Mέσα θα βρείτε:
Συνεντεύξεις - άρθρα
Κανονισμούς - Αντικανονισμούς
Τεχνολογία
Ψυχαγωγία
Εκδρομές
Συνταγές επιτυχίας
Οικολογικές ανησυχίες
Όλες τις δράσεις μας
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ª·ıËÙ‹˜, Ô ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔ˜!
Δεν χρειάζεται να γίνει
έρευνα από ερευνητικό
κέντρο για να διαπιστώσει κάποιος ότι ο Έλληνας μαθητής είναι ο πιο
σκληρά εργαζόμενος,
αρκεί μόνο να ακολουθήσει το πρόγραμμά του
για μια ημέρα.
Γύρω στις 8.00 π.μ. με
την ασήκωτη τσάντα
στους ώμους τρέχει στο
σχολείο, άλλες φορές γεμάτος άγχος για το τέταρτο τεστ της εβδομάδας, άλλες πάλι βαριεστημένα γιατί τον περιμένει το μίλα-μίλα ενός
δασκάλου που δεν είναι
σε θέση να τον εμπνεύσει
και άλλες λίγο θυμωμένα που για ένα 7ωρο θα

™Î›ÙÛÔ:
¡›ÎÔ˜ ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿ÎË˜, ∂1

Η ζωή στην τελευταία τάξη του δημοτικού
Όλα τα παιδιά περιμένουν κάποτε να φτάσει η στιγμή ώστε να πάνε στην έκτη δημοτικού, για να πάνε
έπειτα στο γυμνάσιο. Στην αρχή λες «άντε να τελειώσει
και αυτή η τάξη!». Όμως μετά από κάποιους μήνες
αρχίζεις να αναρωτιέσαι: «αφού θα πάω στο γυμνάσιο
μπορεί να χάσω τους φίλους μου». Τότε είναι που καταλαβαίνεις την αληθινή αγάπη για το δημοτικό.
Έπειτα συνηθίζεις την έκτη και δεν θες να φύγεις. Αυτό το συναίσθημα το προκαλούν τα παιχνίδια που

παίζεις στο σχολείο με τους φίλους σου, οι ίδιοι οι φίλοι ακόμα και οι δάσκαλοι που θέλουν το καλό μας
αλλά εμείς νομίζουμε ότι θέλουν να είμαστε η πιο διαβαστερή τάξη στο σχολείο.
Εγώ που πάω στην έκτη δημοτικού στην αρχή ένιωθα πολύ στενάχωρα επειδή πρέπει να περιμένω έναν
ολόκληρο χρόνο. Όμως τώρα λέω μακάρι να μη τέλειωνε αυτή η εμπειρία. Η άποψή μου είναι ότι το δημοτικό είναι και θα είναι μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μας και ότι όλα τα παιδιά που φεύγουν
από την έκτη δημοτικού αλλά και από το δημοτικό
δεν φεύγουν χαρούμενα αλλά λίγο στενάχωρα. Όμως
δεν πειράζει γιατί στο γυμνάσιο ελπίζουμε πως θα ζήσουμε ακόμα περισσότερες καλές στιγμές
Στενάχωρα φεύγω από το δημοτικό
(με μια χαρά τόσο δα μικρό)
μα τι να κάνω κι εγώ
πρέπει να πάω να σπουδάσω
τη δουλειά που αγαπώ
Κλέβις Μουράτι, Στ3 τάξη

είναι αναγκαστικά καρφωμένος σε μία καρέκλα
για να «γεμίσει» γνώση.
Επιτέλους όμως, στις
2.00 μ.μ. ακριβώς, χτυπά το κουδούνι για να
σχολάσει κι αυτός πετιέται σαν ελατήριο λες και
τέλειωσε ένα μαρτύριο.
Με την ασήκωτη τσάντα
χαίρεται τη διαδρομή
για το σπίτι κουβεντιάζοντας ή κάνοντας αστεία
με τους συμμαθητές
του, ίσως είναι το πιο ευχάριστο διάλειμμα της
ημέρας!
Μόλις φτάσει στο σπίτι
ξεκινά ένα άλλο μαρτύριο, να φάει βιαστικά, να
αποφύγει να απαντήσει
στο βασανιστικό ερώτημα

της μαμάς για το βαθμό
που πήρε στο τεστ και
φυσικά να διαβάσει για
το φροντιστήριο ξένων
γλωσσών: αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ρωσικών, κινέζικων. Φορτώνεται λοιπόν την άλλη τσάντα, αυτή των φροντιστηρίων και τρέχει να προλάβει το άλλο μάθημα,
που διαρκεί 1-2 ώρες.
Η συνέχεια γνωστή, η
εικόνα ενός παιδιού
κουρασμένου, θλιμμένου και στην καλύτερη
περίπτωση αγανακτισμένου, που οι μεγάλοι δεν
του επιτρέπουν να ζει ως
παιδί.
∂Ï›‰· ∫ˆÛÙ¿ÎË, ∂1

∞Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ™Ù3
Τώρα που τελειώνω το Δημοτικό
με χαρά μεγάλη το αποχαιρετώ
Κλείνουν τα σχολεία, φεύγουν τα παιδιά
φεύγουν οι δασκάλοι, να ’σου η ξεγνοιασιά
Κλείνουν και οι τάξεις, μια σιωπή παντού
να το καλοκαίρι τ’ αποχωρισμού
Καλοκαίρι έρχεται , παίζουν τα παιδιά
μια και περιμένουν τ’ άλλα τα σχολειά
Όλα τα εκτάκια φεύγουνε γι’ αλλού
τη ζεστή αγκαλιά αφήνουν, του Δημοτικού
Χαιρετάνε τους δασκάλους και το διευθυντή
κι όλα όσα πέρασαν ευχάριστα μαζί
Έξι χρόνια ανέμελα πέρασαν με μιας
φεύγοντας θα πάρουν σκέψεις της χαράς
Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε το Δημοτικό σχολειό
στην καρδιά τους μέσα το κρατούν σαν φυλακτό.

2

2ο ΔHMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ªÂÚÈÎ¤˜ ·ﬁ ÙÈ˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ Ì·˜

Η γιορτή για την επέτειο του
ολοκαυτώματος του Αρκαδίου.

Ο κ. Δαφέρμος για τα
επαγγέλματα που χάνονται.

Το φιλανθρωπικό παζάρι πούλησε και αξιοποίησε τα φρούτα του σχολείου

Οι νικητές
από το κηνύγι του θησαυρού.

Το φιλανθρωπικό παζάρι.

Διαγωνισμός γλάστρας.

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή μας.

Καθαρισμός των ακτών.

Επίσκεψη στη ΔΕΥΑΡ.

Στις Μαργαρίτες...

Στο ναυτικό μουσείο.

Η συμμετοχή μας
στους κολυμβητικούς αγώνες.

Παραγωγή ταινίας μικρού μήκους.

Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Ανωγείων...
Παιχνίδια στο βουνό.

Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Ανωγείων...
Πρόγραμμα: «Όταν το νερό
αγκάλιασε την πέτρα»

Στο κεροποιείο Φορτσάκη.

Η Δ’ τάξη στο σπήλαιο Ζωνιανών.

ΚΑΜΑΡΑΚΙ
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Tο ψυγείο

ΔÔ „˘ÁÂ›Ô ÔÏ˘ÌË¯¿ÓËÌ·: ÌÈ· ÚﬁÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ

Πριν την εφεύρεση των ψυγείων ήταν γνωστό ότι τα
τρόφιμα διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν βρίσκονται σε ψυχρό περιβάλλον.
Προσπάθειες για την κατασκευή ενός ψυγείου έγιναν κατά τα τέλη του 19ου αιώνα. Το ηλεκτρικό ψυγείο εφευρέθηκε το 1914 από τον Nathaniel B. Wales
στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν προσπαθώντας να φτιάξει
ένα απλό, ηλεκτρικό ψυγείο για οικιακή χρήση. Τα
πρώτα ψυγεία λειτουργούσαν με πάγο, ενώ η ψυκτική
τους ικανότητα διαρκούσε μέχρι να λιώσει ο πάγος,
συνήθως μία μέρα. Μετά την κατασκευή της αντλίας
θερμότητας, η οποία λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα
εμφανίστηκαν στην αγορά τα ηλεκτρικά ψυγεία. Με
τον καιρό τα ηλεκτρικά ψυγεία εξελίχθηκαν, έτσι στην
αγορά κυκλοφορούν ψυγεία με κατάψυξη και κάποια
άλλα έχουν και περιφερειακούς μηχανισμούς. Τα
πρώτα ηλεκτρικά ψυγεία λειτουργούνσαν με φρέον, το
οποίο αποδείχθηκε ότι προκαλεί την τρύπα του όζοντος και απαγορεύτηκε η χρήση τους.
ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·ÎÚ‹, ™Ù 1

Τα σημερινά ψυγεία είναι
έτσι, βαρετά και απλά.
Εμένα έτσι μ’ αρέσει το ψυγείο και ας έχει και το όνομα
ψυγειοραδιοφωνοεπιτραπεζιοτηλεορασοκουμποψυγείο.
Τα μελλοντικά ψυγεία όμως
θα είναι φανταστικά και θα είναι κάπως έτσι:
N›ÎÔ˜ ∞Ú¿ÌÔÁÏÔ˘
XÚÈÛÙ›Ó· ª·ÎÚ‹, ™Ù 1

H I™Δ√ƒπ∞ Δ√À æÀ°∂π√À
Όπως γνωρίζουμε όλοι πριν πολλά χρόνια δεν
υπήρχαν ψυγεία, οπότε τα τρόφιμα δεν διατηρούνταν για πολύ καιρό δηλαδή μούχλιαζαν. (Τι αηδία!). Μετά όμως κατά τα τέλη του 19ου αιώνα ήρθε ένας «Αϊνστάιν» και δημιούργησε το πρώτο ψυγείο. Το όνομα αυτού του «Αϊνστάιν» είναι
Nathaniel B. Wales όπου στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν προσπαθούσε να φτιάξει ένα απλό ψυγείο. (Ε
μα! Όταν τον βαπτίζανε γλυστρίδα έτρωγε;)
Τα πρώτα ψυγεία πριν ακόμα και του «Αϊνστάιν»
λειτουργούσαν με πάγο και διαρκούσαν μέχρι να
λιώσει ο πάγος. (Τι βαρετό!).
Μετά όμως την κατασκευή της αντλίας θερμότητας
η οποία λειτουργεί με ρεύμα εμφανίστηκαν στην
αγορά τα πρώτα ηλεκτρικά ψυγεία. (Πολύ επιστημονικά δεν σας τα λέω; Δεν πειράζει). Αργότερα εξελίχθηκαν και είχαν και κατάψυξη! (Σιγά το πράγμα! Για αυτούς ήταν θαυμάσιο για εμάς πάλι βαρετό!). Τα πρώτα ψυγεία λειτουργούσαν με φρέον (κάτι που δεν ξέρω για να σας εξηγήσω) το οποίο τελικά προκαλούσε την τρύπα του όζοντος. Μετά από
λίγο καιρό απαγορεύτηκε η χρήση τους.
¡›ÎÔ˜ ∞Ú·Ì·Ù˙ﬁÁÏÔ˘, ™Ù 1

N›ÎÔ˜ ∞Ú¿ÌÔÁÏÔ˘, ™Ù1

ΔÔ Ú·‰ÈﬁÊˆÓÔ
Πριν από πολλά χρόνια
(μετά το 1912) ο Γουλιέλμος Μαρκόνι εφήυρε το
ραδιόφωνο (να ’ναι καλά).
Η πρώτη ραδιοφωνική
υπηρεσία συγκροτήθηκε
το 1920 (δεν ήμασταν και
πολύ τυχεροί). Να σας πω
καλά που το εφήυρε διότι
εντάξει στα παιδιά και οι
γονείς χρήσιμο είναι.
Χρήσιμο επίσης είναι και
για τους ηλικιωμένους,
γέρους. Μην παραξενεύεστε διότι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων που
έχουν καταρράκτη μπορούν να μάθουν τα νέα
πιο εύκολα αλλά και να
ακούν τραγούδια να περνάει η ώρα τους! (χα, χα).
Η εφεύρεσή του αυτή
ήταν πολύ σημαντική για
τον πολιτισμό μας (θα
πρέπει να έβγαλε πολλά

ΔÔ Ú·‰ÈﬁÊˆÓÔ
ÙÔ˘ ·ÚÂÏıﬁÓÙÔ˜

λεφτά!).

™Δ√ ªE§§√¡
Το ραδιόφωνο δεν έμεινε έτσι παλιομοδίτικο
(όπως θα το διαπιστώσατε
και εσείς οι ίδιοι). Σιγά σιγά άρχισε και εξελισσόταν
όλο και περισσότερο. Τώρα ξέρετε πώς είναι. Στο
μέλλον όμως ξέρετε; Όχι,
δεν ξέρετε! Μπορεί να φαντάζεστε αλλά πραγματικά
όχι! Θα σας πω όμως εγώ
πώς θα είναι! Θα είναι μια
ραδιοφωνοσκολατοκαφετιέρα που θα έχει θύρα για
τα αγαπημένα σας CD και
DVD! Mην αναρωτιέστε
πως θα βλέπετε DVD! Θα
σας πω τώρα! DVD θα
βλέπτε μέσω μιας χρωματιστής, ριγέ οθονούλας!
Επίσης το προσωπικό σας
ραδιόφωνο θα περιέχει
μια συσκευή συνδεδεμένη

To
ª·Ú›· ∞Ó˘Ê·ÓÙ¿ÎË

N›ÎÔ˜ ∞Ú¿ÌÔÁÏÔ˘, ™Ù1

Το Facebook είναι ένα χρήσιμο μέσο επικοινωνίας
(όχι που δεν θα ήταν!). Αλλά κρύβει και πολλούς
κινδύνους (ε, βέβαια όχι που δε θα είχε!).

ΔÔ Ú·‰ÈﬁÊˆÓÔ
ÙÔ˘ ·ÚﬁÓÙÔ˜

ΔÔ Ú·‰ÈﬁÊˆÓÔ
ÙÔ˘ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜
με αυτό που ονομάζεται
ραδιοτηλέφωνο.
Το
ραδιοτηλέφωνο,
όπως θα ξέρετε, χρησιμοποιείται κυρίως στα ταξί
και τα αυτοκίνητα της
αστυνομίας.

Αλλά φανταστείτε όλοι
να έχετε ένα ραδιοτηλέφωνο να μιλάτε με τους
φίλους σας! Δεν α ήταν
συναρπαστικό;
AÈÌÈÏ›· μÚÔ˘ÏÈ‰¿ÎË
§¤Ó· ∞ÁÁÂÏÔÁÈ·ÓÓ·ÎË

™Ù¤ÏÏ· ªÈ¯¿Ï·, ™Ù¿ıË˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË˜,
§¤Ó· ∞ÁÁÂÏÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË, ¡›ÎÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚ¿ÎË˜, ª·Ú›· °ÚËÁÔÚ¿ÎË
Όλα τα καλά κρύβουν πάντα πολλά κακά. Μη νομίζετε πως αν έχετε Facebook είστε «μάγκες»! Κάνετε
μεγάλο λάθος! Facebook πρέπει να αποκτήσετε μετά
τα 13 σας χρόνια (τουλάχιστον έτσι λένε!)
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O μελλοντικός
υπολογιστής

∏ ÙËÏÂﬁÚ·ÛË

Πώς θα είναι ο υπολογιστής σε 100 χρόνια;
Όλοι αναρωτιόμαστε όμως εγώ ξέρω (μάλλον).
Θα είναι αχτύπητος. Θα είναι 3D, θα έχει μια τεράστια ψηφιακή οθόνη δηλαδή σαν προβολέας όπου θα
του μιλάς. (Θα του λες το σάιτ και αυτός θα το βρίσκει). Όταν παίζεις τα παιχνίδια, παράδειγμα το ποδόσφαιρο, θα παίζεις εσύ ζωντανά και θα σε βλέπει
έτσι ότι κάνεις θα το κάνει και αυτό.
™Ù¿ıË˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË˜, ™Ù 1

Ο Τζον Λότζι Μπερντ είναι ο δημιουργός της συσκευής μπροστά στην

οποία δισεκατομμύρια
άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη καθηλώνονται με τις

ώρες. Λότζι, σε αγαπάμε!
Ο Μπερντ έγραψε το όνομά του ανεξίτηλα στην

ανθρώπινη ιστορία ως ο
εφευρέτης της τηλεόρασης, αλλά δεν έμεινε
εκεί, αφού είχε δημιουργήσει αργότερα το ραντάρ, τις οπτικές ίνες κ.α.
(φοβερός τύπος, ε;)
Πάμε στο δύσκολο κομμάτι. Έχουμε την άθλια
μπακατελοτηλεόραση
(κάτω) και τη μελλοντική
τηλεόραση ever!
Εδώ έχουμε μιαν απαίσιαν προϊστορικήν τηλεόρασην.Απαίσιον ε;
Η καλύτερη όμως μελλοντική tv θα έχει τα εξής:
ÃÚ‡Û· ∫ﬁ·Î·,
∏ÚÒ μ·ÛÈÏ¿ÎË,
™Ù¤ÏÏ· ªÈ¯¿Ï·,
°È¿ÓÓË˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË˜, ™Ù 1

Η ιστορική εξέλιξη του υπολογιστή
Ο πρώτος υπολογιστής ήταν ο περίφημος Άβακας που όλοι
μας τον γνωρίζουμε
σαν αριθμητήριο.
Απορώ πως οι Βαβυλώνιοι κατάφεραν να τον
δημιουργήσουν πριν από

τέσσερις χιλιάδες χρόνια,
όταν ακόμα πολλοί λαοί
ζούσαν στα σπήλαια!
Φυσικά ήταν Έλληνας,
ο Ερατοσθένης, εκείνος
που υπολόγισε πρώτος
τους πρώτους αριθμούς
με το λεγόμενο «Κόσκινο»
που καμία σχέση δεν έχει

ƒ·Ê·¤Ï·

με αυτό που χρησιμοποιούν σήμερα οι νοικοκυρές στην κουζίνα.
Όποιος δεν έχει ακούσει για τον μηχανισμό
των Αντικυθήρων χάνει.
Τρομερή συσκευή, που
έκανε αστρονομικούς
υπολογισμούς ογδόντα
χρόνια πριν από τη Γέννηση του Χριστού. Αν είναι δυνατόν! Όταν τον είδα πρώτη φορά νόμισα
ότι βγήκε από κάποια
ταινία
επιστημονικής
φαντασίας.
Τελικά αυτοί οι Αρχαίοι
πρέπει να ήταν σπουδαίοι άνθρωποι!!!
NÈÎﬁÏ·Ô˜ Î·ÏÔÁÂÚ¿ÎË˜, ™Ù 1

ΔÔ Facebook Οι κακές επιρροές του Facebook

To Facebook είναι ένα δωρεάν μέσο για να επικοινωνείς. Αλλά έχει και κακές επιρροές, όπως ότι
δεν ξέρεις με ποιον μιλάς, δεν ξέρεις ποιος είναι
γιατί άλλος λέει ότι είναι. Οι φωτογραφίες τους που
βάζουν δεν είναι πραγματικές, οι συνομιλίες τους
είναι πολύ επικίνδυνες, σου δίνουν λάθος στοιχεία
και λάθος εντύπωση. Πολλά παιδιά και μεγάλοι
καταναλώνουν πολλές ώρες στο Facebook αντί να
βγουν να παίζουν ή να διαβάσουν. Οι μεγάλοι σε
ηλικία προσπαθούν να προσελκύσουν τα μικρά
παιδιά π.χ. οι παιδεραστές, οι κακοποιοί κ.ά.

Όλοι μας γνωρίζουμε μια από της πιο μαγικές λέξεις της εποχής μας: Facebook.
Τι ωραία! Εκεί λοιπόν που καθόμαστε και βαριόμαστε στο γραφείο μας και πονοκεφαλιάζουμε με τις εξισώσεις, τις ανισώσεις, τη βαρύτητα και πού πέφτει αυτό
το το Καϊμακτσαλάν, ..... που με ένα «κλικ» ανοίγει ένα
απίθανο παράθυρο επικοινωνίας με τον «έξω» κόσμο.
Mε ένα «login» μπαίνουμε στο «wall» και απολαμβάνουμε φρέσκα «posts» από τους εκατοντάδες φίλους μας, τις φωτογραφίες τους και τα κουτσομπολιά

τους. Η ώρα κυλάει σαν νεράκι. Κολυμπάμε σε έναν
κόσο όπου όλοι είναι φίλοι και μας αγαπάνε.
Και μην ξανακούσω ότι το Facebook είναι εθιστικό.
Εγώ μετά από 5 ώρες ακόμα αισθάνομαι ότι μόλις
τώρα ξεκίνησα την περιήγησή μου. Αν και για να πω
την αλήθεια, τις προάλλες που δεν λειτουργούσε το
internet για λίγη ώρα, παραλίγο να βάλω τις φωνές.
Όμως εγώ δεν βλέπω κάτι περίεργο σε αυτή τη συμπεριφορά μου. Εσείς;;;
NÈÎﬁÏ·Ô˜ Î·ÏÔÁÂÚ¿ÎË˜ , ™Ù 1
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∏ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜
ÕÚıÚÔ Î·È ÛÎ›ÙÛ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ °·Ï·Ó¿ÎË, ∂1
Τι θα κάνετε σήμερα; Το σίγουρο είναι ότι θα διαβάσετε τα e-mail σας, θα σερφάρετε στο ίντερνετ, θα ακού-

σετε μουσική στο mp3 σας και ίσως να δείτε και καμιά
ταινία στον υπολογιστή. Σίγουρα η έννοια της τεχνολογίας έχει αλλάξει. Πώς; Δείτε παρακάτω:

√ÈÎÈ·Î‹
ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË

Τα τσόφλια των αυγών, η σαλάτα, τα χόρτα, λαχανικά, φρούτα, φύλλα, το κατακάθι του καφέ κ.λπ.
μπορούν εύκολα να γίνουν κομποστ, δηλαδή λίπασμα για τα φυτά μας.
Ο τρόπος είναι απλός. Μέσα σε ένα κάδο κομποστοποίησης βάζουμε τα οργανικά, λίγο χώμα κήπου
και λίγους γεωσκωληκες μόνο την πρώτη φορά.
Η φύση τότε κάνει τη δουλειά της. Όλα τα υλικά τα
ανακατεύουμε κατά διαστήματα και το πρώτο κομποστ είναι έτοιμο για τα φυτά μας. Με αυτό τον
τρόπο μπορούμε να μειώσουμε τα οικιακά απόβλητα κατά 35%.
Ακόμα, βοηθάμε στην προστασία του πλανήτη
από το φαινόμενο του θερμοκηπίου αλλά και την
προστασία των εδαφών από την έντονη καλλιέργεια
της γης όπου χρησιμοποιούνται χημικά λιπάσματα.
Κίνδυνος για την υγεία μας δεν υπάρχει. Το μόνο
πρόβλημα της κομποστοποίησης είναι ότι δεν την
κάνουμε πράξη!! Θα έπρεπε να κάνουμε κομποστοποίηση όχι μόνο στο σπίτι μας αλλά και να υπήρχαν κάδοι σε κάθε πόλη δίπλα στους κάδους ανακύκλωσης.
Είναι χρέος όλων μας, η προστασία του περιβάλλοντος και να πάρουμε πρωτοβουλίες προς αυτή την
κατεύθυνση. Ας ξεκινήσουμε από το σπίτι μας αλλά
και από το σχολείο μας. Ας κάνουμε την αρχή!

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ¶ÚÈÓ·Ú¿ÎË˜, ¢3
Πηγή: www.ecorec.gr, www.kathimerini.gr

ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È...
Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÙÔ ÚÔÛÙ·Ù¤„Ô˘ÌÂ
Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι ένα από τα
πιο σοβαρά προβλήματα της εποχής μας, καθώς
απειλεί και εμάς τους ίδιους αλλά και την ύπαρξη
του πλανήτη μας.
Καθημερινά οι απειλές για την υγείαμας είναι πολλές, ιδιαίτερα για όσους ζούμε στις μεγαλουπόλεις,
όπου η ζωή έχει γίνει ανυπόφορη. To καυσαέριο, το

νέφος, η ηχορρύπανση, η έλλειψη πρασίνου μεταμορφώνουν τις πόλεις σε τσιμεντένιες φυλακές, όπου οι
άνθρωποι δυσκολεύονται ακόμα και να αναπνεύσουν.
Αλλά τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ. Τα δάση
το ένα μετά το άλλο καίγονται ή ισοπεδώνονται για να
γίνουν οικόπεδα. Το οξυγόνο λιγοστεύει, η θερμοκρασία της γης ανεβαίνει και οι καύσωνες κάθε χρόνο γί-

νονται όλο και πιο έντονοι. Αν συνεχιστεί αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος να λιώσουν οι πάγοι στους πόλους της
γης, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές.
¡¿ÛÛÈ· ¡ÈÎ¿ÎË, ¢2
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2ο ΔHMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

Δ· ‰¿ÛË ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È
«Τα πολύ παλιά χρόνια,
πριν κάνει την εμφάνισή
του ο ανθρώπινος πολιτισμός, η Γη, καλυπτόταν
στο 60% περίπου της επιφάνειάς της εκτεταμένα
δάση. Με το πέρασμα των
χρόνων ο άνθρωπος με τις
διάφορες επεμβάσεις του
μείωσε δραματικά την
έκταση των δασών.
Οι μεγάλες καταστροφές των δασών συμπίπτουν με σημαντικά
ιστορικά γεγονότα, όπως
πολέμους και έντονες
κοινωνικές
αλλαγές
όπως π.χ. την αγροτική
επανάσταση που οδήγησε στη μετατροπή παραγωγικών δασών σε καλλιεργήσιμη γη. Η κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη των ανθρώπων
στηρίχθηκε για πολλούς
αιώνες στη ληστρική εκ-

μετάλλευση των δασών.
Οι συνέπειες της καταστροφής των δασών όπως
η διάβρωση, οι πλημμύρες, η μείωση του διαθέσιμου νερού, ήταν τόσο
σημαντικές σε τοπικό
επίπεδο ώστε να προκαλέσουν την κατάρρευση
ολόκληρων πολιτισμών.
Λέγεται ότι ο περίφημος μινωικός πολιτισμός
κατέρρευσε με την καταστροφή των δασών της
Κρήτης. Επίσης είναι
διαπιστωμένο ότι περιοχές που αναπτύχθηκαν
μεγάλοι πολιτισμοί (Μεσόγειος, Κίνα, Μεξικό)
έχασαν σημαντικό ποσοστό των δασών τους.
Εκτεταμένα δάση της
Μεσογείου, για παράδειγμα, θυσιάστηκαν για
να γίνουν οι στόλοι των
λαών της περιοχής.

Η συνεχιζόμενη και σήμερα απώλεια δασικής
βλάστησης έχει αρχίσει
να επηρεάζει άμεσα την
οικονομική και την περιβαλλοντική κατάσταση
πολλών χωρών».
Οι επιπτώσεις της καταστροφής των δασών σε
παγκόσμια κλίμακα είναι
πολλές, όπως η συμβολή
της στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου εξαιτίας της
αύξησης του διοξειδίου
του άνθρακα, η μείωση
της βιοποικιλότητας κ.α.
Οι
σημαντικότερες
απειλές των δασών που
εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα και οδηγούν στις προαναφερθείσες δυσμενείς επιπτώσεις
είναι: εκχερσώσεις, ανεξέλεγκτη υλοτομία, πυρκαγιές από πρόθεση,
υπερβόσκηση και βό-

σκηση καμένων δασών,
όξινη βροχή από αέριους
ρυπαντές.
Τόσο οι απειλές όσο και
οι επιπτώσεις από την
καταστροφή των δασών
είναι σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα για
να ασχοληθεί κανείς
εκτενέστερα. Όμως στόχος του άρθρου είναι η

παρουσίαση δραστηριοτήτων που μπορούν να
καλλιεργήσουν στα παιδιά το σεβασμό και γενικότερα αξίες για το δάσος
και την προστασία του
καθώς και θετικές στάσεις απέναντί του.
Προϋπόθεση για τις περισσότερες δραστηριότητες είναι η βιωματική

Aνακύκλωση για έναν πλανήτη με μέλλον
Ξέρετε ότι ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης παράγει περίπου 600 κιλά σκουπίδια σε ένα
χρόνο; Τα σκουπίδια
λέγονται αλλιώς και
απορρίμματα.
Τα απορρίμματα είναι
τα χαλασμένα παιχνίδια,
τα παλιά ρούχα, τα χρησιμοποιημένα μπουκάλια, τα αποφάγια κ.λπ.
Τα σκουπίδα συγκεντρώνονται στο ΧΥΤΑ, δηλαδή στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων.
Στο ΧΥΤΑ χύνουν τα

απορριμματοφόρα
τα
σκουπίδια π.χ. χαρτιά,
σιδερένια και αλουμινένια
τενεκεδάκια, υφάσματα,
πλαστικά μπουκάλια και
γυάλινα ποτήρια. Τα
σκουπίδα που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ θάβονται
και με το πέρασμα του
χρόνου διαλύονται.
Το χαρτί διαλύεται σε
20-30 ημέρες, το ύφασμα διαλύεται σε 4-12
μήνες, τα σιδερένια τενεκεδάκια διαλύονται σε
50-100 χρόνια, το πλαστικό μπουκάλι διαλύεται σε 150-200 χρόνια,

τα αλουμινένια τενεκεδάκια διαλύονται σε 100200 χρόνια και τα γυαλιά
διαλύονται σε πάνω από
1000 χρόνια.
Ορισμένα απορρίμματα δημιουργούν σοβαρά
προβλήματα στο περιβάλλον επειδή αν θαφτούν στη γη μολύνουν
το έδαφος και τα υπόγεια
νερά. Μερικά από αυτά
είναι οι κόλλες, τα χρώματα, τα φάρμακα οι
μπαταρίες κ.ά.
Οι μεγάλοι έχουν κάνει
τον κόσμο σαν ένα σκουπίδι, γιατί πετούν τα
σκουπίδια και δεν τα
ανακυκλώνουν. Τώρα είναι η δική μας σειρά να
καλυτερέψουμε την κατάσταση αυτή.
ΕΛΑΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣ ΤΟ
ΚΑΝΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ!
ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
Ανακυκλώστε τις μπαταρίες, το σίδερο, το
αλουμίνιο, το χαρτί, το
γυαλί, τα οργανικά απορ-

ρίμματα. Συμμετέχουμε
όλοι στην ανακύκλωση,
επειδή θέλουμε να ζούμε
σε ένα καθαρότερο περιβάλλον με λιγότερα
σκουπίδια. Επίσης ακόμα κι αν συμμετέχουμε
στην ανακύκλωση δε θα
πρέπει να ξεχνάμε ότι
βασικός μας στόχος πρέ-

πει να είναι η μείωση των
απορριμμάτων.
Δεν ξεχνάμε ότι οι φυσικοί πόροι της γης δεν είναι ανεξάντλητοι. Αν το
θυμόμαστε θα μπορέσουμε να ζήσουμε ευτυχισμένοι και να μεγαλώσουμε
με υγεία σε ένα καθαρό
και υγιεινό περιβάλλον.

προσέγγιση. Δεν φτάνει
να λέει κανείς μέσα στην
τάξη: «πρέπει να αγαπάμε και να σεβόμαστε τα
δάση».

§Â˘Ù¤ÚË˜ ™˘ÚÈ‰¿ÎË˜ ¢3
Πηγές: «Το παράθυρο
στην εκπαίδευση»
Περιβαλλοντική Αγωγή

ΑΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΟΥΜΕ
ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ
ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΜΕΡΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΙΟ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ
KΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ.
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ
Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΩΡΑ.
Εβίτα Καλλιτσουνάκη, Δ1

ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜
Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου στα πλαίσια των Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων του… γεμίζει πράσινο, καθώς έχουν φυτευτεί διάφορα βότανα και μικροί θάμνοι στα παρτέρια. Δενδρολίβανο, λεβάντα, φασκόμηλο, ρίγανη, λεβαντίνη, θυμάρι, είναι μερικά από τα αρωματικά βότανα, που μοσχοβολούν και στολίζουν τον εξωτερικό κοινόχρηστο χώρο του σχολείου μας. Έτσι, το προαύλιό μας
έχει πάρει ένα τόνο χαράς.
Κάθε τάξη μπορεί να υιοθετήσει το δικό της παρτέρι το οποίο θα φροντίζει.
Ήδη έχουν υιοθετηθεί κάποια και ταμπέλες με πληροφορίες για κάθε φυτό
έχουν τοποθετηθεί στο χώμα.
Όποιος θελήσει να τα δει και να μάθει πράγματα γι’ αυτά μπορεί να επισκεφθεί την αυλή του σχολείου μας. Αν θέλει να υιοθετήσει ένα παρτέρι θα πρέπει
να απευθυνθεί στο διευθυντή του σχολείου μας.
Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι, τόσο οι μαθητές να μπορέσουν να ευαισθητοποιηθούν ως προς το περιβάλλον και να αγαπήσουν τη φύση, όσο και να
ομορφύνει ο αύλειος χώρος του σχολείου μας.
∞‰·Ì·ÓÙ›· ƒ¿ÙË, ∂3
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ªÂÛÔÁÂÈ·Î‹ ¢È·ÙÚÔÊ‹
Η Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή, ύστερα
από μελέτες και στη χώρα μας και αλλού, έχει αποδειχτεί η πιο υγιεινή διατροφή. Η Μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από τις διατροφικές συνήθειες
που βρέθηκε ότι είχαν οι κάτοικοι της Κρήτης και της
Νότιας Ιταλίας στις αρχές της δεκαετίας του 1960.
Είναι ξακουστή για τις ευεργετικές της ιδιότητες καθώς προφυλάσσει από εμφράγματα του μυοκαρδίου
και από διάφορες μορφές καρκίνου, είναι φτωχή σε
θερμίδες, τονώνει τον οργανισμό, βοηθάει την καλή
λειτουργία του εντέρου κ.α.
Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος
μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιο-

χών ζουν από καρκίνο εντέρου και στήθους ή καρδιακές παθήσεις.
Το μενού είναι απλό και στηρίζεται στη λιτή διατροφή: χορταρικά, όσπρια, λαχανικά, αγνό τυρί, ζυμωτό
μαύρο ψωμί, ωμό ελαιόλαδο, ξηροί καρποί, λίγο σπιτικό κρασί και ψάρια!
Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά της μεσογειακής
διατροφής |(η υψηλή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και ακόρεστων λιπαρών), προστατεύουν εκτός των
άλλων και το δέρμα από τα σημάδια του χρόνου, δηλαδή τις ρυτίδες. Και σε συνδυασμό με καθημερινή
σωματική άσκηση (π.χ. περπάτημα, χορός κ.λπ.) το
μεσογειακό διατροφικό μενού αποτελεί συνταγή για
μακροζωία, υγεία και ομορφιά.

∞ÚÈ¤Ù· ªÔ‡Ù˙Ô˘Î·, ¶¤ÙÚÔ˜ §Ô˘Î¿ÎË˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï· ª·ÚÈÓ¿ÎË, ¢2

√ ‰ÂÎ¿ÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘
Î·ÏÔ‡ Ô‰ËÏ¿ÙË

Σωστή διατροφή στο σχολείο
λύ συχνά υγιεινά φαγητά π.χ. πολλά φρούτα όπως το
μήλο, το αχλάδι κ.λπ., φρουτοσαλάτες και όλες τις
σπιτικές λιχουδιές της μαμάς. Αλλά ας συμβουλευτούμε έναν γιατρό, τη Ρούλα Μπερνιδάκη. Αρχίζουμε:
Γιατί πρέπει να έχουμε σωστή διατροφή;
✔ Επειδή όταν τρώμε υγιεινά ενισχύεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα και έτσι προστατευόμαστε
από πολλές ασθένειες.

ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΤΡΩΜΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ…
Στο σχολείο στα διαλείμματα, όλοι ξέρουμε πως
μπορούμε να φάμε κάτι. Αυτό το κάτι όμως, πρέπει
να είναι κάτι υγιεινό. Καλό λοιπόν θα ήταν να αποφεύγουμε τα ανθυγιεινά φαγητά όπως τα κρουασάν,
σοκολάτες κ.λπ. και να προσπαθήσουμε να τρώμε πο-

Ποιες είναι αυτές οι ασθένειες;
✔ Μπορεί να είναι λοιμώξεις και καρδιακές παθήσεις όπως: ζαχαρώδης διαβήτης, χοληστερίνη,
υπέρταση, έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο και πάρα πολλές άλλες ακόμη.
Δηλαδή ποια είναι τα κατάλληλα φαγητά;
✔ Είναι σωστό η διατροφή μας να είναι πλούσια σε
φρούτα, λαχανικά, όσπρια που είναι πλούσια σε
βιταμίνες και σίδηρο καθώς και σε γαλακτοκομικά
και ζυμαρικά που περιέχουν ασβέστιο και υδατάνθρακες αντίστοιχα!
Αγγελική Ψυχαράκη, Ροζίτα Τζιφα,
Νικόλας Πολιτάκη και Ευαγγελία Χαρκιανάκη

ÀÁÂ›·, ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ·ıÏËÙÈÛÌﬁ˜
Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για την
υγεία μας, είναι η σωστή διατροφή και ο
αθλητισμός.
Ο αθλητισμός μας ψηλώνει και κάνουμε ωραίο
σώμα. Όταν αθλούμαστε κάνουμε δυνατά πόδια και
χέρια, είμαστε υγιής.
Όταν τρεφόμαστε σωστά πρέπει να τρώμε σωστά
και υγιεινά: καθημερινά λαχανικά, όσπρια, φρούτα,
ψάρι και λίγο κρέας. Επιτρέπεται μια φορά την
εβδομάδα να τρώμε γλυκό.
Πρέπει να πίνουμε πολύ νερό, φρέσκο χυμό κ.α.,
ενώ απαγορεύεται να πίνουμε αναψυκτικά.
Γενικά οι μεγάλοι δεν πρέπει να πίνουν αλκοόλ,
κυρίως δεν πρέπει να καπνίζουν.

Ευχόμαστε οι άνθρωποι να τρώνε υγιεινά και να
αθλούνται πολύ. Γιατί όταν κάποιος αθλείται και κάνει σωστή διατροφή είναι υγιής.
£Â·ÓÒ, μ·ÛÈÏÈÎ‹

1

Συντηρώ το ποδήλατό μου ώστε να είναι σε καλή
κατάσταση (ελέγχω τακτικά τα φρένα, την αλυσίδα, τα πετάλια, τα λάστιχα…)

2

Φοράω κράνος ακόμα και για κοντινές αποστάσεις.

3

Είμαι ντυμένος σωστά. Όσο περισσότερος καλυμμένος είναι ο ποδηλάτης τόσο λιγότερο θα
τραυματιστεί σε περίπτωση ατυχήματος.

4

Φοράω κατάλληλα παπούτσια και φροντίζω τα
κορδόνια μου να είναι δεμένα.

5

Χρησιμοποιώ τον ποδηλατόδρομο όπου υπάρχει.

6

Γνωρίζω και ακολουθώ τους βασικούς κανόνες
και τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε περίπτωση που χρειαστεί να κινηθώ στο
δρόμο.

7

Κρατώ το τιμόνι με τα δυο μου χέρια και δεν κάνω επικίνδυνες φιγούρες.

8

Χτυπώ το κουδούνι για να προειδοποιήσω τους
πεζούς ή τους οδηγούς άλλων οχημάτων.

9

Αν χρειαστεί να μετακινηθώ βράδυ με το ποδήλατο, φροντίζω να έχω φως, να φοράω ανοιχτόχρωμα ρούχα και να έχω πρόσθετα σήματα που
φωσφορίζουν.

10Οδηγώ προσεκτικά και δεν αναπτύσσω μεγάλη
ταχύτητα.

¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™ÈıÔ˘Ú¿ÎË˜, ¢3

