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Κίνδυνοι από τη χρήση του Διαδικτύου
Φυσικές παθήσεις
Με την εισαγωγή του Διαδικτύου
στη ζωή μας οι ώρες χρήσης του
υπολογιστή έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Η πολύωρη χρήση του
Διαδικτύου είτε για έρευνα είτε για
παιχνίδι είτε για κοινωνικοποίηση
εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία
μας. Πέρα από τις διαταραχές στην
όραση και τις υποψίες για ενδεχόμενα προβλήματα εξαιτίας της έκθεσης σε ακτινοβολία, κυρίως από
τις οθόνες, εκείνοι που ασχολούνται για ώρες μπροστά στον υπολογιστή χωρίς διάλειμμα ή
εναλλαγή δραστηριοτήτων κάνοντας μεγάλο αριθμό επαναλαμβανόμενων κινήσεων μπορεί να
προσβληθούν από διάφορες μυοσκελετικές παθήσεις.

Εθισμός
Εθισμός στο Διαδίκτυο μπορεί να
προκύψει με την πολύωρη ενασχόληση ατόμων σε διαδικτυακές
δραστηριότητες όπως είναι τα παιχνίδια, δωμάτια συζητήσεων, ηλεκτρονικός τζόγος και άλλα. Ένα
άτομο είναι εθισμένο όταν χαρακτηρίζεται από τουλάχιστο τρία
από τα πιο κάτω:
Χρήση του Διαδικτύου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το
προτιθέμενο.
Κατανάλωση υπερβολικού χρόνου ή/και χρήματος σε δραστηριότητες σχετικές με το Διαδίκτυο.
Συμπτώματα Συνδρόμου Απόσυρσης, όπως για παράδειγμα άγχος,
έμμονη σκέψη για το Διαδίκτυο,
όνειρα για το Διαδίκτυο.
Χρήση Διαδικτύου προκειμένου
να αποφευχθούν συμπτώματα
απόσυρσης.
Μείωση λειτουργικότητας του
ατόμου. Συνήθως τα άτομα παραμελούν την προσωπική τους
υγεία, γευματίζουν ανθυγιεινά,
σταματούν τα αγαπημένα τους ενδιαφέροντα, εγκαταλείπουν το
σχολείο, συγκρούονται έντονα
στο σπίτι με τους γονείς τους,
έχουν μεγάλη ένταση και θυμό
που οδηγεί ακόμα και στη βία (Chakraborty, 2010).
Συνέχιση χρήσης του Διαδικτύου
παρά τη γνώση της παραπάνω
δυσλειτουργίας.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία
της Μονάδας Εφηβικής Υγείας
(Μ.Ε.Υ.) στην Ελλάδα, το φαινόμενο είναι συχνότερο σε αγόρια,
σε δυσλειτουργικές οικογένειες
και σε παιδιά με καταθλιπτικά συναισθήματα ή σύνδρομο υπερκινητικότητας.

Υποκλοπή προσωπικών
δεδομένων

Αποξένωση από
τον πραγματικό κόσμο
Αρκετοί άνθρωποι ξοδεύουν άπειρες ώρες μπροστά στον υπολογιστή
παίζοντας
διαδικτυακά
παιχνίδια, σερφάροντας στο Διαδίκτυο ή ακόμα και επικοινωνώντας με φίλους τους μέσω του
Διαδικτύου. Η πολύωρη ενασχόληση με τα πιο πάνω, οδηγεί πολλές φορές στην Αποξένωση από
τον Πραγματικό Κόσμο, εφόσον
επιτρέπει στους ανθρώπους να
ψυχαγωγούνται ή να επικοινωνούν χωρίς τα πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα της προσωπικής
επαφής. Αρκετοί είναι αυτοί για
παράδειγμα οι οποίοι αναπτύσσουν Διαδικτυακές (on-line) σχέσεις χωρίς να εγκαταλείπουν τα
σπίτια τους.
Όλα αυτά γίνονται σε βάρος του
χρόνου που διαφορετικά μπορούν να έχουν διαθέσιμο για τη
συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες με φίλους, γείτονες ή ομάδες
ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα. Κατά συνέπεια, κάποιοι
άνθρωποι δεν μπορούν να ταυτιστούν με τους άλλους νιώθοντας
αποκλεισμένοι στην εντός του Διαδικτύου κοινωνική τους ζωή.

Παραπληροφόρηση
Αν και τα πλεονεκτήματα της γρή-

γορης και εύκολης πρόσβασης
στην πληροφορία μέσω του Διαδικτύου είναι τεράστια, υπάρχει
παράλληλα και ο κίνδυνος να
εκτεθούμε σε πληροφορίες, οι
οποίες δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα, είναι ελλιπείς ή
είναι τροποποιημένες, με πιθανό
σκοπό την παραπλάνησή μας.
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Υποκλοπή Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο είναι η πράξη
της εξαπάτησης ενός χρήστη κάνοντας τον να δώσει προσωπικές
πληροφορίες σε μια «πλαστή
ιστοσελίδα» στο Διαδίκτυο (π.χ.
διεύθυνση, αριθμό ταυτότητας,
αριθμό διαβατηρίου, αριθμούς
τραπεζικών λογαριασμών, πιστω-

τικών καρτών κ.λπ.). Μια τέτοιου
είδους δραστηριότητα επιτρέπει σε
έναν απατεώνα (cracker) να κλέψει
ή να πλαστογραφήσει τα στοιχεία
του θύματος ή/και να κερδίσει παράνομη πρόσβαση στα δεδομένα
του, όπως προσωπικούς λογαριασμούς, συνδρομές, e-mail, κωδικούς, κ.λπ.

Αποπλάνηση
Αποπλάνηση συμβαίνει, όταν
άγνωστοι εκμεταλλεύονται κακόβουλα το στοιχείο της ανωνυμίας
στο Διαδίκτυο, για να προσεγγίσουν ανήλικα παιδιά με στόχο τη
σεξουαλική παρενόχληση.
Στο Διαδίκτυο ποτέ δεν μπορούμε
να είμαστε σίγουροι ποιος είναι ο
συνομιλητής μας στις ηλεκτρονικές
μας επικοινωνίες, ακόμα και αν
βλέπουμε τη φωτογραφία του ή αν
χρησιμοποιούμε κάμερα. Έτσι,
πολλοί επιτήδειοι εκμεταλλεύονται
το γεγονός αυτό, δίνουν ψεύτικα
στοιχεία (κυρίως για την ηλικία
τους) και ξεκινούν συζητήσεις με τα
πιθανά θύματά τους με στόχο να
αναπτύξουν φιλική με αυτά σχέση
και να αποσπάσουν όσο το δυνατό
περισσότερες πληροφορίες (π.χ.
τόπο διαμονής, τα ενδιαφέροντά
τους, τα χόμπι τους, τις σεξουαλικές τους εμπειρίες κ.λ.π.).
Τα δωμάτια επικοινωνίας (chat
rooms) είναι ένας δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των νέων
αλλά και δημοφιλές μέσο αποπλάνησης (Shannon, 2008). Αυτά
είναι εικονικά μέρη όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο μπορούν
να «συναντηθούν» και να «συνομιλήσουν» μέσω μηνυμάτων.

Πρέπει να γνωρίζουμε όμως ότι
οποιοσδήποτε μπορεί, χρησιμοποιώντας απλά ένα ψευδώνυμο,
να παρακολουθεί ή να συμμετέχει
σε συζητήσεις μας.

Παιδική πορνογραφία

Παιδική πορνογραφία ορίζεται ως
οι αναπαραστάσεις ανηλίκων που
συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις ή καταστάσεις που υποδηλώνουν
σεξουαλικές
δραστηριότητες. Μερικές φορές ο
ορισμός περιλαμβάνει εικόνες που
έχουν υποστεί επεξεργασία από
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η παιδική πορνογραφία θεωρείται έγκλημα και υπόκειται σε ποινικές
κυρώσεις. Η εξάπλωση των κυκλωμάτων παιδοφιλίας είναι ανησυχητική. Τα κυκλώματα αυτά
είναι ομάδες ατόμων, τα οποία εργάζονται μαζί μέσω του Διαδικτύου με στόχο τη συλλογή και
διανομή πορνογραφικού υλικού
για τη δική τους ικανοποίηση. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν έγκλημα και υπόκεινται στο νόμο.

Εκφοβισμός
Εκφοβισμός είναι δυνατό να συμβεί μέσω του Διαδικτύου και περιλαμβάνει
εσκεμμένη,
επαναλαμβανόμενη και εχθρική
συμπεριφορά απέναντι σε άτομο ή
ομάδα ατόμων με σκοπό την πρόκληση συναισθηματικής και ψυχολογικής βλάβης. Ο Διαδικτυακός
Εκφοβισμός συνήθως έχει τη
μορφή ενός εκφοβιστικού,ρατσιστικού,προσβλητικού ή πρόστυχου ηλεκτρονικού μηνύματος,

φωτογραφίας ή βίντεο. Κάποιες
φορές o εκφοβισμός μπορεί να
οδηγήσει στο να περιθωριοποιηθούν και να αποκλειστούν άτομο
ή άτομα από άλλους.
Ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός διαφέρει από τα άλλα είδη εκφοβισμού,
αφού επεμβαίνει στον
προσωπικό χώρο του παραλήπτη. Ο εκφοβισμός αυτός είναι δύσκολο να περιοριστεί, αφού δεν
υπάρχει περιορισμός ούτε των μηνυμάτων που διανέμονται ηλεκτρονικά, ούτε του αριθμού των
παραληπτών που μπορούν να γίνουν δέκτες αυτών των μηνυμάτων. H σύγχρονη έρευνα έχει
δείξει ότι το σχολείο, όταν υπάρχει
πληροφόρηση και ενημέρωση του
προσωπικού, μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα (Bhat, 2008).

Ηλεκτρονικός τζόγος
Δραστηριότητα κατά την οποία δύο
ή περισσότερα άτομα συναντώνται
διαδικτυακά με σκοπό την ανταλλαγή στοιχημάτων. Μια τέτοια
δραστηριότητα περιλαμβάνει το
ρίσκο της πραγματικής οικονομικής απώλειας ή του κέρδους. Ένα
από τα βασικότερα προβλήματα
του τζόγου είναι η απώλεια χρημάτων. Κάποιος μπορεί να χάσει τις
οικονομίες του, το σπίτι του, την
περιουσία του ακόμη και το/τη σύζυγό της/του. Πολλοί είναι αυτοί
που εθίζονται και δεν μπορούν να
σταματήσουν πιστεύοντας πως
στον επόμενο γύρο θα πάρουν τα
λεφτά τους πίσω. Η ευκολία πρόσβασης σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού
τζόγου
αυξάνει
τους
κινδύνους εμπλοκής παιδιών και
εφήβων σε τέτοιες δραστηριότητες.

Ιοί
Ιός είναι κακόβουλο πρόγραμμα,
το οποίο εγκαθίσταται στον υπολογιστή, συνήθως εν αγνοία του χρήστη, και ενεργοποιείται είτε κάποια
προκαθορισμένη χρονική στιγμή
είτε ύστερα από κάποια συγκεκριμένη ενέργεια. Η ενεργοποίηση
ενός ιού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διάφορες συνέπειες, επικίν-

Γραμμή καταγγελιών Safeline
Ο ρόλος της Safeline είναι να παρέχει ένα σημείο επικοινωνίας για τους χρήστες που επιθυμούν την ποινική δίωξη και την αφαίρεση από το Διαδίκτυο
παράνομου ή ανεπιθύμητου περιεχομένου. Τα στοιχεία των χρηστών που καταθέτουν καταγγελίες είναι
άκρως εμπιστευτικά.
Η ιστοσελίδα της Safeline περιλαμβάνει μια συλλογή

δυνες ή μη. Συγκεκριμένα, μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα το συνεχές
άνοιγμα διαφόρων παραθύρων
στην οθόνη, μπορεί, όμως, και να
προκαλέσει την καταστροφή δεδομένων σε αρχεία ή άλλες βλάβες.
Ένας ιός ενσωματώνεται σε ηλεκτρονικά μηνύματα και προγράμματα, έτσι ώστε, όταν ανοίξουμε τα
μηνύματα αυτά ή εκτελέσουμε τα
προγράμματα,
ενεργοποιούμε
άθελά μας και τον ιό.

Bullying
Το νταηλίκι ( τουρκική:dayilik) είναι μια μορφή κακοποίησης, πιο συγκεκριμένα εκφοβισμού ή εξαναγκασμού. Αυτή συνεπάγεται περιοδικά επαναλαμβανόμενες
πράξεις που σκοπό εχουν την επιβολή ενός ατόμου ή μιας ομάδας πάνω σε ένα
άλλο άτομο ή ομάδα, επομένως << ανισορροπία δυνάμεων >> Η εν λόγω ανισορροπία μπορεί να είναι κοινωνική ή\ και σωματική. Το θύμα του εκφοβισμού
αναφέρεται και ως στόχος.

Παραποίηση γλώσσας
Η ανάγκη για γρήγορη και εύκολη
επικοινωνία, μια συνήθεια που την
αποκτήσαμε με την είσοδο της κινητής τηλεφωνίας και του Διαδικτύου
στη ζωή μας, άρχισε να οδηγεί στην
Παραποίηση της Γλώσσας μας. Αντί
για ελληνικά χρησιμοποιούνται τα
«greeklish», δηλαδή, ελληνικά
γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, στα οποία ο τονισμός και η ορθογραφία δεν είναι σημαντικά. Για
παράδειγμα η φράση «θα σε δω σε
λίγο» αποδίδεται εσφαλμένα «tha
se do se ligo».
Αυτό ξεκίνησε, επειδή η χρήση
του ελληνικού αλφαβήτου στην
τεχνολογία ήταν είτε αδύνατη είτε
δύσκολη. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια πολλοί υπολογιστές
και προγράμματα χρησιμοποιούν
την ελληνική γλώσσα, πάρα πολλοί δεν επικοινωνούν στα ελληνικά αλλά σε greeklish, όταν
στέλνουν μηνύματα στο κινητό ή
όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.
Υπάρχουν επίσης ιστοσελίδες,
όπου η γλώσσα που χρησιμοποιείται δεν είναι τα Ελληνικά αλλά
τα greeklish, και σε σελίδες του
Διαδικτύου διατίθενται greeklish
converters, προγράμματα που μετατρέπουν greeklish σε Ελληνικά
και το αντίστροφο. Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν όχι μόνο στη
παραποίηση της γλώσσας μας
αλλά, όπως κάποιοι υποστηρίζουν και στην αλλοίωση της ταυτότητας των Ελλήνων.
Βασιλική Γεωργοπούλου
Κατερίνα Αντωνέλου
Παναγιώτης Γαλάνης
Άρης Καράμπαλης

από συμβουλές για γονείς και παιδιά με σκοπό να
τους πληροφορήσει – συμβουλέψει με απλό τρόπο για
ποικίλα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια στο
διαδίκτυο.
Επίσης υπάρχει και η Γραμμή Βοηθείας ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ
80011 80015 ( χωρίς καμία χρέωση) όπου εξειδικευμένοι παιδοψυχολόγοι σας πληροφορούν σε θέματα
χρήσης – κατάχρησης διαδικτύου – κινητών για παιδιά και εφήβους.
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ΕΙΔΗ BULLYING
Το νταηλίκι αποτελείται από 3 βασικά είδη κακοποιησης-συναισθηματικη,λεκτικη
και σωματική. Συνήθως, πρόκειται για ανεπαίσθητες μεθόδους εξαναγκασμού
όπως η ψυχολογική χειραγώγηση.
Το νταηλίκι κυμαίνεται από την απλή μορφή εκφοβισμού σε πιο συνθέτες μορφές,
στις οποίες ο νταής ενδέχεται να έχει έναν η περισσότερους φίλους που μπορεί να
φαίνεται να είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τον <<αρχι-νταη>> στις δραστηριότητες του. Το νταηλίκι στο σχολικό ή εργασιακό χώρο αναφέρεται και ως ομότιμη κακοποίηση.
Το νταηλίκι μπορεί να προκύψει σε οποιοδήποτε περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτό περιλαμβάνει το σχολείο, το στρατό,
την οικογένεια , το χώρο εργασίας , το σπίτι και τις γειτονιές . Είναι ακόμη ένας παράγοντας ώθησης στην μετανάστευση. Ο εκφοβισμός είναι δυνατό να λαμβάνει
χωρά μεταξύ κοινωνικών ομάδων, κοινωνικών τάξεων και ακόμη μεταξύ χωρών
( υπερβολική ενθικοφρόνιση , σοβινισμός)
Χρήστος Δασκάλου
Σένια Αλέξανδρος
Παλαιολόγου Μιχαήλ
Κατελούζου Νίκη

ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει το σημαντικό ρόλο της μεσογειακής διατροφής τόσο στην
πρόληψη όσο και στην έκβαση πολύπλοκων ασθενειών, όπως
οι καρδιοαγγειακές παθήσεις! Ας μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες δίαιτες περιλαμβάνουν τη μεσογειακή διατροφή, τόσο στο εξωτερικό
όσο και εδώ. Στην Ελλάδα έχουμε σε αφθονία μία μεγάλη ποικιλία
τροφίμων που περιλαμβάνονται στην πυραμίδα τα μεσογειακής διατροφής, η οποία πυραμίδα ως βάση της έχει την καθημερινή άσκηση,
ενώ καθώς ανεβαίνουμε, έχει τα τρόφιμα που πρέπει να καταναλώνουμε πιο σπάνια.
Πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας καταναλώνουν σε μεγάλη ποσότητα
τρόφιμα που βρίσκονται στις ψιλότερες βάσεις της πυραμίδας. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση λίπους στο σώμα. Έχει δυσμενείς
επιπτώσεις στην υγεία, οδηγώντας σε μείωση του προσδόκιμου ζωής
και αυξημένα προβλήματα υγείας.
Η διατροφή και η σωματική άσκηση αποτελούν τη βάση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, η οποία αποτελεί μία από τις κυριότερες
αποτρέψιμες αιτίες θανάτου παγκοσμίως και θεωρείται ένα από τα πιο
σοβαρά προβλήματα υγείας δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα. Μία
ανασκόπηση βρήκε ότι 63 από τις 73 μελέτες κατέδειξαν αυξημένο
ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας με αυξημένη έκθεση σε μέσα ενημέρωσης και με τις τιμές να ανεβαίνουν ευθέως ανάλογα με το χρόνο τηλεθέασης. Το αποτέλεσμα είναι ότι η διατροφή επηρεάζει σε μεγάλο
βαθμό τη ζωή και την υγεία μας και καλό θα ήταν να την εφαρμόσουμε στην καθημερινότητα μας.

Τ

Κατερίνα Αντωνέλου
Βασιλική Γεωργοπούλου
Αγγελική Καραχάλου
Σπύρος Γκουβέρος
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Ερωτηματολόγιο των μαθητών της Α’ Γυμνασίου
προς όλες τις τάξεις του Γυμνασίου
(Σύνολο μαθητών Γυμνασίου Βουνάργου 70)
1.Ήταν δύσκολο να προσαρμοστείτε στο νέο σας σχολικό περιβάλλον; (Γυμνάσιο)
Καθόλου 30
Λίyo 37
Πολύ 3

Ενημέρωση του Ψυχολόγου κ. Γεωργακόπουλου
στην πρώτη τάξη γυμνάσιου Βουνάργου στο πλαίσιο
του project “Σχολική και κοινωνική ζωή”

3.Όταν ήσασταν μαθητές της Α' Γυμνασίου πώς σας αντιμετώπιζαν οι συμμαθητές σας;
Αρνητικά 6
Θετικά 52
Αδιάφορα 12

1)Ποιοι οι λόγοι που επιλέξατε το
επάγγελμαλειτούργημα(Από
αγάπη στο επάγγελμα ή από κάτι
άλλο);
Απάντηση:
1)Από καμία αγάπη στο επάγγελμα.Δεν μπορούσα να βλέπω
τους
συμμαθητές
μου
τόσο
χάλια.Ήθελα να ασχοληθώ με την
απεξάρτηση από τα ναρκωτικά και
τα παιδιά που κλαίνε.Έτσι επέλεξα
την ψυχολογία.

4.Έχετε αρμονική σχέση με τους μαθητές μεγαλύτερων τάξεων;
Ναι 58
Όχι 12
5.Σας έχουν ασκήσει ποτέ Bullying? (Λεκτικό ή σωματικό )
Ναι 13
Όχι 57
6.Έχετε ασκήσει ποτέ λεκτική ή σωματική βία απέναντι στους συμμαθητές σας;
Ναι 10
Όχι 60
Αν ναι για ποιο λόγο;
α) λόγω εθνικότητας 0
β) λόγω εμφάνισης 0
γ) λόγω «μαγκιάς» 6
δ) λόγω αδύναμης προσωπικότητας 4

2)Αντιμετωπίζεται δυσκολίες στο
επάγγελμα αν ναι ποιες;
Απάντηση:
2)Κανένα πρόβλημα.

7.Έχετε υπερασπιστεί ποτέ το θύμα-συμμαθητή σας;
Ναι 54
Όχι 16
Αν όχι γιατί;
α) αδιαφορώ 9
β) φοβάμαι 7

3)Έχουν αυξηθεί οι συμβουλευόμενοι σας τα τελευταία χρόνια λόγω
της οικονομικής κρίσης στην χώρα
μας;
Απάντηση:
3)Έχουν αυξηθεί.

8.Σας ικανοποιεί ο τρόπος που διδάσκουν οι καθηγητές σας;
Λίγο 10
Πολύ 55
Καθόλου 5
9.Τα μαθήματα του γυμνασίου σας δυσκολεύουν;
Λίγο 48
Πολύ 12
Καθόλου 10

11.Προτιμάτε το σχολείο σας από του Πύργου;
Ναι 59
Όχι 11
Αν όχι γιατί: 1) Περισσότερα παιδιά]
2) Πρόσβαση στο κέντρο της πόλης
12.Σέβεστε το σχολικό σας χώρο και συμβάλλετε στη διατήρηση της καθαριότητας του σχολείου σας;
Ναι 63
Όχι 7
13.Τι σας προβληματίζει περισσότερο σαν μαθητές Γυμνασίου;
* οι απουσίες 5
* τα διαγωνίσματα 10
* οι βαθμοί 10
* το bullying 4
* οι εξετάσεις 24
* κατανόηση μαθημάτων 13
* η σχέση σας με τους καθηγητές 4
14.Θα σας άρεσε να συμμετείχατε σε πολιτιστικές – περιβαλλοντικές εκδηλώσεις;
Ναι 53
Όχι 17
15.Δημιουργείτε φιλίες μέσω του σχολείου σας;
Ναι 62
Όχι 8
Κορμπάκης Γεώργιος, Χαμάκου Ελένη, Σοφία Κανελλοπούλου
Δημήτρης Αναγνώπουλος

Ενδοσχολικές σχέσεις-Εφηβεία
-Οι έφηβοι θα πρέπει να κάθονται 8 ώρες την εβδομάδα για κάθε είδους χρήση,μέχρι
την ηλικία των 21ος ετών.Θα πρέπει τα ενδιαφέροντα μας να
ταιριάζουν με
αυτό που θα επιλέξουμε ως επαγγέλματα για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε.

Αίσθημα φόβου
-Σύγκριση των παιδιών με άλλα παιδιά.Ίσως μεγαλύτερα αδέρφια που να τα πήγαιναν
καλύτερα στο σχολείο.Η χρεία φέρνει συγκρούσεις στην οικογένεια.Αυτές οι συγκρούσεις δεν θα πρέπει να μας επηρεάζουν.Η επικοινωνία αποτελείτε από δύο άτομα
θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο κατανοητικοί.Να αναζητούμε την αιτία
που μας μαλώνουν.Η έλλειψη επικοινωνίας με του γονείς μας.Μέχρι τα 18α γενέθλια
οι άνθρωποι ενοούνται ως παιδιά.

Θετικές Ενδοσχολικές σχέσεις
-Είναι η καθημερινότητα μας στο σχολείο.Εάν δεν τσακωνόμαστε δεν θα φτάναμε στο
επίπεδο του ανθρώπου.Τις συγκρούσεις να μην τις αποφεύγουμε γιατί έχουμε θετικά
αποτελέσματα.Τα προβλήματα πρέπει να τα επικοινωνούμε.Έτσι θα γίνονται εμφανή
και έτσι βρίσκεται η λύση.Στο λύκειο αυξάνεται η παραγωγικότητα.

Αρνητικές Ενδοσχολικές σχέσεις
-Επιβάλλουμε την αρνητική μας γνώμη στους υπόλοιπους γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα μαζί με αυτό το άτομο.

Τεχνικές Αποφυγής Προβλημάτων
-Αποφυγή:Σταματάμε να ασχολούμαστε.
-Εξομάλυνση:Προσπαθούμε να βρούμε λύση και για τα δύο άκρα.
-Συμβιβασμός
-Εξουσιαστική επίλυση προβλημάτων:Δεν θέλω να κάνω κακό στον άλλο και κάνω
στον εαυτό μου.
Όταν κάποιος σε προσβάλει η προσβολή γυρνάει πίσω σε αυτόν που την έκανε.
Πάσο Κατερίνα

4)Τι αποτέλεσμα είχαν οι συνεδριάσεις σας με τον πρώτο συμβουλευόμενο σας και πως σας επηρέασε;
Απάντηση:
4)8 ώρες κλεισμένος στο Δαφνί με
ένα παιδί που έπαιρνε ναρκωτικά.Γύρισα σπίτι μου και έκλαιγα.Το επάγγελμα αυτό είναι ένα από τα 4
επαγγέλματά που λέει κανείς να το
παρατήσει.Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εγκαταλείψω το επάγγελμα.
5)Σκεφθήκατε ότι το επάγγελμα σας
είναι αρκετά ψυχοφθόρο έτσι ώστε
να θέλετε να το εγκαταλείψετέ;
Απάντηση:
5) Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα
αλλά το αγαπώ.
6)Συνδέεστε προσωπικά με τα προβλήματα των συμβουλευόμενών
σας;
Απάντηση:
6) Όχι ο ρόλος μου είναι συμβουλευτικός.
Ελένη Χαμάκου
Γεωργία Κωστοπούλου
Χριστίνα Σαρακίνη
Πάσο Κατερίνα
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Σημασία της ανακύκλωσης
•
Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των προαναφερθέντων αντικειμένων.
•
Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση
Η ανακύκλωση σήμερα αποτελεί ση(ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων,
μαντική προτεραιότητας για το περιβάλκαθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή
λον και το μέλλον μας . Δεν είναι μια
πρώτης ύλης.
εφήμερη
τάση της εποχής , αλλά αντίθετα
•
Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων
είναι
υποχρέωση
κάθε πολιτισμένης κοινωνίας
του πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτου κόσμου που συμβάλει έμπρακτα την βελτερο μέλλον των παιδιών.
τίωση των συνθήκων διαβίωσης . Παράλληλα
•
Δημιουργούνται νέες θέσεις εργα, εντοπίζεται η ανάγκη για την καλλιέργεια
σίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την
μιας κουλτούρας που προάγει η ανακύδιάσωση του πλανήτη.
κλωση στους πολίτες όλους τους κοινωνι•
Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και
κούς εταιρίας αναγνωρίζοντας ότι η
ικανοποίηση για την συμμετοχή στην βελανακύκλωση πρέπει να μπει στην κατίωση του περιβάλλοντος και των συνθηθημερινότητα μας και να γίνει
κών ζωής.
τρόπος ζωής .
Δασκάλου Χρήστος, Γαλάνης Παναγιώτης
Άρης Καράμπαλης
Γρηγορία Αλεξοπούλου

Ανακύκλωση

Ερωτησεις προς
τον ψυχολογο

2.Πόσο χρονικό διάστημα χρειαστήκατε για να προσαρμοστείτε;
Καθόλου 23
Λίγο 42
Πολύ 5

10. Θεωρείς ότι το σχολείο θα έπρεπε να έχει κάτι παραπάνω (Αν ναι τι;)
Όχι 64
Ναι 6
1)Ενισχυτική διδασκαλία
2)Καθηγητές καλλιτεχνικών/μουσικής
3)Πισίνα!!
4)Περισσότερες εκδρομές!!
5)Μεγαλύτερα διαλείμματα!!!
6)Περισσότερες αίθουσες

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
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•
Μειώνονται τα απορρίμματα και τα
προβλήματα διαχείρισής τους
•
Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από
τη φύση.
•
Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων
(ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος).

Ο Παλαιός κινηματογράφος (Ράδιο Σίτυ)

Π

ριν 40χρόνια στο όμορφο χωριό
μας (Βούναργο)υπήρχε μια ωραία
θεατρική ομάδα με ωραία παλικάρια
που ασχολούνταν με διάφορα κοινά , όπως
το ποδόσφαιρο και το θέαρτρο,γενικά με
πολλές αρμοδιότητες που ασχολούνταν οι
νέοι.Γενικά το χωριό μας(Βούναργο)ήταν
πιο κοινωνικό γύρω από τα άλλα χώρια της
περιοχής.Είχαν ομάδα ποδοσφαίρου τον
Ήφαιστο,η ηλικία των νέων που συμμετείχε
στην ομάδα ποδοσφαίρου ήταν από 20 έως
30 ετών.Μεταξύ αυτών ήταν και ο αείμνηστος
παππούς μου Νάσος Τομαρόπουλος που
ασχολείτο με τα κοινά από όταν ήταν πρόεδρος της κοινότητας από 25 ετών,ενώ
υπήρξε και πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας
επί 30 χρόνια συνεχή.Ήταν ιδρυτής ακούραστος για τα σχολεία Δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης.Είχε κινηματογράφο μόνιμο μαζί
με τον κ.Κωνσταντίνο Σαρακίνη για 20 χρόνια
περίπου.Στην αρχή έβγαιναν στα χωριά με τα
μηχανήματα του κινηματογράφου και προέβαλαν ξένες και ελληνικές ταινίες.Τις ταινίες
πήγαινε ο παππούς μου και τις έπαιρνε απ’ την
Αθήνα και τις έφερνε στο χωριό μας και στην
αρχή πήγαιναν και τις προβάλανε στα χωριά

και αργότερα ο Κωνσταντίνος Σαρακίνης
διέθεσε αίθουσα κινηματογράφου και ο παππούς μου τα μηχανήματα και όταν σταμάτησαν να πηγαίνουν στα χωριά πρόβαλαν τις
ταινίες σε μόνιμη αίθουσα που είχαν στο
χωριό μας 2 φορές την εβδομάδα όνομα του

κινηματογράφου ήταν
<<ΡΑΔΙΟ
ΣΙΤΥ>>
Ιωάννα Τομαροπούλου
Σαρακίνη Χριστίνα
Κορμπάκης Γεώργιος
Σιδέρης Κώστας

Η πρώτη εφημερίδα του σχολείου μας “ΙΘΑΚΗ”
Πριν μερικά χρόνια όταν αυτό το σχολείο ξεκινούσε να λειτουργεί, οι μαθητές του μέσα από συλλογική
προσπάθεια και με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους κατάφεραν να υλοποιήσουν μια από τις πιο
δημιουργικές ιδέες, έφτιαξαν την σχολική εφημερίδα όπου την ονόμασαν <<ΙΘΑΚΗ>>. Τα παιδιά όλα
συνεργάστηκαν και μέσα από την εφημερίδα<<ΙΘΑΚΗ>>ενημέρωναν ευρύ κοινό για τις δραστηριότητες του σχολείου αλλά παράλληλα εξέφραζαν τις απόψεις και τις γνώμες τους για σύγχρονα θέματα
που απασχολούσαν την κοινωνία. Παράλληλα η εφημερίδα έχει και ψυχαγωγικό χαρακτήρα καθώς
περιέχει στήλη με ανέκδοτα, σταυρόλεξα, σπαζοκεφαλιές, παροιμίες και γνωμικά. Μέσα από την εφημερίδα τα παιδιά έδωσαν το δικό τους στίγμα για τον τρόπο ενημέρωσης διεύρυναν τη σκέψη τους και
έμαθαν να δουλεύουν συλλογικά για να πετύχουν τον στόχο τους
Χαμάκου Ελένη, Γαλάνης Παναγιώτης, Παπαγεωργακοπούλου Ελένη, Χριστοφοράτου Κωνσταντίνα
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Ημερήσια εκδρομή
στην Αρχαία Ήλιδα
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Συνέντευξη με την φιλόλογο Γυμνασίου
Βουνάργου κα. Ευγενία Μπίθα
υπεύθυνης για το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης “Ο γύρος
του κόσμου σε 80 μέρες” από το γυμνάσιο Βουνάργου
1.Πόσο καιρό ασχολείστε με το θέατρο;
-Ασχολούμαι με το θέατρο εδώ και 13 χρόνια ,τόσο με
σχολικές αλλά και με ερασιτεχνικές ομάδες ενηλίκων.
2.Είναι δύσκολο να σκηνοθετείτε με παιδιά;
-Κάποιοι έλεγαν ότι είναι δύσκολο και ακατόρθωτο να
συντονίσει κανείς εφήβους και να τους μυήσει την
τέχνη του θεάτρου. Όμως η εμπειρία μου έδειξε ότι
παντού υπάρχουν τρόποι οι μικροί ηθοποιοί να λάμψουν επί σκηνής. Και το θέατρο δε θέλει τρόπο.

Η Ήλιδα είναι μια πόλη όπου μπορείς να μάθεις πολλά
ενδιαφέροντα πράγματα ακόμα και να δεις.
Τα ερείπιά της σώζονται μέχρι σήμερα αριστερά από
τον ποταμό Πηνειό,κοντά στα χωριά Παλαιόπολη,Καλύβια και Μπουχιώτη.Είχε ακμάσει από τα ομηρικά
χρόνια και ήταν η ιερή πόλη του Ολύμπιου Δία.Κατα
τα κλασικά χρόνια ήταν μεγαλοπρεπέστατη.Πρόσφατα
την επισκεφθήκαμε με το σχολείο μου(Γυμνάσιο Βουνάργου),και ενθουσιαστήκαμε από την αρχιτεκτονική
του μουσείου και τα κακοτεχνήματα που υπήρχαν
μέσα στο μουσείο.Τα κοσμήματα, τα όπλα ,τα παλαιά
σκεύη όλα τους ήταν εντυπωσιακά.Επίσης η Ήλιδα διεύθυνε τους Ολυμπιακούς αγώνες.Αν ποτέ την επισκεφτείτε θα εντυπωσιαστείτε και θα σας μείνει
αξέχαστη που μπορεί να θέλετε να ξαναπάτε.
Ιωάννα Τομαροπούλου,
Χριστοφοράκου Κωσταντίνα
Γκοροβέλλι Σταυρούλα

Επίσκεψη στην
Αρχαία Μεσσήνη
και την Καλαμάτα
Στις 21/1/2016, ημέρα
Πέμπτη επισκεφθήκαμε, οι μαθητές και οι
συνοδοί καθηγητές
του Γυμνασίου Βουνάργου, την Αρχαία
Μεσσήνη.Περιδιαβήκαμε τα αρχαία μονοπάτια
και
μαγευτήκαμε πηγαίνοντας χιλιετίες πίσω.
Αφού ζήσαμε, για 2
περίπου ώρες, στο παρελθόν, πήγαμε στην
Καλαμάτα. Εκεί επισκεφθήκαμε τον Ι.Ναό
της Υπαπαντής του
Σωτήρος, το Στρατιωτικό Μουσείο και τον Ι.Ναό τών
Αγίων Αποστόλων από όπου, την 23η Μαΐου 1821,
ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση.

4.Έχετε διακρίνει κάποιο μικρό ταλέντο στα χρόνια που
ασχολείστε με το θέατρο ;
-Πάντα υπάρχουν παιδιά που έχουν κάτι περισσότερο
από τα υπόλοιπα.Ένα ταλέντο μια ικανότητα που ούτε
αυτά τα ίδια το γνωρίζουν πριν ασχοληθούν με το θέατρο.
5.Από που εμπνέεστε τις κατασκευές σας; και που βρίσκεται τα υλικά;
-Έμπνευση υπάρχει παντού αρκεί να ξέρει κάνεις τι ψάχνει. Συνήθως είναι εικόνες,τα βιβλία,ο δρόμος.Τα
υλικά μπορεί να κοστίσουν αλλά εναλλακτικά μπορεί
να αντικατασταθούν από εκείνα που θεωρούν οι άλλοι
άχρηστα και συνήθως τα πετούν.Τίποτα δεν πάει χαμένο.
6.Έχετε πάρει ποτέ μέρος σε θεατρική ομάδα;
-Ναι,και ως σκηνοθέτης αλλά και ως ηθοποιός.
7.Πώς είναι να δίνεται ζωή σε έναν χαρακτήρα που
υπάρχει μόνο στο χαρτί;
-Ο ήρωας πρέπει να πάρει μορφή να γίνει ο διπλανός
άνθρωπος που συναντάμε στον δρόμο.Με την παρατήρηση προχωράμε και δίνουμε ζωή στον χαρακτήρα
του κειμένου

Το Γυμνάσιο Βουνάργου συμμετείχε με το θέμα: "Συναγερμός με laser αισθητήρα διέλευσης"
Οι μαθητές Βγενόπουλος Γεώργιος, Θεοδωροπούλου Αγγελική, Λυκουργιώτης Δημήτριος, Παπαδόπουλος Πέτρος και Χατζηλάρι Ελεάνα με υπευθυνο καθηγητή τον
κυρίο Κωνσταντέλο Χαράλαμπο, κατασκέυασαν και παρουσίασαν συναγερμό με laser
τον οποίο, για την εποπτεία, τοποθέτησαν σε ένα κουκλόσπιτο.
Η παρουσίασή τους έλαβε πολύ θετικά σχόλια από τους παρακολουθήσαντες το φεστιβάλ και από την επιτροπή διοργάνωσης. Στο περίπτερο οι μαθητές από άλλα σχολεία, που το επισκέφθηκαν, έπαιξαν με ενθουσιασμό με τον συναγερμό.

Η αίθουσα Φυσικών Επιστημών

Ενδιαφερόμαστε
για οικολογικές λύσεις
Μικρά οικολογικά μυστικά

11.Το αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό κατά τη
γνώμη σας και τις εμπειρίες σας;
-Η προετοιμασία της θεατρικής παράστασης έχει της δυσκολίες της.Αλλά το αποτέλεσμα είναι πάντα το καλύτερο αφού έχουμε δουλέψει πολύ.
12.Τα παιδιά σας ικανοποιούν με τις επιδόσεις τους;
-Τα παιδιά πάντα εκπλήσσουν τους θεατές με την παρουσία τους.Συνήθως θεωρούν ότι θα παρακολουθήσουν μια σχολική παράσταση όμως τελικά
διαπιστώνουν ότι τα παιδιά μπορούν να συναγωνισθούν ακόμα και με ενήλικες και επαγγελματίες του είδους.Με όλα τα παιδιά από την αρχή της ενασχόλησης
μου με το θέατρο μας δένουν όλα αυτά που ζήσαμε
πριν αλλά και μετά το τέλος της παράστασης όταν σβήνουν τα φωτά της σκηνής.

8.Πόσες φορές έχετε ανεβάσει θεατρικές παραστάσεις
θέατρο;
-Έχω ανεβάσει 10 σχολικές θεατρικές παραστάσεις.
9.Κάνατε κάποια μαθήματα υποκριτικής στο παρελθόν;
-Μαθήματα υποκριτικής όχι αλλά έχω παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με το θέατρο.

13.Τι αποτέλεσμα είχε η πρώτη σας παράστασης;
-Κάθε παράσταση είναι ένα μωρό που γεννιέται και ενηλικιώνεται στην σκηνή.Εγώ καθοδηγώ τα παιδιά αλλά
εκείνα το μεγαλώνουν το έργο,το απογειώνουν με τη
δική του φαντασία πάνω στο σανίδι.Το χειροκρότημα
είναι η πρώτη ικανοποίηση αλλά τα χαμόγελα και οι
αγκαλιές των “ηθοποιών μου” μένουν πάντα αξέχαστες
και με συγκινούν.Η πρώτη παράσταση ήταν ένα μουσικό χορευτικό θέαμα στην αυλή του σχολείου στην
Κάλυμνο.Πραγματικά αξέχαστη γιατί ήταν η αρχή πολλών άλλων.

10.Πώς σας ήρθε η ιδέα να ανεβάζετε θεατρικές παραστάσεις;
-Μου άρεσε από μικρή το θέατρο και στην πορεία ανακάλυψα τι μπορούσα να κάνω.Το θέατρο είναι έκφραση και για εμένα αλλά κυρίως για τους
μαθητές.Έστι αποφάσισα ότι μέσα από τη Θεατρική παιδεία μπορούν να ωφεληθούν πάρα πολύ οι μικροί μου
ηθοποιοί και να αναπτύξουν όλες τις δεξιότητες της
προσωπικότητας τους.

14.Αν κρίνω από την προθυμία σας για να φτιάξετε θεατρική ομάδα θα σας αρέσει πολύ το θέατρο.
-Αγαπώ τη συνεργασία με τους μαθητές μου γιατί έχουν
τρόπο να προσεγγίσουν τη ζωή.Μέσα από την αθωότητα της ηλικίας τους μακριά από ανταγωνισμούς και
τις εμπάθειες και γεμίζουν με αισιοδοξία τη καθημερινότητα μας στους δύσκολους καιρούς πού διανύουμε.
Ιωάννα Τομαροπούλου
Κορμπάκης Γεώργιος
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Την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016
έγινε το 6ο Φεστιβάλ Ψηφιακής
Δημιουργίας και στην Ηλεία.

“Οι χώροι του σχολείου μας”

3.Τα παιδιά είναι καλοί ηθοποιοί;
-Τα παιδιά έχουν αθωότητα και μ’ αυτή προσεγγίζουν
τη ζωή. Γι’ αυτό και βεβαίως μπορούν να συγκριθούν
με ενήλικες και επαγγελματίες του θεάτρου ως προς
την απόδοση τους.

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Η βιβλιοθήκη

Το εσωτερικό Αμφιθέατρο

Το Υπαίθριο Αμφιθέατρο

α) 1 κουταλιά σόδα διαλυμένη σε λίγο νερό ανακουφίζει από
τσιμπήματα.
β) 1 κουταλιά σόδα και 1 λεμόνι στημένο καθαρίζει λεκέδες στα
σκεύη.
γ) Έχετε πονόλαιμο ή πονόδοντο, κάνετε μπούκωμα με 1 κουταλιά αλάτι διαλυμένο σε ζεστό νερό.
δ) Το σκόρδο είναι ισχυρό αντιμυκητιακό. Λιωμένο σε ζεστό
νερό κάνετε ποδόλουτρο.
ε) Χρησιμοποιείστε καρύδια για να «σβήσετε» γρατζουνιές σε
ξύλινα πατώματα.
στ) Θέλετε να ασπρίσετε τα νύχια σας; Στύψτε 1 λεμόνι σε ζεστό
νερό και μουλιάστε για 10’ λεπτά.
ζ) Για να χαλαρώσετε τους μύες σας βάλτε ξύδι και νερό πάνω
σε ένα πανί και αφήστε το πάνω στον μυ για 20’ λεπτά.
η) Η κανέλα απομακρύνει έντομα και ζωύφια μακριά από το
σπίτι σας.
θ) Χρησιμοποιήστε γαρύφαλλα διασκορπίστε τα ανάμεσα στα
μάλλινά σας για αν απομακρύνετε τον σκόρο.
ι) Ο χυμός μήλου είναι ιδανικός για την ενυδάτωση προσώπου.
κ) Θέλετε να καθαρίσετε ένα DVD; Τρίψτε το με μπανάνα!
λ) Έχετε μαύρους κύκλους ή κουρασμένα μάτια; Βράστε 2 φακελάκια τσάι, αφήστε τα να κρυώσουν και τοποθετήστε τα στα
μάτια σας για 5’ λεπτά.
μ) Τα θρυμματισμένα τσόφλια αυγών κάνουν πολύ καλό αν τα
τοποθετήσετε γύρω από λαχανικά ή λουλούδια.
ν) Σας έπεσε νερό στο κινητό σας; Βουτήξτε το μέσα σε ρύζι,
απορροφά την υγρασία.
ξ) Θέλετε να διατηρήσετε τα φρούτα σας για περισσότερο καιρό
φρέσκα; Τυλίξτε τα σε σελοφάν.
ο) Και κάτι παράξενο. Ξέρουμε ότι η coca – cola δεν είναι και το
καλύτερο αναψυκτικό, χώρια που παχαίνει. Όμως προσέξτε σε
τι άλλα μπορεί αν φανεί χρήσιμη.
* αφαιρεί λεκέδες από αίμα
* καθαρίζει την τουαλέτα (αδειάστε 1 μπουκάλι και αφήστε την
για 1 ώρα τουλάχιστον, διαλύει το πουρί)
* γυαλίζει τα νομίσματα
* σγουραίνει τα μαλλιά (αφήστε τη για λίγο πάνω στα μαλλιά
και μετά ξεβγάλτε τα)
* καθαρίζει τα χάλκινα σκεύη (μουλιάστε για 1 ώρα)
* κόλλησε τσίχλα στα μαλλιά σας; Μην τα κόψετε!!! Βάλτε coca
– cola για λίγα λεπτά και η τσίχλα θα αφαιρεθεί εύκολα.
* καμένα σκεύη; Μουλιάστε τα αποβραδίς στην coca – cola.
Νίκη Κατελούζου, Χρήστος Δασκάλου
Μόσχοβος Γιάννης, Παπακωνσταντίνου Διονύσης
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Ν Ε Α Γ ΕΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

Αινίγματα
-1)Το Μάη βόσκετε νερό δεν πίνει τι είναι;
Απάντηση:Ο μεταξοσκώληκας.
-2)Ο μικρός δεν μεγαλώνει και ο μεγάλος δεν γερνά
τι είναι;
Απάντηση:Ο βράχος.
-3)Ποιος είναι ο μικρότερος μήνας;
Απάντηση:Ο Μάης γιατί έχει μόνο 4 γράμματα.
-4)Τι είναι αυτό που τον έναν άνθρωπο τον κάνει
δύο;
Απάντηση:Ο καθρέφτης.
-5)Ποιο είναι δυνατότερο από τη φωτιά;
Απάντηση:Το νερό γιατί την σβήνει.
-6)Τι χορεύει γύρω στην αυλή ενώ έχει πεθάνει;
Απάντηση:Το ξερόφυλλο.
-7)Τι παίρνει ζωή όταν το αγγίζουν;
Απάντηση:Το μουσικό όργανο.
-8)Ποιο είναι το στρογγυλότερο πράγμα μέσα στην
θάλασσα;
Απάντηση:Το μάτι του ψαριού.
-9)Ποιο είναι το ποιο καλό δένδρο;
Απάντηση:Η ακακία.
-10)Τι είναι αυτό που βλέπουμε με κλειστά τα μάτια;
Απάντηση:Το όνειρο.
-11)Πότε τα αυγά δεν γίνονται ομελέτα;
Απάντηση:Όταν είναι βρασμένα.
-12)Τι πρέπει να κρατάς όταν το δίνεις;
Απάντηση:Το λόγο σου.
-13)Πού βρίσκεται ο λαγός πιο ζεστά;
Απάντηση:Στον φούρνο.
-14)Πόσα καρφιά χρειάζεται ένα καλοπεταλομένο
άλογο;
Απάντηση:Κανένα.
-15)Γιατί ο μανάβης στην εξοχή έχει ένα άσπρο
άλογο;
Απάντηση:Για να του σέρνει το κάρο.
-16)Ανεβαίνει κατεβαίνει στην ίδια θέση μένει τι
είναι;
Απάντηση:Η σκάλα.
-17)Της μιλώ και μου μιλά,τραγουδώ και τραγουδά
τι είναι;
Απάντηση:Η ηχώ.
Ελένη Χαμάκου Χριστίνα Σαρακίνη

Γλωσσοδέτες
1. -Από πίσω από τη σφάκα έκρυψ’ ο παπάς τη φλάσκα σφάκα φύλαγε τη φλάσκα φλάσκα φύλαγε τη
φάσκα.
2. -Η μυγδαλιά μου η τσιγδαλιά μου η μυγδοτσιδαλιά μου κάνει μυγδαλίδια,τσιγδαλίδια μυγδοτσιδοκοκαλίδια.
3. -Ποντικός τρύπα κουρούπι ποντικοτρυποκουρούπι.
4. -Πίτα σπανακόπιτα σπανακολαδόπιτα.
5. -Πάγκος δίπαγκος τρίπαγκος τετραδοταβλόπακγος.
6. -Τάβλα καλή ταβανοπαγκόταβλα.
7. -Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη.
8. -Ανέβηκα στην τζιτζιριά τη μιτζιριά τη τζιτζιμιτζιχοτζιριά να κόψω τζίτζιρα –μίτζιρα κι έσπασε η τζιτζιριά η μιτζιριά η τζιτζιμιτζιχοτζιριά και μου ΄πεσαν
τα τζίτζιρα τα μίτζιρα.
9. -Της καρέκλας το ποδάρι εξεκαρεκλοπατώθηκε
ε! το ξεκαρεκλοπατωμένο.
Ιωάννα Τομαροπούλου
Χρήστος Δασκάλου

Γιατί το λέμε έτσι;
• Έβρεξε με το τουλούμι

Στις ορεινές περιοχές, όπου δεν ήταν
εύκολη η αποθήκευση νερού σε στάμνες, χρησιμοποιούσαν τα ασκιά ή
αλλιώς τα <<τουλούμια>>,όπως λέγονται στα τούρκικα. Έτσι όταν ήθελαν
να αδειάσουν νερό από το τουλούμι,
αυτό έπεφτε μπόλικο, όπως πέφτει
όταν βρέχει δυνατά .Σήμερα. όταν
λέμε<<βρέχει με το τουλούμι>>,εννοούμε πως βρέχει δυνατά.

• Δεν χαρίζω κάστανο

Κατά τη διάρκειας της Τουρκοκρατίας
αλλά και μετά, κατά την Ελληνική
Επανάσταση, το μόνο μέρος όπου δεν
κατάφερναν να πατήσουν οι Τούρκοι
ήταν η Μάνη. Κάποια στιγμή, ο Ιμπραήμ συνειδητοποίησε πως ο μόνος
τρόπος για να νικήσει τους Μανιάτες
ήταν η πονηριά. Έστειλε λοιπόν ανθρώπους του μεταμφιεσμένους σε
καστανάδες για να διεισδύσουν στον
πληθυσμό. Οι ψεύτικοι καστανάδες
όμως δεν αρκέστηκαν στο να πουλούν τα κάστανα, αλλά τα χάριζαν
στους Μανιάτες προσπαθώντας να
αντλήσουν πληροφορίες για το
στρατό τους. Αυτό προκάλεσε εντύ-

πωση και καχυποψία, με αποτέλεσμα
να αποκαλυφθούν και να πέσουν τελικά στα χέρια των Μανιατών. Οι κατάσκοποι ομολόγησαν την αλήθεια,
και, όταν ρώτησαν τι θα απογίνουν,
λέγεται πως οι Μανιάτες απάντησαν
πως αυτοί δεν χαρίζουν κάστανα!!

Φράση που αποδίδεται στον σπουδαίο Έλληνα φιλόσοφο Σωκράτη και
μεταφράζεται ως <<Ένα ξέρω, ότι δεν
ξέρω τίποτα>>. Θεωρείται η θεμελιακή, πρόταση της φιλοσοφικής του
στάσης.

φράζεται ως <<οδηγός>>, αυτός που
δείχνει το δρόμο. Κατά συνέπεια, η
φράση σημαίνει πως στο χωριό που
φαίνεται δεν χρειάζεται οδηγός για να
πας εκεί. Σήμερα χρησιμοποιούμε τη
φράση για κάτι που είναι τόσο φανερό ώστε δεν χρειάζεται ιδιαίτερη
ανάλυση.

• Βάρεσε κανόνι

• Είσαι μπούφος

• Έν οίδα ότι ουδέν οίδα

Η προέλευση της παροιμίας αυτής
βρίσκεται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Όταν ένας έμπορος πτώχευε,
προκειμένου να το μάθουν όλοι, και
κυρίως οι πιστωτές του, έριχναν μια
κανονιά.

• Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει
Η λέξη <<κολαούζος>> προέρχεται
από την τούρικη kilavuz, που μετα-

Η αντίληψη ότι το πουλί μπούφος
είναι κουτό είναι πολύ διαδομένη,
ωστόσο εσφαλμένη, αφού ο μπούφος κατορθώνει να εξασφαλίσει σχετικά εύκολα την τροφή του, και
μάλιστα χωρίς να γίνει αντιληπτός
από τους εχθρούς του. Η παραπάνω
αντίληψη οφείλεται στο γεγονός ότι
είναι πουλί νυχτόβιο και την ημέρα
χαρακτηρίζεται από σχετική απραξία.
Γαλάνης Παναγιώτης,
Δασκάλου Χρήστος

