ιούς τους
στέλνουν κάποιοι άνθρωποι που ονομάζονται χάκερ.
Επίσης, υπάρχουν οι χάκερ που σπάνε κωδικούς και
μπορούν να μάθουν πολλά προσωπικά πράγματα για
μας. Ένα άλλο αρνητικό είναι οι άσχημες διαφημίσεις
και τα άσχημα λόγια που συνοδεύουν αυτές τις
διαφημίσεις που δυστυχώς μπορούν όλοι να τις δουν,
ακόμα και τα παιδιά. Ακόμα μπορούμε να μπούμε σε
διάφορα σάϊτ και να χάσουμε χρήματα χωρίς να το
καταλάβουμε.
Υπάρχουν όμως και πολλά θετικά όταν
χρησιμοποιούμε τον υπλογιστή, όπως να βρούμε
τραγούδια, εικόνες, πληροφορίες για θέματα που μας
ενδιαφέρουν κ.α. Επισης, μέσα από το Skype μπορούμε
να επικοινωνήσουμε με άλλους που βρίσκονται μακριά
μας, αλλά και μέσα από το Facebook να κάνουμε
καινούριους φίλους και να ανταλλάξουμε γραπτά
μηνύματα. Στον υπολογιστή μέσω του Word μπορούμε
να γράψουμε εργασίες και διάφορα άλλα σε ότι μέγεθος
γραμμάτων και να τις στολίσουμε με ωραίες εικόνες,
χρώματα κ.α. Μέσα από τον υπολογιστή μπορούμε να
δούμε ειδήσεις από όλο τον κόσμο και να διαβάσουμε
τις εφημρίδες. Επίσης, μπορούμε να μπούμε σε
διάφορα σάϊτ που είναι ασφαλή μας δίνουν χρήσιμες
πληροφορίες.
Η γνώμη μας για τον υπολογιστή και το
διαδίκτυο είναι ότι πρέπει να τα χρησιμοποιούμε
σωστά, με προσοχή και όχι υπερβολικά.

Τα αγαπημένα των παιδιών:Ηλεκτρονικά
παιχνίδια και Ίντερνετ
Σε όλα τα παιδιά που ξέρω τους αρέσουν πολύ
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια,ειδικά αυτά του Ίντερνετ.
Μας αρέσει τόσο πολύ , να περνάμε πιστές να μιλάμε
με φίλους να λύνουμε προβλήματα, να φτιάχνουμε δικά
μας σπίτια, δικά μας στυλ κτλ.
Πόσες φορές έχουμε ακούσει τη μαμά μας να
λέει <<Τέλειωνε πια παιδί μου!>> ,ενώ είμαστε στην
μέση της τελευταίας πίστας ή κάποιου άλλου
παιχνιδιού και προφανώς η απάντηση μας είναι <<Δυο
λεπτά,ρε μάνα!!>>.
Εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να σταματήσεις να
παίζεις, και θες να συνεχίσεις . Μέτα από δυο λεπτά
έχεις μπει ήδη πολύ μέσα στο παιχνίδι και ούτε τότε
μπορείς να σταματήσεις.
Θα μπορούσαμε να παίζουμε πολλές ώρες και
να μην σταματούσαμε ΠΟΤΕ! Αν δεν υπήρχαν οι
γονείς να μας σταματήσουν, ποιος ξέρει τι θα γινόταν!
Όλο και ποιο συχνά ακούμε για το φαινόμενο
εθισμός στο Ίντερνετ,που είναι ο κίνδυνος

υπερβολικής χρίσεις του Ίντερνετ και ηλεκτρονικών
παιχνιδιών στα παιδιά, προ εφηβικής και εφηβικής
ηλικίας.
Λέγεται μάλιστα πως Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ
ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΕΙΣ
ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ.
Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πολύ
προσεκτικοί και να μην ξεχνάμε το ''μετρό'' μια ώρα
στο ηλεκτρονικό παιχνίδι μας φτάνει , αφού υπάρχουν
τόσα πολλά ωραία πράγματα να κάνουμε........
Βέβαια για μας,αντίθετα με άλλα μαθήματα,η
ώρα των Η/Υ είναι η πιο διασκεδαστική .Είναι τόσο
ωραία που κάνεις δεν θέλει να φύγει!!!!

Τα θετικά και τα αρνητικά του facebook

Πριν λίγες μέρες στην τάξη μας μιλήσαμε για
τοfacebook. Είπαμε για τις θετικές αλλά και τις
αρνητικές επιπτώσεις που έχει πάνω μας. Με το
facebook μπορούμε να συνομιλάμε με φίλους μας από
άλλες χώρες, μπορούμε να παίξουμε διάφορα
παιχνίδια που μας αρέσουν και μας ψυχαγωγούν.
Βλέπουμε επίσης εικόνες φίλων μας που μπορεί να
τους έχουμε ξεχάσει. Όμως, μπορεί να μας πάρουν τις
φωτογραφίες μας, να τις κάνουν μοντάζ και να τις
χρησιμοποιήσουν όπως εκείνοι νομίζουν. Επιπλέον
μπορούν να σου γεμίσουν τον υπολογιστή με ιούς.
Νομίζω πως το facebook δεν είναι τόσο καλό. Γιατί
μας απομακρύνει από τους φίλους μας. Αν κάποιος
κολλήσει στο facebook δεν ξεκολλάει, εύκολα, και
αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις και στην απόδοση στο
σχολείο. Επομένως το facebook έχει και θετικά και
αρνητικά. Εμείς όταν το χρησιμοποιούμε πρέπει να
συμβουλευόμαστε τους μεγάλους για να παίρνουμε
μόνο τα θετικά του στοιχεία.

Αποχαιρετώντας το Δημοτικό
Μία ακόμη σχολική χρονιά τελειώνει. Δυστυχώς
είναι η τελευταία μας στο δημοτικό. Αυτά τα έξι χρόνια
ένας σπουδαίος σταθμός της ζωής μου γεμάτος με
ευκαιρίες. Ακόμα θυμάμαι την πρώτη μέρα που πήγα
σχολείο , την αγωνία και την ανασφάλεια που ένιωθα.
Συναισθήματα που ξεπεράστηκαν γρήγορα όταν
συνειδητοποίησα ότι όλα τα παιδιά ένιωθα όπως εγώ.
Έτσι, μέρα με τη μέρα συνήθισα σε αυτό το περιβάλλον
και το αγάπησα αφού έγινε κομμάτι της
καθημερινότητάς μου. Εδώ γνώρισα πολλά παιδιά κι
έκανα αρκετούς φίλους που μοιραστήκαμε τα πάντα
μαζί. Μάθαμε να γράφουμε , να διαβάζουμε, να
παίζουμε ομαδικά, να συνεργαζόμαστε μέσα και έξω
από την τάξη ,ακόμα και να μαλώνουμε για διάφορες
αιτίες ,αλλά και να συμφιλιωνόμαστε και πάλι με ή
χωρίς τη βοήθεια των δασκάλων μας.
Αισθάνομαι ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη για τους
δασκάλους που μας δίδαξαν όλα αυτά τα χρόνια και
που προσπάθησαν να μας μεταδώσουν τις απαραίτητες

γνώσεις και όχι μόνο. Κάνοντας βέβαια τον απολογισμό
αυτών των χρόνων μπορώ να πω ότι τα δύο τελευταία
χρόνια στο δημοτικό ήταν καθοριστικά για όλους μας.
Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι είχαμε την πιο τέλεια
δασκάλα που θα μπορούσαμε να έχουμε . Μας
προετοίμασε σωστά και δυνατά σε όλα τα μαθήματα
ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με θάρρος κι
αισιοδοξία τις προκλήσεις του γυμνασίου. Με τις
γνώσεις που πήρα σε όλα τα επίπεδα, μπορώ να πω με
σιγουριά ότι το γυμνάσιο δεν με τρομάζει κι ότι έχω τη
δύναμη να παλέψω κι εκεί και να τα καταφέρω.
Νομίζω όμως ότι το πιο σημαντικό που διδαχτήκαμε
είναι ο σεβασμός κι η αγάπη που πρέπει όλοι να
έχουμε στη μικρή κοινωνία του σχολείου. Τέλος
μάθαμε ν α διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει με το
σωστό τρόπο χωρίς να μειώνουμε τον εαυτό μας ή
τους γύρω μας και να μοιραζόμαστε πράγματα μεταξύ
μας. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι είναι
κερδισμένο το μυαλό αλλά και η ψυχή μας.
Είμαι πλέον σίγουρος ότι μετά το τέλος αυτής
της χρονιάς, όταν πια θα περνώ έξω από το πρώτο
μου σχολείο θα το κοιτώ με αγάπη και συγκίνηση και
θα ξαναθυμάμαι τη ζωή μου σε αυτό, που τόσο ωραία
κύλησε. Σαν μια κινηματογραφική ταινία θα περνούν
μπροστά μου όλες οι ωραίες αναμνήσεις από αυτό.
Αναμνήσεις που θα παραμείνουν στη μνήμη και τη
ψυχή μου σαν κάτι ακριβό και ιερό.

Κανόνες για το Internet

Ναι! Σε όλους μας αρέσει να «σερφάρουμε» στο
διαδίκτυο. Δυστυχώς έχουν γίνει πολλές απαγωγές
και κλοπές από άτομα που προσπαθούνε να μας
προσελκύσουνε και μετά να μάθουνε όσα περισσότερα
στοιχεία μπορούνε για εμάς για να μας εντοπίσουν στο
φυσικό περιβάλλον και να μας κάνουν κακό. Άλλα
άτομα πάλι κλέβουν accounts. Για να προφυλαχτείτε
υπάρχουν κάποιοι πολύ απλοί κανόνες:
ΠΟΤΕ δεν δίνουμε τον κωδικό μας.
Δεν δίνουμε πολύ προσωπικά στοιχεία όπως
τηλέφωνο, διεύθυνση, επίθετο κ.ά.
Άμα έχουμε προφίλ στο Facebook, ρυθμίζουμε
από το προφίλ να φαίνονται τα προσωπικά μας
στοιχεία μόνο στους «φίλους» μας.
Άμα είμαστε κάτω των 13, δεν κάνουμε
«φίλους» που δεν γνωρίζουμε.
Δεν στέλνουμε ποτέ link με φωτογραφίες μας.
ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ τις διαδικτυακές σχέσεις.
ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ τις διαδικτυακές έχθρες.
Άμα κάποιος σας ενοχλεί πολύ μέσω διαδικτύου
πείτε το στους γονείς σας, κάντε του καταγγελία μέσω
ενσωματωμένου
απαραίτητου
συστήματος
της
ιστοσελίδας που« μπαίνετε» και κάντε του «φραγή».
Πολύ απλοί κανόνες ε; Για να δούμε αν θα τους
τηρήσετε!!!!!!!!!!
Τι είναι το Facebook?

Το Facebook είναι ιστόχωρος κοινωνικής
δικτύωσης που ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου του
2004. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω
μηνυμάτων με τις επαφές τους και να τους ειδοποιούν
όταν ανανεώνουν τις προσωπικές πληροφορίες τους.
Όλοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο να συμμετάσχουν
σε δίκτυα που σχετίζονται μέσω πανεπιστημίου,
θέσεων απασχόλησης ή γεωγραφικών περιοχών.
Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ίδρυσε το Facebook ως
μέλος του πανεπιστημίου του
Harvard. Αρχικά
δικαίωμα συμμετοχής είχαν μόνο οι φοιτητές του
Harvard ενώ αργότερα επεκτάθηκε για την Ivy
League. Το όνομα της ιστοσελίδας προέρχεται από τα
έγγραφα παρουσίασης των μελών πανεπιστημιακών
κοινοτήτων μερικών Αμερικάνικων κολεγίων και
προπαρασκευαστικών σχολείων που χρησιμοποιούσαν
οι νεοεισερχόμενοι σπουδαστές για να γνωριστούν
μεταξύ τους. Το 2005 το δικαίωμα πρόσβασης
επεκτάθηκε σε μαθητές συγκεκριμένων λυκείων και
μέλη ορισμένων μαθητικών κοινοτήτων, ενώ το 2006
η υπηρεσία έγινε προσβάσιμη σε κάθε άνθρωπο του
πλανήτη που η ηλικία του ξεπερνούσε τα 13 χρόνια.
Το Facebook σήμερα έχει 500 εκατομμύρια
ενεργούς χρήστες, κατατάσσοντάς το έτσι στη λίστα
ταξινόμησης του Alexa ως ένα από τα δημοφιλέστερα
website του πλανήτη. Επίσης, το Facebook είναι ένα
από τα δημοφιλέστερα site για ανέβασμα φωτογραφιών
με πάνω από 14 εκατομμύρια φωτογραφίες
καθημερινά. Με αφορμή τη δημοτικότητά του, το
Facebook έχει υποστεί κριτική και κατηγορηθεί σε
θέματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα και τις
πολιτικές απόψεις των ιδρυτών του. Ωστόσο η
συγκεκριμένη ιστοσελίδα παραμένει η πιο διάσημη
κοινωνική περιοχή δικτύωσης σε πολλές αγγλόφωνες
χώρες.
Ο ιδρυτής του Facebook
Ο Mark Zuckerberg είναι Αμερικανός
επιχειρηματίας, γνωστός για τη δημιουργία του
Facebook μαζί με τους Dastin Moscovits, Eduarto
Severin και Chris Hiouz, συμφοιτητές του στο
Πανεπιστήμιο Harvard. Είναι δισεκατομμυριούχος,
καθώς κατέχει το 24% των μετοχών του Facebook.
Το 2010 το περιοδικό Time ανέδειξε τον Zuckerberg
ως Πρόσωπο της Χρονιάς.
Βιογραφία
Ο Mark Eliot Zuckerberg γεννήθηκε στις 14
Μαΐου 1984 στο Ουάιτ Πλέινς της Νέας Υόρκης. Αν
και Εβραϊκής καταγωγής, ο ίδιος δηλώνει άθεος.
Άρχισε να προγραμματίζει ενώ ήταν στο Γυμνάσιο. Ο
Zuckerberg προσελκύστηκε από εταιρίες όπως η
Microsoft και η AOL, ο ίδιος επέλεξε να σπουδάσει
στο Harvard. Ο Zuckerberg ίδρυσε το Facebook στις
4 Φεβρουαρίου 2004 και προοριζόταν αρχικά για
χρήση μόνο από φοιτητές του Harvard. Ύστερα
μετακόμισε στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια, όπου

βρίσκονται σήμερα τα γραφεία του Facebook. Ο Mark
Zuckerberg είναι ένας από τους νεαρότερους
δισεκατομμυριούχους στον κόσμο. Στις 21 Ιουλίου
2010, ο Mark Zuckerberg ανακοίνωσε πως ο αριθμός
των χρηστών του Facebook ξεπέρασε τα 500
εκατομμύρια.
Γιατί το Facebook είναι μπλε;
Ίσως αρκετοί από εσάς θα το έχετε
αναρωτηθεί, όπως κι εγώ : Γιατί το Facebook είναι
μπλε; Γιατί δεν είναι π.χ. κόκκινο ή πολύχρωμο;
Αν παρατηρήσετε και την αρχική μορφή του
«TheFacebook» θα δείτε ότι και αυτό μπλε ήταν…
Ο λόγος που το Facebook είναι μπλε, είναι
επειδή ο Mark Zuckerberg, ο ιδρυτής του, έχει
αχρωματοψία. Λίγο πριν φτιάξει το thefacebook
(πρόγονος το
Facebook) είχε κάνει ένα Online Test και είδε
ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει το κόκκινο από το
πράσινο. Έτσι λοιπόν το έκανε μπλε και όπως ο ίδιος
λέει: «Το μπλε είναι το χρώμα που με γεμίζει».
Πάντως η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό
των website είναι μπλε.

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια
Παλιά τα πράγματα ήταν εύκολα για τον ΆιΒασίλη. Γέμιζε το σάκο με κούκλες κάθε είδους,
σβούρες, ξύλινα αλογάκια, αυτοκινητάκια και τα
συναφή και έπαιρνε τους δρόμους για τη διανομή. Μετά
ήρθαν οι παιχνιδομηχανές και τα πράγματα έγιναν
κομματάκι πολύπλοκα. Τι ηλεκτρονικό παιχνίδι παίρνει
κάποιος για ένα παιδί 7 χρονών.
Είναι γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια
έχουν εξελιχθεί σε βαθμό που αρκετά δεν έχουν
πολλά να ζηλέψουν από τις πιο πολυδάπανες
κινηματογραφικές παραγωγές. Εξαιρετικά γραφικά,
πλοκή, δράση που μπορούν να καθηλώσουν κάθε
ηλικίας με τις ώρες ή και τις μέρες μπροστά στην
οθόνη του υπολογιστή ή και τις τηλεόρασης. Όμως για
κάθε ηλικία υπάρχει και το κατάλληλο παιχνίδι, και οι
και οι κατασκευές έχουν θεσπίσει ένα σύστημα
σήμανσης των προϊόντων που παράγουν . Μπορεί , για
παράδειγμα , η σειρά των παιχνιδιών Grand Theft
Autoνα υπόσχεται συγκινήσεις για τον ενήλικο παίχτη
, αλλά το να ξεκινάς στο παιχνίδι την καριέρα σου ως
τσιράκι της τοπικής μαφίας , με σκοπό να ανέβεις τα
σκαλιά του οργανωμένου εγκλήματος μάλλον δεν είναι
ό,τι καταλληλότερο για τον 8χρονο μπόμπιρα.
Εκεί λοιπόν, που θα χαζεύετε στα ράφια, ρίξτε
μια ματιά στη σήμανση του παιχνιδιού. Οι παραγωγές
έχουν χωριστεί σε 5 ηλιακές ομάδες: από 3 ως 18
ετών. Το σχετικό εικονίδιο είναι ευδιάκριτο στη
συσκευασία του παιχνιδιού.

Η ιστορία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Είναι δύσκολο να πούμε ποιος ανακάλυψε τον
κινηματογράφο ως τεχνική της κινούμενης εικόνας . Ο
άνθρωπος έκανε πολλά πειράματα μέχρι που να
φτάσουμε στην σημερινή μορφή του κινηματογράφου.
Με την ανακάλυψη της φωτογραφίας το 19ο
αιώνα μπήκε η βάση για την ανακάλυψη
του
κινηματογράφου .Το 1878 ένας Βρετανός φωτογράφος
κατάφερε να φωτογραφίσει τον καλπασμό ενός αλόγου
διαδοχικά και έδειξε ότι κάποιες στιγμές τα πόδια του
αλόγου δεν ακουμπάνε τη γη.
Το σημαντικότερο βήμα έγινε στα τέλη του 1880
με την εφεύρεση του κινητοσκοπίου που ήταν μια
μηχανή προβολής , με δυνατότητα να δείχνει την
ταινία σε ένα κουτί που μόνο ένας θεατής μπορούσε να
δει.
H μηχανή αυτή έφτασε στην Ευρώπη και στην
Γαλλία και τα αδέρφια Λυμιέρ βασιζόμενοι στο
κινητοσκόπιο έφτιαξαν τον κινηματογράφο. Στις 28
Δεκεμβρίου του 1898 έγινε η πρώτη δημόσια προβολή
στο Παρίσι. Την προβολή αυτή την είδαν 35 άτομα επί
πληρωμή. Είδαν 10 ταινίες συνολικής διάρκειας 15
λεπτών.
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ο
κινηματογράφος δεν είχε. Το 1996 η Γουόρνερ Μπρος
έφτιαξε μία συσκευή που συγχρονιζόταν με την ταινία
και είχε και ήχο. Το 1994 κυκλοφόρησε η πρώτη
ταινία που είχε διαλόγους.
Στην αρχή οι ταινίες ήταν ασπρόμαυρες και
γίνονταν προσπάθειες να γίνουν έγχρωμες. Μετά το
1941 γυρίστηκαν κάποιες έγχρωμες ταινίες και μετά
το 1960 ο έγχρωμος κινηματογράφος επικράτησε.
Σήμερα
ο
κινηματογράφος
έφτασε
να
προβάλλεται σε δύο διαστάσεις και το θέαμα είναι
φανταστικό. Εμένα , μου αρέσουν οι τρισδιάστατες
ταινίες όμως πολλές φορές έχω δει και βουβές,
ασπρόμαυρες ταινίες που μου κάνουν εντύπωση.
Πιστεύω ότι ο κινηματογράφος είναι καλύτερος από
την τηλεόραση και ένα μέσο ψυχαγωγίας για όλες τις
ηλικίες

Επαγγέλματα του μέλλοντος
Αν και είμαστε «μικροί» ακόμα πρέπει από τώρα
να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με το τι θα
ασχοληθούμε όταν μεγαλώσουμε .Βέβαια δε θα
υπάρχουν μόνο τα σημερινά επαγγέλματα ,θα
υπάρχουν άλλα πιο…περίεργα!
Χειρουργοί που θα κάνουν επεμβάσεις για να
δίνουν μεγαλύτερη χωρητικότητα μνήμης στους
ανθρώπους,
ελεγκτές
καιρού,
κατασκευαστές
ζωντανών ανθρώπινων μελών και «κάθετοι» αγρότες
.Οι εξελίξεις στην επιστήμη και στην τεχνολογία θα
γίνουν εντυπωσιακές και θα δημιουργήσουν νέα
επαγγέλματα .Παρακάτω περιγράφονται μερικά από
αυτά:

1. Κατασκευαστές μελών του ανθρώπινου
σώματος: Η τεχνολογία θα προχωρήσει αρκετά ώστε
να δημιουργούνται ζωντανά ανθρώπινα μέλη με
αποτέλεσμα να υπάρξει ανάγκη κατασκευαστών μελών
του σώματος, καταστήματα που θα τα πωλούν και θα
τα επισκευάζουν.
2. Νανο-γιατροί: Πρόοδοι στον τομέα της
νανοτεχνολογίας για τη δημιουργία υπο-ατομικών
συσκευών και θεραπειών είναι πολύ πιθανόν να
φέρουν αλλαγές στην προσωπική περίθαλψη και έτσι
θα χρειαστεί μια νέα γενιά νανο-ειδικών ιατρικής που
θα διαχειρίζονται τις νέες θεραπείες.
3. Αγρότες γενετικά τροποποιημένων τροφίμων:
Οι αγρότες νέας γενιάς θα καλλιεργούν φυτά και θα
εκτρέφουν ζώα που θα είναι γενετικά τροποποιημένα
έτσι ώστε να παράγουν περισσότερη τροφή και να
περιέχουν θρεπτικές πρωτεΐνες.
4. Διαχειριστές/ σύμβουλοι ηλικιωμένων: Θα
χρειαζόμαστε ειδικούς οι οποίοι θα διαχειρίζονται την
υγεία και τις ανάγκες του πληθυσμού ηλικιωμένων. Θα
μπορούν να χρησιμοποιούν μια σειρά από νέες
θεραπείες φαρμάκων, ψυχικής υγείας και εκγύμνασης.
5. Χειρούργοι αύξησης της μνήμης: Χειρουργοί
θα μπορούν να προσθέσουν επιπλέον μνήμη σε
ανθρώπους και να βοηθήσουν αυτούς που είναι
υπερβολικά εκτεθειμένοι σε πληροφορίες και
χρειάζονται περισσότερη μνήμη για να αποθηκεύουν
την ενέργεια.
6. Ηθικιστές της Νέας επιστήμης: Καθώς η
επιστημονική πρόοδος επιταχύνεται σε τομείς όπως η
κλωνοποίηση, ενδέχεται να χρειαστεί μια νέα γενιά
ανθρώπων που θα καταλαβαίνουν την επιστήμη και θα
βοηθούν την κοινωνία να κάνει ηθικές επιλογές
εξέλιξης. Δεν θα είναι πια ζήτημα το αν μπορούμε να
κάνουμε κάτι αλλά το αν πρέπει.
7. Διαστημικοί πιλότοι, τουριστικοί ξεναγοί και
αρχιτέκτονες: Με εταιρείες ήδη πολλά υποσχόμενες
στον τουριστικό χώρο, θα χρειαστούμε πιλότους και
ξεναγούς του διαστήματος καθώς και αρχιτέκτονες
που θα σχεδιάζουν που θα ζούμε και θα εργαζόμαστε.
Τρέχοντα έργα στο SICSA (Πανεπιστήμιο του
Χιούστον) περιλαμβάνουν ένα θερμοκήπιο στον Άρη,
σεληνιακά φυλάκια και οχήματα εξερεύνησης του
διαστήματος.
8. Κάθετοι αγρότες: Τα κάθετα αγροκτήματα, σε
ουρανοξύστες στο κέντρο των πόλεων θα αυξηθούν
εντυπωσιακά μέχρι το 2020.
9. Ειδικοί αντιστροφής της κλιματικής αλλαγής:
Όσο αυξάνονται οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής,
θα χρειαστούν μηχανικοί – επιστήμονες για να
συμβάλουν
στη
μείωση
ή
ανατροπή
των
αποτελεσμάτων. Το φάσμα των επιστημών και
τεχνολογιών που χρησιμοποιούν θα περιλαμβάνει,
ενδεχομένως, τη συμπλήρωση των ωκεανών με

ρινίσματα σιδήρου και την τοποθέτηση γιγαντιαίων
ομπρελών που θα εκτρέπουν τις ακτίνες του ήλιου.
10.
Εφαρμοστές
καραντίνας:
Εάν
ένας
θανατηφόρος ιός αρχίσει να εξαπλώνεται ταχέως,
λίγες χώρες, και λίγοι άνθρωποι, θα είναι έτοιμοι. Οι
νοσοκόμες δεν θα επαρκούν. Καθώς τα ποσοστά
θνησιμότητας αυξάνονται και οι πόλεις θα κλείνουν,
κάποιος θα αναλαμβάνει τη φύλαξη των πυλών.
11. Αστυνομία καιρικών μετατροπών: Η κλοπή
σύννεφων για να δημιουργηθεί βροχή, είναι κάτι που
ήδη συμβαίνει σε κάποιες γωνιές του πλανήτη και στο
μέλλον θα χρειάζονται ειδικά σώματα που θα
προστατεύουν τα σύννεφα και θα ελέγχουν ποιος έχει
δικαίωμα να ψεκάσει με ιωδίδια (τα ιωδίδια με την
πάροδο του χρόνου υφίστανται σε περιορισμένη έκταση
διάσπαση, κατά την οποία ελευθερώνεται ιώδιο)
αργύρου για να προκαλέσει βροχή από τα περαστικά
σύννεφα.
12. Εικονικοί δικηγόροι: Όσο περισσότερο
επικοινωνούμε online, τόσο θα αυξάνεται η ανάγκη για
ειδικούς δικηγόρους που θα επιλύουν νομικές
διαφορές μεταξύ ατόμων που ζουν σε διαφορετικές
χώρες με διαφορετικά νομικά συστήματα.
13.
Εικονικοί
διαχειριστές
/
ψηφιακοί
καθηγητές: Ευφυή είδωλα ή χαρακτήρες υπολογιστών
(avatar) ενδέχεται να βοηθούν ή ακόμα και να
αντικαταστήσουν τους εκπαιδευτικούς στις τάξεις.
14. Κατασκευαστές εναλλακτικών οχημάτων: Θα
χρειαστούμε σχεδιαστές και κατασκευαστές της
επόμενης γενιάς μέσων μεταφοράς, χρησιμοποιώντας
εναλλακτικά υλικά και καύσιμα.
15. Προσωπικοί παρουσιαστές ειδήσεων: Καθώς
το τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό και διαδικτυακό
περιεχόμενο
γίνεται
όλο
και
περισσότερο
εξατομικευμένο, θα υπάρχουν θέσεις εργασίας για
ανθρώπους που θα εργάζονται με παραγωγούς και
διαφημιστές ώστε να δημιουργούν ειδήσεις και θέματα
ανάλογα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα του καθενός.
Η εξατομίκευση θα γίνεται από ηλεκτρονικούς
υπολογιστές ενώ η παρουσίαση των ειδήσεων θα
γίνεται από ανθρώπους.
16. Καθαρίστριες δεδομένων: Καθώς αυξάνονται
τα ηλεκτρονικά δεδομένα και οι πληροφορίες για τον
καθένα μας, θα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια ειδικές
καθαρίστριες - ές που θα ξεφορτώνεται με ασφάλεια
ό,τι δεν χρειαζόμαστε.
17.
Οικιακή
ηλεκτρονική
βοηθός:
Οι
ηλεκτρονικές βοηθοί θα μας βοηθούν να οργανώνουμε
την ηλεκτρονική ζωή μας, θα οργανώνουν τα email
μας, θα εξασφαλίζουν την σωστή αποθήκευση των
προφίλ, των δεδομένων και των passwords μας.
18. Χρηματιστές χρόνου: Ο χρόνος πάντα ήταν
χρήμα και υπάρχουν ήδη άνθρωποι που αναλαμβάνουν
διαχείριση χρόνου. Στο μέλλον, ενδεχομένως να

προκύψουν και αγορές όπου ο χρόνος θα
διαπραγματεύεται ως εναλλακτική νομισματική μονάδα.
19.
Υπάλληλοι
κοινωνικής
δικτύωσης:
Ενδεχομένως να χρειαστούμε εργαζόμενους που θα
αναλάβουν ανθρώπους που έχουν υποστεί τραύματα ή
έχουν μπει στο περιθώριο της κοινωνικής δικτύωσης.
20. Προσωπικοί μάνατζερ: Αυτή η δουλειά θα
είναι προέκταση του ρόλου που σήμερα παίζουν οι
στυλίστες και οι μάνατζερ των διασημοτήτων. Θα είναι
ο υπεύθυνος για την δημιουργία της προσωπικής μας
«μάρκας» χρησιμοποιώντας κοινωνική δικτύωση και
άλλα μέσα.

Πώς βλέπουν τα παιδιά την οικονομική
κρίση

Κρίση, τρόικα, Δ.Ν.Τ (Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο), ανεργία. Αυτές τις λέξεις τις ακούμε
καθημερινά στα δελτία ειδήσεων και στις συζητήσεις
των μεγάλων. Η περιέργιά μας για την σημασία των
λέξεων μας κάνει να ρωτάμε τους μεγαλύτερους , τι
είναι όλα αυτά Η απάντηση που παίρνουμε συνήθως
είναι ότι είμαστε μικροί και δεν καταλαβαίνουμε τους
οικονομικούς όρους.
Από
τις
συζητήσεις
των
μεγάλων
καταλαβαίνουμε ότι αυτά αφορούν την κάθε
οικογένεια. Πολύ συχνά ο πατέρας μου και η μητέρα
μου μου λένε ότι πρέπει να κάνω οικονομία να μην
κάνω περιττά έξοδα, να μην πετάω το φαγητό μου
γιατί θα έρθουν δύσκολες μέρες. Ευτυχώς όμως οι
δικοί μου γονείς έχουν ακόμα τη δουλειά τους. Ξέρω
όμως ότι σε πολλές οικογένειες οι γονείς είναι
άνεργοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να
στερούνται πολλά πράγματα όπως παιχνίδια, ρούχα,
συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες ή ακόμα και το
φαγητό.
Νιώθω θλίψη για όλα αυτά που συμβαίνουν γιατί
ξέρω πως πολλά παιδιά δεν μπορούν να χαρούν την
ηλικία τους. Στεναχωριέμαι όταν βλέπω τους γονείς
μου να τσακώνονται εξαιτίας της οικονομικών
προβλημάτων. Όμως παρόλα αυτά είμαι παιδί και θέλω
να βλέπω αισιόδοξα το μέλλον.
Εύχομαι αυτή η κατάσταση να αλλάξει ώστε να
μην υπάρχουν παιδιά δυστυχισμένα που δεν χαίρονται
την ηλικία τους.

Σεισμός στην Ιαπωνία
Στις 11 Μαρτίου 2011 , σημειώθηκε σεισμός
στην βορειοανατολική
Ιαπωνία , μεγέθους 9,0
βαθμών της κλίμακας ρίχτερ . Το επίκεντρο του
σεισμού ήταν 130χμ ανατολικά του Σεντάι στο νησί
Χονδρού της Ιαπωνίας. Ο σεισμός συνέβη στις
14:46:23 τοπική ώρα και είχε διάρκεια- ρεκόρ 5
λεπτά.
Ο σεισμός προκάλεσε τσουνάμι σε πολλές
χώρες της χώρας. Το τσουνάμι ξεκίνησε να διαδίδεται

από τον Ειρηνικό ωκεανό προς όλες τις κατευθύνσεις
αμέσως μετά τον σεισμό. Ως αποτέλεσμα εκδόθηκαν
άμεσα προειδοποιήσεις στην Νέα Ζηλανδία, στην
Αυστραλία, στη Ρωσία, Φιλιππίνες, Χαβάη και βόρειες
Μαριάνες (ΗΠΑ). Ιδιαίτερα στις ιαπωνικές ακτές το
ύψος του τσουναμιού έφτασε έως και τα 10 μέτρα και
συμπαρέσυρε σπίτια , κτίρια και αυτοκίνητα. Κατά
τόπους προχώρησε 20χμ μέσα στο εσωτερικό της
στεριάς.
Πριν τον σεισμό της 11ης Μαρτίου , η σεισμική
δραστηριότητα στην περιοχή είχε αυξηθεί. Στις 2
Μαρτίου είχε σημειωθεί σεισμός 7,5 βαθμούς της
κλίμακας ρίχτερ, σε απόσταση 40χμ από το επίκεντρο
του σεισμού της 11ης Μαρτίου, ενώ είχαν ακολουθήσει
3 ισχυροί μετασεισμοί άνω των 6 ρίχτερ την ίδια
ημέρα. Ο σεισμός αυτός ήταν μία έκπληξη για τους
σεισμολόγους. Τις επόμενες μέρες ακολούθησαν και
άλλοι σεισμοί που προκάλεσαν φόβο και αναταραχή
στις περιοχές αυτές.
Εξαιτίας του σεισμού της 11ης Μαρτίου η
διάρκεια της 24ωρης μέρας στη Γη μίκρυνε κατά 1,6
μικροδεύτερα αλλά αργότερα επανεκτιμήθηκε σε 1,8
μικροδεύτερα. Σύμφωνα με την ιαπωνική Αστυνομία οι
θάνατοι έφτασαν τους 18.232 και 2.778 τραυματίες
ενώ αγνοούνται 16.361 άνθρωποι και πάνω από 4,4
εκατομμύρια νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα.
Σημαντική επίσης είναι η ανησυχία για
μετρήσεις ραδιενέργειας στο πυρηνικό εργοστάσιο
Φουκοσίμα Νταϊτσι 1.000 φορές πάνω από το
φυσιολογικό, μετά το σεισμό στην Ιαπωνία.

«Μπόμπες-ποτά»:
μείγμα

ένα

καραμελόχρωμα. Αυτό ονομάζεται ουίσκι. Οι
προσμίξεις του είναι πολύ επικίνδυνες. Προκαλούν
πονοκεφάλους , ζαλάδες, γαστρεντερικής διαταραχές
και γαστροραγίες.
Στην
δεύτερη
κατηγορία
αποστάζουν
βιομηχανικά υγρά, χρώματα ή μπογιές παίρνουν την
αλκοόλη και φτιάχνουν τζιν και τεκίλα. Επίσης είναι
πολύ επικίνδυνο γιατί οι τοξικές ουσίες από τα
χρώματα προκαλούν πονοκεφάλους, βλάβες στον
εγκέφαλο, κώμα ακόμη και τον θάνατο.
Τα νοθευμένα ποτά περιέχουν μεθολική
αλκοόλη από την οποία παράγονται τοξικές ουσίες οι
οποίες
μπορεί
να
προκαλέσουν
τύφλωση,
εγκεφαλίτιδες, βλάβες στο νευρικό σύστημα,
τρεμούλες, προβλήματα στην μνήμη ακόμη και θάνατο.
Έχει αποδειχτεί ότι σε αρκετά μπαρ-κέντρα
διασκέδασης προσφέρουν 100% νοθευμένα ποτά ενώ
αρκετές φορές προσφέρονται ποτά νοθευμένα ή όχι σε
ανήλικους. Για την προστασία των ανήλικων
απαγορεύεται από τον νόμο η είσοδος τους και η
παραμονή τους σε κέντρα διασκέδασης και μπαρ
καθώς και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
Παρόλα αυτά οι έλεγχοι από την πολιτεία είναι σχεδόν
ανύπαρκτοι.
Για τους λόγους αυτούς η οικογένεια θα πρέπει
να μεγαλώνει τα μέλη της με αξίες και αρχές ώστε να
προστατευτούν από την ανευθυνότητα των ανθρώπων
του εύκολου κέρδους και την αδικία.
Εμείς σαν παιδιά από την πλευρά μας να λέμε
όχι στην κατανάλωση αλκοόλ γιατί δεν είναι εξυπνάδα
να πίνεις, εξυπνάδα είναι να λες όχι στο κακό.

επικίνδυνο

Στον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης έχει
σταθεί μία βιομηχανία κέρδους εκατομμυρίων ευρώ,
χρησιμοποιώντας τα ποτά-«μπόμπες» με κόστος την
ανθρώπινη ζωή. Τα νοθευμένα ποτά, κοινώς
«μπόμπες» και η κατανάλωση αλκοόλ έχει πάρει
τρομακτικές διαστάσεις στις μέρες μας.
Τα ποτά-«μπόμπες» κατασκευάζονται από
οινόπνευμα προσθέτοντας καραμελόχρωμα ακόμα και
μεταλλικό χρώμα αυτοκινήτων! Οι πιο συνηθισμένες
«μπόμπες» είναι η βότκα, το τζιν, το ουίσκι το μπράντι
και το ρούμι.
Το κέρδος τους είναι τριπλάσιο σε σχέση με
αυτό τον καθαρών ποτών.
Η κατανάλωση αλκοόλ, καθαρό, μάλιστα μπορεί
να προκαλέσει σοβαρές βλάβες όταν γίνεται
υπερβολική χρήση, πόσο μάλλον των ποτών
«μπόμπες». Σύμφωνα με τους επιστήμονες η νοθεία
των ποτών που είναι επικίνδυνη διακρίνεται σε δύο
κατηγορίες.
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν ποτά που
προέρχονται από τις πρώην ανατολικές χώρες τα
οποία περιέχουν αλκοόλη του εμπορίου με λίγο

Τα ανθυγιεινά φαγητά

Η ανθυγιεινή διατροφή όχι μόνο οδηγεί στην
παχυσαρκία αλλά και προκαλεί σοβαρά προβλήματα
στην υγεία μας. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ο
αριθμός των υπέρβαρων παιδιών έχει διπλασιαστεί.
Για αυτό ευθύνεται κατά κύριο λόγο η οικογένεια η
οποία αμελεί να αποτρέψει το παιδί από την
κατανάλωση των ανθυγιεινών φαγητών και να το
ενημερώσει για τις καταστροφικές συνέπειες που θα
έχει στην υγεία του. Το σχολείο οφείλει και αυτό με τη
σειρά του να συμβάλει στη σωστή ενημέρωση των
παιδιών πάνω στο θέμα της διατροφής . Πρόσφατες
έρευνες έδειξαν πως οι Έλληνες καταναλώνουν
υπερδιπλάσια από την συνιστώμενη ποσότητα κρέατος
την εβδομάδα αγνοώντας το υγιεινό διαιτολόγιο.
Ιδιαίτερα οι νέοι καταναλώνουν ως και περισσότερες
από τρεις μερίδες γλυκών την εβδομάδα ενώ συχνά
τρώνε από έξω σε βάρος του σπιτικού φαγητού. Η
πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων λιπαρών και μάλιστα
κακής ποιότητας και του αλατιού εκτινάσουν στα ύψη
των κίνδυνο καρδιακών παθήσεων ενώ σε συνδυασμό
με τις δεκάδες χρωστικές και χημικές ουσίες που
προστίθενται για να βελτιώσουν τη γεύση των

προϊόντων δημιουργούν μια διατροφική βόμβα σε
μικρούς και μεγάλους .Είναι φανερό ότι η συμπεριφορά
των Ελλήνων ως προς τον τρόπο ζωής δεν μπορεί να
αλλάξει εύκολα. Ενώ όλοι γνωρίζουν τις επιπτώσεις
της ανθυγιεινής διατροφής ελάχιστοι αλλάζουν τις
συνήθειες τους ώστε να βελτιώσουν ή να προλάβουν
την εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων. Για να αλλάξει η
συμπεριφορά αυτή θα πρέπει να αλλάξουν πολλά
πράγματα στην εκπαίδευση, την οικογένεια αλλά και
στα κοινωνικά πρότυπα και τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Η ιστορία του Μπάσκετ
Ήταν ένα κρύο και βροχερό χειμωνιάτικο
απόγευμα του 1891 όταν ο Καναδός Τζιμ Νέισμιθ, ο
νεαρός γυμναστής του Κολεγίου Σπρίνκγφιλντ της
Μασσαχουσέττης, καθόταν προβληματισμένος
στο γραφείο του. Σκεφτόταν πώς θα μπορούσε
να δημιουργήσει ένα παχνίδι για να παίζουν οι μαθητές
του σε κλειστό χώρο και ταυτόχρονα να είναι
ενδιαφέρον και θεαματικό.Η ώρα περνούσε κι άρχισε
ν' απογοητεύεται. "Άδικα πονοκεφαλιάζω", είπε και
εκνευρισμένος πέταξε στο καλάθι των σκουπιδιών ένα
τσαλακωμένο χαρτί, που όση ώρα σκεφτόταν, το
ταλαιπωρούσε στα χέρια του.
Το χάρτινο μπαλάκι μπήκε στο καλάθι και τότε
ο Νέισμιθ, σαν να χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα.
Πετάχτηκε όρθιος. Χτύπησε τα χέρια του και φώναξε
σαν νέος Αρχιμήδης: "Εύρηκα". Η ενστικτώδης κίνηση
που έκανε, του έδωσε την ιδέα πάνω στην οποία θα
στήριζε το παιχνίδι. Ο Νέισμιθ είχε σπουδάσει
θρησκευτικά, αλλά τον κέρδισε ο αθλητισμός γιατί,
όπως έλεγε κι ο ίδιος, "πιο εύκολα μπορώ να
επηρεάσω τους νεαρούς να γίνουν Χριστιανοί μέσω
του αθλητισμού, παρά με το κήρυγμα".

Η ιστορία του ποδοσφαίρου
Η ανάγκη δημιουργίας ενός κανονισμού για το
άθλημα που σήμερα ονομάζεται ποδόσφαιρο γεννήθηκε
στα μέσα του 19ου αιώνα, προκειμένου να οριοθετηθεί
το παιχνίδι σε σχέση με άλλα παρόμοια, όπως το
ράγκμπι, που παίζονται στα δημόσια σχολεία της
Αγγλίας.
Οι πρώτες κανόνες τέθηκαν στο περίφημο
κολέγιο του Κέιμπριτζ του 1848, σε μια συνεδρίαση
στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα κολέγια.
Ίτον, Χάρου και Ράγκμπι. Εννέα χρόνια, αργότερα, το
πρώτο ποδοσφαιρικό σωματείο, η Σέφιλντ, πρόσθεσε
τους δικούς της και διαφοροποίησε κάποιους άλλους.
Όλες αυτές οι προσπάθειες κορυφώθηκαν το
1863. Στις 26 Οκτωβρίου, αντιπρόσωποι ομάδων κι
ενός κολεγίου συγκεντρώθηκαν στην ταβέρνα των
Μασόνων στο Λονδίνο όπου συμφώνησαν στην ίδρυση
της Ένωσης Ποδοσφαίρου Αγγλίας και στη δημιουργία
των κανονισμών που διέπουν το άθλημα εώς σήμερα.
Τότε γεννήθηκε και ο όρος “Soccer”, όπως

ονομάζεται το ποδόσφαιρο στα αγγλικά. Η λέξη
προέρχεται από τη σύντμηση δύο λέξεων: “Social”
“Ceremony”,που στα ελληνικά σημαίνει «κοινωνική
τελετή».
Σήμερα, υπεύθυνη για την τροποποίηση των
κανονισμών
είναι
η
Παγκόσμια
Ομοσπονδία
Ποδοσφαίρου, η γνωστή μας FIFA, που ιδρύθηκε στις
21 Μαΐου του 1904 στο Παρίσι. Τιμής ένεκεν, για την
προσφορά της στο άθλημα, η Βρετανία είναι η μόνη
χώρα που διατηρεί 4 εθνικές ομάδες, αυτές της
Αγγλίας, της Σκοτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας.

Παιδί και κίνηση
Ο σημερινός τρόπος ζωής προωθεί, θα λέγαμε,
την παχυσαρκία περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
Έτοιμα φαγητά, πολλές ώρες μπροστά από μία τηλεό
ραση ή έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ελάχιστη ώρα για
άσκηση. Πρέπει παρόλα αυτά να συνειδητοποιήσουμε
πως ο τρόπος ζωής που ακολουθούμε επηρεάζει και
τα παιδιά μας. Ακολουθώντας μια μη ισορροπημένη
διατροφή χωρίς άσκηση ωθούμε όχι μόνο τον εαυτό
μας αλλά και τα παιδιά μας προς την παχυσαρκία. Η
φυσική δραστηριότητα είναι το δίχως άλλο απαραίτητη
για την υγιή ανάπτυξη. Διαφορετικά, ένα παχύσαρκο
παιδί είναι πολύ πιθανών να αντιμετωπίσει στο μέλλον
σοβαρά προβλήματα υγείας. Τα παιδιά πρέπει να γυ
μνάζονται με 60 λεπτά ήπιας σωματικής άσκησης τις
ημέρες της εβδομάδας. Τα παιδιά μπορούν να παρακο
λουθούν τηλεόραση ή να ασχολούνται με τον υπολογι
στή μέχρι 2 ώρες την ημέρα. Οι γονείς καλό είναι να
παίζουν μαζί τους ομαδικά παιχνίδια όπως ποδόσφαιρο
ή μπάσκετ. Επίσης μπορούν να βγάζουν βόλτα τον
σκύλο στη γειτονιά ή να πηγαίνουν μια βόλτα στο πάρ
κο. Για το που δεν απολαμβάνει τα αθλήματα, υπάρ
χουν κι άλλες επιλογές, όπως ο χορός ή οι πολεμικές
τέχνες. Τα παιδιά να βοηθάνε στο πλύσιμο του αυτοκι
νήτου, στο μαγείρεμα και στο φύτεμα του κήπου. Όπου
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις σκάλες και να απο
φεύγουμε το αυτοκίνητο για τις κοντινές αποστάσεις.
Τέλος καλό θα είναι να απομακρύνουμε την τηλεόραση
από τα υπνοδωμάτια των παιδιών. Επιπλέον να βά
λουμε όρια στα παιδία μας να ενασχολούνται μα τον
υπολογιστή ή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια

Η κακομεταχείριση των ζώων
Η κακοποίηση των ζωών είναι ένα συνηθισμένο
φαινόμενο , μπορούμε να πούμε καθημερινό. Μπορεί
να αρχίζει από τις αγκαλιές που παίρνουμε από τα
κατοικίδια μας χωρίς την θέλησή τους και μπορεί να
καταλήξει στον βασανισμό τους. Στους ζωολογικούς
κήπους και στο τσίρκο. Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι
τα ζώα δε βασανίζονται στους ζωολογικούς κήπους
και στο τσίρκο όπου είναι φυλακισμένα εφόσον έχουν
φαγητό και νερό. Στην πραγματικότητα όμως συμβαίνει

εντελώς το αντίθετο. Αυτά τα ζώα υποφέρουν. Τα
άγρια ζώα που θαυμάζουμε στα κλουβιά κακοποιούνται
κάθε στιγμή που βρίσκονται φυλακισμένα διότι αυτά
έχουν γεννηθεί στην άγρια φύση όπου μπορούν να
τρέχουν και να κυνηγούν ελεύθερα. Ο εγκλωβισμός
τους σε κλουβιά παραβιάζει την φύση τους και την
ισορροπία τους.
Ένα άλλο είδος κακοποίησης είναι η
χρησιμοποίηση των δερμάτων των ζώων για γούνες
υψηλής ραπτικής. Οι «κυρίες» θεωρούν ότι η γοητεία
τους μεγαλώνει φορώντας ένα ακριβό βιζόν, χωρίς να
αντιλαμβάνονται το κακό που θα πράττουν τα ζώα.

Τετράποδοι Πρωταθλητές
Κανείς εν μπορεί να φανταστεί τι έκανε τους
ανθρώπους του Calaverasνα αρχίσουν έναν από τους
πιο αστείους διαγωνισμούς. Ο διαγωνισμός άλματος
για βάτραχους διοργανώνεται από το 1928. Τα
καλύτερα 50 βατράχια διαγωνίζονται την 3η εβδομάδα
του Μαΐου κάθε χρόνο για να σπάσουν το παγκόσμιο
ρεκόρ και να κερδίσουν το χρηματικό έπαθλο. Μέχρι
στιγμής κανένας δεν έχει σπάσει το ρεκόρ των
6,55μέτρων το οποίο κατέχει το βατράχι Rosieαπό το
1968.
Έχετε ακούσει ποτέ να παλέβουν καμήλες
μεταξύ τους; Αν όχι, τότε το Sekuk στην Τουρκία σας
υπόσχεται έναν εντυπωσιακό διαγωνισμό. Αν το
παρακολουθήσει κανείς θα παρατηρήσει ότι πιο πολύ
μοιάζει με κωμωδία παρά με άθλημα. Ορισμένες φορές
οι καμήλες τρέχουν προς τους θεατές. Ευτυχώς
κανένα ατύχημα δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.
Σίγουρα θα έχετε δει κάποιο άσχημο σκυλάκι,
αλλά είχατε φανταστεί ποτέ ότι μπορεί να έχει
κερδίσει ένα βραβείο; Βραβείο ασχήμιας! Πού αλλού;
Μα φυσικά στον διαγωνισμό ασχήμιας στην Καλιφόρνια
των ΗΠΑ. Σε αυτόν τον διαγωνισμό παίρνουν μέρος
άσχημα, σκυλάκια από όλο τον κόσμο. Οι κριτές τελικά
αποφασίζουν για το πιο σκυλάκι θα κερδίσει το
χρηματικό έπαθλο (βραβείο).

Περίεργα…κι όμως αληθινά!

Περίπου 1δις. βακτήρια κατοικούν στο στόμα
σου!

Οι κατσαρίδες μπορούν να μείνουν 15 λεπτά
ΚΑΤΩ από το νερό!
Περίπου 10.000 κύτταρα του σώματος σου
χωράνε στο κεφάλι μιας καρφίτσας!
Οι γυμνοσάλιαγκες έχουν 3.000 δόντια και 4
μύτες!
Μερικά σαλιγκάρια κοιμούνται μέχρι και 3
χρόνια!
Ένας μεγάλος πύθωνας μπορεί να καταπιεί μια
ολόκληρη κατσίκα!
Τα αυτιά των αφρικανικών ελεφάντων έχουν το
σχήμα της Αφρικής!

Οι αντίθετες πλευρές του ζαριού έχουν πάντα
άθροισμα 7!
Τα μάτια σου κινούνται 80 φορές το
δευτερόλεπτο!
Από τη Γη βλέπεις πάντα την ίδια πλευρά της
Σελήνης!
Ένα μυρμήγκι μπορεί να κουβαλήσει 50 φορές
το βάρος του, σαν ένα μικρό παιδί να σηκώνει ένα
αυτοκίνητο!
Στην αρχαία Ελλάδα, τα παιδιά των πλουσίων
οικογενειών βυθίζονταν σε ελαιόλαδο κατά τη γέννησή
τους για να παραμένουν καραφλά για όλη τους τη ζωή.
Οι κροκόδειλοι ανήκουν πιο κοντά στην
οικογένεια των πτηνών παράτων ερπετών.
Μία αστραπή χτυπάει με τέτοια ταχύτητα που
θα μπορούσε να κάνει την περιφορά της Γης 8 φορές
σε 1 δευτερόλεπτο.
Το
φερμουάρ
στα
ελληνικά
λέγεται
τορμοσυνάπτης.

Αγώνας χωρίς κανένα φάουλ!

Το ματς αυτό έλαβε χώρα στις 3 Ιανουαρίου
1998. Και αντιμέτωπες είχαν τεθεί η Λέστερ Σίτυ με
την Νορθάμπτον. Η συνάντηση διεξαγόταν στο πλαίσιο
του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού του κόσμου,
του κυπέλλου Αγγλίας. Άνετα θα χαρακτήριζε κανείς
το παιχνίδι αυτό ως «μονόπλευρο» : η Λέστερ διέσυρε
την αντίπαλό της με 4-0. Το ενδιαφέρων όμως είναι
πως έπαιζε η Λέστερ για να φτάσει στην νίκη. Σε όλη
τη διάρκεια του 90λεπτου και των καθυστερήσεων, οι
παίκτες της Λέστερ δεν υπέπεσαν σε ούτε ένα φάουλ!
Ούτε ένα! Το παιχνίδι τους ήταν τόσο επιβλητικό και
καθαρό, που δε χρειάστηκε να κάνουν κανένα
απολύτως φάουλ.

ΣΚΑΚΙ: «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ»
Πολλές οι χώρες που διεκδικούν τη δημιουργία
του, από την Αίγυπτο ως την Κίνα με ένα παρόμοιο
παιχνίδι σκέψης 4.000 χρόνια πριν. Η επικρατέστερη
πάντως εκδοχή βρίσκεται στην Ινδία στην αυλή του
παντοδύναμου βασιλιά -Σεΐχη Σεράν- Σιχραν, ο
οποίος ήταν ανίκητος πολεμιστής και διέταξε τον
μεγαλύτερο σοφό της αυλής του, ένα Βραχμάνο με το
όνομα, Σισσα να δημιουργήσει ένα
νέο παιχνίδι
αντάξιο της δύναμης και της εξυπνάδας του.
Σε λίγο ο σοφός του παρουσίασε ένα παιχνίδι –
το σκάκι που παρότι δεν είχε χρυσάφια ή διαμάντια
είχε σαν πρότυπο τον πόλεμο: μια πνευματική μάχη,
την πιο αποτελεσματική σχολή για να μάθει κάποιος
την αξία του δυναμισμού, της υπομονής, του ορθού
συλλογισμού και του ηρωισμού. Σύντομα ο βασιλιάς
κατάλαβε ότι το να κουμαντάρεις μια μικρή ομάδα είναι
πολύ πιο δύσκολο από ολόκληρο στρατό και ότι το
παιχνίδι αυτό ήθελε πιο πολύ σκέψη από την πιο
δύσκολη μάχη.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι το καινούργιο παιχνίδι
έφερε την ειρήνη καθώς και αμέτρητους κόκκους
σιταριού στο δημιουργό του, το σοφό, αφού ζήτησε ως
ανταμοιβή τόσα σπυράκια όσα χωράνε στα 64
τετράγωνα της σκακιέρας: 1 για το πρώτο, 2 για το
δεύτερο, 4 για το τρίτο, 8 για το τέταρτο κ.ο.κ. Όσο κι
αν φαίνεται απίστευτο όλο το σιτάρι του κόσμου δεν
έφτανε να ικανοποιηθεί η επιθυμία του 977.677
δισεκατομμύρια τόνους ! Και δίκαια! Γιατί το σκάκι
είναι ένα σοφό παιχνίδι και παρόλο που η ουσία του
είναι « η κατάκτηση της νίκης με το νου » κανένας
ακόμη δεν κατόρθωσε να παίξει αλάνθαστα. Για αυτό
το σκάκι μοιάζει με την πραγματική ζωή : πάντα
πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο, κερδίζοντας
ή ακόμα και χάνοντας τις καθημερινές – προσωπικές
μας μάχες!

ΧΕΛΩΝΑ ΚΑΡΕΤΑ-ΚΑΡΕΤΑ
Η χελώνα είναι ερπετό. Ανήκει στην αρτίγονη
τάξη της πρωτόγονης υφομοταξίας αναψιδωτά.
Χαρακτηριστικό τους ο οστέινος θώρακας (Χέλυο) για
να προστατεύεται, την σαρκώδη γλώσσα και την
απουσία δοντιών. Υπάρχουν χερσαίες, θαλάσσιες και
αμφίβιες χελώνες. Ζουν και σε εύκρατα και σε τροπικά
κλίματα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των χελωνών είναι
το καβούκι τους, το οποίο προστατεύει το σώμα τους.

Οι
χελώνες αναπαράγονται κατά την καλοκαιρινή
περίοδο. Γεννούν αυγά τα οποία αφήνουν σε τρύπες
τις οποίες σκάβουν. Οι χελώνες στη συνέχεια δεν
έχουν καμιά σχέση με τα μικρά τους, τα οποία
μεγαλώνουν μόνα τους.Ειναι ένα φανταστικο ειδος και
ομορφο! Τα άκρα τους είναι σαν πτερύγια και ο
θώρακας τους πολύ πεπλατυσμένος. Τρέφονται με
θαλάσσια φυτά και ασπόνδυλα. Η γονιμοποιήση τους
γίνεται τους θερινούς μήνες και γεννούν περισσότερα
αυγά από τις χερσαίες και η απόθεσή τους γίνεται
τμηματικά. Σκάβει στην άμμο των παραλιών και
εναποθέτει μέσα στην λακκούβα 100-120 αυγά κατά τη
διάρκεια της νύκτας, η θερμότητα του ήλιου βοηθά
στην εκκόλαψη των αυγών. Τα αυγά έχουν το μέγεθος
μιας μπάλας του πινγκ πονγκ και παραμένουν στην
φωλιά για 50-60 ημέρες.
Οι δερματοχελώνες είναι οι μεγαλύτερες
θαλάσσιες χελώνες, με μήκος που μπορεί να φτάσει τα
2,50 μέτρα και με βάρος που ξεπερνά τα 500 κιλά και

θεωρείται περισσότερο απειλούμενο είδος από την
καρέτα-καρέτα.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΚΑΒ
Την Πέμπτη 12 Μαΐου 2011 είχαμε την ευκαιρία
να παρακολουθήσουμε ένα σεμινάριο από έναν
εκπαιδευμένο εργαζόμενο στο ΕΚΑΒ. Ο άνθρωπος
ήταν πολύ φιλόξενος και μας έμαθε πολλά χρήσιμα
πράγματα: Μάθαμε πρώτες βοήθειες
και κάποια
πράγματα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Τονίστηκε η σημασία του να μην πίνεις και να
προσέχεις όταν οδηγείς. Μας έδειξε διάφορα video με
χαρακτηριστικές παραβιάσεις του ΚΟΚ και τις
συνέπειές του. Επίσης μάθαμε πώς να προσφέρουμε
πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν
κάποιο πρόβλημα. Αυτή ήταν μία από τις καλύτερες
εκπαιδευτικές εκδρομές που έχουμε πάει και
ελπίζουμε να επαναληφθεί.

Γιορτή την 25η Μαρτίου
Η 25η Μαρτίου για εμένα και για όλα τα παιδιά
της ΣΤ τάξης ήταν μια πολύ σημαντική ημέρα. Όλοι
είχαν άγχος για το αν θα ξεχάσουν τα λόγια τους ή την
κίνηση που είχαν να κάνουν. Ο χρόνος που είχαμε δεν
ήταν αρκετός για ένα σωστό αποτέλεσμα ,παρ’ όλα
αυτά όσο καιρό κι αν είχαμε, όλοι έμειναν
ευχαριστημένοι και άξιζε τον κόπο να το κάνουμε.
Τέλος όλα καλά και θα ήθελα πάρα πολύ να
συμμετέχω και σε άλλα τέτοια αξιόλογα θεατρικά.
Γενικά ήταν μια πολύ ωραία παράσταση. Όλα
ήταν συντονισμένα χωρίς λάθος στους ρόλους. Έγινε
μια παράσταση ώστε να γιορταστεί η ημέρα της 25ης
Μαρτίου. Επίσης όλα φαίνονταν εξαιρετικά, όμως άμα
υπήρχε περισσότερος χρόνος και καλύτερα υλικά θα
είχε βγει ακόμα καλύτερη παράσταση. Ωστόσο η
γνώμη μου είναι ότι ήταν μια φανταστική παράσταση η
οποία μου δημιούργησε ένα αίσθημα χαράς και
ευτυχίας!

Σκέψεις
πάνω
στα
βιβλία
του
Ν.Καζαντζάκη : "Αναφορά στο Γρέκο","Βίος
και Πολιτεία του Α.Ζορμπά" και "Καπετάν
Μιχάλης"

Οι εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από αυτά
τα τρία βιβλία ήταν εξαίρετες. Η γλαφυρή πένα του
συγγραφέα δημιούργησε τρία υπέροχα διηγήματα. Η
συνεργασία
των
παιδιών
έφερε
εκπληκτικά
αποτελέσματα.
Επιπλέον
διδαχτήκαμε
πολλά.
Καταλάβαμε πως ο Νίκος Καζαντζάκης είναι ένας
πολύ ταλαντούχος συγγραφέας. Συνάμα έχει ευχέρεια
στο λόγο που καθηλώνει κάθε αναγνώστη. Χαιρόμαστε
που η δασκάλα μας μας έδωσε αυτή τη μοναδική
ευκαιρία να μελετήσουμε αυτά τα τόσο αξιόλογα
βιβλία.

«ΑΝ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΙΚΑΔΕ»

ΜΙΛΟΥΣΑΝ…»

-

Αυτή τη σχολική χρονιά το τμήμα Ε2 ανέλαβε
ένα πρόγραμμα με περιβαλλοντικό σκοπό και
ευαισθησία, το οποίο ονομαζόταν «Αν τα δέντρα
μιλούσαν…». Αποτελούσαμε μια ομάδα με δύο σχολεία
από την υπόλοιπη Ελλάδα, το 2ο Δημοτικό Σχολείο
Σπάρτης και το 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας
Πέλλας, με τα οποία συνεργαστήκαμε για να
δημιουργήσουμε ένα συνολικό έργο που θα έπαιρνε
μέρος στο πρόγραμμα.
Το σχολείο μας είχε αναλάβει να δημιουργήσει

μια κατασκευή και επιλέξαμε να φτιάξουμε ένα δέντρο
από φελιζόλ, με πραγματικά κλωνάρια και χάρτινα
φύλλα, στα οποία αναγράφονταν μηνύματα για τη
διάσωση των δασών, την αναγέννησή τους, μηνύματα
κατά της πυρκαγιάς και υπέρ της αναδάσωσης. Αφού
χαράξαμε και λειάναμε το φελιζόλ με κοπίδι και
γυαλόχαρτο, στη συνέχεια το χαρτώσαμε (βάλαμε
βρεγμένη εφημερίδα γύρω από τον κορμό), το βάψαμε,
βάλαμε τα κλαριά στην πάνω μεριά δημιουργώντας την
αίσθηση δέντρου, σχεδιάσαμε φύλλα από χαρτί, τα
χρωματίσαμε και γράψαμε μηνύματα πάνω τους.
Επίσης, ηχογραφήσαμε μηνύματα και ιδέες μας σε ένα
CD, τα οποία ακούγονταν μαζί με ήχους τους δάσους
και της φύσης (ποτάμι, πουλάκια ). Στην κατασκευή
μας υπήρχαν και ηχεία καθώς και το discman από το
οποίο ακούγονταν τα μηνύματά μας και οι ήχοι του
δάσους.
Στις 7 Μαΐου έγινε η απονομή των βραβείων
του διαγωνισμού στην πλατεία Συντάγματος της
Αθήνας. Μπορεί η κατασκευή μας να μην κέρδισε
κάποιο τρόπαιο στο διαγωνισμό , αλλά εμείς περάσαμε
καταπληκτικά καθώς φτιάχναμε το δεντράκι μας!
Πολλά ευχαριστώ στη δασκάλα μας και στην κυρία
Αντωνία Γρίβα, την εικαστικό του σχολείου μας που
μας συντόνισε και μας βοήθησε τόσο πολύ!
Στην κατασκευή πήραν μέρος όλοι οι μαθητές
του Ε2: Μαρί Διονυσοπούλου, Κωστής Καραγκούνης,
Κωνσταντίνος Κλειδής, Μάνος Κόκκινος, Χάρης
Κόρρο, Ανέστης Κολίτσης, Μανώλης Λευθεριώτης,
Γιάννης Μακρυπόδης, Γεωργία Μακρυδάκη, Φιλιώ

Νεμπίαϊ, Γιούρι Κουτσουβίνας, Ζαχαρένια Παντελάκη,
Φωτεινή Μπούτζουκα, Νικολέτα Ποθητού, Αντώνης
Κωστόπουλος, Χρύσα Παλιεράκη, Μυρτώ Σταματάκη,
Αναστασία Νικηφόρου. Πολλά ευχαριστώ να πούμε και
στα παιδιά του Ολοήμερου του Σχολείου μας, που
εργάστηκαν κι αυτά για να ολοκληρωθεί το δέντρο μας.

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ
Η Κερκίνη δημιουργήθηκε το 1932, όταν έγινε
το φράγμα στην περιοχή του Λιθότοπου, ώστε να
συγκρατεί τα νερά του ποταμού Στρυμόνα και
αργότερα χρησιμοποιήθηκε σαν μέρος αποθήκευσης
νερού για την άρδευση της πεδιάδας του Νομού. Το
1982, λόγω της μείωσης της χωρητικότητας της
λίμνης εξαιτίας των φερτών υλών από το Στρυμόνα,
κατασκευάστηκε νέο φράγμα. Η έκταση της λίμνης
ποικίλλει από 54.250 έως 72.110 στρέμ. ανάλογα με
την εποχή. Θαυμασμό προκαλούν τα παραποτάμια
δάση, τα νούφαρα, και η ποικιλία των ψαριών που
αποτελούν και πηγή εισοδήματος για πολλούς
κατοίκους της περιοχής. Η λίμνη τροφοδοτείται με

νερό κυρίως από το Στρυμόνα και λιγότερο από τους
Κερκινίτη και κρούσια.
Τα τελευταία χρόνια η Κερκίνη γνωρίζει μεγάλη
τουριστική ανάπτυξη και με την ελεγχόμενη
αξιοποίησή της βοηθά και στην ενίσχυση των
εισοδημάτων των κατοίκων της περιοχής. Οι
σημαντικότερες απειλές για τη λίμνη, εκτός από τις
φερτές ύλες του Στρυμόνα, είναι η ρύπανση του
Στρυμόνα, η παράνομη υλοτόμηση, η παράνομη αλιεία,

το παράνομο κυνήγι, οι επισκέψεις στις αποικίες των
πουλιών που έχουν αρνητικές συνέπειες στην

αναπαραγωγή τους και η ανύψωση αναχωμάτων που
συντελεί στην ελάττωση των ειδών των ψαριών. Στη
λίμνη ζει και ο μεγαλύτερος πληθυσμός βουβαλιών
στην Ελλάδα: υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 500. Η
λίμνη και η περιοχή γύρω από αυτή προσφέρεται για
περιβαλλοντική εκπαίδευση και αποτελεί ιδανικό
μέρος για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού ώστε να
συγκεντρώνει πλήθος ανθρώπων που αγαπούν τις
ειδικές μορφές τουρισμού και την οικολογία.

Οι καλύτερες ομάδες
δεκαετίας του 21ου αιώνα

της

πρώτης

Ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ελληνική
ομάδα την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, όπως
ανακοίνωσε η διεθνής ομοσπονδία ιστορίας και
στατιστικής του ποδοσφαίρου (IFFHS). Η ομάδα της
Αθήνας είναι στην 24η θέση του κόσμου , με τον
Ολυμπιακό να είναι στην 34η θέση και την ΑΕΚ ΣΤΗΝ
48η.Καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη βάσει στατιστικής
είναι η Μπαρτσελόνα, με τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
και Λίβερπουλ να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.
Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα:
Μπαρτσελόνα
2.550
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
2.523
Λίβερπουλ
2.414
Άρσεναλ
2.410
Ίντερ
2.358
Μπάγερν Μονάχου
2.315
Μίλαν
2.296
Ρεάλ Μαδρίτης
2.257
Τσέλσι
2.235
Ρόμα
2.028
Οι καλύτερες ελληνικές ομάδες:
24. Παναθηναϊκός
1.535
34. Ολυμπιακός
1.448,5
48. ΑΕΚ
1.287
91. ΠΑΟΚ
927
129. Άρης
715,5
171 .Πανιώνιος
589,5
187. Ξάνθη
559,5
197. Ηρακλής
544
360. ΟΦΗ
348,5
370. Λάρισα
339

Τι γίνεται…. κάθε 20΄ στο Facebook ?
1 εκ. κοινές υπερσυνδέσεις
2.716.000 φωτογραφίες χρηστών
1.484.000 προκλήσεις σε εκδηλώσεις
1.851.000 status updates
1..972.000 αποδεκτές προτάσεις φιλίας
1.587.000 μηνύματα τοίχου
10.202.000 σχόλια
2.716.000 προσωπικά μηνύματα

Προσκοπισμός
κατασκήνωση …

Μοιάζει

με

Ο προσκοπισμός είναι μια εθελοντική, μη
πολιτική παιδαγωγική κίνηση, για νέους ανθρώπους,
ανοικτή σε
όλους,
χωρίς
διάκριση
καταγωγής
, φυλής ή
πιστής , με
σκοπό να
συμβάλλει
στην ανάπτυξη των νέων σωματικά , διανοητικά,
κοινωνικά
και
πνευματικά
μέσω
την
αλληλοεκπαίδευσης με έμφαση στην υπαίθρια ζωή !!!
Τι κερδίζουν τα παιδιά από την κατασκήνωση ?
Κάνουν νέους φίλους
Γνωρίζουν την φύση
Αποκτούν αυτογνωσία
Νιώθουν ελεύθερα
Αγαπούν τον αθλητισμό

Παγκόσμιες ημέρες
3 Μαΐου - Παγκόσμια ημέρα του Ήλιου
3 Μαΐου - Παγκόσμια ημέρα της Ελευθερίας του
Τύπου
2η Κυριακή Μαΐου - Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας
09 Μαΐου - Παγκόσμια ημέρα της Ευρώπης
15 Μαΐου - Παγκόσμια ημέρα της Οικογένειας
17 Μαΐου - Παγκόσμια ημέρα των Τηλεπικοινωνιών
18 Μαΐου - Παγκόσμια ημέρα των Μουσείων
19 Μαΐου - Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού
21 Μαΐου - Παγκόσμια ημέρα της Πολιτιστικής
Ανάπτυξης
21 Μαΐου - World Day for Cultural Diversity for
Dialogue and Development
22 Μαΐου - International Day for Biological
Diversity
25 Μαΐου - Ημέρα της Αφρικής
28 Μαΐου - Παγκόσμια ημέρα της Δράσης
29 Μαΐου - Παγκόσμια ημέρα Ειρηνιστών των
Ηνωμένων
31 Μαΐου - Παγκόσμια ημέρα κατά του Καπνίσματος

ΒΑΘΜΟΙ!!!

Πήραμε ΒΑΘΜΟΥΣ (ωχ!) τα πήγαμε πολύ καλά και ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι.

ΠΑΡΕΛΑΣΗ!!!

Στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου συμμετείχαν πολλά παιδιά και απ’ ότι μας είπαν πέρασαν τέλεια! Ο κύριος
Καλλιγιάννης τους είπε ότι τα πήγαν τέλεια ΚΑΙ ότι είναι περήφανος γι΄ αυτούς.

ΚΕΙΚ
Υλικά:
1 νεροπότηρο λαδι
1νεροπότηρο ζάχαρη
1 νεροπότηρο φρέσκο χυμό πορτοκαλιού
Ξύσμα λεμονιού-πορτοκαλιού
3 αυγά
2 μπέικι
Όσο αλεύρι χρειαστεί

Εκτέλεση:
Βάζουμε τη ζάχαρη σε μια λεκάνη και όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ρίχνουμε το αλεύρι σιγά σιγά. Έπειτα βάζουμε το
μίγμα σε ένα λαδωμένο ταψί. Το ψήνουμε στους 250 βαθμούς για 30-40 λεπτά. Το κέικ είναι έτοιμο! Τώρα μπορείτε
να το απολαύσετε.

Ψυχαγωγία

1._ _ Α _ _ _
2._ _ _ Τ _ _ _ _
3._ _ Ε_ _ _
4._ _ _ _ _Υ _ _ _
5._ _ _ Ο _ _ _ _ _
6._ _ _ _Α_ _ _
7. _ _ _Α_

ΠΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
ΤΙ ΠΕΤΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΤΙ ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟ ΜΑΓΙΑ
ΤΙ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΠΟΙΑ ΦΥΛΗ ΦΟΡΟΥΣΕ ΚΑΠΕΛΑ ΜΕ……ΦΤΕΡΑ
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΒΡΑΒΕΙΑ……….

Το ήξερες ....
Το λάμα εάν σε συμπαθήσει μπορεί να σε φτύσει.
Η έρημος Ατακάμα στη Χιλή , είναι το πιο άνυνδρο μέρος του πλανήτη. Βρέχει περίπου 1 χιλιοστό τον χρόνο.
Ο μέσος άντρας βγάζει ένα κιλό γένια σε περίπου 30 χρόνια.
Η συγγραφέας του Harry Potter JK Rowling κερδίζει 10 δολάρια το δευτερόλεπτο.
Η Coca-Cola ίσως να περιέχει αίμα ταύρου.

Ένα καγκουρό δεν μπορεί να πηδήξει αν η ουρά του δεν αγγίζει το έδαφος
Ο θόρυβος σε ένα εστιατόριο είναι 100,000 φορές πιο δυνατός από ένα ρολόι που χτυπάει, μια ροκ συναυλία
1000000 φορές και δυνατά ακουστικά 10,000,000,000 φορές
Το 1/4 της Ρωσίας είναι καλυμμένο με δάσος
Μια γυναίκα στη Σαουδική Αραβία δικαιούται να πάρει διαζύγιο αν ο άντρας της δεν της δώσει καφέ
Ο καρχαρίας μπορεί να μεγαλώσει καινούρια δόντια σε μια βδομάδα
Περίπου 1/3 των Αμερικανών τραβάνε το καζανάκι ενώ κάθονται ακόμη στην τουαλέτα
Ενας αστερίας μπορεί να γυρίσει τον εαυτό του από μέσα προς τα έξω
Η καρδιά μιας φάλαινας κτυπά μόνο 9 φορές το λεπτό
Οι μυρμηγκοφάγοι προτιμούν τους τερμίτες από τα μυρμήγκια
Στο Άλμπερτ Άινσταιν προσφέρθηκε η προεδρία του Ισραήλ το 1952
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1.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
2.ΜΟΥΣΙΚΗ
3.ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
4.ΘΕΑΤΡΟ
5.ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
6.ΤΑΞΗ
7.ΘΡΑΝΙΟ
8.ΒΙΒΛΙΟ
9.ΚΑΣΕΤΙΝΑ
10.ΜΟΛΥΒΙΑ
ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ
Ένα γατάκι έπεσε σ’ ένα πηγάδι βάθους 10 μέτρων. Κάθε μέρα ανέβαινε 3 μέτρα, αλλά το βράδυ γλιστρούσε
πίσω 2 μέτρα. Σε πόσες μέρες βγήκε το γατάκι από το πηγάδι;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 8 μέρες. Κάθε μέρα, ανεβαίνει 1 μέτρο. Στις 7 μέρες θα έχει ανέβει 7 μέτρα. Την 8η μέρα θα
ανέβει 3 μέτρα και θα πηδήξει έξω από το πηγάδι.
Ένας καθηγητής, 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;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήταν πεζός.
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 ?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήταν καραφλός.

λέει:

Ο Τοτός
Ο Τοτός στο φαρμακείο:
Ο Τοτός πάει στο φαρμακείο και λέει στον φαρμακοποιό :
-Παρακαλώ μπορείτε να μου δώσετε ένα κουτί ακετυλοσαλυκιλικό οξύ;
-Ασπιρίνες θέλετε να πείτε!
-Ναι, αλλά δεν μπορώ να προφέρω αυτήν την λέξη!
Μεταξύ υπαλλήλων
-Ο διευθυντής σκέφτεται να σε διώξει από την δουλεία.
- Γιατί; Επειδή κοιμάμαι στο γραφείο;
-Όχι, επειδή ροχαλίζεις και δεν τον αφήνεις να κοιμηθεί κι αυτός!
Τηλεφώνημα
Χτυπάει το τηλέφωνο και το σηκώνει η σύζυγος. Μόλις το κλείνει τρέχει χαρούμενη στον άντρα της και του

-Είδες που όλο με κατηγορείς ότι μιλάω ώρες στο τηλέφωνο; Μόνο 20 λεπτά το κράτησα.
-Μην μου πεις! Και ποιος ήταν; λέει ο άντρας

-Δεν ξέρω! Πήραν λάθος αριθμό!

Το κίτρινο φρούτο
Ήταν ένα παιδί που όλα τα φωνήεντα τα αντικαθιστούσε με το «α». Για να λυθεί το πρόβλημά του , η μητέρα
του αποφασίζει να πάει σε κάποιο γιατρό.
-Αρχικά, παιδί μου, ηρέμησε και επανέλαβε μετά από εμένα τη φράση «ένα κίτρινο φρούτο».
-«Άνα κάτρανα φράτα», λέει το παιδί.
-Οοοοοχι! Πάμε ξανά…«ένα κίτρινο φρούτο».
-«Άνα κάτρανα φράτα», ξαναλέει το παιδί.
- «Ένα κίτρινο φρούτο», επαναλαμβάνει φανερά εκνευρισμένος ο γιατρός.
-«Άνα κάτρανα φράτα», επιμένει το παιδί.
Αυτό συνεχίστηκε για αρκετή ώρα οπότε ο γιατρός, έξω φρενών, πετάγεται από την καρέκλα, πιάνει το παιδί
από το γιακά και φωνάζει:
-Πες «ένα κίτρινο φρούτο», αλλιώς θα σε πετάξω από το παράθυρο! Και το παιδί τρομαγμένο φωνάζει;
-« Μπανάνα!»
Γιατί είναι απίθανο να βρέχει 2 μέρες συνεχόμενα;
Υπάρχει στη μέση και η νύχτα.
Ένας υπάλληλος καθάριζε τα τζάμια παραθύρων ενός πανύψηλου κτιρίου γραφείων, όταν γλίστρησε και έπεσε
από μια σκάλα 18μ. Πώς δεν τραυματίστηκε;
Στεκόταν στο χαμηλότερο σκαλί.
Είναι ένα νεογέννητο μωράκι που η μητέρα του είναι μαύρη και ο μπαμπάς του λευκός. Τι χρώματα δόντια έχει;
Τα νεογέννητα δεν έχουν δόντια.
Μέσα σε μια λίμνη μια πάπια κολυμπάει. Πάνω στην ουρά της κάθεται μια γάτα. Αν βουτήξει η πάπια , τι θα
πάθει η γάτα;
Η γάτα κάθεται πάνω στην ουρά της- στη δική τους ουρά- πιθανών στην όχθη της λίμνης να κοιτά την πάπια να
κάνει βουτιές!
Ο καθηγητής βγήκε μια βόλτα στην εξοχή όταν ξαφνικά άρχισε να βρέχει. Ήταν τελείως εκτεθειμένος αλλά
δεν βράχηκε τρίχα από το κεφάλι του! Πώς έγινε αυτό;
Ήταν τελείως φαλακρός.
Αν απόψε στις 12 βρέξει, μετά από 72 ώρες ποια είναι η πιθανότητα να υπάρχει λιακάδα;
Καμία πιθανότητα. Σε 72 ώρες είναι πάλι μεσάνυχτα.
Δύο άντρες παίζουν τένις. Έπαιξαν πέντε σετ και ο καθένας κέρδισε 3 σετ. Πώς γίνεται αυτό;
Δεν έπαιζαν μαζί.
Ένας άντρας έχει κάνει 43 γάμους με 43 διαφορετικές γυναίκες. Μόνο μία από αυτές πεθάνει και οι τρεις από
αυτές έχουν πάρει διαζύγιο. Παρόλα αυτά δεν έχει διαπράξει κανένα απολύτως έγκλημα. Πώς γίνεται αυτό;
Είναι ιερέας.
ΧΙΛΙΑ ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ ΦΟΡΟΥΝ ΚΑΦΕ ΦΕΣΑΚΙΑ.ΤΙ ΕΙΝΑΙ?
Ο ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΜΟΥ Ο ΖΩΝΑΡΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΖΩΝΕΣ ΖΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΑΠ΄ ΕΞΩ.ΤΙ
ΕΙΝΑΙ?
Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΕΣΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑ ΠΟΔΑ ΣΤΕΚΕΙ.ΤΙ ΕΙΝΑΙ?
Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλο τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:
- "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολωκοτρόνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται
ακόμα."
Μπαίνει στην αίθουσα ο Τοτός και τον ρωτά ο δάσκαλος:
- "Πότε γεννήθηκες;"
- "Το 1821!"
- "Πως σε λένε;"
- "Θεόδωρο Κολωκοτρόνη!"
- "Μα καλά τι λες, τρελάθηκες;"
- "Δεν ξέρουμε, ερευνάται ακόμα!

Γυρνάει ο Γιαννάκης από το σχολείο και τον ρωτάει ο πατέρας του:
- Λοιπόν; Σήμερα δεν θα παίρνατε βαθμούς; Πού είναι ο έλεγχος σου;"
- "Θα στον φέρω αύριο. Σήμερα τον δάνεισα στην Μαίρη."
- "Στην Μαίρη; Αυτή δεν είναι η πρώτη στην τάξη;"
- "Ναι."
- "Και τι τον ήθελε τον έλεγχό σου;"
- "Ήθελε να κάνει πλάκα στους γονείς της!"
Στο μάθημα της Γεωγραφίας:
- Τάκη, για δείξε μας στο χάρτη πού είναι η Αμερική.
- Εδώ!
- Μπράβο παιδί μου.
- Τώρα εσύ Νατάσσα, για πες μας, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;
- Ο Τάκης!!
Πώς λέγονται όλες οι πρίζες του σπιτιού;;; ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ !!!χαχαχαχα
Πώς λέγεται ο κόκορας που πάει να πηδήξει από ένα γκρεμό και τελικά δεν πηδάει;;;;;
Η Πρόκα
Ένα πρωί ο Γιάννης βλέπει το φίλο του το Γιώργο να κουτσαίνει.
-Γιατί κουτσαίνεις; τον ρωτάει.
-Ας’ τα, που να σ’ τα λέω…Είδα στον ύπνο μου ότι πάτησα μια πρόκα, του απαντά.
Μα κι εσύ ξυπόλυτος κοιμόσουν; αναρωτιέται ο Γιάννης !!!
Στο σχολείο
-Ξέρεις να μας πεις δύο αντωνυμίες;
-Ποιος ; Εγώ ;
-Μπράβο παιδί μου.
Στο σχολείο ο δάσκαλος ρωτά για τα σημεία της στίξης:
-Τι είναι, Βασίλη, η παύλα(-);
-Tο θηλυκό του Παύλου , κύριε!
Ο μπαμπάς στο γιο….
-Πρόσεχε, Άκη , τα παλιά και σκονισμένα βιβλία γιατί
έχουν μικρόβια.
-Μη φοβάσαι, μπαμπά , δεν πιάνω ποτέ μου βιβλίο.
Το 0 και το 6
Τι λέει το μηδέν στο έξι : Σου πετάει ένα τσουλούφι.
Συζήτηση μεταξύ δύο τρελών
-Μήπως είσαι φρυγανιά;
-Όχι , πως σου ήρθε αυτό.
-Να, επειδή εγώ είμαι βούτυρο, έλεγα να ξαπλώσω λιγάκι
Ένας σκύλος και μια γάτα είναι μέσα σε ένα κουτί. Ποιος θα βγει πρώτος ;
-Ο σκύλος
-ΓΙΑΤΙ???
-Γιατί κλάνει το γατί
χαχαχαχαχαχα!!
Πώς λέγεται ο μπόμπο μάστορας που πίνει πολλές μπίρες ?
-μπομπιρας

ΚΟΤΑ!!!! Χαχαχαχα

Ο πόντιος
Ένας πόντιος πιάνει δουλειά σε ένα σούπερ-μάρκετ
-Κάποιος πελάτης τον πλησιάζει και του λέει :
-Σε παρακαλώ κόψε μου ένα τέταρτο σαλάμι .
-Ο πόντιος αρχίζει να κόβει την μία φέτα μετά την άλλη χωρίς να λέει να σταματήσει .
-Τι θα γίνει ρε παλικάρι , ρωτάει ο πελάτης , ένα τέταρτο σου είπα .
-Σιγά ρε φιλαράκο , του απαντά ο πόντιος , ούτε πέντε λεπτά δεν έχουν περάσει ακόμα!
Τι κάνουν οι ξανθιές πριν κοιμηθούν; Δένονται στα κρεβάτια τους μην τους πάρει ο ύπνος!..
Πώς λέγεται το έντομο που κυκλοφορεί με ταξί; - Εν τω μεταξύ.
Γιατί τα σαλιγκάρια υποφέρουν από το κρύο; Γιατί αν ανάψουν τζάκι μέσα στο σπίτι...κάηκαν!
Ποιο είναι το αντίθετο τής λέξης "μηχανόβιος" ;Απάντηση: "βιομήχανος".

ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Στην ελληνική λαογραφία ο όρος γλωσσοδέτης ή γλωσσολύτης ή και "καθαρογλώσσημα"
αποτελεί συνήθως μια πρόταση, την οποία πρέπει κανείς να επαναλάβει ή να επαναλαμβάνει συνεχώς ταχύτερα, με
λέξεις που μοιάζουν μεταξύ τους, περισσότερο όμως πλαστές, και που καθίστανται έτσι δυσπρόφερτες προκαλώντας
τα γέλια με τους αποτυχόντες την ορθή επανάληψη.
Βρίσκω πόρτες κλειδωτές, κλειδωμένες και κλειδαροαμπαρωμένες.
Κοράλλι πετροκόραλλο και πετροκοραλλάκι.
Aσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη.
O παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή.
Φτού σκουληκομυρμιγκότρυπα.
Ο τζίτζιρας ο μίτζιρας ο τζιτζιμιτζιχότζιρας ανέβηκε στη τζιτζιριά τη μιτζιριά τη τζιτζιμιτζιχοτζιρια και έριξε
τα τζίτζιρα τα μίτζιρα τα τζιζτιμιτζιχότζιρα.
Φίλος έδωσε σε φίλο τριαντάφυλλο με φίλο. Φίλε φύλαγε το φύλλο, μην το δώσεις σε άλλο φίλο.
Αστεία αναπάντητα ερωτήματα :
1.Γιατι η λέξη μονοσύλλαβη είναι πεντασύλλαβη ?
2.Γιατι όταν σου λέει κάποιος ότι ο ουρανός έχει 100.000.000 αστερία τον πιστεύεις και όταν σου λέει κάποιος
ότι το παγκάκι είναι φρεσκοβαμμένο πρέπει να το τσεκάρεις με το δάκτυλο σου ?
3.Αφού το κολύμπι αδυνατίζει ,τι λάθος κάνουν οι φάλαινες ?
4.Ποσα απίδια βάζει επιτέλους αυτός ο σάκος ?
5.Πως γίνεται η μύτη μας να τρέχει και τα πόδια μας να μυρίζουν ?
6.Υπαρχει άλλη λέξη για το συνώνυμο ?
7.Γιατι δεν υπάρχει γατοτροφή με γεύση ποντικού?
Αγγελίες:
1.Ζητείται δάσκαλος με γνώσεις σε όλα τα βασικά μαθήματα(π.χ. γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία κ.α.) και να
αντέχει επί 7 ώρες το κάθε παιδί και τις παραξενιές του.
2.Ζητείται μαθητής να προσέχει στο μάθημα για να πει στους υπόλοιπους τι έλεγε η δασκάλα.
Και 3 και σημαντικότερο …

Ζητείται ο σκύλος του γείτονά μου !!! χαχαχαχαχα………

