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Σελ Πέκπηε 1 Φεβξνπαξίνπ από ηηο 
20:55 έσο ηηο 21:00, δεθάδεο ρηιηάδεο 
θώηα έζβεζαλ ζε όιε ηελ Δπξώπε. Ο 
Πύξγνο ηνπ Άηθει, ην Κνινζζαίν, ην 
Γεκαξρείν ησλ Βξπμειιώλ θαη άιια 
ζεκαληηθά θηίξηα ζε όιε ηελ Δπξώπε 
βπζίζηεθαλ ζην ζθνηάδη. Ζ ζπκβνιηθή 
απηή θίλεζε έγηλε γηα λα ζηξέςεη ηελ 
πξνζνρή όισλ καο ζηε ύλνδν ηεο 
Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο Κιη-
καηηθέο Αιιαγέο (IPCC), πνπ γηλόηαλ 
εθείλεο ηηο εκέξεο ζην Παξίζη. 

 
Ζ IPCC ηδξύζεθε ην 1988 θαη είλαη 

ππό ηελ πξνζηαζία ηνπ OHE. θνπόο 
ηεο είλαη λα αμηνινγήζεη ηηο ζπλέπεηεο 
ησλ θιηκαηηθώλ κεηαβνιώλ εμαηηίαο ηεο 
αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο. ηε ύλν-
δν απηή πήξαλ κέξνο 500 επηζηήκνλεο 
από 130 ρώξεο. Ζ Δπηηξνπή έρεη δεκν-
ζηεύζεη κέρξη ηώξα ηέζζεξηο εθζέζεηο. Ζ 
ηειεπηαία ζηηο 2/02/2007 είλαη θαη ε πην 
απαηζηόδνμε. 

Κύξηα αηηία ησλ πεξηβαιινληηθώλ 
πξνβιεκάησλ είλαη ν άλζξσπνο.  

Ζ αύμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε 
είλαη θάηη εκθαλέο ζε 
όινπο καο, αθνύ ν 
θεηηλόο ρεηκώλαο ήηαλ 
ζρεδόλ αλύπαξθηνο. 
Σα ινπινύδηα άλζηζαλ 
ζηηο βόξεηεο ρώξεο, νη 
αξθνύδεο έπεζαλ ζε 
ρεηκεξία λάξθε κε 
θαζπζηέξεζε ηεζζά-
ξσλ κελώλ, ηελ πα-
ξαηεηακέλε μεξαζία 
δηαδέρζεθαλ θνβεξέο 
πιεκκύξεο. Οη επη-
ζηήκνλεο ιέλε όηη 
ηέηνηα θαηλόκελα ζα είλαη όιν θαη πην ζπρλά ηα επό-
κελα ρξόληα. Μέρξη ην ηέινο ηνπ αηώλα ε ζεξκνθξαζί-
α ηνπ πιαλήηε ζα απμεζεί έσο θαη 4 βαζκνύο Κειζί-
νπ. Ζ ζηάζκε ησλ ζαιαζζώλ ζα αλέβεη έσο θαη 60 cm 
εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ πάγσλ ηεο Αληαξθηηθήο. 
Δμαηηίαο απηνύ ηνπ θαηλόκελνπ, νιόθιεξα λεζησηηθά 
ζπκπιέγκαηα ζηνλ Δηξεληθό Χθεαλό ζα βπζηζηνύλ, 
θαζώο θαη ρεξζόλεζνη, όπσο ε Φιόξηληα ζηελ Ακεξη-
θή θαη ε αγθάε ζηελ Αζία . 
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Οη επηζηήκνλεο πξνεηδνπνηνύλ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξώλ όηη πξέπεη λα κεηώζνπλ ηηο εθπν-
κπέο αεξίσλ. Κάηη ηέηνην έρεη ήδε ζπκθσλεζεί από 141 ρώξεο, πνπ ππέγξαςαλ κηα ζπλζήθε γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ην 1997 ζηελ πόιε Κηόην ηεο Ηαπσλίαο. Γέθα ρξόληα κεηά, ε 
πξόνδνο είλαη κηθξή. Ζ Ρσζία ππέγξαςε κόιηο πξηλ δύν ρξόληα, όκσο ε Ακεξηθή, ππεύζπλε γηα 
κεγάιν κέξνο ηεο παγθόζκηαο ξύπαλζεο, ε Κίλα, ε Ηλδία θαη ε Απζηξαιία αξλνύληαη λα ππνγξά-
ςνπλ. 

Κη όκσο αθόκα ππάξρνπλ ιύζεηο θαη ρξόλνο γηα λα ζσζεί ν πιαλήηεο καο. Ση κπνξνύκε λα θά-
λνπκε εκείο γηα απηό όκσο; 

          Πεξηζζόηεξε αλαθύθισζε, άξα ιηγόηεξα ζθνππίδηα 
          Όρη ζηα πξντόληα κε ππεξβνιηθή ζπζθεπαζία, άξα 10% ιηγόηεξα ζθνππίδηα 

Οη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη λα κελ είλαη αλακκέλεο 

Ληγόηεξε νδήγεζε γηα ηνπο ελήιηθεο, ιηγόηεξν θαπζαέξην 

Μείσζε ηεο ρξήζεο ησλ θιηκαηηζηηθώλ, ιηγόηεξν θξένλ ζηελ αηκόζθαηξα. 

Αληηθαηάζηαζε κηαο θνηλήο ιάκπαο κε κηα αληίζηνηρε ρακειήο θαηαλάισζεο 

Τπεξάζπηζε θαη δηάζσζε ησλ δαζώλ. Κάζε δέληξν είλαη πνιύηηκν 
ΑΡΑ ΛΗΓΌΣΔΡΟ ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΖΝ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Θέκεο δξάθαο 
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Έιελα Κνπξηέζε 
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ηαδώξα Παπαζεσδόξνπ 



Tη γίλεηαη κέζα καο όηαλ πί-
λνπκε Coca Cola;  
 
Σα πξώηα 10 ιεπηά: 10 θνπ-
ηαιηέο δάραξεο εηζρσξνύλ ζην 
ζύζηεκά ζαο (100% ηεο πξν-
ηεηλόκελεο εκεξήζηαο ρξή-
ζεο ). Ο ιόγνο πνπ δελ θάλεηε 
ακέζσο εκεηό από ηελ ππεξ-
βνιηθή δόζε δάραξεο είλαη ην 
θσζθνξηθό νμύ πνπ θόβεη ηε 
γεύζε θαη ζαο επηηξέπεη λα 
θξαηήζεηε ην αλαςπθηηθό ζην 
ζηνκάρη ζαο.  
 
20 ιεπηά: Σν δάραξό ζαο 
πξνθαιεί κηα έθξεμε ηλζνπιί-
λεο. Σν ζπθώηη ζαο αληαπν-
θξίλεηαη ζε απηό,  κεηαηξέπν-
ληαο όζε δάραξε κπνξεί ζε 
ιίπνο θαη ππάξρεη πνιιή δά-
ραξε απηή ηε ζηηγκή.   
 
40 ιεπηά: Ζ απνξξόθεζε 
θαθεΐλεο έρεη νινθιεξσζεί. Οη 
θόξεο ζαο δηαζηέιινληαη, ε 
πίεζε ηνπ αίκαηνο απμάλεηαη 
θαη ην ζπθώηη ζπλερίδεη λα 

ξίρλεη δάραξε ζην αίκα. Οη 
δέθηεο αδελνζίλεο ζηνλ εγθέ-
θαιό ζαο θξάδνπλ απνηξέ-
πνληαο ηελ  ππλειία.  
 
45 ιεπηά: Σν ζώκα ζαο αλε-
βάδεη ηελ παξαγσγή ληνπα-
κίλεο, εξεζίδνληαο ηα θέληξα 
επραξίζηεζεο ζηνλ εγθέθαιό 
ζαο. Δίλαη ν ίδηνο ηξόπνο 
πνπ ιεηηνπξγεί θαη ε εξσίλε! 
 
60 ιεπηά: Σν θσζθνξηθό νμύ 
δεζκεύεη ην αζβέζηην, ην 
καγλήζην θαη ηνλ ςεπδάξγπ-
ξν ζην ρακειόηεξν έληεξό 
ζαο, παξέρνληαο κία πεξαη-
ηέξσ ώζεζε ζην κεηαβνιη-
ζκό. Απηό γίλεηαη από ηηο 
πςειέο δόζεηο ηεο δάραξεο 
θαη ησλ ηερλεηώλ γιπθαληη-
θώλ νπζηώλ πνπ απμάλνπλ 
επίζεο ηελ νπξηθή έθθξηζε 
ηνπ αζβεζηίνπ. 
 
60 ιεπηά: Οη δηνπξεηηθέο 
ηδηόηεηεο ηεο θαθεΐλεο θά-
λνπλ παηρλίδη. Σώξα επηβε-

βαηώλεηαη όηη ζα εθθελώζεηε 
ην ζπλδεκέλν αζβέζηην, ην 
καγλήζην θαη ηνλ                                                                            
ςεπδάξγπξν πνπ πήγαηλε ζηα 
θόθθαιά ζαο θαζώο επίζεο 
θαη ην λάηξην, ηνλ ειεθηξνιύηε 
θαη ην λεξό .  
 
60 minutes: Γεδνκέλνπ όηη ην 
rave κέζα ζαο πεζαίλεη , ζα 
αξρίζεηε λα έρεηε  κηα ζπληξη-
βή δάραξεο. Μπνξεί λα γίλεηε 
νμύζπκνη ή/ θαη αξγόζηξνθνη. 
Έρεηε επίζεο ηώξα, θπξηνιε-
θηηθά,  θαηνπξήζεη όιν ην λε-
ξό πνπ πεξηείρε ε Coke, καδί 
κε ηηο πνιύηηκεο ζξεπηηθέο 
νπζίεο πνπ ην ζώκα ζαο ζα 
κπνξνύζε λα έρεη ρξεζηκν-
πνηήζεη γηα λα ελπδαηώζεη ην 
ζύζηεκά ζαο ή λα ρηίζεη ηα 
ηζρπξά θόθθαια θαη ηα δόληηα.  
 
 
ηελ πγεηά ζαο . . .         

Από ην Γηαδίθηπν 

δεληξα. Αξγόηεξα, νη Αδηέ-
θνη ηνπο κηκνύληαη. Απηνί νη 
ηλδηάληθνη ιανί ςήλνπλ θαη 
ιηώλνπλ ηνπο θαξπνύο. 
Σνπο αλαθαηεύνπλ κε λε-
ξό ,κε αιεύξη θαιακπνθηνύ 
θαη κπαραξηθά. Υηππάλε ηα 
πιηθά. Απηό ην πνηό πξνν-
ξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα 
ηνπο αξρεγνύο. Πίζηεπαλ 
όηη επηηξέπεη ηελ επηθνηλσ-
λία κε ηνπο ζενύο. Αθόκα νη 
Μάγηα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο 
θαξπνύο ηνπ θαθάν ζαλ 
λόκηζκα.  

Σν 16ν αηώλα, νη Ηζπαλνί 
θαηαθηνύλ ην Μεμηθό. Γεκη-
νπξγνύλ θαηλνύξηεο θπηείεο 
θαθάν γηα λα ην θέξνπλ 
ζηελ Δπξώπε. Αληαιιάζ-
ζνπλ ηνπο θαξπνύο κε 
ζθιάβνπο θαη ζηέιλνπλ 
θαξπνύο ζηελ παηξίδα 
ηνπο. 

Σν 17ν θαη 18ν αηώλα, ε 
ζνθνιάηα γίλεηαη πνιύ δε-
κνθηιήο ζηε Γαιιία, ηε Γεξ-
καλία θαη ηελ Αγγιία. Σν 

Σεο Γαλάεο Μπαζαληή 
 
Aο θάλνπκε κηα κηθξή 

γεπζηηθή αλαδξνκή, πξηλ 
από εθαηνληάδεο ρξόληα,   
ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή, ηόηε 
πνπ ε ζνθνιάηα θαηέθηεζε 
όιν ηνλ θόζκν… 

 Ζ ηζηνξία ηεο ζνθνιάηαο 
αξρίδεη ζηελ Κεληξηθή Ακε-
ξηθή, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 
Μεμηθό, πνιινύο αηώλεο 
πξηλ … Οη κατκνύδεο ηξα-
γαλίδνπλ ηνπο θαξπνύο 
ελόο δέληξνπ πνπ έρεη θπ-
ηξώζεη ζε άγξηα θαηάζηαζε, 
ηνπ θαθαόδεληξνπ. Οη 
άλζξσπνη ηηο παξαηεξνύλ 
θαη αλαξσηηνύληαη αλ απηή 
ε ηξνθή είλαη λόζηηκε. Απν-
θαζίδνπλ λα ςήζνπλ ηνπο 
θαξπνύο θαη ηνπο αξέζεη ε 
γεύζε ηνπο. Έηζη αλαθαιύ-
πηνπλ ην θαθάν, πνπ ζα 
ρξεζηκεύζεη ζηελ παξα-
ζθεπή ηεο ζνθνιάηαο. 

Πεξίπνπ ζηα 300 π.Υ., νη 
Μάγηα θαιιηεξγνύλ θαθαό-

πνηό απηό είλαη απνθιεηζηη-
θόηεηα ηνπ βαζηιηά, ηεο 
βαζίιηζζαο θαη ηεο απιήο. 
Εαραξνπιάζηεο θηηάρλνπλ 
ιηρνπδηέο από ζνθνιάηα: 
παζηίιηεο, ηξνύθεο …. ηελ 
Απζηξία, έλαο δαραξνπιά-
ζηεο επηλνεί ηελ ηνύξηα 
ζνθνιάηα. Οη γηαηξνί ζπλη-
ζηνύλ ην θαθάν ζαλ δπλα-
κσηηθό. Σέινο, ε ζνθνιάηα 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ 
επηθάιπςε θαξκάθσλ.  

Σν 19ν αηώλα ε παξα-
ζθεπή ζνθνιάηαο γίλεηαη 
ζηγά-ζηγά βηνκεραληθή. Με-
ραλέο κεηαηξέπνπλ ηνπο 
θαξπνύο ζε ζθόλε θαθάν. 
ηελ Διβεηία, θηηάρλνπλ ηε 
ζνθνιάηα γάιαθηνο. ηε 
Γαιιία, έλαο δαραξνπιά-
ζηεο, ν Βίθηνξ-Ογθίζη Πνπ-
ιέλ, ζέιεη λα θηηάμεη ζνθν-
ιάηα πνηόηεηνο γηα όινπο. 
Υηιηάδεο πιάθεο ζνθνιάηαο 
βγαίλνπλ από ηα εξγνζηάζη-
α ηνπ. Γηα πξώηε θνξά, ηα 
παηδηά αλαθαιύπηνπλ ηε 

“Σν ζώκα ζαο 

αλεβάδεη ηελ 

παξαγσγή 

ληνπακίλεο, 

εξεζίδνληαο ηα 

θέληξα 

επραξίζηεζεο 

ζηνλ εγθέθαιό 

ζαο. Δίλαη ν ίδηνο 

ηξόπνο πνπ 

ιεηηνπξγεί θαη ε 

εξσίλε!’’ 

ειίδα 3 

γιπθηά ζνθνιάηα ζην θνια-
ηζηό ηνπο.  

ήκεξα νη κεγαιύηεξνη 
θαηαλαισηέο ζνθνιάηαο 
ζηνλ θόζκν είλαη νη Δπξσ-
παίνη. Πξώηε είλαη ε Διβεηί-
α κε πεξίπνπ 10 θηιά ην 
ρξόλν αλά θάηνηθν. Δλώ νη 
Έιιελεο θαηαλαιώλνπλ 2,2 
θηιά εηεζίσο. Οη γεύζεηο 
αιιάδνπλ πνιύ από ηε κηα 
ρώξα ζηελ άιιε. ηελ Δπ-
ξώπε, νη πεξηζζόηεξεο 
πσιήζεηο ζνθνιάηαο γίλν-
ληαη ηα Υξηζηνύγελλα θαη ην 
Πάζρα.  

ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ 



Τμ βαζηθόηενμ μη θαζεγεηέξ κα 
μπαίκμοκ ζηεκ ηάλε με όνελε 

γηα μάζεμα, κα ημ ελεγμύκ 
όζεξ θμνέξ πνεηάδεηαη έηζη 

ώζηε κα ημ θαηαιάβμομε.  
 

Ο ηνόπμξ δηδαζθαιίαξ πνέπεη κα ηθα-
κμπμηεί ηηξ ακάγθεξ ηςκ μαζεηώκ θαη 

κα ημοξ θάκεη κα κηώζμοκ άκεηα. Τώ-
να, μη μαζεηέξ πνέπεη πάκηα κα πνμ-

ζπαζμύκ κα ελμηθεηςζμύκ θαη κα ακηα-
πμθνηζμύκ ζημκ ηνόπμ δηδαζθαιίαξ. 

Αγγειηθή Κπξηαθνύ Νηαληέια Κηόζθνπ 

Γηελεξγήζεθε από ηελ θαζεγήηξηα ηνπ ζρνιείνπ καο Μαξία Αλδξηαλνπνύινπ, 
θαζεγήηξηα Γεξκαληθώλ,  κηα έξεπλα κε ζηόρν λα επηζεκαλζνύλ νη ιόγνη γηα ηνπο 
νπνίνπο νη καζεηέο έξρνληαη ζην ζρνιείν. Ζ έξεπλα έγηλε κε ηνπο καζεηέο ηνπ 1νπ 
Γπκλαζίνπ Απιώλα θαη ηνπ Γπκλαζίνπ Καπαλδξηηίνπ. Σνπο δόζεθαλ  5 θξάζεηο / 
ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη πηζαλό λα έξρνληαη ζην ζρνιείν θαη ηνπο δεηήζεθε λα  
επηιέμνπλ ηε θξάζε κε ηελ νπνία ζπκθσλνύλ.  Μέζα από ηηο απαληήζεηο ηνπο δηα-
θξίλεηαη θαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην ζρνιείν.    

Καηά ζεηξά πξνηίκεζεο νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο θνηηνύλ ζην ζρνιεί-
ν είλαη νη εμήο: 

Γηα λα κνξθσζνύκε 
Γηα λα βξνύκε αξγόηεξα δνπιεηά 
Γηα λα βξνύκε θαηλνύξγηνπο θίινπο θαη λα θάλνπκε γλσξηκίεο 
Γηα λα απνθηήζνπκε θαινύο ηξόπνπο 
Γηα λα εθλεπξίδνπκε ηνπο θαζεγεηέο καο  

 
Δζείο γηαηί έξρεζηε ζην ζρνιείν;  

‘’Ο ηξόπνο 
δηδαζθαιίαο 

πξέπεη λα 
ηθαλνπνηεί ηηο 
αλάγθεο ησλ 

καζεηώλ θαη λα 
ηνπο θάλεη λα 

ληώζνπλ άλεηα. ’’ 

ειίδα 4 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 



Διηζάβεη Μπάθν 

Έκα μάζεμα εζηθήξ πηζηεύς όηη 
ζα βμεζμύζε πμιύ ηα παηδηά κα 

ακαπηύλμοκ ηεκ πνμζςπηθόηεηά 
ημοξ, κα βειηηώζμοκ ημκ ηνόπμ 

ζθέρεξ θαη κα θαηαιάβμοκ ηη 
είκαη θαιό θαη ηη θαθό. Αοηό ημ 

μάζεμα είκαη πμιύ ζπμοδαίμ. 

Συνέχεια... 

Χνεηάδεηαη έκαξ ημί-
πμξ ζημ ζπμιείμ, 

όπμο ηα παηδηά ζα 
μπμνμύκ κα εθθνάδμ-

κηαη μέζα από ηε 
δςγναθηθή.  

Θα μπμνμύζε ημ ζπμ-
ιείμ κα δηαζέηεη θά-

πμημοξ ημίπμοξ γηα κα 
θάκμοκ ηα παηδηά  

γθνάθηηη.  

Μαξία Μαξνύιε Γήκεηξα Λέλνπ 

Οη θαζεγεηέξ κα μπαίκμοκ ζηεκ ηάλε 
παμμγειαζημί, κα θάκμοκ ημ μάζεμα 

εοπάνηζημ, όπςξ με ημ κα ζομμεηέ-
πμοκ ηα παηδηά ζηε δηδαζθαιία,  κα 

βιέπμομε βίκηεμ θαη γεκηθώξ κα ο-
πάνπεη μέζα ζηεκ ηάλε ζοκεκκόεζε. 

Θέις μη μαζεηέξ κα είκαη 
αγαπεμέκμη μεηαλύ ημοξ 

θαη κα μεκ ηζαθώκμκηαη. 
Να οπάνπεη ζεβαζμόξ ζε 

θάζε μαζεηή. 

Γαλάε Αιηάλε Αλαζηαζία Πεηξά 

‘‘Έλα κάζεκα 
εζηθήο πηζηεύσ όηη 
ζα βνεζνύζε πνιύ 
ηα παηδηά λα 
αλαπηύμνπλ ηελ 
πξνζσπηθόηεηά 
ηνπο, λα 
βειηηώζνπλ ηνλ 
ηξόπν ζθέςεο θαη 
λα θαηαιάβνπλ’’ 
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Θα ήζεια ημ ζπμιείμ κα είκαη μεγάιμ, με 
αίζμοζεξ με θςηεηκά πνώμαηα θαη θάζε 

ηάλε κα έπεη ημοξ δηθμύξ ηεξ ειεθηνμκη-
θμύξ οπμιμγηζηέξ. Επίζεξ κα έπεη πώνμοξ 

θαηάιιειμοξ γηα άημμα με εηδηθέξ ακάγθεξ.  

Να μεκ λεπςνίδμομε θάπμημκ 
πμο είκαη από άιιε πώνα ή 

έπεη δηαθμνεηηθή ζνεζθεία, 
γηα κα μεκ απμμμκώκμκηαη ηα 

παηδηά αοηά. 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη κεηαμύ ηνπο 

πην θηιηθνί. Οη θαπγάδεο ηνπο επεξεάδνπλ 
θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κέζα ζηελ ηάμε 

θαη απέλαληη ζηνπο θαζεγεηέο ηνπο. 

Αξηόια Μπξανύζη 

Δπαγγειία Δπζηαζίνπ νθία Υνληάη 

Να πεγαίλακε εθδξνκέο 

ζηε θύζε θαη λα θπηεύακε 
ινπινύδηα. Να θάλακε κά-

ζεκα αθνύγνληαο κνπζηθή. 

Δπαγγειία Σζηώηα 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 



Αζαλαζία Υνύζνπ 

‘‘Σα πξνβιήκαηα 
ηνπ ζρνιείνπ θαηά 
ηελ άπνςή κνπ 
δελ είλαη ηόζν ζηε 
κάζεζε, αιιά 
ζηελ θαιιηέξγεηα 
ηεο πξνζπάζεηαο 
θαη ηεο ζσζηήο 
ζθέςεο’’ 
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Συνέχεια... Μαξηάλλα Οπδκπάζε πιβάλα Ναθάη 

ην ζρνιείν πνπ νλεηξεύν-

καη νη θαζεγεηέο θαη νη κα-
ζεηέο δε ζα πξέπεη λα είλαη 
ηόζν θιεηζηνί ηελ ώξα ηνπ 

καζήκαηνο, αιιά ζα πξέπεη 
λα κηιά ν έλαο ζηνλ άιιν, 

έζησ θαη γηα ιίγν. 

Αληί γη’ απηό ην κνπληό πξναύιην, 

ζα ήζεια λα ππάξρνπλ πνιιέο 
εγθαηαζηάζεηο, όπσο γήπεδν 
βόιετ, κπάζθεη, πνδνζθαίξνπ, 

πηλγθ πνλγθ, κπηιηάξδν. Να π-
πήξρε επίζεο θνιπκβεηήξην θαη 
απνδπηήξηα.. Δπίζεο λα κελ 

έρνπκε ηζάληεο αιιά laptop πνπ 
ζα ην παίξλακε παληνύ καδί καο. 

Μαθάξη ην ζρνιείν καο 

λα ήηαλ θαζαξό, όπσο 
ζε άιιεο ρώξεο. Να κελ 
θαπλίδνπλ, λα κελ πεηά-

λε ηζηγάξα, λα κε κνιύ-
λνπλ ην πεξηβάιινλ.  

Γηα έλα θαιύηεξν ζρνιείν πξέ-

πεη λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο 
ζρνιηθέο εθδξνκέο θαη πεξηζ-

ζόηεξα ινπινύδηα !  

Σα πξνβιήκαηα ηνπ ζρν-

ιείνπ θαηά ηελ άπνςή 
κνπ δελ είλαη ηόζν ζηε 
κάζεζε, αιιά ζηελ θαι-

ιηέξγεηα ηεο πξνζπάζεηαο 
θαη ηεο ζσζηήο ζθέςεο.  

Οη δάζθαινη λα είλαη πνιύ 

θαινί κε ηα παηδηά, λα κη-
ιάλε κεηαμύ ηνπο, λα ηα 
θαηαιαβαίλνπλ θαη αθόκε 

λα κελ ππάξρεη ξαηζηζκόο 
απέλαληη ζε παηδηά  από 

άιιεο ρώξεο. 

πύξνο Σζαθαιίδεο Σειέκαρνο Μελάο Λάκπξνο Μαθξνδεκήηξεο 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 



 
‟απηή ηε ζρνιηθή δξα-

ζηεξηόηεηα ζπκκεηέρνπλ νη 
Β1 θαη Β2 ηάμεηο ηνπ Γπκλα-
ζίνπ θαη ζπληνλίζηξηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο είλαη ε θ. 
Διηζάβεη Καξαθαζίδνπ. Σν 
πξόγξακκα αζρνιείηαη κε 
ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεη-
αο, ηελ αλαθύθισζε κπαηα-
ξηώλ θαη γεληθόηεξα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιιν-
ληνο. 

Από ηελ αξρή ηεο ρξν-
ληάο ρσξηζηήθακε ζε νκά-
δεο αλάινγα κε ηηο δπλαηό-
ηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπ θαζελόο. Ζ θαζεγήηξηα 
κάο δίλεη νδεγίεο, καο θα-
ηεπζύλεη  θαη ζπληνλίδεη ηηο 
εξγαζίεο καο. Κάλνπκε βη-
βιηνγξαθηθή έξεπλα από 
πεξηνδηθά, βηβιία, εγθπθιν-
παίδεηεο θαη από ην δηαδί-
θηπν (Internet). Αζρνινύκα-
ζηε κε κηα πνηθηιία από 
δξαζηεξηόηεηεο: θσηνγξα-
θήζεηο, παξαηεξήζεηο, εξσ-
ηεκαηνιόγηα, θνιάδ, αθίζεο, 
δηαγξάκκαηα, ζεαηξηθά 
δξώκελα θαη ζπλεληεύμεηο. 
Ήδε θάλακε έλα πείξακα 
πνπ απνδεηθλύεη ηελ ηνμηθό-
ηεηα ησλ κπαηαξηώλ θαη 

ηελ επίδξαζή ηνπο ζην πεξηβάι-
ινλ. Δίρακε, επίζεο, ηελ επθαηξία 
λα ζπκκεηάζρνπκε ζην πξό-
γξακκα ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιιν-
ληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) Θέξ-
κνπ κε ηελ ηξηήκεξε εθδξνκή. 
Δπηπιένλ, πξνγξακκαηίδνπκε 
έλα ζεκηλάξην κε πνιηηηθό κερα-
ληθό πνπ ζα καο επηζθεθζεί, γηα 
λα καο κηιήζεη γηα ζέκαηα ζρεηη-
θά κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεη-
αο. 
ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 
ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ πξν-
γξάκκαηνο ζην ζρνιείν είηε κε 
κνξθή εληύπνπ είηε κε ειεθηξν-
ληθή κνξθή. 
 

Αιέθα Καηζηθή 
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Ζ ζρνιηθή δσή ησλ παηδηώλ ηεο Β’ Γπκλαζίνπ θπινύζε αληαξά, κε βαξεηνύο θαζεγεηέο θαη αηειείσηεο 
ώξεο καζήκαηνο. Ζ θαηάζηαζε ήηαλ απειπηζηηθή. Οη εξγαζίεο έπεθηαλ βξνρή αγθαιηά κε δύζθνια δηαγσλί-

ζκαηα. Αιιά ε ειπίδα δελ πεζαίλεη έηζη ζηηο θαξδηέο ησλ παηδηώλ ηεο Β’ Γπκλαζίνπ.  

 Ζ 25ε Ηαλνπαξίνπ δε ζα αξγνύζε λα θηάζεη. Ήηαλ θνληά θαη ηειηθά ήξζε. Σα παηδηά γεκάηα ηξειή ραξά θαη 
ηεξάζηηεο βαιίηζεο επηβηβάζηεθαλ ζην πνύικαλ πνπ ζα ηα έθεξλε θνληά ζε καγεπηηθά ηνπία. Μπνξεί λα 
πέξαζαλ πνιιέο ώξεο θνύξαζεο θαη ηαιαηπσξίαο, αιιά άμηδε ηνλ θόπν. Ο ιόγνο; Ο θαληαζηηθόο νδεγόο 
ηνπο ηνπο ςπραγσγνύζε βάδνληάο ηνπο εθπιεθηηθά ηξαγνύδηα θαη θπζηθά αθήλνληάο ηνπο λα βγάινπλ θσ-

ηνγξαθίεο κε θόλην ηελ νινθαίλνπξηα γέθπξα Ρίνπ-Αληηξίνπ. 

 Με ην πνπ έθηαζαλ ζην Θέξκν ε πεξηπέηεηα ησλ παηδηώλ μεθίλεζε. Έλα θαηαπξάζηλν ρσξηό κε κηθξά 
γξαθηθά ζπηηάθηα πξόβαιε κπξνζηά ηνπο. Σα θιαο έπεθηαλ ζαλ θαηαηγίδα. Σα παηδηά θαηαγνεηεπκέλα 
έβγαδαλ θσηνγξαθίεο ζε όια ηα ζεκεία ηεο πεξηνρήο. Έηζη είραλ ηελ επθαηξία λα θξαηήζνπλ δσληαλέο, όζν 
πην πνιύ γίλεηαη, ηηο αλακλήζεηο από απηήλ ηελ εθδξνκή. Σνπιάρηζηνλ ζα ππήξρε θάηη πνπ ζα έθαλε απηή 

ηε ρξνληά λα μερσξίδεη από ηηο ππόινηπεο βαξεηέο ζρνιηθέο ρξνληέο.  

Γελ πξέπεη όκσο λα μερλάκε ην ζθνπό ηεο επίζθεςήο καο ζην Θέξκν Αηησιναθαξλαλίαο πνπ ήηαλ λα 
επαηζζεηνπνηεζνύκε πεξηβαιινληηθά έηζη ώζηε λα θαηαλνήζνπκε ηη ζεκαζία έρεη ην πεξηβάιινλ ζηε δσή 
ησλ αλζξώπσλ. Απηό ζα πξαγκαηνπνηόηαλ κόλν αλ παίξλακε ην ξόιν όισλ απηώλ ησλ αλζξώπσλ πνπ 
αζρνινύληαη κε ηα θνηλά. Έηζη ηα παηδηά ηεο Β’ Γπκλαζίνπ ρσξηζηήθακε ζε 3 νκάδεο πνπ είραλ ζρέζε κε 

ηελ εμνπζία, ηνπο θεξδνζθόπνπο θαη ηνπο απινύο αλζξώπνπο θαη παίμακε έλα παηρλίδη ξόισλ. 

Λίγα ιόγηα γηα ηελ θάζε νκάδα: 

Κεξδνζθόπνη: θνπόο ηεο νκάδαο απηήο ήηαλ λα εγθαηαζηήζνπλ κηα ηνπξηζηηθή μελνδν-

ρεηαθή κνλάδα, γηα λα πνιιαπιαζηάζεη ηα θέξδε ηεο. 

Λατθή κάδα: θνπόο ηεο νκάδαο απηήο ήηαλ λα πξνθπιάμεη ην πεξηβάιινλ από ηηο θαηα-

ζηξνθέο πνπ ζα πξνθαινύζε ε θαηαζθεπή ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 

Δμνπζία: θνπόο ηεο νκάδαο απηήο ήηαλ λα θεξζεί δηπισκαηηθά θαη λα κε δπζαξεζηήζεη 

θακία από ηηο δπν παξαπάλσ νκάδεο. 

      

  Αμέραζηε ήηαλ θαη ε επίζθεςε ζηνλ πνηακό Δύελν. Δθηόο από ηε καγεπηηθή νκνξθηά πνπ δηαζέηεη, καο 
δίλεη ηελ αίζζεζε νηη βξηζθόκαζηε ζε έλα παξαδεηζέλην ηνπίν θαη καο θάλεη λα γαιελεύνπκε. Δπίζεο είλαη 
αμηνζεκείσην όηη κεηά από πεηξάκαηα πνπ ηειέζακε νη ίδηνη απνδείρζεθε όηη ν Δύελνο είλαη έλα πνιύ θαζα-

ξό πνηάκη. 

Δπίζεο πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη επηζθεθηήθακε ην αξραίν Θέξκν. Δθεί είδακε κηα ζεηξά από κηθξά θαη 
κεγάια ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αξραία πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ Θέξκνπ. Ήηαλ θπξηνιεθηηθά αμηνζαύκα-

ζην! Όινο ν πνιηηηζκόο ηνπ Θέξκνπ πεξλνύζε ζαλ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία κπξνζηά από ηα κάηηα όισλ.  

Αο κελ μερλάκε όκσο ηελ επίζθεςή καο ζην ζπίηη ηνπ Αγίνπ Κνζκά ηνπ Αηησινύ, ν νπνίνο έγηλε θπξηνιε-
θηηθά ν επεξγέηεο ηεο Διιάδαο. Καη απηό γηαηί; Γηαηί ίδξπζε πάλσ από 200 ζρνιεία θαη θξόληηζε λα δηαδώ-

ζεη  ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό θαη ηελ ειιεληθή ζξεζθεία. 

Απηή ε εθδξνκή ήηαλ κηα αμέραζηε εκπεηξία, ε νπνία έγηλε αθόκα πην δηαζθεδαζηηθή ζην γπξηζκό. Όια ηα 
παηδηά θάζνληαλ θαη πάιη ζηηο ζέζεηο ηνπο κα απηή ηε θνξά κε θνπζθσκέλεο βαιίηζεο θαη γεκάηα θηικ από 
ηηο θσηνγξαθίεο. Ζ δηαδξνκή μεθίλεζε κε ηξαγνύδηα πνπ άθελαλ, ζε θάζε ζεκείν ηεο πεξηνρήο, ην ζηίγκα 

ηνπο θαζώο ζύκηδαλ ηηο δηθέο καο 

βνιηαξίεο. 

Διπίδνπκε θαη εζείο θίινη καο λα 
πάηε κηα εμίζνπ εθπιεθηηθή, θαληα-

ζηηθή θαη απίζαλε εθδξνκή!!!!  

Α!!!!  Κύξηε Ρνδάλε, δε ζα ιέγακε 
όρη ζε κηα αθόκε ηξηήκεξε εθδξν-

κή......!!!!!! 

Μαξία Μαξνύιε, Αζαλαζία Υνύζνπ 

ΦΟΛΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 



Έρνπκε δεη θη εκείο ηνλ 
θόζκν κέζα από κία ζπνπ-
δαία ηαηλία. Με ηε καηηά 
απηή ζηνλ θόζκν είδακε 
πώο δνύλε νη άλζξσπνη 
ζηηο άιιεο ρώξεο ηεο γεο 
θαη κάιηζηα ηα παηδηά. Πξό-
θεηηαη γηα κηα ζπνλδπισηή 
ηαηλία κε ηίηιν «Οια ηα 
αόξαηα παηδηά», γπξηζκέ-
λε γηα ηε UNICEF, πνπ πε-
ξηέρεη εθηά ηζηνξίεο από 
δηάθνξεο ρώξεο, κε ζέκα 
παηδηά εγθαηαιεηκκέλα, 
νξθαλά ή πξνβιεκαηηθά. Οη 
ηζηνξίεο, πνπ είλαη δνζκέ-
λεο ζπρλά θαη κε ρηνύκνξ, 
είλαη ζθελνζεηεκέλεο από 

νθηώ ζθελνζέηεο πνπ 
έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο: 
Μέρληη αξέθ, Δκίξ Κνπ-
ζηνπξίηζα, πάηθ Λη, Κάηηα 
Λνπλη, Σδόξληαλ θαη Ρίληιετ 
θνη, ηέθαλν Βελεξνύδν 
θαη Σδνλ Γνπ. 

Δίλαη κηα ηαηλία πνιύ 
μερσξηζηή πνπ κηιά γηα ηε 
θηώρεηα, θαη άιια κεγάια 
πξνβιήκαηα ηεο δσήο: ηνλ 
πόιεκν, ηελ εθκεηάιιεπζε, 
ηελ αξξώζηηα, ηα λαξθσηη-
θά. Με ηελ ηαηλία απηή κεηα-
θεξζήθακε ζηα ηέζζεξα 
ζεκεία ηνπ νξίδνληα. Ρίμακε 
κηα καηηά ζηελ Αθξηθή, ζηηο 
Δλσκέλεο Πνιηηείεο, ζηε 

Βξαδηιία, ζηε Ρσζία, ζηελ 
Ηηαιία θαη ζηελ Κίλα,  θαη 

 πνπ παίξλεη λαξθσηηθά, 
πνπ βαζαλίδεηαη, πνπ ηξη-
γπξλά κόλν ηνπ ζηνπο δξό-
κνπο δίρσο λα βξίζθεη κηα 
αγάπε λα ην δεζηάλεη, γηα 
λα ληώζεη όηη δελ είλαη κόλν 
ηνπ ζηνλ θόζκν. Θα ζπκ-
βνπιεύακε ινηπόλ όινπο 
ηνπο αλζξώπνπο λα αλα-
ιακβάλνπλ ηηο επζύλεο ηνπο 
θαη, ην θπξηόηεξν, λα αγα-
πάλε, γηαηί ε αγάπε είλαη 
πάλσ από όια.  

 
πιβάλα Ναθάη, Δπαγ-
γειία Σζηώηα, Μαξηάλ-

λα Οπδκπάζε, νθία 
Υόληατ 

βάδνληάο ηα όιε κέξα λα 
δνπιεύνπλ. 

Παηδηά πνπ καδεύνπλ 
ζθνππίδηα από ηνπο δξό-
κνπο, γηα λα βγάινπλ ιίγα 
ρξήκαηα πνπιώληαο ηα. 

Παηδηά αδύλακα ζαλ 
ηξηαληάθπιια ρσξίο αγθάζη-
α, απξνζηάηεπηα, πνπ δελ 
έρνπλ θάπνηνλ λα ηνπο δεί-
μεη αγάπε. 

Παηδηά αόξαηα γηα ηνπο 
κεγάινπο, γηαηί απηνί ζέ-
ινπλ λα μερλνύλ όηη έρνπλ 
επζύλεο. 

 Όηαλ ηειείσζε 
απηή ε ηαηλία, βγήθακε όινη 
ιππεκέλνη, όινη δαθξύζακε 

γη‟απηά ηα παηδηά πνπ είδα-
κε λα ππνθέξνπλ από δηα-
θνξεηηθά πξνβιήκαηα, ελώ 
δεηνύζαλ όια ην ίδην πξάγ-
κα: ιίγε ζηνξγή, ιίγε αγά-
πε, ιίγε θξνληίδα θαη ιίγε 
εηξήλε. Καηαιάβακε όηη 
κπνξνύκε θη εκείο όινη λα 
πξνζπαζήζνπκε γηα θάηη 
θαιύηεξν κε έλαλ πνιύ 
απιό ηξόπν πνπ όινη ηνλ 
μέξνπκε, γηαηί όινη ηνλ 
έρνπκε δήζεη: κε ηελ αγάπε. 
Με ηελ αγάπε κπνξείο όια 
λα ηα θαηαπνιεκήζεηο θαη 
λα θέξεηο έλα παηδί θνληά 
ζνπ, θαη κάιηζηα όρη έλα 
απιό παηδί αιιά έλα παηδί 

είδακε: 
Έλα παηδί πνπ δε ζέιεη 

λα βγάδεη ηα παπνύηζηα 
ηνπ, γηαηί ηα πόδηα ηνπ είλαη 
γεκάηα πιεγέο. 

Έλα θνξίηζη πνπ ην θν-
ξντδεύνπλ νη ζπκκαζεηέο 
ηνπ, επεηδή, ρσξίο ην ίδην 
λα θηαίεη ζε ηίπνηε, έρεη 
AIDS. 

Παηδηά πνπ δε καζαί-
λνπλ γξάκκαηα, πνπ δε 
ληώζνπλ παηδηά αιιά κεγά-
ινη άλζξσπνη, γηαηί από 
κηθξά ηα βάδνπλ λα πνιεκά-
λε. 

Μηθξά παηδηά πνπ ηα 
εθκεηαιιεύνληαη νη κεγάινη, 
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Ζ έθεβε Μπιάλθα 
καζαίλεη πσο θιε-
ξνλόκεζε ηνλ ηό 
HIV από ηε κεηέξα. 

2 θνξίηζηα από ηε 
καθξηλή Κίλα 

Παηδηά ζην αλ Πάνιν 
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Αλαδεηώληαο ίρλε 
ηεο αγάπεο 
 
Σελ πξώηε καο καηηά 
ζηνλ θόζκν ξίμακε κε 
ηε ρξηζηνπγελληάηηθε 
γηνξηή καο. Αθεηεξία 
ήηαλ ην ρξηζηνπγελ-
ληάηηθν έξγν καο « Ο 
γύξνο ηνπ θόζκνπ: 
αλαδεηώληαο ην θσο 
ηνλ Υξηζηνπγέλλσλ», 
πνπ δεκηνπξγήζεθε 
από θαζεγεηέο θαη 
καζεηέο ηεο Α‟ Λπθεί-
νπ θαη ηεο Β‟ Γπκλαζί-
νπ Απιώλα, θαζώο 

θαη ηνπ 9νπ Γπκλαζίνπ Α-
ραξλώλ. Μέζα από απηό ην 
έξγν ηαμηδέςακε αλαδεηώ-
ληαο ην θσο ησλ Υξηζηνπ-
γέλλσλ. Γπξλώληαο ηελ 
πδξόγεην ζθαίξα ζηακαηή-
ζακε ζε δηαθνξεηηθά κέξε 
ηνπ θόζκνπ. Πξώηε καο 
ζηάζε ην Hollywood. Δθεί 
είδακε ηνπο αλζξώπνπο λα 
έρνπλ ράζεη ην λόεκα ησλ 
Υξηζηνπγέλλσλ θαη λα λνηά-
δνληαη κόλν γηα ηνπο αζηέ-
ξεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Ζ 
λενιαία ήηαλ αλεμέιεγθηε 
θαη νη λένη ελδηαθέξνληαλ 
κνλάρα γηα ηελ εμσηεξηθή 

ηνπο εκθάληζε. Σα πάληα 
είραλ εκπνξεπκαηνπνηεζεί, 
αθόκε θαη ε γέλλεζε ηνπ 
Υξηζηνύ.       
Δπόκελε ζηάζε: ν Ακαδόλη-
νο όπνπ αληηθξίζακε κε 
κεγάιε ζιίςε ηελ δπζάξε-
ζηε εηθόλα ελόο ηνπίνπ πνπ 
θαηγόηαλ.  Γηα άιιε κηα θν-
ξά θαηαιάβακε όηη νη 
άλζξσπνη λνηάδνληαη γηα ηα 
ζπκθέξνληα ηνπο κόλν εθ-
κεηαιιεπόκελνη ηε θύζε θαη 
θαηαζηξέθνληαο ηε.  
Καζώο ε πδξόγεηνο ζθαίξα 
γπξλνύζε ζαλ αζηξαπή, 
ζηελ πξνζπάζεηα καο λα 

αύξην.  
Σν ζπκπέξαζκά καο είλαη όηη 
ζηνλ θόζκν γύξσ καο θπξηαξ-
ρεί ν αληαγσληζκόο, ε θαινπέ-
ξαζε θαη ην ζπκθέξνλ. Τπάξρεη 
όκσο αθόκε γύξσ καο θάηη πνπ 
θσηίδεη ζηηο θαξδηέο ησλ αλ-
ζξώπσλ θαη ηνπο δίλεη δύλακε 
λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιί-
εο ηεο δσήο.   
 
Μαξία Μαξνύιε, Διηζάβεη 
Μπάθν, Αζαλαζία Υνύζνπ 

Hollywood—Αμαζόνιος  

Κίνα - Σρίτος κόσμος 

Παρίσι —Βαγδάτη  

αληαγσληζκόο θαη ε αζπλελ-
λνεζία.  
Δπόκελε ζηάζε ήηαλ ε Βα-
γδάηε. Δθεί ηα πξάγκαηα 
κπνξνύκε λα πνύκε όηη 
ήηαλ ρεηξόηεξα γηαηί νη βόκ-
βεο έπεθηαλ βξνρή, αθαη-
ξώληαο θάζε δεπηεξόιεπην 
ηε δσή πνιιώλ αλζξώπσλ.  
Φηάλνληαο ζηε ζπλέρεηα 
ζηελ Κίλα, είδακε ηνπο αλ-
ζξώπνπο εθεί λα δνπιεύνπλ 
ζθιεξά, κεξα-λύρηα, ζύκα-
ηα εθκεηάιιεπζεο. 
Σειηθή ζηάζε καο ήηαλ ζε 
θάπνηα ρώξα ηνπ ηξίηνπ 

θόζκνπ. Ζ θαηάζηαζε εθεί 
δελ ήηαλ πνιύ δύζθνιε, 
όκσο εκείο βξήθακε  απηό 
πνπ αλαδεηνύζακε. Μπνξεί 
λα κελ γηόξηαδαλ ηα Υξη-
ζηνύγελλα, όκσο ην λόεκα 
ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ην εί-
ραλ θαηαιάβεη. Δθεί είδακε 
θηώρεηα θαη ηε κηδέξηα αιιά 
θαη ηε δνπιεηά πνπ θάλνπλ 
ηα κέιε αλζξσπηζηηθώλ 
νξγαλώζεσλ πνπ πξνζπα-
ζνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 
άιινπο,  γεκάηνη θαινζύλε , 
πλεύκα αιιεινβνήζεηαο θαη 
πάζνο γηα έλα θαιύηεξν 

βξνύκε έλα κέξνο 
πνπ λα κελ έρεη πιε-
γεί από ηε βάλαπζε 
ζηάζε ηνπ αλζξώπνπ, 
ζηακαηήζακε ζην 
Παξίζη. αλ θηλεκαην-
γξαθηθή ηαηλία πεξ-
λνύζαλ από κπξνζηά 
καο ζηηγκηόηππα από 
ηελ θαζεκεξηλή δσή 
κε πξσηαγσληζηέο 
αλζξώπνπο από δηά-
θνξεο ρώξεο ηεο Δπ-
ξώπεο. Δθεί, ζηελ 
Δλσκέλε Δπξώπε, 
είδακε λα θπξηαξρεί ν 

‘‘ν Ακαδόληνο όπνπ 

αληηθξίζακε κε κεγάιε 

ζιίςε ηελ δπζάξεζηε 

εηθόλα ελόο ηνπίνπ πνπ 

θαηγόηαλ.’’ 
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‘‘Φηάλνληαο ζηε ζπλέρεηα 
ζηελ Κίλα, είδακε ηνπο 

αλζξώπνπο εθεί λα 
δνπιεύνπλ ζθιεξά, κέξα-

λύρηα, ζύκαηα 
εθκεηάιιεπζεο’’ 
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Γύν θαζεγήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ καο, ε θ. Καξαθαζίδνπ θαη ε θ. Σζελέ επηζθέθηεθαλ έλα ζρνιείν 

ηεο Οπγγαξίαο ζην πιαίζην ελόο επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο. Δίρακε έηζη ηελ επθαηξία λα ξίμνπ-
κε κηα καηηά ζε έλα ζρνιείν κηαο άιιεο ρώξαο θαη λα ιύζνπκε θάπνηεο από ηηο απνξίεο καο. Οη 
καζεηέο ινηπόλ ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ ηνπ ζρνιείνπ καο, κε αθεηεξία ην κάζεκα ηεο Γιώζζαο θαη ηελ 

ελόηεηα «ρνιείν», εηνηκάζακε έλα εξσηεκαηνιόγην κε όζα ζα ζέιακε λα κάζνπκε γηα ηε ζρνιη-
θή δσή ησλ ζπλνκήιηθώλ καο Ούγγξσλ καζεηώλ, ζην Abony, κηα πόιε κε 15.000 πεξίπνπ θα-

ηνίθνπο, κηα ώξα καθξηά από ηε Βνπδαπέζηε, ηελ πξσηεύνπζα ηεο Οπγγαξίαο. 
Παξνπζηάδνπκε ινηπόλ θαη ζε ζαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξώζακε. 
 

Πνηα καζήκαηα δηδάζθνληαη; 
Γηδάζθνληαη, ζε γεληθέο γξακκέο, ηα ίδηα καζήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη ζηελ Διιάδα.  

 

Τπάξρεη κάζεκα Θξεζθεπηηθώλ; 
Σα Θξεζθεπηηθά δελ είλαη ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα. ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, όκσο, επη-

ζθέπηεηαη έλαο παπάο ην ζρνιείν θαη όπνηνο καζεηήο ζέιεη κπνξεί λα ζπδεηήζεη καδί ηνπ. 
 

Πνηνο είλαη ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο;  
Ο ηξόπνο δηδαζθαιίαο είλαη παξόκνηνο κε απηόλ πνπ επηθξαηεί θαη ζηελ Διιάδα. Υξεζηκνπνηνύ-

ληαη όκσο πνιύ πεξηζζόηεξα επνπηηθά κέζα, όπσο ράξηεο, δηαθάλεηεο θ.α. 

 
Πώο είλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο; 

Έρνπλ παξόκνην κέγεζνο κε απηέο ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ θαη παξόκνηα δηάηαμε ζξαλίσλ. 
Δίλαη εμνπιηζκέλεο κε πνιιά επνπηηθά κέζα θαη έρνπλ πινύζηα δηαθόζκεζε ζηνπο ηνίρνπο αιιά 

θαη ζε άιιεο επηθάλεηεο, όπσο ηξαπεδάθηα, ξαθηέξεο θ.α.  
 

Οη καζεηέο θνξάλε ζηνιέο ή ηα θαζεκεξηλά ηνπο ξνύρα; 

Σα θαζεκεξηλά ηνπο ξνύρα. 
 

Τπάξρνπλ μέλνη καζεηέο ζην ζρνιείν; Δάλ λαη, ππάξρεη ξαηζηζκόο; 
ην ζρνιείν δελ ππάξρνπλ μέλνη καζεηέο. Φνηηνύλ, όκσο, ζε πνζνζηό 20 % πεξίπνπ, Σζηγγάλνη 

πνπ αληηκεησπίδνληαη  γεληθά αξλεηηθά.  

 
Πνην είλαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο; 

Σν ζρνιείν ιεηηνπξγεί από ηηο 8 κέρξη ηηο 2. Μέζα ζε απηό ην δηάζηεκα όκσο νη καζεηέο ηξώλε 
θαη ην κεζεκεξηαλό ηνπο θαγεηό ζηελ ηξαπεδαξία. Έηζη νη ώξεο δηδαζθαιίαο πεξηνξίδνληαη πνιύ. 
Σν ζρνιείν κέλεη αλνηρηό κέρξη ηηο 4κκ. θαη ιεηηνπξγεί όπσο ηα ειιεληθά νινήκεξα, δειαδή κέ-

λνπλ όζνη καζεηέο επηζπκνύλ θαη θάλνπλ θπξίσο κειέηε θαη δξαζηεξηόηεηεο. 

 
Υξεζηκνπνηνύλ θηλεηά ηειέθσλα; Όρη, απαγνξεύνληαη. 

 

Τπάξρεη ζην ζρνιείν θαληίλα θαη ηη επηηξέπεηαη λα ηξώλε; 
ε απόζηαζε 10 πεξίπνπ ιεπηώλ από ην ζρνιείν ππάξρεη ηξαπεδαξία, όπνπ πεγαίλνπλ ζην 
δηάζηεκα 12-1 νη καζεηέο ησλ γεηηνληθώλ ζρνιείσλ, γηα λα θάλε ην κεζεκεξηαλό ηνπο, πνπ ζπλή-

ζσο πεξηιακβάλεη πξώην, δεύηεξν πηάην θαη γιπθό. Γηα ηε δηαηξνθή πιεξώλνπλ νη ίδηνη νη γνλείο 
έλα κηθξό πνζό θάζε κήλα. Δπηπιένλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ππάξρνπλ απηόκαηεο κεραλέο από 
ηηο νπνίεο κπνξεί θάπνηνο λα αγνξάζεη αλαςπθηηθά αιιά θαη ηξόθηκα πνπ ζεσξνύληαη αλζπγηεη-

λά, όπσο ζνθνιάηεο, θαξακέιεο θιπ. 

 
Γξάθνπλ ζηνπο ηνίρνπο; 

Όρη δελ είδακε πνπζελά γξακκέλνπο ηνίρνπο. Όηαλ κάιηζηα έγηλε ζηνπο καζεηέο ζρεηηθή εξώηε-
ζε, ηνπο θάλεθε αθαηαλόεηε ε εξώηεζε θαη αδηαλόεην ην λα γξάθνπλ ζε ηνίρνπο. 

 

Πώο είλαη νη ηνπαιέηεο; 
Δίλαη πνιύ θαζαξέο, κε πιαθάθηα ζην δάπεδν θαη ηνπο ηνίρνπο, ζύγρξνλεο ιεθάλεο θαη ληπηήξεο, 

θαζξέθηεο, ζαπνύλη θαη ραξηί πγείαο.  
 

Τπάξρεη βηβιηνζήθε; 
Γίπια ζην ζρνιείν ππάξρεη ε βηβιηνζήθε ηεο πόιεο, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύλ θαη νη καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ. Ζ βηβιηνζήθε απηή έρεη εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο γηα λήπηα, γηα παηδηά θαη ελήιη-
θεο, θαζώο θαη ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. 

 

Σν ζρνιείν δηαζέηεη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο; 

Τπάξρνπλ γήπεδα ζηε απιή, έλα κεγάιν θιεηζηό γπκλαζηήξην θαη έλα κηθξόηεξν. 
 

Γίλνληαη θαηαιήςεηο; 

Όρη, είλαη άγλσζηε ε έλλνηα. 
 

Όηαλ απνπζηάδεη έλαο θαζεγεηήο θάλνπλ θελό; 
Όρη, είλαη άγλσζηε ε έλλνηα ηνπ θελνύ. Ο θαζεγεηήο πνπ απνπζηάδεη αλαπιεξώλεηαη από άιινλ, 

πνπ ακείβεηαη γηα ηελ αλαπιήξσζε. 

Ζ είζνδνο ηνπ 

ζρνιείνπ 
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Γηάδξνκνο κέζα 

ζην ζρνιείν 

‘‘Όρη δελ είδακε 
πνπζελά γξακκέ-
λνπο ηνίρνπο. 
Όηαλ κάιηζηα 
έγηλε ζηνπο κα-
ζεηέο ζρεηηθή 
εξώηεζε, ηνπο 
θάλεθε αθαηαλό-
εηε ε εξώηεζε 
θαη αδηαλόεην ην 
λα γξάθνπλ ζε 
ηνίρνπο.’’ 
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O Ιζκαήι Μπέα ζθόηωζε γηα 

πξώηε θνξά ζπκπαηξηώηεο 
ηνπ ζηνλ εκθύιην ηεο Σηέξα 
Λεόλε ζηελ ειηθία ηωλ 13. 

 

εθαηνκκύξηα ηζηνξίεο πνπ θξύβεη ν εκθύιηνο ζηε ηέξα Λεόλε, θαζώο θαη 
ην ιαζξεκπόξην ησλ δηακαληηώλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ έθηαζαλ ηα απαξαί-
ηεηα ρξήκαηα ζηα ρέξηα ησλ αληαξηώλ. 

Ζ ηύρε άξρηζε λα ρακνγειά ζηνλ Ηζκαήι ηξία ρξόληα αξγόηεξα, όηαλ 
καδί κε άιινπο λεαξνύο επηιέρηεθε γηα έλα θέληξν  απνθαηάζηαζεο αλε-
ιίθσλ ζηξαηησηώλ ηεο UNICEF. ήκεξα κέλεη ζην Μαλράηαλ θαη θάλεη 
ζρέδηα γηα έλα κεηαπηπρηαθό ζηηο Καιέο Σέρλεο. «Εσ μέξνληαο όηη κνπ 
έρεη δνζεί κηα δεύηεξε επθαηξία ζηε δσή. Πξνζπαζώ ινηπόλ λα δηαζθε-
δάζσ όζν κπνξώ, λα είκαη ραξνύκελνο θαη λα δήζσ κε ηνλ θαιύηεξν 
δπλαηό ηξόπν. Έλαο κειινζάλαηνο πνπ δξαπέηεπζε.» 

Από ην Πεξηνδηθό Σαρπδξόκνο. 

ηξαηηώηεο ζηα δεθαηξία ηνπ 

«Έζηεζαλ θαη ηνπο έμη ζηε ζεηξά, 
κε ηα ρέξηα δεκέλα. Σνπο ππξνβό-
ιεζα ζην θαιάκη ηνπ πνδηνύ θαη 
γηα κηα νιόθιεξε εκέξα παξαηε-
ξνύζα ηνλ πόλν από ην καξηύξηό 
ηνπο. ηε ζπλέρεηα απνθάζηζα λα 
ηνπο ζθνηώζσ γηα λα κελ ππνθέ-
ξνπλ. Κνηηνύζα ηνλ θαζέλα ηνπο 
ζηα κάηηα θαη έβιεπα ηελ ειπίδα 
ηνπο λα ζβήλεη. Λίγν πξηλ ηξαβή-
μσ ηε ζθαλδάιε, ην βιέκκα έκελε 
κεηέσξν. Αθόκε θαη απηό ην λεθά-
ιην βιέκκα εγώ ην ζεσξνύζα ελν-
ριεηηθό.» 

Ζ αθήγεζε γηα ηελ εθηέιεζε έμη 
αηρκαιώησλ ζηνλ εκθύιην ηεο 
ηέξα Λεόλε είλαη απνθξνπζηηθή. 
Απηό πνπ ηελ θάλεη αλππόθνξε 
είλαη όηη πξνέξρεηαη από έλα παηδί 
13 ρξόλσλ, πνπ δξαπέηεπζε απ‟ 
ην θνιαζηήξην αθνύ ππεξέηεζε 
ηελ θπβέξλεζε σο ζηξαηηώηεο 
ζηνλ πόιεκν κε ηνπο αληάξηεο. Ζ 
πεξίπησζή ηνπ είλαη κία από ηηο 
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δεηά βνήζεηα απ‟ ηε Μέιηα θαη ηε Μπξηώ, θαζώο θαη από άιια 

παηδηά ηνπ λεζηνύ, εμεγώληαο ηνπο πώο έρεη ε θαηάζηαζε κε 
απιά ιόγηα. Σν ςεπδώλπκν ηνπ Νίθνπ είλαη „„Σν θαπιάλη‟‟.   

     Σν θαπιάλη είλαη έλαο βαιζακσκέλνο ηίγξεο, πνπ βξίζθεηαη 
ζην ζπίηη ηεο ζείαο ησλ θνξηηζηώλ. Οη ληόπηνη ιέλε πσο ην έλα 
ηνπ κάηη είλαη γαιάδην θαη όηαλ βιέπεη απ‟απηό είλαη ήξεκν, ελώ 

ην άιιν ηνπ κάηη είλαη καύξν, θαη όηαλ βιέπεη απ‟απηό είλαη άγξην.    
    Σα θνξίηζηα αληηκέησπα κε ηε ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα ηεο 

δηθηαηνξίαο πξνζπαζνύλ λα βνεζήζνπλ ηνλ μάδεξθν ηνπο κπζηη-
θά.  
Τη ζα γίλεη ηειηθά; Θα θαηαθέξεη άξαγε ν Νίθνο λα μεθύγεη ζην 
εμωηεξηθό;  

 
Γηαβάδνληαο απηό ην βηβιίν, έλησζα αγσλία γηα ην ηη ζα ζπκβεί 

ζην ηέινο, πεξεθάληα, γηα ηελ αληίδξαζε ησλ θνξηηζηώλ θαη ιύπε 
γηα ηε δύζθνιε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε. Δπίζεο, έκαζα 
πώο δνύζαλ νη άλζξσπνη εθείλε ηελ επνρή θαη πώο θαηάθεξαλ 

λα μεπεξάζνπλ θάζε δπζθνιία. Δπηπιένλ, ην βηβιίν κε έθαλε λα 
πηζηέςσ πσο όζν δύζθνιε θη αλ είλαη ε θαηάζηαζε, θη όζα πξν-
βιήκαηα θη αλ ππάξρνπλ, πάληα κπνξνύκε λα δνύκε επηπρηζκέ-

λνη, αλ εκείο ην ζέινπκε. Γηαηί όηαλ ππάξρεη ζέιεζε, όια κπν-
ξνύλ λα γίλνπλ.    

                 Διέλε Κπξηαθνύ 

ΠΟΗΟΗ; 
Μέιηα: Πξσηαγσλίζηξηα ηνπ βηβιίνπ, όρη θαη ηόζν γελλαία, ζθεπηη-
θή, έρεη θαληαζία θαη εηξεληθό πλεύκα, είλαη επαίζζεηε θαη μέξεη 

λα θξαηά κπζηηθά.       
Μπξηώ: Αδειθή ηεο Μέιηαο, πεξεθαλεύεηαη γηα ηηο γλώζεηο ηεο, 

εμαγνξάδεηαη θαη πείζεηαη εύθνια, αιιά πιεγώλεηαη θαη πνιύ 
εύθνια.   

Παππνύο: Λαηξεύεη ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, ζνθόο, ιαθσληθόο, 
αγαπάεη θαη δηδάζθεη ηα θνξίηζηα πξηλ μεθηλήζνπλ λα πεγαίλνπλ 

ζην ζρνιείν.  
Νίθνο: Δπαλαζηάηεο, ρηνπκνξίζηαο, νλεηξνπόινο, κε πνιιή θα-
ληαζία, αλεμάξηεηνο θαη πνιύ πεηζηηθόο θαη δίθαηνο, όηαλ ρξεηάδε-

ηαη.  

 
ΣΗ;  

Με θόλην έλα λεζί ηνπ Αηγαίνπ, ην 1936, δύν θνξίηζηα, ε Μέιηα θαη 
ε Μπξηώ, κνηξάδνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο αλάκεζα ζην κύζν 
(δειαδή ηνπο κύζνπο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη ηηο καγεπηηθέο 

ηζηνξίεο πνπ ηνπο δηεγείηαη ν μάδεξθόο ηνπο, ν Νίθνο γηα ην θα-
πιάλη ηεο βηηξίλαο) θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, πνπ ηηο ζέιεη λα 

βξίζθνληαη ζην θαηώθιη ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά.   
 Ο μάδεξθόο ηνπο, ν Νίθνο είλαη επαλαζηάηεο θαηά ηεο δηθηαηνξί-
αο θαη δηώθεηαη από ηηο αξρέο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα μεθύγεη, 

Τν βηβιίν απηό είλαη από κηα ζεηξά κπζηζηνξεκάηωλ ηεο Λ. Π. Αλδξνπηζνπνύινπ. Σηα βηβιίν ηεο ζεηξάο απηήο πξωηαγω-

ληζηεί έλα δηαθνξεηηθό θάζε θνξά πξόζωπν από ηνπο ραξαθηήξεο  ηεζζάξωλ νηθνγελεηώλ θαη ε ηζηνξία ηνπο  μεθηλάεη από 

ηνλ Πξώην Παγθόζκην πόιεκν κέρξη θαη ζήκεξα.          

Σην κπζηζηόξεκα απηό ηεο Λόηεο Πέηξνβηηο Αλδξνπηζνπνύινπ, ν ήξωαο, ν Φίιηππνο, έλα δεθαηεηξάρξνλν αγόξη, απνθα-

ζίδεη λα πεξάζεη ηηο δηαθνπέο ηνπ ζε έλα κηθξό, παξαιηαθό, ρωξηό ηεο Πεινπνλλήζνπ θνληά ζηα Καιάβξπηα, ηελ Τξάπεδα. 

Μαδί ηνπ είλαη ηα εηεξνζαιή αδέξθηα ηνπ από ηε Γεξκαλία, ν Χάλο θαη ε Γθέξηα  πνπ πξνζπαζνύλ λα κάζνπλ θαη λα 

θαηαιάβνπλ ηνλ αδεξθό ηνπο θαη ηελ Ειιάδα. Επίζεο νη παππνύδεο ηνπ θαη ν δάζθαιόο ηνπ ηωλ Γεξκαληθώλ, ν Αιέμεο 

Νόηγθεξ.  

Ο Αιέμεο Νόηγθεξ  εθηόο από δάζθαινο Γεξκαληθώλ, είλαη θαη αξραηνιόγνο. Τα εξωηήκαηα είλαη πνιιά: Τη θξύβεη ν θ. 

Νόηγθεξ από ην Φίιηππo; Γηαηί θαη πνύ εμαθαλίζηεθε;  

Πξόθεηηαη γηα έλα βηβιίν  ηδηαίηεξα ρηνπκνξηζηηθό γεκάην πεξηπέηεηα, δξάζε αιιά θαη αλαθνξέο ζηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ 

καο, όπωο έρεη θαηαγξαθεί ζηε κλήκε θαη ηελ ηνπνγξαθία καο. Έρεη καγεπηηθέο πεξηγξαθέο  ηωλ Καιαβξύηωλ, ηνπ νδν-

ληωηνύ θαη ηεο θύζεο γύξω από ηελ Τξάπεδα. 

Δανάη Μπασαντή     
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Σίηινο:Τν θαπιάλη ηεο βηηξίλαο       
πγγξαθέαο: Άιθε Ζέε    

Δθδόζεηο: Κέδξνο    
Δηθνλνγξάθνο: Σνθία Ζαξακπνύθα, Μαξία Βαμεβάλνγινπ  

Ζκ. έθ/ζεο:1966   

Λόηε Πέηξνβηηο Αλδξνπηζνπνύινπ «Λάζνο, θύξηε Νόηγθεξ!» Δθδόζεηο Παηάθεο  

Μηιώληαο γηα ην βηβιίν… 
 

Ζ θηιόινγνο θ. Ακαιία Νάλνπ καο κίιεζε γηα ην βηβιίν ζηελ αίζνπζα Υξπζόζηνκνο ζηνλ 
Απιώλα, ζηηο 9/2/07, ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζηηθνύ ηξηήκεξνπ, πνπ νξγάλσζε ν ύιινγνο 

Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ Γπκλαζίνπ καο.  

Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ην βηβιίν; 
 

Δξγαιείν δνπιεηάο αιιά θαη έλαο ηξόπνο γηα λα πεξλάσ επράξηζηα θάπνηεο ώξεο.  

ηελ ειηθία καο ηη βηβιία δηαβάδαηε; 
 

Γε δηάβαδα πνιιά βηβιία, αιιά είρα μεθηλήζεη κε μέλε παηδηθή  ινγνηερλία 
(Νηίθελο, Μηθξέο Κπξίεο ). Μεηά ηα 16 άξρηζα λα δηαβάδσ πνιιά ινγνηερληθά, όπσο ν 

Μηθξόο Πξίγθηπαο θαη Έλα παηδί κεηξάεη ηα άζηξα . 

 

Πνην βηβιίν ζα ζπληζηνύζαηε λα δηαβάζνπλ παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ;  

 
Κάπνην βηβιίν ηεο Λίηζαο Φαξαύηε (Όλεηξα από κεηάμη) θαη βηβιία ησλ Εσξδ αξή,  Άιθε Εέε, θαη Ηνπιίνπ Βεξλ . 

 

Αλαζηαζία Γάβξε, Μαξγαξίηα Ενξδνκπά, Διέλε Κπξηαθνύ, Έιελα Κνπξηέζε 

ΒΙΒΛΙΟ 



Mεηά από δεθάδεο ηαη-
λίεο, πνιιέο από ηηο ν-
πνίεο έρνπλ ραξαθηεξη-
ζζεί αξηζηνπξγήκαηα θαη 
έρνπλ αθήζεη ην ζηίγκα 
ηνπο ζηελ ηζηνξία ηνπ 
θηλεκαηνγξάθνπ, όπωο 
ν «Tαμηηδήο», 
«Oξγηζκέλν Eίδωιν» 
θ.ά., ν Mάξηηλ θνξζέδε 
πήξε ην Όζθαξ θαη κάιη-
ζηα εηο δηπινύλ -
ζθελνζεζίαο θαη θαιύηε-
ξεο ηαηλίαο- γηα ηνλ 
«Πιεξνθνξηνδόηε». 
Mόιηο αλαθνηλώζεθε ην 
όλνκά ηνπ είπε αζηεη-

επόκελνο «Mπνξείηε λα 
μαλαειέγμεηε ην θάθε-
ιν;». Tν ρξπζό αγαικα-
ηίδην ηνπ παξέδωζαλ 
ηξία από ηα ζεκαληηθό-
ηεξα νλόκαηα ηνπ ζύγ-
ρξνλνπ ακεξηθαληθνύ 
θηλεκαηνγξάθνπ, ν 
Tδνξηδ Λνύθαο, ν ηίβελ 
πίικπεξγθ θαη ν Φξάλ-
ζηο Φνξλη Kόπνια. Kαηά 
η' άιια δελ ππήξμαλ 
εθπιήμεηο ζηε θεηηλή 
απνλνκή ηωλ βξαβείωλ 
Όζθαξ ηεο Aκεξηθαληθήο 
Aθαδεκίαο 
Kηλεκαηνγξάθνπ θαη 

Eπηζηεκώλ. H Έιελ 
Mίξελ πήξε ην βξαβείν 
θαιύηεξεο εξκελείαο 
γπλαηθείνπ ξόινπ γηα ηε 
«Bαζίιηζζα», έρνληαο 
ζαξώζεη όια ηα βξαβεία 
πνπ είραλ πξνεγεζεί 
ηωλ Όζθαξ. Tν ίδην η-
ζρύεη θαη γηα ηνλ Φόξεζη 
Γνπίηαθεξ, πνπ εξκελεύ-
εη ηνλ αηκνζηαγή δηθηά-
ηνξα ηεο Oπγθάληα Ίληη 
Nηαληά Aκίλ ζηελ ηαηλία 
«O ηειεπηαίνο βαζηιηάο 
ηεο θωηίαο». 
«Mηα άβνιε αιήζεηα» 

αλαγλωξίζζεθε απ' 

-ΣKHNOΘEΣIAΣ: 
Mάξηηλ θνξζέδε, «O 
πιεξνθνξηνδόηεο» 
-ANΔPIKOY POΛOY: 
Φόξεζη Γνπίηαθεξ, «O 
ηειεπηαίνο βαζηιηάο ηεο 
θωηίαο» 
-ΓYNAIKEIOY POΛOY: 
Έιελ Mίξελ, «H βαζίιηζ-
ζα» 
-B' ANΔPIKOY 
POΛOY: Άιαλ Άξθηλ, 
«Little Miss Sunshine» 
-B' ΓYNAIKEIOY 
POΛOY: Tδέληθεξ 
Xάληζνλ, «Dreamgirls»  
-NTOKIMANTEP: «Mηα 
άβνιε αιήζεηα», βαζη-
ζκέλν ζην νκόηηηιν βη-

βιίν ηνπ Άιαλ Γθνξ 
-ΞENHΣ TAINIAΣ: «Oη 
δωέο ηωλ άιιωλ», Φιό-
ξηαλ Xέλθει θνλ 
Nηόλεξζκαξθ - Γεξκαλία  
-KINOYMENΩN 
ΣXEΔIΩN: «Happy 
Feet» -  
- -ΦΩTOΓPAΦIAΣ: «O 
ιαβύξηλζνο ηνπ Πάλα», 
Γθηγηέξκν Nαβάξν  
-OΠTIKΩN EΦE: «Oη 
πεηξαηέο ηεο Kαξαϊβηθήο: 
Tν ζεληνύθη ηνπ λε-
θξνύ» 

 
Μαρία Μαρούιε κε 

ζηοητεία από ηο City 
Press 

όινπο θαη βξαβεύζεθε. 
Tν ληνθηκαληέξ, πνπ δελ 
είλαη ηίπνηα άιιν από ηηο 
νκηιίεο θαη παξνπζηάζεηο 
ηνπ πξώελ αληηπξνέ-
δξνπ ηωλ HΠA Aι Γθνξ 
γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηνπο 
θηλδύλνπο πνπ αληηκε-
ηωπίδεη ν πιαλήηεο από 
ην θαηλόκελν ηνπ ζεξ-
κνθεπίνπ, ηηκήζεθε κε 
ην βξαβείν θαιύηεξνπ 
ληνθηκαληέξ.  
Σα ζεκαληηθόηεξα  Ο-

ΚΑΡ πνπ δόζεθαλ εί-
λαη: 
-TAINIAΣ: «O πιεξν-

θνξηνδόηεο» ‘’Tο ληοθηκαληέρ, 

ποσ δελ είλαη 
ηίποηα άιιο από 
ηης οκηιίες θαη 
παροσζηάζεης ηοσ 
πρώελ 
αληηπροέδροσ 
ηωλ HΠA Aι Γθορ 
γηα ηα 
προβιήκαηα ηοσ 

περηβάιιοληος 
θαη ηοσς 
θηλδύλοσς ποσ 
αληηκεηωπίδεη ο 
πιαλήηες από ηο 
θαηλόκελο ηοσ 
ζερκοθεπίοσ.’’ 

ειίδα 16 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ 
ΣΑΙΝΙΕ 



RISE OF NATIONS 
 
Σν Rise of Nations είλαη έλα παηρλίδη γηα ηνλ ππνινγηζηή. Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ είλαη ε θαηάθηεζε πεξηνρώλ. Τπάξρνπλ 
δύν αληίπαια ζηξαηόπεδα από ηα νπνία δηαιέγεηο ην έλα γηα δηθό ζνπ. Όηαλ γίλεη απηό, κπαίλεηο απηόκαηα ζε κία ζθν-
ηεηλή πεξηνρή θαη έλα κηθξό ρσξηνπδάθη, ην νπνίν κπνξείο λα αλα-
πηύμεηο, λα θηηάμεηο ύζηεξα ζηξαηό θαη λα επηρεηξήζεηο λα ληθήζεηο 
ηελ αληίπαιε ρώξα, ε νπνία αλαπηύζζεηαη θαη απηή θαηά ηε δηάξ-
θεηα ηνπ παηρληδηνύ. ην ηέινο γίλεηαη ε ηειηθή κάρε.  

Μέζα από ην Rise of Nations κπνξείο λα δεηο ηα ραξα-
θηεξηζηηθά ησλ θηηζκάησλ θάζε ρώξαο, εθόζνλ ηελ δηαιέγεηο. Δπί-
ζεο βιέπεηο παιηά ζρνιεία, δνύινπο θαη εξγάηεο, όπσο ήηαλ ζηελ 
παιηά επνρή, θαη γεληθόηεξα βιέπεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επν-
ρήο πνπ δηάιεμεο θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο. Μπνξείο λα δηαιέμεηο ηε 
ζύγρξνλε επνρή, ηελ αξραία ή άιιεο επνρέο ελδηάκεζεο 
       Σα αξλεηηθά απηνύ ηνπ παηρληδηνύ είλαη όηη νη εληνιέο θαη νη 
νδεγίεο είλαη ζηα αγγιηθά θαη δελ ππάξρεη επηινγή άιιεο γιώζ-
ζαο. Γη‟ απηό θαη θαλνλίζηε λα κάζεηε αγγιηθά…   

 
Αγγειηθή Κπξηαθνύ 

 
   

ΣΑ «ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ» ΣΟ DVD ΟΤ 
 

Οη δεκηνπξγνί ησλ «Φάρλνληαο ηνλ Νέκν», «Toy Story», θαη «Οη Απίζαλνη» ζπλερίδνπλ ηελ πεηπρεκέλε πνξεία ηνπο κε 
«Σα Απηνθίλεηα», κηα πεξηπέηεηα θηλνύκελσλ ζρεδίσλ. Αλ έραζεο ηελ επθαηξία λα απνιαύζεηο ηνλ Κεξαπλό Μαθνπίλ 
ζηηο πεξηπέηεηέο ηνπ ζηελ μεραζκέλε πόιε, δελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο αλεζπρίαο, αθνύ ε ηαηλία θηλνύκελσλ ζρεδίσλ 
θπθινθόξεζε θαη ζε DVD από ηελ Αudiovisual. ηελ ειιεληθή έθδνζε ηηο θσλέο ηνπο δαλείδνπλ νη άθεο Ρνπβάο, Βίθε 
Καγηά, Παύινο Κνληνγηαλλίδεο, Γηάλλεο Μπνζηαληδόγινπ θαη Παύινο Υαηθάιεο. Δπηπιένλ ζηνλ ηνκέα ησλ extras ζα 
βξεηο πινύζην πιηθό, όπσο δύν ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο, όπνπ ζηελ κία ν θαηεξγάξεο Μπάξκπαο βξίζθεη ηειηθά ηνλ κά-
ζηνξά ηνπ θαη ε δεύηεξε είλαη κηα μερσξηζηή παξαγσγή κε ηίηιν «Άλζξσπνο νξρήζηξα». Αθόκα ν ζθελνζέηεο καο δεί-
ρλεη πώο δεκηνπξγήζεθαλ ηα απηνθίλεηα, θνκκέλεο ζθελέο ηεο ηαηλίαο θαη πνιιέο αθόκα εθπιήμεηο!  
Σν έξγν, αλ θαη είλαη γηα αγώλεο απηνθηλήησλ, είλαη πινύζην ζε ζπλαηζζήκαηα θαη θαηαζηάζεηο. Πείζκα, αληαγσληζηηθό-
ηεηα, αιαδνλεία, εμππλαθίζηηθν πλεύκα αιιά θαη έξσηαο, ηξπθεξόηεηα, ζεβαζκόο θαη αιιειεγγύε ππάξρνπλ ζε απηή ηε 
ηαηλία. Μεγάιν ελδηαθέξνλ έρεη ε αιιαγή ζην ραξαθηήξα ηνπ πξσηαγσληζηή ηνπ έξγνπ, Κεξαπλνύ Μαθ Κνπήλ, πνπ από 
αιαδόλαο θαη ππεξβνιηθά θηιόδνμνο γίλεηαη ζπλαηζζεκαηηθόο θαη γεκάηνο ζεβαζκό γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. 
Αθεηεξία ηεο αιιαγήο ηνπ είλαη ην όηη βξέζεθε ζε έλα μεραζκέλν ρσξηό. Δθεί ζπλαληά αλζξώπνπο πνπ δελ ήμεξαλ πνη-

νο είλαη, αιιά ηνλ αγάπεζαλ γηα 
απηό πνπ είλαη. Καη απηόο κε ηε 
ζεηξά ηνπ, ελώ ζηελ αξρή ηνπο 
θνξόηδεπε θαη ηνπο πεξηθξνλνύ-
ζε, αξγόηεξα θνίηαμε «κέζα από 
ηα ζθνπξηαζκέλα ζίδεξα» θαη 
ηνπο αγάπεζε θη απηόο. Μέζα 
από απηή ηελ επαθή ηνπ κε εθεί-
λνπο ηνπο επαξρηώηεο γλώξηζε 
αμίεο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ κέρξη 
ηόηε θνηκόληνπζαλ κέζα ηνπ. 
       Δπίζεο ε ηαηλία δηαζέηεη πνιύ 
ρηνύκνξ. Απηό ην δηαπηζηώλνπκε 
θπξίσο ζηηο ζθελέο πνπ παίδεη ν 
γεξν θαηεξγάξεο Μπάξκπαο. 
Δπηπιένλ νθείινπκε λα ζαο πνύ-
κε γηα ηα γξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο ηαηλίαο πνπ ζα ζαο εθπιή-
μνπλ κε ηηο ηξνκεξέο ιεπηνκέξεηεο 
πνπ ηελ νκνξθαίλνπλ, γηαηί αο 
κελ μερλάκε:  Οη ιεπηνκέξεηεο 
θάλνπλ ηνλ πξσηαζιεηή!   

 
Βαζίιεο Γεσξγαληάο 
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- Πρόσεξε, κρατάω μαχαίρι!  
Κη εγώ ζαθνύια. Πάκε γηα ρόξηα; 
 
***                                                                         
 
Ζ νηθνγέλεηα ζπδεηά ην όλνκα πνπ πξόθεηηαη λα δώ-
ζνπλ ζην ζθύιν ηνπο.  
Ζ θόξε: Να ηνλ βγάινπκε Ραο. 
Ο γηνο: Να ηνλ βγάινπκε Αδόξ. 
Ζ κεηέξα: Να ηνλ βγάινπκε Αξάπε. 
Κη ν παηέξαο εμνξγηζκέλνο: Να ηνλ βγάινπκε …έμσ!  

 
 
Από ην βηβιίν «Δύζπκα θαη…έμππλα» ησλ εθδόζεσλ 
«Φσηνδόηεο». 

 
ε ζέαηξν, ελώ παηδόηαλ ε παξάζηαζε, έλα δεπγάξη 
θνπβεληηάδεη δπλαηά θαη ραραλίδεη.  

Έλαο θύξηνο ζην πίζσ θάζηζκα δπζθνξεί, αγαλαθηεί 
θαη ζην ηέινο μεζπά:  

Μα είλαη θηήλε! 
Ο άιινο γπξίδεη εμαγξησκέλνο: 
Γηα καο ην είπεο απηό; 
Όρη θύξηε! Γηα απηνύο ηνπο αλάγσγνπο πάλσ ζηε 

ζθελή πνπ δελ κ’ αθήλνπλ λα ζαο αθνύζσ!! 
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       Ζ δίαηηα ηεο πάπηαο. Σξώηε ό,ηη ζέιεηε 
θαη ύζηεξα θάλεηε ηελ πάπηα. 
 
Ζ δίαηηα ηνπ αλαλά: Σξώηε ηα πάληα εθηόο από  αλαλά.  
 
Ζ δίαηηα ηεο θόξκαο : Σξώηε ό,ηη ζέιεηε κεηά από ιίγν δηάζηεκα ζα  θνξάηε κόλν θόξκεο γηαηί δε ζα ρσξάηε ζε 

άιια ξνύρα. 
 
Ζ δίαηηα ηνπ αηώλα : Κάλεηε κηα από ηηο παξαπάλσ δίαηηεο, κηα θνξά αλά εθαηό ρξόληα. 
 
Γίαηηα ηεο Παλαγίαο : Σξώηε ηνπ ζθαζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθσλείηε  < Ωρ  Παλαγία  κνπ!> 
 
Υεκηθή δίαηηα: Σξώηε έλαλ ρεκηθό. 
(ζθέην ή Μεραληθό δελ έρεη ζεκαζία) 
 
Καη ηέινο ε πην αγαπεκέλε δίαηηα ζηνλ θόζκν : 
Ζ δίαηηα ηνπ ηόλνπ! Μπνξείηε λα θάηε νηηδήπνηε ζέιεηε ειεύζεξα. Μόιηο ε δπγαξηά ζαο δείμεη έλαλ ηόλν, ζηακα-

ηάηε. 

ΑΝΕΚΔΟΣΑ 



                                                   
ΣΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗ 
 
Καξλαβάιη από ηελ αξραηό-
ηεηα ραξαθηεξίδεηαη ε πεξί-
νδνο ησλ ηξηώλ εβδνκάδσλ 
πξηλ από ηελ Καζαξά Γεπ-
ηέξα. Κπξηνιεθηηθά 
“απνθξηά” ζεκαίλεη ηνλ α-

πνραηξεηηζκό ηεο πεξηόδνπ 
θξεαηνθαγίαο ή ηελ απνρή 
από ην θξέαο. Οη απνθξηέο 
απνηεινύλ νπζηαζηηθά ηελ 
εηζαγσγή  ζηελ πεξίνδν ηεο 
λεζηείαο θαη είλαη πξνεηνη-
καζία γηα ηε κεγαιύηεξε 
γηνξηή  ηεο ρξηζηηαλνζύλεο, 
ην Πάζρα. Δίλαη ινηπόλ γηα 

ηνπο πηζηνύο κηα πεξίνδνο εθηόλσζεο πξηλ αξρίζεη ε 
''αξαθνζηή''. 
Παιηόηεξα ηνλ ενξηαζηηθό ηόλν έδηλαλ νη παξέεο ησλ 
κεηακθηεζκέλσλ πνπ θπθινθνξνύζαλ ζηνπο δξόκνπο 
θαη γύξηδαλ ηα βξάδηα ζηηο γεηηνληέο ηξαγνπδώληαο 
άζεκλα θαη ζθσπηηθά ηξαγνύδηα!!! 
 
 

                                                   

       

Ζ Κπξά αξαθνζηή-Πόληνο 
 
Ζ Κπξά αξαθνζηή πνπ έθηηαρλαλ ζηνλ  
Πόλην ήηαλ δηαθνξεηηθή. Δθεί θξέκαγαλ 
κηα παηάηα ή έλα θξεκκύδη πνπ πάλσ 
ηνπ είραλ θαξθσκέλα εθηά θηεξά θόηαο. 
Κάζε εβδνκάδα αθαηξνύζαλ έλα θηεξό  
θαη έηζη κέηξαγαλ ην ρξόλν κέρξη  ηελ 
Αλάζηαζε. Απηό ην «εκεξνιόγην» ην 
νλόκαδαλ Κνπθνπξά!!!   

 
Μαξγαξίηα Ενξδνκπά,  

Έιελα Κνπξηέζε                    

ΔΘΗΜΑ 
 
Σν θάςηκν ηνπ Σδάξνπ,  Ξάλζε 

 
Δδώ αλαβηώλεη ην παιηό έζηκν «Σν θάςη-
κν ηνπ Σδάξνπ». ύκθσλα κε ηελ ηνπη-
θή παξάδνζε ν Σδάξνο ή Σδάξνπο, θαηά 
ηνπο θαηνίθνπο ηεο  Αλαηνιηθήο Θξάθεο, 
ήηαλ έλα θαηαζθεπαζκέλν αλζξώπηλν 
νκνίσκα πνπ θαηγόηαλ ζην θέληξν ηεο 
αιάλαο ή ζε ύςσκα, γηα λα κελ έρνπλ 
ην θαινθαίξη ςύιινπο. Σν έζηκν απηό ην 
έθεξαλ νη πξόζθπγεο από ην ακαθώβ 
ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη αλαβηώλεη 
θάζε ρξόλν από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 
νκώλπκνπ ζπλνηθηζκνύ, ν νπνίνο βξί-
ζθεηαη θνληά ζηε γέθπξα ηνπ πνηακνύ 
Κόζπλζνπ  ηεο Ξάλζεο. Ζ νλνκαζία 
Σδάξνο πξνήιζε από ηνλ ηδηόξξπζκν 
ήρν, πνπ δεκηνπξγνύζε ε θαύζε ηνπ 
ζάκλνπ «ηδ,ηδ,ηδ…». 
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Έλα ζεκαληηθό έζηκν ησλ Απνθξηώλ 
είλαη ην Νηηβάλη πνπ γηλόηαλ ζηελ 
θεληξηθή πιαηεία ηνπ Απιώλα ηελ 
Κπξηαθή πξηλ από ηελ Καζαξή Γεπηέ-
ξα. Μαδεύνληαλ όινη νη θάηνηθνη ηνπ 
ρσξηνύ ζε έλα ηεξάζηην θύθιν ληπκέ-
λνη κε ηηο ηνπηθέο θνξεζηέο θαη ρόξεπ-
αλ κε ηνπο ήρνπο ηεο πίπηδαο θαη ηνπ 
ληανπιηνύ. ηε κέζε ηνπ θύθινπ 
έθαηγε κηα κεγάιε θσηηά. Σν Νηηβάλη 
αλαβηώλεη ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξό-
ληα πάιη ζην ρσξηό καο κε ηελ ππν-
ζηήξημε ησλ κειώλ ηνπ πλεπκαηηθνύ 
καο θέληξνπ θαη ησλ ρνξεπηηθώλ νκά-
δσλ ηνπ δήκνπ καο, ηελ ηειεπηαία 
Κπξηαθή ηεο Απνθξηάο. 

        Ο Γήκνο Απιώλαο αλαβίσζε 
θαη θέηνο κε κεγάιε επηηπρία ην Νηη-

όινπο ηνπο δηνξγαλσηέο 
θαη ηδηαηηέξσο ζηε δαζθά-
ια ρνξνύ, θ. Βηβή Καιίλε, 
ε νπνία δηδάζθεη κε κεγά-
ιε αγάπε παξαδνζηαθνύο 
ρνξνύο ζε λένπο θαη κε-
γαιύηεξνπο, εδώ θαη 15 
ρξόληα. Ζ πξνζπάζεηα 
ηεο, πνιιέο θνξέο, νδή-
γεζε ηηο ρνξεπηηθέο νκά-
δεο ζε επηβξάβεπζε ησλ 
επηδόζεώλ ηνπο.   
 
Αλαζηαζία Γάβξε,  
Έιελα Κνπξηέζε 

λνη κε παξαδνζηαθέο ζην-
ιέο. Δθεί αθνινύζεζε ζύ-
ληνκνο ραηξεηηζκόο  από ην 
Γήκαξρν θαη ηνπο δεκνηη-
θνύο ζπκβνύινπο θαη ζηε 
ζπλέρεηα  νη ρνξεπηέο, θάησ 
από ηνπο ήρνπο ηεο νξρή-
ζηξαο πνπ πιαηζίσλε ηα 
δξώκελα, ρόξεςαλ παξα-
δνζηαθνύο ρνξνύο.  

Ζ  απνθξηάηηθε γηνξηή 
δηήξθεζε 2 ώξεο θαη ζηέθ-
ζεθε από επηηπρία. Αμίδνπλ 
πνιιά ζπγραξεηήξηα ζε 

πύξνο ύξκαο, Πάλνο Σζά-
δαξεο, Ησάλλα Σζέιηνπ, Α-
ληώλεο Γνπξήο, Γεκήηξεο 
Αιεμίνπ, Ησάλλεο απέξαο, 
Αιέθα Καηζηθή θαη Αζαλαζία 
Υνύζνπ. 

Ζ εθδήισζε μεθίλεζε από 
ην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ 
Γήκνπ, όπνπ βξίζθνληαλ 
ζπγθεληξσκέλνη, όινη όζνη 
έπαηξλαλ κέξνο. Απηνί, κε ηε 
ζπλνδεία  δσληαλήο κνπζη-
θήο, θαηεπζύλζεθαλ πξνο 
ηελ θεληξηθή πιαηεία, ληπκέ-

βάλη. ‟ απηό πήξαλ κέξνο 
παηδηά δηαθόξσλ ειηθηώλ, 
θαζώο θαη κεγάινη. Από ην 
Γπκλάζην ζπκκεηείραλ νη 
καζεηέο: Αιεμάλδξα Αξγπ-
ξνπνύινπ, Αζελά Γηώηε, 
Έιελα Κνπξηέζε, Αλαζηα-
ζία Γάβξε, Μηιηηάδεο Γνπ-
ξήο, Μαξγαξίηα Ενξδνκπά, 
Μαξία Καξακάλε, Μαξία 
Καηζηθή, νθία Λέθθα, Μα-
ηίλα Παππά, Μηράιεο Πα-
ηζαβνύξαο, Ησάλλα απέ-
ξα, Κπξηαθή ηθλαίνπ,  

‘‘Μαδεύνληαλ 
όινη νη θάηνηθνη 
ηνπ ρσξηνύ ζε 
έλα ηεξάζηην 

θύθιν ληπκέλνη 
κε ηηο ηνπηθέο 
θνξεζηέο θαη 

ρόξεπαλ κε ηνπο 
ήρνπο ηεο 

πίπηδαο θαη ηνπ 
ληανπιηνύ. ηε 

κέζε ηνπ θύθινπ 
έθαηγε κηα κεγάιε 

θσηηά.’’ 
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Ο Νίθνο Βνπξιηώηεο γελλή-
ζεθε ζηνλ Κνξπδαιιό ηνλ 
Αύγνπζην ηνπ 1970. Ξεθίλε-
ζε ηα πξώηα ηνπ βήκαηα 
ζαλ γξαθίζηαο θαη ζηε ζπ-
λέρεηα ζαλ πνιηηηθόο γεινην-
γξάθνο ζε εθεκεξίδεο θαη 
πεξηνδηθά. Σε κνπζηθή θα-
ξηέξ ηελ μεθίλεζε αξγόηεξα 
πίζσ από ηα πιαηό, ζηε 
ζέζε ηνπ dj παίδνληαο soul, 
funk θαη rap. Σν 1990 δε-
κηνύξγεζε καδί κε ηνλ Μηρά-
ιε Παπαζαλαζίνπ ην ζπ-
γθξόηεκα «GOIN’ 
THROUGH», όπνπ ηξαγνπ-

δά. πλεξγάζηεθε δηζθν-
γξαθηθά κε πνιινύο θαιιη-
ηέρλεο όπσο νη: Βαζίιεο 
αιέαο, Βιάζεο Μπνλά-
ηζνο, David Lynch, Terror 
XGrew, Λάθεο Παπαδόπνπ-
ινο, Άιθεζηεο Πξσηνςάι-
ηε, ηέιηνο Ρόθθνο, Μαξίλα 
θηαδαξέζε, Γηώξγνο Μα-
δσλάθεο θαη άιινη θαη  θέξ-
δηζε από όιε απηή ηελ δξα-
ζηεξηόηεηα 4 ρξπζνύο θη 
έλαλ πιαηηλέλην δίζθν. Έρεη 
ζην ελεξγεηηθό ηνπ έλα 
maxi single, slp’s, scd sin-
gles, θαζώο θαη πνιιέο 

ζε, θαζώο ε κεηέξα ηνπ 
ήηαλ ζρεδηάζηξηα ξνύρσλ 
θαη  ν παηέξαο ηνπ δνύιεπε 
ζε δηζθνγξαθηθή εηαηξία. 
Σελ πξώηε ηνπ θηζάξα ηνπ 
ηελ ράξηζε ε γηαγηά ηνπ ζε 
ειηθία 10 εηώλ θαη παξόιν 
πνπ είρε κηα ρνξδή, εθείλνο 
θαηάθεξλε λα παίδεη.  
Ο Slash από κηθξόο είρε 
έθεζε ζηε ξνθ κνπζηθή, 
αθνύ άθνπγε ζπγθξνηήκαηα 
όπσο Led  Zeppelin, Rolling 
Stones, Aerosmith, Eric 
Clapton, Jimmy Heudrix. 
ηα 15 ηνπ έπαηδε 12ώξεο 
ηελ εκέξα θηζάξα, αθνύ 
έηζη θαη αιιηώο δελ ηα πή-

 
Ο Saul Hudson είλαη γλσ-
ζηόο σο “Slash” απ‟ ηελ 

πνξεία ηνπ ζην Hard-Rock 
ζπγθξόηεκα Guns ή Roses 
ζην νπνίν έπαηδε θηζάξα. 
Γελλήζεθε ζην Hampstead 
ηεο Αγγιίαο ηνλ Ηνύιην ηνπ 
1965. Οη γνλείο ηνπ ήηαλ ζε 
θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηα-

γαηλε  θαιά ζην ζρνιείν. Απηό ηνλ βνήζεζε λα  κάζεη 
ηόζν θαιή θηζάξα πνπ αξγόηεξα έθαλε ζπλεξγαζίεο κε 
κεγάια νλόκαηα όπσο κε Michael Jackson, Paul Roger, 
Iggy Rop θαη Brian May. ηαζκόο ηεο θαξηέξαο ηνπ όκσο 
ήηαλ ην ζπγθξόηεκα πνπ δεκηνύξγεζε, νη Guns ή Roser, 
ην νπνίν απνηεινύζαλ νη  W. Axl Rose (θσλή), Duff 
Mckagan (κπάζν), Izzy Stradlin (θηζάξα), Steven Adler 

(ηύκπαλα) θαη 
θπζηθά ν Slash. 
 
Θέκεο δξάθαο 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ: ΝΗΚΟ ΒΟΤΡΛΗΩΣΖ (NIVO) 

ζπκκεηνρέο ζε δίζθνπο άιισλ θαιιηηερλώλ.  
         Σν 1998 δεκηνύξγεζε ην δηθό ηνπ δεκνζηνγξαθηθό 
label κε ην όλνκα “family” ζπλεξγαδόκελνο κε δηάθνξεο 
δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ηε BMG, ηε 
lyra, ηελ DEF JAM θαη ηε Stars Records ζηε Βνπιγαξία. 
          Ο Νίθνο Βνπξιηώηεο θάλεη εθπνκπή θάζε άββαην 
θαη Κπξηαθή ζην ΑΝΣ1 radio 97.2 από ηηο 12:00 – 14:00 
καδί κε ηνλ Βαγγέιε εξξίθε, δειαδή ηνλ dj “Rico”. Ζ εθ-
πνκπή ιέγεηαη Πνιηηηθή θνπδίλα. ηελ ηειεόξαζε θάλεη 
εθπνκπή θάζε άββαην ζηηο 20:00 ζην mad καδί κε ηνπο dj 
“Rico”, ην dj “S” θαη ηνλ Σns. Ζ εθπνκπή ιέγεηαη Street Beat 
weekend edition, ελώ θάζε Σξίηε θάλεη εθπνκπή από ηηο 
00:00- 01:00 θαη πνιιέο θνξέο κέρξη ηηο 01:30, πάιη κε 
ηνπο ίδηνπο. ε θάζε εθπνκπή θηινμελνύλ έλαλ δηάζεκν 
θαιεζκέλν. 

Αλαζηαζία Πεηξά 

ειίδα 22 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ ΜΟΤΙΚΗ 



ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ 
 
Ζ Super League ηεο Διιάδαο έγηλε θαη απηή έλα από ηα θαιύ-
ηεξα πξσηαζιήκαηα ηνπ γαιαμία! 
 
Β ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Α‟ ΔΘΝΗΚΖ   
A 
Θ 1.ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ             59 
Μ 2.ΠΑΝΑΘΖΝΑΗΚΟ        51 
Ο 3.ΑΔΚ                             49 
Λ 4.ΟΦΖ                  33 
Ο 5.ΠΑΟΚ                          33 
Γ 6.ΑΡΖ                           33 
Η 7.ΠΑΝΗΧΝΗΟ                 32 
Α 8.ΛΑΡΗΑ                    31 
 9.ΔΡΓΟΣΔΛΖ               30 
 10.ΑΣΡΟΜΖΣΟ            30 
 11.ΞΑΝΘΖ                    30 
 12.ΑΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ     28 
 13.ΚΔΡΚΤΡΑ                  27 
 14.ΑΗΓΑΛΔΧ                    27 
 15. ΖΡΑΚΛΖ                 22 
 16. ΗΧΝΗΚΟ                    4 

Λίγα ιόγηα γηα ην Ρηβάιλην  
 
 
 Έλαο από ηνπο δηαζεκόηεξνπο πνδνζθαηξηζηέο ζηνλ πια-
λήηε είλαη ν Ρηβάιλην από ηε Βξαδηιία. ηελ αξρή, έπαηδε 
ζηε γλσζηή ζε όινπο ηζπαληθή νκάδα Μπαξηζειόλα. Με-
ηά, γύξηζε ζηελ παηξίδα ηνπ ηε Βξαδηιία θαη έπαημε ζηελ 
Κξνπδέηξν. Αξγόηεξα, νη θήκεο άξρηζαλ λα νξγηάδνπλ γηα 
κεηαγξαθή ηνύ παίθηε ζηελ Διιάδα.  Οη θίιαζινη ηνπ Οιπ-
κπηαθνύ δεηνύζαλ ην Ρηβάιλην ζην θόθθηλν ιηκάλη. Ο σ-

θξάηεο Κόθθαιεο, πξόεδξνο ηνπ Οιπκπηαθνύ, δελ ηνπο 
ράιαζε ραηίξη θαη έηζη ην 2003 έγηλε ε πνιππόζεηε κε-
ηαγξαθή ηνπ παίθηε ζηνλ Οιπκπηαθό. ε θάζε παηρλίδη  
ν Ρηβάιλην απνζεώλεηαη. Σν όλνκά  ηνπ έγηλε  ζύλζεκα 
ζηα ρείιε ησλ εξπζξόιεπθσλ  νπαδώλ. Σειηθά έρεη πα-
ξαηεξεζεί όηη όηαλ δελ παίδεη ν Ρηβάιλην, ν Οιπκπηα-
θόο δελ παίδεη θαιά… 
 

Θσκάο  Μαληδηνύξαο 
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ΡΔΑΛ ΜΑΓΡΗΣΖ-ΜΠΑΓΔΡΝ   3-2      
ΔΛΣΗΚ-ΜΗΛΑΝ  0-0 

ΑΨΣΥΟΦΔΝ-ΑΡΔΝΑΛ  1-0 

ΛΗΛ-ΜΑΝΣΔΣΔΡ  ΓΗΟΤΝΑΨΣΔΝΣ  0-1 
ΡΟΜΑ-ΛΤΟΝ  1-1 

ΜΠΑΡΣΔΛΟΝΑ-ΛΗΒΔΡΠΟΤΛ  1-2 

ΠΟΡΣΟ-ΣΔΛΗ  0-0 
ΗΝΣΔΡ-ΒΑΛΔΝΘΗΑ  -2-2 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟ CHAMRIONS LEAGUE 
                                                                                          

* Ο ΑΓΧΝΑ ΡΔΑΛ ΜΑΓΡΗΣΖ - ΜΠΑΓΔΡΝ ΖΣΑΝ Ο ΑΓΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΓΚΟΛ. ΝΗΚΖΣΖ ΖΣΑΝ Ζ ΡΔΑΛ ΜΑΓΡΗΣΖ 
ΠΟΤ ΝΗΚΖΔ ΣΖΝ ΜΠΑΓΔΡΝ ΜΔ 3-2. ΣΑ 2 ΓΚΟΛ ΣΖ ΡΔΑΛ ΜΑΓΡΗΣΖ ΔΒΑΛΔ Ο ΡΑΟΤΛ ΓΚΟΝΕΑΛΔ ΚΑΗ ΣΟ ΑΛΛΟ Ο 

ΡΟΤΝΣ ΦΑΝ ΝΗΣΔΛΡΟΨ. ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΠΑΓΔΡΝ ΣΑ ΓΚΟΛ ΠΔΣΤΥΑΝ Ο ΛΟΤΗΟ ΚΑΗ Ο ΜΑΡΚ ΦΑΝ ΜΠΟΜΔΛ. 
* ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ ΑΨΣΥΟΦΔΝ-ΑΡΔΝΑΛ ΣΟ ΓΚΟΛ ΠΔΣΤΥΔ Ο ΜΑΡΚΟΤ ΦΑΡ ΦΑΝ.  

* ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ ΛΗΛ-ΜΑΝΣΔΣΔΡ ΓΗΟΤΝΑΨΣΔΝΣ ΣΟ ΓΚΟΛ ΠΔΣΤΥΔ Ο ΡΑΨΝ ΓΚΗΓΚ ΜΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΦΑΟΤΛ.                                                          

* ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ ΡΟΜΑ-ΛΤΟΝ ΣΟ ΓΚΟΛ ΓΗΑ ΣΖΝ ΡΟΜΑ ΣΟ ΠΔΣΤΥΔ Ο ΜΑΝΣΗΝΗ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖ ΛΤΟΝ Ο ΦΡΔΝΣ. 
* ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ ΜΠΑΡΣΔΛΟΝΑ-ΛΗΒΔΡΠΟΤΛ ΣΟ ΓΚΟΛ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΠΑΡΣΔΛΟΝΑ ΠΔΣΤΥΔ Ο ΝΣΔΚΟ,  ΔΝΧ ΓΗΑ ΣΖ ΛΗΒΔΡΠΟΤΛ 

Ο ΚΡΑΗΓΚ ΜΠΔΛΑΜΗ ΚΑΗ Ο ΣΕΟΝ ΡΠΔ. 
* ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ ΠΟΡΣΟ-ΣΔΛΗ ΔΗΥΑΜΔ ΛΔΤΚΖ ΗΟΠΑΛΗΑ. 

ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ ΗΝΣΔΡ-ΒΑΛΔΝΘΗΑ ΣΑ ΓΚΟΛ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΝΣΔΡ ΠΔΣΤΥΑΝ Ο ΔΜΠΑΣΗΑΝ ΚΑΜΠΗΑΟ ΚΑΗ Ο ΝΣΑΝΗΔΛ ΜΑΨΚΟΝ, 
ΔΝΧ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΑΛΔΝΘΗΑ Ο ΑΝΓΚΟΤΛ ΚΑΗ Ο ΝΣΑΒΗΝΣ ΒΗΓΗΑ.    

 

Αιέμαλδξνο Γξαίγνο, Αιέμαλδξνο Παλνπζόπνπινο, Νίθνο Υαζάλατ  

ΑΘΛΗΣΙΚΑ 



1ν Γπκλάζην Απιώλα 
Απιώλαο Αηηηθήο 

Σειέθσλν: 22950-41365  
Φαμ: 22950-42942 

 
  Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν:  
  mail@gym-avlon.att.sch.gr  

ΟΒΑΡΟΣΗ ΜΗΔΕΝ 

  

Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας 

στο Web!  

gym-avlon.att.sch.gr 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ…ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΑΛΑΞΗΑ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ!!! 
ΓΩΡΟ ΜΗΑ ΜΠΑΛΑ!!!! 

ΠΟΑ CHAMPIONS LEAGUE ΔΥΔΗ ΚΑΣΑΚΣΖΔΗ Ζ ΡΔΑΛ ΜΑΓΡΗΣΖ;  
5 ΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΛΤΟΝ; 
6 ΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΠΟΗΑ ΟΜΑΓΑ ΣΟ 2001 ΚΑΣΔΚΣΖΔ ΣΟ CHAMPIONS  LEAGUE;  
7 ΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΚΑΜΑΡΗ ΣΖ ΡΟΜΑ  (ΗΣΑΛΗΚΖ ΟΜΑΓΑ); 
5 ΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΠΟΗΑ ΖΣΑΝ Ζ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΟΜΑΓΑ ΣΟΤ ΦΗΛΗΠΟ ΗΝΣΕΑΚΗ; 
11 ΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΠΟΤ ΑΓΧΝΗΕΔΣΑΗ Ο ΥΔΡΗΚ ΛΑΡΟΝ; 
10 ΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΠΟΗΟ ΒΓΖΚΔ Ο ΚΟΡΤΦΑΗΟ ΠΑΗΥΣΖ ΣΟ 2000; 
8 ΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΠΟΑ ΥΡΟΝΗΑ ΑΓΧΝΗΕΔΣΑΗ Ο ΠΑΟΛΟ ΜΑΛΝΣΗΝΗ ΣΖΝ ΜΗΛΑΝ; 
9 ΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΝΔΟ ΑΣΔΡΗ ΣΖ ΡΔΑΛ ΜΑΓΡΗΣΖ;  
6 ΓΡΑΜΜΑΣΑ   

ΠΟΗΟ ΖΣΑΝ ΣΟ ΑΣΔΡΗ ΣΖ ΓΗΟΤΒΔΝΣΟΤ ΣΟ 1978; 
6 ΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΠΟΤ ΑΓΧΝΗΕΟΣΑΝ Ο ADRIANO ΠΡΗΝ ΣΖΝ INTER; 
5 ΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΠΟΗΟ ΠΑΗΥΣΖ ΜΔ ΣΟ ΝΟΤΜΔΡΟ ΔΦΣΑ ΔΥΔΗ ΖΜΔΗΧΔΗ ΣΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΓΚΟΛ 
ΜΔ ΣΖΝ ΜΑΝΣΔΣΔΡ ΓΗΟYΝΑÏΣΔΝT ΣΟ 1991;    

7 ΓΡΑΜΜΑΣΑ  
ΠΟΤ ΣΔΛΔΗΧΔ ΣΖΝ ΚΑΡΗΔΡΑ ΣΟΤ Ο ΡΟÏ ΚΗΝ; 

6 ΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΠΟΤ ΠΑΗΕΔΗ Ο ΠΟΡΣΟΓΑΛΟ ΣΔΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΡΗΚΑΡΝΣΟ; 

9 ΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΠΟΗΑ ΖΣΑΝ Ζ ΠΑΛΗΑ ΟΜΑΓΑ ΣΟΤ ΠΗΣΔΡ ΚΡΑΟΤΣ;   

9 ΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΑΠΟ ΠΟΗΑ ΟΜΑΓΑ ΞΔΚΗΝΖΔ Ο ΕΛΑΣΑΝ ΗΜΠΡΑΗΜΟΒΗΣ; 

5 ΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΠΟΑ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΑ  ΔΥΔΗ ΚΑΣΑΚΣΖΔΗ Ο ΑΛΔΑΝΣΡΟ ΝΣΔΛ ΠΗΔΡΟ; 

5 ΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΡΔΑΛ ΜΑΓΡΗΣΖ; 

5 ΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΠΟΓΗ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΖ ΜΑΝΣΔTΔΡ ΓΗΟΤΝAΨTENT; 

6 ΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΓΔΞΗ ΜΠΑΚ ΣΖ ΛΤΟΝ; 

8 ΓΡΑΜΜΑΣΑ 
Αιέμαλδξνο Γξαίγνο, Αιέμαλδξνο Παλνπζόπνπινο, Νίθνο Υαζάλατ      
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