
 Τ Ν Σ Α Κ Σ Ι Κ Η  

Ο Μ Α Γ Α  

Οι μαθητές του Γυμνασίου 

και του Λυκείου Ραπτό-

πουλου.  

 

Τπεύθυνοι Καθηγητές:  

         Μαρία Σσάρα  

         Βάσω Παππά  

         Αργύρης Μπακάλης  

θαη είλαη απαξαίηεηε ε 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ 

θαη ησλ γνληώλ ηνπο, αιιά 

θαη ησλ δαζθάισλ, από 

ηνπο δηαηηνιόγνπο, ζε ζπ-

λεξγαζία κε παηδηάηξνπο 

θαη εηδηθνύο ζε ζέκαηα 

αγσγήο πγείαο, ώζηε λα 

είλαη επαξθώο ελεκεξσκέ-

λνη γηα ζέκαηα δηαηξνθήο, 

ηόζν ζην ζρνιείν όζν θαη 

ζηελ θαζεκεξηλόηεηά 

ηνπο. 

ηε ζειίδα 7 αθνινπζεί 

έλα θνπίδ γηα λα δηαπηζηώ-

ζεηο αλ είλαη νξζέο νη δηα-

ηξνθηθέο, επηινγέο ζνπ. 

Γνθίκαζε ην άθνβα … 

 
Παναγιώηηρ Μπλάνηρ 

Οη παιηνί έιεγαλ όηη «ε 

θαιή κέξα από ην πξσί 

θαίλεηαη». Με άιια ιόγηα, 

ε θαιή κέξα μεθηλάεη κ’ 

έλα θαιό πξσηλό! Σν πξση-

λό ζα πξέπεη λα απνηειεί-

ηαη από έλα πνηήξη γάια 

(κέηξην ζε ιηπαξά), ςσκί 

κε βνύηπξν θαη κέιη ή καξ-

κειάδα, ή από έλα πνηήξη 

γάια κε δεκεηξηαθά θαη 

θξνύην ή θξέζθν ρπκό. 

Δπίζεο, έλα ηνζη ή έλα 

βξαζηό αβγό θαη κία θέηα 

ςσκί, ζπλνδεπόκελα από 

έλα πνηήξη θξέζθν ρπκό, 

απνηεινύλ εμαηξεηηθή επη-

ινγή. 

Οη παξαπάλσ επηινγέο 

εμαζθαιίδνπλ ζηνλ νξγαλη-

ζκό κεγάιε πνζόηεηα ζξε-

πηηθώλ ζπζηαηηθώλ, όπσο 

είλαη νη πδαηάλζξαθεο, γηα 

ελέξγεηα θαη θαιύηεξε 

απόδνζε ζηα καζήκαηα. 

Σν πξόγεπκα, ή αιιηώο 

δεθαηηαλό, είλαη απαξαίηε-

ην θάζε κέξα, εηδηθά όηαλ 

απηή μεθηλάεη αξθεηά λσ-

ξίο ην πξσί. Δπηηξέπεη ζηα 

παηδηά λα ελεξγνπνηήζνπλ 

ηνλ κεηαβνιηζκό ηνπο 

έγθαηξα, έηζη ώζηε λα κελ 

ρξεηαζηεί λα θαηαθύγνπλ 

ζε γιπθά ή ιηπαξά ηξόθη-

κα γηα λα θνξέζνπλ ηελ 

πείλα ηνπο. Δπίζεο, ην 

πξόγεπκα παξέρεη ζηα 

παηδηά ηελ απαηηνύκελε 

ελέξγεηα γηα ζπγθέληξσ-

ζε, θαιύηεξε απόδνζε 

θαη ιηγόηεξα ιάζε, κεγα-

ιύηεξε ζπκκεηνρή ζηελ 

ηάμε, αιιά θαη ζην παη-

ρλίδη. 

ην ζρνιείν, αλ ηα παη-

δηά δελ έρνπλ θνιαηζηό 

από ην ζπίηη, σο πξόγεπ-

κα κπνξνύλ λα επηιέμνπλ 

έλα ζάληνπηηο κε ηπξί, 

γαινπνύια θαη ληνκάηα ή 

καξνύιη από ην θπιηθείν, 

ή έλα γηανύξηη ή κηα ζπα-

λαθόπηηα ή έλα ζηαθηδό-

ςσκν θαη έλαλ ρπκό. 

Σα θπιηθεία απνδεηθλύ-

εηαη όηη παίδνπλ πνιύ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηα-

ηξνθηθή πγεία ησλ παη-

δηώλ. Η ζσζηή θαη πγηεη-

λή δηαηξνθή ζηα ζρνιεία 

πξνιακβάλεη δηάθνξεο 

ζνβαξέο παζήζεηο, όπσο 

ε παρπζαξθία, ν δηαβή-

ηεο, νη θαξδηνπάζεηεο θαη 

έλα ζσξό άιια. Γη’ απηό 

Με ηνλ όξν Σξεηο Ιεξάξ-

ρεο, αλαθεξόκαζηε ζπλν-

πηηθά ζηνπο ηξεηο επηθα-

λείο Αγίνπο θαη ζενιόγνπο, 

Βαζίιεην ηνλ Μέγα, Ισάλ-

λε ηνλ Υξπζόζηνκν θαη 

Γξεγόξην ηνλ Ναδηαλδελό. 

Γηα ηε ζνθία ηνπο θαη ηε 

ρξηζηηαληθή ηνπο δσή, ε 

Οξζόδνμε Δθθιεζία ηνπο 

νλόκαζε αγίνπο θαη γηνξηά-

δνπλ ν θαζέλαο μερσξηζηά. 

Αιιά επεηδή δεκηνπξγήζε-

θε κηα δηαθσλία κεηαμύ ησλ 

ρξηζηηαλώλ γηα ην πνηνο 

από ηνπο ηξεηο πξόζθεξε ηα 

πεξηζζόηεξα, απνθαζίζηε-

θε θαη θαζηεξώζεθε από ηα 

ηέιε ηνπ 4νπ αηώλα λα π-

πάξρεη θαη γηα ηνπο ηξεηο 

κηα θνηλή γηνξηή ζηηο 30 

Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο. 

 

Βασίλειος ο Μέγας 

Ο Άγηνο Βαζίιεηνο ή 

Βαζίιεηνο Καηζαξείαο, 

ππήξμε επίζθνπνο Καηζα-

ξείαο θαη ζεσξείηαη Παηέ-

ξαο ηεο 

(ζπλέρεηα ζηε ζειίδα 2) 

Γιαηποθή & ζσολείο. Βοήθηζέ ηα, να ηα πάνε καλά και ζηα δύο … 

Γ Ι Α Β Α  Σ Δ  
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 Διατροφή & σχολείο  

 Αρχαία Ελληνικά κατά 

δυσλεξίας  

 Μαθητικές δημιουργί-

ες  

 Ακτινίδιο το 

«θαυματουργό»  

 Μπανάνα: μύθος η 

υπερτροφή  

 Η «έξυπνη»  κούπα του 

πυθαγόρα  

 Παγκόσμιες ημέρες 

του Υεβρουαρίου   

 Γλωσσομάθεια: Εφό-
διο επαγγελματικής 

αποκατάστασης  
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Δθθιεζίαο θαη έλαο εθ ησλ 

κεγαιύηεξσλ ζενιόγσλ ηεο 

Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο. Η 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ ρξηζηηα-

ληθή ζενινγία ζεσξείηαη 

θεθαιαηώδεο ελώ ζ’απηόλ 

απνδίδεηαη θαη ε «ζεία ιεη-

ηνπξγία ηνπ Μεγάινπ Βα-

ζηιείνπ». 

 

Ιωάννες ο Χρσσόστομος 

Θεσξείηαη πσο ε γιώζζα 

ηνπ «έζηαδε κέιη» θαζώο 

ππήξμε ν πην ραξηζκαηηθόο 

ξήηνξαο ηεο επνρήο ηνπ. 

Γηεηέιεζε Παηξηάξρεο 

Κσλζηαληηλνππόιεσο θαη 

αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θηιαλζξσπί-

αο. Μάιηζηα ηα εκεξήζηα 

ζπζζίηηα πνπ νξγάλσζε 

έηξεθαλ 7.000 αλζξώ-

πνπο! 

 

Γρεγόριος ο Ναδιανδε-

νός 

Γλσζηόο θαη κε ην πξν-

ζσλύκην «ζενιόγνο», ν 

Γξεγόξηνο ππήξμε Πα-

ηξηάξρεο Κσλζηαληηλνύ-

πνιεο ηνλ 4ν αηώλα. Η 

επηξξνή ηνπ ζηελ Σξηαδη-

θή ζενινγία ζεσξείηαη 

ηόζν ζεκαληηθή πνπ έγηλε 

γλσζηόο σο «Σξηαδηθόο 

Θενιόγνο». Σα πεξηζζό-

ηεξα από ηα έξγα ηνπ 

επεξεάδνπλ ηνπο ζύγρξν-

λνπο ζενιόγνπο, εηδηθά 

όζνλ αθνξά ηα ηξία Πξό-

ζσπα ηεο Αγίαο Σξηάδαο. 

Τπήξμε θίινο ηνπ Μεγά-

ινπ Βαζηιείνπ. 

Ήηαλ ζθνδξόο νπαδόο 

ησλ γξακκάησλ θαη επηζπ-

κνύζε λα γεθπξώζεη ην 

ράζκα κεηαμύ ειιελόθσ-

λσλ θαη ιαηηλόθσλσλ ζεν-

ιόγσλ ηεο επνρήο ηνπ. 

Δθηόο από εμαηξεηηθόο 

ζενιόγνο όκσο, ππήξμε 

θαη πνιύ θαιόο πνηεηήο, 

αθνύ έγξαςε αξθεηά πνηή-

καηα κε ζενινγηθά θαη 

εζηθά ζέκαηα. 
Μαπία Αζούκη 

 

ηνπ επξύηεξνπ θνηλσλη-

θνύ πεξηβάιινληνο ζρε-

ηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ 

παηδηώλ πνπ λνζνύλ από 

θαξθίλν ζε όιν ηνλ 

πιαλήηε. 

Κάζε ρξόλν, πεξίπνπ 

250.000 παηδηά λνζνύλ 

από θαξθίλν, από ηα 

νπνία κόλν πνζνζηό 

20% έρεη δπλαηόηεηα 

πξόζβαζεο ζε ζσζηή 

ηαηξηθή θξνληίδα. Πάλσ 

Με απόθαζε ηεο Γηε-

ζλνύο Έλσζεο Γνλέσλ 

κε Καξθηλνπαζή Παη-

δηά,     θάζε ρξόλν ζηηο 

15 Φεβξνπαξίνπ γηνξ-

ηάδεηαη ε Παγθόζκηα 

Ηκέξα θαηά ηνπ Παηδη-

θνύ Καξθίλνπ κε ζηόρν 

ηελ ελεκέξσζε ηεο δηε-

ζλνύο θνηλήο γλώκεο 

γηα ηηο παηδηθέο λενπια-

ζίεο (θαξθίλνπο) θαη γηα 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

από 150.000 ζάλαηνη 

θάζε ρξόλν, ζα κπνξνύ-

ζαλ λα είραλ απνθεπ-

ρζεί, εάλ ππήξρε δπλα-

ηόηεηα έγθαηξεο δηά-

γλσζεο θαη εμεηδηθεπκέ-

λεο ζεξαπείαο ζε όια ηα 

παηδηά. 

Φαίη Μαηζιούλα 

Ηλιάνα Μπαζηάνη 

Μαπία Μπαμπάηζικος 

 

Τπειρ Ιεπάπσερ. Δπιθανείρ Άγιοι και Θεολόγοι ηηρ Οπθόδοξηρ Χπιζηιανικήρ 

Θπηζκείαρ (ζςνέσεια από ηην 1η ζελίδα) 

Παγκόζμια Ημέπα καηά ηος Παιδικού καπκίνος 

Γη’ απηό πνιιέο θνξέο 

δελ μέξεη ηη θάλεη θη έρεη 

άζηαην θαηξό ... θη όπσο 

ιέεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ε 

παξνηκία: «Ο Φιεβάξεο 

θη αλ θιεβίζεη, θαινθαίξη 

ζα κπξίζεη! Μα αλ ηύρεη 

θαη ζπκώζεη κεο ζην ρηόλη 

ζα καο ρώζεη!». 

Σα αδέξθηα ηνπ γηα λα 

ηνλ ηηκσξήζνπλ γη’ απηή 

ηε ζπκπεξηθνξά, ηνπ πή-

ξαλ ν θαζέλαο από κηα 

κέξα. Έηζη, ν Φιεβάξεο 

έγηλε Κνπηζνθιέβαξνο θη 

έρεη κνλάρα 28 κέξεο. 

Μόλν θάζε ηέζζεξα 

ρξόληα παίξλεη κηα κέξα 

αθόκε θαη ηόηε ε ρξνληά 

είλαη δίζεθηε. Πνιινί 

πηζηεύνπλ όηη ην δίζε-

θην έηνο θέξλεη θαθνηπ-

ρία θη έηζη απνθεύγνπλ 

λα ζεκειηώζνπλ ζπίηηα 

ή λα παληξεπηνύλ ! 

Φαίη Μαηζιούλα 

 

Γιαηί ο Φλεβάπηρ λέγεηαι και Κοςηζοθλέβαπορ;  

ύκθσλα κε ηε ιατθή 

παξάδνζε, ν Φεβξνπάξηνο 

καδί κε ηα άιια αδέξθηα 

ηνπ, ηνλ Ιαλνπάξην θαη ην 

Μάξηην απνθάζηζαλ λα 

ελώζνπλ ην θξαζί ηνπο ζε 

έλα βαξέιη θαζώο ε παξα-

γσγή ήηαλ ιηγνζηή. Ο 

Φεβξνπάξηνο όκσο ηξύ-

πεζε ην βαξέιη από θάησ 

ρσξίο λα ξσηήζεη ηα α-

δέξθηα ηνπ κε απνηέιε-

ζκα λα πηεη όιν ην θξαζί 

θαη λα κεζύζεη! 
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Οι τρεις Ιεράρχες  

«Ο Υλεβάρης κι 

αν φλεβίσει , 

καλοκαίρι θα 

μυρίσει ! Μα αν 

τύχει και θυμώσει 

μες στο χιόνι θα 

μας χώσει ! » 

ΠΑΓΚΟΜΙΔ ΗΜΔΡΔ 

 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 

 

4 Φεβροσαρίοσ: παγθό-

ζκηα εκέξα θαηά ηνπ θαξ-

θίλνπ. 

13 Φεβροσαρίοσ: παγθό-

ζκηα εκέξα θηλεκαηνγξά-

θνπ θαη ξαδηόθσλνπ. 

14 Φεβροσαρίοσ: Γηεζλήο 

Ηκέξα Πξνζεπρήο γηα 

ηνπο Πάζρνληεο από Απηη-

ζκό. 

15 Φεβροσαρίοσ: Παγθό-

ζκηα Ηκέξα θαηά ηνπ 

Παηδηθνύ Καξθίλνπ. 

20 Φεβροσαρίοσ: Παγθό-

ζκηα Ηκέξα Κνηλσληθήο 

Γηθαηνζύλεο. 

21 Φεβροσαρίοσ: Παγθό-



Ακηινίδιο ηο 

«θαςμαηοςπγό» 

 

Αλ ζπλερίδεηε λα 

«μηλίδεηε» ζηελ όςε ηνπ 

αθηηληδίνπ, δηαβάζηε γηα 

ηα νθέιε πνπ πξνζθέ-

ξεη ζηνλ νξγαληζκό καο 

θαη ζίγνπξα ζα ζπεύζε-

ηε λα πξνκεζεπηείηε κηα 

ζαθνύια αθηηλίδηα, από 

ην πιεζηέζηεξν καλάβη-

θν. 

Δμσηηθό, ζξεπηηθό θαη 

ηδηαίηεξα σθέιηκν γηα 

ηνλ νξγαληζκό, ην αθηη-

λίδην είλαη ην θαηεμνρήλ 

θξνύην ηνπ ρεηκώλα. 

Δίλαη πνιύ δνπκεξό θαη 

έρεη κηα ραξαθηεξηζηηθή 

γιπθόμηλε γεύζε, πνπ 

ίζσο θαη λα απνζαξξύ-

λεη πνιινύο λα ην πξν-

ηηκνύλ. Οη επεξγεηηθέο 

ηνπ όκσο ηδηόηεηεο, 

ζίγνπξα ζα ζαο θάλνπλ 

λα αλαζεσξήζεηε. 

Σν αθηηλίδην δελ είλαη 

κόλν επεξγεηηθό γηα ηελ 

πγεία, αιιά έρεη θαη 

ηδηαίηεξα ρακειή ζεξκη-

δηθή αμία, γηα όζνπο 

πξνζέρνπλ ηδηαίηεξα ηε 

δηαηξνθή ηνπο. Μπνξεί-

ηε λα ην θαηαλαιώζεηε 

σκό ή ζε θάπνην γιπθό, 

ή λα θηηάμεηε ηε δηθή 

ζαο καξκειάδα από αθηη-

λίδην. Η δηαηξνθηθή ηνπ 

αμία δηαηεξείηαη ζε νπνηα-

δήπνηε κνξθή ηνπ. 

 

Μπανάνα:  απλό θπούηο 

ή ςπεπηποθή; 

 

Κόληξα ζ' εθείλν ηνλ 

κύζν ηνπ παξειζόληνο 

θαηά ηνλ νπνίν "ε κπαλά-

λα παραίλεη", ππεξαζπηδό-

καζηε έλα από ηα πην λό-

ζηηκα θαη σθέιηκα θξνύ-

ηα ηνπ θόζκνπ! Η κπαλά-

λα θεξδίδεη παλεγπξηθά ζε 

10 ζεκεία. Έρε πάληα κία 

κέζα ζηελ ηζάληα ζνπ!  

 

1. Δίλαη θάξκαθν γηα ηε 

δπζθνηιηόηεηα. 

Σα παηδηά πνπ δηδάζθν-

ληαη καζήκαηα Αξραίσλ 

Διιεληθώλ απνθηνύλ 

ζεκαληηθό πιενλέθηε-

κα, έλαληη απηώλ πνπ 

δελ παξαθνινπζνύλ, 

ζηελ αληηγξαθή ζρεκά-

ησλ, δηάθξηζε γξαθεκά-

ησλ, κλήκε ζρεκάησλ 

θαη εηθόλσλ θαζώο θαη 

ζηε δνθηκαζία ζπλαξ-

κνιόγεζεο αληηθεηκέ-

λσλ, ζύκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο. 

«Μαζαίλακε πεξηζζό-

ηεξα γξάκκαηα όηαλ 

H εθκάζεζε ηεο Αξ-

ραίαο Διιεληθήο, εθηόο 

από κέζν δηαηήξεζεο 

ηεο γισζζηθήο παξάδν-

ζεο, απνηειεί όπιν θα-

ηά ηεο δπζιεμίαο θαη 

άιισλ καζεζηαθώλ 

δπζθνιηώλ, θαηλόκελα 

πνπ θάλνπλ έληνλα ηελ 

εκθάληζή ηνπο ηα ηειεπ-

ηαία ρξόληα, ζύκθσλα 

κε ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηξηεηνύο έξεπλαο ηνπ 

Αλνηθηνύ Φπρνζεξα-

πεπηηθνύ Κέληξνπ θαη 

ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Γηα-

γλσζηηθήο Φπρνινγίαο. 

πεγαίλακε εκείο ζρνιείν» 

ιέεη ν 67ρξνλνο Γηώξγνο 

Καξαληηλόο, ζπληαμηνύ-

ρνο καζεκαηηθόο, ν ν-

πνίνο εμνκνινγείηαη όηη 

«κέρξη ζήκεξα εμαθνινπ-

ζώ λα ρξεζηκνπνηώ 

όινπο ηνπο ηόλνπο θαη ηα 

πλεύκαηα ζε όια κνπ ηα 

ρεηξόγξαθα». Παξάιιε-

ια, παξαδέρηεθε όηη 

«όηαλ ηα παηδηά κνπ 

έπξεπε λα κάζνπλ ηε 

ρξήζε ηόλσλ θαη πλεπκά-

ησλ ζηε γιώζζα, δπζθν-

ιεύηεθαλ αξθεηά, ελώ 

εκέλα κνπ θαηλόηαλ πεξί-

Αξραία Ειιεληθά θαηά δπζιεμίαο 

Γιαηί ονομάζηηκε έηζι η 

Καθαπά Δεςηέπα; 

 

Η Καζαξά Γεπηέξα 

νλνκάζηεθε έηζη γηαηί 

θαινύκαζηε λα αθή-

ζνπκε πίζσ καο όιεο ηηο 

ακαξησιέο ζπλήζεηεο 

θαη θξαηπάιεο, ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

αξηύζηκσλ, δειαδή ησλ 

κε λεζηίζηκσλ, θαγε-

ηώλ, θαζαξίδνληαο κε 

ηνλ ηξόπν απηό ηελ ςπ-

ρή θαη ην ζώκα. 

Το πέηαγμα ηος σαπηαε-

ηού 

 

Όπσο θαη λα γηνξηάζεη 

θαλείο ηελ Καζαξά Γεπ-

ηέξα, ό,ηη θη αλ επηιέμεη 

λα βάιεη ζην ηξαπέδη 

ηνπ, ε εκέξα απαηηεί ην 

παξαδνζηαθό πέηαγκα 

ηνπ ραξηαεηνύ! Δθηόο 

από έλα πνιύ σξαίν 

έζηκν, θαζώο γεκίδνπλ νη 

νπξαλνί κε θαληαρηεξά 

ρξώκαηα θαη πεξίηερλα 

ζρέδηα, είλαη κηα πξώηεο 

ηάμεο επθαηξία λα με-

Καζαξά Δεπηέξα. Τη ζπκβνιίδεη άξαγε; 

Η Καζαξά Γεπηέ-

ξα ζπκβνιίδεη ηελ θα-

ζαξόηεηα ή ηελ αγλόηε-

ηα, αλ πξνηηκάηε, θαζώο 

είλαη ε πξώηε κέξα 

ηεο αξαθνζηήο δειαδή 

ηεο κεγάιεο λεζηεί-

αο ηνπ Πάζρα πνπ δηαξ-

θεί 40 κέξεο όζεο θαη νη 

κέξεο λεζηείαο ηνπ Υξη-

ζηνύ ζηελ έξεκν.  

Η  θαζαξά  Γεπηέξα 

πέθηεη θάζε ρξόλν, 48 

κέξεο πξηλ ην Οξζόδν-

μν Πάζρα θαη πξνθαλώο 

πάληνηε εκέξα Γεπηέξα. 
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2. Διαρηζηνπνηεί ην hangover. 

3. ε γεκίδεη ελέξγεηα. 

4. Δίλαη ερζξόο ηεο θαηάζιηςεο. 

5. Αλεβάδεη ην ζίδεξν. 

6. Μεηώλεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε. 

7. Διαηηώλεη ηηο θανύξεο. 

8. Γηώρλεη ηηο λαπηίεο. 

9. Κόβεη ηε ιηγνύξα. 

10. Πξνζηαηεύεη από ην έιθνο. 

Σοθία Μύηα 

κνπδηάζνπκε ιίγν από ηελ θαζηζηη-

θή δσή πνπ θάλνπκε νη πεξηζζόηε-

ξνη θαη λα ραξνύκε ιίγν ηελ θύζε 

θαη ηελ εμνρή. 
Αποζηολία Σηεπγίος,  

Μπαμπάηζικος Μαπία  

εξγε ε ππεξπξνζπάζεηα πνπ θαηέ-

βαιιαλ γηα λα κάζνπλ Αξραία Διιε-

ληθά». Οη ζεκεξηλνί καζεηέο 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ Αξραία 

Διιεληθή γιώζζα ζηελ πξώηε ηάμε 

ηνπ γπκλαζίνπ όπνπ θάλνπλ θαη ηελ 

πξώηε ηνπο γλσξηκία κε ηελ... ςηιή, 

ηε δαζεία θαη ηελ πεξηζπσκέλε. «Θα 

μέξακε θαιύηεξα ηελ αξραία γιώζζα 

αλ ηελ καζαίλακε από κηθξόηεξε 

ειηθία, ελώ ζα απνθηνύζακε θαιύηε-

ξε αίζζεζε ηεο ζύγρξνλεο γιώζζαο 

θαη ηεο νξζνγξαθίαο» εθηηκά ν 

17ρξνλνο Γηώξγνο Γεκεηξίνπ, καζε-

ηήο B΄ Λπθείνπ, ν νπνίνο ζέιεη λα 

ζπνπδάζεη Φπζηθή.  

(ζπλέρεηα ζηε ζειίδα 8) 
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Η ιστορία των Καστανο-

πειρατών 

 

      Ήηαλ θάπνηε νη Κα-

ζηαλνπεηξαηέο πνπ ηαμί-

δεπαλ γηα πνιιά ρξόληα 

ζηνλ Αηιαληηθό Χθεαλό. 

      Αξρηθά νη Καζηαλνπεη-

ξαηέο είραλ πνιιά κεγάια 

πινία θαη πνιεκνύζαλ κε 

άιινπο πεηξαηέο:  ηνπο 

Φαζνινπεηξαηέο θαη ηνπο 

Καιακπνθνπεηξαηέο. Σα 

πινία ησλ Καζηαλνπεηξα-

ηώλ κε ηελ αγθαζσηή πξύ-

κλε θαη πιώξε είραλ σο 

βάζε ηνπο ηα θάζηαλα. 

ηηο θακπίλεο μεθνπξάδν-

ληαλ νη πεηξαηέο ηα βξάδηα 

πνπ δελ πνιεκνύζαλ κε 

ηνπο αληηπάινπο ηνπο. 

Δπίζεο, ζηα πινία ηνπο νη 

Καζηαλνπεηξαηέο είραλ 

κεγάια ηειεζθόπηα γηα λα 

ειέγρνπλ ηνπο ερζξνύο. 

    Μηα κέξα, ινηπόλ, πνπ 

νη Καζηαλνπεηξαηέο με-

θνπξαδόηαλ ζηηο θακπίλεο 

ηνπο άθνπζαλ έλα δπλαηό 

θξόην από θαλόλη. Ξάθ-

λνπ βγήθαλ ζην θαηάξηη 

θαη έιεγραλ από ηα ζεό-

ξαηα ηειεζθόπηά ηνπο... 

Έλαο από ηνπ Καζηαλν-

πεηξαηέο δηέθξηλε ζε κα-

θξηλή από ην πινίν ηνπο 

απόζηαζε λα έξρνληαη 

θαηά πάλσ ηνπο νη λένη 

ηνπο αληίπαινη νη Κπδσλν-

πεηξαηέο. Οη Κπδσλνπεη-

ξαηέο  από ό,ηη είρε αθνπ-

ζηεί ήηαλ νη πην ζθιεξνί 

αληίπαινη όισλ ησλ επν-

ρώλ. Λέγεηαη όηη πεηνύζαλ 

κε ζεόξαηεο ζθεληόλεο ηα 

πην ζθιεξά θπδώληα πνπ 

ήηαλ ζαλ πέηξεο. Σν ίδην 

βξάδπ νη Καζηαλνπεηξαηέο 

έκεηλαλ μύπληνη γηα λα 

επηβιέπνπλ ηελ θαηάζηα-

ζε. Σν επόκελν πξσί νη 

Κπδσλνπεηξαηέο είραλ 

Έρνπκε ζαθνύιεο  

ηνικεξέο 

θαη ιάκπεο  θσηηζηέο 

θακαξσηέο 

θαη πάληα είλαη ζνβαξέο 

θαη λεπξηθέο. 

 

Φηινμελνύκε   

θαη ην επγεληθό  

κπνπθαιάθη 

πνπ είλαη θαη απηό πνιύ 

εμππλάθη 

 

Από θεη ην γπαιί 

από θεη ην θνπηί 

θαη πην πέξα  

ην άιιν ραξηί. 

 

Πην παξαπέξα  

ιακπηήξεο πνπ κηιάλε 

θαη ζηα δεμηά  

ηα ηελεθεδάθηα  

πνπ αγαπάκε. 

 

 

 

 

Οκάδα όινη καδί  

θαζαξνί θαη δπλαηνί 

θαη ε ιέμε  

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ 

πνηέ κε ζβεζηεί… 

 

 
Ξςπαθάκη Σηαςπούλα  

 

Τα μαγικά μολύβια ... 

Η ανακύκλωσε 

Όπσο ήδε έρεηε θαηαιάβεη ε ζηήιε απηή θηινμελεί ηηο δεκηνπξγίεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ καο. θέςεηο, απόςεηο, 

ηζηνξίεο, πνηήκαηα, γελλήζεθαλ κε θόπν, κεξάθη θαη θαληαζία θαη κε πνιύ ραξά κνηξάδνληαη καδί καο. 
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Στολικός παλμός 

Καστανοπειρατές 

εναντίον  … όλων.  

 

Μάχες δύσκολες, 

φρούτα πολλά και 

στο τέλος …  

θαηαθζάζεη ζην πινίν ησλ Καζηαλνπεη-

ξαηώλ. Αλάκεζά ηνπο έγηλε κηα πνιύ 

ζθιεξή κάρε. Κάζηαλα από εδώ, θπδώλη-

α από εθεί. ΥΑΜΟ!!! Η κάρε αλάκεζά 

ηνπο δηήξθεζε κηα νιόθιεξε εβδνκά-

δα...Σειηθά, όηαλ ε κάρε έιεμε νη ληθεηέο 

ήηαλ νη Κπδσλνπεηξαηέο. Οη Καζηαλνπεη-

ξαηέο είραλ θαηαζηξαθεί νινθιεξσηηθά. 

Από ηα πινία ηνπο παξέκεηλε κόλν ε 

θινύδα από ην εμσηεξηθό ηνπ θάζηαλνπ.  

     Έπεηηα ηαμίδεπαλ γηα πνιιέο κέξεο ζε 

απηήλ ηελ θαηάζηαζε ώζπνπ κηα κέξα ε 

ζάιαζζα ύςσζε πνιιά θύκαηα, θνπξηνύ-

ληαζε. Σόηε νη Καζηαλνπεηξαηέο έπεζαλ 

ζηε ζάιαζζα παιεύνληαο λα βγνπλ ζηελ 

επηθάλεηα. Γηα θαιή ηνπο ηύρε εκθαλίζηε-

θε από ην πνπζελά κηα αγέιε δειθηληώλ 

πνπ ηνπο έβγαιαλ ζε κηα βξαρνλεζίδα. 

Έηζη, νη Καζηαλνπεηξαηέο λαπαγνί πιένλ 

έκεηλαλ ζηε βξαρνλεζίδα ηξώγνληαο θα-

ξύδεο θαη θάλνληαο κπάλην ζηε ζάιαζζα. 

Γεωπγία Νηαζιώηη 

 



ε έλαλ θόζκν πνπ νη 

ρώξεο θαζίζηαληαη όιν 

θαη πεξηζζόηεξν αιιε-

ιεμαξηώκελεο, θαη λέεο 

ηερλνινγίεο έρνπλ εμα-

ιείςεη ηα ζύλνξα θαη ηηο 

απνζηάζεηο, δελ κπν-

ξνύκε πηα λα παξακέ-

λνπκε κνλόγισζζνη. Η 

εθκάζεζε κηαο μέλεο 

γιώζζαο έρεη γίλεη αλα-

γθαία πεξηζζόηεξν από 

πνηέ γηα ηε ζύλδεζε κε 

ηνλ ππόινηπν θόζκν. Η 

επηηπρία πιένλ εμαξηά-

ηαη ζε κεγάιν βαζκό 

από ηελ ηθαλόηεηα ηνπ 

αηόκνπ λα ιεηηνπξγήζεη 

σο έλα κέινο ελόο πα-

γθόζκηνπ ρσξηνύ ηνπ 

νπνίνπ ηα κέιε νκηινύλ 

κηα πνηθηιία γισζζώλ. Η 

εθκάζεζε μέλσλ γισζζώλ 

δελ απνηειεί πιένλ έλα 

ρόκπη, απνηειεί κηα αλα-

γθαηόηεηα γηα ηνπο ζύγρξν-

λνπο λένπο. Πώο, όκσο, ε 

εθκάζεζε κηαο μέλεο γιώζ-

ζαο κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζην λα αληηκεησπίζνπλ νη 

λένη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ 

ζήκεξα; 

ε κηα πεξίνδν πνπ ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ 

λέσλ δπζθνιεύεηαη λα θα-

ηαθηήζεη κηα ζέζε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο έλα ζίγνπ-

ξν δηαβαηήξην γηα ηελ ζέζε 

απηή απνηειεί ε γλώζε 

μέλσλ γισζζώλ. Η γισζ-

ζνκάζεηα απνηειεί «θιεηδί» 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή επη-

ηπρία. Δηδηθά ζηελ Δπξώπε 

ε γλώζε θαη ε επρέξεηα ζε 

πεξηζζόηεξεο από δπν γιώζ-

ζεο απνηειεί ζεκαληηθό α-

ληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα. 

Οη μέλεο γιώζζεο απνηεινύλ 

ζεκαληηθό δηαβαηήξην πξν-

θεηκέλνπ λα εληαρζεί θά-

πνηνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδη-

νδξνκία είλαη δύζθνιν λα 

απνξξνθεζεί  θάπνηνο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, αλ δελ γλσ-

ξίδεη, όρη κόλν κηα, αιιά 

ηνπιάρηζηνλ δπν μέλεο 

γιώζζεο. 

Η γισζζνκάζεηα βνεζά  

θαη ζηε ζπλερή επηκόξθσζε 

ηνπ εξγαδνκέλνπ. Σνπ επη-

ηξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε 

πνπ από ηνλ 6ν αηώλα 

π.Υ., είλαη έλα αξη-

ζηνύξγεκα ηεο πδξαπιη-

θήο ηερλνινγίαο ησλ 

αξραίσλ Διιήλσλ, αιιά 

θαη έλα κέζν δηδαρήο. 

Πέξα από ηνλ πεξηνξη-

ζκό ηεο θαηαλάισζεο 

θξαζηνύ κέζα από έλα 

«έμππλν πνηήξη», ν Ππ-

ζαγόξαο ήζειε λα δηδά-

Η «θνύπα ηνπ Ππζαγό-

ξα» ή αιιηώο «δίθαηε θνύ-

πα» πνπ θαηαζθεύαζε ν 

άκηνο θηιόζνθνο, καζε-

καηηθόο, γεσκέηξεο θαη 

ζεσξεηηθόο ηεο κνπζηθήο 

είρε σο ζηόρν ηελ ππόδεη-

με θαη ηελ ηήξεζε ηνπ 

κέηξνπ,«κέηξνλ άξηζηνλ». 

Η «δίθαηε θνύπα», ε 

νπνία ρξνλνινγείηαη πεξί-

μεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηελ ε-

γθξάηεηα θαη ηελ ηήξεζε ηνπ 

κέηξνπ. Όηαλ μεπεξληέηαη ην 

κέηξν πξόθεηηαη γηα «ύβξηο», ε 

νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ηηκσξία, «ηίζηο». Όινη νη 

άλζξσπνη νθείινπλ λα απνιακ-

βάλνπλ κε κέηξν όζα ηνπο πα-

ξέρνληαη δίρσο λα επηδεηνύλ 

ελαγσλίσο πεξηζζόηεξα. 

 

(ζςνέσεια ζηη ζελίδα 6) 

Γλωζζομάθεια: εθόδιο επαγγελμαηικήρ αποκαηάζηαζηρ 

Tι είναι η έξςπνη κούπα ηος θιλοζόθος Πςθαγόπα 

και πώρ ππέπει να πίνοςμε ηο κπαζί  

κε ηηο ζεκαληηθόηεξεο 

εμαγσγέο ζηνλ θόζκν . 

Πνιιέο γεξκαληθέο ε-

ηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνη-

νύληαη ζηελ Διιάδα απα-

ζρνινύλ ζηειέρε πνπ 

γλσξίδνπλ ηε γεξκαληθή 

γιώζζα. Η γλώζε ηεο 

γεξκαληθήο γιώζζαο απ-

μάλεη ηηο επθαηξίεο γηα 

αλεύξεζε εξγαζίαο. 

Όπνηνο, εθηόο από Αγγιη-

θά, κηιάεη θαη Γεξκαληθά 

έρεη πεξηζζόηεξεο επθαη-

ξίεο ζηελ ειιεληθή θαη 

επξσπατθή αγνξά εξγαζί-

αο. Πνιιέο γεξκαληθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Διιά-

δα, πνιιέο μέλεο εηαηξείεο 

ζηε Γεξκαλία θαζώο θαη ει-

ιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ ζηελέο νηθνλνκηθέο ζρέ-

ζεηο κε ηηο γεξκαλόθσλεο ρώ-

ξεο αλαδεηνύλ ζπλεξγάηεο 

πνπ γλσξίδνπλ Γεξκαληθά. 

Ο κύζνο όηη ε γεξκαληθή 

γιώζζα είλαη δύζθνιε ζηελ 

εθκάζεζε έρεη θαηαξξηθζεί 

ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηνπο 

Έιιελεο. Σα γεξκαληθά εκθα-

λίδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

κε ηα αξραία ειιεληθά ηόζν 

ζηε δνκή ηεο γξακκαηηθήο θαη 

ηεο ζύληαμεο όζν θαη ζηνλ 

ηξόπν ζθέςεο. Σα γεξκαληθά 

απνηεινύλ αθεηεξία γηα ηελ 

εθκάζεζε άιισλ γισζζώλ 

όπσο Οιιαλδηθά, νπεδηθά, 

Γαλέδηθα, Ννξβεγηθά.  

Φαίη Μαηζιούλα 

Η ζημαζία ηηρ γλώζζαρ ηων γεπμανικών 

Η γεξκαληθή γιώζζα 

είλαη κηα από ηηο πην 

δηαδεδνκέλεο γιώζζεο 

ηεο Δπξώπεο θαη είλαη ε 

κεηξηθή  γιώζζα ζε 

πνιιέο ρώξεο ηεο Δπξσ-

πατθήο Έλσζεο. Σν 1/3 

ησλ θαηνίθσλ ηεο Δ.Δ. 

ζθέθηεηαη, κηιά θαη 

γξάθεη Γεξκαληθά.  

Η Γεξκαλία είλαη ν 

ζεκαληηθόηεξνο εκπνξη-

θόο εηαίξνο ηεο Διιά-

δαο. Σν κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ησλ ειιεληθώλ 

εηζαγσγώλ θαη εμαγσ-

γώλ γίλεηαη από θαη 

πξνο ηελ Γεξκαλία. Η 

Γεξκαλία είλαη ε ρώξα 
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αιιόγισζζνπο θαη δηεπξύλεη 

ην πιαίζην ζπλαιιαγώλ. Απηό 

ζε κηα θνηλσλία παγθνζκην-

πνηεκέλε θαη πνιππνιηηηζκη-

θή, όπσο ε δηθή καο, είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθό. 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

πξνζθέξνληαη αξθεηέο επθαη-

ξίεο γηα εξγαζία πνπ ράλνληαη 

από ηελ έιιεηςε γισζζηθώλ 

γλώζεσλ. Σαπηόρξνλα, όκσο, 

νη επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο 

έρνπλ απμεζεί ηόζν ώζηε ε 

γλώζε μέλσλ γισζζώλ θξίλε-

ηαη απαξαίηεηε αθόκα θαη γηα 

ηνπο πνιίηεο πνπ ζέινπλ λα 

εξγάδνληαη ζηελ ρώξα ηνπο. Η 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

ηνκέα ζηελ Διιάδα γηα παξά-

δεηγκα θαζηζηά αλαγθαία ηελ 

εθκάζεζε κηαο ή πεξηζζνηέ-

ξσλ γισζζώλ.  

Αλεξάνδπα Νηαζιώηη 

 

 

 

 

 

 



Λίγα λόγια … 

 

O δεθαπεληάρξνλνο Αξ-

γύξεο, πνπ δεη ζηε Νίζπξν, 

ζα αλαγθαζηεί λα ζηακα-

ηήζεη ην ζρνιείν γηα λα 

ζηεξίμεη ηε κάλα θαη ηε 

γηαγηά ηνπ, όηαλ ν παηέξαο 

ηνπ ηνπο εγθαηαιείπεη α-

θήλνληαο πίζσ ηνπ κόλν 

ρξέε.  

 

Όκσο ν Αξγύξεο, ν Γίγα-

ληαο, όπσο ηνλ απνθαιεί ν 

θαπεηάλ Γόεο, δελ ην βάδεη 

θάησ, θαη κε ηε βνήζεηα 

ηνπ θίινπ θαη θύιαθα 

άγγεινύ ηνπ, ηνπ Γόε, ζα 

κπεη ζην θαΐθη γηα λα δνπ-

ιέςεη θαη λα βνεζήζεη 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.  

 

Θα θαηαθέξεη ηειηθά λα 

βξεη ηνλ δξόκν ηνπ θαη λα 

ζώζεη ην ππνζεθεπκέλν 

ζπίηη ηνπο; Θα κπνξέζεη 

λα αληηκεησπίζεη ηνπο 

ηξεηο μέλνπο, λα βξεη ηε 

Γξαθνζπειηά θαη λα αλα-

θαιύςεη ηνλ ζεζαπξό;  

 

Μηα ηζηνξία γηα έλαλ 

έθεβν, ηνπο αλζξώπνπο 

πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ, ηηο 

δπζθνιίεο ηεο ζεκεξηλήο 

θνηλσλίαο, αιιά θαη ηα 

νηθνγελεηαθά κπζηηθά πνπ 

ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζε κηα 

ζπλαξπαζηηθή πεξηπέηεηα. 
 

Δημήηπηρ Ζασαπάκηρ 

Χπήζηορ Κολοκοηπώνηρ 

 

 

 

ληαο όιν ην θξαζί από ηε 

βάζε ηεο. 

Ο μησανιζμόρ ηηρ:  

ην θέληξν ηεο θνύπαο 

ππάξρεη κία ζηήιε πνπ 

είλαη ηνπνζεηεκέλε πάλσ 

από έλαλ ζσιήλα πνπ 

νδεγεί ζην θάησ κέξνο 

ηεο. Όζν γεκίδεη ε θνύπα, 

παξάιιεια ε ζηάζκε ηνπ 

θξαζηνύ αλεβαίλεη θαη 

ζην εζσηεξηθό ηεο θε-

ληξηθήο ζηήιεο. Από ηε 

ζηηγκή πνπ ην πγξό δελ 

Πώρ λειηοςπγεί:  

ην εζσηεξηθό ηεο 

ππάξρεη ραξαγκέλε κία 

γξακκή, ε νπνία νξην-

ζεηεί ηελ πνζόηεηα ηνπ 

θξαζηνύ. Αλ ν ρξήζηεο 

δελ ππεξβεί ηε γξακκή, 

ηόηε κπνξεί λα απνιαύ-

ζεη ην «πνηό» ηνπ. Χ-

ζηόζν, αξθεί κία παξα-

πάλσ ζηαγόλα γηα λα 

μεπεξάζεη ηα όξηα ηεο 

γξακκήο θαη ηόηε ε θνύ-

πα λα αδεηάζεη, ρύλν-

μεπεξλά ηελ νξηνζεηεκέλε 

γξακκή δελ δεκηνπξγείηαη 

θαλέλα πξόβιεκα. Μόιηο, 

όκσο ην πγξό ππεξβεί ηε 

γξακκή, ηόηε ηα κόξηά ηνπ 

παξαζύξνπλ ην έλα ην άιιν, 

έρνληαο σο απνηέιεζκα ην 

άδεηαζκα ηεο θνύπαο. Η θαηα-

ζθεπή ηνπ Ππζαγόξα αθνινπ-

ζεί ην λόκν πνπ αλέπηπμε ν 

Pascal αηώλεο αξγόηεξα γηα ηα 

ζπγθνηλσλνύληα δνρεία. 
Σεπαθείμ Αζούκηρ 

 

 

Tι είναι η έξςπνη κούπα ηος θιλοζόθος Πςθαγόπα και πώρ ππέπει να 

πίνοςμε ηο κπαζί (ζςνέσεια από ηην πποηγούμενη ζελίδα) 

 

Λίγα λόγια … 

 

Ο δεθάρξνλνο Αληώλεο θαη 

ν παππνύο ηνπ ν Μάξηνο 

πεξλνύλ όια ζρεδόλ ηα απν-

γεύκαηα καδί. Ο παππνύο, 

ζπληαμηνύρνο εζνπνηόο, ηνπ 

δηεγείηαη πνιιέο θαη απίζα-

λεο ηζηνξίεο από όια όζα 

έρεη δήζεη. Ο Αληώλεο όκσο 

δελ ηνλ πηζηεύεη, γηαηί ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο νη ηζην-

ξίεο ηνπ θαίλνληαη ππεξβνιη-

θέο θαη απίζηεπηεο. 
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Στολικός παλμός 

Εσύ ποιο βιβλίο 

διάβασες 

πρόσφατα ? 

Βιβλιοπαποςζιάζειρ ... 



 

 

Και λίγη διαζκέδαζη ... 

4. Κάζε κέξα ηξσο… 

α) 3-4 θέηεο ςσκί 

β) Καζόινπ ςσκί  

γ) Πεξηζζόηεξν από 4 

θέηεο ςσκί 

 

5. Πόζα θξνύηα ηξσο 

ηελ εκέξα; 

α) 3-4 

β) 2 θαη έλαλ ρπκό 

γ) Καλέλα 

 

6. Κάζε κέξα πίλεηο… 

α) 2 ιίηξα λεξό (2 κεγά-

ια κπνπθάιηα)  

β) ½ ιίηξν λεξό (1 

κπνπθαιάθη)  

γ) Πνιιά θαη δηάθνξα 

πγξά 

 

7. Πξηλ από ηνλ ύπλν 

πίλεηο/ηξσο…  

α) 1 πνηήξη γάια 

β) Γιπθό θαη ρπκό 

γ) Σίπνηα 

 

ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ 

Αλ ηα πεξηζζόηεξα εί-

λαη α κπξάβν! Οη επηιν- 

 

 

γέο ζνπ είλαη πνιύ θαιέο. 

πλέρηζε έηζη, γηαηί απηέο 

νη δηαηξνθηθέο επηινγέο ζα 

ζε βνεζήζνπλ λα έρεηο κηα 

πγηεηλή θαη ζσζηή δηαηξν-

θή! 

 

Αλ ηα πεξηζζόηεξα είλαη β 

θαιό ζα ήηαλ λα θάλεηο 

κεξηθέο αιιαγέο ζηε δηα-

ηξνθή ζνπ, έηζη ώζηε λα 

έρεηο πεξηζζόηεξε ελέξγεηα 

θαη θαιύηεξε απόδνζε. Η 

ζσζηή θαη ηζνξξνπεκέλε 

δηαηξνθή ζα ζε βνεζήζεη 

λα θξαηηέζαη ζε θόξκα! 

 

Αλ ηα πεξηζζόηεξα είλαη γ 

νη επηινγέο ζνπ δελ είλαη 

θαη ηόζν θαιέο. Γη’ απηό 

ζα πξέπεη λα πξνζζέζεηο 

ζηαδηαθά ζηε δηαηξνθή 

ζνπ θξνύηα θαη ιαραληθά, 

αιιά θαη θξέαο θαη δεκε-

ηξηαθά, ηα νπνία δίλνπλ 

πνιιή ελέξγεηα θαη δσληά-

ληα. Καη κελ μερλάο ην 

λεξό! 

Σ Ι Σ Λ Ο   Α Ρ Θ Ρ Ο Τ  Δ  Ω Σ Δ Ρ Ι Κ Η    Δ Λ Ι Γ Α   

πκπιήξσζε ην θνπίδ γηα 

λα δηαπηζηώζεηο αλ είλαη 

νξζέο νη δηαηξνθηθέο επη-

ινγέο ζνπ. Γνθίκαζε ην 

άθνβα… 

 

1. Γηα πξσηλό ηξσο… 

α) Γάια κε δεκεηξηαθά 

β) νθνιαηνύρν γάια θαη 

ηπξόπηηα 

γ) πλήζσο ηίπνηα 

 

2. ην ζρνιείν ηξσο… 

α) Φξνύην ή ρπκό θαη 

ηνζη  

β) Κξνπαζάλ ζνθνιάηα, 

γιπθίζκαηα, αξηνζθεπά-

ζκ αηα  κε  δάραξε 

γ) Παηαηάθηα, γαξηδάθηα 

θ.ιπ. 

 

3. Σξσο ράκπνπξγθεξ, 

ηεγαλεηέο παηάηεο, πί-

ηζα…  

α) Πεξίπνπ κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

β) Μία θνξά ηνλ κήλα 

γ) Πεξηζζόηεξν από κία 

θνξά ηελ εβδνκάδα 

 

ελίδα 7 Σ Ο Μ Ο   1 ,  Σ Δ Τ Υ Ο   1  

Σι βρίσκεται πιο 

πάνω από τον 

Πήτερ Πάν;  

- Ο Πήτερ 

παραπάν.  

 

Πώς λέγονται 

δύο ίδια 

κουνούπια;   

- Κουνουπίδια!  

 

Πώς λέγεται ο 

Κόκοτας στα 

αγγλικά;   

- Chi-chicken! 

 

Πώς λένε οι 

ανθρωποφάγοι 

έναν άνθρωπο 

που τρέχει;   

- Fast-food! 

 

Γιατί ένας 

κόκορας φτάνει 

στην άκρη ενός 

γκρεμού και δεν 

πηδάει;   

- Γιατί κατά 

βάθος, είναι 

κότα. 

  

Σι λέει το 0 στο 

6; 

- Σου πετάει μια 

τρίχα. 

 

Αλ.Παπαδήμορ 

Δημ.Ζασαπάκηρ 

Μαπία Αζούκη 
 

 

Γιαηποθή & ζσολείο. Βοήθηζέ ηα, να ηα πάνε καλά και ζηα δύο … (ζςνέσεια από ζελίδα 1) 



Πεξηζζόηεξνη από 40.000 ζεαηέο κέζα ζε 3 εβδνκάδεο ιεηηνπξ-

γίαο ζαύκαζαλ ηε κεγαιεηώδε έθζεζε-αθηέξσκα ζηνλ Βαλ Γθνλγθ 

θαη έδεζαλ ηε κνλαδηθή εκπεηξία ηνπ Van Gogh Alive-The Experi-

ence ζην Μέγαξν Μνπζηθήο. Πιένλ δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο επη-

ζθέπηεο λα μελαγεζνύλ, από εηδηθνύο, ζηνπο ρώξνπο ηεο έθζεζεο 

θαη λα βηώζνπλ θαιύηεξα ην κεγαιείν ηνπ Van Gogh αιιά θαη λα 

θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηνπο λένπο ηξόπνπο πξνζέγγηζεο. Η δηνξ-

γαλώηξηα εηαηξεία Λάβξπο Μ.Δ.Π.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ In The 

Know Μ.Ι.Κ.Δ. νξγαλώλνπλ μελαγήζεηο γηα ηνπο ζεαηέο από Γεπ-

ηέξα έσο Παξαζθεπή από ηηο 17:00 έσο ηηο 21:00.  Η δηάξθεηα ηεο 

μελάγεζεο είλαη 30 ιεπηά θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζην άλσ επίπεδν 

ηεο έθζεζεο.  

 

 

θε ζε 50  παηδηά ειηθίαο 6 

έσο 9 εηώλ(αγόξηα θαη 

θνξίηζηα), ηα νπνία θνη-

ηνύζαλ ζε δεκόζηα ζρν-

ιεία ηεο Αηηηθήο θαη αλή-

θαλ ζε νηθνγέλεηεο κε 

θνηλό κνξθσηηθό θαη 

νηθνλνκηθό επίπεδν, ελώ 

παξαθνινπζνύζαλ παξό-

κνηεο εμσζρνιηθέο δξα-

ζηεξηόηεηεο.  

Οη δύν νκάδεο ήηαλ 

απόιπηα «ζπκβαηέο» 

κεηαμύ ηνπο, κε κνλαδηθή 

δηαθνξά όηη ε κία παξα-

θνινπζνύζε δύν ώξεο 

εβδνκαδηαίσο καζήκαηα 

Αξραίσλ Διιεληθώλ. Σα 

παηδηά αμηνινγήζεθαλ 

πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ 

Καη ν δύν θάλνπλ ιόγν γηα 

ηελ επθνιία κε ηελ νπνία 

καζαίλεη έλα άηνκν ην πνιπ-

ηνληθό ζύζηεκα ζε λεαξή 

ειηθία, ελώ ε έξεπλα ηνπ 

Αλνηθηνύ Φπρνζεξαπεπηη-

θνύ Κέληξνπ πξνζζέηεη έλα 

αθόκε ζηνηρείν. H εθκάζε-

ζε ηεο ηζηνξηθήο νξζνγξα-

θίαο, όπσο απνδεηθλύνπλ ηα 

επξήκαηα ηεο κειέηεο, ζπκ-

βάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

ςπρνεθπαηδεπηηθήο αλάπηπ-

μεο ηνπ παηδηνύ ζε θαίξηνπο 

ηνκείο, όπσο είλαη νη αληηιε-

πηηθέο θαη νπηηθέο ηθαλόηε-

ηεο, ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλδέν-

ληαη άκεζα κε ηελ εκθάληζε 

ηεο δπζιεμίαο.  

H έξεπλα πξαγκαηνπνηήζε-

ζρνιηθνύ έηνπο θαη κεηά 

ηελ νινθιήξσζή ηνπ, θαη 

ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηα 

πξναλαθεξόκελα. 

Αμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησ-

ζεί όηη κεηά ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ πνιπηνληθνύ ζπζηήκα-

ηνο, πνπ δελ ζπλνδεύηεθε 

από θακία απνιύησο επη-

ζηεκνληθή κειέηε, θαηα-

γξάθεθε κεγάιε αύμεζε 

θξνπζκάησλ καζεζηαθώλ 

δηαηαξαρώλ. 

Οςπανία Ζασαπάκη 

Χπήζηορ Κολοκοηπώνηρ 

Πηγή: Η καθημεπινή 

(28/10/2005) 

Αξραία Ειιεληθά θαηά δπζιεμίαο 

(ζυνέχεια από ηη ζελίδα 3) 

Γ Τ Μ Ν Α  Ι Ο  Λ / Σ  Ρ Α Π Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ  

Στολικός παλμός 

 Ο Βίνζενη Βαν Γκογκ όπωρ δεν ηον έσεηε ξαναδεί έπσεηαι ζηην Αθήνα  

Ώξεο έλαξμεο μελαγήζεσλ θνηλνύ : 17:00 / 17:30 / 

18:00 / 18:30 / 19:00 / 19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00.  

Κόζηνο μελάγεζεο 6 επξώ / άηνκν, πνπ δελ ζπκπεξη-

ιακβάλεηαη ζην εηζηηήξην εηζόδνπ ζηελ έθζεζε. 

Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηδησηηθήο μελάγεζεο πνπ 

αθνξά από 1 επηζθέπηε έσο νκάδα 15 αηόκσλ. Η δηάξ-

θεηα ηεο μελάγεζεο απηήο είλαη 60 ιεπηά θαη πξαγκαην-

πνηείηαη ζηα δύν επίπεδα ηεο έθζεζεο. Η θξάηεζε ηεο 

ηδησηηθήο μελάγεζεο γίλεηαη θαηόπηλ ηειεθσληθήο επη-

θνηλσλίαο ζηα ηειέθσλα 210-3411174 θαη 6986646969. 

   Η έθζεζε Van Gogh Alive - The Experience αθνξά 

ζηε κνλαδηθή παξνπζίαζε όισλ ησλ έξγσλ ηνπ κεγάινπ 

Οιιαλδνύ δσγξάθνπ, θάηη πνπ δελ έρεη μαλαγίλεη. Μία 

παξνπζίαζε, όρη κε ηνλ θαζηεξσκέλν ζπλήζε ηξόπν, 

θάηη πνπ γηα πνιινύο ζεσξείηαη πιένλ μεπεξαζκέλν, 

αιιά κε κία κέζνδν πνπ αλαδεηθλύεη λέεο νπηηθέο γσλίεο 

θαη πξννπηηθέο, πνπ αθεγείηαη ηαπηόρξνλα ηελ ηζηνξία 

ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπο, πεξηγξάθεη ην ηζηνξηθό, θνηλσληθό 

αιιά θαη πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν κεγα-

ινύξγεζε, θαηαγξάθεη θαη αλαιύεη ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ 

πεξηόδνπο θαη αιιεινεπηξξνέο, δηεηζδύεη θαη αγγίδεη ηηο 

ζθέςεηο ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, πξνβάιεη δειαδή 

νιόθιεξν ηνλ θόζκν ηνπ. 

Θωάννα Παπαδήμος 

 


