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Παιδικά ατυχήματα
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ
Στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας, σε
μία ενότητα σχετικά με
τα ατυχήματα, τα παιδιά της Στ’ τάξης έκαναν μία έρευνα σχετικά με αυτά.

Έτσι μοίρασαν ερωτηματολόγια σε όλες τις τάξεις του σχολείου. Οι
απαντήσεις είχαν χωριστεί σ’ αυτές που έδωσαν
οι μικρές τάξεις (Α, Β, Γ)
και σ’ αυτές που έδωσαν
οι μεγάλες τάξεις (Δ, Ε,
ΣΤ). Οι ερωτήσεις ήταν
πέντε:
• Ποιο ήταν το πιο
πρόσφατο ατύχημα
που σας έχει σμβεί;

• Πού σας συνέβη το
ατύχημα;
• Αν χτυπήσατε στο
σχολείο, πού χτυπήσατε;
• Ποια ήταν η αιτία
του ατυχήματος;
• Ποιες ήταν οι συνέπειες του ατυχήματος;
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ερώτηση 1η. Και στις
μικρές και στις μεγάλες
τάξεις το μεγαλύτερο
ποσοστό είναι στην πτώση από γλίστρημα αλλά
στις μεγαλύτερες τάξεις
υπάρχει μία μείωση
κατά 3%.

Στις μικρές τάξεις το
αμέσως απόμενο μεγάλο
ποσοστό είναι στη σύγκρουση με άλλο παιδί
(17%) που στις μεγαλύτερες τάξεις είναι μειωμένο κατά 9% (δηλαδή
είναι 8%) ενώ στις μεγάλες τάξεις το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό είνι

στην πτώση από ύψος
(36%) που στις μικρές
τάξεις έχει μειωθεί κατά
21% (δηλαδή είναι
15%).
Στις μικρές τάξεις το
τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται στην πτώση από ύψος που στις
μεγάλες τάξεις είναι δεύ-

τερο μεγαλύτερο ενώ
στις μεγάλες τάξεις το
τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται στη σύγκρουση με άλλο παιδί.
Τέταρτη και στις μικρές
και στις μεγάλες τάξεις

είναι η σύγκρουση με
σταθερή επιφάνεια που
στις μικρές τάξεις έχει
13%, ενώ στις μεγάλες
τάξεις έχει 7%.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΣΤΗΝ 2η ΣΕΛΙΔΑ

Aπό το ημερολόγιο των τελειόφοιτων
√,Δπ £Àª∞ª∞π ∞¶√ Δ√ ¢∏ª√Δπ∫√
…Όλα άρχισαν στο νηπιαγωγείο, ήταν η πρώτη
μέρα που πάτησα στο σχολείο με τη μαμά μου. Τα
πόδια μου τρέμανε, το στόμα μου ήταν στεγνό και
υπήρχε αυτός ο κόμπος στο στομάχι μου που δεν
μπορούσα να μιλήσω.
Όλα όμως άλλαξαν όταν συνάντησα την κυρία
μου να μας περιμένει έξω από την τάξη που θα κάναμε μάθημα…

O Ρατσισμός
κατοντάδες άνθρωποι στον κόσμο είναι ρατσιστές,
δηλαδή μισούν και φέρονται άσχημα σε ανθρώπους από άλλες χώρες. Αυτό λέγεται ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ.
Ρατσισμός υπάρχει σε χιλιάδες χώρες του κόσμου.
Ο ρατσισμός μπορεί να οδηγήσει στο μίσος και στη
βία. Εγώ είμαι από άλλη χώρα, όμως έχω γεννηθεί και
έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα.
Κάποιες φορές όταν μου λένε άλλα παιδιά «από πού
είσαι;» εγώ τους απαντώ «από την Αλβανία» και αυτοί
αμέσως φεύγουν μακριά μου. Αυτό με κάνει να αισθάνομαι απαίσια.
Σήμερα στην Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα, πολλοί Έλληνες από κάποιο πολιτικό κόμμα ή και άλλοι
άνθρωποι, όχι Έλληνες, ασκούν βία σε μετανάστες
και πρόσφυγες εξαιτίας του ρατσισμού τους. Αυτό είναι κακό και απάνθρωπο. Όλοι οι άνθρωποι άσπροι,
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μαύροι, κίτρινοι πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον
και να υπάρχει αλληλοβοήθεια ανάμεσά μας για να
έχουμε μια γαλήνια και ειρηνική ζωή. Βέβαια, εγώ
δεν το βλέπω να εφαρμόζεται αλλά το ελπίζω!
Αντριάννα Γκιόκα, ΣΤ1
Α1
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Παιδικά ατυχήματα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛΙΔΑ
Ερώτηση 2η. Και στις μικρές και στις μεγάλες τάξεις
το μεγαλύτερο ποστό των ατυχημάτων έχει συμβεί στο
σχολείο αλλά στις μεγάλες τάξεις υπάρχει αύξηση κατα 4%. Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό και στις μικρές και στις μεγάλες τάξεις είναι στο σπίτι όμως στις
μεγάλες τάξεις υπάρχει μείωση κατά 15%. Το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό στις μικρές τάξεις είναι στο δρόμο
ενώ στις μεγάλες τάξεις στην παιδική χαρά και το τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό στις μικρές τάξεις είναι
στην παιδική χαρά, ενώ στις μεγάλες τάξεις στο δρόμο.
Ερώτηση 3η. Σε όλες τις τάξεις το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων που έγινε στο σχολείο είναι στο προαύλιο όμως στις μεγάλες τάξεις υπάρχει αύξηση 8%.
Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό και στις μικρές και
στις μεγάλες τάξεις είναι στις σκάλες όμως στις μεγάλες τάξεις υπάρχει μείωση 1%.
Στις μικρές τάξεις το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό έχει
συμβεί στην τάξη που στις μεγάλες τάξεις έχει μειωθεί
κατά 5% ενώ στις μεγάλες τάξεις το τρίτο μεγαλύτερο
ποστό έχει συμβείο στο διάδρομο και στην τάξη. Τέλος, στις μικρές τάξεις το τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό, έχει συμβεί στο διάδρομο.
Ερώτηση 4η. Και στις μικρές και στις μεγάλες τάξεις
το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στην απροσεξία δική
μου, όμως στις μεγάλες τάξεις υπάρχει μείωση 3%.
Δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό όλων των τάξεων είναι
απροσεξία άλλου 27% και στις μικρές και στις μεγάλες τάξεις. Αμέσως μετά σε όλες τις τάξεις είναι η βιασύνη που στις μεγάλες τάξεις έχει αύξηση 6%. Τέλος ο
τσακωμός με άλλο παιδί είναι 11% σε όλες τις τάξεις.
Ερώτηση 5η. Το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλες τις τάξεις είναι εκδορές και μώλωπες όμως στις μεγάλες

τάξεις υπάρχει αύξηση 6%. Αμέσως μετά και στις μικρές και στις μεγάλες τάξεις είναι οι ανοιχτές πληγές
που στις μεγάλες τάξεις παρατηρείται μείωση 2%. Το
τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό είναι στο διάστρεμμα και
στην εξάρθρωση όπου στις μεγάλες τάξεις υπάρχει
αύξηση 4% και τέλος τα κατάγματα με εμίωση στις
μεγάλες τάξεις 5%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ
Ερώτηση 1η. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στην πτώση από γλίστρημα γιατί τα παιδιά είναι απρόσκετα. Το
δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό και μεγαλύτερο στις μεγάλες τάξεις είναι στην πτώση από ύψος, γιατί τα παιδιά νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν περισσότερα
πράγματα απ’ ότι πραγματικά μπορούν.
Ερώτηση 2η. Τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στο σχολείο γιατί τα παιδιά περνούν τον περισσότερο χρόνο τους εκεί. Αμέσως μετά τα περισσότερα
ατυχήματα γίνονται στο σπίτι γιατί εκεί περνούν τα
παιδιά την υπόλοιπη μέρα τους.
Ερώτηση 3η. Από τα ατυχήματα που γίνονται στο
σχολείο τα περισσότερα γίνονται στο προαύλιο γιατί
εκεί είναι όλα τα παιδιά μαζί από όλες τις τάξεις και
σε αυτόν το χώρο του σχολείου παίζουν και τρέχουν.
Αμέσως μετά στα ατυχήματα του σχολείου γίνονται
στις σκάλες γιατί τα παιδιά όταν χτυπάει κουδούνι για
διάλειμμα τρέχουν στις σκάλες όλα μαζί κι έτση άλλες
φορές σκοντάφτουν και πέφτουν ή άλλες τα σπρώχνουν άλλα παιδιά.
Ερώτηση 4η. Η αιτία του ατυχήματος έχει μεγαλύτερο ποσοστό απροσεξία δική μου και απροσεξία άλλου
γιατί τα παιδιά είναι απρόσεκτα.
ΣΤ’ Τάξη

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Το σχολείο έχει πάρει κάποια μέτρα για την
μείωση των σχολικών ατυχημάτων:
• Σε κάθε διάλειμμα υπάρχουν έξω δάσκαλοι
που προσέχουν τα παιδιά.
• Έχει ορίσει ομάδες παιδιών από τις μεγάλες τάξεις να προσέχουν τα παιδιά των μικρότερων τάξεων.
Την μεγαλύτερη όμως ευθύνη έχουν οι μαθητές:
• Δεν πρέπει να βγαίνουν έξω όταν βρέχει
αφού το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων
είναι στην πτώση από γλίστρημα.
• Δεν πρέπει οι μαθητές να τρέχουν στις σκάλες και να σπρώχνουν τους άλλους μαθητές.
• Δεν πρέπει τα παιδιά να σπρώχνονται για
μια θέση στο κυλικείο.
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ΚΑΜΑΡΑΚΙ

E·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ˘ﬁ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË
Τα επαγγέλματα εξαρτώνται από την εποχή και τις ανάγκες της.
Αυτό είναι γνωστό.
Τα παρακάτω επαγγέλματα έχουν ξεπεραστεί στη σημερινή εποχή και έχουν εκλείψει πια.
Κι όμως η οικονομική κρίση δεν αποκελείετε να «ξαναγεννήσει» ορισμένα από αυτά γι’ αυτό καλό είναι να τα
γνωρίσουμε ιδίως οι νεότερες γενιές στις οποίες είναι παντελώς άγνωστα. Άλλωστε τίποτα δεν αποκλείετε! Γι’ αυτό «μάθε τέχνη κι άμα τη χρειαστείς πιάστηνε», που λέγανε και οι παλιοί και δεν είχαν άδικο…
Μερικά από τα επαγγέλματα που παι δεν υπάρχουν είναι τα εξής: αγγειοπλάστης, αγωγιάτης, βαρελάς, γανωτής, γυρολόγος, ζευγάς, καλαθοποιός, καρεκλάς, καφεπαντοπώλης, κτίστης, λούστρος, μεταπράτης, μπακάλης, μπασματζής, μυλωνάς, νερουλάς, ντελάλης, ντενεκετζής, αλπάνης.
∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ μ·ÛÈÏ¿ÎË˜, °1

O ÓÙÂÏ¿ÏË˜

O ÂÙ·ÏˆÙ‹˜
Ένα επάγγελμα που ανήκει στο παρελθόν.
Το εργαστήρι του, το πεταλωτήριο, ήταν χώρος όπου
φρόντιζε τις οπλές των αλόγων.
Κατασκεύαζε μόνος του τα πέταλα για να αποφεύγεται η φθορά που ερχόταν με τον καιρό στα νύχια των
αλόγων.
Τα πέταλα ήταν φτιαγμένα από σφηρυλατημένο σίδηρο. Αγόραζε σίδηρο σε ράβδους, το πύρωνε στη φωτιά και το επεξεργαζόταν μέχρι να τους δώσει το σχήμα των οπλών του κάθε αλόγου.
Η τοποθέτηση γινόταν με καρφιά στα νύχια των
αλόγων.

°È¿ÓÓË˜ μ·ÏÔ˘Ì¿˜, ° 1

O Á·Ï·Ù¿˜
✔ Έχει δυνατή φωνή.
✔ Βάζει την παλάμι του στο στόμα σαν χωνί.
✔ Τρέχει στους δρόμους δεξιά, αριστερά να φωνάξει
τα νέα τ σημαντικά.
✔ Στα σπίτια και στα μαγαζιά διαφημίζει τα προϊόντα
τα καλά. Για ανταμοιβή του δίνουν τσίπουρο ή ψωμί.
Ποιος είναι;
Είναι ο ντελάλης. Ένα επάγγελμα που χάθηκε στο
χρόνο. Η λέξη μάλλον είναι τούρκικη και σημαίνει
«αυτός που ανακοινώνει τα μαντάτα», ο δημόσιος
κήρυκας.

¢¤ÛÔÈÓ· ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡, ° 1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Δώρα Δελή
ΣΥΝΤΑΚΤIΚΗ ΟΜΑΔΑ
Πόπη Καπέλλου, Ρίτα Κατριτζιδάκη
Γιαννούλα Μητσιούλα, Αγορίτσα Μπακατσή,
Χαρίκλεια Μπουρπουδάκη, Αντωνία Σγάντζου
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
Εκδοτικές Επιχειρήσεις Καλαϊτζάκης

Πριν πολλά χρόνια που δεν υπήρχαν βιομηχανίες
εμφιάλωσης γάλακτος, τη διανομή την έκανε ο γαλατάς της γειτονιάς. Ένας παραδοσιακός διανομέας που
σαν μέσο μεταφοράς είχε το γαϊδουράκι του εις το
οποίο φόρτωνε το γάλα σε δό δοχεία το ένα δεξιά και
το άλλο αριστερά. Σταματούσε μπροστά στην είσοδο
του κάθε σπιτιού φώναζε δυνατά «ο γαλατάς» η κάθε
νοικουρά έβγαινε κρατώντας μια κατσαρόλα και αναλόγως του έλεγε: βάλε μου μισό κιλό ή ένα κιλό. Γύρω
στις εννέα το πρωί τελείωνε η διανομή της ημέρας. Για
να αρχίσει την επόμενη πρωί-πρωί.

°ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙Ô˘ÚÌ¿ÎË˜, ∂1
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Τα πιο παράξενα
πράγματα στη Φυσική
Αν ο ήλιος αποτελείτο από μπανάνες θα ήταν εξίσου καυτός. Ο ήλιος μας είναι καυτός, επειδή το τεράστιο βάρος του δημιουργεί μια πανίσχυρη βαρύτητα που ασκεί τεράστια πίεση στον πυρήνα του,
που με τη σειρά της αυξάνει τη θερμοκρασία του.
Αν αντί για υδρογόνο ο ήλιος αποτελείτο ακόμα
και από... μπανάνες ίδιου βάρους, πάλι θα υπήρξε
η ίδια πίεση, άρα η ίδια τεράστια θερμοκρασία.
Οι μαύρες τρύπες δεν είναι μαύρες.
Πολύ σκούρες μπορεί να είναι, αλλά όχι μαύρες.
Στην πραγματικότητα, λάμπουν ελαφρά εκπέμποντας σε όλο το φάσμα της ακτινοβολίας – και στο
μήκος κύματος του ορατού φωτός. Η εκπεμπόμενη
ακτινοβλία αποκαλείται «ακτινοβολία Χόκινγκ»,
προς τιμή του διάσημου φυσικού Στέφεν Χόκινγκ
που πρώτος πρότεινε την ύπαρξή της. Επειδή συνεχώς εκπέμπουν ακτινοβολία, οι μαύρες τρύπες σταδιακά χάνουν μάζα και τελικά θα εξαφανιστούν, αν
δεν αναπληρώνουν με κάποιο τρόπο (π.χ. από διαστρικά αέρια) τη μάζα που συνεχώς χάνουν.
Ένα σωματίδιο εδώ μπορεί να επηρεάσει αυτομάτως ένα άλλο σωματίδιο στην άλλη πλευρά της γης.
Και πάλι η κβαντομηχανική με τα θαύματά της
(το συγκεκριμένο αποκαλείται «κβαντική εμπλοκή»). Πειράματα έχουν δείει ότι η παρατήρηση ενός
σωματιδίου στο εργαστήριο μπορεί να επηρεάσει
μυστηριωδώς ένα άλλο σωματίδιο σε μεγάλη απόσταση. Όσο πιο γρήγορα κινείστε, τόσο πιο βαρύς
γίνεστε.
Αν τρέχετε πραγματικά γρήγορα, κερδίζετε βάρος,
ευτυχώς όχι μόνιμα, αλλά στιγμιαία. Αν κάτι κινείται σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός, αποκτά μεγάλη ενέργεια που γίνεται μάζα (ενέργεια και μάζα
είναι ισοδύναμες, σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας). Το φαινόμενο αυτό όμως είναι αμελητέο
στις χαμηλές ανθρώπινες ταχύτητες πάνω στον πλανήτη μας, έτσι οι σπρίντερ δεν έχουν ανιχνεύσιμο
μεγαλύτερο βάρος όταν τρέχουν από ό,τι όταν μένουν ακίνητοι. Μετά από όλα αυτά, μπορείτε να συνεχίσετε να ζείτε την καθημερινή σας ζωή, σαν να
μην τρέχει τίποτα. Αφήστε τον εαυτό σας να προβληματίζεται σε ένα άλλο σύμπαν!
Γιώργος Αποστολάκης, Ε1

ΔÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îﬁ ¿ÙËÌa ÙˆÓ ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ ÛÙÔ ª¤ÚˆÓ·

Όλοι οι Μερωνιανοί περιμένουν με ανυπομονησία τις μέρες
του τρύγου. Όπου και να κοιτάξει το κεφάλι σου εκείνες τις μέρες βλέπεις παντού κόσμο να τρυγάει. Στη συνέχεια βάζουν τα
σταφύλια στα καφάσια και τα μεταφέρουν στο πατητήρι που το
δάπεδό του είναι λίγο κατηφορικό για να φεύγει πιο εύκολα ο
μούστος. Εμείς τα παιδιά μπαίνουμε το πατητήρι μαζί με τους
μεγάλους, για να πατήσουμε τα σταφύλια. Περνάμε υπέροχα,
γιατί τραγουδάμε και διασκεδάζουμε με το πάτημα.
Μόλις τελειώσει το πάτημα ο μούστος πηγαίνει κατευθείαν
στα βαρέλια που μπορεί να είναι ξύλο βελανιδιάς, καστανιάς ή
πεύκου και αφήνουν ανοιχτά τα βαρέλια για μέρες, μέχρι να
σταματήσει η βράση του μούστου.
Μετά τα στράφυλα, έτσι ονομάζονται στην Κρήτη τα υπολείμματα των σταφυλιών, τα βάζουν σε βαρέλια και
στη συνέχεια τα πηγαίνουν στο καζάνι, για να βγάλουν τη ρακί.
°ÈÒÚÁÔ˜ ªÔÛ¯ÔÓ·˜, ™Ù2
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∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ ¯ÂÏÒÓ·˜ Î·Ú¤Ù·-Î·Ú¤Ù·
Στην παραλία του Ρεθύμνου οι θαλάσσιες χελώνες διαλέγουν να έρθουν να γεννήσουν τα αυγά
τους. Τα τελευταία χρόνια 21 χιλιόμετρα της
παραλίας του Ρεθύμνου ελεγχόταν για να εντοπίσουν τις φωλιές.
Εξαιτίας των ανθρώπων και των φυσικών απειλών σε
όλες τις φωλιές εφαρμόζονται διάφορα μέτρα προστασίας. Ομπρέλες, ξαπλώστρες, φώτα και χρήση οχημάτων είναι απειλές για τις φωλιές των χελωνών. Όλες οι
φωλιές που εντοπίζονται ελέγχονται αν έχουν κατάλληλη θέση και αναλόγως τοποθετούν από πάνω ένα
μεταλλικό κλωβό ή μεταφέρονται σε ασφαλές μέρος.

Τα φώτα όμως που βρίσκονται στην παραλία αποπροσανατολίζουν τα χελωνάκια με αποτέλεσμα αντί να
πηγαίνουν προς τη θάλσσα να πηγαίνουν προς την ξηρά. Γι’ αυτό τοποθετούν φωτοφράγματα από χαρτόνια
ή σανίδες με ύψος 20 εκατοστά κάθετα προς τη θάλσσα και από τις δύο πλευρές της φωλιάς δημιουργώντας ένα μονοπάτι.
Πρέπει να μάθουν οι άνθρωποι να σέβονται τις χελώνες και τις φωλιές τους και να μην τις καταστρέφουν. Για το Ρέθυμνο δεν πρέπει να είναι μόνο ο τουρισμός σημαντικός αλλά και η παρουσία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα.
μ·Û›ÏË˜ ¢ÔÌ·˙¿ÎË˜, ° 1

To ·Ú·‰ÂÈÁÌ· ÙË˜ ·Ó·Î˘ÎÏÔ‡ÔÏË˜
ª

ια φορά κι έναν
καιρό υπήρχε μια
πόλη που τη λέγανε Περιβαλλοντούπολη. Η Περιβαλλοντούπολη ήταν
μια πολύ μεγάλη πόλη.
Γύρω απ’ την πόλη υπήρχε ένα δάσος με πολλά
καταπράσινα δέντρα.
Στο κέντρο της πόλης
ήταν το παλάτι του βασιλιά Κόκη. Ο βασιλιάς
δεν ενδιαφερόταν καθόλου για την προστασία
της φύσης και έτσι οι κάτοικοι δεν ανακύκλωναν
τίποτα.

Κάποτε όμως πήγε στην
πόλη ένας νέος, ο Τομ. Ο
Τομ είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ανακυκλούπολη, όπου οι κάτοικοι ανακύκλωναν χαρτί,
αλουμίνιο,
πλαστικά
κ.λπ. O Toμ παρατήρησε
πως οι κάτοικοι έκοβαν
συνέχεια τα δέντρα και
κατέστρεφαν τα βουνά
της περιοχής για να παίρνουν το βωξίτη για να
φτιάχνουν αλουμίνια.
Έτσι είπε μια μέρα
στους κατοίκους: «Αγαπητοί πολίτες της Περι-

βαλλοντούπολης, σας
ενημερώνω ότι σιγά σιγά
η φύση καταστρέφεται.
Αν κάνουμε ανακύκλω-

Η ανακύκλωση
Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και παρήγαγε
σκουπίδια όπως παράγει ο άνθρωπος δεν θα υπήρχε
σήμερα ζωή στον πλανήτη. Τα σκουπίδα δεν είναι
άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιμες πρώτες ύλες για τις
κατάλληλες βιομηχανίες.
Αν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας ανακυκλώναμε
τα αλουμίνια και τα καπάκια που αγοράζαμε (κάποια αναψυκτικά, μπύρας και άλλα) οι ελληνικές
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειώνονταν
κατά 250 χιλιάδες τόνους ετησίως και αν ανακυκλώναμε όλα αυτά τα υλικά συσκευασίας και χαρτιού, θα αποφεύγονταν η έκλυση
3.84 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Κάθε προϊόν που αγοράζουμε παράγεται με τη χρήση ενέργειας και κάθε επιπλέον κιλοβατώρα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Η παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά χρειάζεται λιγότερη
ενέργεια από ότι η παραγωγή τους από πρώτες ύλες. Συνεπώς, ένα από τα πολλαπλά ωφέλη της ανακύκλωσης είναι ότι εξοικονομούμε με την ανακύκλωση των
υλικών συσκευασίας και χαρτιού την ενέργεια που αντιστοιχεί στην κατανάλωση
στην πόλη της Αθήνας σε τέσσερις μήνες. Για κάθε τόνο απορριμμάτων που ανακυκλώνεται αποφεύγεται η έκλυση 260-470 κιλών ισοδύναμου διοξειδίου του
άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Κατερίνα Μαραγκουδάκη, Γ1

ση η πόλη θα γίνει και
πάλι όμορφη με πολλά
δέντρα.»
«Και τι είναι ανακύκλω-

ση;» ρώτησε ο βασιλιάς
Κόκη.
«Η ανακύκλωση είναι να
ξαναχρηιμοποιείς χαρτί,
πλαστικά, γυαλί, αλουμίνιο, ηλεκτρικές συσκευές
μπαταρίες κ.ά. Αντί να τα
πετάξεις στα σκουπίδια τα
βάζεις σε ειδικούς κάδους, στους κάδους ανακύκλωσης. Απ’ αυτά τα
χρησιμοποιημένα προϊόντα φτιάχνουμε καινούρια σε ειδικά εργοστάσια».
Στους κατοίκους της
πόλης άρεσε αυτή η
ιδέα, όμως ο βασιλιάς

Κόκη δε συμφωνούσε. Ο
Τομ τον κάλεσε να κάνει
στην πόλη του, την Ανακυκλούπολη, για να δει
πώς γίνεται η ανακύκλωση. Εκεί πείστηκε και
γύρισαν στην Περιβαλλοντούπολη όλοι μαζί ξεκίνησαν την ανακύκλωση
και η φύση δεν καταστράφηκε. Όλοι οι κάτοικοι ευχαρίστησαν τον
Τομ και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. (αν
κάνουμε ανακύλωση αλλιώς χειρότερα).
ª·Ú›· ∫ÙÈÛÙ¿ÎË, ° 1

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
κάτοχου κατοικίδιου
Μπορεί να έχει πλάκα
να έχεις ένα κατοικίδιο.
Να το ταΐζεις, να το φροντίζεις και άλλα. Αλλά,
και ως κάτοχος κατοικίδιου έχεις και κάποιες
υποχρεώσεις. Ποιες είναι
αυτές όμως;
Να δηλώνει το σκύλο του στο φορέα
που είναι αρμόδιος για
την τήρηση των σχετικών
αρχείων και να μεριμνά
για τη σήμανση και την
καταγραφή του σκύλου
του μέσα σε προθεσμία
οκτώ εβδομάδων από τη
γέννησή του.

1.

Να μεριμνά για την
ευζωία και την ετή-

2.

σια, τουλάχιστον, κτηνιατρική εξέταση του σκύλου του.
Να εφοδιάζεται με
βιβλιάριο
υγείας
του σκύλου του.

3.
4.
5.

Να μην τον εγκαταλείπει.

Να μεριμνά για τον
άμεσο καθαρισμό του
περιβάλλοντος από τα περιττώματα του σκύλου του.
Δεν επιτρέπεται ο
περίπατος σκύλων
χωρίς συνοδό.

6.
7.

Οι κάτοχοι θηλυκών
σκύλων οφείλουν να
μην επιδιώκουν ή διευκολύνουν την αναπαραγωγή ζώων και να μερι-

μνούν για τη στείρωσή
τους, εφόσον δεν επιθυμούν τη διατήρηση των
νεογέννητων ζώων ή δεν
μπορούν να τα διαθέσουν
σε νέους ιδιοκτήτες.
Τελικά, μπορεί να έχει
πλάκα να έχεις κατοικίδιο αλλά πρέπει να ακολουθείς τους παραπάνω
κανόνες για να έχει την
ίδια πλάκα και για τα κατοικίδια, δεν νομίζετε;
Νίκος Βρούβας &
Μιχάλης Γαγάνης, Ε1
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ΚΑΜΑΡΑΚΙ

To oÍ˘ÁﬁÓÔ ÙË˜ ˙ˆ‹˜

¢È·ÎÔÛÌÒ ﬁÌÔÚÊ· ¤Ó·Ó Î‹Ô

το σύγχρονο κόσμο τα πάντα γίνονται για το κέρδος, χωρίς ενδιαφέρον για τις
συνέπειες, είτε χρησιμοποιώντας το περιβάλλον είτε ακόμα και τους ίδιους
τους ανθρώπους.
Στην περίπτωση του περιβάλλοντος, ο καθένας σκέφτεται πως θα κάψει τα δάση,
για να χτίσει. Είτε αυτό είναι μια εξοχική κατοικία, είτε ξενοδοχειακό συγκρότημα
ή και ολόκληροι οικισμοί.
Από την καταστροφή της φύσης με τις παρεμβάσεις των ανθρώπων, συνήθως καταστρέφεται το δασικό οικοσύστημα να μετατρέπεται σε αστικό, με περισσότερη
ρύπανση και λιγότερο οξυγόνο.
Τα προβλήματα του πλανήτη, εμείς οι άνθρωποι δεν τα λύνουμε προσπαθώντας
να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και δεν καταλαβαίνουμε ότι συμφέρον
μας είναι η προστασία του παλήτη μας, γιατί όλα αυτά θα είναι ανώφελα χωρίς την
ύπαρξή του.
ª·ÚÈ¤Ï· ÃﬁÌË, ¢3

νας όμορφος κήπος δεν χρειάζεται μόνο λουλούδια. Για να γίνει μια μικρή
όαση χρειάζεται και άλλα στοιχεία, που θα τον κάνουν ακαταμάχητο και θα
γοητεύει εσάς και τους τυχερούς καλεσμένους σας.
Από έναν κήπο δεν μπορεί να λείπουν τα έπιπλα της εξοχής, που θα δημιουργήσουν μια γωνιά χαλάρωσης. Από εκεί θα μπορείτε να απολαμβάνετε τον πανέμορφο κήπο σας.Επίσης θα πρέπει να προσέξετε το δάπεδο εξωτερικών χώρων. Θα
πρέπει να έχετε ειδικό ξύλο που αντέχει τα νερά, μάρμαρο, πλακάκια ή ακόμη και
βότσαλα. Υπάρχουν διάφορα φυτά που θα κάνουν πιο όμορφο τον κήπο σας. Οι
θάμνοι και τα δέντρα είναι απαραίτητα σε έναν κήπο ώστε να δείχνει ολοκληρωμένος και γεμάτος.
¢·Ó¿Ë ºÚÔ‡ÓÙ˙Ô˘, ¢3

Σ

∏ ÌﬁÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ

πλανήτης Γη αποτελείται κυρίως από νερό. Το μεγαλύτερο μέρος του είναι
σκεπασμένο από ωκεανούς. Έχει επίσης λίμνες, ποτάμια, ακόμα και υπόγεια νερά. Όλη η ζωή πάνω στη Γη εξαρτάται από αυτά τα νερά. Είναι πολύτιμα.
Όμως εμείς δε φροντίζουμε να τα διατηρήσουμε καθαρά.
Σε πολλούς τόπους, τα νερά είναι μολυσμένα. Τα ποτάμια και οι λίμνες μολύνονται, γιατί κάποιοι αδιάζουν εκεί τα σκουπίδα και δηλητηριώδη χημικά. Τα υπόγεια νερά μολύνονται από τη βενζίνη και άλλα βλαβερά υγρά που απορροφούνται
από το έδαφος.
Μερικά λιπάσματα και εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται στα χωράφια και
τους κήπους απορροφούνται κι αυτά στο έδαφος. Η θάλασσα, που σ’ αυτή ζουν τόσα πολλά πλάσματα, εδώ και κάμποσο καιρό χρησιμοποιείται για να πετούν εκεί
σκουπίδα και δηλητηριώδη χημικά. Πρέπει να σώσουμε τα νερά μας, να τα διατηρούμε καθαρά για να έχουν να πίνουν οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά. Κι έτσι θα
μπορούν να ζουν εκεί τα ψάρια και τα άλλα πλάσματα.
Σώστε το νερό!
°È¿ÓÓ· æ·ÚÔ˘‰¿ÎË, ¢3

Ο

Ε

ª·˙› ÌÔÚÔ˘ÌÂ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ Ù· ˙Ò·
άποια ζώα χρειάζονται βοήθεια! Δεν είναι όμως όμορφο να νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας! Μπορεί κάποια
ζώα να κινδυνεύουν τώρα!
Το σκέφτηκες ποτέ σου;
Πρέπει να προστατέψουμε τα ζώα ειδικά αυτά που
κινδυνεύουν να εξαφανιστούν γιατί και τα ζώα
ομορφαίνουν τη φύση
μας!
Η χελώνα καρέτα-καρέτα είναι από τα είδη
που κινδυνεύει να εξαφανιστεί! Η καρέτα υπήρχε
και την εποχή των δεινοσαύρων!! Τώρα όμως
υπάρχουν μόνο 4.000 σ’
όλη τη γη! Οι θηλυκές
καρέτες γεννάνε 90 αυγά.
Αλλά από τα 1.000 χελωνάκια επηζεί μόνο ένα!!!
Όταν γίνουν μεγάλες χελώνες ξαναγυρίζουν στο
ίδιο μέρος όπου γεννήθηκαν για να γεννήσουν! Οι
τουρίστες όταν έχονται
στην παραλία, βάζουν τις
ομπρέλες τους στος μέ-

Κ

ρος όπου είναι τα αυγά κι
έτσι αυτές οι χελωνίτσες
δυσκολεύονται να βγουν!
Άμα θα υπήρχαν λιγότε-

ρα σκουπίδια στις παραλίες οι χελωνίτσες μας θα
ζούσαν περισσότερο!!!
™¿Ú· Δ¿Ó·ÛÈÙ˜, ¢3

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το περιβάλλον να φροντίζεις, ν’ αγαπάς και να γνωρίζεις.
Το άγγιγμά του να σου δίνει, ομορφιά μα και γαλήνη.
Το νερό είν’ η ζωή μας, ανασταίνει την ψυχή μας.
Αν δεν το ’χαμε αυτό, τι θα κάναμε εδώ;
Αχ, αέρα μου, μεγάλε, την ανάσα σου αγαπάμε.
Μια στιγμή χωρίς εσένα, όλα θα ’τανε χαμένα.
Για να πω και την αλήθεια, φαίνεται βαριά δουλειά,
όμως αν δεν προσπαθήσεις θα ’ναι θάλασσα βαθιά.
Νίκη Αναστασάκη
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Δ· ÌÔ˘ÛÈÎ¿ ﬁÚÁ·Ó·
ΤΟ ΝΤΕΦΙ

Το ΝΤΕΦΙ είναι ένα κρουστό μουσικό όργανο που
αποτελείται από μια μεμβράνη στερεωμένη σε ένα
κυκλικό τελάρο. Είναι παλιό όργανο. Είναι αρχαίο
ελληνικό όργανο. Όλα τα ντέφια παίζονται με διαφορετικό τρόπο (τα ντέφια είναι διαφορετικών ειδών και
γι’ αυτό έχουν και διαφορετική εμφάνιση). Το ντέφι
δεν παίζεται ποτέ μόνο του (θέλει πάντα συνοδεία).
Πέτρος Λουκάκης, Ε2

ΤΟ BΙΟΛΙ
Το ΒΙΟΛΙ είναι έγχορδο
μουσικό όργανο που παίζεται με δοξάρι. Έχει 4
χορδές διαφορετικού τονικού ύψους (σολ, ρε, λα,
μι), που χορδίζονται κατά
διαστήματα πέμπτης και
η μουσική του έκταση περιλαμβάνει 44 χρωματικούς φθόγγους. Το βιολί στηρίζεται στον ώμο ενώ με
το ένα χέρι ο μουσικός απλώς πιέζει τις χορδές με το
να το κρατά καθόλου ενώ με το άλλο κινεί το δοξάρι
επάνω στις χορδές. Το βιολί εμφανίστηκε τον 16ο αιώνα ως εξέλιξη του μεσαιωνικού Φιντλ. (αγγλ. Fiddle),
του ιταλικού Λύρα ντα μπράτσο (ιταλ. lira da braccio)
και του Ρεμπέκ. Τη σημερινή μορφή του την πήρε
κυρίως στην Ιταλία, όπου μεγάλες οικογένειες κατασκευαστών όπως οι Αμάτι, Γκουαρνέρι και Στραντιβάριους, δημιούργησαν θαυμάσιας ακουστικής όργανα
που μέχρι και σήμερα θεωρούνται αξεπέραστα.
Δήμητρα Κυριακάκη, Ε2

ΤΟ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ
Ένα διεθνές μουσικό όργανο που το συναντάμε σε
πολλά μέρη του κόσμου είναι το ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ. Στην
Ελλάδα είναι γνωστό στα Επτάνησα και στην Κρήτη.
Το μαντολίνο είναι ένα τετράχορδο νυκτό έγχορδο
όργανο με τέσσερις διπλές χορδές από την οικογένεια
του λαούτου. Εμφανίστηκε στην Ιταλία το 17ο αιώνα
και εξαπλώθηκε παγκοσμίως τον 19ο αιώνα περνώντας από την Ευρώπη, στη Ρωσία, την Αμερική, την
Ιαπωνία και στα παράλια της Μικράς Ασίας.
Το μαντολίνο για να φτάσει στη σημερινή μορφή
κατασκευαζόταν με πολλές ποικίλες μορφές, αλλά
αυτές που επικράτησαν ήταν το «Ναπολιτάνικο» σχήμα το οποίο οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό στον κορυφαίο οργανοποιό Πασκουάλε Βινάτσα (1806-1882).
Αργότερα κατασκευάστηκαν και μαντολίνα με επίπεδη πλάτη στη Γαλλία και στην Πορτογαλία.
Ετέαρχος Κουτάντος, Ε2

Η ΚΙΘΑΡΑ
Με τον όρο ΚΙΘΑΡΑ οι αρχαίοι έλληνες περιέγραφαν
ένα έγχορδο μουσικό όργανο που ανήκε στην οικογένεια της λύρας.
Για την καταγωγή της δεν έχουμε σίγουρες πηγές.
Λένε ότι τον 12ο αι. την εισήγαγαν με τον ερχομό τους

2ο ΔHMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

στην Ισπανία οι Άραβες. Με τον καιρό διαδόθηκε σε
όλη την Ευρώπη. Λένε ότι ανήκει στην οικογένεια του
μουσικού οργάνου λαούτο.
Χρησιμοποιείται ως συνοδευτικό όργανο σε κλασικές συνθέσεις, λυρικές όπερες, μουσική δωματίου και
ως σολιστικό από πολλούς διάσημους καλλιτέχνες.
Αριέτα Μπούτζουκα, Ε2

ΤΟ ΠΙΑΝΟ
Το ΠΙΑΝΟ είναι ένα μουσικό όργανο, που μπορεί να
θεωρηθεί έγχορδο ή κρουστό. Παίζεται με πλήκτρα,
τα οποία όταν πατηθούν από τον πιανίστα σηκώνουν
σφυράκια που χτυπούν τις χορδές του, παράγοντας
έτσι ήχους. Το πιάνο μπορεί να αποδώσει μουσική είτε ως σόλο όργανο, είτε μέσα σε μια ορχήστα. Αν και
πολλοί πιστεύουν πως χρησιμοποιείται κυρίως στην
κλασική μουσική.
Νάσσια Νικάκη, Ε2

ΤΟ ΛΑΟΥΤΟ
Το ΛΑΟΥΤΟ ή λαγούτο,
είναι έγχορδο όργανο,
που στην ελληνική παραδοσιακή
μουσική
χρησιμοποιείται κυρίως
σαν συνοδεία σε βιολί,
λύρα ή άλλα όργανα.
Το λαούτεο αποτελεί
σύνθεση στοιχείων από
την αρχαιοελληνική
πανδούρα (μακρύ χέρι). Συγγενεύει με το
ούτι αλλά έχει μεγαλύτερο μπράτσο. Κουρδίζεται Μι λα ρε σολ, από
κάτω προς τα πάνω. Είναι όργανο υποτιμημένο, ιδιαίτερα στις στεργιανές περιοχές –χρησιμοποιείται όμως αρκετά στα νησιά– παρόλα αυτά οι δυνατότητές του είναι πολύ μεγάλες. Η χρήση του είναι πολύ
διαδεδομένησ την Κρήτη, όπου και συνοδεύει συνήθως τη λύρα. Πολλές φορές όμως, το συναντάμε και
μόνο του ή σε ζευγάρια.
Η οικογένεια του λαούτου, αποτελείται από άλλα
όργανα, όπως τη λάφτα (η οποία λέγεται και πολίτικο
λαούτο).
Η ιστορία των οργάνων της οικογένειας του λαούτου
ξεκινάει από την 3η χιλιετία π.Χ. στη Μεσοποταμία.
Στον ελλαδικό χώρο το πρώτο όργανο αυτού του τύπου που συναντάμε είναι το αρχαιοελληνικό τρόχορδο, η πανδούρα όπως την έλεγαν. Από την πανδούρα
προήλθε ο ταμπουράς και μια παραλλαγήτ ου ταμπουρά που διαμορφώθηκε γύρω στο 170 αιώνα είναι
το ελληνικό λαούτο. Στο λαούτο διατηρήθηκε το μακρύ χέρι με τις κινητέςυποδιαιρέσεις που είχε ο ταμπουράς, όμως το μικρό στρογγυλό ηχείο αντικαταστάθηκε από άλλο αχλαδόσχημο και βασικά πολύ
μεγαλύτερο με στόχο την αύξηση του όγκου και της
έντασης του ήχου.
Μανόλης Μοσχάκης, Ε2

TO BΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ
Το ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ, είναι ένα έγχορδο μουσικό όργανο
που παίζεται με δοξάρι. Έχει τέσσερις χορδές (από τη
χαμηλότερη ντο, σολ, ρε, λα), όπως και τα υπόλοιπα έγχορδα της συμφωνικής ορχήστρας. Ο βιολοντσελίστας,
είναι πάντα καθιστός, τοποθετεί το βιλοντσέλο ανάμεσα
στα πόδια του και το στηρίζει στο έδαφος με τη βοήθεια
μίας ρυθμιζόμενης μεταλλικής ράβδου στήριξης. Το βιλοντσέλο έχει ένα πλούσιο και δυνατό ήχο.
Κατά καιρούς υπέστη πολλές τροποποιήσεις, ενώ
στον Στραντιβάρι οφείλετι κυρίως ο καθορισμός του
οριστικού τύπου και των διαστάσεων του βιλοντσέλου
που είναι διπλό σε μέγεθος από τη βιόλα.
Ο Μπετόβεν, οι ρομαντικοί και ιδιαίτερα ο Βάγκνερ,
συνέτειναν στην πλήρη ανεξαρτησία του και έγραψαν
ειδικά έργα γι’ αυτό (Κοντσέρτα, Σονάτες κ.ά.), και το
χρησιμοποίησαν στα είδη της μουσικής δωματίου,
ισότιμα με το βιολί.
Σύμφωνα με το Αρχείο Μουσικού Πολιτισμού Βορείου Αιγαίου, εμφανίστηκε το 16ο αιώνα και από τις
αρχές του 19ου αιώνα εφοδιάστηκε με ακίδα, με την
οποία στηρίζεται στο έδαφος.
Νίκος Μεταξάς, Ε2

ΤΑ DRUMS
Τα DRUMS χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα μεμβρανόφωνα και τα ιδιόφωνα. Τα μεμβρανόφωνα
έχουν 1 ή 2 μεμβράνες και υπάρχουν και κάποια μηχανικά εξαρτήματα που κάνουν εφικτή τη ρύθμιση
της ασκούμενης πίεσης. Όμως τα ιδιόφωνα απαρτίζονται από κύμβαλα (κάποιοι μεταλλικοί δίσκοι). Πολλοί δημοφιλείς drummer είναι ο Έλβιν Τζόουνς, ο
Μπάντι Ριτς, ο Τέρι Μπόζιο κ.λπ.
Μάνος Καλαϊτζάκης, Ε2
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Η ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ
Η ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ είναι ένα πνευστο μουσικό όργανο, οι ήχοι του οποίου παράγονται από μια σειρά
ελεύθερα παλλόμενων γλωσσιδίων που φέρονται εντός
μικρών σωληνίσκων (10, 16) όμοιας διάταξης σε σειρά. Οι ήχοι του οργάνου παράγονται είτε με δυνατή
εκπνοή *δηλ. φύσημα) είτε με εισπνοή (ρούφηγμα)
μετακινώντας δεξιά και αριστερά τα χείλη.
Βαΐα Λιουδάκη, Ε2

Η ΤΡΟΜΠΕΤΑ
Η ΤΡΟΜΠΕΤΑ είναι αερόφωνο μουσικό όργανο, με
μεταλλικό επιστόμιο σε σχήμα κούπας, που ανήκει
στην οικογένεια των χάλκινων πνευστών.
Στην αρχική μορφή της, ως σάλπιγγα, από τους αρχαίους Έλληνες, ήταν γνωστή στους Αιγυπτίου, στους
Εβραίους και τους Ρωμαίους, φτιαγμένη αρχικά από
ξύλο, αργότερα από μέταλλο (μπρούντζο, ασήμι) και
τέλος (όπως και σήμερα) από χαλκό.
Αποτελούνταν από ένα μακρύ σωλήνα σε διάφορα
μήκου που από το τέλος του 1ου μ.Χ. αιώνα και μετά φάρδυνε, καταλήγοντας σε μια μετρίου μεγέθους
καμπάνα.

ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Το Ρέθυμνο από την αρχαιότητα άνθισε, αφήνοντας
ενδείξεις οικονομικής και πνευματικής ακμής.
• Αρχαιολογικό Μουσείο: Το αρχαιολογικό μουσείο
Ρεθύμνου βρίσκεται στην είσοδο της Φορτέτσας,
χτίστησε στα μέσα 16ου αιώνα και σώζεται σε άριστη
κατάσταση μέχρι σήμερα από τους Ενετούς. Στο
μουσείο εκτίθενται ευρήματα από τα Νεολιθικά και
Ρωμαϊκά χρόνια.
• Μουσείο Ενάλιας Ζωής: Το μουσείο Ενάλιας ζωής
βρίσκεται στην παλιά πόλη. Τα εκθέματά του είναι
από το θαλάσσιο πλούτο μας.
• Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο: στην οδό
Βερνάδου 30 βρίσκεται το Λαογραφικό και Ιστορικό
μουσείο. Εκεί μπορούμε να δούμε εκθέματα της παράδοσης όπως κεραμικά, κεντήματα, φορεσιές κ.ά.
• Εκκλησιαστικό Μουσείο: Βρίσκεται στην περιοχή
της πλατείας Μητροπόλεως. Το μουσείο εκθέτει Ιερά σκεύη, άμφια κι θρησκευτικά αντικείμενα των
τελευταίων 150 χρόνων.
• Μουσείο Κέρινων Ομοιομάτων: Ένα μουσείο που

αποκαλύπτει στοιχεία από την ιστορία της Κρήτης,
στην περιοχή των Ζωνιανών
• Παλαιοντολογικό Μουσείο: Βρίσκεται στο Τέμενος Μασταμπά και φολοξενεί ευρήματα ενδημικών θηλαστικών, σε αναπαραστάσεις, σε κανονικό μέγεθος.
Ελπίδα Κωστάκη, ΣΤ1

ΔÔ ·Á·ËÌ¤ÓÔ ÌÔ˘ ﬁÚÁ·ÓÔ Ë Ï‡Ú·
Στρατιωτικό, μουσικό όργανο, αρχικά, εισήχθη στην
ορχήστρα στις αρχές του 17ου αιώνα, όμως περισσότερο γνωστή έγινε στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Έχει
διαπεραστική και λαμπερή τονική χροιά και μεγάλες
τεχνικές δυνατότητες. Η ανάπτυξη της δεξιοτεχνικής
τεχνικής της τρομπέτας έχει κάνει πολλούς συνθέτες
να τη χρησιμοποιήσουν ως μελωδικό όργανο ίδιας ευκινησίας με τα ξύλινα πνευστά και έτσι η τρομπέτα θεωρείται σήμερα δημοφιλέστατο όργανο ορχήστρας και
συγκροτήματος.
Στέλιος Δρυγιαννάκης, Ε2

Η ΛYΡΑ
Η ΛΥΡΑ έχει αρχαίες ρίζες ως το όργανο που λέγεται
πως έπαιζε ο θεός Απόλλωνας, όμως έχουμε το όργανο
το παραδοσιακό που παίζουν στην Κρήτη, για να συνοδεύσουν τους παραδοσιακούς χορούς. Έχει ρίζες
από την ανατολή και σκεπάζεται από μονοκόμματο
ξύλο ηλικίας 10 ετών.
Η κρητική λύρα μαθεύτηκε τον 10 αι. Υπήρχε στο
Βυζαντινό χώρο, μοιάζει με αραβικό «ρεμπάπ». Στις
Σέρρες γνωρίζεται με την ονομασία ζίγιεα ή γκίγιτα.
Στην περίοδο της τουρκοκρατίας παιζόταν από Τούρκους με την ονομασία «ρουμ κεμεντζέ». Σημαίνει «ρωμαϊκή λύρα».
Η κρητική λύρα προέρχεται από: τη λύρα που έφεραν οι Άραβες στην Κρήτη ως κατακτητές ή τη λύρα
που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη με το στρατό του
Ν. Φωκά.
Μανόλης Καλαϊτζάκης, Ε2

Θα περιγράψω το αγαπημένο μου όργανο τη «λύρα».
Η λύρα μου αρέσει πολύ, γιατί είναι ένα όργανο που
βγάζει όμορφη και απαλή μοσυική.

Η Τάξη μου
Το σχολειό μου τ’ αγαπάω, κάθε μέρα εκεί πάω,
τους συμμαθητές μου βλέπω και μαζί τους όλο τρέχω.
Την κυρία μου κοιτάω κι ότι λέει μελετάω,
όλο άριστα να παίρνω κι απ’ τα λάθη να μαθαίνω.
Να ’ναι η τάξη καθαρή, να προσέχουμε πολύ,
να πετάμε τα σκουπίδια κι όχι χάμω τα ξυστρίδια.
Ο ένας τον άλλο ν’ αγαπάμε και να μην αντιμιλάμε,
στους γονείς μα στην κυρία, να μη φάμε τιμωρία.
Βαγγέλης Kωστάκης, Γ1

Η λύρα φτιάχτηκε από ξύλο. Αυτός που την έφτιαξε,
από ό,τι ξέρω πρώτα έφτιαξε μια ξύλινη προεξοχή από
ξύλο. Έπειτα, έφτιαξε ένα μικρό ορθογώνιο σχήμα
από ξύλο και έβαλε τις τρεις χορδές πάνω στο ξύλινο
ορθογώνιο σχήμα. Έτσι φτιάχτηκε η λύρα.
Η λύρα παίζεται με ένα δοξάρι. Πρώτα πιάνουμε το
δοξάρι με το δεξί μας χέρι, αλλά πρέπει να το κινήσουμε με έναν ειδικό τρόπο. Μόλις πιάσουμε το δοξάρι πρέπει να το ακουμπήσουμε πάνω στις χορδές. Τον
καρπό μας πρέπει να τον πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά αλλά κι όταν πιάνουμε το δοξάρι. Επίσης και τη
λύρα πρέπει να την κουνάμε δεξιά και αριστερά, για
να ακούγονται καλά οι χορδές που παίζουμε. Τη λύρα
πρέπει να την στερεώνουμε πάνω στον ώμο μας και
πάνω στο πόδι μας. Το πλάτος της λύρας είναι περίπου τριάντα εκατοστά.
Τη λύρα την παίζουν πολλοί καλλιτέχνες, όπως ο κ.
Σκουλάς, ο κ. Σταυρακάκης, ο κ. Παυλάκης και πολλοί
άλλοι.
Αυτό το όργανο μου αρέσει πολύ, γιατί ακούγεται η
μουσική πολύ ωραία και όπως κουνάμε τον καρπό
μαςδεξιά και αριστερά. Ελπίζω να μάθω πολύ καλά
λύρα και να γίνω μέλος σ’ ένα συγκρότημα.
ÕÓÓ·-ª·Ú›· ºÔÚÙÛ¿ÎË, ∂3

∏ Á¿Ù· ÌÔ˘
Œ¯ˆ ÌÈ· Á¿Ù· ˙ˆËÚ‹ ÌÂ ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙË˜ ÊÔ˘ÓÙˆÙ‹
ÓÈ·Ô˘Ú›˙ÂÈ ¿ÓÙ· ﬁÙ·Ó ÂÈÓ¿ Î·È ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙËÓ Ô˘Ú¿.
ŸÏË Ì¤Ú· ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·˘Ï‹
Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÎÚÂ‚¿ÙÈ ·Ú·¯Ù¿.
ºÔ‚¿Ù·È ﬁÌˆ˜ ÙÔ ÓÂÚﬁ ·ÏÏ¿ ÔÚÌ¿ÂÈ ÛÂ Î¿ıÂ ÔÓÙÈÎﬁ.
∞ÏÏ¿ Ô ÛÎ‡ÏÔ˜ Û·Ó ÙË ‰ÂÈ ÙË˜ ÔÚÌ¿ÂÈ ÛÙË ÛÙÈÁÌ‹
∫·ÙÂÚ›Ó· °·ÏÂÚÔ‡, ° 1
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Δ· ÚˆÙ¿ÎÈ· ¤ÁÚ·„·Ó...

∞Ó, ·Ó ÛÔÎÔÏ¿ÙÂ˜ ÙÔ‡ÚÙÂ˜ ·ÁˆÙ¿
‰ÂÓ ‹Ù·Ó ﬁÏ· ÙﬁÛÔ ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿
∞Ó, ·Ó Î·Ú·Ì¤ÏÂ˜ Î·È ˙·¯·ÚˆÙ¿
‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙﬁÛË ˙¿¯·ÚË ·È‰È¿
∞Ó… ·Ó… ·Ó… ·Ó… ·Ó…
£· ÙÚÒÁ·ÌÂ ﬁÏÔÈ ÙÔ‡ÚÙÂ˜ ÌÂ ÎÈÏ¿
Ù· ÚÔ‡¯· ‰Â ı· Ì¿˜ Î¿Ó·Ó ¿ÏÏÔ È·
Ù· ‰ﬁÓÙÈ· ı· ¯·Ï¿Á·Ó ÛÙË ÛÂÈÚ¿.
∞Ó… ·Ó… ·Ó… ·Ó… ·Ó…
™ˆÛÙ¤˜ ÙÚÔÊ¤˜ ı· Ì¿ıˆ Ó· Ì·ÛÒ
·Ï¿ÙÈ, ˙¿¯·ÚË Ì·ÎÚÈ¿ ·ﬁ ‰ˆ
Ó·È! Ó·È! Ó·È! Ó·È!...
ΔÈ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ·’ ÙÔÓ Ô‰ÔÓÙÔÁÈ·ÙÚﬁ
ı· ÁÚ¿„ˆ Î·È ÈÛÙ¿ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÒ
Ó·È! Ó·È! Ó·È! Ó·È! ¡∞π!
A2

ΔÔ Á¿Ï· ÌÔ˘

Δ· „¿ÚÈ·

Δ· ÁÏ˘Î¿ÎÈ·

ΔÔ Á¿Ï· ÌÔ˘ ÙÔ ›Óˆ Î·È ‚Ú¿‰˘ Î·È Úˆ›
·Û‚¤ÛÙÈÔ ÌÔ‡ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÌÔ˘ ÔÏ‡
„ËÏﬁ ÌÂ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· Á›Óˆ ÂÁÒ ·È‰›.
ºÔ˘ÓÙÔ‡ÎÈ·, ·Ì˘Á‰·Ï¿ÎÈ· Ê˘ÛÙ›ÎÈ· ﬁÏ· ˆÌ¿
Ù· ¯ÒÓˆ ÛÙËÓ ÙÛÂÔ‡Ï· Î·ıËÌÂÚÈÓ¿...
A2

Δ· „¿ÚÈ· Ù· „¿ÚÈ· Ô˘ Â›Ó·È ˘ÁÈÂÈÓ¿
Ù· ÙÚÒÓÂ Ù· ·È‰¿ÎÈ· Î·È ‚Ï¤Ô˘ÓÂ Î·Ï¿.
Δ· ÊÚÔ‡Ù· Ù· ÊÚÔ‡Ù· Ô˘ Â›Ó·È ıÚÂÙÈÎ¿
Ù· ÙÚÒÓÂ Ù· ·È‰¿ÎÈ· Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÁÂÚ¿.
A2

Δ· ÁÏ˘Î¿ÎÈ· Ì· ÁÏ˘Î·›ÓÔ˘Ó
Î·È ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ ÔÌÔÚÊ·›ÓÔ˘Ó.
Δ· ÁÏ˘Î¿ÎÈ· ÌÂ ·¯·›ÓÔ˘Ó
Î·È Ù· ÎÏ¿Ì·Ù· ÌÂ ·›ÚÓÔ˘Ó.

ºÚÔÓÙ›˙ˆ Ù· ‰ﬁÓÙÈ· ÌÔ˘

¢ÂÓ Ù· ı¤Ì· Ó· Ù· Ê¿ÌÂ
Ê¤ÚÙÂ ÊÚÔ‡Ù· ÁÈ· Ì·˜ ·È‰È¿.
Δ· Ï·¯·ÓÈÎ¿ Â›Ó·È ÚÒÙ·
ÎÈ ﬁÔÈÔÓ ı¤ÏÂÈ˜ ÚÒÙ·.
Δ· Ï·¯·ÓÈÎ¿ Â›Ó·È ÚÒÙ·
ÎÈ ﬁÔÈÔÓ ı¤ÏÂÈ˜ ÚÒÙ·.
A2

Για τις μαμάδες
Όλοι ξέρουμε πως οι μαμάδες είναι
υπερβολικές σε διάφορα πράγματα.
Για να δούμε…
Πώς
κάθομαι
στο
μπαλκόνι
Πώς
κρατάω
το πιρούνι

A2

A2

Πώς
βλέπω την
τσουλήθρα

Πόσο
σκίζω το
παντελόνι
μου
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Σάιμα Ασούρ, Α1

Μανόλης Κοσκινάς, Α1

Αντώνης Βοτζάκης, Α1

Άκης Βαγιωνάκης, Α1

Άγγελος Ανδρουλάκης, Α1

Γάιμα Ασούρ, Α1

√È ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ÙË˜ ÊÈÏ›·˜
Μαρία Δήμητρα
Αποστολάκη, Α1
Στέλιος Δερμιτζάκης, Α1

º›ÏÔ˜, Ê›ÏÔÈ, ÚﬁÛˆ· ·È¯Ó›‰È· Î·È ·ÁÎ·ÏÈ¤˜.
πÛˆ˜ Î¿ÔÈ· Ì¤Ú· Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ Ê›ÏÔÈ.
§ﬁÁÈ· ÊÈÏÈÎ¿ Ô˘ ÛÂ ·ÚËÁÔÚÔ‡Ó
ÿÚÈ‰·, ¯›ÏÈ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÁÈ· ÌÈ· Ï¤ÍË.
∞Á·ËÌ¤ÓÔÈ Ê›ÏÔÈ ¿ÓÙ· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿
Δ¿ÍË ∞1

Μαριλένα Κισσανδράκη, Α1

Μανόλης Βοτζάκης, Α1

Λυδία Δεληγιάννη, Α1
Νίκος Γεωργουλάκης, Α1

Μανόλης
Βοτζάκης, Α1

Διδώ Ιατρίδη, Α1

Γιάννης Θεοδωράκης, Α1

Έρη Καλλιτσουνάκη, Α1

Μαργαρίτα, Α1

Εβελίνα Βοσκάκη, Α1

Κωνσταντίνος Δερεδάκης, Α1

Σταυρούλα Δρουδάκη, Α1

Ήξερες ότι...
• το πιο δηλητηριώδες φίδι είναι το ταϊπάν. Το δηλητήριό του μπορεί να σκοτώσει έως και δύο αφρικανικούς ελέφαντες.
• το πουλί κούκος, αφήνει τα αυγά του σε φωλιές άλλων πουλιών.
• η αράχνη ταραντούλα είναι η μόνη αράχνη που δεν
υφαίνει ιστό.
• η πανοπλία των ιπποτών ζύγιζε 30 κιλά.
Παύλος Ψυχουντάκης, Ε3

• το ζεστό νερό είναι βαρύτερο από το κρύο!
• η καρδιά του σκύλου χτυπά 40 φορές περισσότερο
από τη δική μας!
• ο ελέφαντας είναι το μόνο ζώο με 4 γόνατα!
• ο χαμελέοντας τρώει το δέρμα του!
• οι γρύλοι ακούν μέσω των γονάτων τους!
• η καρδιά της γαρίδας είναι στο κεφάλι της!
• ένα καγκουρό δεν μπορεί να πηδήξει αν η ουρά
του δεν αγγίζει το έδαφος!
• ένας αρουραίος αντέχει περισσότερο χωρίς νερό
από μια καμήλα!
Μαίρη και Δέσποινα, Ε3

• τα φλαμένγκο παίρνουν το ροζ χρώμα τους από το
αγαπημένο τους φαγητό που είναι οι γαρίδες.
• τα κέρατα του αρσενικού ελαφιού πέφτουν και
ξαναβγαίνουν κάθε χρόνο.
• η ελληνική χελώνα είναι η πιο γρήγορη στον κόσμο τρέχει με 360 μέτρα την ώρα.
• το πιο αργό σαλιγκάρι χρειάζεται 45 μέρες για να
διανύσει ένα χιλιόμετρο.
• μια καμηλοπάρδαλη φτάνει στα 5,5 μέτρα ύψος.
Δημήτρης Σπιθουράκης, Ε3

• Ο εθνικός μας ύμνος αποτελείται από 159 στίχους!
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ªÈ· ËÌ¤Ú· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ √ ÎﬁÛÌÔ˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ

ην Τρίτη 19 Μαρτίου, τα δύο τμήματα της Ε’
τάξης πήγαμε εκδρομή στο Πανεπιστήμιο.
Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί με λεωφορείο και
γρήγορα φτάσαμε στο Γάλλο.

Τ

Πρώτα επισκεφθήκαμε
τη βιβλιοθήκη. Εκεί μας
ξενάγησε μια υπεύθυνη.
Μας εξήγησε πώς γίνεται
ο δανεισμός των βιβλίων
από τους φοιτητές μέσω
υπολογιστή ή χωρίς, τι
γίνεται όταν κάποιος δεν

επιστρέψει το βιβλίο τη
μέρα που πρέπει και τι
όταν το επιστρέψει κατεστραμμένο. Εντυπωσιαστήκαμε όλοι από τον
αριθμό και την ποικιλία
των βιβλίων που υπάρχουν σε αυτή τη βιβλιο-

θήκη. Κάποια από αυτά
είναι παλιά και σπάνια.
Γι’ αυτό αυτά δε δανείζονται αλλά μπορεί να τα
διαβάσει κανείς μέσα στο
δικό τους χώρο, στην
«κλειστή συλλογή». Εκεί
μάλιστα δουλεύει και η
«γιατρός» των βιβλίων,
δηλαδή η συντηρήτρια
που ξέρει πώς να επιδιορθώνει τις φθορές και
να απομακρύνει τα έντομα που τις προκαλούν. Η
δουλειά της είναι πολύ
δύσκολη αλλά και πολύ
ενδιαφέρουσα.
Μετά την ξενάγηση στη
βιβλιοθήκη πήγαμε να
παρακολουθήσουμε μάθημα σε μία από τις αίθουσες του τμήματος
Ψυχολογίας. Η τάξη τους
ήταν πολύ μεγάλη και
διαφορετική από τη δική
μας. Ο καθηγητής, ο κύ-

ριος Ιατρίδης, μας καλωσόρισε και μας σύστησε
στους φοιτητές.
Άρχισε να παραδίδει το
μάθημα και στην τάξη
έγινε απόλυτη ησυχία.
Όλοι κοιτούσαν την οθόνη
του προτζέκτορα και κρατούσαν σημειώσεις. Το
μάθημα φαινόταν ότι είχε
πολύ ενδιαφέρον. Μιλούσε για ένα τεστ που είχαν
κάνει μαθητές σε μαθητές
για τη νοημοσύνη. Τελικά
τα πράγματα είναι πολύ
διαφορετικά από ό,τι τα
βλέπουμε. Παρόλο που
αυτά που ακούγαμε ήταν
άγνωστα για εμάς, παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον και με προσοχή.
Μου άρεσε πολύ η ημέρα που περάσαμε γιατί
μάθαμε πολλά και καινούρια πράγματα.

¢¤ÛÔÈÓ· Δ˙¤ÏËÛË, ∂3

∂Î‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¯ÈÔÓÈÛÌ¤ÓÔ ‚Ô˘Óﬁ
Κάθε πρωί από το μπαλκόνι του σπιτιού μου έβλεπα
τον χιονισμένο Ψηλορείτη και σκεφτόμουνα τι ωραία
που θα ’ταν να βρισκόμουνα εκεί με τους φίλους μου.
Φανταστείτε λοιπόν τη χαρά μου όταν η δασκάλα μας
μάς ανακοίνωσε ότι η τάξη μας θα πήγαινε εκδρομή
για σκι στα Ανώγεια.
Όλοι φορέσαμε χοντρά μάλλινα ρούχα, αδιάβροχα,
γάντια, γυαλιά ηλίου και κατάλληλα παπούτσια. Όταν
φτάσαμε με το λεωφορείο, η χαρά μας ήταν μεγάλη.
Εκεί μας περίμενε ο εκπαιδευτής του σκι που μας φόρεσε ειδικά πέδιλα και μας έμαθε να κάνουμε σκι.
Διασκεδάσαμε πολύ γλιστρώντας πάνω στο χιόνι!
Γυρίσαμε στο σχολείο ενθουσιασμένοι από την εκδρομή στο χιονισμένο βουνό που θα μας μείνει αξέχαστη!
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °ÂÚ¿ÛË˜, ° 1

«ΑΝΑΒΡΑΣΜOΣ» ...ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
«Αναβρασμός» στο 2ο Δημοτικό σχολείο του Ρεθύμνου. Όλοι οι μαθητές, από τις μικρότερες ως τις μεγαλύτερες τάξεις, βοηθάμε οικονομικά τη Zewdie, το υιοθετημένο από το σχολείο μας κορίτσι της actionaid,
προκειμένου να ζει με καλύτερες συνθήκες. Ακόμα συγκεντρώνουμε τρόφιμα και φάρμακα που τα προσφέρουμε στον Ερυθρό Σταυρό για να ενισχυθούν συνάνθρωποί μας που μας έχουν ανάγκη. Όμως δεν ξεχνάμε και τα αδέσποτα ζώα, που ανυπεράσπιστα δεν μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Τα παιδιά του Στ1
λοιπόν αναλαμβάνουμε δράση! Φτιάχνουμε αφίσες, ενημερώνουμε όλους τους συμμαθητές και με την
προσφορά τους συγκεντρώνουμε διάφορα είδη που δεν τα χρειαζόμαστε ιδιαίτερα. Έτσι συμμετέχουμε στο
bazaar του φιλοζωικού συλλόγου και κάνοντας τους «μικροπωλητές» μαζεύουμε χρήματα που τα καταθέτουμε για την προστασία των μικρών τετράποδων φίλων μας. Πραγματικά αισθανόμαστε χαρούμενοι, ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι που έχουμε συνεισφέρει κι εμείς βάζοντας ένα πετραδάκι ώστε να γίνουν τα
πράγματα γύρω μας καλύτερα!
Οι μαθητές του Στ1

Ο κόσμος των βιβλίων είναι θαυμάσιος. Αρκετές φορές όταν βλέπουμε τον τίτλο ενός βιβλίου χωρίς να το
έχουμε διαβάσει καν λέμε ότι δεν μας αρέσει. Μετά
όμως καταλαβαίνουμε ότι κάναμε λάθος γιατί διαβάζοντας το βιβλίο ανακαλύπτουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Άλλες φορές πάλι διαβάζουμε την αρχή και το
τέλος. Όμως είναι πάλι ένα λάθος διότι αν δεν το διαβάσουμε όλο δεν θα καταλάβουμε το νόημά του. Το
βιβλίο αλλιώς αρχίζει και αλλιώς καταλήγει. Γι’ αυτό
και τα βιβλία κρύβουν πολλά μυστικά που τα μαθαίνουμε διαβάζοντάς τα. Άλλοτε μας ταξιδεύουν σε μέρη
όμορφα και μακρινά και άλλοτε μας γεμίζουν με συναισθήματα χαράς ή λύπης που νιώθουμε για τους
ήρωες του βιβλίου. Από κάθε βιβλίο παίρνουμε και
εμείς χρήσιμα μαθήματα.
Το να διαβάζεις τα καλά βιβλία είναι σαν να συνδιαλέγεσαι με τους άριστους.

Δήμητρα Καλογεράκη, Ε1

ª·ı·›Óˆ Ó· Ï¤ˆ √Ãπ

1. ™Â ﬁ,ÙÈ ÌÂ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ
2.™Â ﬁ,ÙÈ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ
3. ¢ÂÓ ·Ê‹Óˆ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÛÙ· Â˘·›ÛıËÙ· ÛËÌÂ›·
4. ¢ÂÓ ·Ê‹Óˆ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ÌÔ˘ ·›ÚÓÔ˘Ó
Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘
5. ¢ÂÓ ·Ê‹Óˆ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ÂÈÚ¿˙Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù¿
ÌÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÌÔ˘
6. ¢ÂÓ ·Ê‹Óˆ Ó· ÂÓ‚¿˙Ô˘Ó ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ÌÔ˘
ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ¯ˆÚ›˜ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÌÔ˘.
°È¿ÓÓË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔ˘Ï¿ÎË˜, ∂2

∏ ı·Ï·ÛÛ·
∏ ı¿Ï·ÛÛ· Ë Á·Ï·Ó‹
ÌÂ ÙËÓ Î·˘Ù‹ ÙËÓ ¿ÌÌÔ
Î·È ÌÂ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÙÔÓ Ï·ÌÚﬁ
£Â¤ ÌÔ˘ ¯·Ú¤˜ Ô˘ Î¿Óˆ!
∏ ·Ú·Ï›· Ë Î·ı·Ú‹
ÌÂ ﬁÏ· ÙË˜ Ù· „¿ÚÈ·
Î·È ÙÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ Î·ÏÔ‡˜
Ô˘ Ú›¯ÓÔ˘Ó ·Ú·Á¿‰È·.
∫·Ú¿‚È· Ï¤Ô˘ÓÂ ÔÏÏ¿
ÛÙ· Î·Ù·Á¿Ï·Ó· ÓÂÚ¿
Î·È ‚¿ÚÎÂ˜ ·ÚÌÂÓ›˙Ô˘ÓÂ
ÌÂ Í‡ÏÈÓ· ÎÔ˘È·.
ŒÏÂÓ· ∫·ÏÏÈÙÛÔ˘Ó¿ÎË, ° 1
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ΚΑΜΑΡΑΚΙ

Ένας περίπατος στην πόλη
Πρώτη εντύπωση
Το Ρέθυμνο το πρωταντικρίζει ο επισκέπτης είτε από
τη θάλασσα, όταν ταξιδεύει με το πλοίο, είτε από τα
ψηλά, όταν έρχεται από το Ηράκλειο ή τα Χανιά μέσω
της παλιάς ή της νέας εθνικής οδού.
Το βλέπει ξαφνικά να προβάλλει μπροστά του μέσα
στον ανοικτό όρμο του Αλμυρού και καθηλώνει τη
ματιά του, όχι τόσο στη θέα της σημερινής ανάπτυξής
του, ανατολικά, δυτικά και νόιτα, όσο στη θέα της
παλιάς πόλης που προχωρά βαθιά μέσα στη θάλασσα
και φθάνει έως τους πρώτους βράχους του Παλαιοκάστρου, πάνω στο οποίο υψώνεται επιβλητικά ο
όγκος της Φορτέτσας. Οι δύο-τρεις σωζόμενοι ψηλόλιγνοι μιναρέδες, που θυμίζουν τα χρόνια της σκλαβιάς και τη γειτονική Ανατολή, το κωδωνοστάσιο του
καθεδρικού ναού, κτισμένο στον περασμένο αιώνα, ο
φάρος στο στόμιο του λιμανιού και το οριζόντιο σύμπλεγμα των διώροφων ή τριώροφων σπιτιών, που
μόλις ξεχωρίζουν το ένα δίπλα ή πίσω από τ’ άλλο,
του δημιουργούν μια τόσο γραφική και έντονη εικόνα, που μόλις φθάσει θέλει να το περιηγηθεί και να
το γνωρίσει από πιο κοντά.

Παλιά» πόλη
Η σημερινή «παλιά» πόλη του Ρεθύμνου είναι κτισμένη στη θέση που υπάρχει η αρχαία Ρίθυμνα.
Ο αρχικός οικισμός είχε κτιστεί στις νοτιοανατολικές ρίζες του λόφου του Παλαιοκάστρου, γιατί, καθώς
ο βράχος προχωρούσε μέσα στη θάλασσα, σχημάτιζε

μια υπήνεμη γωνιά και μια ήρεμη λεκάνη να προσορμίζονται τα καράβια. Η ανάπτυξή του ανατολικά, από
τα πρώτα χρόνια της Βενετοκρατίας. Η σημερινή πολιτεία που περιλαμβάνει την περιοχή ανάμεσα στη
Φορτέτσα και τις οδούς Ιω. Δημακοπούλου και Κ. Γερακάρη διατηρεί, σε γενικές γραμμές, αναλλοίωτη την
πολεοδομική μορφή εκείνων των χρόνων.
Ελάχιστα μόνο οικοδομικά τετράγωνα αποτελούν
προσθήκες των χρόνων της Τουρκοκρατίας. Τα χαρακτηριστικά των δύο περιόδων μπορεί να τα παρατηρήσει ο επισκέπτης από την πρώτη στιγμή της περιήγησής του στην πόλη, η οποία μπορεί να γίνει με ένα ή
περισσότερους περιπάτους, ανάλογα με το χρόνο που
διαθέτει.

Περίπατος στην παλιά πόλη
Επειδή πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που προέρχονται θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη να
επιλέξει ο ίδιος τις δικές του διαδρομές για μια λεπτομερή περιήγησή της πόλης, προτείνουμε έναν αρχικό
περίπατο μαζί του. Συνιστούμε όμως, εκτός από τις
πληροφορίες που δίνουμε κυρίως για την αρχιτεκτονική και την ιστορία των μνημείων, κατά τη διάρκεια
του περιπάτου, να προσπαθήσει να επισημάνει και να
επισκεφθεί τους ελάχιστους πλέον παραδοσιακούς
χειροτέχνες – εμπόρους που έχουν απομείνει στην
πόλη.
Ο περίπατος αρχίζει μέσα από τα πολύπλοκα στενά
που μας δίνουν αμέσως την εικόνα της οργάνωσης δό-

από το ΠΑΛΙΟ στο ΣΗΜΕΡΙΝΟ Ρέθυμνο

ήμερα το παλιό Ρέθυμνο δεν το περιβάλλουν τείχη. Στη μεγαλύτερη έκτασή τους κατεδαφίστηκαν από τις αρχές του 20ού αιώνα.
Απλώς το οριοθετούν η
περιφερειακή λεωφόρος
(οδός Κεφαλογιάννηδων)
δυτικά και βόρεια, το Λιμάνι και η προκυμαία
(οδός Ελ. Βενιζέλου) βόρεια και ανατολικά, η
πλατεία Ηρώων (Άγνωστου Στρατιώτη) ανατολικά και η οδός Κ. Γερακάρη, η πλατεία Τεσσάρων
Μαρτύρων και η οδός Ιω.

Σ

Δημακοπούλου νότια.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚH
ΛΕΩΦOΡΟΣ
Η περιφερειακή λεωφόρος αρχίζει ανατολικά
του Κουμπέ, από τη λεωφόρος Αναγν. Σταμαθιουδάκη. Αμέσως δεξιά
υπάρχει σήμερα ο σταθμός υπεραστικών λεωφορείων από Ρέθυμνο για
Ηράκλειο και Χανιά. Λίγα μέτρα νατολικότερα
στεγάζεται το κλειστό Γυμναστήριο και ακριβώς
βόρεια το Δικαστικό Μέγαρο, ενώ νότια βρίσκεται

ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου και ανοτιότερα το
παλιό κοιμητήριο της πόλης. Ανατολικά του
Ορθόδοξου κοιμητηρίου
βρίσκεται το καθολικό
(Πολωνικό) κοιμητήριο.
Στο ύψος της σημερινής
πλατείας Π. Βαρδινογιάννη, ακριβώς νότια
του γηπέδου της Σοχώρας, υπήρχε η «Μαρμαρόπορτα» του τείχους της
πόλης και λίγο ανατολικότερα η περιοχή της
Εβραϊκής συνοικίας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Η περιφερει-

ακή λεωφόρος περνά
ακριβώς δυτικά του γηπέδου, της πλατείας
Ηρώων Πολυτεχνείου και
της Νομαρχίας.
Δίπλα από το μικρό βενετσιάνικο ναυπηγείο,
που είχε πέντε λαξευμένες θέσεις στον παραθαλάσσιο βράχο για την
επισκευή μικρών πλοίων.
Αγκαλιάζει τη Φορτέτσα,
κάτω από το εκκλησάκι
του Αγίου Σπυρίδωνα μέχρι την πλατεία Ν. Πλαστήρα και καταλήγει
στην πλατεία Κ. Καραμανλή, στο νέο Λιμάνι.

μησης, ειδικότερα στο ανατολικό μισό της πόλης,
όπου ακολουθούν πιστά την καμπυλωτή χάραξη. Το
τμήμα αυτό αποτελείται από λίγα μεγάλα και πολύ
περισσότερα μικρά, ακανόνιστου σχήματος, οικοδoμικά τετράγωνα. Στο υπόλοιπο όμως τμήμα της
πόλης, δυτικότερα της σημερινής οδού Νικηφ. Φωκά,
μπορούμε να διακρίνουμε μια προσπάθεια για οργανωμένη δόμηση κατά μεγαλύτερα, ορθογωνισμένα,
οικοδομικά τετράγωνα.
Τμήμα Δ2

ΔΟΜHΝΙΚΟΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ
O Δομήνικος Θεοτοκόπουλος γεννήθηκε
πιθανότατα ο 1541
στον Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο της
Κρήτης, την εποχή
της Βενετοκρατίας.
Η ημερομηνία γέννησής του προκύπτει
όχι από κάποιο επίσημο έγγραφο της
εποχής αλλά με βάση
μια ιδιόχειρη σημείωσή του, σύμφωνα με την οποία το 1606 ήταν 65
ετών. Ο πατέρας του, Γεώργιος Θεοτοκόπουλος,
ήταν φοροσυλλέκτης και έμπορος. Για τη μητέρα
του δεν διαθέτομε πληροφορίες, ενώ άγνωστη παραμένει και η ταυτότητα μιας ενδεχόμενης πρώτης,
Ελληνίδας συζύγου του. Είχε έναν μεγαλύτερο
αδελφό, τον Μανούσο Θεοτοκόπουλο, ο οποίος
ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα τους.
Ο Θεοτοκόπουλος εκπαιδεύτηκε ως αγιογράφος,
γεγονός που πιστοποιείται από ένα δμόσιο έγγραφο
του 1563, ενώ θα πρέπει να μελέτησε από νεαρή
ηλικία την αρχαία ελληνική και κλασική γραμματεία, κρίνοντας από την πλούσια βιβλιοθήκη που
κληροδότησε μετά το θάνατό του.
Ασημίνα Μοργιάννη – Γιώργος Κυριακόπουλος, Στ2
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Διλήμματα & Προβληματισμοί μαθητών
να αισθάνεστε τυχεροί που μαθαίνετε γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία και γεωγραφία. Άλλα παιδιά δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα να εκπαιδευτούν.
Μην ξεχνάτε και τα παιδιά που στη χώρα τους γίνεται
κάποιος πόελμος. Για εκείνα η μάθηση φαίνεται ως
ένα δώρο που δε θα μπορέσουν να αποκτήσουν. Για
αυτό μπείτε για λίγο στη θέση τους και σκεφτείτε το
σχολείο σας. Μοιάζει μπελάς ή χαρα;

Όλοι μας, σίγουρα, θα έχουμε βρεθεί μπροστά σε
διλήμματα και προβληματισμούς.
Ακόμα περισσότερο εμείς οι μαθητές.

1ο Εξοχή ή πόλη, εσείς τι θα προτιμούσατε;

Είναι δύσκολο δίλημμα γιατί και τα δύο έχουν τα
καλά αλλά και τα κακά τους. Για παράδειγμα η εξοχή
έχει καθαρό αέρα, ωραία φύση και ησυχία, όμως δεν
υπάρχουν κοντά καταστήματα και μπορεί να νιώσεις
απομονωμένος. Στην πόλη πάλι έχει καταστήματα,
θέατρα, κινηματογράφους και πιο εύκολο συγκοινωνιακό δίκτυο αλλά έχει θόρυβο και καυσαέρια. Τι είναι πιο ωραίο η πόλη ή η εξοχή; Εμείς πάντως δεν
μπορούμε να διαλέξουμε. Ο κάθε άνθρωπος όμως
έχει τη δική του άποψη.

2ο

Έχετε σκεφτεί ποτέ το τέλος των παραμυθιών;
Νομίζετε ότι είναι καλό ή κακό; Στα περισσότερα
παραμύθια υπάρχουν οι καλοί, ευγενικοί άνθρωποι
αλλά και οι κακοί, αγενείς. Συνήθως είμαστε με το μέρος των καλών, οι οποίοι πάντα ή τις πιο πολλές φορές, νικάνε. Τότε λέμε πως έχουμε αίσιο τέλος. Όμως
αυτό το τέλος είναι ωραίο για τους καλούς. Για τους

4ο Φέτος πηγαίνουμε έκτη τάξη. Χαιρόμαστε που
κακούς πάλι, το τέλος δεν είναι και το καλύτερο. Γι’
αυτό όταν ξαναδιαβάσετε ένα παραμύθι σκεφτείτε αν
έχει καλό ή κακό τέλος.

3ο Πολλές φορές θα έχετε πει «μακάρι να μην είχα

σχολείο» όμως το εννοείτε; Σκεφτείτε, στο σχολείο συναντιέστε καθημερινά με τους φίλους σας, παίζετε, μιλάτε και διασκεδάζετε. Επ΄σιης γυμνάζεστε, κάνετε
μουσική και θέατρο, ζωγραφίζετε, κάνετε πράγματα
που σας γεμίζουν χαρά. Όσο για τα μαθήματα πρέπει

Ένα καλό παράδειγμα από τα παιδιά

πλέον είμαστε τα «μεγάλα» παιδιά του σχολείου.
Όμως, αυτό έχει και συνέπειες όπως το να είσαι το καλό παράδειγμα για τους μικρότερους. Του χρόνου θα
πηγαίνουμε πρώτη γυμνασίου. Από τη μία μεγαλώνεις από την άλλη μικραίνεις γιατί θα είσα πάλι ένα
από τα «πρωτάκια». Στεναχωριέσαι που θα χάσεις μερικούς συμμαθητές και τους δασκάλους σου. Τα μαθήματα θα είναι πιο πολλά και ακόμα πιο δύσκολα.
Μόλις κλείσουν τα σχολεία για τις καλοκαιρινές διακοπές, δε θα είμαστε πια παιδιά του δηματικού αλλά
του γυμνασίου!!! Τελικά τι είναι καλύτερο, να είσαι
παιδί του δημοτικού ή του γυμνασίου;

Ειρήνη Γιαννακοπούλου - Ασπασία Γαβαλά, ΣΤ1

Εκδρομή στο δάσος
Τα παιδιά του Γ1, μια όμορφη ημέρα
ξεκινήσαν να πάνε στο βουνό εκεί πιο πέρα.

Φέτος τα Χριστούγεννα τα παιδιά του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, αποφάσισαν να βοηθήσουν τις φτωχές οικογένειες.
Το κάθε παιδί έφερε απ’ το σπίτι του τρόφιμα, γάλα, παιχνίδια, βιβλία ακόμα και φάρμακα που δεν τα χρειάζονται.
Απ’ όλα τα παιδιά συγκεντρώθηκε μια μεγάλη ποσότητα
πραγμάτων τα οποία τα μοιρασαν την παραμονή των Χριστουγέννων.
Με αυτόν τον τρόπο έδωσαν μεγάλη χαρά, στα παιδιά και
στους γονείς τους.
Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας που έχουμε οικονομική κρίση να βοηθάει ο ένας τον άλλον.
Οι μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου αξίζουν ένα μεγάλο
μπράβο.

Πιασμένα όλα απ’ το χεράκι
προχωρούν στο στενό μονοπατάκι.
Όλο γέλια και τραγούδια
αντηχούνε στον αέρα.
Όταν φτάσαν στην κορφή
είχαν πια κουραστεί πολύ!
Σταματήσαν για το κολατσιό
και για να πιουν λίγο νερό.

ŒÏÂÓ· Δ˙·Ó¿ÎË

ΔÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ ÛÙ· ·È‰ÈÎ¿ ·È¯Ó›‰È·;
άθε χρόνο και κυρίως στις γιορτές ξοδεύονται πολλά χρήματα για την αγορά παιδικών παιχνιδιών.
Θα πρέπει όμως οι γονείς και γενικότερα οι αγοραστές παιδικών παιχνιδιών, να προσέχουν κάποια
πράγματα, όταν τ’ αγοράζουν.
Α1
Για να διαλέξουμε ένα παιχνίδι, που θέλουμε να κάνουμε δώρο σε ένα παιδάκι, δεν θα το αγοράσουμε όπως
αγοράζουμε ένα άλλο οποιοδήποτε προϊόν, αλλά θα πρέπει να του αγοράζουμε παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία
και το χαρακτήρα του παιδιού.
Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί και ελληνικοί νόμοι, όσο αφορά την κατασκευή και την πώληση των
παιδικών παιχνιδιών. Όπως:
Στα παιδικά παιχνίδια δεν πρέπει να υπάρχουν επικίνδυνες γωνίες.
Τα μικρά κομμάτια ενός παιχνιδιού ή οι μπίλιες δεν πρέπει να είναι κάτω από πέντε εκατοστά.
Αντικείμενα που θα προακλέσουν τραυματισμούς, δεν πρέπει να μπορούν να εκτοξευθούν από το παιχνίδι.
Τα υλικά και ο τρόπος που είνα φτιαγμένα, δεν πρέπει να βάζουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια
των παιδιών.
Οι ηλικίες που αναφέρονται επώνσ τη συσκευασία πρέπει να τηρούνται πάντα γιατί ένα παιχνίδι για μεγάλο
παιδάκι μπορεί να γίνει επικίνδυνο στα χέρια ενός μικρότερου παιδιού.

•
•
•
•
•

¡¿ÓÛ˘ æ˘¯·Ú¿ÎË, ¢3

Γρήγορα όμως στρωθήκαν στη δουλειά
καθώς, είχαν να σκαλίσουν δέντρα πολλά.
Τα σκουπίδα να μαζέψουν και φυτά
καινούρια να φυτέψουν.
Όταν τελειώσαν τη δουλειά
Είχαν περισσή χαρά.
Στο δασάκι τώρα πια,
ήταν όλα καθαρά
και σε λίγο τα παιδιά
πήραν την κατηοριά
στο σχολείο να γυρίσουν
και το μάθημα ν’ αρχίσουν.
Μαρία Ανυφαντάκη, Γ1
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ΚΑΜΑΡΑΚΙ

Η βία στο σχολείο
Στις μέρες μας, τα παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα και δυσκολίες που προέρχονται από το περιβάλλον στο οποίο ζουν – δυστυχώς κάποιες φορές από
τους ίδιους τους συνομηλίκους τους.
Η βία μεταξύ των μαθητών στο σχολείο δεν είναι ένα
σπάνιο φαινόμενο. Μπορεί να συμβεί σε παιδιά όλων
των ηλικιών και να έχει πολλές μορφές (χτυπήματα,
απειλές, εκβιασμός, πειράγματα, κλέψιμο προσωπικών αντικειμένων, πίεση να κάνει ο άλλος πράγματα
που δεν θέλει).
Η σχολική βία δεν είναι απλά μία σύγκρουση ή ένα
πείραγμα ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα παιδιά που
συμβαίνει μία φορά και μετά σταματά. Είναι η σωματιή ή/και ψυχολογική βία που επαναλαμβάνεται για
μεγάλοχ ρονικο διάστημα και προακλεί άγχος και
φόβο στο παιδί που την αντιμετωπίζει. Συνήθως προκαλείται απο ένα παιδί ή από μία ομάδα παιδιών σε
ένα άλλο παιδί, το οποίο δείχνει πιο αδύναμο ή διαφορετικό από τα υπόλοιπα.
Τις περισσότερες φορές τα παιδιά που αντιμετωπίζουν βία από τους συμμαθητές τους δεν το λένε γιατί
ντρέπονται, φοβούνται, νιώθουν ότι φταίνει αυτά ή
σκέφτονται ότι θα απογοητεύσουν ή θα στενοχωρήσουν τους γονείς τους και τους δασκάλους τους. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα να νιώθουν όλο και πιο φοβισμένα και τα άσχημα αυτά περιστατικά να συνεχίζονται.
Σε τέτοις περιπτώσεις είναι χρήσιμο να παραμένουν
ψύχραιμα, να μην απαντούν στις κοροϊδίες και να
φροντίζουν να είναι μαζί με άλλους φίλους τους. Το
πιο σημαντικό όμως είναι να μιλήσουν στο γονιό ή το

Ρατσισμός
Ρατσιμός είναι η αντίληψη μιας ομάδας ανθρώπων
που υποτιμούν τους ανθρώπους μιας ξένης χώρας
λόγω πολιτισμού, θρησκείας ή εθνικής καταγωγής.
Οι ρατσιστές θεωρούν κάποιες ομάδες ανθρώπων
κατώτερους και άξιους περιφρόνησης. Είναι ένα από
τα κοινωνικά και σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τη χώρα μας και καθημερινά πληθαίνουν ανησυχητικά τα φαινόμενα ρατσιστικής βίας σε βάρος
μεταναστών...
Ο ρατσισμός βασίζεται στην έλλειψη εκπαίδευσης,
παιδείας και αγάπης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εάν
οι άνθρωποι μπορούσαμε να διδαχτούμε ότι μεταξύ
μας είμαστε ίσοι δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα
στη χώρα μας. Εάν υπήρχε σεβασμός και δικαιοσύνη μεταξύ μας οι άνθρωποι δεν θα παρασύρονταν
εύκολα από ρατσιστικές αντιλήψεις καθώς τα αισθήματα ανωτερότητας ή κατωτερότητας καλλιεργούν
έντονα το συναίσθημα του μίσους και της ζήλειας
και δημιουργούν έντονα την επιθυμία για κυριαρχία
έναντι άλλων ανθρώπων.
Στη χώρα μας ο ρατσισμός έχει επεκταθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια καθώς μεγάλο κύμα μεταναστών, τόσο λαθραία όσο και νόμιμα έχει εισβάλει στη
χώρα μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η γενιά μας να
γίνει ξενόφοβη. Πολλοί συμπολίτες μας εκφράζονται
με ρατσιστικά σχόλια και πράξεις και επιθυμούν διακαώς τον διωγμό των μεταναστών. Το κράτος μάς έχει

δάσκαλό τους και να ζητήσουν τη βοήθειά του. Με
αυτόν τον τρόπο θα διαπιστώσουν ότι το πρόβλημά
τους μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Σε οποιαδήποτε μορφή της, η βία ανάμεσα στα παιδιά του σχολείου είναι μία συμπεριφορά που προκαλεί ανασφάλεια, φόβο και μοναξιά και επηρεάζει αρνητικά την αυτοπεποίθηση των παιδιών. Αυτά τα φαινόμενα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συμβαίνουν! Μπορούν να σταματήσουν με τη συνεργασία των
παιδιών, των δασκάλων και των γονέων.
Τέλος, είναι σημαντικό όλα τα παιδιά να καταλάβουμε ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας προσβάλει και να μας κάνει να νιώθουμε άσχημα. Είναι
ανάγκη να μάθουμε με τη βοήθεια των γονιών μας και
των δασκάλων μας να σεβόμαστε τό συμμαθητή μας
όσο διαφορετικός κι αν είναι από εμάς.
Εύα Φραγκάκη, Ε3

εγκαταλείψει, μας έχει αφήσει αβοήθητους και δούλους της οικονομικής κρίσης. Όσο η εγκληματικότητα, η ανεργία και η βία μεγαλώνουν τόσο θα ωθούν
τους Έλληνες πολίτες να γίνονται ρατσιστές απέναντι
στους ξένους και να τους αντιμετωπίζουν αρνητικά.
Γιατί νιώθουν ότι είναι απροστάτευτοι και δεν είναι
τυχαίο που σε πολλές περιοχές των μεγαλουπόλεων
οι κάτοικοι έχουν πάρει το νόμο στα χέρια τους.
Εκτός από το φυλετικό ρατσισμό παρατηρείται και
κοινωνικός ρατσισμός δηλαδή αρνητική συμπεριφορά σε ναρκομανείς, σε άτομα που είναι φορείς του
Aids, σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ρατσισμό κατά των γυναικών.
Είναι χρέος της δικής μας γενιάς και ιδιαίτερα της
νεολαίας να αντιδράσουμε σ’ αυτό το φαινόμενο με
δραστικά μέτρα. Πρέπει επιτέλους σ’ αυτή τη χώρα
να μην μπαινοβγαίνουν χωρίς έλεγχο άνθρωποι από
άλλα κράτη έτσι ώστε να σταματήσει η ξενοφοβία
που νιώθουν οι Έλληνες. Πρέπει επιτέλους η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στους πολίτες της. Στην πατρίδα μας που έχει γεννηθεί ο πολιτισμός και η δημοκρατία είναι ανεπίτρεπτο να συμπεριφερόμαστε υποτιμητικά στους συνανθρώπους
μας. Στην πολιτισμένη κοινωνία που ζούμε πρέπει
όλες οι ομάδες ανθρώπων να συνυπάρχουν αρμονικά και να σέβονται τα ήθη και τα έθιμα. Οφείλουν
να κατανοούν πως κάθε άνθρωπος που ανήκει σε
διαφορετική ομάδα είναι ξεχωριστός με οποιαδήποτε ιδιατερότητα, γιατί όλοι είναι ίσοι. Με αυτές τις
συνθήκες προοδεύει ο πολιτισμός και η κοινωνία.
Ομαδική Εργασία, Στ2

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΣΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ξέρεις ποια είναι η σχέση μου με τη σχολική
εφημερίδα, για επιβεβαίωση κάνε το τεστ
1) Τι διαβάζεις στη σχολική εφημερίδα;
α) Τα ποιήματα, τα κόμικς, τις μαντινάδες κ.λπ. (2)
β) Τα πάντα (1)
γ) Τα άρθρα μου ξανά και ξανά (3)
δ) Τίποτα (4)
2) Γιατί παίρνεις τη σχολική εφημερίδα;
α) Αρέσει στον αδελφό μου (4)
β) Για να δείξω σε όλη την οικογένεια τα άρθρα
μου (3)
γ) Γιατί τη λατρεύω (1)
δ) Για να δω τι σόι ανέκδοτα θα έχει φέτος (2)
3) Η σχολική εφημερίδα για σένα είναι..
α) Ότι καλύτερο για να περάσει η ώρα μου (2)
β) Καλή για να μην με πρήζει ο αδελφός μου (4)
γ) Η καλύτερη πηγή «περηφάνιας» απ’ την οικογένεια μου (3)
δ) Η λατρεία μου (1)
4) Πόσα άρθρα έγραψες;
α) Ένα κάθε μέρα για να έχω περισσότερες πιθανότητες (3)
β) Κανένα (4)
γ) Τι άρθρο, δύο μαντινάδες έγραψα (2)
δ) Ένα σακί με άρθρα που μιλούσαν για τη λατρεία μου για τη σχολική εφημερίδα (1)
5) Πόσα αντίγραφα της εφημερίδας αγόρασες;
α) Τρία. Ένα για τον αδελφό μου και δύο για το
τζάκι (1)
β) Ένα για να διαβάσω τα ανέκδοτα (2)
γ) Αρκετά για να δείξω σε κάθε συγγενή τα άρθρα
μου (3)
δ) Τουλάχιστον τριάντα για να τη διαβάζω ξανά
και ξανά (2)
ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΔΩ αν έχεις συγκεντρώσει 1-5 βαθμούς... Φίλε μου εσύ δεν παλεύεσαι! Η σχολική
εφημερίδα είναι η ζωή σου. Κάθε χρόνο χαλιέσαι
γιατί μόλις πρόλαβες να διαβάζεις τα τριάντα αντίτυπα που αγόρασες πέρυσι ξοδεύοντας όλο σου το
χαρτζιλίκι δεν έχει κάτι να διαβάζεις πια, με λίγα
λόγια είναι το αγαπημένο σου πράγμα. Η σχέση
σας είναι λατρεμένη!!!
ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΔΩ αν έχεις συγκεντρώσει 6-10 βαθμούς... Η σχέση του με τη σχολική εφημερίδα είναι
τυπική. Κάθε χρόνο αγοράζεις μόνο και μόνο για να
δεις τα ανέκδοτα τα εξιοπερίεργα τα κόμικς, μαντινάδες που έχουν γραφτεί και από ποιον. Μάλιστα
και εφιάλτες είδες γι’ αυτό. Κατάλαβέ το φίλε μου. Η
εφημερίδα μπορεί να έχει και σοβαρά θέματα.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΔΩ αν έχεις συγκεντρώσει 11-15
βαθμούς... Καλέ εσύ ειδικά δεν παλεύεσαι! Κάθεσαι και γράφεις κάθε μέρα ένα άρθρο μόνο και μόνο για να τα δείχνεις στους συγγενείς σου, για να
χαίρονται. Κατάλαβέ το στην εφημερίδα γράφουν
κι άλλοι.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΔΩ αν έχεις συγκεντρώσει 16-20
βαθμούς... Καλά για σένα η εφημερίδα είναι κάτι
αισχρό, την αγοράζεις μόνο και μόνο για να ξεφορτωθείς τον αδελφό σου και να την κάψεις το χειμώνα για να ψήσεις πατάτες. Για άρθρο βέβαια ούτε
λόγος αφού δεν σε ενδιαφέρει.
Γιώργος Γαλανάκης, ΣΤ1
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2ο ΔHMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎﬁ

ο διαδίκτυο έχει εισβάλει σχεδόν σ’ όλα τα σπίτια. Τα παιδιά στη σημερινή
εποχή που ζούμε, μπαίνουν στο διαδίκτυο και ψάχνουν παιχνίδια και ιστοσελίδες. Κάποιες από αυτές είναι το facebook, το friv κ.ά.
Στο facebook τα παιδιά συζητάνε με αγνώστους, κάνουν πολλούς φίλους για να
το παίξουν δημοφιλείς, αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να εισβάλουν
στον υπολογιστή και να αρχίσουν να κλέβουν αρχεία όπως φωτογραφίες κ.λπ.
Επίσης για να δείξουν τα συναισθήματά τους βάζουν φατσούλες.
Τα παιδιά δεν θέλουν να βγουν έξω να παίξουν αλλά κάθονται με τις ώρες και
παίζουν παιχνίδια στο διαδίκτυο. Ο εικονικός κόσμος διαφέρει εντελώς από τον
πραγματικό. Στον εικονικό αν σκοτωθείς, γίνεσαι καλά και ξαναζωντανεύεις, ενώ
στον πραγματικό αυτό δεν γίνεται. Τα παιδιά πρέπει να παίζουν πραγματικά παιχνίδια με πραγματικούς φίλους.
Μαρία Σημαντήρα, Δ3

Τ

Πέρασαν έξι χρόνια, κιόλας!!! Τι να πρωτοθυμηθώ. Την πρώτη ημέρα που νομίζαμε πως το σχολείο ήταν μόνο παιχνίδι.
Τελικά ήταν και μάθηση αλλά και εκδρομές, εκδηλώσεις, ταινίες, επισκέψεις
παραμυθάδων και ηθοποιών και μπουγέλο. Πέρασα από έξι τάξεις, έξι αίθουσες,
δύο γυμναστές, τέσσερις δασκάλους και τρεις διευθυντές και όλα αυτά μέσα σε έξι
υπέροχα, παιδικά χρόνια. Νιώθω θλίψη που φεύγω από το δημοτικό γιατί θα αποχαιρετίσω τους συμμαθητές μου και τους τέλειους φίλους μου. Βέβαια ο αποχωρισμός μας με το σχολείο, μας προκαλεί ανάμικτα συναισθήματα.
Κάθε παιδί νοσταλγεί το κάτι μεγαλύτερο, το κάτι δυσκολότερο έτσι το Γυμνάσιο
για εμάς. Θα είναι ένα ταξίδι στο άγνωστο γεμάτο νέες περιπέτειες.
Άλλα παιδιά θέλουν να πάνε Γυμνάσιο για να λέγονται «μεγάλα».
Είναι όμως και πολύ δύσκολο να αποχωρίζεσαι τους φίλους σου, που ήσασταν
μαζί έξι ολόκληρα χρόνια.
Το να ξέρεις ότι ένας φίλος σου πάει σε άλλο σχολείο αυτό εσένα σου προκαλεί
λύπη γιατί μπορεί να μην τον ξαναδείς.
Ευχαριστώ τους δασκάλους που είχα στα σχολικά μου χρόνια. Μπορεί να μην
ξανασηκώσω το χέρι μου για να πω μια απάντηση. Αυτό το απίστευτο σχολείο θα το
επισκέφτομαι συχνά και θα το ’χω πάντα στην καρδιά μου.

§Â˘Ù¤ÚË˜ ª·ÁÎÔ‡Ù·˜ – °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜, ™Ù2

∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ «Î·ÎÔ‡» Ï‡ÎÔ˘

λύκος στα παραμύθια είναι αρκετά παρεξηγημένος. Ας δούμε λοιπόν
και τη δική του εκδοχή, διαβάζοντας ένα γράμμα που έγραψε ο ίδιος.
«Μια μέρα είδα ένα κοριτσάκι να έρχεται στο δάσος κρατώντας ένα
καλάθι. Φορούσε κόκκινα ρούχα και το κεφάλι της ήταν καλυμμένο
με μια κουκούλα σαν να μην ήθελε να την αναγνωρίσουν. Φυσικά τη
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ρώτησα
ποια
ήταν, πού πήγιανε κ.τλ. Είπε ότι πήγαινε στη γιαγιά της για να της
ο διαδίκτυο είναι γεμάτο εκπλήξεις! Κάποιες φορές μπορεί να μας βοηθήσει
να βρούμε πληροφορίες και άλλες μπορεί να μας βάλει σε κίνδυνο παίζοντας πάει φαγητό. Έδειχνε όμως ύποπτη και αποφάσισα να τρέξω πριν από αυτήν στο
σπίτι της γιαγιάς της.
ακατάλληλα παιχνίδια με βία.
Όταν συνάντησα τη γριούλα, της εξήγησα το πρόβλημά μου και συμφώνησε ότι η
Μέσα από το Internet μπορούμε να κάνουμε γνωριμίες καλές αλλά και κακές.
εγγονή
της χρειαζόταν ένα μάθημα. Η γριούλα συμφώνησε να κρυφτεί ώσπου να
Πρέπει πάντα να προσέχουμε ποιες ιστοσελίδες ανοίγουμε. Αυτό σημαίνει ότι πάντα πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε και ότι βλέπουμε στον υπολογιστή να μην το μι- την φωνάξω.
Όταν έφτασε το κορίτσι μπήκε στην κρεβατοκάμαρα όπου βρισκόμουν στο κρεμούμαστε στο σχολείο!
Μπορούμε να παίξουμε παιχνίδια, δεν απαγορεύεται, αρκεί να τα εγκρίνουν βάτι ντυμένος σαν τη γιαγιά. Είπε κάτι άσχημο για τα μεγάλα μου αυτιά. Είπα ότι
μου επέτρεπαν να την ακούω καλύτερα. Αλλά έκανε άλλο ένα καλαμπούρι για τα
πρώτα οι γονείς μας.
γουρλωτά μου μάτια. Της είπα ότι με βοηθούν να τη βλέπω καλύτερα. Η επόμενη
Στο Internet πρέπει να προσέχουμε!!!
Αργυρώ Κατάκη, Ιωάννα Δερεδάκη, Κατερίνα Κοβάτσι, Ε1 προσβολή στ’ αλήθεια με νευρίασε. Έκανε μια προσβλητική παρατήρηση για τα
μεγάλα μου δόντια. Ξέρω ότι θα έπρεπε να μην χάσω
την ψυχραιμία μου, αλλά πήδηξα από το κρεβάτι και
Τι είδους μαθητής είσαι; Κάνε το τεστ για να μάθεις!
της φώναξα πως τα μεγάλα μου δόντια ήταν χρήσιμα
για να την φάω καλύτερα. Τώρα ας είμαστε ειλικρινείς,
κανείς λύκος δεν θα έτρωγε ποτέ ένα κορίτσι, όλοι το
ξέρουν αυτό, αλλά αυτό το τρελοκόριτσο άρχισε να
τρέχει γύρω-γύρω ουρλιάζοντας και εγώ προσπαθούσα
να την ηρεμήσω. Έβγαλα και τα ρούχα της γιαγιάς αλλά αυτό φάνηκε να χειροτερεύει τα πράγματα. Ξαφνικά η πόρτα άνοιξε και ένας μεγαλόσωμος τύπος στεκόταν εκεί με το τσεκούρι του. Kατάλαβα ότι είχα βρει
τον μπελά μου. Υπήρχε ένα ανοιχτό παράθυρο πίσω
μου και την κοπάνησα. Η γιαγιά, ποτέ δεν είπε την δική μου πλευρά. Σύντομα κυκλοφόρησε η φήμη ότι
ήμουν κακός και μοχθηρός. Όλοι άρχισαν να με αποφεύγουν. Aπό τότε δεν έζησα καλά.
Με εκτίμηση ο λύκος

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τ

∂ÈÚ‹ÓË °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘
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ΚΑΜΑΡΑΚΙ

∞ﬁ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎﬁ ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ... Ÿ,ÙÈ ı˘Ì¿Ì·È...
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΈΣ
Ούτε που περνάει από το μυαλό κάποιου παιδιού
όταν βρίσκεται στο Δημοτικό πόσο θα αλλάξει η ζωή
του από τη στιγμή που θα περάσει το κατώφλι του Γυμνασίου. Ξαφνικά μπαίνει στον κόσμο των εφήβων
και όλα αυτά που θεωρούσε δεδομένα μέχρι χθες
αναιρούνται και πρέπει να τα κατακτήσει από την αρχή. Ο αγαπημένος μαθητής της δασκάλας, γίνεται ο
άγνωστος μαθητής, ένας από όλους, που οι καθηγητές
δεν γνωρίζουν και πρέπει να τους αποδείξει την αξία

ã ξερες ότι...

του. Μια άλλη αλλαγή αφορά τους συμμαθητές μας.
Είχαμε ζήσει έξι χρόνια στο δημοτικό με πρόσωπα
γνωστά και ξαφνικά καταλαβαίνουμε ότι στη ζωή όλα
αλλάζουν, ακόμα και οι άνθρωποι γύρω μας.
Έτσι καθώς ωριμάζουμε η συνύπαρξη με καινούρια
άτομα αποκτά μεγαλύτερη σημασία και συνεπάγεται
ευθύνη. Τελικά, αυτή είναι η λέξη κλειδί για τη μετάβαση απ’ το δημοτικό στο γυμνάσιο: «η ευθύνη».
Γινόμαστε γυμνασιόπαιδα – έφηβοι με ένα βήμα τόσο μικρό και απλό, όμως τόσο σημαντικό για τη ζωή
μας. Η περιπέτεια για τη μάθηση ξαναρχίζει με υψηλότερους στόχους και πιο φιλόδοξα όνειρα! Δεν έχουμε παρά να προσπαθήσουμε.
Άντζελα Βρουλιδάκη, ΣΤ1
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• ένα καγκουρό δεν μπορεί να πηδήξει αν η ουρά
του δεν αγγίζει το έδαφος.

• ο θόρυβος σε ένα εστιατόριο είναι 100.000 φορές
πιο δυνατός από ένα ρολόι που χτυπάει, μια ροκ
συναυλία 1.000.000 φορές και δυνατά ακουστικά 10.000.000.000 φορές.
• το 1/4 της Ρωσίας είναι καλυμμένο με δάσος
• μια γυναίκα στη Σαουδική Αραβία δικαιούται να
πάρει διαζύγιο αν ο άντρας της δεν της δώσει καφέ.
• ο καρχαρίας μπορεί να μεγαλώσει καινούρια δόντια σε μια βδομάδα.
• περίπου 1/3 των Αμερικανών τραβάνε το καζανάκι ενώ κάθονται ακόμη στην τουαλέτα.
• ένας αστερίας μπορεί να γυρίσει τον εαυτό του
από μέσα προς τα έξω.
• η καρδιά της φάλαινας κτυπά μόνο 9 φορές το
λεπτό.
• οι μυρμηγκοφάγοι προτιμούν τους τερμίτες από
τα μυρμήγκια.
• στον Άλμπερτ Άινσταϊν προσφέρθηκε η προεδρία
του Ισραήλ το 1952.
• 10% του «χιονιού» στην τηλεόραση προκαλείται
από την εκπομπή μικροκυμάτων.
• η προβοσκίδα ενός ελέφαντα έχει πάνω από
50.00 μυς.
• μετά τα Αγγλικά, οι πιο διαδεδομένες γλώσσες
στο διαδίκτυο είναι: Γερμανικά, Ιαπωνικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Ιταλικά, Προγαλικά.
• το παγωτό εφευρέθηκε στην Κίνα το 1000π.Χ.
• ο παγκόσμιος πληθυσμός το 1900 ήταν 1.6 δισεκατομμύρια, ενώ το 2000 περίπου 6 δισεκατομμύρια.
• κάθε λεπτό, 5 άνθρωποι παγκοσμίως μεταξύ 1024 ετών μολύνονται με τον ιό HIV.
• υπολογίζεται ότι 10%-15% της πληροφορίας που
βρίσκεται στον κόσμο έχει ψηφικοποιηθεί
• μια αγελάδα παράγει 200 φορές περισσότερα αέρια κάθε μέρα από έναν άνθρωπο.
• το 1880 ο Σίγμουντ Φρόυντ έγραψε μια σειρά από
κείμενα στα οποία εξυμπνούσε την πιθανή χρήση
της κοκαΐνης για τη θεραπεία της κατάθλιψης,
του αλκοολισμού και του εθισμού στη μορφίνη.
• το 1993 υπολογίστηκαν περίπου 64 εκατομμύρια γάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ε3
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Το 2ο Δημοτικό
Μεσ’ το κέντρο του Ρεθύμνου
βρίσκεται ένα σχολειό,
στέκει πλάι στο Δημαρχείο
κι είναι απ’ τον παλιό καιρό.
Με τρία τκήρια μεγάλα
και με αίθουσες πολλές
μας προσφέρει κάθε μέρα
γνώσεις και πολλές χαρές!
Έχει άριστους δασκάλους
και σπουδαίους μαθητές
που γεμίζουν τις αυλές του
με χαρούμενες φωνές!
Πιο παλιά ονομαζόταν
«Καμαράκι» ξακουστό
Τώρα πια όλοι το λέμε
«Δεύτερο Δημοτικό».
Ιωάννα – Γλαύκη Δερεδάκη, Ε1

·ﬁ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎﬁ

ριν από έξι χρόνια, ήρθα εδώ, σ’ αυτό
το σχολείο. Όταν πρωτομπήκα, σκεφτόμουν ότι δεν θα μ’ αρέσει. Να
όμως που, τώρα που είμαι έκτη δημοτικού, δεν θέλω να φύγω. Θα μου
Α1
λείψει το σχολείο, οι συμμαθητές
μου, που ήταν πάντα δίπλα μου και οι δάσκαλοί μου,
που μου έμαθαν τόσα πολλά...
Υπάρχουν μερικά πράγματα που ποτέ δε θα τα ξεχάσω. Θυμάμαι και από κάτι απ’ όλους τους φίλους
μου.
Στην πρώτη δημοτικού, η Ασημίνα φοβόταν να μείνει μόνη της στο σχολείο και εγώ της ζήτησα να κάνουμε παρέα. Μετά, γίναμε κολλητές φίλες και μοιραζόμασταν τα πάντα. Η Έμμα με υποστήριζε πάντα
και νοιαζόταν για μένα. Μας άρεσε ειδικά να τραγουδάμε και εγώ, αυτή και η Ειρήνη ήμασταν αχώριστες.
Η Ελευθερία, πάντα η ψυχή της παρέας, μας διασκέδαζε και όταν στενοχωριόμασταν, πάντα έβρισκε τρόπο να μας φτιάξει τη διάθεση. Η Μιχαέλα και η Σοφία, από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκαν έγιναν
κολλητές φίλες. Και ακόμα είναι φίλες! Δεν έχω ξαναδεί πιο δυνατή φιλία και πιστεύω πως δεν πρόκειται
να χωρίσουν από φίλες ποτέ. Όσο για τα αγόρια, πάντα είναι κεφάτοι. Ο Γιάννης, ο Ερμής και ο Κωνσταντίνος, οι πλακατζήδες της τάξης. Ο Αντώνης και ο
Λευτέρης, οι εφευρέτες. Ο Στέλιος και ο Γιώργος Κ.,
πάντα ξέγνοιαστοι και χαρούμενοι. Ο Χάρης και ο
ΓΙώργος Μ. οι πιο «χαλαροί» της τάξης και ο Μάριος ο
«εγκέφαλος». Ακόμα και η Μαρία, που μπορεί να
τσακωθήκαμε, αλλά η παρέα της ήταν ευχάριστη.
Και η Ζωή, πάντα αστεία και χαμογελαστή, ποτέ δεν
στενοχωριόταν.
Το Δημοτικό είναι όλη μου η ζωή και δε θέλω να το
αποχωριστώ, αν και ξέρω πως πρέπει. Αναρωτιέμαι,
στο γυμνάσιο θα είναι το ίδιο;
Χριστίνα Ίμπρο, ΣΤ2

Α1

ÓÔ˜

Μου αρέσει πολύ να κοιμάμαι! Είμαι πολύ μικρή
και έχω ανάγκη από ξεκούραση, αλλά δυστυχώς δεν
μπορώ.
Οι μεγάλοι μάς τρέχουν συνέχεια από δω κι από
εκεί, πού χρόνος για ξεκούραση; Γιατί άραγε μας τρέχουν τόσο πολύ; Γιατί δεν γίνεται να κοιμηθούμε λίγο
παραπάνω ή να παίξουμε;
Ο ύπνος είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα
για την ανάπτυξή μας. Μας βοηθάει να χαλαρώνουμε
και να καθαρίζει το μυαλό μας. Επίσης ο μεσημεριανός ύπνος είναι πολύ σημαντικός γιατί μας βοηθάει
να συνεχίσουμε τη μέρα μας ευχάριστα. Ο βραδινός
ύπνος πρέπει να είναι ολοκληρωμένος χωρίς διακοπές για να μη διαταράσσεται και να κοιμόμαστε καλά.
Επίσης πρέπει να κοιμόμαστε νωρίς για να συμπληρωθούν όλες οι ώρες ξεκούρασής μας.
Καληνύχτα!!!

ÃÚ˘Û‹ ∫·Ó‰˘Ï¿ÎË, ™Δ 1
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2ο ΔHMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔÔ ÓÂÚﬁ Â›Ó·È ˙ˆ‹ Î·È ıËÛ·˘Úﬁ˜!
Το νερό είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο,
γιατί το 70% του σώματός του αποτελείται από
νερό.
Είναι βασικό στοιχείο σε κάθε ζωικό και φυτικό οργανισμό. Τα ζώα και τα φυτά δεν μπορούν να ζήσουν
χωρίς αυτό. Το νερό είναι πολύ σημαντικό για τα ζώα
και τα φυτά.
Εμείς οι άνθρωποι, χρειαζόμαστε το νερό για τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Σήμερα οι άνθρωποι ξοδεύουν πολύ νερό. Σε κάθε σπίτι υπάρχουν πολλές βρύσες και πολλές συσκευές που χρησιμοποιούν το νερό.
Τα παλιά τα χρόνια οι γυναίκες κουβαλούσαν το νερό από τις πηγές με στάμνες στα σπίτια τους και έπλεναν τα ρούχα τους στα ποτάμια με αποτέλεσμα να μην
σπαταλάνε άσκοπα το νερό.
Μπορούμε να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς νερό;
Τι θα γινόταν αν ξαφνικά στέρευαν οι λίμνες και τα
ποτάμια; Και οι βρύσες μας σταματούσαν να τρέχουν;
Τι θα πάθαιναν τα ζώα, τα φυτά, εμείς; Στη γη μας θα
υπήρχε μεγάλη ξηρασία.
Το νερό είναι πολύτιμο. Δεν πρέπει να ξοδεύουμε
άσκοπα ούτε μια σταγόνα..
Το ασφαλές πόσιμο νερό είναι ζωτικής σημασίας για
τους ανθρώπους. Ο μεγάλος άνθρωπος χρειάζεται 6
με 8 ποτήρια νερό την ημέρα και ένα παιδί 4 ποτήρια
νερό την ημέρα.
Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πιούν καθαρό νερό!
Πώς μπορούμε να περιορίσουμε τη σπατάλη του
νερού;
Όταν έχει διαρροή η βρύση να πούμε στον μπαμπά
ή στη μαμά να την επισκευάσουν. Μπορούμε να μαζεύουμε σε μια λεκάνη το κρύο νερό στο ντους μέχρι
να έρθει το ζεστό νερό.
Ζητήσαμε από τον κύριο Διευθυντή του σχολείου
μας να ρυθμίσει τις βρύσες της αυλής: το νερό τρέχει
με ορμή και αναγκαζόμαστε να ανοίγουμε δύο βρύσες
για να μπορέσουμε να πιούμε νερό. Έτσι σπαταλάμε
πολύ νερό. Επίσης του ζητήσαμε να αλλάξει μια χα-

λασμένη βρύση που υπάρχει έξω από την τάξη μας
και στάζει συνέχεια.
Πρέπει να προσέχουμε το νερό και έτσι θα το έχουμε για πάντα!
Αν δεν κάνουμε αγώνα δεν θα μείνει ούτε σταγόνα!
Οι μαθητές του Γ2: Εβελίνα Χατζάκη, Αναστασία
Τσαντηροπούλου, Γιάννης Σπιταδάκης, Νένα Σουφαλιδάκη, Ηλίας Τζωρτζίνης, Κυριάκος Μασαλής, Μανόλης Κοτσίφης, Νίκος Ρουτζάκης, Σπύρος Παυλάκης, Γιώργος Παρασύρης, Νίκος Μπαζάκας, Θωμάς
Τσερκέζος, Γιάννης Ουσταμπασίδης, Ειρήνη Νικολακάκη, Γιάννης Ποθητός, Κωστής Σκουλούδης, Αθανασία Ψυχουντάκη, Αλίκη Χατζιδάκη, Φλάβιο Τοσκαλάρη, Ιωάννα Μενιουδάκη, Χαραυγή Πεδιώτη
Στη δημιουργία των έργων μας, ζωγραφική και κολάζ, μας βοήθησε η κ. Αλεξάνδρα Μπίζου, υπεύθυνη
καθηγήτρια εικαστικών του σχολείου μας.

Τη φράση: «Αν δεν κάνουμε αγώνα δεν θα μείνει ούτε σταγόνα!» τη δανειστήκαμε από το ομότιτλο βιβλίο
των κ. Ελισάβετ Σπύρου και Ακριβής Λαζαρίνη,
Εκδόσεις Ε. ΡΩΣΣΗ.
Τις πληροφορίες τις βρήκαμε από το διαδίκτυο και
από βιβλία και τις επεξεργαστήκαμε όλοι μάζι.

ΔÌ‹Ì· °2

ΔÔ ¿Á¯Ô˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹
ÃıÂ˜ ‰È¿‚·Û· ÔÏ‡ ﬁÌˆ˜ ·‡ÚÈÔ Ô˘ ı· ’Ì·È ÎÂÈ,
ı· ÌÔ˘ ’ÚıÂÈ Û˘ÁÎÔ‹.
∏ Î˘Ú›· Û·Ó ÊˆÓ¿˙ÂÈ ˘ÚÂÙﬁ ÌÔ˘ ·ÓÂ‚¿˙ÂÈ.
™ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·Ó ı· ‚Áˆ
ÃÙ‡Ô ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ı’ ·ÎÔ‡Ûˆ ·Ï·‚ﬁ.
£· ÚˆÙ‹ÛÂÈ Ë Î˘Ú›· «ΔÈ ¤¯Ô˘ÌÂ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›·;»
ΔﬁÙÂ Ú¤ÂÈ ÂÁÒ Ó· ı˘ÌËıÒ
ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙÔ ¯ıÂÛÈÓﬁ.
™ˆÛÙ¿ Ó· ··ÓÙ‹Ûˆ
ÙËÓ Î˘Ú›· ÌËÓ ÙÛ·ÓÙ›Ûˆ.
ªÔ˘ ’ÚıÂ Ë ·Ó·Ï·Ì‹
Î·È ÙË˜ Â›· ÁÈ· ÙÔÓ ΔÛÈÌÈÛÎ‹.
ªÚ¿‚Ô ÌÔ˘ ’Â ÛÙË ÛÙÈÁÌ‹
Î·È Â·Ó‹ÏıÂ Ë „˘¯‹.
∞¯! ∫·ËÌ¤ÓÂ Ì·ıËÙ‹
ΔÈ ÙÚ·‚¿˜ Î·È Û˘ Î¿ıÂ Úˆ›.
ª·ÓﬁÏË˜ ∞ÁÁÂÏ¿ÎË˜, ∂1
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