Ο Μικρός Πρίγκιπας
Ένα μικρό κορίτσι γνωρίζει έναν γέροντα και
γίνονται φίλοι. Εκείνος την οδηγεί στον
κόσμο του μικρού πρίγκιπα. Σε αυτόν τον
κόσμο θα μάθει την πραγματική φιλία, τη
φαντασία και το θάρρος να καταλάβεις τον
κόσμο και τον εαυτό σου… Μια ταινία που
σου μαθαίνει πώς να παραμείνεις για πάντα
παιδί.
Οδυσσέας Δούσος,
Δανάη Δημητρουλάκη Β1

COCO
Ο Έκτορ, πετυχημένος κιθαρίστας από το Μεξικό, αφήνει τη
γυναίκα και τη μικρή του κόρη, την Κόκο, για να ταξιδέψει στον
κόσμο και να κάνει καριέρα. Τα χρόνια πέρασαν. Η Κόκο έγινε
γιαγιά. Ο Μιγκέλ, ο εγγονός της, καταφέρνει να πάει στη χώρα των
προγόνων και να μάθει από τον Έκτορ την αλήθεια που θα αλλάξει
τις ζωές όλων…
Γιώργος Θεοδωράκης Β1

Ζωούπολη
Η Τζούντι Χοπς, ένα λαγουδάκι,
ονειρεύεται να γίνει αστυνομικός.
Όμως, όλοι την κοροϊδεύουν επειδή
είναι μικρόσωμη. Η Τζούντι τα
καταφέρνει και πηγαίνει στη
Ζωούπολη. Εκεί συναντά μια αλεπού
και μαζί πρέπει να λύσουν το
μυστήριο της χαμένης ενυδρίδας.
Θα τα καταφέρουν τελικά;
Μαρία Αγγελιδάκη Β1

The Polar Express (Το Πολικό Εξπρές)
Ελάτε μαζί μας σε ένα φανταστικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι,
γιατί τα πιο αληθινά πράγματα είναι αυτά που δεν βλέπεις.
Εμείς όμως θα δούμε και θα πιστέψουμε μικρά και μεγάλα
θαύματα που συμβαίνουν στη ζωή μας κάθε μέρα.
Χρυσάννα Θεοδωράκη Β1

Πάντινγκτον 1
Ο Πάντινγκτον, ένα αρκουδάκι, ταξιδεύει από τη ζούγκλα του
Περού στο Λονδίνο για να βρει ένα φιλόξενο σπίτι. Η ζωή στην
πόλη είναι δύσκολη. Ευτυχώς, η οικογένεια Μπράουν τον
φιλοξενεί σπίτι της. Αν και μπελάς, με την καλοσύνη και την
ευγένειά του καταφέρνει να τους κερδίσει όλους. Όλους;
Ευριπίδης Τζανουδάκης Β1

Ο Φερδινάνδος
Ο Φερδινάνδος ήταν ένας τεράστιος ταύρος με
καλή καρδιά. Μετά από φασαρίες τον
φυλάκισαν για να πάρει μέρος στις
ταυρομαχίες. Όμως εκείνος το σκάει μαζί με
την παρέα του και γυρίζει σπίτι του χωρίς να
αγωνιστεί στην αρένα.
Ντέλια Πολίτη Β1

Μαλλιά κουβάρια
Η μάγισσα Γκόθελ αρπάζει τη
Ραπουνζέλ, το κορίτσι με τα
μαγικά μαλλιά, και την κλείνει σε
έναν ψηλό πύργο. Η ζωή της θα
αλλάξει τελείως όταν γνωρίσει
τον Γιουτζίν, έναν κλέφτη, που θα
τη βοηθήσει να βρει την αληθινή
της οικογένεια μετά από πολλές
περιπέτειες. Μια συναρπαστική
ταινία με πολλή δράση.
Nικόλ Δουλγεράκη,
Βασιλική Βιταλάκη Β1

Βρέχει κεφτέδες 2
Ο εφευρέτης Τσέστερ Βι προσλαμβάνει τον Φλιντ να δουλέψει ανάμεσα στους
σπουδαιότερους επιστήμονες. Τι γίνεται όμως όταν η μηχανή του Φλιντ
παράγει μεταλλαγμένα τρόφιμα;
Βαγγέλης Νικολακάκης
Μιχάλης Παναγιουλάκης Β1

Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης
Η Φελισί πηγαίνει στο Παρίσι και γράφεται
σε Σχολή Μπαλέτου. Εκεί γνωρίζει τον
Βίκτορ που γίνεται ο καλύτερός της φίλος.
Θα τα καταφέρει να κάνει το όνειρό της να
κρατήσει για πάντα;
Αλεξία Γαλερού Β1

Μόνος στο σπίτι
Είναι Χριστούγεννα. Ο Κέβιν, ο μικρότερος γιος
μιας οικογένειας, χάνεται στο αεροδρόμιο και
βρίσκεται μόνος του σε μια άγνωστη πόλη. Θα
καταφέρει να ξαναβρεί τους γονείς του και να
νικήσει τους κινδύνους που τον περιμένουν;
Κώστας Δραμηλαράκης
Μανώλης Λαχνιδάκης Β1

Η Αναστασία
Το 1916 ο μάγος Ρασπούτιν καταριέται την
οικογένεια Ρομανώφ. Η μικρή Αναστασία
καταφέρνει να γλιτώσει και μεγαλώνει σε
ορφανοτροφείο. Δέκα χρόνια αργότερα θα
ψάξει να βρει την οικογένειά της με τη
βοήθεια του Ντιμίτρι. Θα τα καταφέρει;
Αντώνης Νεονάκης
Μιχάλης Βαγιωνάκης Β1

Αρχηγός από κούνια
Άραγε ένα μωρό μπορεί να αλλάξει τη ζωή μιας
οικογένειας; Η ταινία είναι η αφήγηση του
7χρονου Τιμ με την ατελείωτη φαντασία. Πόσο
σημαντική είναι τελικά η οικογένεια στη ζωή
μας; Μια ταινία για όλες τις ηλικίες. Μην τη
χάσετε…
Ειρήνη Καλογεράκη Β1

Η Ωραία Κοιμωμένη
Η Αυγούλα κρύβεται στο δάσος για να γλιτώσει
από την κατάρα της μάγισσας Μαγκούφισσας
και να μην τρυπηθεί από αδράχτι. Όμως αυτό
συνέβη. Τρεις νεράιδες θα τη βοηθήσουν και τα
μάγια θα λυθούν όταν βρει την αληθινή αγάπη.
Μαρία Ακουμιανάκη Β1

Τα 101 σκυλιά της Δαλματίας
101 σκυλιά Δαλματίας κινδυνεύουν να χαθούν από την παράξενη
Κρουέλα που θέλει να τα απαγάγει. Τα πανέξυπνα σκυλάκια όμως,
συνεργάζονται και μέσα από αστείες περιπέτειες καταφέρνουν να
ξεφύγουν και να γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους.
Αιμιλία Δασκαλάκη Β1

Τραγούδα
Ένα κοάλα ανοίγει το δικό του θέατρο και προσπαθεί να το
σώσει διοργανώνοντας έναν διαγωνισμό τραγουδιού. Έπειτα
από πολλά μπερδέματα και δυσκολίες, θα καταφέρει να το
σώσει.
Δήμητρα Καλλιτσουνάκη
Παύλος Δελημπαλτίδης Β1

Μαίρη Πόππινς
Οι γονείς του Μάικλ και της Τζέιν
ψάχνουν για μία νταντά. Η Μαίρη
Πόππινς εμφανίζεται από τον ουρανό με
τη μαγική της ομπρέλα. Με τα φοβερά
της κόλπα κερδίζει τις καρδιές των
παιδιών και του μαθαίνει απίθανα
πράγματα. Εσύ ξέρεις τι είναι το
Σουπερκάλιφράτζιλίστικ
εξπλιάλι
ντόσιους;
Δέσποινα Γαυγιωτάκη,
Όλγα Αντωνογιωργάκη Β1

…
Οι μαθητές ετοιμάζουν απογευματινό με τη
βοήθεια του σεφ Μάνου Παναγιωτόπουλου

Κρέπες με γέμιση σοκολάτα υγείας
Υλικά
4-8 ανάλογα το μέγεθος
1.
2.
3.
4.
5.

2 αβγά
1 φλ. γάλα
1/2 κ. γ. αλάτι
1 φλ. αλεύρι
2 κ. σ. λιωμένο βούτυρο ή μαργαρίνη ή λάδι

Οδηγίες
1. Χτυπάμε καλά τα αβγά, προσθέτουμε το γάλα, το
αλάτι, το αλεύρι και το βούτυρο. Σκεπάζουμε και
αφήνουμε για 30 λεπτά.
2. Σε αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε μια μικρή ποσότητα
της ζύμης (ίσα να καλύπτει το τηγάνι), και μόλις ψηθεί
από κάτω, τη γυρίζουμε.
3. Αφήνουμε για λίγο και από την άλλη και τη βγάζουμε
από το τηγάνι.
4. Μπορούμε να τη γεμίσουμε με ότι θέλουμε και ή να τη
φάμε έτσι ή να τη βάλουμε στο φούρνο για να λιώσει
η γέμιση.

Κουλουράκια με χαρούπι
Υλικά

Οδηγίες


Ανακατεύουμε τα υγρά υλικά (εκτός από το
χυμό) σε μπολ και προσθέτουμε τα
μπαχαρικά. Διαλύουμε τη σόδα στο χυμό
και προσθέτουμε στα υπόλοιπα. Σε άλλο
μπολ ανακατεύουμε τα αλεύρια με το
μπέικιν. Προσθέτουμε το μείγμα στα υγρά
και ανακατεύουμε απαλά ώστε να έχουμε
ένα μαλακό ζυμάρι.



Αφήνουμε να ξεκουραστεί μισή ώρα
περίπου. Πλάθουμε σε ότι σχήμα θέλουμε.



Τα αραδιάζουμε σε ταψάκι και τα ψήνουμε
σε προθερμασμένο στους 180 βαθμούς
φούρνο, στη μεσαία σχάρα για 30-35 λεπτά
περίπου, ανάλογα με το φούρνο μας.



Τα αφήνουμε να κρυώσουν και τα
αποθηκεύουμε
σε
μπισκοτιέρα.
Διατηρούνται αρκετές μέρες.

¾ κούπας ελαιόλαδο
½ κούπας χυμό πορτοκαλιού
1 σφηνάκι ρακή ή κονιάκ
1 σφηνάκι χαρουπόμελο
1 κούπα χαρουπάλευρο
1 κούπα αλεύρι ολικής
1 κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις
2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν
1 κουταλάκι του γλυκού σόδα
1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σκόνη
1 /2 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρυδο σκόνη
¼ κουταλάκι γλυκού γαρύφαλλο σκόνη
¾ κούπας αμύγδαλα χοντροκοπανισμένα

Πού μεγαλώσατε;
Μεγάλωσα στην Παλιά πόλη, το σπίτι μου ήταν δίπλα στη Μητρόπολη, θυμάμαι που βγαίναμε
εκεί και παίζαμε. Κάθε Κυριακή η μητέρα μας, μας πήγαινε στην εκκλησία. Τότε υπήρχε ακόμα
εκεί και η εκκλησία των Τριών Ιεραρχών.
Όταν ήσασταν μικρή, τι τρώγατε για πρωινό;
Η μητέρα μου μας έφτιαχνε τηγανίτες με μέλι και τσάι του βουνού ήμασταν τέσσερα αδέρφια
και ήμασταν πολύ αγαπημένοι, άλλες μέρες μας έφτιαχνε στριψούλια με λάδι. Είχαμε δικό μας
ψωμί, η μάνα μας το έβαζε σε πινακωτή και πολλές φορές βάζαμε λάδι πάνω στο ψωμί και το
τρώγαμε, μόνο λάδι καθόλου βούτυρο. Πίναμε και ξινόγαλο, το είχαμε μέσα σε κιούπι.
Ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό;
Μου άρεσαν πολύ οι χοχλιοί με χόντρο. Θυμάμαι, μαζεύαμε τα σαλιγκάρια το καλοκαίρι, που
ήταν μέσα σε πέτρες, γιατί ήταν πιο ‘’καθαρά’’ από αυτά που περπατάνε.
Τι ήταν αυτό που δεν τρώγατε;
Δεν υπήρχαν περιθώρια να μην τρώμε, ότι ‘’βγάζαμε’’ το τρώγαμε. Κρέας τρώγαμε δύο φορές
την εβδομάδα, είχαμε κότες, κουνέλια και η μάνα μου έκανε κιμά με τα μαχαίρια.
Τι τρώγατε για απογευματινό;
Μας έδινε η μάνα μου ψωμί με πελτέ. Είχα μια φίλη, την Έλντα που ο μπαμπάς της είχε
ζαχαροπλαστείο, κάθε απόγευμα παίζαμε σχοινάκι και κυνηγητό, μια μέρα λοιπόν μου ζήτησε να
ανταλλάξουμε το απογευματινό μας. Εγώ της έδωσα το ψωμί με τον πελτέ και αυτήν ένα κοκ που
είχε από το ζαχαροπλαστείο τους, τόσο πολύ της άρεσε που το προτίμησε. Παλιά δεν τρώγαμε
πολλά γλυκά μια φορά όμως την εβδομάδα ο πατέρας μου μας πήγαινε στο «Εθνικό» ήταν ένα
ζαχαροπλαστείο στην παραλία και τρώγαμε παγωτό.

Ερ: Πού γεννηθήκατε;
Γεννήθηκα στη Ρωσία, ήρθα στην Ελλάδα 20 χρονών και από τότε μένω στο Ρέθυμνο.
Ερ: Τι κολατσιό παίρνατε στο σχολείο σας;
Στο σχολείο που πήγαινα δεν παίρναμε φαγητό. Τρώγαμε εκεί, είχε τραπεζαρία και συνήθως
τρώγαμε για πρώτο πιάτο σούπα, δεύτερο πιάτο το φαγητό της ημέρας και τρίτο πιάτο τσάι και
κομπόστα. Θυμάμαι μάλιστα πως όταν ήταν κακός ο καιρός μας λέγανε, οι δάσκαλοί μας, να
κρατάμε και παπούτσια. Είχαμε μια μεγάλη γκαρνταρόμπα και τα αφήναμε εκεί.
Ερ: Πείτε μας ένα παραδοσιακό φαγητό της Ρωσίας;
Το ‘’πιλμένι΄΄ είναι ζύμη βρασμένη με κιμά.
Ερ: Πόσα γλυκά τρώγατε στη Ρωσία;
Στη Ρωσία δεν τρώγαμε πολλά γλυκά είχαμε όμως το ‘’Μέντο’’ που σημαίνει μέλι. Το γλυκό αυτό
είναι φύλλα με μέλι ψημένα και έχουν γέμιση με βούτυρο και μέλι.
Ερ: Πού οφείλεται κατά την άποψή σας η κακή διατροφή;
Πιστεύω στην έλλειψη δικού μας χρόνου, είναι ευκολία το έτοιμο φαγητό.
Ερ: Τι άλλο θυμάστε από το σχολείο σας;
Φορούσαμε στολές και απαγορευόταν τα παιχνίδια. Το σχολείο μας είχε σινεμά και πισίνα. Είχαμε
και οδοντίατρο μέσα στο σχολείο. Οι δάσκαλοί μας ήταν αυστηροί, αλλά τα μαθήματά μας ήταν
πιο εύκολα από τα δικά σας.

ΠΙΛΜΕΝΙ
ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αλεύρι

Φτιάχνουμε τη ζύμη με αλάτι, αλεύρι και χλιαρό νερό
και την αφήνουμε να φουσκώσει. Βάζουμε μέσα στον
κιμά ψιλοκομμένο κρεμμύδι, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι,
λάδι και λίγο νερό. Ζυμώνουμε την ζύμη και την
ανοίγουμε με τον πλάστη μέχρι να γίνει λεπτό το
φύλλο. Με ένα ποτηράκι κόβουμε τη ζύμη σε κύκλους
βάζουμε μέσα τον κιμά και το κλείνουμε σαν
μπουκίτσες. Βράζουμε σε μια κατσαρόλα νερό με αλάτι
και λάδι και βάζουμε μέσα τις μπουκίτσες για 5 λεπτά.

Νερό
Αλάτι
Κιμάς
Μαϊντανός
Κρεμμύδι
Πιπέρι
Λάδι

Χαϊκού
Γ3

Το μπλε φεγγάρι

…

Ένα σπάνιο φαινόμενο σημειώθηκε μετά
από 152 χρόνια στα τέλη Ιανουαρίου.
Συγκεκριμένα στις 31 Ιανουαρίου
συνδυάστηκε μια μπλε σελήνη, μια
σουπερ σελήνη και μια έκλειψη σελήνης.
Το θέαμα ήταν υπέροχο όμως δεν ήταν
ορατό για όλες τις χώρες της γης.
Άννα-Μαρία Ακουμιανάκη

Η Λειψυδρία

Η τρύπα του όζοντος
Η τρύπα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική
εμφάνισε σημαντική συρρίκνωση φέτος και είχε την
μικρότερη έκταση από το 1998, σύμφωνα με στοιχεία
από δορυφόρους, μετεωρολογικά μπαλόνια και
επίγεια
όργανα
(φασματοφωτόμετρα)
της
Αμερικάνικης Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) και της
Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ)
των ΗΠΑ. Οι επιστήμονες συνεργάζονται για να
παρακολουθούν την εξέλιξη του όζοντος. Είναι αυτό
που περιμέναμε να δούμε, δεδομένων των θερμών
καιρικών συνθηκών στη στρατόσφαιρα της
Ανταρκτικής. Στο αποκορύφωμα της, στις 11
Σεπτεμβρίου φέτος, η τρύπα του όζοντος έφτασε τα 7,6
εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια, μια έκταση περίπου
δυόμιση φορές μεγαλύτερη από τις ΗΠΑ. Όσο
θερμότερες μάζες αέρα φτάνουν στη στρατόσφαιρα,
τόσο περιορίζεται η τρύπα του όζοντος, κάτι που
συνέβη τόσο φέτος όσο και πέρυσι. Παρόλα αυτά, η
τρύπα παραμένει μεγάλη, επειδή παραμένουν υψηλά
τα επίπεδα των χημικών ουσιών που έχουν παραχθεί
στο παρελθόν και συνεχίζουν να καταστρέφουν το
όζον.
Δέσποινα Κρεβετζάκη

Σήμα S.O.S. Το πολύτιμο νερό μας τελειώνει
ολοκληρωτικά. Δεν πρέπει να το σπαταλάμε
άσκοπα χωρίς να υπάρχει λόγος. Αν ο άνθρωπος
δεν πιει νερό για τρεις μέρες θα πάθει
αφυδάτωση.
Επιπλέον, οι βροχοπτώσεις μειώνονται, το κλίμα
γίνεται θερμότερο, με τις ζεστές ημέρες του
χρόνου να είναι πια περισσότερες. Επίσης,
χρειάζεται να γίνουν υποδομές για τη συλλογή
του πόσιμου νερού.
Τέλος, αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι
είναι να μην αφήνουμε το νερό να τρέχει
συνέχεια όταν πλενόμαστε, να μην γεμίζουμε
την μπανιέρα με νερό όταν κάνουμε μπάνιο και
να φωνάζουμε αμέσως τον υδραυλικό για να
φτιάχνει τις βλάβες στο δίχτυο της ύδρευσης.
Παναγιώτης Κιντάς

Το νερό εξαφανίζεται!!!
Στο Κέιπ Τάουν της Ν. Αφρικής, η έλλειψη νερού, φέρνει σε μεγάλο κίνδυνο τους κατοίκους που αντιμετωπίζουν
την χειρότερη ξηρασία του τελευταίου αιώνα. Η «Ημέρα Μηδέν» για το Κέιπ Τάουν πλησιάζει: τον Απρίλιο, η
πόλη θα ξεμείνει τελείως από νερό. Η καταστροφή που θα αντιμετωπίσει το Κέιπ Τάουν θα ξεπεράσει την 11η
Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, προειδοποιεί η κυβέρνηση της Ν. Αφρικής.
Το 2014, ανακηρύχθηκε ως μια από τις πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου. Όμως, τα πράγματα άλλαξαν εξαιτίας
της συνεχούς ξηρασίας και της αύξησης της θερμοκρασίας της Γης καθώς και γιατί οι κάτοικοι κατανάλωσαν όλα
τα αποθέματα νερού χωρίς να τα αναπληρώσουν. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για έναν από τους
μεγαλύτερους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής – και η Αφρική είναι από τις πιο ευαίσθητες ηπείρους.
Οι κάτοικοι ανησυχούν για το χάος που θα ακολουθήσει όταν στερέψουν οι βρύσες και ο δήμος του Κέιπ Τάουν
θα διακόψει εντελώς την παροχή νερού προς σπίτια και επιχειρήσεις έως ότου ξαναβρέξει. Οι Αρχές της πόλης
κάνουν αγώνα δρόμου για να ολοκληρώσουν εργασία αφαλάτωσης. Από την 1η Φεβρουαρίου πάντως, οι
κάτοικοι του Κέιπ Τάουν πληρώνουν υψηλά πρόστιμα αν ξεπερνάνε την ανώτατη ποσότητα νερού που
δικαιούται κάθε μέρα. Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία θα είναι μεγάλοι εξαιτίας των μεταδοτικών ασθενειών
που προκαλούνται από την έλλειψη καθαριότητας. Οι κάτοικοι δε θα μπορούν να ποτίσουν τις καλλιέργειες
τους και πολλές επιχειρήσεις, θα αναγκαστούν να κλείσουν.
Η διαφορά πλουσίων και φτωχών, δημιουργεί μεγαλύτερη αδικία γιατί: α) Όσοι μπορούν, προσπαθούν να
βρουν νερό ανοίγοντας γεωτρήσεις στις περιουσίες τους ή αγοράζοντας μηχανήματα αφαλάτωσης θαλασσινού
νερού και β) στις φτωχογειτονιές, ο κόσμος προμηθεύεται νερό από κοινόχρηστες βρύσες και το μεταφέρει σε
κουβάδες στην καλύβα του αλλά την ίδια στιγμή στις γειτονιές των πλουσίων οι εκατομμυριούχοι
χρησιμοποιούν τις πισίνες τους!!
Μαριάντζελα Γεωργουλάκη

Γιατί υπάρχουν αδέσποτα ζώα;
Οι άνθρωποι συζητούν για το μεγάλο πρόβλημα
με τα αδέσποτα ζώα και πρέπει όλοι να δώσουν
σημασία για να αντιμετωπιστεί. Οι άνθρωποι
φοβούνται πολλές φορές τα ζώα που τα βλέπουν
στο δρόμο μόνα χωρίς νερό και φαγητό γιατί
μπορεί να νιώθουν ότι είναι επιθετικά και άγρια
ή κάποιοι μόλις το βαρεθούν το ζωάκι που το
παίρνουν σε μικρή ηλικία μετά το
εγκαταλείπουν στο δρόμο. Για να σταματήσουν
να συμβαίνουν όλα αυτά θα πρέπει να βάζουν
τσιπάκι σε όλα τα ζώα, και να τα στειρώνουν.
Αλέξανδρος

Η χελώνα Καρέτα-Καρέτα
Η χελώνα Καρέτα-Καρέτα είναι ερπετό που ζει στη θάλασσα. Ζυγίζει κατά μέσο όρο 135 κιλά και το μήκος της
φτάνει το 1 μέτρο. Τρέφεται με τσούχτρες, καλαμάρια, χταπόδια και θαλάσσια φυτά. Ζει στη Μεσόγειο, τον
Ατλαντικό, τον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό. Είναι το μοναδικό είδος θαλάσσιας χελώνας της Μεσογείου που
αναπαράγεται στην Ελλάδα. Τη συναντάμε στη Ζάκυνθο, την Κρήτη, τη Ρόδο και την Πελοπόννησο.
Γεννάει τα αυγά της στην αμμουδιά. Οι θηλυκές αφού ωριμάσουν επιστρέφουν κάθε δύο χρόνια στον τόπο που
γεννήθηκαν οι ίδιες για να αφήσουν τα αυγά τους. Γεννάνε τους καλοκαιρινούς μήνες, αργά το βράδυ. Τα
νεογέννητα, περίπου 100 σε κάθε φωλιά, έχουν μήκος 5 εκ. και ζυγίζουν 17 γραμμάρια. Μόλις εκκολαφθούν (2
μήνες μετά τη γέννησή τους) ανεβαίνουν όλα μαζί στην άμμο και τρέχουν αμέσως προς την θάλασσα.
Οι θαλάσσιες χελώνες είναι πανάρχαια ζώα. Υπάρχουν από την εποχή των δεινοσαύρων κι όμως τώρα κοντεύουν
να εξαφανιστούν! Αυτό γιατί με την ανάπτυξη του τουρισμού κινδυνεύουν να χαθούν οι ήσυχες παραλίες
ωοτοκίας τους στη Μεσόγειο. Ένας άλλος λόγος που χάνονται είναι ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις χελώνες
για τροφή. Τις κυνηγούν για το κρέας τους ή για να φτιάξουν χελωνόσουπα. Το λίπος τους χρησιμοποιείται για
την κατασκευή σαπουνιών και καλλυντικών. Επίσης απ’ το καβούκι τους φτιάχνουν χτένες, βούρτσες, σκελετούς
γυαλιών, κουμπιά ακόμα και κοσμήματα. Από το δέρμα τους κατασκευάζουν πορτοφόλια ή παπούτσια. Ακόμα,
οι άνθρωποι σκοτώνουν τις θαλάσσιες χελώνες για να τις ταριχεύσουν και να τις κρεμάσουν στον τοίχο τους σαν
διακόσμηση.
Σήμερα υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τις θαλάσσιες χελώνες και απαγορεύουν το εμπόριο των προϊόντων
που προέρχονται από αυτές. Στη χώρα μας απαγορεύεται η αλιεία, η κακοποίηση και η ταρίχευση των θαλάσσιων
χελωνών. Δυστυχώς όμως δεν υπακούν όλοι στους νόμους.
Μάρκος Λιοδάκης

Η Φιλία
Πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς φίλους;
Η φιλία είναι ευλογία, το να έχεις κάποιον να μιλήσεις εκτός από την οικογένειά σου είναι μια βοήθεια που
μόνο ένας καλός φίλος μπορεί να προσφέρει.
Οι πραγματικοί φίλοι είναι πάντα δίπλα μας. Μας στηρίζουν και μας βοηθάνε στις δύσκολες στιγμές, χαίρονται
στις χαρές και τις επιτυχίες μας ειλικρινά και χωρίς ζήλια. Μας λένε πότε κάνουμε λάθος και μας βοηθάνε να
γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Επίσης, μας πιέζουν να αγαπάμε τον εαυτό μας όπως ακριβώς είναι.
Οι φίλοι μας κάνουν να νιώθουμε μία ζεστασιά, μία οικειότητα με τους άλλους ανθρώπους. Επίσης μας κάνουν
χαρούμενους.
Το να μην έχεις φίλους δεν σε βοηθά στο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος και να εξελιχθείς. Το ακριβώς αντίθετο.
Σε απομονώνει και σε κάνει να νιώθεις μοναξιά.
Το συμπέρασμα είναι, ότι όσοι δεν έχουν φίλους καλό είναι να προσπαθήσουν να βρουν. Μόλις βρουν θα
δούνε ότι η ζωή τους θα αλλάξει προς το καλύτερο. Για να τους κρατήσουν όμως πρέπει να μην τους
παραμελούν και να είναι ειλικρινείς μαζί τους αλλιώς δεν θα είναι πραγματικοί φίλοι.
Μαρισάνθη Αναστασάκη

Πρωινό από τα χεράκια του… ρομπότ!
Ο όρος ρομπότ προέρχεται από τη λέξη «robota», η
οποία σημαίνει εργασία. Τα ρομπότ είναι μηχανές,
οι οποίες κατασκευάστηκαν για να βοηθήσουν τους
ανθρώπους να κάνουν κάποιες εργασίες
ευκολότερα, γρηγορότερα και με περισσότερη
ασφάλεια. Στην ελληνική μυθολογία, ο Τάλως ήταν
ένα είδος ρομπότ που κατασκεύασε ο Ήφαιστος για
τον Μίνωα με σκοπό την προστασία της Κρήτης.
Στην πραγματικότητα, το πρώτο ρομπότ
κατασκευάστηκε το 1961 και χρησιμοποιήθηκε στην
κατασκευή αυτοκινήτων σε μία επικίνδυνη εργασία,
κατά την οποία οι άνθρωποι εισέπνεαν τοξικά αέρια
και κινδύνευαν να τραυματιστούν. Αργότερα,
λειτούργησαν ρομπότ ως τεχνητά μέλη σώματος για
άτομα με ειδικές ανάγκες (π.χ. ρομποτικό χέρι,
ρομποτικό μπαστούνι τυφλών). Η ρομποτική
αξιοποιήθηκε πολύ στην Ιατρική. Στη χειρουργική με
τη βοήθεια ρομποτικής κάμερας αντιμετωπίζονται
ιατρικά προβλήματα χωρίς να γίνονται χειρουργικές
επεμβάσεις. Το 1992, ο Δάντης, ένα ρομπότ, μπήκε
στον κρατήρα ενός ηφαιστείου και συγκέντρωσε
σπουδαία ευρήματα για τους επιστήμονες. Επίσης,
η εξερεύνηση των πλανητών του ηλιακού
συστήματος έχει πραγματοποιηθεί από ρομποτικές
διαστημικές συσκευές (δορυφόροι), ώστε να μην
κινδυνεύουν να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Επιπλέον,
μηχανές-ρομπότ χρησιμοποιούνται καθημερινά
τόσο σε εργοστάσια (π.χ. στη συσκευασία), όσο και
στα σπίτια μας (π.χ. σκούπες-ρομπότ για την
καθαριότητα).
Τα ρομπότ έχουν μπει στη ζωή μας, κάνοντας
εργασίες
δύσκολες,
επικίνδυνες,
βαρετές,
πολύπλοκες, βρώμικες. Η ρομποτική εξυπηρετεί τον
άνθρωπο, κάνει τη ζωή του ευκολότερη, δημιουργεί
νέα επαγγέλματα και βοηθάει στην πρόοδο των
επιστημών.
Στο μέλλον, η ρομποτική θα εξελιχθεί περισσότερο
και είναι πιθανό να κυκλοφορούν ανάμεσά μας
ρομπότ: στο σπίτι, στο σχολείο, στον δρόμο, στην
εργασία. Σκεφτείτε ένα ρομπότ να μας ξυπνάει, να
μας ετοιμάζει πρωινό και να οδηγεί το αυτοκίνητο
μέχρι το σχολείο ή τη δουλειά.
Ειρήνη Δημητρακάκη

Το σύνδρομο του ΤΕΤΡΙΣ
Το Τέτρις είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι με
τουβλάκια που πέφτουν και πρέπει να
ταιριάξουν, αποτελεί από μόνο του σημείο
αναφοράς. Έρευνες έχουν διαπιστώσει το
«σύνδρομο Τέτρις». Μετά από πολλές ώρες
παιχνιδιού, ο χρήστης αρχίζει να φαντάζεται
πολύχρωμα τουβλάκια να πέφτουν από το ταβάνι
του δωματίου που βρίσκεται και ταυτόχρονα
κάνει σκέψεις εκεί που κάθεται, ποιο τουβλάκι να
μπει στο δωμάτιο. Έχει αναφερθεί ότι οι χρήστες
βλέπουν ακόμη και όνειρα με τα τουβλάκια του
παιχνιδιού. Πολλοί που πάσχουν από αυτό το
συγκεκριμένο σύνδρομο, «όταν γεμίσουν το
δωμάτιο τους» με φανταστικά πολύχρωμα
τουβλάκια, συνεχίζουν να σκέφτονται πως θα
γεμίσουν το σπίτι, την πολυκατοικία, τη γειτονιά
τους και στο τέλος ολόκληρη την πόλη. Στις ΗΠΑ,
έχουν αναφερθεί τροχαία δυστυχήματα επειδή ο
οδηγός αφηρημένος αντί να έχει την προσοχή του
στο δρόμο, σκεφτόταν τουβλάκια.
Ραφαέλα Γαγάνη

Τα πιο γνωστά παιχνίδια του κόσμου
έχουνε γενέθλια
Τα LEGO είναι τόσο γνωστά που ακόμα και οι
μεγάλοι κάνουν συλλογή από αυτά. Λίγοι, όμως,
ξέρουν την ιστορία τους.
Το 1932 η σύζυγος του μαραγκού Όλε Κιρκ
Κρίστιανσεν πέθανε και τον άφησε μόνο με τα
τέσσερα παιδιά τους. Ο Κρίστιανσεν για να
παρηγορήσει τα παιδιά του, έφτιαξε τις πρώτες
φιγούρες LEGO από ξύλο. Είχαν μορφές ζώων και
στα παιδιά άρεσαν πάρα πολύ. Τους έδωσε το
όνομα LEGO που στη δανέζικη γλώσσα σημαίνει
«παίζω καλά». Πιο μετά ανακάλυψε ότι στα
λατινικά σημαίνει «συναρμολογώ».
Αργότερα, σταμάτησε να χρησιμοποιεί το ξύλο
και άρχισε να χρησιμοποιεί το πλαστικό. Έτσι
δημιουργήθηκαν τα γνωστά τουβλάκια LEGO. Τον
Ιανουάριο το 1958 το εργοστάσιο των LEGO πήρε
ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την κατασκευή
αυτών των παιχνιδιών.
Επίσης, στις μέρες μας φτιάχνονται LEGO ταινίες,
πάρκα LEGO ακόμα και η Ακρόπολη και ρομπότ
LEGO. Φέτος κλείνουν 60 χρόνια από τη
δημιουργία των πρώτων LEGO παιχνιδιών.
Δημήτρης Κοτσιφάκης

Η καταστροφή των Δεινοσαύρων
Τα προβλήματα εξέλιξης των δεινοσαύρων είχαν αρχίσει ήδη πριν πέσει ο αστεροειδής μιλάμε για 66
εκατομμύρια χρόνια πριν.
Ανατροπή στην θεωρία για την εξαφάνιση των δεινοσαύρων προκαλεί μια νέα μελέτη, σύμφωνα με την οποία
η πτώση του αστεροειδούς στη Γη δεν ήταν η μοναδική αιτία.
Ο Μεγάλος αστεροειδής, έπεσε στο Μεξικό και οι επιστήμονες είχαν αποδώσει σε αυτόν την εξαφάνιση των
δεινοσαύρων.
Οι ερευνητές προχώρησαν με βάση τα απολιθώματα που έχουν βρεθεί και με τη βοήθεια εξέλιξης του αριθμού
των δεινοσαύρων. Η ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε μείωση πληθυσμού σε όλα τα είδη των
δεινοσαύρων, πιο γρήγορη στους μακρολαίμηδες δεινοσαύρους (τα σταυρόποδα) και πιο αργοί στα θηρόποδα,
όπως και ο τρομερός Τυρανόσαυρος Ρεξ. Έως τώρα σύμφωνα με δημοσιεύματα του Αθηναϊκού πρακτορείου,
οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η εξαφάνιση των δεινοσαύρων ήρθε ξαφνικά.
Η νέα μελέτη ανατρέπει αυτή την εικόνα «Δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο. Μολονότι η πτώση του αστεροειδούς για
την τελική εξαφάνιση των δεινοσαύρων είναι σαφές ότι ήδη είχαν περάσει πια στην εξελικτική ακμή τους»,
δήλωσε ο Δρ. Σακαμότο.
Όταν έπεσε ο γιγάντιος αστεροειδής στον πλανήτη μας προκάλεσε μεγάλες πυρκαγιές και σήκωσε τεράστια
νέφη σκόνης στην ατμόσφαιρα, μπλοκάροντας έτσι την ηλιακή ακτινοβολία, ρίχνοντας τη θερμοκρασία και
επιφέροντας εκτεταμένη απώλεια στη βλάστηση.
Ο γιγάντιος αστεροειδής έφερε οικολογική καταστροφή, από την οποία δεν κατάφεραν ποτέ να επιβιώσουν οι
δεινόσαυροι.
Η εξέλιξη αυτή άνοιξε το δρόμο για την επικράτηση των θηλαστικών και τελικά του ανθρώπου.
Παναγιώτης Βελονάκης

Μαθαίνουμε παίζοντας…
Σταυρόλεξο Αντίθετα-Συνώνυμα

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Κάθετα
Το αντίθετο του «αργά»
Το αντίθετο του «κάτω»
Το αντίθετο του «δίπλα»
Οριζόντια
Το αντίθετο του «ανεβαίνω»
Συνώνυμη της λέξης
«εκκλησία»
Συνώνυμη της λέξης
«φτιάχνω»

1

3

4

5

6
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Οι μαθητές του Δ2 εργάστηκαν στο πλαίσιο του project με
θέμα «Η ελιά», έγραψαν και κατασκεύασαν...

Η ΕΛΙΑ
Η ελιά πρωτοεμφανίστηκε στην ανατολική Μεσόγειο. Κάποιοι αρχαιολόγοι με ανασκαφές που έκαναν στις
Κυκλάδες βρήκαν απολιθωμένα φύλλα ελιάς, τα οποία είναι περίπου 50 – 60.000 ετών. Η ελιά ευδοκιμεί σε
κλίματα εύκρατα, όπως στην Ελλάδα, στην Ιταλία στην Ισπανία, στην Τουρκία, την Αλγερία και αλλού
Η περιοχή στην οποία καλλιεργούνται ελαιόδενδρα ονομάζεται "ελαιώνας". Ο καρπός της ελιάς ωριμάζει στα
μέσα προς τέλη του φθινοπώρου, οπότε και ξεκινάει η συγκομιδή, ή το λιομάζωμα.
Η ελιά είναι το σύμβολο της ειρήνης και της νίκης. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η θεά Αθηνά έδωσε δυο δώρα
στους αρχαίους Έλληνες. Τη σοφία, αλλά επειδή δεν φτάνει για να διατηρηθεί η ζωή τους χάρισε και την ελιά.
Η ελιά αποτελεί ιερό δέντρο από τα αρχαία χρόνια και βρίσκεται υπό την προστασία της θεάς Αθηνάς. Όπως
μας θυμίζει ο αρχαίος μύθος, στον αγώνα μεταξύ των θεών για την ανάδειξη του προστάτη των Αθηνών, που
έγινε στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, νικήτρια βγήκε η Αθηνά δωρίζοντας στους Αθηναίους την πρώτη ελιά
του κόσμου, που φύτρωσε εκεί όπου χτύπησε το δόρυ της. Το δέντρο αυτό ήταν χρήσιμο για τη διατροφή, το
φωτισμό, τη θέρμανση, την υγεία και τον καλλωπισμό των Αθηναίων. Από τότε τα ελαιόδεντρα γύρω από την
Αθήνα έγιναν ιερά. Αλίμονο σ' όποιον τολμούσε να τις πειράξει, αφού η τιμωρία ήταν ο εξοστρακισμός ή
θάνατος.
Τα κλαδιά της, στην αρχαιότητα, τα έκαναν στεφάνια (ο κότινος) για να στεφανώνουν τους νικητές των
Ολυμπιακών Αγώνων, και το λάδι το έδιναν στους νικητές των Παναθηναϊκών Αγώνων που γίνονταν για να
τιμήσουν τη θεά Αθηνά.
Το ελαιόλαδο από πολύ παλιά το χρησιμοποιούσαν για το φωτισμό των σπιτιών (λύχνοι)και των δημόσιων
κτιρίων. Στο ναό της Αθηνάς, όλο το χρόνο υπήρχε λυχνάρι που έκαιγε όλο το χρόνο. Ακόμα με το λάδι
έφτιαχναν αρωματικά λάδια και περιποιούνταν το σώμα τους.
Στη χριστιανική θρησκεία χρησιμοποιούσαν το λάδι, όπως και το κρασί με το σιτάρι, σε πολλές θρησκευτικές
τελετές (Άγιο Ευχέλαιο).
Από το 4000 π.Χ. ήταν γνωστή η χρήση του ελαιολάδου για θεραπευτικούς σκοπούς. Ο Ιπποκράτης ο πατέρας
της Ιατρικής, το περιγράφει σαν το τέλειο θεραπευτικό για δερματολογικές ασθένειες, μυϊκούς πόνους,
θεραπεία του έλκους και της χολέρας, φλεγμονές των ούλων, αϋπνία, ναυτία, πυρετό και στομαχικούς πόνους.
Στην ιστορία των αρχαίων Αιγυπτίων αναφέρεται ότι το εκχύλισμα από τα φύλλα της ελιάς το
χρησιμοποιούσαν για την διατήρηση του σώματος των νεκρών (μούμιων), αφού παρεμπόδιζε την ανάπτυξη
μικροοργανισμών που καταστρέφουν τις σάρκες.
Οι μαθητές του Δ2

To λάδι
Η γεύση μου μαγειρεμένο
δίνει μια νότα μαγική
γιατί η μάνα μου από πάντα
ήτανε εξαιρετική!
Τον ήλιο χρησιμοποιεί για να με αναθρέψει
μα δε θα γίνω νόστιμο
εάν πολύ δε βρέξει.
Όλο το χρόνο καλλιεργεί
ο άνθρωπος το χώμα
και βγαίνω απ’ το ελαιόδεντρο
η ελιά σαν γίνει λιώμα.
Έχω το χρώμα χρυσαφιού
κι είμαι ελαφρύ σαν χάδι,
είμαι πολύτιμο υλικό
και με φωνάζουν λάδι.
Το δικό μας ποίημα για το λάδι
Παπαδάκη Στέλλα

Συνεργαστήκαμε με τους γονείς μας…
και δημιουργήσαμε:
μέσα μαζικής μεταφοράς, από την άμαξα έως το σινούκ…

Ταξιδεύοντας με «Το ευλογημένο καράβι»
Οι μαθητές του Δ3 «ζωγραφίζουν» το ποίημα
του Ζαχαρία Παπαντωνίου

«Πού πας καραβάκι

Ανέμοι σφυρίζουν

«Για χώρα πηγαίνω,

με τέτοιον καιρό,

και πέφτει νερό,

πολύ μακρινή,

σε μάχεται η θάλασσα,

«Πού πας καραβάκι

θα φέξουνε φάροι

δε τη φοβάσαι;

με τέτοιον καιρό;»

πολλοί να περάσω,

βοριάδες, νοτιάδες,

«Κι κάβοι αν σου στήσουν

και πάρει τους ναύτες

θα βρω, μα θα φτάσω

τη νύχτα καρτέρι,

και τον τιμονιέρη;

με πρίμο αγεράκι,

επάνω σου να σπάσει

«Πού πας καραβάκι

μ’ ακέριο πανί».

το κύμα, θεριό,

με τέτοιον καιρό;»

Οι μικροί δημοσιογράφοι του Ε1

Ηχορύπανση
Είναι αλήθεια ότι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα των σύγχρονων πόλεων είναι η ηχορύπανση.
Ηχορύπανση , όπως λέει και η λέξη, είναι ο ήχος που ρυπαίνει. Πιο συγκεκριμένα, είναι ο θόρυβος στην
ατμόσφαιρα που είναι έντονος και ενοχλητικός .
Τους παράγοντες που προκαλούν την ηχορύπανση τους συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή. Αναλυτικότερα,
τα αίτια είναι οι κόρνες των αυτοκινήτων, οι μηχανές, η έντονη μουσική, οι σειρήνες, οι ήχοι των ζώων και
έργα στους δρόμους της πόλης (κομπρεσέρ). Επίσης, ηχορύπανση προκύπτει γενικότερα από τα μέσα μαζικής
μεταφοράς και τις φωνές των ανθρώπων.
Η ηχορύπανση, λοιπόν, είναι λογικό να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στη ζωή μας. Κάποιες από αυτές τις
συνέπειες είναι: προβλήματα στην ακοή-κώφωση, ζαλάδες-ίλιγγος, πονοκέφαλος, δυσκολία στη συγκέντρωση.
Όσον αφορά στην υγεία μας σημαντική συνέπεια είναι και η υψηλή πίεση που προκαλείται από την
ηχορύπανση.
Τις αρνητικές συνέπειες της ηχορύπανσης τις αντιμετωπίζει και το σχολείο μας που είναι σε κεντρικό σημείο
της πόλης.
Με αφορμή την τοποθεσία του σχολείου μας και το πρόβλημα της ηχορύπανσης που αντιμετωπίζει,
αποφασίσαμε να πάρουμε συνέντευξη από τον διευθυντή του σχολείου μας, για να ενημερωθούμε σχετικά με
τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος. Σύμφωνα με τον διευθυντή μας, για να προστατευτούμε από
τις συνέπειες της ρύπανσης αυτής, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων παίζει μουσική στα μεγάφωνα του
σχολείου μας, προκειμένου να ελαττωθεί ο θόρυβος των αυτοκινήτων και γενικότερα των θορύβων της πόλης.
Επιπλέον, όπως μας είπε ο διευθυντής, έχει ήδη συζητηθεί η δράση για να φυτευτούν φυτά που θα
περιορίσουν τον έντονο θόρυβο. Μια καλή ιδέα που προτείναμε και συμφώνησε και ο διευθυντής είναι η
μετακίνηση με ποδήλατο, όχι μόνο των μαθητών αλλά και όλων των κατοίκων της πόλης μας.
Εξίσου αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης της ηχορύπανσης είναι η χρήση ωτοασπίδων και ο σεβασμός
στις ώρες κοινής ησυχίας, τρόποι που αφορούν όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Τέλος, μια σύγχρονη λύση
είναι η ηχομόνωση στα κτίρια και η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στους δρόμους.
Συμπερασματικά, η ηχορύπανση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες και
είναι στο χέρι όλων μας να το ελαττώσουμε ή ακόμα και να το εξαφανίσουμε εντελώς.
Οι μαθητές & οι μαθήτριες του Ε1

ΣΤΙΒΕΝ

ΧΟΚΙΝΓΚ

O Στήβεν Γουίλιαμ Χόκινγκ ήταν Βρετανός
θεωρητικός φυσικός, κοσμολόγος, συγγραφέας και
διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Θεωρητικής
Κοσμολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.
Γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1942 στην Οξφόρδη,
Ηνωμένο Βασίλειο, και πέθανε στις 14 Μαρτίου
2018 στο Κέιμπριτζ, Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε τρία
παιδιά την Λούση Χόκινγκ, τον Ρόμπερτ Χόκινγκ και
τον Τίμοθι Χόκινγκ. Παντρεύτηκε δυο φορές την
Ελέιν Μέισον, το 1995 και το 2006, ενώ το 1965
παντρεύτηκε την Τζέιν Γουάιλντ.
Ο Χόκινγκ έδειξε από νωρίς το ενδιαφέρον του για
τα Μαθηματικά, ενώ ο πατέρας του ήθελε να
ασχοληθεί με την Ιατρική και να τον στείλει για
σπουδές στην Οξφόρδη. Η οικογένεια όμως δεν είχε
τα απαραίτητα χρήματα και ο Στίβεν έδωσε
εξετάσεις για υποτροφία. Τελικά, όταν ήρθε η ώρα
των εξετάσεων για την υποτροφία, ο Χόκινγκ…
αρίστευσε στο μάθημα της φυσικής. Το
πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ωστόσο, δεν είχε
κατεύθυνση μαθηματικών. Έτσι, ο Χόκινγκ
συμβιβάστηκε με τη Φυσική.
Το δυνατό μυαλό του ξεχώρισε από νωρίς. Στην
πορεία των σπουδών του και της καριέρας του ο
Χόκινγκ έγινε επίτιμος συνεργάτης της Βασιλικής
Εταιρείας των Τεχνών, ισόβιο μέλος στην
Επισκοπική Ακαδημία Επιστημών και αποδέκτης
του Προεδρικού Μεταλλίου της Ελευθερίας, το
υψηλότερο πολιτικό βραβείο στις Ηνωμένες
Πολιτείες.
Το βιβλίο του «Το Χρονικό του Χρόνου» έμεινε στη
λίστα με τα best-selΙer της Βρετανικής Sunday Times
για 237 εβδομάδες σπάζοντας ρεκόρ.
Ο Χόκινγκ, από τα 21 του χρόνια, έπασχε από τη
νόσο του κινητικού νευρώνα (μυατροφική πλευρική
σκλήρυνση), κατάσταση που εξελισσόταν κατά τη
διάρκεια των ετών. Έμεινε σχεδόν εξ ολοκλήρου
παράλυτος και επικοινωνούσε μέσω συσκευής
παραγωγής ομιλίας.
Ε1
Κασιμάτη Δέσποινα

ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ: ΤΟ ΣΚΑΘΑΡΙ ΤΗΣ ΚΟΠΡΙΑΣ
Κρατάει από την... εποχή των δεινοσαύρων.
Στην Ιστορία της Αρχαίας Αιγύπτου ο σκαραβαίος
θεωρούνταν ιερός και συμβόλιζε τον θεό του Ήλιου.
Τα σκαθάρια πέφτουν με τα μούτρα στις σβουνιές
και αρχίζουν να τις τεμαχίζουν με τις πριονωτές
μουσούδες και τα «χέρια» τους. Σε λίγα λεπτά
σχηματίζουν από το φρέσκο υλικό τους μια μπάλα.
Ανεβαίνουν επάνω της και χορεύουν σαν
θριαμβευτές και έπειτα μισοκατεβαίνουν και
αρχίζουν να τη σπρώχνουν με «όπισθεν» προς
άγνωστη για εμάς κατεύθυνση.
Εκείνο που δεν θα δει κανείς είναι το τι κάνουν οι
σκαραβαίοι με όλες αυτές τις μπάλες κοπριάς που
μαζεύουν καθημερινά: από αυτές που θάβουν, οι
περισσότερες δεν είναι για «φαγητό του χειμώνα»
αλλά για «θερμοκοιτίδα» των απογόνων τους.
Ο χορός του σκαραβαίου πάνω στην μπάλα
κοπριάς, αμέσως μόλις τη φτιάξει αλλά και κατά
διαστήματα όταν την σπρώχνει, ήταν ανέκαθεν ένα
μυστήριο για τους επιστήμονες.
Η πρώτη απάντηση ήρθε τον Οκτώβριο 2012 από
έναν Σουηδό καθηγητή Βιολογίας ο οποίος
διαπίστωσε ότι ο σκαραβαίος απλά ανεβαίνει για
να... δροσίσει τα πόδια του από το περπάτημα πάνω
στο ηλιοπυρωμένο έδαφος.
Αυτή η συμπεριφορά ήταν ήδη πρωτοφανούς
εξυπνάδας για έντομα, αλλά δεν ήταν τίποτε
μπροστά σε εκείνα που βρήκε τις επόμενες δύο
χρονιές ο Σουηδός καθηγητής: Οι σκαραβαίοι, όταν
πρωτοανεβαίνουν
στην
μπάλα
τους,
στριφογυρνούν κοιτάζοντας προς τον ουρανό
επειδή... τον φωτογραφίζουν! Ναι, διαπιστώθηκε
ότι καταγράφουν στον εγκέφαλό τους τη θέση του
Ήλιου, της Σελήνης, των άστρων και του Γαλαξία και
τα χρησιμοποιούν ως GPS για να συνεχίσουν
απαρέγκλιτα το κύλημα της μπάλας προς τη φωλιά
τους είτε είναι μέρα είτε νύχτα.
Ε1
Δεληγιώργης Αντώνης
Κρίκης Σώζων

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2018»
με θέμα: «Ο Οδυσσέας στη Χώρα του Διαδικτύου»
οι μαθητές του Ε1 έγραψαν και δημιούργησαν …

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο
Την τελευταία δεκαετία ο υπολογιστής και το διαδίκτυο έχουν μπει για τα καλά στη ζωή όλων μας και
βρίσκονται σε όλα τα σπίτια και σε κάθε παιδικό δωμάτιο. Υπάρχουν, όμως, πολλοί κίνδυνοι στο διαδίκτυο
που πρέπει να τους γνωρίζουν οι γονείς και τα παιδιά για να μάθουν πώς να προφυλάσσονται από αυτούς.
Οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο, η παραβίαση της ιδιωτικότητας, ο διαδικτυακός
εκφοβισμός και η παιδική πορνογραφία.
ΕΘΙΣΜΟΣ: Πολλά παιδιά εθίζονται στο διαδίκτυο και περνούν πολλές ώρες μπροστά από τον υπολογιστή τους
παίζοντας παιχνίδια ή συζητώντας με τους διαδικτυακούς τους φίλους.
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Κάθε μέρα στο διαδίκτυο πρέπει να δίνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία για να
κάνουμε κάποιες ενέργειες, όπως να συνδεθούμε στο email μας, να αγοράσουμε από κάποιο ηλεκτρονικό
κατάστημα, κ.ά. Υπάρχουν, όμως, κάποιοι (π.χ. οι hackers) που μπορούν να «παραβιάσουν» τον υπολογιστή
μας, να εντοπίσουν τα «ίχνη» μας στο διαδίκτυο και να πάρουν τα προσωπικά μας στοιχεία για να τα
χρησιμοποιήσουν όπως αυτοί θέλουν.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Μερικά παιδιά γίνονται θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού, γιατί δέχονται για
φίλους τους στο διαδίκτυο άγνωστους ανθρώπους που γράφουν γι’ αυτά υβριστικά μηνύματα ή ανεβάζουν
φωτογραφίες και τα κοροϊδεύουν.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ: Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν σημειωθεί πολλά περιστατικά παιδικής πορνογραφίας,
γιατί κάποιοι ενήλικες «παγιδεύουν» μικρά παιδιά και ζητούν από αυτά να κάνουν ακατάλληλα πράγματα
σεξουαλικού περιεχομένου.
Για να αποφύγουμε όλα τα παραπάνω πρέπει να τηρούμε κάποιους κανόνες ασφάλειας στο διαδίκτυο και
μερικοί από αυτούς είναι οι παρακάτω:
 Να χρησιμοποιούμε “φίλτρα spam”.
 Να χρησιμοποιούμε επιλογές γονικού ελέγχου.
 Να μη δίνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία.
 Να μην απαντάμε σε ενοχλητικά σχόλια.
 Έχουμε στον υπολογιστή μας «antivirus».
 Δεν «κατεβάζουμε» χωρίς σκέψη υλικό από το διαδίκτυο.
 Όταν κάτι ή κάποιος μας ενοχλεί, ενημερώνουμε τους γονείς μας ή κάποιον μεγάλο.
 Δεν δεχόμαστε να συναντήσουμε κάποιον που γνωρίσαμε στο διαδίκτυο.
 Ελέγχουμε τις ώρες που είμαστε μπροστά από τον υπολογιστή.
Οι μαθητές & οι μαθήτριες του Ε1

2ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου
Η ιστορία του: Μια ιστορία 173 ετών
Η ιστορία του σχολείου μας ξεκινά το 1845. Αρχικά ήταν
αλληλοδιδακτικό σχολείο και στεγάζονταν στον ιερό ναό της
Μητροπόλεως και μετά σε μια ενοικιαζόμενη κατοικία.
Αργότερα έγινε Παρθεναγωγείο για τριάντα χρόνια. Από την
κατοικία το σχολείο μεταφέρθηκε στον περίβολο του ιερού
ναού της Αγίας Βαρβάρας. Το «Καμαράκι» στέγασε το
Αρρεναγωγείο στον ιερό ναό της Μητροπόλεως και σε κτήρια
του Τούρκικου Σχολείου.
Με τον καιρό χτίστηκε νέα πτέρυγα στην περιοχή Καμαράκι, απ’
όπου πήρε το όνομά του. Στην αρχή το σχολείο ήταν γνωστό
περισσότερο ως Καμαράκι και λιγότερο ως 2ο Δημοτικό Σχολείο
Ρεθύμνου. Το 1929 λειτούργησε ως μικτό σχολείο με την
ονομασία 2οεξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου.
Ακόμη αξίζει να αναφέρουμε ότι το σχολείο μας διέθετε θερινό
κινηματογράφο, τον Έσπερο, που πρωτολειτούργησε στις 20
Ιουνίου του 1936 και έκλεισε οριστικά το 1978. Το σχολείο μας,
επίσης, από το 1952 μέχρι σήμερα είναι εκδότης σχολικής
εφημερίδας.
Το 1955 φιλοξένησε μαθητές και μαθήτριες από το 5ο Δημοτικό
Σχολείο Ρεθύμνου λόγω ανοικοδόμησης του σχολείου τους. Το
1960 μετατράπηκε σε δωδεκαθέσιο με το όνομα
2οΔωδεκαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου. Το 1980 έγινε η
προσθήκη μιας νέας πτέρυγας και το 2005 η προσθήκη μιας
ακόμη.
Στα 173 χρόνια που λειτουργεί το Καμαράκι έχει μορφώσει
χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες.
Εδώ κλείνει η ιστορική αναδρομή και ακολουθεί η ιστορική
γραμμή του σχολείου μας.
Μαριτήμη Σπανουδάκη, Ε΄3

Υπάρχει ενότητα μεταξύ μιας τάξης;
Στις μέρες μας παρατηρείται-περισσότερο από πριν-η έλλειψη ενότητας και αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ των
μαθητών μιας τάξης.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές ενός τμήματος-ή μιας τάξης-τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και του
διαλείμματος συνηθίζουν να καυγαδίζουν, να βρίζουν ο ένας τον άλλον, να σπρώχνονται, να χτυπούν, να μην
σέβονται κανέναν, αντιθέτως να κοροϊδεύουν και να εμπλέκονται σε μικροεπεισόδια, που συμβαίνουν στις
σχολικές αίθουσες αλλά και στον αύλειο χώρο του σχολείου.
Η γενική αυτή κατάσταση -η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχολικός εκφοβισμός, αφού δε στοχεύει
συστηματικά στον ίδιο μαθητή, όμως οφείλει να προβληματίσει όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική
διαδικασία, όπως γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδοψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικά και τους ίδιους
τους μαθητές, αφού ως φαινόμενο η έλλειψη ενότητας των μαθητών έχει πάρει διαστάσεις τα τελευταία χρόνια,
καθώς η κρίση αξιών που ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, αποτελούν
σημαντικά αίτια αυτού του φαινομένου.
Λεωνίδας Σπανουδάκης, Ε3

“Η τσάντα στο σχολείο”
Με την εγκύκλιο Φ.7/219218Δ/13-12-2017 το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενέκρινε τη
δράση “Η τσάντα στο σχολείο”. Σκοπός της δράσης είναι “να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο
δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών” και είναι προφανές ότι ανταποκρίνεται σε μια
επίκαιρη κοινωνική ανάγκη.
To Σχολείο μας έχει δεχτεί αυτή τη δράση, η οποία σε συνεργασία με τους δασκάλους μας έχει εφαρμοστεί
ήδη τρεις φορές, για τρεις συνεχόμενους μήνες (Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο).
Όλα τα παιδιά δεχτήκαμε αυτό το μέτρο με μεγάλη χαρά, ικανοποίηση και αίσθημα ελευθερίας «Ένα
ολόκληρο Σαββατοκύριακο χωρίς βιβλία»! Ένα Σαββατοκύριακο χωρίς το άγχος της επόμενης μέρας! Από το
μυαλό μας πέρασαν χιλιάδες πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε και απλά δε προλαβαίναμε…..
Ο στόχος του προγράμματος, όπως πολύ ωραία μας εξήγησε ο κ. Διευθυντής είναι να περάσουμε ποιοτικό
χρόνο με την οικογένεια μας, να έρθουμε κοντά με τη φύση και να κάνουμε πράγματα που το δύσκολο
πρόγραμμα του σχολείου δε θα μας το επέτρεπε.
Το ότι βέβαια δεν ασχολούμαστε με την προετοιμασία των μαθημάτων δε σημαίνει ότι δε μπορούμε να
κάνουμε άλλες δημιουργικές εργασίες ατομικά ή ομαδικά και να καλλιεργήσουμε τη συνεργασία μεταξύ μας.
Από την άλλη μεριά αυτό που μπορεί να μας βάλει σε σκέψεις για την αποτελεσματικότητα του μέτρου είναι
κατά πόσο όντως αυτός ο ελεύθερος χρόνος είναι ποιοτικός χρόνος μεταξύ των μελών μιας οικογένειας και
δεν είναι :
 Παραπάνω ώρες μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή
 Παραπάνω ώρες μπροστά στη τηλεόραση με προγράμματα που δε μας προσφέρουν απολύτως
τίποτα
 Ή απλά ώρες κλεισμένοι στο σπίτι ο καθένας στο δωμάτιο του.
Βλέπουμε λοιπόν ότι το μέτρο αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό και προσφέρει τη δυνατότητα στα
μέλη μιας οικογένειας να περάσουν ποιοτικό και ουσιαστικό χρόνο μαζί μόνο και εφόσον όμως γίνεται με
σωστό τρόπο. Εάν στην εφαρμογή του γίνεται λάθος τότε δεν έχει νόημα και η ύπαρξη του.
Eβελίνα Σκουλούδη & Κατερίνα Τσιλεδάκη

Συνέντευξη από τη μικρασιάτισσα γιαγιά μου
Γιάννης Θεοδωράκης ΣΤ 1

«ΘΥΜΑΜΑΙ… ΤΟΤΕ…»
ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΣΣΑ ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ: «Πες μου γιαγιά, από ποιο μέρος της Μ. Ασίας ήταν οι γονείς σου;»
ΓΙΑΓΙΑ ΣΕΒΑΣΤΗ: « Από το Αϊβαλή, που βρίσκεται απέναντι απ τη Μυτιλήνη. Ήταν κοσμοπολίτικο μέρος .
Οι γονείς μου ήρθαν στην Κρήτη, όταν ήταν τριών χρονών. Απ’ τις γιαγιάδες μου έμαθα πώς ζούσαν τότε».
ΓΙΑΝΝΗΣ: “Πώς ήταν η ζωή εκεί;”
ΓΙΑΓΙΑ ΣΕΒΑΣΤΗ: “ Ήταν εύποροι άνθρωποι, με μεγάλες περιουσίες, πορτοκαλεώνες κυρίως. Ήταν τόσο
ανεπτυγμένοι , που ανάμεσα στα δέντρα είχαν βαγόνια σα σιδηρόδρομους, μέσα από τα οποία περνούσαν,
μάζευαν τα πορτοκάλια και τα έβαζαν κατευθείαν μέσα στα βαγόνια. Είχαν και μποστάνια, αμπέλια,
ελαιώνες, βερικοκιές και κυδωνιές. Η γη ήταν εύπορη και είχε και αρκετά ποτάμια.
Πολλοί ασχολούνταν και με το εμπόριο, φέρνοντας εμπόρευμα από τη Γαλλία και την Αγγλία, το οποίο
πλήρωναν επίσης με εμπόρευμα, όπως μετάξι, φρούτα, λάδι .σαπούνι. Υπήρχαν αρκετές σαπωνοποιίες .
Επίσης, υπήρχαν πάρα πολλά ελληνικά μαγαζιά με μετάξι και υφάσματα.»
ΓΙΑΝΝΗΣ: “ Πώς ήταν το σπίτι της γιαγιάς σου;”
ΓΙΑΓΙΑ ΣΕΒΑΣΤΗ: “Ήταν ένα μεγάλο διώροφο αρχοντικό με μεγάλους κήπους και πολλές αυλές. Υπήρχαν
οικιακοί βοηθοί μέσα στο σπίτι, που έμεναν μόνιμα μέσα και έκαναν τις δουλειές του σπιτιού. Η γιαγιά μου
η Ευαγγελία ασχολούνταν με το πλέξιμο και το κέντημα. Η άλλη μου γιαγιά η Αναστασία , η μαμά του
μπαμπά μου, είχε πάει και σε σχολή καλογριών και είχε μάθει μοδιστρική, πλέξιμο, κέντημα, μαιευτική και
πρακτική ιατρική. Είχε γιατρέψει πολύ κόσμο και μετά που ‘ήρθε στην Κρήτη, είχε ξεγεννήσει πάρα πολλές
γυναίκες.
‘Ήταν βαθιά θρησκευόμενοι άνθρωποι όλοι οι Μικρασιάτες. Νήστευαν σαράντα μέρες πριν τα
Χριστούγεννα, για να κοινωνήσουν. Την παραμονή έπρεπε να λουστούν και να πλυθούν μικροί και μεγάλοι,
να ζητήσουν συγνώμη μεταξύ τους και τα παιδιά να ζητήσουν την ευχή των παππούδων, των γιαγιάδων και
των νονών, φιλώντας τους το χέρι, για να μπορούν μετά να κοινωνήσουν. ‘Έβγαιναν στο δρόμο μικροί και
μεγάλοι για τα κάλαντα, κρατώντας φαναράκια, για να τους φωτίζουν στο δρόμο, παραδοσιακά όργανα,
ένα καράβι φτιαγμένο από τους ίδιους και το εικόνισμα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας.
‘Ήταν και πολύ νοικοκύρηδες. Την περίοδο των Χριστουγέννων καθάριζαν τα σπίτια τους και έφτιαχναν τα
γλυκά τους, όπως τα φοινίκια, που είναι τα γνωστά μας μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες και στόλιζαν το
σπίτι με κλαδιά οπωροφόρων δέντρων και το έλατο. Το μεσημέρι στρώνανε το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι,
στο οποίο πρωταγωνιστούσε το Χριστόψωμο με καρύδι, το χοιρινό, το κοτόπουλο ή ο πετεινός, η ζεστή
σούπα και τα τοπικά εδέσματα. Πάντα βοηθούσαν και τις φτωχές οικογένειες, για να έχουν κι εκείνες τα
απαραίτητα τέτοιες μέρες …»
ΓΙΑΝΝΗΣ: “Για το Πάσχα τι θυμάσαι;”
ΓΙΑΓΙΑ ΣΕΒΑΣΤΗ: “Τη Μεγάλη Σαρακοστή ψάλανε στην Εκκλησία. Τη Μεγαλοβδομάδα έλεγαν το μοιρολόι
της Παναγίας. Στολίζανε τον Επιτάφιο και η γιαγιά μου τον έραινε με ανθόνερο.»
ΓΙΑΝΝΗΣ: “ Πες μου άλλα φαγητά τους …»
ΓΙΑΓΙΑ ΣΕΒΑΣΤΗ: “ σουτζουκάκια με ελιές, μουσακάς, διάφορα κοκκινιστά. Τον κιμά στο μουσακά τον
έκοβαν με δύο μαχαίρια… Είχαν και πολύ ωραία γλυκά… το κανταΐφι, τον μπακλαβά, το σαραγλί…»
ΓΙΑΝΝΗΣ: “ ‘Έχεις πάει ποτέ στο Αϊβαλή;”
ΓΙΑΓΙΑ ΣΕΒΑΣΤΗ: «Ναι, πριν τέσσερα χρόνια. ‘Ήταν όλα ρημαγμένα παλάτια κι εκκλησιές. Ερείπια και
χαλάσματα ενός λαμπρού παρελθόντος…»

Ας γνωρίσουμε τα μνημεία του κόσμου…

Σινικό Τείχος
Το μνημείο που θαυμάζω είναι το Σινικό Τείχος.
Κατασκευάστηκε για την οχύρωση της Κίνας από τις
επιδρομές μογγολικών και τουρκικών φυλών. Το
μήκος του είναι 8.850 χλμ. και άρχισε να χτίζεται από
τον 7ο αι. π.Χ. Είναι κατασκευασμένο από γρανίτη και
πυρότουβλο. Πολλές φορές χρησιμοποιούνταν ως
καταφύγιο. Στους πύργους του συναντάς αρχαίες
ζωγραφιές με ιερογλυφικά.
Κάθε φορά που διαβάζω για αυτό νιώθω υπέροχα,
αλλά θα χαιρόμουν περισσότερο αν κάποια στιγμή το
επισκεπτόμουν.
Νίκος Γεωργουλάκης, ΣΤ1

Πύργος του Άιφελ
Κατασκευάστηκε το 1889 στο Παρίσι από τον Άιφελ
και έχει ύψος 325 μ. Είναι φτιαγμένος από μέταλλο,
έχει τρία επίπεδα και μπορείς να ανέβεις είτε με
ανελκυστήρα είτε με σκάλες. Αρχικά, πολλοί είχαν
την άποψη ότι ήταν αντιαισθητικός όμως σήμερα
όλοι τον θαυμάζουν. Εκεί γυρίζονται πολλές σκηνές
από ταινίες.
Κάθε φορά που τον βλέπω θέλω να τον επισκεφθώ
και λαχταρώ πότε θα έρθει εκείνη η μέρα.
Σταυρούλα Δρουδάκη
Λυδία Δεληγιάννη ΣΤ1

Άγαλμα της Ελευθερίας
Το άγαλμα αυτό που δεσπόζει στην είσοδο του λιμανιού της Νέας
Υόρκης, παριστάνει την Ελευθερία ως γυναίκα να κρατά στο δεξί χέρι
πυρσό και στο αριστερό μια πλάκα. Κατασκευάστηκε στη Γαλλία για
να τιμηθεί η γαλλοαμερικανική φιλία. Ο ατσάλινος σκελετός του
ντύθηκε με φύλλα χαλκού δουλεμένα στο χέρι. Το 1885 κόπηκε σε 350
κομμάτια και μεταφέρθηκε στην Αμερική, όπου συναρμολογήθηκε
ξανά.
Νικόλας Αποστολάκης
Στέλιος Δερμιτζάκης ΣΤ1

Αυτόχθονες λαοί
οι μαθητές του ΣΤ1

«Αν σεβαστούμε και προστατεύουμε τους αυτόχθονες λαούς ,είναι σαν να προστατεύουμε την ίδια τη
φύση και τον πλανήτη»
Αυτόχθονες είναι οι λαοί που κατοικούν απ’ την αρχή στη γη των προγόνων τους. Οι αυτόχθονες λαοί είναι
«αδέλφια» με τη φύση. Χρησιμοποιούν ό,τι τους προσφέρει η μητέρα γη ,το αξιοποιούν, καλλιεργούν το
έδαφος και παίρνουν ότι είναι αναγκαίο απ’ αυτό. Σέβονται τη φύση και γι’ αυτούς πολλά πράγματα είναι
ζωντανά και έχουν ψυχή, ενώ θεωρούν ότι η γη τους φιλοξένει και οι ίδιοι αποτελούν ένα μέρος της και όχι ότι
είναι εξουσιαστές της. Για όλα αυτά λοιπόν ,θεωρώ ότι φύση και αυτόχθονες λαοί είναι ένα και όταν
προστατεύουμε τον έναν αυτόματα προστατεύουμε και τον άλλον.
Για τους αυτόχθονες λαούς η ζωή τους είναι στενά συνδεδεμένη με το περιβάλλον γύρω τους. Εμείς ως
κατακτητές εκμεταλλευόμαστε τη γη, καταστρέφουμε τα δάση κόβοντας τα δέντρα, θανατώνουμε τα ζώα για
τη γούνα και το κρέας τους και δεν σκεφτόμαστε ότι μαζί με τη φύση που αλόγιστα καταστρέφουμε, θα
καταστραφούμε κι εμείς.
Αντίθετα από τον τρόπο ζωής των αυτοχθόνων λαών που σέβονται τη φύση, δεν τη λεηλατούν και δεν την
εκμεταλλεύονται, δεν κόβουν τα δέντρα παρά αυτά που έχουν πέσει κάτω ή αυτά που είναι πολύ γέρικα, με
αποτέλεσμα να βλέπουμε τη σημασία που έχει η φύση γι’ αυτούς. Ζουν κοντά στη φύση ως νομάδες και
κτηνοτρόφοι, συνήθως σε καλύβες. Αν προστατεύσουμε τους αυτόχθονες λαούς προστατεύουμε αυτόματα και
τη φύση αφού αυτοί οι δύο είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας που κανείς δεν μπορεί να διασπάσει, όσο τα
κομμάτια της είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους.
Έρη Καλλιτσουνάκη Στ 1

Οι αυτόχθονες λαοί σέβονται και αγαπούν τον τόπο τους και τη
γη τους. Όπου υπάρχουν και ζουν ακόμα αυτόχθονες, η φύση
δεν έχει υποστεί ζημιές. Συνυπάρχουν αρμονικά με τη φύση και
δεν την εκμεταλλεύονται όπως την εκμεταλλεύονται οι
υπόλοιποι λαοί. Ο πλανήτης μας κινδυνεύει καθημερινά από
την υπερβολική εκτετάλλευση τόσο της χλωρίδας όσο και της
πανίδας. Αν σεβαστούμε και προστατεύσουμε τους αυτόχθονες
λαούς θα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα και ένα μάθημα ζωής
για να μπορέσουμε να σεβαστούμε και έτσι να
προστατεύσουμε τη φύση και κατ’επέκταση τον πλανήτη μας,
όπως ακριβώς του αρμόζει.
Μανώλης Κοσκινάς Στ 1

Οι Μασάι
Οι Μασάι ζουν στα σύνορα Κένυας-Τανζανίας στην Αφρική.
Υπολογίζονται περίπου στις 900.000.
Ένα χωριό των Μασάι έχει τέσσερις έως οκτώ οικογένειες με
τα κοπάδια τους και αποτελείται από έναν μεγάλο κυκλικό
φράχτη από αγκαθωτούς θάμνους και μέσα του έναν
δακτύλιο από σπίτια. Οι κατοικίες τους είναι πολύ πρόχειρες
αφού είναι λαός νομαδικός και φτιάχνονται κυρίως από
κοπριές ζώων, λάσπη και ξύλα. Εκεί μέσα η οικογένεια
μαγειρεύει, τρώει, κοιμάται και έχει την αποθήκη της.
Ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Διανύουν μεγάλες
αποστάσεις με τις αγελάδες τους για να βρούνε νερό. Οι
άντρες βάφουν τα μαλλιά τους με μια ειδική κόκκινη βαφή.
Κύρια τροφή τους είναι το κρέας, το γάλα, το καλαμπόκι, οι
πατάτες, το ρύζι, τα φασόλια και οι σούπες από φυτά. Τα
ρούχα τους είναι μαύρα, κόκκινα, ριγέ και καρό. Φοράνε
σανδάλια, ξύλινα βραχιόλια, και χάντρες.
Κωνσταντίνος Δερεδάκης ΣΤ 1

Οι Τουαρέγκ
Οι Τουαρέγκ, είναι ένας νομαδικός λαός της Σαχάρας και της
δυτικής Αφρικής. Η ονομασία "Τουαρέγκ" σημαίνει
"περιπλανώμενος". Ο πληθυσμός τους φθάνει περίπου τους
1.200.000.
Οι άντρες καλύπτουν το πρόσωπό τους, αφήνοντας μόνο την
περιοχή των ματιών τους ακάλυπτη, σε αντίθεση με τις
γυναίκες που δεν το καλύπτουν. Αυτό τους προφυλάσσει στις
μετακινήσεις τους, από τις αμμοθύελλες που θερίζουν τη
Σαχάρα, αλλά είναι και μια «θερμομονωτική» λύση ενάντια
στην αφόρητη ζέστη και τον καυτό ήλιο της ερήμου.
Ονομάζονται και μπλε άνθρωποι, γιατί με τα χρόνια το δέρμα
τους αρχίζει να βάφεται από τα ενδύματά τους, που είναι
βαμμένα με το χαρακτηριστικό λουλακί χρώμα. Φορούν πολλά
φυλαχτά, κυρίως οι γυναίκες.
Μαριλένα Κισσανδράκη
Άγγελος Ανδρουλάκης, ΣΤ 1

Οι Αβορίγινες
Είναι οι αυτόχθονες λαοί της Αυστραλίας. Ήρθαν
πιθανότατα από την Ασία, τουλάχιστον πριν από
40.000 έτη. Οι ικανότητές τους στο κυνήγι, την
ιχνηλάτηση και την τροφοσυλλογή ήταν
αξεπέραστες. Στα τέλη του 18ου αιώνα υπήρχαν 500
– 600 διαφορετικές φυλές με διαφορετικές
διαλέκτους, από τις οποίες 50 έχουν εξαφανιστεί.
Το 1880 ξεκίνησε η αναγκαστική αφομοίωσή τους
από τους Αυστραλούς. Σταδιακά, εκτέθηκαν σε
καινούργιες ασθένειες, με αποτέλεσμα τη μαζική
μείωση του πληθυσμού και την εξαφάνιση των
φυλών. Εργάζονταν ως χαμηλόμισθοι εργάτες με
περιορισμένα δικαιώματα. Από το 2006 έχουν
αναγνωριστεί ως αυτόχθονες με δικές τους
ιδιοκτησίες.
Αντώνης Βοτζάκης
Μανώλης Βοτζάκης
Άκης Βαγιωνάκης ΣΤ 1

Οι Εσκιμώοι
Οι Εσκιμώοι ή Ινουίτ ζουν στις παγωμένες περιοχές
της Αρκτικής (Γροιλανδία, Β. Αμερική, ΒΑ Ασία).
Είναι μικρόσωμοι αλλά γεροδεμένοι. Έχουν ωχρό
δέρμα, σχιστά μάτια και μαύρα πυκνά μαλλιά. Τα
ρούχα τους είναι γούνινα από δέρμα αρκούδας ή
φώκιας. Ασχολούνται καθημερινά με το κυνήγι και
το ψάρεμα. Οι Ινουίτ ζουν σε αρμονία και
αλληλεξάρτηση με τη φύση. Φτιάχνουν βάρκες από
δέρμα (καγιάκ), ενώ στη στεριά μετακινούνται με
έλκηθρα που σέρνουν σκύλοι. Τον χειμώνα ζουν σε
ιγκλού, καλύβες φτιαγμένες από χιόνι και το
καλοκαίρι σε σκηνές από δέρμα.
Μαρία-Δήμητρα Αποστολάκη
Εβελίνα Βοσκάκη ΣΤ1

Δέσποινα Νικολιδάκη

ΣΤ2

