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ημείψμα σηρ ςτνσακσικήρ επισποπήρ 

 
«Δπάιιεια λέα» ε εθεκεξίδα ησλ καζεηώλ ηνπ 
ζρνιείνπ καο. Μηα πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε ην 
2009 θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα πνπ έρνπκε ηε 
ραξά λα ζαο παξνπζηάζνπκε ην 4ν ηεύρνο.  
Οη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο δηαιέγνπλ θαη γξάθνπλ 
ηα άξζξα πνπ ηππώλνληαη. Ζ ζεκαηνινγία αγγίδεη 
όιεο ηηο πηπρέο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ζέκαηα 
γεληθόηεξνπ ελδηαθέξνληνο. 
ε ηνύην ην ηεύρνο θπξηαξρνύλ ζέκαηα ηεο 
επηθαηξόηεηαο, θαζώο θαη ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο καο 
δσήο. 
ινη κηινύλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη πσο ζα 
βξνύκε ηξόπνπο λα ηελ αληηκεησπίζνπκε .  
Δκείο όκσο δελ ράλνπκε ην θέθη καο κε ρηνύκνξ, 
αηζηνδνμία, ζπλεξγαζία, δνπιεηά θαη 
δεκηνπξγηθόηεηα, αληηκεησπίδνπκε ηελ θαηάζηαζε 
θαη επειπηζηνύκε όηη κέζα από απηή ηελ 
πξνζπάζεηα ζα κπνξέζνπκε λα δηαηεξήζνπκε 
θάπνηεο από  ηηο αμίεο καο γηα λα κπνξέζνπκε λα 
μεπεξάζνπκε ηηο δπζθνιίεο θαη λα βγνύκε από ηα 
αδηέμνδα. 

Αο ζθεθηνύκε ινηπόλ ζεηηθά θαη αο πξνζπαζήζνπκε 
λα αιιάμνπκε ην γθξίδν ζθεληθό  κε ηηο δηθέο καο 
κηθξέο ή κεγάιεο παξεκβάζεηο . 
Διπίδνπκε ζε κηα λέα αξρή γηα ηε ρώξα καο ώζηε λα 
κε μαλαβξεζεί ζε δύζθνιε ζέζε όπσο βξίζθεηαη 
ηώξα. 
  

τνσακσική επισποπή 
 
Μαζεηέο:  
                        Β΄& Γ΄ηάμε    
                 Οηθνλνκίαο Γηνίθεζεο 
                 Μεραλνινγίαο 
                 Τγείαο Πξόλνηαο 
 
Τπεύζπλνη θαζεγεηέο: 
Πνηεξηάδεο Αλαζηάζηνο 
Αλδξαθάθε Άλλα 
σηεξνπνύινπ Μπξηώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίςκεχη ςσο Κένσπο Βπευύν «ΜΗΣΕΡΑ» 
 
 

Οη καζεηέο/ηξηεο ζε δεκνζίεπζε άξζξνπ γηα ηα 
εγθαηαιειεηκκέλα βξέθε επαηζζεηνπνηήζεθαλ θαη ζέινληαο 
λα αλαθεξζνύλ ζε ζέκαηα εζεινληηζκνύ θαη πξνζθνξάο 
θαζώο θαη νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θέληξσλ πεξίζαιςεο 
εγθαηαιειεηκκέλσλ παηδηώλ πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ 
επίζθεςε ζην θέληξν. 

Γξαζηεξηνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζπιινγή ξνπρηζκνύ θαη 
παηρληδηώλ απεπζπλόκελνη ζε ζπκκαζεηέο ηνπο, ζπγγελείο 
θαη θίινπο,  θαη ηα πξνζέθεξαλ ζην θέληξν γηα ηα βξέθε. 

Έγηλε ε ελεκέξσζε  από ππεύζπλε Βξεθνλεπηνθόκν γηα 
ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ θαζώο θαη ηνπ 
ζεζκνύ ηνπ εζεινληηζκνύ θαη ησλ αλάδνρσλ νηθνγελεηώλ. 
Δίραλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε ιεηηνπξγνύο ηνπ 
ζεζκνύ θαη λα βηώζνπλ ηελ δηαδηθαζία αλάιεςεο απηήο ηεο 
επζύλεο. 
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Σα νέα σοτ ςφολείοτ 

 

Δνξηαζκόο 25εο Μαξηίνπ 
 

             Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ καο                    Οη πξόβεο γηα ηελ                               Ζ γηνξηή καο 
                          ζηελ παξέιαζε                                       εθδήισζε 

 
 

Σν ελδνζρνιηθό πξωηάζιεκα πνδνζθαίξνπ 5Υ5 

               πκκεηείραλ όια ηα ηκήκαηα                                        ηνλ ηειηθό                             Νηθεηήο 
                     όισλ ησλ ηάμεσλ                                              Σα ηκήκαηα Γ1 & Γ5                   ην ηκήκα Γ1 
           Δπραξηζηνύκε ηνλ θ. Καξαγηώξγν Γηώξγν θαη ηνλ θ. Γνύβαιε Θσκά γηα ηελ επγεληθή ηνπο ρνξεγία.  

 
 

                                                          

                                                        Γηπιή ε πξνζθνξά ζε αίκα  
                                                      απηή ηε ζρνιηθή ρξνληά 

                                                                     Σν ζρνιείν καο κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γεληθνύ  
                                                               Κξαηηθνύ Ννζνθνκείνπ Νίθαηαο πξαγκαηνπνίεζε δύν  
                                                                θνξέο αηκνδνζία Οθηώβξην 2011 θαη Απξίιην 2012 

                                                                   Μαζεηέο – καζήηξηεο, θαζεγεηέο – θαζεγήηξηεο 
                                                                   θαηαλνώληαο ηελ αλάγθε γηα πξνζθνξά ζε αίκα 
                                                                έζπεπζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηό ην δηπιό  θάιεζκα  
                                                                                                 ηνπ ζρνιείνπ καο 
                                                    



Σελ.3                                                                επάλληλα νέα                                                              Τεύχος 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Τ Ο Ξ Ο Π Λ Α Σ Μ Ω Σ Η  
πγγελείο ινηκώμεηο: Μεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ πιαθνύληα από 
ηε κεηέξα ζην παηδί. 
Βαθηεξηαθέο: ύθηιε, ιεζηεξίσζε. 
Ηνγελείο: Δξπζξά, θπηηαξνκεγαιντόο, ηόο απινύ έξπεηα 2. 
Παξάζηηα: Σνμόπιαζκα. 
Δδώ ζα αλαθεξζνύκε γηα ηε ηνμνπιάζκσζε. 
Ση είλαη θαη ηη γίλεηαη: Ζ ηνμνπιάζκσζε εκθαλίδεηαη ζε 2 

κνξθέο: ζπγγελή θαη ηελ επίθηεηε.  
Σν ηνμόπιαζκα αιιηώο νθείιεηαη ζην πξσηόηππν 
Toxoplasma Gandii. Σν παξάζηην δεη θαη αλαπαξάγεηαη ζην 
ιεπηό έληεξν ηεο γάηαο (μεληζηήο) από όπνπ ππό κνξθή 
σνθύζηεσο απνβάιιεηαη από ηα θόπξαλα. Από ην ζεκείν 
απηό θαη κεηά αξρίδεη ν θύθινο κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο. 
Δκείο ζα ην πάξνπκε θαηαλαιώλνληαο θξνύηα θαη ιαραληθά 
πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε ηα θόπξαλα ηεο γάηαο ή ηξώγνληαο 
θξέαηα όρη θαιά ςεκέλα από δώα (θπξίσο αξληά θαη ρνίξνπο) 
πνπ έρνπλ κνιπλζεί. Παξόηη θαίλεηαη όηη ή γάηα είλαη ην 
πξόβιεκα, πξνέξρνληαη από ηελ θαηαλάισζε όρη θαιά 
ςεκέλσλ θξεάησλ. ην ζώκα ηνπ αλζξώπνπ νη σνθύζηεο 
απειεπζεξώλνπλ ηαρπδστηέο πνπ κέζσ ηνπ αίκαηνο θαη ηεο 
ιέκθνπ δηαρένληαη ζε όινπο ηνπο ηζηνύο. Μπνξνύλ λα 
επηηεζνύλ ζε νπνηνδήπνηε θύηηαξν θαη ε ελδνθπηηάξηα 
παξαγσγή νδεγεί ζην ζάλαην ηνπ θπηηάξνπ. Ο νξγαληζκόο 
καο απνθηά γξήγνξα αληηζώκαηα πνπ ζηακαηνύλ ηελ 
παξαγσγή θαη είηε απνβάιινληαη ηα παξάζηηα είηε αθνύ 
εμειηρζνύλ βξαδπησΐηεο εγθαζίζηαληαη ζε θύζηεο πνπ 
θηινμελνύληαη δηα βίνπ ζην λεπξηθό θαη ην κπτθό ηζηό 
(ζθειεηηθνύο, κπνθάξδην θαη εγθέθαιν) 
Παξάγνληεο θηλδύλνπ:  

Από ηηο ηξνθέο πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε θόπξαλα γάηαο θαη 
θαηαλαιώζεθαλ ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα πιπζνύλ θαιά 

Από ηα δώα ζηνλ κε θαηαλάισζε άςεησλ κνιπζκέλσλ 
θξεάησλ ή αθόκα θαη από αληηθείκελα πνπ ήξζαλ ζε επαθή 
κε ην σκό θξέαο. 

Από ηε κεηέξα πνπ κνιύλζεθε θαηά ηελ εγθπκνζύλε ζην 
έκβξπν κε ζπλέπεηα πξνβιήκαηα ζην λεπξηθό ζύζηεκα θαη 
ηα κάηηα. 

Αδύλαην αλνζνπνηεηηθό, κεηακόζρεπζε κνιπζκέλνπ 
νξγάλνπ, αλνζνθαηαζηνιή ιόγσ AIDS, ρεκεηνζεξαπεία 
θαζώο θαη κεηάγγηζε κνιπζκέλνπ αίκαηνο. 

Έλαο ελήιηθαο κπνξεί λα λνζήζεη ρσξίο ζπκπηώκαηα ή λα 
θάλεη ππξεηό, λα έρεη αδπλακία θαη κπαιγίεο δειαδή 
ζπκπηώκαηα απιήο γξίπεο. Κακηά θνξά πξήμηκν ησλ 
αδέλσλ ζηε κία πιεπξά ηνπ ζώκαηνο. 
Γηάγλσζε: 
Ζ δηάγλσζε γίλεηαη κε ηελ νπξνινγηθή ρξσζηηθή κέζνδν 
Sabin-Feldman γηα αλίρλεπζε ησλ αληηζσκάησλ IgG θαη Igu. 
Δπίζεο, γίλεηαη ε αλίρλεπζε απεπζείαο ηνπ παξάζηηνπ ζην 
πεξηθεξεηαθό αίκα, ζην ακληαθό πγξό θαη ηνπο ηζηνύο κε ηελ 
PCR. 
Θεξαπεία: 

Τπάξρεη αξθεί λα γίλεη ε δηάγλσζε, εηδηθά ζε εγθύνπο. 
Ση  λα πξνζέμνπκε: 
Γίλνπκε έκθαζε ζην θύθιν-θόπξαλα γάηαο – σκό θξέαο- 
ηδηαίηεξα όηαλ ππάξρεη εγθπκνλνύζα ή αλνζνθαηεζηαικέλν 
άηνκν. 
Καζαξίδνπκε θαη αιιάδνπκε θαζεκεξηλά ηελ άκκν από ην 
θηβώηην ηεο γάηαο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Έρνπκε ηε γάηα κέζα ζην ζπίηη γηα λα κελ θπλεγάεη πνπιηά 
θαη πνληίθηα. 
Σαΐδνπκε ηε γάηα μεξά ηξνθή θαη πνηέ σκή. 
Υξεζηκνπνηνύκε πάληνηε γάληηα ζηηο θεπνπξηθέο εξγαζίεο. 
Πιέλνπκε θαιά ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά. 
Σξώκε ηα θξέαηα θαιά ςεκέλα. πνπ ππνςηαδόκαζηε 
κόιπλζε, πίλνπκε εκθηαισκέλν λεξό. 
Γελ ηξώκε σκά απγά θαη δελ πίλνπκε παζηεξησκέλν γάια. 
Πξνζνρή ζηελ θνπδίλα ζηηο κύγεο θαη ηηο θαηζαξίδεο. 
Πιέλνπκε κε ζαπνύλη νηηδήπνηε αθνπκπήζεη σκό θξέαο – 
καραίξηα,  πηξνύληα, δίζθνπο θαη δελ αθνπκπάκε κάηηα, κύηε, 
ζηόκα. 
 

Κ Ο Λ Π Ι Τ Ι Δ Α  
Κνιπίηηδα είλαη ε θιεγκνλή ηνπ θόιπνπ πνπ πξνθαιείηαη 
ζπλήζσο από ινίκσμε. Οη πην πνιιέο θνιπίηηδεο είλαη 
απνηέιεζκα ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελνπ λνζήκαηνο (STD). 
Οη πεξηζζόηεξεο Κνιπίηηδεο είλαη ζπλεζηζκέλεο θαη 
ζεξαπεύζηκεο, αιιά όζεο πξνθαινύληαη από ζεμνπαιηθώο 
κεηαδηδόκελα λνζήκαηα κπνξεί λα είλαη πην ζνβαξέο. Δίλαη 
δπλαηό λα ππάξρεη ινίκσμε ρσξίο ζπκπηώκαηα. 
πκπηώκαηα: 

Ζ αιιαγή ηνπ ηύπνπ ησλ εθθξίζεσλ ηνπ θόιπνπ ζα πξέπεη 
λα καο βάιεη ζε ππνςίεο. Φαγνύξα, θνθθηλίια, άζρεκε 
κπξσδηά ζηε γελλεηηθή πεξηνρή είλαη δείγκαηα θνιπίηηδαο. 
Δπίζεο, πόλνο θαηά ηελ εξσηηθή πξάμε ή πόλνο ρακειά ζηε 
θνηιηά ρξεηάδνληαη πξνζνρή. 
πλεζηζκέλνη Σύπνη: 

Οη αηηίεο θνιπίηηδαο είλαη νη Σξηρνκνλάδεο, νη κύθεηεο 
(κνληιίαζε), νη βαθηεξηδηαθέο θνιπίηηδεο θαη ηα ριακύδηα, 
νπξόπιαζκα, κπθόπιαζκα. 
Σξηρνκνλάδεο: Απηόο ν ηύπνο ινίκσμεο πξνθαιείηαη από 

παξάζηηα. Μπνξεί λα κελ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα ή λα 
παξνπζηαζζνύλ δύζνζκεο θηηξηλνπξάζηλεο θαη θακηά θνξά 
αθξώδεηο θνιπηθέο εθθξίζεηο. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο νη 
ηξηρνκνλάδεο κεηαδίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή. 
Μύθεηεο: ην θύξην ζύκπησκα ησλ πξνζβνιώλ από κύθεηεο 

είλαη ε θαγνύξα ζηελ πεξηνρή ηνπ αηδνίνπ, αιιά κπνξεί λα 
ππάξρνπλ εθθξίζεηο πνπ κνηάδνπλ κε γηανύξηη. Δίλαη 
πηζαλόηεξν λα αλαπηπρηνύλ κύθεηεο ζηελ εγθπκνζύλε αλ 
παίξλεη ε γπλαίθα αληηβηνηηθά, θνξηηθνζηεξνεηδή θάξκαθα ή 
αληηζπιιεπηηθά ράπηα. 
Βαθηεξηδηαθή Κνιπίηηδα: Απηόο ν ηύπνο θνιπίηηδαο 

κπνξεί λα πξνέιζεη από πνιιά βαθηήξηα θαη είλαη πνιύ 
ζπλεζηζκέλνο. ηα ζπκπηώκαηα πεξηιακβάλνληαη νη 
γθξηδσπέο θηηξηλνπξάζηλεο δύζνζκεο εθθξίζεηο. 
Γηάγλωζε: 

Ο γηαηξόο ζα πάξεη ην ηζηνξηθό θαη εμεηάζεη ηελ πύειν. 
Πξέπεη λα πάξεη δείγκα ησλ εθθξίζεσλ, γηα λα αλαγλσξίζεη 
ηνλ ππεύζπλν κηθξννξγαληζκό. 
Ζ θνιπίηηδα είλαη ζπλεζηζκέλε θαη επεηδή έρεη ηελ ηάζε λα 
ππνηξνπηάδεη ζέιεη πξνζνρή ζηελ αληηκεηώπηζε. 
Θεξαπεία: 

Ζ ζεξαπεία εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν Κνιπίηηδαο. 
Γελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζεξαπεία ή ρξήζε αινηθώλ ρσξίο 
ηε ζπκβνπιή ηνπ γπλαηθνιόγνπ. 

Υαξά Κέθθα 
Β Τ  
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Αςθένειερ & διασπουή 

 

ηηο κέξεο καο πνιινί έθεβνη ππνθέξνπλ από αζζέλεηεο πνπ  ηηο πξνθαινύλ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ βηώλνπλ 
ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ξνπηίλα θαη εηδηθόηεξα ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πξνβιεκαηίδεη 
όιεο ηηο ειηθίεο. Με ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζε θάζε νηθνγέλεηα ζηεξνύληαη αλαγθαία πξντόληα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 
λα θαιύςνπλ ηηο θπζηθέο αλάγθεο θαη ηελ ηαηξηθή ηνπο πεξίζαιςε.  
Οι πιο ςτνηθιςμένερ αςθένειερ με σιρ σπουέρ ποτ ενδείκντνσαι και πποσείνονσαι για ατσέρ είναι: 
Άγφορ: βεπίκοκο, βπύμη, πανσζάπι, λάφανο, μαποόλι, 
μανσζοτπάνα, πίγανη, ποδάκινο, μαωνσανϋρ, ςϋγια.  
Αεπουαγία: υπέςκο γλτκάνιςο, μάπαθο (υινϋκιο), 
λεμϋνι, μανσζοτπάνα, μένσα, πίγανη.  
Αιμοππαγία: ποπσοκάλι, καπϋσο, λεμϋνι, ππϋπολη.  
Ακμή: καπϋσο, λάφανο, μαποόλι, μαγιά μπίπαρ, σομάσα, 
γογγόλι, σαπαξάκο, γιαοόπσι.  
Αμτγδαλίσιδα: ςκϋπδο, λάφανο, καπϋσο, κπεμμόδι, 
ςόκο, λεμϋνι, μέλι, ππϋπολη, γογγόλι, δενσπολίβανο, 
υαςκϋμηλο, ςέλινο, θτμάπι, γιαοόπσι.  
Αναιμία: ςκϋπδο, βεπίκοκο, ποπσοκάλι, πανσζάπι, 
καπϋσο, κάςσανο, λάφανο, παδίκι, νεποκάπδαμο, υόσπα, 
ςισάπι, μαγιά μπίπαρ, λεμϋνι, μήλο, καπόδι, ελιά, 
ππϋπολη, ππάςο, μαωνσανϋρ, δαμάςκηνο, ςπανάκι, 
σαπαξάκο, ςσαυόλι.  
Ανοπεξία: ςκϋπδο, βεπίκοκο, ποπσοκάλι, παδίκι, 
νεποκάπδαμο, μάπαθο (υινϋκιο), κέδπορ, λεμϋνι, 
μοςφοκάπτδο, πίγανη, βαςιλικϋρ πολσϋρ, ππϋπολη, 
γκπέιπ υποτσ, μαωνσανϋρ, ματποπάπανο, υαςκϋμηλο, 
ςέλινο.  
Αϊπνία: βεπίκοκο, βπύμη, βαςιλικϋρ, λάφανο, μαποόλι, 
μανσζοτπάνα, μήλο, πίγανη, ποδάκινο, κολοκόθα  
Βήφαρ: ςκϋπδο, υπέςκο γλτκάνιςο, βαςιλικϋρ, καπϋσο, 
λάφανο, κπεμμόδι, ςόκο, μαποόλι, αμόγδαλο, μέλι, 
πίγανη, κοτκοτνάπι, ππϋπολη, ματποπάπανο, γογγόλι, 
υαςκϋμηλο, ςέλινο, θτμάπι.  
Βπογφίσιδα: ςκϋπδο, καπϋσο, λάφανο, φαιπέυτλλο, 
κπεμμόδι, νεποκάπδαμο, ςόκο, υόσπα, μαποόλι, μήλο, 
μένσα, μέλι, πίγανη, κπιθάπι, κοτκοτνάπι, 
ματποπάπανο, δενσπολίβανο, υαςκϋμηλο, θποόμπι, 
θτμάπι.  
Γπίπη: ςκϋπδο, ποπσοκάλι, κανέλλα, λάφανο, κπεμμόδι, 
υόσπα, λεμϋνι, μένσα, μέλι, κοτκοτνάπι, 
δενσπολίβανο, υαςκϋμηλο, θτμάπι, γιαοόπσι.  
Δεπμασίσιδα: ποπσοκάλι, ςπαπάγγι, καπϋσο, λάφανο, 
φαιπέυτλλο, αγγοόπι, νεποκάπδαμο, υπάοτλα, μαγιά 
μπίπαρ, λεμϋνι, αμόγδαλο, καπόδι, ελιά, ππϋπολη, 
ματποπαπανο, πόζι, υαςκϋμηλο, σαπαξάκο, ςσαυόλι, 
γιαοόπσι.  

ΝΕΚΣΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΤ ΓΤ 
 

Διάπποια: ςκϋπδο, βεπίκοκο, κανέλλα, καπϋσο, 
κάςσανο, λάφανο, γαπόυαλλο, μαγιά  
μπίπαρ, λεμϋνι, μήλο, μένσα, μοςφοκάπτδο, ππϋπολη, 
πόζι, δενσπολίβανο,  
υαςκϋμηλο, θποόμπι, γιαοόπσι.  
Δτςκοιλιϋσησα: βεπίκοκο, ποπσοκάλι, καπϋσο, λάφανο, 
φαιπέυτλλο, παδίκι, κεπάςι, κπεμμόδι, ςόκο, υπάοτλα, 
ςισάπι, μαποόλι, μαγιά μπίπαρ, αμόγδαλο, μήλο, 
μελισζάνα, πεπϋνι, ελιά, πασάσα, ποδάκινο, ππϋπολη, 
σομάσα, ππάςο, δαμάςκηνο, πόζι, ςίκαλη, σαπαξάκο, 
ςσαυόλι, γιαοόπσι, κολοκόθα, κολοκτθάκι.  
Δτςμηνϋπποια: υπέςκο γλτκάνιςο, λάφανο, μαποόλι, 
μένσα, μαωνσανϋρ, δενσπολίβανο, υαςκϋμηλο.  
Εμεσϋρ: γλτκάνιςο, μάπαθο, μελιςςϋφοπσο, μένσα.  
Ιγμοπίσιδα: ςκϋπδο, λάφανο, λεμϋνι, μένσα, ππϋπολη, 
κοτκοτνάπι, θτμάπι, γιαοόπσι.  
Νετπψσική κασάθλιχη: βεπίκοκο, κανέλλα, λάφανο, 
μήλο, μένσα, μοςφοκάπτδο, ππϋπολη, βαςιλικϋρ πολσϋρ, 
δαμάςκηνο, δενσπολίβανο, υαςκϋμηλο, ςέλινο, θτμάπι.  
Οτλίσιδα: ποπσοκάλι, καπϋσο, λάφανο, κπεμμόδι, ςόκο, 
λεμϋνι, ςέλινο (ςέλεπι).  
Παφτςαπκία: κεπάςι, κπεμμόδι, υπάοτλα, μαποόλι, 
λεμϋνι, μήλο, πασάσα, γκπέιπ υποτσ, ππάςο, 
μαωνσανϋρ, γογγόλι, πόζι, ςέλινο (ςέλεπι), σαπαξάκο.  
Πονοκέυαλορ: βαςιλικϋρ, λάφανο, κεπάςι, μάπαθο 
(υινϋκιο), λεμϋνι, μανσζοτπάνα, μήλο, μένσα, 
ματποπάπανο, δενσπολίβανο.  
Πτπεσϋρ: ςκϋπδο, ποπσοκάλι, κανέλλα, καπϋσο, λάφανο, 
αγγοόπι, γαπόυαλλο, κπεμμόδι, υόσπα, λεμϋνι, μένσα, 
μήλο, μέλι, κπιθάπι, γκπέιπ υποτσ, μαωνσανϋρ, 
θτμάπι, ςσαυόλι.  
μηγμασϋπποια: λάφανο, λεμϋνι, ματποπάπανο, 
δενσπολίβανο.  
Υαπτγγίσιδα: ςκϋπδο, λάφανο, κπεμμόδι, λεμϋνι, 
μέλι,ππϋπολη

.............................................................................................................. 

Παφτςαπκία 
 

   Η παφτςαπκία είναι μια απϋ σιρ πιο ςοβαπέρ παθήςειρ ςε ϋλο σον κϋςμο. 
Είναι απϋ σιρ πιο διαδεδομένερ ςσον ςόγφπονο κϋςμο. Μια αςθένεια με μεγάλη 
νοςηπϋσησα και ετθόνεσαι με ση ςειπά σηρ για μια μεγάλη ςειπά αςθενειύν ποτ 
βαςανίζοτν σον άνθπψπο.  
 Έφει επιπσύςειρ ςφεδϋν ςσο ένα σέσαπσο σοτ ενήλικοτ πληθτςμοό και ςσο ένα 
πέμπσο σψν παιδιύν ςσιρ αναπστγμένερ φύπερ . Θεψπείσαι η δεόσεπη αισία  
ππϋψποτ θανάσοτ  και οι γιασποί λένε πψρ οι απιθμοί ςτνεφύρ ατξάνονσαι και 
ϋσι ςσο μέλλον σα αποσελέςμασα θα είναι φειπϋσεπα.  
  Οι παπάγονσερ  ποτ θα μποποόςαμε να σοτρ κασηγοπιοποιήςοτμε ςσο θέμα σιρ 
παφτςαπκίαρ είναι  ή  κληπονομικοί ή πεπιβαλλονσικοί ή χτφολογικοί . 

ίγοτπα τπάπφει γενεσικά καθοπιςμένη πποδιάθεςη για παφτςαπκία . ε μια οικογένεια ποτ  ϋλα σα μέλη σηρ  
είναι παφόςαπκα και ατσϋ σο ςτνδέοτμε κτπίψρ απϋ κληπονομικοόρ παπάγονσερ αλλά και απϋ σιρ διασπουικέρ 
σοτρ ςτνήθειερ  δεν είναι δτνασϋν να μην βαδίςει και σο μικπϋ παιδί ςε ατσή σην πολό βλαβεπή για σον 
οπγανιςμϋ σοτ αςθένεια . Βέβαια η παφτςαπκία ενθαππόνεσαι και απϋ σο γενικϋσεπο πεπιβάλλον. σιρ 
αναπστγμένερ κοινψνίερ η αυθονία σπουύν  μεγάληρ αξίαρ ςε θεπμίδερ αλλά φαμηλήρ διασπουικήρ αξίαρ με 
πολλά λιπαπά ςε ςτνδταςμϋ με σην έλλειχη άςκηςηρ και υτςικήρ δπαςσηπιϋσησαρ  ςτνειςυέποτν ςημανσικά ςσην 
εξάπλψςη σηρ παφτςαπκίαρ ςε ϋλα σα ςσπύμασα σοτ πληθτςμοό . ημανσικϋ πϋλο ςσην αόξηςη σηρ παφτςαπκίαρ 
παίζοτν και οι ακασάςσασοι φπϋνοι σψν γετμάσψν , σα γεόμασα  απγά σο 
βπάδτ και σο ατξημένο άγφορ. Σέλορ ςημανσικϋ πϋλο παίζοτν και 
χτφολογικοί παπάγονσερ εξάπσηςηρ απϋ σο υαγησϋ ποτ οδηγοόν ςσην 
παφτςαπκία . Σο υαγησϋ και σα γεόμασα καλόπσοτν χτφολογικέρ ανάγκερ και 
γίνονσαι τποκασάςσασα . Σο υαγησϋ πάνσψρ είναι κι ατσϋ μια απϋ σιρ 
εξαπσήςειρ ποτ δόςκολα κϋβονσαι . Σιρ πεπιςςϋσεπερ υοπέρ ατσή η 
εξάπσηςη οδηγεί ςσην παφτςαπκία .  
 
ΠΩ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΤΜΕ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΦΤΑΡΚΙΑ 
 
Ο ςημανσικϋσεπορ παπάγονσαρ ππϋληχηρ σηρ παφτςαπκίαρ είναι η διαμϋπυψςη 
ενϋρ τγιοόρ πεπιβάλλονσορ με βαςικά ςτςσασικά σιρ ςψςσέρ διασπουικέρ 
ςτνήθειερ και σην επαπκή ςψμασική δπαςσηπιϋσησα. 

Καξαληθόια Μαξία Β Ο/Γ 
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Διασπουικέρ ςτνήθειερ σψν νέψν 
Μηα κηθξήο θιίκαθαο έξεπλα γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ λέσλ ζήκεξα καο έδεημε ηα εμήο απνηειέζκαηα. 

 
 
Οη λένη εδώ δηαπηζηώλνπκε όηη δελ δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηα 
ιαραληθά.  
Καη όκσο ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά, είλαη βαζηθό είδνο δηαηξνθήο, είηε 
είλαη θξέζθα, ζε θνλζέξβα ή θαηεςπγκέλα, είλαη νπζηαζηηθά ε κνλαδηθή 
πεγή βηηακίλεο C γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. Παξέρνπλ επίζεο 
βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β, β-θαξνηέλην (πξνβηηακίλε Α)(πνπ κπνξεί 
λα εμεγήζεη γηαηί πξνζηαηεύνπλ ελάληηα ζηελ θαξδηαγγεηαθή λόζν θαη 
νξηζκέλεο κνξθέο θαξθίλνπ), κηα θαιή πνζόηεηα αλόξγαλσλ αιάησλ θαη 
ηρλνζηνηρείσλ (θάιην, καγλήζην, αζβέζηην, ζίδεξν, ραιθό, θ.ιπ.) θαη 
πνιπθαηλόιεο. Δίλαη επίζεο πινύζηα ζε θπηηθέο ίλεο, νη νπνίεο 
βειηηζηνπνηνύλ ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ εληέξνπ.  
 

 
Σα δπκαξηθά απνδεηθλύεηαη όηη είλαη ην πνην δεκνθηιέο θαγεηό.  
Σα δπκαξηθά είλαη έλα πξντόλ πνπ θαηαλαιώλεηαη θαη ζηηο πέληε 
επείξνπο θαη ε δηαηξνθηθή ηνπο αμία είλαη αδηακθηζβήηεηε. Ζ 
εμάπισζή ηνπο νθείιεηαη ζηα αμηόινγα πιενλεθηήκαηα πνπ 
έρνπλ σο είδε δηαηξνθήο, επεηδή δηαηεξνύληαη εύθνια θαη γηα 
κεγάιν δηάζηεκα, καγεηξεύνληαη γξήγνξα θαη εύθνια θαη είλαη 
νηθνλνκηθά. 

 

 
πσο δηαπηζηώλεηαη εδώ δελ μεθεύγνπκε από ηε ζνθνιάηα είηε Διβεηηθή 
είηε Διιεληθή ε ζνθνιάηα είλαη ην αγαπεκέλν ηνπο γιπθό, όπσο θαη αλ 
είλαη θηηαγκέλν. ρη άδηθα αθνύ. 
Ζ ζνθνιάηα ζεσξείηαη έλα από ηα πην ζξεπηηθά θπζηθά πξντόληα. Γίλεη 
ελέξγεηα, είλαη ηνλσηηθή θαη απνηειεί πινύζηα πεγή δσηηθόηεηαο γηα ηνλ 
αλζξώπηλν νξγαληζκό. Πεξηέρεη όια ηα καθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά, 
δειαδή πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο θαη ιίπε, κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία, 
όπσο αζβέζηην, θώζθνξν, καγλήζην, ζίδεξν θαη έλα πιήζνο από 
βηηακίλεο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ. 

 
 
Ζ πξνηίκεζή ηνπο θπζηθά ην ζνπβιάθη. Σν πην δεκνθηιέο θαγεηό ζε 
Έιιελεο θαη ηνπξίζηεο. 
Έλα ζνπβιάθη κε πίηα καδί κε κηα απιή ζαιάηα ιαραληθώλ 
ζπλζέηνπλ πιήξεο γεύκα, αξθεηά ηζνξξνπεκέλν θαη ρνξηαζηηθό. 
Φπζηθά, ην ζνπβιάθη καο κπνξεί λα γίλεη αθόκα πην δηαηηεηηθό θαη 
πγηεηλό, εμαξηάηαη πάληα από ηα πιηθά πνπ ην παξαζθεπάδνπκε.  

 

Ίζσο εδώ λα κελ έρνπλ άδηθν. Αλ ζθεθηεί θαλείο ηα θαξπθεύκαηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ηνλίζνπκε ηηο γεύζεηο. 
Μπνξνύκε όκσο λα ηα ρξεζηκνπνηνύκε κε κέηξν έηζη ώζηε λα κελ 
θαιύπηνπλ ηε γεύζε ησλ ζπζηαηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. 
Ζ ειιεληθή θνπδίλα θεκίδεηαη αλά ηνλ θόζκν γηα ηε γεπζηηθόηεηα ηεο, ηελ 
πνηθηιία ηεο, αιιά θαη ζξεπηηθόηεηά ηεο, αθνύ ε κεζνγεηαθή θνπδίλα 
γεληθά ζεσξείηαη ε πην πγηεηλή απ' όιεο. 
 
 

 
Δίλαη πηα θαζεκεξηλή ζπλήζεηα όισλ,  ην πξσί πίλνπκε κηζό ειιεληθό , 
άληε θαη θαλέλα βνπηεκαηάθη, θαη ην βξάδπ θαηεβάδνπκε ηελ Άξηα θαη 
θακηά θνξά θαη ηα Γηάλλελα. 
Σν πξσηλό όκσο είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηαηί ζηαζεξνπνηεί ηα επίπεδα ηνπ 
δάραξνπ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ειέγρεη ηελ όξεμε θαη ηα επίπεδα 
ελέξγεηαο. Σα άηνκα πνπ ηξώλε πξσηλό έρνπλ ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 
πεηλάζνπλ αξγόηεξα, κε απνηέιεζκα λα ηξώλε ιηγόηεξν θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο εκέξαο. 
 

ΚΑΥΡΗΜΑΝΖ ΑΓΑΜΔΜΝΧΝ Β Ο/Γ 

 

Πνηό ην θαγεηό πνπ δελ ζα ήζειεο 

λα θαο κε ηίπνηε

47%

22%

17%

4%
10%

Λαραληθά

ζπξηα

Κξέαο

Φάξη

Επκαξηθά

Ο έξωηαο πεξλάεη από ην ζηνκάρη. 

Πνηό θαγεηό ζα καγείξεπεο ζην πξώην 

ξαληεβνύ;

52%
36%

12%

Επκαξηθά

Κξέαο

Θαιαζζηλά

Με πνηό ειιεληθό γιπθό ζα άιιαδεο κηα 

Διβεηηθή ζνθνιάηα;

40%

38%

22%

Γιπθό ζθνιάηαο

ηξνπηαζηά

Καλέλα

Πηνό ειιεληθό θαγεηό ζα έπαηξλεο καδί 

ζνπ ζηελ Διβεηία;

48%

30%

12%
10%

νπβιάθη 

Παζηίηζην

Μαθαξόληα

Γεκηζηά

Πηνό ην πιενλέθηεκα θαη πνηό ην 

κεηνλέθηεκα ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο;

32%

58%

10%

Καλέλα

Γεπζηηθή αιιά παρέλεη

Πνιύ ιάδη

Σν πξωί ηξώω:

20%

29%
10%

22%

19% Σόζη

Σίπνηα

Φσκί/Βνύηπξν

Γεκεηξηαθά

Γάια/ρπκό
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Μεξηθέο ζπληαγέο πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηα γεπζηηθά γνύζηα ζαο 

θαη ζα ηνλώζνπλ ηελ ελέξγεηα θαη ην δπλακηζκόο ζαο. 
 

Παστιτσάδα (pastizzada) 
  
Είναι ηο πιο δημοθιλές θαγηηό ζηην Κέρκσρα και προζθέρεηαι ζε 
επίζημα γεύμαηα και γιορηές. Σηην πόλη γίνεηαι με μοζταρίζιο κρέας 
(ζσνήθφς μπούηι) παραγεμιζμένο με λεπηοκομμένο ζκόρδο, μαχνηανό 
και αλαηοπίπερο. Σηη ζάληζα νηομάηας τρηζιμοποιούνηαι λάδι, κρεμμύδι, 
κανέλα, γαρύθαλλο, αλαηοπίπερο, μοζτοκάρσδο, μπατάρι, κύμινο και 
θύλλα δάθνης. Η τφριάηικη παζηιηζάδα γίνεηαι με κόκορα, λέγεηαι δε όηι 
είναι καλομαγειρεμένη μόνον όηαν η ζάληζα είναι ηόζο πητηή ποσ να 
βάθει ηα μοσζηάκια. Υπάρτοσν ακόμα και παραλλαγές παζηιηζάδας με 
υαρικά όπφς "αζηακός παζηιηζάδα".Ακόμη η παζηιηζάδα μαγειρεσόηαν 
ζηα ζπίηια ηης Κέρκσρας κάθε Κσριακή πρφί. 

 
 
ΥΛΙΚΑ 
1.500 γξ. κνζράξη πνληίθη 
θνκκέλν ζε κηθξέο κεξίδεο 
500 γξ. καθαξόληα ρνληξά 
1 πνηήξη θξαζηνύ ειαηόιαδν 
2-3 ζθειίδεο ζθόξδν 
3 θξεκκύδηα μεξά 
1 πνηήξη θξαζηνύ ιεπθό θξαζί 
3-4 μπιάθηα θαλέια 
4-5 γαξίθαια 
1 θηιό ληνκάηεο ρνληξνθνκκέλεο 
1 θ.ζ. πειηέ 
½ πνηήξη θξαζηνύ μίδη 
1 θ.γ θνθηό θαλέια 
1 θ.γ θνθηό γαξίθαιν 
1 θ.ζ θνθηή πηπέξη 
Κεθαινηύξη ηξηκκέλν 
 
 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Εεζηαίλνπκε ζε κηα θαηζαξόια ζε ρακειή θσηηά ην ιάδη 
θαη ηζηγαξίδνπκε ηα ζθόξδα καδί κε ηα θξεκκύδηα γηα 5-6 
ιεπηά. Πξνζζέηνπκε ην θξέαο θαη ζπλερίδνπκε ην 
ηζηγάξηζκα γηα άιια 5 ιεπηά. βήλνπκε κε ην θξαζί θαη 
κόιηο εμαηκηζηεί ην αιθνόι ξίρλνπκε ηα μπιαξάθηα 
θαλέιαο, ηα νιόθιεξα γαξίθαια, ηηο ληνκάηεο, ηνλ πειηέ, 
ην λεξό όζν λα θαιύςνπκε ην θαγεηό, ζθεπάδνπκε θαη 
ην αθήλνπκε λα βξάζεη πεξίπνπ 45-50 ιεπηά. Μόιηο ην 
θξέαο είλαη έηνηκν, ην βγάδνπκε κε κηα ηξππεηή θνπηάια 
θαη ην αθήλνπκε ζηελ άθξε. Πξνζζέηνπκε πεξίπνπ 8 
πνηήξηα λεξό ζηελ θαηζαξόια. Μόιηο αξρίζεη λα βξάδεη 
ξίρλνπκε ηα καθαξόληα θαη ηα αλαθαηεύνπκε ώζηε λα κελ 
θνιιήζνπλ. ηαλ είλαη ζρεδόλ βξαζκέλα ηα δπκαξηθά, 
πξνζζέηνπκε ην θξέαο θαη αλαθαηεύνπκε θνπλώληαο ηελ 
θαηζαξόια θπθιηθά. Μόιηο ην θαγεηό ρπιώζεη, ην 
απνζύξνπκε από ηε θσηηά. 
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ 

Παζπαιίδνπκε κηα κεγάιε πηαηέια κε ην ηξηκκέλν 
γαξίθαιν, ηελ θαλέια θαη ιίγν θεθαινηύξη. ηξώλνπκε 
ηελ παζηηηζάδα θαη παζπαιίδνπκε μαλά κε γαξίθαιν, 
θαλέια θαη θεθαινηύξη. 

Lemon Pie (Λεμονόπιτα)

 
ΥΛΙΚΑ  
Γηα ηε δύκε:  

1 ½ θιηηδ. Αιεύξη  
80 γξ. Βηηάκ  
50 γξ. Νεξό  
½ θνπη. γι. Αιάηη  
Γηα ηε θξέκα:  

1 ½ θιηηδ. Εάραξε  
½ θιηηδ. Corn Flour  
¼ θνπη. γι. Αιάηη  
1 ½ θιηηδ. δεζηό Νεξό  
6 θξόθνη Απγώλ  
¼ θιηηδ. Βνύηπξν  
4 θνπη. γι. Ξύζ  κα 
Λεκνληνύ  
2/3 θιηηδ. Υπκό Λεκόληνπ  
Γηα ηε καξέγθα:  

4 αζπξάδηα  
½ θιηηδ. Εάραξε  
Βαλίιηα  
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

 
Γηα ηε δύκε:  

Αλακεηγλύνπκε ην αιεύξη κε ην λεξό θαη ην βηηάκ. ην ηέινο 
πξνζζέηνπκε ιίγν αιάηη. Επκώλνπκε θαιά θαη αλνίγνπκε κηα 
ζηξνγγπιή δύκε. Σελ απιώλνπκε ζην ηαςάθη ή ζηε ηαξηηέξα. 
Σξππάκε κε έλα πηξνύλη όιε ηελ επηθάλεηα ηεο. Φήλνπκε ηε 
δύκε ζηνπο 200 ° γηα 10 -12 ιεπηά.  

 
 
 
Γηα ηε θξέκα:  

ε έλα θαηζαξνιάθη βάδνπκε πξώηα ηε δάραξε, ην αιάηη θαη 
ην corn flour Πξνζζέηνπκε δεζηό λεξό θαη βξάδνπκε ζε 
ρακειή θσηηά. Πξνζζέηνπκε ηνπο θξόθνπο απγώλ, 
ρηππεκέλνπο ειαθξά θαη ιίγν αιάηη.  
Πξνο ην ηέινο ξίρλνπκε ην βνύηπξν, ην μύζκα θαη ην ρπκό 
ιεκνληνύ. Αλαθαηεύνπκε κέρξη λα πήμεη ε θξέκα. Πξνζέμηε ην 
βνύηπξν λα είλαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 
Γηα ηε καξέγθα: 

 Υηππάκε ζην κίμεξ ηα αζπξάδηα ησλ απγώλ κε ηε δάραξε, 
κέρξη λα γίλνπλ έλα άζπξν αθξάην κείγκα. Ρίρλνπκε θαη ηε 
βαλίιηα γηα ην άξσκα ηεο. Πάληα θάλνπκε ηε καξέγθα 
ηειεπηαία γηαηί αλ ηελ αθήζνπκε πνιύ ώξα ζα πέζεη θαη ζα 
ραιάζεη ε αθξάηε πθή ηεο. 
 Πξνζνρή: Αθόκα θαη ην παξακηθξό ππόιεηκκα θξόθνπ ή 
ιίπνο λα ππάξρεη κέζα ζηα αζπξάδηα ε καξέγθα δε ζα 
θνπζθώζεη πνηέ! 
ύλζεζε:  

ε έλα ηαςάθη ηνπνζεηνύκε ηε ηάξηα, κία ζηξώζε θξέκαο θαη 
από πάλσ ηε καξέγθα. Σε βάδνπκε γηα 10 ιεπηά ζην θνύξλν 
κέρξη λα πάξεη ρξώκα. 
Κάλνπκε αθεξεκέλα ζρήκαηα ζηελ επηθάλεηα ηεο καξέγθαο 
κε έλα θνπηαιάθη. Φήλνπκε γηα 10 ιεπηά ζηνπο 210 βαζκνύο 
Κειζίνπ, ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν. 
Πεξηκέλνπκε λα θξπώζεη γηα λα ηελ θόςνπκε γηα λα θόςνπκε 
θαινζρεκαηηζκέλα θνκκάηηα 
 

ΚΑΥΡΗΜΑΝΖ ΑΓΑΜΔΜΝΧΝ Β Ο/Γ 
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Απϋ ση  δπαφμή ςσο ετπύ 

Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2002 ε δξαρκή αληηθαηαζηάζεθε από ην Δπξώ, ηελ θνηλή λνκηζκαηηθή κνλάδα ησλ θξαηώλ 
- κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηζνηηκία 1 επξώ = 340,750 δξαρκέο. Ζ πεξίνδνο αληηθαηάζηαζεο ησλ 
λνκηζκάησλ από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο έιεμε ηελ 1ε Μαξηίνπ 2004, ελώ ηα ραξηνλνκίζκαηα κπνξνύλ λα 
αληηθαηαζηαζνύλ κε επξώ έσο ηελ 1ε Μαξηίνπ 2012. (http://el.wikipedia.org) 

Ση εηξσλεία όκσο, ζήκεξα πνπ νινθιεξώλεηαη ε πιήξεο αληηθαηάζηαζε ηνπ εζληθνύ λνκίζκαηνο από ην επξώ, λα 
γίλεηαη ιόγνο πεξί επηζηξνθήο θαη πάιη ζ’ απηό. 

Απηό πνπ ελδηαθέξεη θπξίσο, είλαη λα πάξνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο νη ηζύλνληεο πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθηζζνύλ 
ηα ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά. ρη όκσο όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξαθάησ γεινηνγξαθία. 

 

Μηα γεινηνγξαθία γηα ην αλ πξνηηκάκε λα κελ έρνπκε επξώ ή δξαρκέο… 

 

Φηάλνληαο ζε έλα ζεκείν πνπ νη δηαπξαγκαηεύζεηο 
κεηαμύ ησλ Διιήλσλ πνιηηηθώλ θαη ηεο Σξόηθαο 
αθνξνύλ ηε βησζηκόηεηα ηνπ επξώ ή ηελ επηζηξνθή 
ζηηο δξαρκέο, νη Έιιελεο γεινηνγξάθνη 
αληηκεησπίδνπλ εθ λένπ κε ρηνύκνξ ηελ θαηάζηαζε. 

Καη επεηδή βέβαηα ην απνηέιεζκα θαίλεηαη λα είλαη 
ην ίδην, είηε κείλνπκε ζην επξώ είηε θύγνπκε από 
απηό, ην εξώηεκα δελ είλαη πνην λόκηζκα 
πξνηηκάκε, αιιά πνην λόκηζκα πξνηηκάκε λα κελ 
έρνπκε ηειηθά! 

ηε γεινηνγξαθία απηή νη Έιιελεο πνιηηηθνί 
ζπλεδξηάδνπλ γηα κηα αθόκα θνξά γηα λα πάξνπλ 
βαξπζήκαληεο απνθάζεηο γηα ην Διιεληθό 
νηθνλνκηθό δήηεκα, όκσο θαη πάιη δελ κπνξνύλ λα 
απνθαζίζνπλ… 

Γηα κηα αθόκα θνξά πεηνύλ ην κπαιάθη ζηνλ 
ειιεληθό ιαό. ε θάζε πεξίπησζε όκσο, ε εξώηεζε 
παξακέλεη «πνην λόκηζκα πξνηηκάηε λα
κελ έρεηε ζηηο ηζέπεο ζαο» γηαηί επξώ ή δξαρκή, 
δελ ζα ππάξρνπλ ιεθηά ζηνλ θόζκν. 
 
http://www.anekdota-asteia.gr 

Επηπρώο πνπ νη αζηείεο εηθόλεο θαη νη γεινηνγξαθίεο πξνζζέηνπλ κηα λόηα ρηνύκνξ ζηηο δύζθνιεο κέξεο 

ηεο θξίζεο ζηελ Ειιάδα! 
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Παγκϋςμια κπίςη-κπίςη ςσην Ελλάδα 

ηηο παγθόζκηεο θνηλσλίεο ε θξίζε ελόο θξάηνπο κεηαθέξεηαη ζε έλα άιιν. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα λα δεκηνπξγνύληαη νη 
παγθόζκηεο θξίζεο. Ζ ηειεπηαία θξίζε ζηελ Διιάδα μεθίλεζε από κηα Ακεξηθάληθε ηξάπεδα, ε θξίζε από ηελ Ακεξηθή 
κεηαθέξζεθε ζε όιε ηελ Δπξώπε θαη πεξηζζόηεξν ζηα λόηηα θξάηε ηεο Δπξώπεο. Μηα θξίζε ζηηο ηξάπεδεο θαη κεηαθέξεηαη 
απηόκαηα ζηνπο ιανύο. Ζ θξίζε πνπ ρηύπεζε ηελ Διιάδα γθξέκηζε ηελ κεζαία ηάμε κε απνηέιεζκα λα θάλεη ηνπο θησρνύο, 
θησρόηεξνπο. Πεξίπνπ, ππνινγίδεηαη (ζηελ Διιάδα), νη άλεξγνη λα μεπεξλνύλ ην 1.000.200(!). Πνιύο θόζκνο έρεη 
ππεξθνξησζεί κε θάξηεο θαη δάλεηα, κε κπνξώληαο λα ηα απνπιεξώζεη. Πνιιά λνηθνθπξηά δελ κπνξνύλ λα αγνξάζνπλ νύηε 
ηα θαζεκεξηλά ηνπο. Δπίζεο, έρνπκε κέρξη ζηηγκήο θνληά ζηηο 2.000 απηνθηνλίεο. Σν ρξένο ηεο ρώξαο καο κε ηα παλσηόθηα θαη 
ηα CDS θαη ηα νκόινγα έρνπλ θηάζεη ηα 450 δηο(!). Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα, ην ρξήκα πνπ παξάγεη ην δίλεη ζηηο ηξάπεδεο κε 
½% (!) θαη νη ηξάπεδεο ην δίλνπλ ζηα θξάηε κε 6 θαη 7%. Σα θξάηε ηεο Δπξώπεο δελ θόβνπλ ρξήκα, θόβεη κηα ηδησηηθή 
ηξάπεδα. Ζ θξίζε είλαη νξγαλσκέλε θαη θηηαρηή γηα λα ρηππεζνύλ ηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ίδηα θξίζε είρε 
δεκηνπξγεζεί θαη ζηελ Αξγεληηλή. Καηαθέξαλε όκσο ζηγά-ζηγά  λα βγνύλε από απηήλ. ηελ Διιάδα κέζσ ηνπ ΓΝΣ θαη ησλ 
όξσλ πνπ καο έρνπλ ζέζεη, δελ ζα κπνξέζνπκε πνηέ λα βγνύκε από ηελ θξίζε. Με ηα πςειά πνζά πνπ καο δεηάλε γηα ηνπο 
ηόθνπο θαη κε ηελ κεγάιε θξίζε ηεο αγνξάο, δελ ζα κπνξέζνπκε πνηέ λα απνπιεξώζνπκε ην ρξένο. Με ηελ θξίζε πνπ καο 
έρνπλ επηβάιεη, είκαζηε πην επάισηνη ζηα εζληθά καο ζέκαηα θαη ζηελ εμαγνξά ηνπ νξπθηνύ καο πινύηνπ. 

Σπϋποι εξϋδοτ απϋ σην κπίςη 

Ζ Κεληξηθή Δπξσπατθή Σξάπεδα λα παξάγεη ρξήκα θαη λα ην δίλεη απεπζείαο ζηνπο ιανύο θαη όρη ζηηο ηδησηηθέο ηξάπεδεο. Ζ 
παηξίδα καο, ζα πξέπεη λα αλαζηειώζεη ηε βαξεία ηεο βηνκεραλία πνπ ηελ έρεη δηαιύζεη γηα ράξε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
λα βγάδεη ηνλ νξπθηό ηεο πινύην απηόλνκα όπσο μεθηλάεη θαη ε Κύπξνο ηελ εμόξπμε πεηξειαίνπ, λα δνπιέςνπκε 
αληαγσληζηηθά ηνλ ηνπξηζκό ζε ζρέζε κε άιια θξάηε γύξσ καο π.ρ. Σνπξθία. Καη επίζεο, λα ρηππήζνπκε ηελ γξαθεηνθξαηία 
ζηνλ δεκόζην  ηνκέα (1.000.000 λόκνπο πνπ έρνπλ πεξάζεη νη δηάθνξεο θπβεξλήζεηο γηα λα κελ κπνξνύλ  επηρεηξεκαηίεο λα 
επελδύζνπλ ζηελ Διιάδα όπσο ηα 12 θνξνινγηθά λνκνζρέδηα πνπ πέξαζαλ ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν). Πξέπεη λα γίλεη αλάπηπμε 
θαη ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα, ε Διιάδα είρε πάλσ από 2.500.000 αγξόηεο θαη θαηέβεθε θάησ από ηηο 700.000. Πξέπεη λα κελ 
ζθέπεηε ν ιαόο ην δεκόζην γηα ηα παηδηά ηνπ, αιιά λα ηα πξνσζήζεη ζε νξγαλσκέλε παξαγσγή αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη όρη 
όπσο είλαη ζήκεξα πνπ έρεη δνζεί έκθαζε ζηηο ππεξεζίεο (ηξηηνγελήο ηνκέαο). 
ηνηρεία: 1. Έξεπλα κέζσ ΟΑΔΓ.                                                                                           ΑΝΣΧΝΖ ΚΟΡΓΔΡΑ 

 2. Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο                                                            Project «Οηθνλνκηθή θξίζε θαη Γηαηξνθή» 
Βηβιηνγξαθία: Σν δόγκα ηνπ ζνθ.  
                        Ζ άλνδνο ηνπ θαπηηαιηζκνύ ηεο θαηαζηξνθήο.  Ναόκη Κιάηλ 
 

 
Πψρ βιύνοτν σην οικονομική κπίςη 
οι μαθησέρ 
 
Μαθηηές ηοσ ζτολείοσ μας απανηούν: 
 

Καιιηόπε: Με ζηεξήζεηο, κε απνπζίεο ζην ζρνιείν γηα λα 
βξνύκε θακηά δνπιεηά λα ηα βγάινπκε πέξα. 

Μαξία: Πνιύ δύζθνια κε ζηεξήζεηο γηα ηα πάληα. 

Βάζσ: Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδνληαο πιένλ θάζε κέξα 
όιεο ηηο νηθνγέλεηεο έρνπκε απνκαθξπλζεί όινη κεηαμύ 
καο. 

ηέιηνο: Ραδηόθσλα, λα αθνύκε 
ζπλέρεηα Καδαληδίδε όπσο άιιεο 
επνρέο. 

πύξνο: Σα έρσ θόςεη όια δελ αληέρσ 
άιιν. 

Μηράιεο: Γνπιεύνληαο λύρηα κέξα γηα 
λα ηα βγάινπκε πέξα. 

Λεσλίδαο: Γύζθνια ηα πξάγκαηα θαη 
όζν πάεη δπζθνιεύνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν. 

Κξπζηαιιία: 
Μείσζε ησλ 
αγνξώλ αθόκα θαη 
ζε είδε πξώηεο 
αλάγθεο. 

Νίθνο: 
ηεξνύκαζηε ην 
ραξηδηιίθη, γηα θξνληηζηήξην νύηε ζπδήηεζε, ην κπαιό καο 
αιινύ, άληε λα θάλεηο πξνθνπή. 

Κώζηαο: Σν θπιηθείν έγηλε απαγνξεπηηθή δώλε. Σν γεύκα 
ζην ζπίηη θαη πνιύ καο είλαη. 

Μίιηνο: Πεξηνξίζακε ην sex. 
Σα κέηξα αληηζύιιεςεο 
θνζηίδνπλ. Αλ θάλεηο παηδηά 
άληε λα ηα κεγαιώζεηο. 

Νίθνο: Σν κόλν θαιό. 
Ξαλαγπξλάκε ζηηο γεηηνληέο 
θαη κε ηηο παξέεο ζηα ζπίηηα 
καο. 

Θενηνθάηνπ Μαξηάλλα 
Ενξκπά ηέιια 

                                                                                                                                                                               Γ΄ Ο/Γ       
 
 
 
 

Χαιαξά 

Λίγν πην ραιαξά 
Τξειαηλόκαζηε 

TRAVIS 

(εξώηεκα) 

Αλ πξνζπαζήζεηο λα απνηύρεηο  

θαη ην πεηύρεηο 

Πέηπρεο ή Απέηπρεο 
TRAVIS 2 
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Ο Παλαγηώηεο Φειεξήο  (Γ νρ), αλαθάιπςε ην επηρεηξεκαηηθό πλεύκα ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηνπ πήξε ζπλέληεπμε. ε κηα 

ζύληνκε αιιά νπζηαζηηθή ζπλέληεπμε, δηεξεύλεζε ην είδνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ηα θίλεηξα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηεο εμέιημήο ηεο . Ζ δξαζηεξηόηεηα έρεη αληηθείκελν ηε δηαηξνθή ησλ καζεηώλ ζηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ.  

ΔΡ: Πσο έκαζεο πσο ππάξρεη απηό ην ςεηνπσιείν; 
ΑΠ: Σν είρα επηζθεθηεί πέξζη ην θαινθαίξη κε ηνπο γνλείο 
κνπ θαη είρακε θάεη εθεί. Μείλακε επραξηζηεκέλνη από ηελ 
εμππεξέηεζε θαη ηελ πνηόηεηα ησλ ζάληνπηηο. 
ΔΡ: Τπάξρεη θάπνην θέξδνο γηα ζέλα θάλνληαο 
παξαγγειίεο; 
ΑΠ: ρη, δελ ππάξρεη θάπνην θέξδνο, απιώο είλαη θαιή ε 
πνηόηεηα ηνπ θαγεηνύ θαη πνιύ θαιή ε ηηκή. 
ΔΡ: Πσο ζνπ ήξζε ε ηδέα λα παξαγγείιεηο από απηό ην 
ςεηνπσιείν γηα ηνπ ζπκκαζεηέο ζνπ; 
ΑΠ: Απνθάζηζα λα ην κνηξαζηώ κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ 
γηαηί θαηάιαβα πσο απηό καο ζπκθέξεη. 
ΔΡ: Έρεηο ζθεθηεί λα βξεηο άιιν καγαδί λα παξαγγέιλεηο; 
ΑΠ: ρη, γηαηί ηα δηαθεκηζηηθά έληππα πνπ έξρνληαη ζην 
ζπίηη κνπ, βιέπσ ηηο πξνζθνξέο πνπ γίλνληαη θαη πηζηεύσ 
πσο δελ ππάξρεη θάπνηα θαιύηεξε πξνζθνξά γηα ηελ 
πνηόηεηα θαη ηελ ηηκή απηώλ πνπ παξαγγέιλνπκε. 
ΔΡ: πκθέξεη ε αγνξά θαγεηνύ από εθεί; 
ΑΠ: ζίγνπξα είλαη πην ρνξηαζηηθό από απηό ηνπ θπιηθείνπ. 
Οη ηηκέο είλαη ίδηεο θαη έηζη καο ζπκθέξεη λα παίξλνπκε 
από ην ςεηνπσιείν. 

ΔΡ: Καηά πόζν λνκίδεηο όηη είλαη πγηεηλό λα ηξώηε 
ζάληνπηηο; 
ΑΠ: Καιύπηεη ηηο αλάγθεο καο γηαηί πεξηέρεη ςσκί, θξέαο, 
ληνκάηα, παηάηεο θαη ζσο “ γηα λα γιηζηξάεη”. 
ΔΡ: Πόζα ιεθηά είλαη πεξίπνπ ε παξαγγειία πνπ θάλεηο; 
ΑΠ: Αλαιόγσο ηηο κέξεο, δειαδή κπνξεί λα θηάζεη ν 
ινγαξηαζκόο 40 επξώ, αιιά θαη 20. Δμαξηάηαη από ηελ 
όξεμε ησλ παηδηώλ θαη ηελ ππνκνλή γηα λα πεξηκέλνπλ 
κέρξη ηηο 12 παξά 20 γηα λα έξζεη ε παξαγγειία καο. 
ΔΡ: Πνηα ζρόιηα αθνύο από ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ; 
ΑΠ: Αθνύσ παξά πνιύ θαιά ιόγηα γηα ηλ πνηόηεηα, ηελ 
πνζόηεηα θαη ηελ ηηκή ηνπ θαγεηνύ. ηαλ είλαη κεγάιε ε 
παξαγγειία καο, θέξλνπλ δώξν έλα κεγάιν κπνπθάιη 
αλαςπθηηθό θαη έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα παξαγγείινπκε 
εκείο. 
ΔΡ: θέθηεζαη λα επεθηείλεηο απηή ηε δξαζηεξηόηεηα θαη 
ζε άιια πξντόληα π.ρ. παγσηά, γιπθά; 
ΑΠ: Σν έρσ ζθεθηεί, αιιά δελ ππάξρεη ηξόπνο κεηαθνξάο, 
δει. πξέπεη λα πεγαίλεη θάπνηνο από εκάο ζην δηάιεηκκα 
(είλαη παξάλνκν κε βάζε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ ζρνιείνπ) 
θαη έηζη ην έρσ απνξξίςεη. 

................................................................................................................. 
Αθλησέρ ςσο ςφολείο 

Ζ ηέιια Ενξκπά (Γ Ο/Γ Τπεξ.), πήξε ζπλέληεπμε από ζπκκαζεηή ηεο πνπ αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά κε ηνλ 

αζιεηηζκό ζε επαγγεικαηηθή βάζε……………  

πλέληεπμε από έλαλ καζεηή – 
επαγγεικαηία αζιεηή ηνπ βόιετ: 
Παλαγηώηεο Φ. 
ΔΡ: Με πνην θίλεηξν θαη ζε πνηα 
ειηθία μεθίλεζεο ην επαγγεικαηηθό 
Βόιετ; 
ΑΠ: Ήκνπλ ζε αζιεηηθό γπκλάζην 
θαη κε παξόηξπλζε ηεο ζείαο κνπ ε 
νπνία είλαη γπκλάζηξηα μεθίλεζα ην 
βόιετ ζε λεαξή ειηθία. Δπίζεο ν 
πξνπνλεηήο κνπ ζην γπκλάζην είρε 
κείλεη πνιύ επραξηζηεκέλνο θαη έηζη 
κε έζηεηιε ζηελ νκάδα ηεο Νίθαηαο 
Α.Δ. όπνπ μεθίλεζα ην 
επαγγεικαηηθό βόιετ. 
ΔΡ: Δίζαη επραξηζηεκέλνο από ην 
ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα;  
ΑΠ: Πάξα πνιύ, ληώζσ κεγάιε 
επραξίζηεζε όηαλ θάλσ 
πξνπόλεζε θαη βξίζθνκαη κέζα ζην 

γήπεδν. Έπεηηα από 5 ρξόληα 
ζθιεξήο πξνπόλεζεο, ηνλ 6

ν
 ρξόλν 

αληακείθζεθα κε έλα αξθεηά 
ηθαλνπνηεηηθό κηζζό γηα ηελ ειηθία 
κνπ, ληώζσ πνιύ ηπρεξόο γηα όια 
απηά. 
ΔΡ: Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεηώπηζεο 
ή αληηκεησπίδεηο; 
ΑΠ: Ζ κεγαιύηεξε δπζθνιία πνπ 
αληηκεηώπηζα ήηαλ ζηελ αξρή όηαλ 
πξσηνμεθίλεζα όπνπ δελ ήμεξα 
πνιύ θαιά ην άζιεκα θαη ήζειε 
κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα θηάζσ 
ζην επίπεδν ησλ παηδηώλ πνπ 
έπαηδαλ ρξόληα. Αθόκα κία 
δπζθνιία πνπ ζπλάληεζα ήηαλ όηαλ 
νη πξνπνλεηέο κνπ θώλαδαλ θαη 
αξθεηέο θνξέο γηλόληνπζαλ ζθιεξνί 
γηα λα γίλσ θαιύηεξνο. 

ΔΡ: Πνηεο είλαη πξννπηηθέο γηα ην 
κέιινλ ζνπ ζην επαγγεικαηηθό 
βόιετ; 
ΑΠ: Θέισ λα ην ζπλερίζσ όζν 
πεξηζζόηεξν κπνξώ γηαηί κνπ 
πξνζθέξεη έλαλ ηθαλνπνηεηηθό 
κηζζό θαη ςπρηθή εξεκία. Θα 
πξνζπαζήζσ λα παίμσ ζε 
κεγαιύηεξε θαηεγνξία θαη ίζσο θαη 
ζην εμσηεξηθό. 
ΔΡ: Πνηα είλαη ηα ζρέδηά ζνπ γηα ην 
κέιινλ κεηά ηελ απνρώξεζε από 
ην επάγγεικα; 
ΑΠ: ηαλ ζα ζηακαηήζσ ην 
επάγγεικα απηό ζθέθηνκαη λα 
πξνζπαζήζσ λα αλαιάβσ 
πξνπόλεζε ζε κηθξά παηδηά ή κε ηα 
ιεθηά πνπ ζα έρσ καδέςεη λα 
αλνίμσ κία επηρείξεζε αλεμάξηεηε 
από ην βόιετ.  
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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ (video games) 

 
Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα απνηεινύλ επξέσο δηαδεδνκέλε 

θνηλσληθή πξαθηηθή, θεξδνθόξα βηνκεραλία, έρνπλ ζπκβάιεη ζηε 
ξαγδαία εηζαγσγή θαη ελζσκάησζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (ΖΤ) 
ζην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ θαη σο κέζνλ ςπραγσγίαο εμνηθεηώλνπλ 
ηνπο ρξήζηεο-παηδηά κε ηελ ηερλνινγία (Κόκεο, 2004). Ο όξνο 
ειεθηξνληθό παηρλίδη ή ςεθηαθό παηρλίδη (electronic/ digital/ computer 
game) αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο παηρληδηώλ πνπ πινπνηνύληαη 
κέζσ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Αλαθέξεηαη ζε παηρλίδηα πνπ ηξέρνπλ ζε 
θιαζηθέο κεγάιεο παηρληδνκεραλέο (arcade), εμεηδηθεπκέλεο θνλζόιεο 
(π.ρ. playstation), πξνζσπηθνύο ΖΤ, θνξεηέο ζπζθεπέο (π.ρ. 
gameboy), παηρλίδηα θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο 
(π.ρ. ξνιόγηα ρεηξόο) (Μνηξαζγεηή & Καξαζαββίδεο, 2007). ήκεξα, νη 

όξνη βηληενπαηρλίδη (video games) θαη παηρλίδη ππνινγηζηή ζεσξνύληαη ζπλώλπκνη θαζώο ηα όξηα κεηαμύ ησλ αληίζηνηρσλ 
ηερλνινγηώλ έρνπλ γίλεη δπζδηάθξηηα. Από ηε δεθαεηία ηνπ 1990, δηαγξαθόκελε ηάζε είλαη ην edutainment (education + 
entertainment) θαη ζπλήζσο ππάξρεη κε ηε κνξθή ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ ςπραγσγίαο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηηθό 
πξνζαλαηνιηζκό (Embi & Hussain, 2005). Ζ βηνκεραλία ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ βξίζθεηαη ζε ζπλερή άλνδν κε έζνδα 
δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ελώ έλα επξύηαην θάζκα ρξεζηώλ-θαηαλαισηώλ αλήθεη ζηηο λεόηεξεο ειηθίεο (Fishman, 2008).  

ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπο σο εθπαηδεπηηθώλ 

εξγαιείσλ, εηθάδεηαη όηη κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ 
θαηλνηόκα κνληέια κάζεζεο, όπσο ε κάζεζε κέζσ ηεο 
πξάμεο (learning-by-doing), λα επλνήζνπλ ηελ αλάπηπμε 
γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ, ηελ θαιιηέξγεηα θαληαζίαο θαη ηελ 
εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηώλ (Prensky, 
2001; Facer, 2003). Τπνζηεξίδεηαη όηη ηα παηρλίδηα 
απνηεινύλ δπλακηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο επεηδή 
θάλνπλ δπλαηή ηε δεκηνπξγία εηθνληθώλ θόζκσλ θαη ε 
δξάζε ηνπ ρξήζηε ζε ηέηνηνπο θόζκνπο κπνξεί λα 
βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθώλ θνηλσληθώλ 
πξαθηηθώλ, δπλακηθώλ ηαπηνηήησλ, θνηλώλ αμηώλ θαη 
ηξόπσλ ζθέςεο (Shaffer et al, 2005). Σα ειεθηξνληθά 
παηρλίδηα κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε 
γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη δεμηνηήησλ, όπσο (Prensky, 
2001; Σάζζε, 2006):  
 Αλάπηπμε αλαθιαζηηθώλ - νπηηθνθηλεηηθόο 

ζπληνληζκόο 
 Παξάιιειε επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο 
 πγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο 
 Παξαηεξεηηθόηεηα  
 Ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ 
 Δπηθνηλσλία 
 Φαληαζία 
 Δλεξγεηηθόηεηα 
 Φηιηθή αληηκεηώπηζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Παξάιιεια κε ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο, ππάξρεη έληνλνο 
πξνβιεκαηηζκόο γηα ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ 
παηρληδηώλ, από θνηλσληνιόγνπο, ςπρνιόγνπο, 
εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο. ζνλ αθνξά ζηελ ςπρνινγία 
ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ, νη παίθηεο κπαίλνπλ ζε 
έλαλ ηδηαίηεξν θόζκν εκπλεπζκέλν από ηνπο 
πξνγξακκαηηζηέο, κπνξεί λα ηαπηηζηνύλ κε ραξαθηήξεο/ 
ξόινπο θαη λα δξάζνπλ (δηαδηθαζίεο δηαθνξεηηθέο από ηελ 
απιή παξαθνινύζεζε κηαο ηαηλίαο). Πνιινί ρξήζηεο 
ηδηνπνηνύληαη ηηο εηθόλεο ηνπ παηρληδηνύ γηα λα ζθεθηνύλ 
πάλσ ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηό, κε ζπλέπεηα ν ΖΤ λα 
κεηαηξέπεηαη ζε κνληέιν γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο δσήο θαη 
ησλ ζρέζεσλ (κε απξόβιεπηεο πνιηηηζκηθέο ζπλέπεηεο). Οη 
αξλεηηθέο επηδξάζεηο αθνξνύλ θπξίσο ζηελ θνηλσληθή 
ζπκπεξηθνξά, ζηνλ θίλδπλν αύμεζεο ηεο βίαηεο 
ζπκπεξηθνξάο (ζπλερήο ελαζρόιεζε κε παηρλίδηα πνπ 
έρνπλ επηζεηηθό πεξηερόκελν), ζηε ζηαδηαθή 
απεπαηζζεηνπνίεζε ζηε βία, ζηνλ θίλδπλν εμάξηεζεο, 
ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο θαληαζίαο (νη πξνθαηαζθεπαζκέλεο 
εηθόλεο ησλ παηρληδηώλ ΖΤ ηελ πεξηνξίδνπλ), ζηηο 
ζεμηζηηθέο απόςεηο θαη ηα ξαηζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
(Σάζζε, 2006; Fishman, 2008). Γηα παξάδεηγκα, ε 
επηζεηηθόηεηα εληζρύεηαη κέζσ ζπρλήο επαλάιεςεο θαη 
ακνηβήο ηεο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο ζην ειεθηξνληθό 
παηρλίδη.  

(www.e-diktyo.eu) 

 
Μ’ αξέζνπλ ηα παηρλίδηα γηαηί είλαη έλα κέζνλ δηαζθέδαζεο θαη 
επραξίζηεζεο θαη επίζεο κεξηθά παηρλίδηα ζε θάλνπλ λα 
ζθέθηεζαη πην έμππλα θαη πην γξήγνξα θαη επηπιένλ λα ζνπ θάλεη 
ηα αληαλαθιαζηηθά ζνπ θαιύηεξα. Σέηνηα παηρλίδηα θπξίσο είλαη ηα 
ζηξαηεγηθήο θαη έλα παηρλίδη ζηξαηεγηθήο πνπ κνπ αξέζεη πνιύ 
θαη ην πξνηηκάσ είλαη ην League Of Legends (Lol). Σν πξνηηκάσ 
γηαηί εθηόο από ζηξαηεγηθήο παηρλίδη ζπλδπάδεη θαη ην fighting 
κέζα, ην νπνίν είλαη πνιύ βαζηθό θαη ζνπ δεκηνπξγεί άιιε κηα 
αληίιεςε θαη ζθέςε θαη θάλεη ην παηρλίδη πην ελδηαθέξνλ θαη πην 
ζθεπηηθό!  

Λεπηέξεο  ηνύιεο Β Ο/Γ 
 

Σα ηειεπηαία ρξόληα, ηα βηληενπαηρλίδηα έρνπλε κπεη ζηελ δσή κνπ 
αιιά θαη ζηελ δσή ηνπ θάζε παηδηνύ. Μνπ αξέζεη λα παίδσ video 
games γηαηί είλαη δηαζθεδαζηηθά θαη αλαπηύζζνπλ ηε 
δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ παηδηνύ θαη πεξλάεη επράξηζηα ε ώξα. Έλαο 
άιινο ιόγνο πνπ είκαη ππέξ ηεο ρξήζεο ησλ video games είλαη 
επεηδή θάλνπλ ην παηδί λα ληώζεη άλεηα κε ηελ ηερλνινγία νπόηε ζα 
ηνλ βνεζήζεη πνιύ θαη ζε ζέκα εξγαζίαο. Βνεζάεη ζε πνιιά ζέκαηα 
όπσο ζην λα : αλαπηύζζνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα δηαβάδεη 
θαη λα ιύλεη πξνβιήκαηα 

Υξήζηνο Νηόθαο Β Ο/Γ, 
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Αγοπέρ online 

 
Οη αγνξέο online έρνπλ ηνπο θηλδύλνπο ηεο, ηδηαίηεξα αλ απηό 
ζπκπεξηιακβάλεη πξάγκαηα έλδπζεο θαη αληηθείκελα πνπ απαηηνύλ 
εμαξηήκαηα. Ο κόλνο ηξόπνο γηα λα βξείηε έλα site πνπ πξνζθέξεη απηό 
πνπ ππόζρεηαη είλαη κέζσ ηεο δνθηκήο ηνπ, ζπζηάζεηο από ηνπο θίινπο 
πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ ηζηνζειίδα online αγνξώλ πξηλ. 
Απηό κπνξεί βνεζήζεη πάξα πνιύ. Δπίζεο ππάξρνπλ site όπνπ θαη νη 
αγνξαζηέο θαη νη πσιεηέο κπνξνύλ λα δεκνζηεύζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, 
θαιέο ή θαθέο. Μεξηθέο θνξέο, ππάξρνπλ επηπρείο αγνξαζηέο, όπσο 
εθείλνη πνπ βξήθαλ κε ηελ πξώηε πξνζπάζεηα ηελ ηνπνζεζία πνπ ηνπο 
πξόζθεξε ηελ πνηόηεηα ζηα ελδύκαηα, πνπ ήηαλ πξαγκαηηθά θζελό θαη 
είρε εμαηξεηηθό επίπεδν ησλ ππεξεζηώλ. Έπεηηα, ππάξρνπλ θαη θαθέο 
εκπεηξίεο, όπσο πσιεηέο, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη πνιύ αξγά ζην 
θαζνξηζκέλν ζεκείν γηα ηελ παξάδνζε ηνπ παθέηνπ. Αιιά, ππάξρεη κηα 
άιιε πιεπξά. Οξηζκέλνη πειάηεο μαθληθά εμαθαλίδνληαη. Πνιινί ιέλε όηη 

πξνηηκνύλ λα ςσλίζνπλ on-line επεηδή ηα ςώληα ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πώιεζεο ζηελ πόιε είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλα. 

 

Σι ππέπει να πποςέφοτμε ςε μια Online αγοπα 

 Σε ύζηαζε 

 Να θαλνπκε αγνξέο ζε αζθαιείο ηνπνζεζίεο Web 

 Δξεπλήζηε ηελ ηζηνζειίδα πξηλ θάλεηε ηελ 
παξαγγειία ζαο 

 Γηαβάζηε ηελ Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ 
Γεδνκέλσλ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηεο θαη 
Πνιηηηθέο Αζθάιεηαο ηνπ 

 Ση είλαη αζθαιέζηεξν: πηζησηηθέο θάξηεο, 
ρξεσζηηθέο θάξηεο, κεηξεηά ή επηηαγέο; 

 Πνηέ κελ δίλεηε ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο 

 Μελ πείηε πνηέ ηνλ θσδηθό ζαο ζε θαλέλα 

 Διέγμηε ηε δηεύζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο 

 Πάληα λα εθηππώλεηε ή λα απνζεθεύεηε 
αληίγξαθα ησλ παξαγγειηώλ ζαο 

 Γώζηε πξνζνρή ζε γεγνλόηα απνζηνιήο 

 Μάζεηε αθπξώζεηο,  επηζηξνθέο 

 Να είζηε επηθπιαθηηθνί κε ηελ θινπή ηαπηόηεηαο 

 Να είζηε πξνζεθηηθνί κε ηηο ειεθηξνληθέο 
ππνγξαθέο 

 Μάζεηε πώο ιεηηνπξγνύλ νη Online Γεκνπξαζίεο 

.............................................................................................................. 
10 πποσάςειρ για οικονομικέρ διακοπέρ.. 

 

1.Δίζηε θίινη ηεο θύζεο? Σόηε κελ ην ζθέθηεζηε.. πάξηε 
ζηνλ ώκν ηελ ζθελνύια ζαο ην sleeping bag ζαο.. 
θαξεθιάθηα θαη όηη άιιν είδνο θάκπηλγθ έρεηε θαη 
πεγαίλεηε ζε όπνην νξγαλσκέλν ή ειεύζεξν 
θάκπηλγθ ζέιεηε ζε όπνην λεζάθη ζαο αξέζεη! 

2.Δάλ δελ ζαο αξέζεη ηόζν ην θάκπηλγθ θαη πξνηηκάηε λα 
έρεηε ην δσκαηηάθη ζαο ηόηε θξνληίζηε λα ελνηθηάζεηε 
δσκάηην κε θνπδηλάθη θαη ςπγείν ώζηε λα κπνξείηε λα 
παίξλεηε ην πξσηλό ζαο θαη έλα βαζηθό γεύκα ζην 
δσκάηην γηα λα κελ ρξεηάδεηαη ζπλέρεηα λα ηξώηε ζε 
ηαβεξλάθηα ε εζηηαηόξηα, πνπ λαη κελ είλαη θαιά.. 
αιιά νη ηηκέο ηνπο ην θαινθαίξη είλαη ιίγν ηζνπρηεξέο!! 

3.Έρεηε απνθαζίζεη ήδε εδώ θαη θαηξό όηη θέηνο ην 
θαινθαίξη ζα πάηε δηαθνπέο εθηόο Διιάδνο?? Σόηε 
θξνληίζηε λα θιείζεηε από λσξίο ηα αεξνπνξηθά 
εηζηηήξηα γηαηί αλ ηα αθήζεηε γηα ηελ ηειεπηαία 
εβδνκάδα ζα ηα πιεξώζεηε ηξηπιάζηα.. θαη ιίγα ιέσ! 

4.αο αξέζεη ην θαθεδάθη ζηελ παξαιία? Φξνληίζηε λα 
έρεηε καδί ζαο ην δηθό ζαο ζέηθεξ θαθέ ώζηε λα κελ 
πιεξώλεηε θάζε κέξα θαθέ από ην πιεζηέζηεξν 
beach bar!  

5.Πήγαηε ζε έλα κέξνο πνπ απαηηεί κία θαιή μελάγεζε? 
Γελ ρξεηάδεηαη λα πάξεηε ην ακάμη ζαο καδί.. 
ελνηθηάζηε ή απηνθίλεην ή κεραλάθη ή αθόκα θαιύηεξα 
ρξεζηκνπνηείζηε ηελ ηνπηθή ζπγθνηλσλία γηα όζεο 
κέξεο εζείο επηζπκείηε! 

6.Δάλ όκσο ζέιεηε ην δηθό ζαο ακάμη ηόηε θαιύηεξα είλαη 
λα πάηε δηαθνπέο κε παξέα ώζηε λα κνηξάδεζηε ηα 
έμνδα κεηαθνξάο!! 

7.ε πνιιά κέξε εθαξκόδνπλ ην happy hour coctail! Ση 
ζεκαίλεη απηό? Κάπνηεο ώξεο ηηο εκέξαο, ζπλήζσο 8-
10 ή 9-11 πνιιά καγαδηά bar πξνζθέξνπλ ζηελ κηζή 
ηηκή ηα πνηά ηνπο ή 1+1 δώξν.. πηζηέςηε κε.. είλαη 
από ηηο θαιύηεξεο ώξεο γηα πνηό!  

8.Θέιεηε λα κείλεηε ζε μελνδνρείν? Φξνληίζηε λα 
παξέρεη πξσηλό θαη αλ είλαη δπλαηό έλα γεύκα.. αλ 
όρη παδαξεπηείηε ην. Υε..ρε.. ζα ζαο βγάιεη από 
πνιιά έμνδα.. θαη κελ βαξηέζηε λα μππλήζεηε ην 
πξσί.. ην πξσηλό είλαη από ηα ζεκαληηθόηεξα 
γεύκαηα! 

9.Φίιεο κνπ δελ είλαη αλάγθε λα πάκε ζηηο δηαθνπέο γηα 
ςώληα.. βέβαηα έλα αλακλεζηηθό ζα ην πάξνπκε.. 
πξηλ όκσο αγνξάζεηε νηηδήπνηε θάληε πξώηα κία 
έξεπλα αγνξάο θαη ζηγνπξεπηείηε όηη ην επόκελν 
καγαδάθη δελ είλαη πην νηθνλνκηθό!  

10.Σέινο πξνηηκήζηε έλα πξννξηζκό όρη ηόζν 
δεκνθηιή.. δελ είλαη αλάγθε λα πάκε όινη Μύθνλν ή 
Πάξν.. επηπρώο ζηελ Διιάδα έρνπκε ηόζα όκνξθα 
κέξε θαη ηόζα ππέξνρα λεζηά.. λα είζηε ζίγνπξνη όηη 
ζε έλα όρη ηόζν πνιππιεζέο κέξνο νη ληόπηνη ζα ζαο 
ππνδερηνύλ κε κία αλνηρηή αγθαιηά.. ζα ζαο 
πξνζθέξνπλ όηη θαιύηεξν έρνπλ.. θαη νη ηηκέο ηνπο 
ζίγνπξα ζα είλαη πην αλζξώπηλεο θαη δε ζα ζπκίδνπλ 
θαξκαθείν! 

νπκάθεο Παλαγηώηεο Β Ο/Γ 
 

http://evangelina-evangeliestories.blogspot.com/2011/05/10.html
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Καλλισεφνικά & άλλα 

Νένη θαιιηηέρλεο καο εθπιήζζνπλ 

Θεαηξηθή νκάδα «Αηώληα Έθεβνη» 
«Σαν για ποτέ…» 

Έλα ζθεληθό παηρλίδη γηα ηνλ 
έξσηα 
Πνπ ράλνπκε 
Πνπ βξίζθνπκε 
Πνπ αλαδεηάκε 
  
Γηα ηηο ζρέζεηο 
Πνπ εγθαηαιείπνπκε 
Πνπ καο εγθαηαιείπνπλ 
Πνπ καο γεκίδνπλ 
πξνζδνθίεο… 

 
Μία ζεαηξηθή ζύλζεζε όπνπ θιαζηθά 

θείκελα ζπλαληνύλ θαζεκεξηλνύο δηαιόγνπο, ηελ 
ηξέια ηνπ παξακπζηνύ θαη ην… ζξάζνο δπν λέσλ 
εζνπνηώλ  λα  θαηαζέζνπλ   κέζα από απηή ηε 
ζύλζεζε κηθξέο ζηηγκέο αιήζεηαο, 

απηνζρεδηάδνληαο,  κε ηξπθεξόηεηα θαη ρηνύκνξ, 
κπαηλνβγαίλνληαο ζηνπο εαπηνύο ηνπο θαη ηνπο 
ξόινπο ηνπο. 

Πξόθεηηαη γηα κηα δηαθεηκεληθή ζύλζεζε κε 
βαζηθό άμνλα ηελ εξσηηθή αλαδήηεζε, έηζη όπσο ηε 
βηώλνπκε κέζα από δηάθνξεο κνξθέο ζρέζεσλ. 
 

Παίδνπλ: νθία Μάδε, Θαλάζεο Νηθνιαίδεο 
θελνζεζία: νθία Μάδε, Θαλάζεο Νηθνιαίδεο 
Γηδαζθαιία ξόιωλ: Γηώξγηνο Μάδεο  
Video art: Θαλάζεο Νηθνιατδεο 

 

Καη νη καζεηέο καο θαιιηηέρλεο 
 
Ζ ζεαηξηθή νκάδα ηνπ πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Μηα βόιηα ζηελ Αξραία Αζήλα» καο παξνπζίαζε ηε 

ζεαηξηθή παξάζηαζε «Για τα μάτια του Αίαντα» 
 
Λίγα ιόγηα γηα ην έξγν…… 
Ο Αίαο είλαη έλαο μέλνο ζηελ πόιε ηεο αξραίαο Αζήλαο θαη έξρεηαη γηα λα 
παξεπξεζεί ζε έλα ζπκπόζην. Δθεί ζα 
παξνπζηαζζνύλ δηάθνξεο Αζελαίεο πνπ επηζπκνύλ 
λα ηνλ ζπλνδέςνπλ. Δθηπιίζζνληαη ζθελέο 
δηακάρεο κεηαμύ ηνπο όπνπ ε θαζεκία πξνζπαζεί 
λα δηεθδηθήζεη κηα ζέζε δίπια ζηνλ Αίαληα. 

κσο θάηη απξόζκελν ηηο αθήλεη …άλαπδεο!!!!! 
Μηα ζρέζε όια ηα ιεθηά!!!!! 

 
Παίδνπλ: Πνπιόπνπινο Παλαγηώηεο, Γεσξγνύιε Κξπζηαιιία, Βιάζζε Διέλε, 
Σζησηάθε Αγγειηθή, Φαληάθε Άλλα, Βαζηινύδε Ναηάζα, Γηακαληνπνύινπ Αλαζηαζία, Κπξηαθνπνύινπ Έθε. 
πκκεηέρνπλ: Γεκεηξηάδεο Νίθνο, Εσγξάθνο Φάλεο, νπκάθεο Παλαγηώηεο 
ελάξην – θελνζεζία: Καρξηκάλεο Αγακέκλσλ 
θεληθα: Καξαληθόια Μαξηά, Λατιαθίδνπ Άλλα 
 

ΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΙΙ  ΜΜΔΔΡΡΔΔ  ΜΜΑΑ 
Σα ηνπ ηξαγνύδηα θαηά ηελ γλώκε κνπ  ην 2012 είλαη ηα εμεο: 

ΔΔΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ  
1.Διέλε Φνπξέηξα feat. Μηδεληζηήο- Σν party δελ 
ζηακαηά                                    
2.Πάλνο Κηάκνο-Γελ γπξλώ ζειίδα  
3.Vegas-Πην ςειά  
4.Υάξεο Κνζηόπνπινο-Ση ζνπ βξίζθσ                                                                                      
5.Πάνια-Να κε αθήζεηο ήζπρε ζέισ  
6.Πάλνο Κηάκνο-Κξύζηαιια  
7.ηάζεο Ξέλνο-Πνλεξό Θειπθό  
8.Υάξεο Κνζηόπνπινο-Παξαζύξζεθα  
9.Πέγθπ Εήλα-νπ ρξσζηάσ έλα θιάκα                                                                                        
10.Θάλνο Πεηξέιεο-Υνξεύεηο                                                        

ΞΞΔΔΝΝΑΑ 
1.LMFAO-Sexy and I Know It                                                                                                                      
2. Imany-You Will Never Know                                                                                                   
3.Claydee & Dimension-Call Me 
4.Akcent-My passion 
5. Sexion d'Assaut - Désolé 
6.Alexandra Stan-Mr Saxo Beat 
7.Pitbull-Hey Baby (Drop It To The Floor) ft. T-Pain 
8. The black eyed peas-Just can’t get enough 
9.Michel Telo- Ai se Eu Te pego  
10. Sak Noel-Loca people  

     Καηεξίλα Αζάο Β Ο/Γ 

http://www.youtube.com/artist/Imany?feature=watch_video_title
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Η Μαπία Μάπιρ Β Ο/Δ μαρ γπάυει: 
Δπηιέμακε γηα ηε δηήκεξε εθδξνκή ηε δηαδξνκή κε ηνλ 
Οδνλησηό θαη πξννξηζκό ηα Καιάβξπηα. Σόπνο 
άγλσζηνο γηα κέλα. 

Απνθάζηζα λα ζπκκεηέρσ ζηελ εθδξνκή γηαηί όηαλ 
ζπιιέγακε πιεξνθνξίεο γηα ηα Καιάβξπηα, ηνλ 
Οδνλησηό θαη ην θαξάγγη ηνπ Βνπξατθνύ κνπ θίλεζε 
ην ελδηαθέξνλ απηόο ν ηόπνο.  

Οη κύζνη θαη νη ζξύινη ηνπ 
Υεικνύ θαζώο θαη ε 
ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ήηαλ 
θάηη πξσηόγλσξν γηα 
κέλα. Εσ ζηελ Διιάδα θαη 
αλ θαη δελ θαηάγνκαη από 
εδώ ζέισ λα κάζσ, λα 
γλσξίζσ ηα πάληα γη 

απηήλ ηελ λέα παηξίδα. 

Ήκαζηαλ πεξίπνπ 40 
παηδηά όηαλ μεθηλήζακε 
ηελ εθδξνκή. ηελ 
δηαδξνκή ππήξρε πνιύ 
πξάζηλν γύξν καο θαη 
κνπ άξεζε απηή ε 
επαθή κε ηε θύζε. 

ηαλ θηάζακε ζην 
Γηαθνπηό θαηά ηελ 
αλακνλή ηνπ Οδνλησηνύ 
πεξηπιαλεζήθακε γηα λα 
γλσξίζνπκε ηελ πόιε.  

 

ην ζηαζκό ηνπ 
Οδνλησηνύ είρακε ηελ 
επθαηξία λα γλσξίζνπκε 
δύν ππέξνρνπο 
αλζξώπνπο ηνλ θ. 
Κώζηα θαη ηελ θ. Διέλε 
εξγαδόκελνη γηα είθνζη ρξόληα ζηελ ππεξεζία ηνπ 
ζηαζκνύ. 

Μαο είπαλ ηελ ηζηνξία ηνπ Οδνλησηνύ θαη πσο ηα 
πξώηα ηξελάθηα 
ρξεζηκνπνηνύληαη αθόκε γηα 
ηηο κεηαθηλήζεηο 
εξγαδνκέλσλ θαη ηε 
κεηαθνξά εξγαιείσλ γηα λα 
δηεπθνιύλνπλ ηε δνπιεηά 
ηνπο. 

Ο νδνλησηόο ιεηηνπξγεί 
κόλν κε κία κεραλή ε 
νπνία βξίζθεηαη αλάκεζα 
ζε δύν βαγόληα. Σα 
βαγόληα ρσξνύλ 150 έσο 
200 άηνκα. Σν ηξελάθη πάεη 
πνιύ αξγά θαη έηζη ν 
επηζθέπηεο έρεη ηελ 
επθαηξία λα ζαπκάζεη ην 

ηνπίν πνπ νκνινγώ ήηαλ θάηη ην μερσξηζηό. 

Ξεθίλεζε ην ηξέλν θαη εκείο 
αλππόκνλνη πεξηκέλακε ηελ 
είζνδν ηνπ ζην θαξάγγη ηνπ 
Βνπξατθνύ.  

Σν ηνπίν πνπ αληηθξίζακε 
ήηαλ καγηθό. Γελ 
πξνιάβαηλε ην κάηη λα δεη. 

Γελ πίζηεπα πνηέ πσο 
ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ 
ηέηνηα καγεπηηθά κέξε. ’ 
όιε ηε δηαδξνκή 
αηζζαλόκνπλ ζε άιιν 
θόζκν… θάπνπ ζε άιιν 
πιαλήηε.  

Από ηε κηα ην πνηάκη λα 
αθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ 
θάλνληαο ζεακαηηθνύο 
ειηγκνύο ζαλ θίδη, ζαλ 
θαηαξξάθηεο, αιινύ ήξεκν, 
αιινύ αθξηζκέλν θαη 
νξκεηηθό, αιινύ λα πέθηεη 

από ςειά θαη από ηελ άιιε 
ηα πειώξηα βξάρηα 
ιαμεπκέλα ζε δηάθνξα 
ζρήκαηα πνπ θάλνπλ ηνλ 
επηζθέπηε λα θαληάδεηαη 
δηάθνξεο ηζηνξίεο. Σν 
πξάζηλν λα δίλεη ην δηθό ηνπ 
ρξώκα θαη λα ζπλζέηεη ηελ 

εηθόλα πνπ ζα δήιεπε θάζε κεγάινο δσγξάθνο. 

Σν ηξέλν πξνζπαζεί λα 
βγάιεη ηνλ αλήθνξν θαη 
ζηα ρηιηόκεηξα κε ηηο 
νδνληώζεηο πάεη αθόκα 
πην αξγά. Πεξλνύζακε 
κέζα από ζθνηεηλά 
ηνύλει θαη όηαλ βγαίλακε 
από απηά ην ηνπίν θάζε 
θνξά καο εμέπιεηηε.  
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Κάπνηα ζηηγκή θηάζακε ζηε Εαρισξνύ. Ζ κνλαδηθή ζηάζε ηνπ νδνλησηνύ. Σν 
ρσξηό βξίζθεηαη ζηε κέζε ηεο ραξάδξαο θαη είλαη πάξα πνιύ όκνξθα. Γελ είρακε 
πξνγξακκαηίζεη λα ζηακαηήζνπκε εθεί αιιά ειπίδσ λα βξσ ηελ επθαηξία λα ην 
επηζθεθηώ θάπνηε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μηθξή ε απόζηαζε από ηε 
Εαρισξνύ θαη δελ 
αξγήζακε λα θηάζνπκε ζηα 
Καιάβξπηα. Μνπ άξεζε 
θάζε ηη πνπ έβιεπα θαη δελ 
ήζεια λα ζηακαηήζεη απηό 
ην ηαμίδη. 

 

Ζ πόιε κε ηνλ όκνξθν 
πεδόδξνκν θαη ηα 
παξαδνζηαθά καγαδηά 
ηεο.  

Πάλσ ζηνλ πεδόδξνκν 
είλαη θαη ε θεληξηθή 
πιαηεία ηεο πόιεο κε ην 
λαό ηεο Κνίκεζεο ηεο 
Θενηόθνπ. 

Οη Μνλέο πνπ 
επηζθεθηήθακε ηεο Αγίαο 
Λαύξαο κε ηνλ Ηζηνξηθό 
πιάηαλν όπνπ 
ζπγθεληξώζεθαλ θαη 
νξθίζηεθαλ νη 
πξσηαγσληζηέο ηεο 
Διιεληθήο επαλάζηαζεο 
ηνπ 1821 

Σνπ Μεγάινπ πειαίνπ 
πνπ είλαη είλαη ρηηζκέλε 
ζε έλα εληππσζηαθό 
ηνπίν ζηελ είζνδν κηαο 
θπζηθήο ζπειηάο θαη 
είλαη λα ην ζαπκάδεηο 
έηζη όπσο είλαη 
γαληδσκέλν πάλσ ζηνλ 
βξάρν. 

Σα πάληα ήηαλ παλέκνξθα. 

Αιιά ην πην μερσξηζηό γηα κέλα ήηαλ ην κνπζείν 
ησλ Καιαβξύησλ. 
Σν κνπζείν 
Οινθαπηώκαηνο. 

Ήηαλ ηόζν 
ζπλαηζζεκαηηθά θαη 
ζεκαληηθά όια απηά. 

Τπήξραλ βίληεν κε αλζξώπνπο λα κηινύλ θαη λα 
καξηπξνύλ ηελ ηζηνξία απηνύ ηνπ ηόπνπ. Άλζξσπνη 
πνπ έραζαλ ηνπο ζπγγελείο ηνπο ζ΄απηή ηε κεγάιε 
θαηαζηξνθή ησλ Καιαβξύησλ. Γηα κέλα ήηαλ θάηη 
μερσξηζηό λα κάζσ γηα όια απηά.  

Μέζα ζην κνπζείν είδα ηα 
ζξαλία ηνπ ζρνιείνπ 
εθείλεο ηεο επνρήο πνπ 
θάζνληαλ νη καζεηέο θαη 
κάζαηλαλ γξάκκαηα θαη ζ’ 
απηό ζην ζρνιείν κάδεςαλ 
ηα γπλαηθόπαηδα νη 
Γεξκαλνί θαη ηνπο έθαςαλ 
δσληαλνύο. Έλνησζα λα 

δσ ην παξειζόλ απηνύ ηνπ ηόπνπ κε ηνπο 
πξνγόλνπο ηνπ πνπ έδεζαλ ηνλ ζάλαην θαη ηελ 
θαηαζηξνθή. 

Δίρα επίζεο ηελ 
επθαηξία λα ζαπκάζσ 
δεκηνπξγίεο ηεο 
θύζεο ζην ζπήιαην 
ησλ ιηκλώλ. 

Δίδα ηηο ρηνληζκέλεο 
πιαγηέο ηνπ Υεικνύ. 
Σνπο παξαδνζηαθνύο νηθηζκνύο, ην παλέκνξθν 
ηνπίν ζηηο πεγέο Αξνάληνπ πνηακνύ θαη ζ’ όιε ηε 
δηαδξνκή ηεο επηζηξνθήο γηα ηελ Αζήλα. 

Ήηαλ κηα μερσξηζηή εθδξνκή ηελ νπνία ζα ζπκάκαη 
πάληα γηαηί ην θάζε ζεκείν πνπ επηζθεθηήθακε είρε 
θαη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία θαη θάηη ην μερσξηζηό λα καο 
δήμεη. 
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Σηα ζέκαηα ηωλ 

εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ 

θπξηάξρεζε ε επαηζζεζία 

ηωλ καζεηώλ γηα ην 

πεξηβάιινλ, ηελ πγεία 

θαζώο εθθξάζηεθε θαη  ε 

αγωλία ηνπο γηα ηηο 

αλζξώπηλεο ζρέζεηο  

 

  Είραλ όκωο ηελ 

επθαηξία κέζα από ηηο 

θαιιηηερληθέο ηνπο 

αλεζπρίεο λα επηδείμνπλ 

ζαπκάζηα έξγα θαη λα 

καο εληππωζηάζνπλ κε 

ηνλ θωηνγξαθηθό ηνπο 

θαθό.   

       
 

 

 
 
 
 

σο 
ςφολείο μαρ 
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