
ΉΉτταανν  ΠΠέέµµππττηη  κκααιι  1155,,  όότταανν  ττοουυςς  µµππήήκκαανν  ““ψψύύλλλλοοιι  σσττ’’ααυυττιιάά””......
ΟΟιι  µµιικκρροοίί  µµααθθηηττέέςς άάρρχχιισσαανν  νναα  εερρεευυννοούύνν......  

κκιι  όότταανν  ββρρέέθθηηκκαανν  εενν  δδρράάσσεειι,,  
αακκοολλοούύθθηησσαανν  µµιιαα  δδιιααδδιικκαασσίίαα  

πποουυ  ήήτταανν  ““ττύύπποοςς  κκααιι  υυπποογγρρααµµµµόόςς””!!
ΑΑκκοούύσσττεε,,  λλοοιιππόόνν,,  ππώώςς  έέγγιινναανν  όόλλαα::  

ΟΟ  ττίίττλλοοςς  ττηηςς  εεφφηηµµεερρίίδδααςς  µµααςς  

εεππιιλλέέχχθθηηκκεε  ααννάάµµεεσσαα  σσεε  κκααµµιιάά  

σσααρρααννττααρριιάά  άάλλλλοουυςς  ττίίττλλοουυςς,,  πποουυ  εείίχχαανν

ππρροοττααθθεείί  σσυυννοολλιικκάά  ααππ’’  όόλλαα  τταα  ππααιιδδιιάά

ττηηςς  ττάάξξηηςς..  ΣΣττηηνν  ππρρώώττηη  ψψηηφφοοφφοορρίίαα  

πποουυ  κκάάννααµµεε,,  ξξεεχχώώρριισσαανν  ππέέννττεε  ττίίττλλοοιι::

««ΨΨύύλλλλοοιι  σστταα  ααυυττιιάά  µµααςς»»,,««ΨΨύύλλλλοοιι  σστταα  ααυυττιιάά  µµααςς»»,,

««ΜΜιικκρροοίί  ΜΜααθθηηττέέςς  ΕΕρρεευυννοούύνν»»,,  ««ΜΜιικκρροοίί  ΜΜααθθηηττέέςς  ΕΕρρεευυννοούύνν»»,,  

««ΜΜααθθηηττέέςς  εενν  δδρράάσσεειι»»,,  ««ΜΜααθθηηττέέςς  εενν  δδρράάσσεειι»»,,  

««ΤΤύύπποοςς  κκααιι  ««ΤΤύύπποοςς  κκααιι  

υυπποογγρρααµµµµόόςς»»,,υυπποογγρρααµµµµόόςς»»,,

««ΠΠέέµµππττηη  κκααιι  1155»»««ΠΠέέµµππττηη  κκααιι  1155»»..  

ΣΣττοονν  ττεελλιικκόό,,    

οο  ««ΤΤύύπποοςς  κκααιι  υυπποογγρρααµµµµόόςς»»  

ααννααµµεεττρρήήθθηηκκεε  µµεε  ττηηνν  ««ΠΠέέµµππττηη  κκααιι  1155»»  

--  ττοο  πποοιιόόςς  εεππιικκρράάττηησσεε,,  εείίννααιι......  φφωωςς  φφααννάάρριι!!  

““ΝΝοοννόόςς””,,  οο  ΝΝίίκκοοςς  ΧΧααννττζζόόπποουυλλοοςς..  ΝΝαα  µµααςς  ζζήήσσεειι,,  ΝΝίίκκοο!!
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Περισσότερα για το κυνήγι του θησαυρού, στη σελ. 9 
Στις σελίδες της Ε2+15 θα βρείτε ακόμη:

Δραστηριότητες και νέα της σχολικής ζωής, στις σελ. 2-4    
�� Εδώ, 15ο Δημοτικό    �� Οι μαθητές ως ενεργοί πολίτες  

�� Η σχολική γιορτή για το Αρκάδι: 100% δημιουργία   
�� Εκδρομή στην Αρχαία Ελεύθερνα   ��  Πάμε Κήπο;

�� Ένας σκιτσογράφος στην τάξη μας    
�� Μια έρευνα των μαθητών του Ε2, στη σελ. 5

Οι μικροί ρωτούν (και οι μεγάλοι απαντούν):
“Πόσο καλά γνωρίζετε την ιστορία του τόπου μας”;

Τα Θέματά μας (σελ. 6, 7, 8, 10)
�� Ευρωπαϊκή Ένωση: είναι μια μεγάλη χώρα; 

�� Αδέσποτα ζώα    
�� Τα 1000 επαγγέλματα του σκύλου

�� Αγωγή του καταναλωτή  
�� Δικαιώματα του καταναλωτή   

�� Σχολικά κυλικεία: 
Ζητούνται υγιεινά και φρέσκα τρόφιμα 

και για τις στιγμές της χαλάρωσης... 
��    Κουζίνα ��    Κατασκευές ��  Ανέκδοτα

κ.ά., στις σελ. 10-12 
Καλή ανάγνωση!  

ΗΗ  ““σσφφρρααγγίίδδαα””  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  σσττηηνν  ππόόλληη

“ΘεΛΟΥΜΕ η π“ΘεΛΟΥΜΕ η πολη µας  να µας νοιάζεται ολη µας  να µας νοιάζεται 
να µας ακούει και να µας σέβεται”να µας ακούει και να µας σέβεται”

Βροντάκηδες και Κουνδουράκηδες, Λεοντόκαρδοι και Γιαµπουδάκηδες,
Κλεφτοκοτάκηδες, Αρρωστηµένοι, καθώς

και οι δεσποινίδες Παπασταύρου - βεβαίως, βεβαίως!
Οι µαθητές του 15ου ∆ηµοτικού Σχολείου έβαλαν τη σφραγίδα τους στο φετινό

κυνήγι θησαυρού, που έγινε στην πόλη µας το Σαββατοκύριακο 7-8 Φεβρουαρίου.

Το θησαυρό, τη σφραγίδα της πόλης, έφεραν στο σχολείο µας οι Αρρωστηµένοι, από το Ε2. 

Έσπασαν, έτσι, και την παράδοση των έντεκα προηγούµενων χρόνων παιδικού κυνηγιού, στα οποία νικητές 

αναδεικνύονταν πάντα µαθητές από τη  Στ΄ τάξη!  

∆εύτεροι νικητές -µε διαφορά ... βηµάτων- οι Κλεφτοκοτάκηδες, του Στ1. 

Βροντάκηδες και Παπασταύρου, οι δύο έµπειρες και ικανές οµάδες του Στ2,  µπήκαν στην πρώτη δεκάδα 

της τελικής κατάταξης. Εξαιρετικά έπαιξαν και οι “δικοί µας” (Ε2) Λεοντόκαρδοι, όπως επίσης και οι Γιαµπουδάκηδες

και οι Κουνδουράκηδες του Ε1.

Στον αποκριάτικο χορό που διοργάνωσε την Τσικνοπέµπτη στο σχολείο µας,  ο Σύλλογος Γονέων έδωσε σε όλους τους “κυνηγούς της σφραγίδας” 

του 15ου δηµοτικού σχολείου έναν έπαινο για τη συµµετοχή τους στο παιχνίδι. 

Το κείµενο (βλ. σελ. 9) διάβασαν µαζί στο µικρόφωνο οι αρχηγοί των δύο πρώτων-νικητριών οµάδων. Το “µήνυµα”, άραγε, ελήφθη;

ΗΗ  σσφφρρααγγίίδδαα  ττηηςς  ππόόλληηςς  σστταα  χχέέρριιαα  ττωωνν  ““ΑΑρρρρωωσσττηηµµέέννωωνν””

«Τώρα που εσείς κρατάτε τη σφραγίδα της πόλης µας, 

τι θα θέλατε να αλλάξετε σ’ αυτήν;»

είχαν ρωτήσει οι διοργανωτές τους νικητές. 

Λίγες µέρες αργότερα, αφού... ανάρρωσαν εντελώς, 

οι “Αρρωστηµένοι”,  εµφανίστηκαν στο κέντρο ΜEΓΑΡΟ, 

στο Χορό του Μεγάλου Κυνηγιού 

(Παρασκευή και 13 Φεβρουαρίου)! 

Τα µέλη της οµάδας των νικητών, επ ίσηµα καλεσµένοι 

από τους «Μπουµπούνες», έδωσαν εκεί την απάντησή τους, 

βάζοντας έτσι και τη δική τους σφραγίδα στην πόλη. 

∆ήλωσαν: “Είµαστε εδώ σαν εκπ ρόσωποι όλων των µαθητών 

που πήραν µέρος στο φετινό κυνήγι”

και, κρατώντας τα πλακάτ τους, 

διαδήλωσαν:

EΝΘΕΤΟ““ΤΤοο  σσχχοολλιικκόό  µµααςςκκυυννήήγγιι  θθηησσααυυρροούύ””εεππιιµµέέλλεειιαα::  ΤΤάάξξηη  ΣΣττ’’

1122οο  ππααιιδδιικκόό  κκυυννήήγγιι  θθηησσααυυρροούύ::  ΜΜεε  ττηη  ““σσφφρρααγγίίδδαα””  ττοουυ  1155οουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ1122οο  ππααιιδδιικκόό  κκυυννήήγγιι  θθηησσααυυρροούύ::  ΜΜεε  ττηη  ““σσφφρρααγγίίδδαα””  ττοουυ  1155οουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ
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Η Χρύσα Παπαδάκη, µαθήτρια του Στ2, είναι η καλλιτέχνις του

15ου. Έχει πάρει ήδη µέρος σε δύο διαγωνισµούς, κερδίζοντας ένα ποδή-

λατο και ένα τραµπολίνο. (Το τραµπολίνο το έχουµε από πέρυσι στο σχο-

λείο, αλλά δεν έχει δυστυχώς βρεθεί ακόµα κατάλληλος χώρος για να

τοποθετηθεί. Κρίµα...) 

Για να τη γνωρίσουµε καλύτερα, µιλήσαµε λίγο µαζί της:

Ε: - Κάνεις µαθήµατα ζωγραφικής;

Χ: - Ναι. Κάνω µαθήµατα µε τη ζωγράφο Χρυσούλα Σκεπετζή εδώ και τέσσερα

χρόνια. Μπορώ να φτιάχνω σκίτσα µε µέτρηµα και σκιές.

Ε: - Νιώθεις περήφανη που κέρδισες τα δώρα;

Χ:- Και ναι και όχι. Πήρα µέρος σ’ αυτούς τους διαγωνισµούς όχι για τα δώρα,

αλλά επειδή µου αρέσει να ζωγραφίζω. Τώρα, θα πάρω µέρος και σ’ ένα

παγκόσµιο διαγωνισµό µε θέµα «Χώρος και Τόπος».

Ε:- Καλή επιτυχία Χρύσα! Εµείς πάντως περιµένουµε, να φιλοξενήσουµε ένα

σκίτσο σου στην εφηµερίδα µας.

Μ
ράβο Χρύσα!

Eπιμέλεια: Ειρήνη Μαρκάκη, Μαρία Τζίτζικα
Άννα-Μαρία Πετρουλάκη

�� ΟΧΙ!
Στις 27 Οκτωβρίου τα παιδιά της Στ΄ τάξης διοργάνωσαν 

µία πολύ ωραία γιορτή για την επέτειο του «ΟΧΙ». 

Εµείς, ρωτήσαµε τη µαθήτρια της Στ΄ τάξης Θέµιδα Παπαγιαν-

νάκη σχετικά µ’ αυτή τη γιορτή:

Ε:  - Πώς δουλέψατε για τη γιορτή;

Θ: - Συνεργαστήκαµε. Ο δάσκαλός µας µάς βοήθησε και µας εξή-

γησε πώς να παίξουµε τους ρόλους µας.

Ε:  - Πόσο χρόνο σας πήρε η προετοιµασία;

Θ: - Μας πήρε µια βδοµάδα µαζί µε το Σαββατοκύριακο.

Ε:  - Το κάνατε µε κέφι ή το είδατε σαν µάθηµα;

Θ: - Το κάναµε µε κέφι, πιστεύοντας ότι το αποτέλεσµα θα ήταν

το επιθυµητό για �µας.

Ε: - Μείνατε ευχαριστηµένοι από το αποτέλεσµα;

Θ: - Ε, θα µπορούσε να είναι και καλύτερο... 

Εµείς, πάντως, περάσαµε καλά!

ΠΠεερρππααττώώ  ((??))  σσττηηνν  ππόόλληη......

Αρχές Φλεβάρη, βγαίνουμε βόλτα στην Παλιά Πόλη - προετοιμασία για το κυνήγι, βλέ-
πετε... Θαυμάστε δύο εικόνες που αιχμαλώτισε ο φακός της Ε+15! 
φωτο 1: Πίσω από τους σκουπιδοντενεκέδες, η κρήνη! 

(Πάνου Κορωναίου & Σμύρνης)
φωτο 2: - “Να πηγαίνετε από το πεζοδρόμιο, σας παρακαλώ!”

- Δεν είναι κι εύκολο...

ΑΑντί να �ληθαίνουν τα συνθήµατα και οι βρισιές στη µάντρα του σχολείου,
µερικοί συµµαθητές µας του Γυµνασίου, �ου ασχολούνται µε τα γκράφιτι, �ρο-
σκλήθηκαν α�ό το διευθυντή να τη διακοσµήσουν. Α�ό εκεί και η φωτογραφία. Πε-
ριµένουµε µε ανυ�οµονησία να αυξηθούν τα σχέδια και τα χρώµατα στους άδειους
τοίχους... Μην έρθουµε �άλι αγουροξυ�νηµένοι ένα �ρωί και δούµε “άλλα”!

Αναζητήστε στην εφηµερίδα µας άλλο ένα γκράφιτι �ου υ�άρχει σε τοίχο
του σχολείου. Προσοχή όµως: ο δάσκαλος µε τον ο�οίον “καθόµαστε”-αυτός �ου
εµάς µας έµαθε “τέτοια γράµµατα”, το έχει κρύψει καλά. Ό�οιος το ξετρυ�ώσει, να
ε�ικοινωνήσει άµεσα µε το Ε2!!

GG rr aa ff ff ii tt ii σσττοο  1155οο, είναι γεγονός! 

Και μαζί, ένα τεστ παρατηρητικότητας για δυνατούς λύτες!

Το έργο της Χρύσας που βραβεύτηκε στο διαγωνισμό με θέμα την ανακύκλωση

�� Έβαψαν το σχολείο µας. Φανταζόµαστε ότι το παρατηρήσατε.
Και πώς να µην το παρατηρήσετε, αφού έγινε πολύ πολύ όµορφο και προπάντων δείχνει πολύ φρέσκο και καθαρό.
Μπράβο στο διευθυντή, στους δασκάλους και στο σύλλογο γονέων!

�� Οι περισσότεροι θα παρατηρήσατε και µια αλλαγή στις τάξεις σας: άλλαξαν κουρτίνες! 
Τις προτιµάµε, χωρίς συζήτηση, και µας αρέσουν περισσότερο γιατί έχουν  χρώµα και 
“κόβουν” περισσότερο ήλιο. Σ’ αυτούς που τις διάλεξαν, αξίζει ένα µπράβο για το γούστο τους. 

�� Στην επέτειο του ολοκαυτώµατος της ιερής µονής Αρκαδίου, η τάξη µας ανέλαβε τη διοργάνωση της σχολι-
κής γιορτής - όχι να το παινευτούµε, αλλά ήταν εξαιρετική! (βλέπε σχετικό άρθρο στη σελ. 3)

��  Στις 17 του Νοέµβρη, την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, είδαµε ένα σχετικό DVD στο αµφιθέα-
τρο του σχολείου µας. Γράψαµε και φέιγ-βολάν και πανώ µε συνθήµατα της εποχής - γέµισε το σχολείο...

�� Τη χριστουγεννιάτικη γιορτή (23-12-08) ανέλαβαν τα παιδιά της πρώτης τάξης. Προσπάθησαν να µας µετα-
δώσουν τη ζεστασιά και την αγάπη, συναισθήµατα που αποπνέει η αγαπηµένη γιορτή των παιδιών. Τα κατάφεραν
υπέροχα, µπράβο παιδιά!

�� Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, δεύτερη µέρα λειτουργίας του σχολείου ύστερα από τις διακοπές των Χρι-
στουγέννων, ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου µας έφερε ένα κοµµάτι βασιλόπιτα στον κάθε µαθητή, για να κα-
λωσορίσουµε το 2009. Το “φλουρί” ήταν µια ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, την οποία κέρδισε στην κλήρωση ο
συµµαθητής µας ο Λευτέρης, από το Ε1.

��  Την Παρασκευή 20/2/2009 η τάξη µας επισκέφθηκε το Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύµνου, που στεγάζεται
στο τζαµί του Μασταµπά -αλλιώς γνωστό ως τζαµί του Βελή Πασά- σ’ ένα κτίριο του 17ου αι. που λειτουργούσε
ως µουσουλµανικό τέµενος. Μας εντυπωσίασε ο σκελετός του µικρόσωµου ελέφαντα που ζούσε πριν πολλά εκα-

τοµµύρια χρόνια στην Κρήτη (!!!), αλλά και τα εργαλεία ανασκαφής του παλαιοντολόγου. Η ξενάγηση ήταν πάρα πολύ καλή και κατατοπιστική. 
Εσείς το ξέρατε ότι στην Κρήτη δεν υπήρχαν στα πολύ πολύ παλιά χρόνια σαρκοφάγα ζώα;

��  Την τελευταία βδοµάδα της Αποκριάς, λειτούργησε στην τάξη µας  εργαστήρι κατασκευής χειροποίητων χαρταετών, µε τη βοήθεια του δασκάλου µας. Τα υλικά που χρη-
σιµοποιήσαµε ήταν όλα οικολογικά (καλάµια, χαρτί και σπάγκος). Πολύ ωραία εµπειρία. Από µια µικρή έρευνα που κάναµε, οι χαρταετοί των περισσότερων παιδιών πέταξαν.
Μόνο δυο τρεις δεν τα κατάφεραν λόγω κατασκευαστικών προβληµάτων και µερικοί ακόµα λόγω... άπνοιας. 
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Η  σχολική γιορτή για το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου

Αρχές Νοεμβρίου, ο δάσκαλος μας μάς ανάθεσε να διοργανώσουμε τη γιορτή του σχολείου για την επέτειο του Αρκαδίου. Με την προτροπή και τη
βοήθειά του, μπήκαμε κατευθείαν στη δουλειά. Αρχικά, χωριστήκαμε σε ομάδες και κάθε ομάδα ανάλαβε μια δραστηριότητα. Άλλη ομάδα ασχολή-
θηκε με τα κείμενα της παράστασης (ιστορικά στοιχεία, διαλόγους, …), άλλη ομάδα με μια έρευνα που κάναμε σχετική (βλέπε ανάλογο άρθρο στη 
σελ. 5), άλλη με το οπτικοακουστικό υλικό και άλλη με τη διοργάνωση θέατρου σκιών με σκηνές από το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. 
Αφού δουλέψαμε κατά ομάδες για μια βδομάδα περίπου, κάθε ομάδα παρουσίασε τη δουλειά της στην τάξη μας και, μετά τις απαραίτητες μικρο-
διορθώσεις, μοιραστήκαμε ρόλους. Η αλήθεια είναι ότι λίγο πιεστήκαμε (τους ρόλους τους πήραμε δύο μέρες πριν την παράσταση!!!). Ευτυχώς όμως
όλα πήγαν περίφημα.

Η γιορτή έγινε 
στην αίθουσα 
εκδηλώσεων 

του σχολείου μας, 
είχε ποικιλία 

στην παρουσίασή της 
(αφήγηση, 

δραματοποίηση,
θέατρο σκιών, 

ψηφιακή προβολή), 
εμείς περάσαμε

υπέροχα και, από τα
σχόλια που ακούσαμε,

άρεσε πολύ και 
στα υπόλοιπα παιδιά.

100%
κοινή δημιουργία μας

“Κύριε Δήμαρχε, 
η αρμόδια υπηρεσία σας μπέρδεψε έναν αγωνιστή μʼ ένα...κριάρι”!

Όλα άρχισαν από μια εργασία
στο μάθημα της Γλώσσας,
όπου έπρεπε να γράψουμε
λίγα λόγια για το όνομα της
οδού στην οποία βρίσκεται το
σπίτι μας. 

Μια ομάδα παιδιών που
κατοικούν στην οδό Κων/νου
Κριάρη (Οπλαρχηγός και
ένας από τους αρχηγούς της
Επανάστασης του 1866) πα-
ρατήρησαν ότι, σε αρκετές

πινακίδες κατά μήκος του δρόμου, αντί για οδός Κ. Κριάρη ήταν γραμμένο οδός
Κριάρι (αρσενικό πρόβατο με δυνατά, συνεστραμμένα κέρατα) και αποφασίσαμε να
ενημερώσουμε το κ. Δήμαρχο για το λάθος αυτό, ώστε να διορθώσει. Φτιάξαμε λοι-
πόν ένα ωραίο δίπτυχο  και αποφασίσαμε να το δώσουμε στον δήμαρχο...

Μια μέρα λοιπόν, που θα πηγαίναμε στο φρούριο Φορτέτζα για εκπαιδευτική
επίσκεψη, κάναμε πρώτα μια στάση στο Δημαρχείο, με σκοπό να ενημερώσουμε το
Δήμαρχο για το συγκεκριμένο λάθος και να επιδιώξουμε να αλλαχθούν οι πινακίδες
της οδού Κριάρη. Στο γραφείο του πήγε το συμβούλιο των μαθητών της τάξης μας. 

Δυστυχώς δεν τον είδαν προσωπικά διότι έλειπε, οπότε άφησαν το δίπτυχο 
στη γραμματέα του. 
Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε να διορθωθούν οι πινακίδες πολύ  γρήγορα, όμως
προς έκπληξή μας, μετά από ένα μήνα περίπου, τις είδαμε αλλαγμένες. Καταλαβαί-
νετε πως η χαρά και η υπερηφάνεια που νιώσαμε δεν περιγράφεται. 

Ακόμα μεγαλύτερη, βέβαια, έγινε όταν ήρθε ο διευθυντής του σχολείου στην
τάξη μας και μας διάβασε μια επιστολή του δημάρχου, με την οποία μας έδινε συγ-
χαρητήρια για το ενδιαφέρον και την πρωτοβουλία που πήραμε. Τώρα, αυτή η επι-
στολή φυλάσσεται στο αρχείο του σχολείου μας και θα μείνει για πάντα. 

(Για να είμαστε, όμως, δίκαιοι, θα πρέπει να πούμε ότι, από έρευνα που κάναμε για το ίδιο
θέμα, υπήρξε και παλιότερο σχετικό δημοσίευμα του κ. Α. Χουρδάκη, σε τοπική εφημερίδα).

Παρουσιάζει 
ο Δημήτρης Ψυχαράκης

παρουσιάζει ο Κωστής Κανακάκης

Τελικά, φάνηκε ότι μπορούμε κι εμείς, 
αν είμαστε ευαισθητοποιημένοι πολίτες, 

να βοηθήσουμε την πόλη μας κι εμάς τους ίδιους. 
Γιʼ αυτό...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ - ΔΙΟΡΘΩΣΕ - 
ΚΑΤΑΓΡΑΨΕ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ
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Θα ήθελα όμως να σχολιάσω και κάτι
που μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση. Οι βαν-
δαλισμοί μέσα στο υδραγωγείο. Παντού γραμ-
μένα συνθήματα. Μου αρέσει το γκράφιτι, δε
λέω, όχι όμως σε αρχαιολογικούς χώρους.
Έλεος...

Ένα από τα σκίτσα που μας έδειξε 
ο κ. Δημήτρης.

Ποιός όμως “παίζει στα δάχτυλα” 
την κυκλοφοριακή αγωγή;

Κάθε εφηµερίδα �ου σέβεται τον εαυτό της έχει τα άρθρα της, έχει όµως και τα σκίτσα της. 
Α�ό άρθρα, κάτι κάναµε. Α�ό σκίτσα τώρα... ε, δεν είχαµε και σ�ουδαία �αραγωγή. 
Είµαστε όµως και τυχεροί! Ο �ατέρας ενός συµµαθητή µας κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά: 
είναι ο Δηµήτρης Χαντζό
ουλος, σκιτσογράφος στην εφηµερίδα "ΤΑ ΝΕΑ". 
Δέχτηκε µε χαρά την �ρόσκλησή µας και στις 26 του Νοέµβρη ε�ισκέφθηκε την τάξη µας. 
Μας µίλησε γι’ αυτή τη δουλειά και µας έδειξε �ώς θα µ�ορούσαµε 
να φτιάξουµε κι εµείς κά�οιο σκίτσο....

Στην αρχή, µας �αρουσίασε κά�οια δικά του σκίτσα, το καθένα µε διαφορετικό θέµα: άλλοτε �ολιτικό,
άλλοτε αθλητικό και άλλοτε για ένα θέµα �ου κά�οιος άλλος του �αράγγειλε να σχεδιάσει. 

Στη συνέχεια, µας εξήγησε ορισµένους βασικούς κανόνες για τη σχεδίαση ενός σκίτσου. 
Μας εί�ε, για �αράδειγµα, ότι �ρώτα �ρέ�ει να γράφουµε τα λόγια και µετά να σχεδιάζουµε τα

"συννεφάκια" ή ό,τι άλλο θέλουµε να �εριτριγυρίζει τα λόγια. Κουβεντιάσαμε ακόμα πως το θέμα ενός σκίτσου
χρειάζεται να είναι αστείο αλλά και έξυπνο μαζί. Αργότερα, μας πρότεινε να σκεφτούμε κι εμείς ένα σκίτσο και να το
ζωγραφίσουμε στον πίνακα. 

Μερικά παιδιά είχαν ιδέες αλλά καμιά δεν ήταν έξυπνη και ταυτόχρονα αστεία. Τελικά, με λίγη βοήθεια απ'
τον κ. Δημήτρη, ένα παιδί κατάφερε να βρει  μια ιδέα που να συνδυάζει και τα δυο! 

Το 
ιο σ
ουδαίο όµως είναι ότι όλα τα 
αιδιά 
εράσαµε καλά αυτό το δίωρο.
Ήταν ένα "µάθηµα" ... αλλιώτικο α
' τ' άλλα!

Εκδρομή στην Αρχαία Ελεύθερνα
Εντυπώσεις της Χρυσούλας Σφηνιά

Στις 17 Οκτωβρίου και τα δυο τμήματα της Ε΄
τάξης πήγαμε εκδρομή στην Αρχαία Ελεύ-
θερνα. 

Εντυπωσιακή η διαδρομή, καταπλη-
κτική όμως και η πόλη. Από πολλά ιστορικά
στοιχεία, που μας είπαν οι δάσκαλοι μας εκεί,
περισσότερη εντύπωση μου έκανε η Νεκρό-
πολη, την οποία ανακάλυψε, πριν από λίγα χρό-
νια, στη θέση Ορθή Πέτρα, ο Καθηγητής Ν.
Σταμπολίδης. Εντυπωσιακό ήταν και το τερά-
στιο υδραγωγείο της αρχαίας πόλης, το οποίο
και επισκεφτήκαμε. 

Εκεί, βέβαια, συναντήσαμε και πολλά -
μα πάρα πολλά- τεράστια κουνούπια, αλλά και
ψύλλους (ναι, καλά ακούσατε: ψύλλους).

Περιττό να σας πω ότι μας καταφάγανε: με κάτι
σημάδια τεράστια βρεθήκαμε, τρόμαξε ο δά-
σκαλος μας, μας πήρε άρον άρον και μας πήγε
στον αγροτικό γιατρό της περιοχής για να τα
δει. 

Γιατί η αρχαιολογική υπηρεσία ή ο
Δήμος δεν φροντίζει άραγε να ψεκάσει για
κουνούπια και ψύλλους; Πάνε και παιδιά εκεί... 

Ένας σκιτσογράφος στην τάξη µαςΈνας σκιτσογράφος στην τάξη µας
Aνταποκριτές από την "ευέλικτη ζώνη": 
Μύρωνας Τσαντίλας 
Γιάννης-Νικόλας Χαλκιαδάκης

Στις 30 Οκτωβρίου τα �αιδιά του Ε2
ανασκουµ�ώθηκαν και �ήγαν στον Δηµοτικό
Κή�ο, να ενηµερωθούν για τη χλωρίδα του
Νοµού µας και να φυτέψουν και τα ίδια σ�ό-
ρους.

Αρχικά, χωριστήκαµε σε δύο οµάδες
των δεκατριών ατόµων. Ο υ�εύθυνος για τον
Δηµοτικό Κή�ο της �όλης µας, κ. Γιώργος
Κτιστάκης, µας µίλησε για τη χλωρίδα του Ν.
Ρεθύµνου, και ειδικότερα για τα είδη φυτών
�ου υ�άρχουν στον Κή�ο. 

Στη συνέχεια, µας �ήγε στο θερµοκή-
�ιο, βάλαµε χώµα σε µικρές γλαστρούλες -
µας έδειξε τον τρό�ο έτσι ώστε να µ�ορεί να
«ανα�νέει» το χώµα- φυτέψαµε σ�όρους
α�ό διάφορα µονοετή φυτά, τα �οτίσαµε και
τα αφήσαµε σε ένα ειδικό χώρο µε κατάλλη-
λες συνθήκες για να ανα�τυχθούν. Ο κ. Κτι-
στάκης εί�ε ότι θα µας τα δώσει την άνοιξη,
όταν θα έχουν «σκάσει» οι σ�όροι. 

Παράλληλα, µας µίλησε και για την �ε-
ρι�οίηση των φυτών του σ�ιτιού µας και
µας έδωσε σηµαντικές και ενδιαφέρουσες
�ληροφορίες. 

Φεύγοντας τον ευχαριστήσαµε κι εκεί-
νος µας έδωσε µερικά λουλούδια για να στο-
λίσουµε την τάξη µας.

Παρουσιάζει 
η Μαριέττα Μαρκετάκη

ΣΣκκίίττσσοο::  ΓΓ..  ΝΝ..  ΧΧααλλκκιιααδδάάκκηηςς
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Παρουσιάζει ο Νίκος Χαντζόπουλος

των μαθητών του Ε2 
��Αναστασία ��Ειρήνη ��Νίκη ��Άννα-Μαρία ��Γιώργος Σ. ��Βαγγέλης 

��Γιάννης Φ. ��Γιάννης-Νικόλας ��Γιώργος Π. ��Εύα ��Ραφαηλία 
��Γιώργος Φ. ��Αντώνης ��Μαριέττα ��Αλέξανδρος ��Μαρία 

��Χρυσούλα ��Μύρωνας ��Δημήτρης ��Γιάννης Μ. ��Χρήστος 
��Δανάη ��Ένι ��Παντελής ��Κώστας

53 άτοµα ή ποσοστό 24% πιστεύει 
ότι ο Κ. Γιαµπουδάκης σκοτώθηκε 

πολεµώντας µε τους Γερµανούς

Ερωτηµατολόγιο
Έρευνας
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ΕυρωΕυρωππ αϊκή Ένωση: δυο τρία αϊκή Ένωση: δυο τρία ππ ράγματαράγματα
ππ ου ξέρω γιʼ αυτήνου ξέρω γιʼ αυτήν...

Επιμέλεια: Γιάννης-Νικόλας Χαλκιαδάκης

… η ιστορία...
1951: έξι ευρω8αpκές χώρες
(Γαλλία, Γερµανία, Βέλγιο, Ολ -
λανδία, Λουξεµβούργο, Ιταλία)
δηµιουργούν την Ευρω8αpκή
Κοι νότητα Άνθρακα και Χάλυβα,
8ροχωρώντας έτσι την οικονο -
µι κή συνεργασία τους.
Η Κοινότητα αυτή έχει 8 ρόεδρο
το Γάλλο Ζαν Μονέ.
1957: οι έξι αυτές χώρες συγ-
κροτούν την Ευρω8αpκή Οικο-
νοµική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.), συµ-
φωνώντας ότι σε όλα τα
οικονοµικά ζητήµατα θα λει -
τουργούν σαν να είναι µια
µεγάλη, ενιαία χώρα.
Αυτή η Ευρω8 αpκή Οικο νοµική
Κοινότητα είναι ο 8 ρόγονος της
σηµερινής Ευρω8αpκής Ένωσης,
ό8 ως ονοµάζεται α8 ό το 1992. 
Μέσα σε 50 χρόνια, 21 ακόµη
ευρω8αpκές χώρες εντάχθηκαν
στην ένωση αυτή, ανάµεσά
τους και η Ελλάδα, το 1981.

Η ! ροPστορία...
Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι ευρω8αpκές χώρες έζησαν ένα µεγάλο και καταστροφικό
µεταξύ τους 8 όλεµο: τον Α΄Παγκόσµιο Πόλεµο, 8 ου κράτησε α8 ό το 1914 ως το 1918.
Λίγα χρόνια µετά, το 1929, ο Αριστείδης Μ8 ριάν, υ8 ουργός εξωτερικών της Γαλλίας, ήταν
ο 8ρώτος 8ου 8ρότεινε να ενωθούν και να συνεργαστούν οι χώρες της Ευρώ8ης, για να

µη γνωρίσουν ξανά τέτοιο 8 όλεµο. Η 8 ρότασή του, όµως, δεν µ8 όρεσε τότε να 8 ραγµατο-
8 οιηθεί. 

Το 1939 ξεκίνησε ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, 8 ου κράτησε ως το 1945. Η Ευρώ8 η διχάστηκε
ξανά: οι δυνάµεις του Άξονα (Γερµανία, Ιταλία κ.ά.) στράφηκαν ενάντια σε άλλες ευρω8αpκές

χώρες (Αγγλία, Γαλλία, Ελλάδα κ.ά.) Το 1948, όµως, γίνεται το 8 ρώτο βήµα: οι χώρες της δυτικής
Ευρώ8 ης δηµιουργούν µιαν Οργάνωση για την Οικονοµική Συνεργασία τους.

ΤΤΤΤΑΑΑΑ 11000000  ««11000000  ««ΕΕΕΕΠΠΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΑΑΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΑΑ»»  »»  ΤΤΟΟΥΥΤΤΟΟΥΥ ΣΣΚΚΥΥΛΛΟΟΥΥΣΣΚΚΥΥΛΛΟΟΥΥ
Γράφει ο Γιάννης Μαρκουλάκης

Ο σκύλος είναι ένα �ανέξυ�νο ζώο, συγ-
γενικό µε το λύκο, �ου εξηµερώθηκε α�ό τον
άνθρω�ο 12.000 χρόνια �ριν. Α�ό τότε, α�οτελεί
σύντροφο του ανθρώ�ου, κάνοντας �ολλές δουλειές.

Βοηθά τους βοσκούς στη φύλαξη των κο�αδιών και
είναι �ολύ α�οτελεσµατικός χάρη στην οξύτατη ακοή,
όσφρηση και την ανα�τυγµένη του όραση στο σκοτάδι. Αλοί-
µονο στον εχθρό �ου θα �λησιάσει το κο�άδι! Κι αν ένα �ρό-
βατο α�οµακρυνθεί, µε γρυλίσµατα και γαυγίσµατα θα το
φέρει �ίσω. Άλλοτε �άλι, ο σκύλος γίνεται δεινός κυνηγός.
Ξετρυ�ώνει λαγούς και �έρδικες και φέρνει τα �ληγωµένα
θηράµατα στον κυνηγό.

Όταν έχει αναλάβει ένα άτοµο µε ειδικές ανάγκες, τότε είναι �ου κάνει θαύµατα: ανοίγει
�όρτες, ντουλά�ια, σερβίρει αναψυκτικά και σνάκς στο αφεντικό του, ή το βοηθά να κυκλοφορεί µε
άνεση και ασφάλεια στο δρόµο.

Φυσικά, για να τα µάθει όλα αυτά ένας σκύλος, �ρέ�ει κι αυτός να �εράσει α�ό σχολές
εκ�αίδευσης. Σχολείο ε�ίσης �ηγαίνει για να µάθει να αναγνωρίζει την ανθρώ�ινη µυρωδιά κάτω
α�ό ο�οιεσδή�οτε συνθήκες. Έτσι, µ�ορεί ν’ ανακαλύ�τει ανθρώ�ους εγκλωβισµένους κάτω α�ό
χιονοστοιβάδες, ερεί�ια, µέσα σε σήραγγες. 

Εκεί, όµως, �ου δίνει τον καλύτερό του εαυτό είναι όταν γίνεται ντετέκτιβ. Η αλάνθαστη µύτη
του δεν αφήνει τί�οτα να ξεφύγει: ανακαλύ�τει ναρκωτικά κι εγκληµατίες.

Οι �ολλές ικανότητες του σκύλου δεν σταµατούν ούτε κι εδώ. Θέλετε να είστε ασφαλείς;
Θέλετε να µην τολµά κανένας κακόβουλα να �λησιάσει εσάς και την �εριουσία σας; Τότε, ο καλύτε-
ρος τρό�ος να τους κρατήσετε όλους µακριά είναι ο σκύλος-φύλακας. Ποιός θα τολµήσει να αγνοή-
σει τα κοφτερά του δόντια και την α�ειλητικά σουφρωµένη µουσούδα του, όταν υ�ερασ�ίζεται το
αφεντικό ή το χώρο του;

Αν �άλι ε�ιθυµείτε να ταξιδέψετε στο… βόρειο �όλο, µόνος τρό�ος είναι το έλκηθρο. Ποιός
όµως µ�ορεί να το σύρει; Τα µόνα ζώα �ου αντέχουν το κρύο του Βορρά είναι, βέβαια, τα σκυλιά Χάσκι.

Φίλος, λοι�όν: �ιστός, εργατικός και αξιό�ιστος, ο �ιό �ολύτιµος α�’ όλους: ο σκύλος.

Το Μάιο του 2007, μαθη τές των
τμημά των Γ2 -αυτοί ή μα στε ε μείς, πριν από
δύο χρόνια!- & Δ2 του σχο λεί ου μας, μαζί με
τις δασκά λες τους, Με λί ντα Χρη στέλ λη και
Λίτσα Κω στά κη και το Σύλ λο γο Γονιών του
σχο λείου, απόδει  ξαν στην πρά ξη ότι είναι
φίλοι των ζώων. 
Συμμετείχαν στο παζάρι μετα χειρι σμένων
αντικειμένων, το οποίο διορ γά νω σε ο Φι λο -
ζωι κός Σύλλογος του Ρεθύμνου: συ γκέν τρω  -

σαν παιχνίδια
και άλ λα αντι-
κεί μενα, έ -
κα τσαν και
τα κοστο λό  -
γησαν μόνοι
τους, σε συμ-
 βολικές τι -
μές, έστησαν
το δι κό τους
πάγκο στο
Δ η  μ ο τ ι κ ό
Κήπο και τα
π ο ύ λ η  σ α ν ,
προ σφέ ρο -

ντας στο Σύλλο γο τ ο  ποσό των 330 ευρώ
π ο υ  συγκέντρωσαν!

- Το θυμάσαι; Μπορούμε, λες,
να το κάνουμε ξανά; 

- Γιατί όχι; Δεν ήταν και τόσο δύσκολο!
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Η Ε.Ε. έχει τη δική της σηµαία; ΝΑΙ.

Σε µ8 λε φόντο, 12 χρυσά άστρα σχηµατί-
ζουν έναν κύκλο 8 ου συµβολίζει την ενό-
τητα των λαών της Ευρώ8 ης –  12 είναι ο
αριθµός της αρµονίας.

Η Ε.Ε. έχει το δικό της νόµισµα; ΝΑΙ. 

Α8ό το 2001 το ευρώ (euro) είναι το κοινό
νόµισµα των 8ερισσότερων κρατών-µε-
 λών της. Η Αγγλία θέλει να συνεχίσει να
χρησιµο8 οιεί το εθνικό της νόµισµα, τη λί-
ρα, ενώ τα κράτη 8ου εντάχθηκαν 8ρό-
σφατα δεν µ8 ορούν ακόµη να το χρησιµο-
8 οιήσουν.
Το νόµισµα 8ήρε, βέβαια, το όνοµά του,
α8ό την ίδια την ΕΥΡΩ8η και συµβολίζεται
µε το γράµµα έψιλον, µε µια δι8 λή γραµµή
στη µέση.
(Πώς κλίνεται άραγε στα ελληνικά;)

Η Ε.Ε. έχει τη δική της Βουλή; ΝΑΙ.

Το Ευρω8αpκό Κοινοβούλιο, 8ου έχει 732 µέλη,
ψηφίζει τους ευρω8 αpκούς νόµους.
Οι 8ολίτες κάθε χώρας ψηφίζουν κάθε 8έντε
χρόνια για να εκλέξουν τους βουλευτές 8 ου θα
τους εκ8 ροσω8 ούν σ’ αυτό.

Η Ε.Ε. έχει και δική της Κυβέρνηση; ΟΧΙ ΑΚΡΙΒΩΣ.

Την Ένωση “ κυβερνά”  µια Ευρω8αpκή Ε8ιτρο8ή
(Comission), 8ου α8 οτελείται α8 ό τόσους ε8 ι τρό8 ους,
όσα είναι και τα κράτη-
µέλη. 
Η Ευρω8αpκή Ε8 ιτρο8ή 
8 ροτείνει νόµους, ε8ι-
βλέ8ει την εφαρµογή τους
στις χώρες µέλη της και 
8αίρνει α8ο φάσεις για
τα ζητήµατα της Ένωσης.
Όµως, δεν µ8 ορεί 
να α8οφασίζει για ΟΛΑ
τα ζητήµατα: 
κάθε χώρα α8 οφασίζει µόνη της για ζητήµατα άµυνας, 
8 ολιτι σµού κ.ά., γι’ αυτό έχει και δική της κυβέρνηση.

Και ποιός είναι αρχηγός;

Το ρόλο αυτόν 8 αίζει 
ό8οιος γίνεται Πρόε-
δρος της Ευρω8αpκής
Ε8ιτρο8 ής. 
Α8 ό το 2004 είναι 
ο Πορτο γάλος Ζοζέ
Μανουέλ Μ8 αρόζο.

Έχει πρωτεύουσα η Ευρωπαϊκή Ένωση; ΝΑΙ. 
ΚΑΙ ∆ΥΟ ΜΑΛΙΣΤΑ! 

Τις Βρυξέλλες (8ρωτεύουσα και του Βελγίου), 
ό8 ου έχει την έδρα της η Ευρω8αpκή Ε8ιτρο8ή
και το Στρασ βούργο (στη Γαλλία), ό8 ου έχει την
έδρα του το Ευρω8 αpκό Κοινοβούλιο.

Έχει δικό της εθνικό ύµνο η Ευρωπαϊκή Ένωση; ΟΧΙ.

Η Ε.Ε. δεν έχει εθνικό ύµνο, γιατί δεν είναι ένα
έθνος. Έχει όµως ευρω8αpκό ύµνο: ένα µουσικό
κοµµάτι του µεγάλου Γερµανού συνθέτη Λού-
ντβιχ βαν Μ8 ετόβεν (1770-1827), 8 ου λέγεται
“Ύµνος στη Χαρά”.

Είναι καλό για µια χώρα να ανήκει στην Ε.Ε.; 
ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ. 

Οι χώρες 8ου είναι µέλη της δεν γνώρισαν άλλο 
8όλεµο, έχουν όλες Δηµοκρατία και είναι ισχυρές
οικονοµικά. 
Σε κάθε χώρα όµως υ8 άρχουν και 8ολίτες 8ου δια-
φωνούν µε τις α8ο φάσεις της Ευρω8αpκής Ε8ιτρο -
8 ής γιατί 8 ιστεύουν ότι αυτές δεν ωφε λούν 8 άντα
το λαό. 

Γιατί δεν μπαίνουν όλες 
οι χώρες στην Ε.Έ.;
Γιατί χρειά ζο νται 
κά8 οιες βασικές 

8 ροq8 οθέσεις, ό8 ως 
ο σεβασµός στα 

ανθρώ 8ινα δικαιώµατα
και τις µειονότητες.

Για τέτοιους λό γους, 
για 8 αράδειγ µα, δεν

έχει γίνει ακόµα δεκτή
στην Ε.Ε. η Τουρκία.

Αριστερά: η αίθουσα της Ολοµέλειας
του Κοινοβουλίου

Κέντρο: το κτίριο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

Πάνω: το κτίριο του Κοινοβουλίου

Μοιάζει  πράγματι  με μια μεγάλη χώρα… Μοιάζει  πράγματι  με μια μεγάλη χώρα… ΕίναιΕίναι ;;

…και τα βιβλία!
* Ταξίδι στη σύγχρονη Ευρώ! η, εκδ. Σαββάλας 2006

* ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. Καταλαβαίνω τον κόσµο, 
εκδ. Καστανιώτη 2007

* Jacques le Goff, Η Ευρώ! η. Μια αφήγηση για !αιδιά 
και νέους, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα 1997

* JUNIOR PLUS 1. MΕTHODE DE FRANÇAIS, ED. CLE INTERN. 2005

Φροντίζουν: 
ο Γιώργος και ο Χρήστος Σπινθουράκης

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα των σύγχρονων πόλεων είναι τα αδέ-
σποτα ζώα: γάτες και σκύλοι. 

Μια βόλτα και στη δική μας πόλη, το Ρέθυμνο, θα σας βοηθήσει να κατα-
λάβετε το μέγεθος του προβλήματος. Αδέσποτες πεινασμένες γάτες σκαλίζουν
τους κάδους και σκορπίζουν τα σκουπίδια στο δρόμο, προκαλώντας δυσοσμία και
μόλυνση. Αδέσποτοι, και συχνά άρρωστοι, σκύλοι τριγυρνούν σε δρόμους και
παραλίες – κάποιοι μπορεί και να κάνουν τους περαστικούς νʼ ανησυχούν.

Οι περισσότεροι συμπολίτες μας, ωστόσο, δείχνουν μάλλον αδιαφορία γιʼ
αυτά τα ζώα – κάποιοι μάλιστα τα κακοποιούν κιόλας.

Πριν από οκτώ χρόνια δημιουργήθηκε στο Ρέθυμνο ο Φιλοζωικός Σύλλο-
γος, με στόχο να βοηθήσει τα αδέσποτα ζώα. Παρότι στο σύλλογο είναι γραμμέ-
να πάνω από 200 μέλη, μόνο 7-8 εργάζονται ενεργά, καθημερινά, επί πολλές
ώρες και εθελοντικά (χωρίς δηλαδή να αμοίβονται για ό,τι κάνουν) προσπαθώ-
ντας να βοηθήσουν εκατοντάδες ζώα. 450, περίπου, σκυλιά, και άλλα τόσα γατιά
δέχονται κάθε χρόνο τη βοήθεια των εθελοντών του συλλόγου: ιατρική φροντί-
δα και περίθαλψη, προσωρινή φιλοξενία, εμβολιασμούς, στείρωση.

Ο σύλλογος οργανώνει επίσης εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση των
πολιτών, την ανάπτυξη της ζωοφιλίας αλλά και τη συγκέντρωση χρημάτων, για να
καλύπτονται οι δαπάνες φροντίδας των αδέσποτων.

Υπεύθυνοι, βέβαια, για τα αδέσποτα ζώα είναι κανονικά οι Δήμοι. 
Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να αναλαμβάνουν τη φροντίδα και προστασία

των αδέσποτων ζώων αλλά και την ενημέρωση των πολιτών για την ανάπτυξη της
ζωοφιλίας. Το κράτος μας όμως δεν διαθέτει χρήματα για τέτοιου είδους ανάγκες
κι έτσι οι Δήμοι δεν αναλαμβάνουν τελικά καμιά τέτοια υποχρέωση. 
Μένουν λοιπόν οι εθελοντές-μέλη του συλλόγου που παλεύουν να καλύψουν τα
κενά της Πολιτείας.

Ο Φιλοζωικός Σύλλογος όμως αντιμετωπίζει οικονομικά
προβλήματα. Υπάρχει μεράκι και διάθεση να συνεχιστεί αυτός ο
αγώνας από τα μέλη του, αν όμως δεν βρεθούν χρήματα και η
Πολιτεία δεν αρχίσει να αναλαμβάνει τις ευθύνες της, ούτε και ο
Σύλλογος θα είναι πια σε θέση να συνεχίζει τη δράση του. Σε
τέτοια περίπτωση, η διαφορά θα γίνει ορατή σε σύντομο χρόνο...

Η προστασία των αδέσποτων ζώων 
είναι ζήτημα ανθρωπιάς και πολιτισμού. 

Ας βοηθήσουμε όλοι μας 
σε μια ανθρώπινη μεταχείριση των αδέσποτων! 

Μπορούμε 
��  να βοηθήσουμε οικονομικά το φιλοζωικό, 

�� να υιοθετήσουμε ένα αδέσποτο ζώο, 
�� να ενημερώνουμε όταν εντοπίζουμε αδέσποτα.

Και, κυρίως, 
�� να μην αποφασίζουμε νʼ αποκτάμε κατοικίδιο, 
αν δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι μπορούμε 
να αναλάβουμε ΠΡ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Α αυτή την ευθύνη.

ΑΑδδέέσσπποοτταα  ζζώώαα
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1. Πρώτα πρώτα, πάντα πρέπει να προγραμματίζουμε τις αγορές μας, κάτι
που δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Πολύ απλά, πριν βγούμε για ψώνια, κάνουμε ένα
κατάλογο με τα είδη και τα άλλα αγαθά που θέλουμε να προμηθευτούμε.
Προσοχή!! Δεν ξεφεύγουμε από τον προγραμματισμό μας. Η αγορά ήταν, είναι και θα
είναι ελκυστική, έτσι είναι πολύ πιθανόν να μας οδηγήσει στην υπερ-κατανάλωση.

2. Για τα τυποποιημένα είδη, τις συσκευές κλπ, είναι χρήσιμο να κάνουμε μία
«μίνι» έρευνα αγοράς. Ας επισκεφτούμε 2-3 καταστήματα που πωλούν ομοει-
δή προϊόντα. Είναι βέβαιο ότι θα διαπιστώσουμε ουσιώδεις διαφορές στις τιμές,
διαφορές που θα μας ανταμείψουν για το χρόνο που χάσαμε.

3. Προτιμούμε τα επώνυμα προϊόντα και αγοράζουμε από επώνυμα καταστή-
ματα, όχι από πλανόδιους πωλητές, τους οποίους δεν μπορούμε να βρούμε σε
περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό.

4. Στα συσκευασμένα προϊόντα πρέπει να διαβάζουμε με προσοχή την ετικέ-
τα (χώρα κατασκευής, σύνθεση προϊόντος, διεύθυνση κατασκευαστή ή εισαγω-
γέα) και τις οδηγίες χρήσης.

5. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να μας παρέχουν οδηγίες χρήσης στα
ελληνικά.

6. Για αγορές παπουτσιών και ρούχων καλύτερα είναι, αν δεν υπάρχει άμεση
ανάγκη, να περιμένουμε τις εκπτώσεις, οπότε οι τιμές γίνονται πιο λογικές.

7. Διαπραγματευόμαστε τον τρόπο πληρωμής, όταν πρόκειται να πληρώ-
σουμε με εντολές του καταναλωτικού μας συνεταιρισμού ή με την πιστωτική μας
κάρτα. Και στις δύο περιπτώσεις η πληρωμή είναι «τοις μετρητοίς» και δεν πρέ-
πει να δεχθούμε οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση.

8. Από άποψη σωστής διατροφής, αλλά και οικονομίας, το σύνθημά μας είναι:
«φρούτα και λαχανικά της εποχής». Είναι πιο φθηνά και, βέβαια, υγιεινά.
Έχουν λιγότερες ορμόνες, λιγότερη λίπανση και φυτοφάρμακα.
Για τα άλλα υψηλότιμα φρούτα και λαχανικά, εκτός εποχής, χρειάζεται μεγάλη
προσοχή στις τιμές, που γενικά είναι παραπλανητικές.

Βέβαια, το καλύτερο είναι, αν φυσικά αυτό είναι δυνατό, να παράγουμε εμείς,
μόνοι μας, φρούτα και λαχανικά για την οικογένειά μας, χρησιμοποιώντας τις μεθό-
δους τις βιολογικής γεωργίας. Μας ενδιαφέρει η ποιότητα και όχι η ποσότητα! 

9. Ας μην αγοράζουμε τρόφιμα σε μεγάλες ποσότητες, που δεν είναι απαραί-
τητες για τη συνηθισμένη διατροφή μας: χαλάνε και τα πετάμε, όπως τα πήραμε,
άγγιχτα, στον κάδο των σκουπιδιών. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η αγορά
έχει πάντα επάρκεια αγαθών και γιʼ αυτό δεν υπάρχει λόγος βιασύνης και προμή-
θειας προϊόντων σε υπερβολικές ποσότητες. Επίσης, θα πρέπει να μην ψωνίζου-
με όταν πεινάμε: έχει παρατηρηθεί ότι, όταν είμαστε νηστικοί, τότε είναι που
ψωνίζουμε πολλά περίσσια τρόφιμα.

10. Για κάθε αγορά μας επιμένουμε πάντα στην έκδοση απόδειξης πληρωμής.

Αγα8ητά 8αιδιά, αλλά και γονείς, ας δούµε τι 8ρέ8 ει να 8ροσέχουµε
όταν 8άµε να αγοράσουµε κάτι... Oι διαφηµίσεις γλυκαίνουν τα µάτια και τα
αφτιά µας - δε θέλει και 8 ολύ να υ8 οκύψουµε στον 8 ειρασµό, ο ο8 οίος όµως
α8αιτεί 8 ολλά ευρώ, κι αυτά έχουν γίνει 8 λέον δυσεύρετα! Γι’ αυτό, λοι8όν, 
διαβάστε 8 ροσεκτικά τις 8 αρακάτω συµβουλές.

Και το σηµαντικότερο: Α! ό ’ δώ και ! έρα, να τις τηρείτε κιόλας!

Γράφει η Άννα Μαρία Πετρουλάκη

Ειδικά για τα παιχνίδια:
Όλα τα παιχνίδια πρέπει να φέρουν τη σήμανση «Ε» που αποτελεί δήλωση του

κατασκευαστή ότι το παιχνίδι είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα ασφαλείας. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα τα παιχνίδια με το απαγορευ-
τικό σύμβολο, το οποίο μέσα σε κύκλο φέρει την ένδειξη 0-3 ce, που σημαίνει ότι
το παιχνίδι αυτό είναι ακατάλληλο για παιδιά ηλικίας από τριών χρονών και κάτω.
Πρέπει, επίσης, να προσέξουμε τα παιχνίδια που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο
υπό την επίβλεψη ενηλίκων ή να συναρμολογούνται βάση συγκεκριμένων κανόνων.

Και το σημαντικότερο, ίσως, απʼ όλα!
Πρέπει να αποφεύγουμε τα παιχνίδια που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά

την ψυχική υγεία των παιδιών, όπως είναι τα παιχνίδια που προτρέπουν σε βίαιες
συμπεριφορές και οδηγούν στην αύξηση της βίας και του τρόμου ή ακόμα και σε
ρατσιστικές συμπεριφορές. Είναι καλύτερο να προτιμούμε παιχνίδια που ψυχαγω-
γούν αλλά ταυτόχρονα καλλιεργούν τη σκέψη μας ή άλλες δεξιότητές μας.

Ας έχουμε, τέλος, υπόψη μας πως ένα καλό και ωφέλιμο, από κάθε άποψη,
παιχνίδι δεν είναι απαραίτητα και ακριβό.

Προσοχή, λοιπόν, και…………… καλά ψώνια! ! !
* Τις πληροφορίες για το άρθρο αυτό τις πήρα από το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή

Κι εµείς τα 8αιδιά είµαστε καταναλωτές. 
Γνωρίζουµε όµως τα βασικά δικαιώµατά µας;

Υγεία και ασφάλεια  
Προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

Πρόσβαση στην πληροφόρηση
Εκπαίδευση

Εκπροσώπηση 
Δικαιοσύνη

Αειφόρος κατανάλωση
Αυτά είναι τα δικαιώµατα του καταναλωτή και

α8οτελούν βασικές αρχές, τις ο8οίες 8ροωθεί η Ευρω-
8αpκή Ένωση και οι αρµόδιες Διευθύνσεις της, σε
συνεργασία µε το Ευρωκοινοβούλιο. Τι σηµαίνουν,
όµως, στην 8ράξη; Ας δούµε µερικά βασικά 8ράγµατα...

Πριν διαλέξω, διαβάζω τα ψιλά γράµµατα
- µε άλλα λόγια:

"Γουρούνι στο σακί" 
ή !ροPόντα µε... "ταυτότητα";

Ο καταναλωτής 8ρέ8ει να ξέρει τι αγοράζει. Και
για να το µάθει, 8ρέ8ει να διαβάσει τις βασικές 8ληρο-
φορίες 8ου αφορούν το 8ροpόν 8ου τον ενδιαφέρει (8.χ.
σύνθεση, τιµή µονάδας, ακόµα και ένδειξη ενεργειακής
κατανάλωσης, αν 8ρόκειται για ηλεκτρική συσκευή).

Πού θα βρεί όµως αυτά τα "στοιχεία ταυτότητας"; 
Ο 8αραγωγός ή κατασκευαστής του 8ροpόντος

είναι υ8οχρεωµένος να το8οθετήσει στη συσκευασία
µιαν ετικέτα, στην ο8οία να αναγράφονται όλα αυτά τα
στοιχεία. 

Να, λοι8όν, ένα α8ό τα βασικά δικαιώµατα του
καταναλωτή: η αντικειµενική 8ληροφόρησή του για τη
σύνθεση και την 8οιότητα των 8ροpόντων 8ου αγοράζει.

Διακο!ή για διαφηµίσεις
Ναι, αλλά... !όσες;

Η ισχύουσα νοµοθεσία 8ροβλέ8ει µεταξύ άλλων:
* Η ανά ώρα µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµά-

των δεν 8ρέ8ει να υ8ερβαίνει τα 12 λε8τά ! 
* Στη διάρκεια µετάδοσης κινηµατογραφικών

ταινιών και τηλεταινιών δεν ε8ιτρέ8εται 8αρεµβολή
διαφηµιστικών µηνυµάτων σε χρόνο µικρότερο των 45
λε8τών. 

* Στα Δελτία Ειδήσεων, τις εκ8οµ8ές ε8ικαιρό-
τητας, τα ντοκιµαντέρ και τις 8αιδικές εκ8οµ8ές 8ου
διαρκούν 8ερισσότερο α8ό 30 λε8τά, ε8ιτρέ8εται µόνο
µία διακο8ή για µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων
κάθε 20 λε8τά.

Δύο χρόνια µετά την νοµοθετική κατοχύρωση
τους οι κανόνες αυτοί 8αραβιάζονται ασύστολα. 

Πηγή: http://www.kepka.org

Η !αραβίαση του δικαιώµατος του καταναλωτή 
στην αντικειµενική !ληροφόρηση:

Αθέµιτη και Παρα!λανητική Διαφήµιση 

1. Η 8αρα8λανητική διαφήµιση: η διαφήµιση
εκείνη, της ο8οίας “το 8εριεχόµενο ή η µορφή  8ροκα-
λεί ή ενδέχεται να 8ροκαλέσει 8λάνη, ε8ηρεάζοντας
την οικονοµική συµ8εριφορά των καταναλωτών".

2. Η αθέµιτη διαφήµιση: η διαφήµιση 8ου “8ρο-
σβάλει την ανθρώ8ινη αξιο8ρέ8εια, 8εριέχει στοιχεία
διάκρισης φύλου, φυλής, εθνότητας, 8εριέχει αναφορές
σε θρησκευτικές και 8ολιτικές 8ε8οιθήσεις και ενθαρ-
ρύνει συµ8εριφορές µε αρνητικές ε8ι8τώσεις στην
υγεία των καταναλωτών και το φυσικό 8εριβάλλον”. 

δικαιώµατα 

του καταναλωτή
Επιμέλεια: Δανάη Παπαγιαννάκη
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((......))  νναα  θθυυµµάάσσααιι  όόττιι  πποολλλλοοίί  αακκόόµµαα  ““θθηησσααυυρροοίί””ππεερριιµµέέννοουυνν  νναα  ττοουυςς  αανναακκααλλύύψψεειιςς!!
ΣΣοουυ  εευυχχόόµµαασσττεε  νναα  κκρρααττάάςς  ππάάνντταα  ττοο  µµυυααλλόό  ““κκααθθααρρόό””  σσττοουυςς  ππεερρίίππλλοοκκοουυςς  ““γγρρίίφφοουυςς””

κκααιι  τταα  ππόόδδιιαα  αακκοούύρραασστταα  σσττιιςς  µµαακκρριιννέέςς  ααπποοσσττάάσσεειιςς..  
ΜΜηηνν  τταα  ππααρρααττάάςς  όότταανν  τταα  ππ ρράάγγµµαατταα  σσοουυ  φφααίίννοοννττααιι  ““σσκκοούύρραα””........

ΜΜηη  φφοοββάάσσααιι  νναα  κκοουυρραασσττεείίςς,,  νναα  λλεερρωωθθεείίςς,,  νναα  ππλληηγγωωθθεείίςς,,  νναα  κκάάννεειιςς  λλάάθθοοςς..
ΠΠάάννωω  ααππ’’  όόλλαα,,  µµηη  φφοοββάάσσααιι  νναα  χχάάσσεειιςς!!

ΑΑνν  ββρρεειιςς  ττοο  θθηησσααυυρρόό  σσοουυ,,  γγλλέέννττηησσέέ  ττοο  µµεε  ττηηνν  κκααρρδδιιάά  σσοουυ!!  
ΑΑνν  ππάάλλιι  δδεενν  τταα  κκααττααφφέέρρεειιςς,,  θθυυµµήήσσοουυ  όόττιι  δδεενν  έέχχαασσεεςς  ττίίπποοτταα::  

σσκκοοππόόςς  δδεενν  εείίννααιι  νναα  κκεερρδδίίζζεειιςς,,  ααλλλλάά  νναα  ππααίίζζεειιςς  κκααιι  νναα  χχααίίρρεεσσααιι  ττοο  ππααιιχχννίίδδιι!!

ΣΣυυγγχχααρρηηττήήρριιαα  γγιιαα  ττηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσοουυ  
σσττοο  1122οο  ππααιιδδιικκόό  κκυυννήήγγιι  θθηησσααυυρροούύ!!

Κεφάλαιο 1ο: Η προετοιµασία

Η αλήθεια είναι ότι, εκτός την «καλή διάθεση και όρεξη για παιχνίδι», που είναι απαραίτητα στοιχεία για

έναν καλό κυνηγό, χρειάζεται και η κατάλληλη προετοιµασία. Τα παιδιά του 15ου, λοιπόν, µε τους συνοδούς τους,

βγήκαν και ξαναβγήκαν βόλτα στην Παλιά Πόλη. Να εξοικειωθούν µε το µέρος, να µάθουν οδούς, ιστορικά µνηµεία,

πιθανά σηµεία και προσανατολισµό. 

«Καλύτερη ευκαιρία για να κάνουµε τοπική ιστορία δεν υπάρχει», µας έλεγε συνέχεια ο δάσκαλός µας.

Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σηµαίνει παρουσιάσεις των ιστορικών µνηµείων της Παλιάς Πόλης στην τάξη και στοι-

χείων της ιστορίας της, πίνακες µε τα πιο σηµαντικά σηµεία, κατασκευή χαρτών, διάβασµα, εξάσκηση πάνω σε γρί-

φους προηγούµενων παιχνιδιών. 

Σηµαίνει απογευµατινές συναντήσεις στο σχολείο και σε σπίτια συµµαθητών, σηµαίνει συνεργασία. “Οµα-

δικό πνεύµα”, “οµαδικό πνεύµα”, “οµαδικό πνεύµα”. Σ’αυτό το “κεφάλαιο”, κάναµε τόσες πολλές επαναλήψεις, που

ακόµα και οι Αρρωστηµένοι συµµαθητές µας το εµπέδωσαν!

Κεφάλαιο 2ο: 
“∆ε θα νικήσουµε, αλλά θα προσπαθήσουµε”!

Οι Αρρωστηµένοι δεν έπαιζαν για να πάρουν το θησαυ-

ρό. Έπαιζαν για να παίξουν. Πίστευαν ότι άλλες οµάδες ήταν

πολύ πιο καλά προετοιµασµένες αλλά και πιο έµπειρες. Το

πνεύµα τους φαινόταν άλλωστε και στο σύνθηµά τους: 

“Είµαστε οι Αρρωστηµένοι.

∆ε θα νικήσουµε, αλλά θα προσπαθήσουµε

- όχι για µας, αλλά για τη φουκαριάρα τη µάνα µας, που έχει

ζάχαρο και δεν µπορεί να παίξει”!

“Πριν το παιχνίδι, είχα άγχος µήπως δεν καταφέρουµε 

να συνεννοηθούµε καλά µεταξύ µας ...”

(Νικόλας, αρχηγός των “Αρρωστηµένων”)

Κεφάλαιο 3ο: 
Ο κ. Γκράχαµ Μπελ σας εύχεται “περαστικά”!

- Ρε παιδιά, µας είχε δείξει ποτέ ο κύριος το σπίτι αυτού του

Γκράχαµ Μπελ;

- Μπα, µωρέ, κάτι άλλο θα εννοεί ο γρίφος... Μήπως έχει

σχέση µε το bell - καµπάνα;

(Έτσι δουλεύουν τα... “αρρωστηµένα” µυαλά)!

Παραδόξως, βέβαια, είχε σχέση - µόνο που µέχρι να τη βρουν,

πέρασε ώρα... Καταϊδρωµένοι και “µε τη γλώσσα... έξω”, οι

Αρρωστηµένοι τσεκάρουν σχεδόν τελευταίοι στον πρώτο γρίφο.

Κεφάλαιο 6ο:
“Τώρα, είναι πια θέµα τύχης”!

Ο Μύρωνας µοιράζεται µαζί µας τις

τελευταίες στιγµές του παιχνιδιού: 

“ Μόλις κάναµε την αποκρυπτογράφηση,

εγώ έφυγα για το τελωνείο, απ’ όπου

πήρα τον τελευταίο γρίφο.” Κι ο Νικόλας

προσθέτει: “Ο Μύρωνας, ο ∆ηµήτρης κι

εγώ φεύγουµε γρήγορα, αφού λύσαµε

εύκολα αυτό το γρίφο.  Μητρόπολη, 70

βήµατα, δώδεκα τον φυλάνε... µµµ, να

σκεφτώ:  το προσκύνηµα των 12 Απο-

στόλων! Μετράµε τα βήµατα, αλλά βρί-

σκουµε ακριβώς πριν από εµάς, µιαν

άλλη οµάδα, τους Κλεφτοκοτάκηδες.

Τώρα, είναι πια θέµα τύχης”.

Κεφάλαιο 5ο: Ο παπαγάλος µίλησε και είπε 

“Μπουµπούνας είσαι και φαίνεσαι”!

Προφανώς, δεν απευθυνόταν στο Νίκο Χαντζόπουλο, που,

στην πιο κρίσιµη στιγµή, στον προτελευταίο γρίφο, κράτη-

σε την ψυχραιµία του και “έσπασε” τον κώδικα που είχαν

δώσει οι διοργανωτές. Όπως λέει ο Νικόλας, “αυτός ο γρί-

φος ήταν ο πιο δύσκολος. Οι οµάδες που τα πήγαιναν

καλά, σ’ αυτόν κόλλησαν...”

1122οο  ππααιιδδιικκόό  κκυυννήήγγιι  θθηησσααυυρροούύ::  ΜΜεε  ττηη  ““σσφφρρααγγίίδδαα””  ττοουυ  1155οουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ1122οο  ππααιιδδιικκόό  κκυυννήήγγιι  θθηησσααυυρροούύ::  ΜΜεε  ττηη  ““σσφφρρααγγίίδδαα””  ττοουυ  1155οουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ

“Είµαστε οι Αρρωστηµένοι, θα µας µάθει όλη η οικουµένη”

Είµαστε όµως και συµµαθητές µε τους Λεοντόκαρδους,

γι’ αυτό θέλουµε να µοιραστούµε µαζί τους τη χαρά µας! 

Κεφάλαιο 7ο: 
Η τύχη ευνοεί τους πιο γρήγορους

Μύρωνας: “Μπήκαµε µαζί µέσα, 

ψάχναµε όλοι αγωνιωδώς για 

το θησαυρό. Σε µια στιγµή, το µάτι µου 

πέφτει σε κάτι ξερά χόρτα. 

Ψάχνω µε τα χέρια µου - και τι να δω; 

Ναι! Ο θησαυρός! Η σφραγίδα της πόλης

είναι στα χέρια µας”!

“Όταν µου φώναξαν ότι πάνε 

για τον τελευταίο γρίφο,

δεν το πολυπίστεψα...”

(Αλέκος Πεδιαδίτης, "γιατρός" 

των “Αρρωστηµένων”)

Κεφάλαιο 8: Η επόµενη µέρα...

Η επόµενη µέρα στο σχολείο ήταν µέρα

χαράς και γιορτής. Τα µέλη των οµάδων

συγχαίρονταν µεταξύ τους, αγκαλιάζο-

νταν µε στοργή και µιλούσαν µε τα

καλύτερα λόγια ο ένας για τον άλλον...

- ή µήπως όχι;

Θέλουµε να κινούµαστε

στην πόλη µας 

µε ασφάλεια. 

Να υπάρχει σεβασµός 

στις διαβάσεις

και τα πεζοδρόµια να

είναι για τους πεζούς 

- όχι για τα αυτοκίνητα!

Θέλουµε 

µια πράσινη πόλη: 

µε οικολογική 

συνείδηση, 

που να εκµεταλλεύεται 

τις καθαρές 

µορφές ενέργειας

Θέλουµε µια πόλη που να φροντίζει τα αδέσποτα ζώα και πολίτες 

που να σκέφτονται καλά πριν αναλάβουν τη φροντίδα κάποιου ζώου

Θέλουµε 
µεγαλύτερο 

σεβασµό 
και φροντίδα 
των ιστορικών

µνηµείων 
της πόλης µας

Θέλουµε να κυκλοφορούν

περισσότερα 

ποδήλατα και πεζοί 

- παρά ρυπογόνα αυτοκίνητα

Θέλουµε 
περισσότερο χρώµα

στην πόλη µας. 
Μην το φοβάστε!

Θέλουµε πάρκα 

να παίζουµε 

και γήπεδα 

να γυµναζόµαστε!

Θέλουµε χαµογελαστά πρόσωπα γύρω µας
όχι ανθρώπους µίζερους και κατσούφηδες!

Θέλουµε µια πόλη καθαρή από όπλακαι ναρκωτικά. Φτάνει πια!

Κεφάλαιο 4ο: 
Όταν παίζεις “για τη µάνα σου”, δεν το βάζεις εύκολα κάτω!

Σιγά σιγά βρήκαν το ρυθµό τους: χαλάρωσαν, συντονίστηκαν,

αξιοποίησαν τις γνώσεις τους, τις κατασκοπευτικές τους ικα-

νότητες και τα γρήγορα πόδια τους. Καθάρισαν πατάτες,

ζύµωσαν ψωµί, έµαθαν να µην ξεχνούν το καπέλο τους -

συνεργάστηκαν! ∆υο γρίφους, ωστόσο, πριν το τέλος του παι-

χνιδιού, πολύ καλύτερα πήγαιναν οι Βροντάκηδες, όπως επί-

σης και οι Κλεφτοκοτάκηδες. Τι συνέβη, λοιπόν, και οι Αρρω-

στηµένοι έκαναν τελικά την έκπληξη;

��
Ο έπαινος 

του Συλλόγου Γονέων 

σε όλους τους κυνηγούς 

του 15ου. 

Μήνυµα ελήφθη;

Θέλουµε περισσότερο 

ελεύθερο χρόνο 

για παιχνίδι. 

Μπορείτε να µας 

τον δώσετε; 

“ΘεΛΟΥΜΕ η “ΘεΛΟΥΜΕ η ππολη µαςολη µας
να µας νοιάζεται να µας νοιάζεται 

να µας ακούει να µας ακούει 
και να µας σέβεται”και να µας σέβεται”

Το κυνήγι γίνεται βλακεία όταν κάποια παιδιά κρατούν 

κινητά και τα δείχνουν για χαβαλέ (...) κι όταν οι Μπουµπούνες, 

40 λεπτά πριν λήξει το παιχνίδι κανονικά, λένε στο µικρόφωνο

ότι κάποια οµάδα βρήκε το θησαυρό - και µετά από λίγο 

να λένε ότι το κυνήγι συνεχίζεται κανονικά (....) 

Εµείς είχαµε χάσει, ωστόσο, τόση ώρα 

και δεν προλάβαµε να τσεκάρουµε!

Ας τ’αφήσουµε τώρα αυτά, εµείς χαρήκαµε 

που οι συµµαθητές µας βρήκαν το θησαυρό!

(Γιώργος Φρ., αρχηγός των “Λεοντόκαρδων”)

ΡΡεεπποορρττάάζζ::    ΑΑνναασστταασσίίαα,,  ΑΑνννναα--ΜΜααρρίίαα,,  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΦΦρρ..,,  ΕΕιιρρήήννηη,,  ΝΝιικκόόλλααςς

Λεοντόκαρδοι ετοιµοπόλεµοι!

““““ ΕΕµµεε ίί ςς ,,   θθ αα   γγ ίί ννοουυµµεε   κκααλλ άά !! .. .. ..   ΕΕσσεε ίί ςς ,,   θθ αα   ββάά λλεε ττ εε   µµυυααλλόό”” ;;ΕΕµµεε ίί ςς ,,   θθ αα   γγ ίί ννοουυµµεε   κκααλλ άά !! .. .. ..   ΕΕσσεε ίί ςς ,,   θθ αα   ββάά λλεε ττ εε   µµυυααλλόό”” ;;
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Shepherd's pie 
(H πίτα του βοσκού) 

Μια συνταγή από την Αγγλία

Υλικά
500 γρ. π ατάτες 

1 κ. κιμά 
2 κρεμμύδια  

δάφνη και δεντρολίβανο
400 γρ. ψιλοκομμένη ντομάτα, 

φρέσκια ή σε κονσέρβα
1 κούπ α νερό 

λίγη σάλτσα σόγιας
2 κουταλιές βούτυρο

1 κουταλιά αλάτι
1 αυγό 

180 γρ. γραβιέρα τριμμένη
1 κλωνάρι μαϊντανό για στόλισμα

Ξεφλουδίζετε 
τις πατάτες

Ξεφλουδίζετε
τα κρεμμύδια
και τα ρίχνετε
στο μπλέντερ

(χωρίς 
δαχτυλα)

Ρίχνετε 
τις πατάτες 

στο νερό 
(χωρίς το μπώλ).

Τσιγαρίζετε 
τα κρεμμύδια σε

λίγο λάδι.

Προσθέτετε τον κιμά... ή... το κεφάλι
της αδελφής σας!

Προσθέτετε τη δάφνη, το δεντρολίβανο
και το καρότο, πολτοποιημένο στο μπλέντερ. 

Ρίχνετε κατόπιν τη ντομάτα
και τη σάλτσα σόγιας.

Σουρώνετε 
τις πατάτες. 
Τις αφήνετε 

στην κατσαρόλα.
Προσθέτετε το 

βούτυρο, το αλάτι 
και το αυγό. 

Τις ζουλάτε αλύπητα, 
μέχρι να γίνουν 

πουρές...

Βάζετε τον κιμά  
(που έχει, ωστόσο, 

μαγειρευτεί για
45΄) σε ένα ταψάκι

και... από πάνω
του τον πουρέ!

Ουφ! Το μόνο που έχετε πια να κάνετε είναι
να... το καταβροχθίσετε!
B o n  a p p e t i tB o n  a p p e t i t !!

Συνεχίζετε 
ατάραχοι!

Μμμ! Μυρίζει
υπέροχα!

Ελπίζω να έχετε προθερμάνει το φούρνο: βάζετε μέσα 
το ταψάκι για ένα 20λεπτο και... αφού το βγάλετε, 

ρίχνετε από πάνω λίγο βούτυρο και το τριμένο τυρί.
Ξαναβάζετε στο φούρνο μέχρι η πίτα σας να πάρει χρώμα 

και να κάνει μια τραγανή κρούστα.

Σεφ: ο Γιώργος Περβολιανάκης και ο Γιάννης Φωτόπουλoς

Στα σχολικά κυλικεία, μικρότεροι και μεγαλύτεροι, καταναλώνουν δεκάδες
σακουλάκια υπεραλατισμένα πατατάκια, τυρόπιτες όλο λίπος και κρουασάν
γεμάτα ζάχαρη. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ. Γιατί; 

Βέβαια, οι “πλαστικές” τροφές είναι ένας τρόπος να κάνετε κολατσιό, παιδιά... 
Όχι όμως και ο μοναδικός! Φάτε κάτι π ιο υγιεινό και σπιτικό! 

Τι μπορεί να φταίει όμως; Μήπως...

Αν όμως, για κάποιο λόγο, αυτά δεν μπορούν να γίνουν καθημερινά, 
θα πρέπει τα παιδιά να μπορούν να βρίσκουν στο κυλικείο του σχολείου 

τα τρόφιμα εκείνα που, τουλάχιστον, επιτρέπονται από το νόμο! 

Άραγε τα σχολικά κυλικεία τα προσφέρουν αυτά; �
Στο δικό μας, πάντως, αρκετά από τα παραπάνω δεν υπάρχουν... �

� Μήπως θα έπρεπε να το προτείνουμε στην υπεύθυνη;
� Μήπως και ο Σύλλογος Γονιών θα μπορούσε 

να ενδιαφερθεί περισσότερο;

Εμείς προτείνουμε: 
� λιγότερο χαρτζηλίκι       � ένα καλό πρωινό στο σπίτι

� σπιτικό κολατσιό στην τσάντα μας

σσχχοολλιικκάά  κκυυλλιικκεείίαασσχχοολλιικκάά  κκυυλλιικκεείίαα

φρούτα
φρέσκιοι χυµοί, χυµοί χωρίς ζάχαρη

τοστ και σάντουιτς µε ψωµί ολικής άλεσης
γάλα, γιαούρτι, ρυζόγαλο

κουλούρια

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ υυγγιιεειιννάά  κκααιι  φφρρέέσσκκαα  ττρρόόφφιιµµαα

Πληροφορίες:

Εύα Τζαγκαράκη & Ραφαηλία Σπαντιδάκη

ΣΣ ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΟΟΥΥΖΖ ΙΙ ΝΝΑΑ  ΟΟ -- ΛΛΟΟ -- ΤΤΑΑ -- ΧΧΩΩΣΣ !!ΣΣ ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΟΟΥΥΖΖ ΙΙ ΝΝΑΑ  ΟΟ -- ΛΛΟΟ -- ΤΤΑΑ -- ΧΧΩΩΣΣ !!

� ...φεύγουμε από το σπίτι το πρωί χωρίς να φάμε καθόλου πρωινό; 
� ...δεν παίρνουμε ποτέ από το σπίτι κολατσιό για το σχολείο; 

� ...οι γονείς μας δίνουν υπερβολικό χαρτζηλίκι; 

ΤΤοο  ττααξξίίδδιι  µµιιααςς  µµπποουυκκιιάάςς**ΤΤοο  ττααξξίίδδιι  µµιιααςς  µµπποουυκκιιάάςς**

((όόπποουυ,,  µµεεττάά  ααππόό  ττόόσσοο  φφααγγηηττόό,,  

οο  ΓΓιιάάννννηηςς  ΦΦωωττόόπποουυλλοοςς µµππααίίννεειι  ττώώρραα  

κκααιι  σστταα  άάδδυυτταα  ττοουυ  ππεεππττιικκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς))

Μια φορά δυο φίλοι, ο κυρ Φρατζόλας, το ψωμί και η δις
Πίγκι, η μπριζόλα, κέρδισαν ένα ταξίδι.
- Κέρδισα ένα εισιτήριο για να πάμε ένα ταξίδι, είπε στον
κυρ Φρατζόλα, η δις Πίγκι, αλλά αν θέλουμε να πάμε θα πρέ-
πει να κατευθυνόμαστε σιγά σιγά στον «σταθμό πιάτων».

Ο κυρ Φρατζόλας ενθουσιάστηκε, οπότε ξεκίνησαν να
ετοιμάζονται, να φρεσκάρονται, έκαναν και λίγο ηλιοθερα-
πεία, «παραλίγο να παρακαούν, εδώ που τα λέμε από τη
ζέστη», και προχώρησαν προς το «σταθμό πιάτων». Σηκώθη-
καν μαζί, μπριζόλα και ψωμί, με το πιρούνι, μπήκαν στο
στόμα και ξεκίνησαν  το θαυμαστό ταξίδι τους.

Θα έπρεπε να κατέβουν το «σιδηρόδρομο» το οισοφάγου
και να κάνουν πρώτη στάση στη «στάση στομαχιού» όπου
εκεί πέρα έπρεπε να κάνουν ένα ντουζ με στομαχικά υγρά
για να μπορέσουν να διασπαστούν και να συνεχίσουν τον
δρόμο τους. 

Στο τρένο επιβιβάστηκε και η χολή με άλλες χημικές
ουσίες από την περιοχή «συκώτι» και «πάγκρεας». Στη γέφυ-
ρα του δωδεκαδάκτυλου πέρασαν με λίγες απώλειες.
- θα πρέπει να περάσουμε από το τούνελ του λεπτού εντέ-
ρου! Είπε η κυρά χολή, απʼ την πόλη της χοληδόχου κύστης.
Μόλις φτάσανε εκεί, άρχισε να βρέχει εντερικά υγρά και
κατά λάθος οι χημικές ουσίες χτύπησαν με τον Φρατζόλα και
τη δις Πίγκι και έγιναν υγρά.
- Ωχ! Έγινα μούσκεμα! Είπε η δις Πίγκι.
- Κι εγώ δεν πάω πίσω, είπε και ο κυρ Φρατζόλας.

Εντωμεταξύ είχαν φτάσει σε σταθμό μεταβίβασης. Εκεί
είχαν τσάμπα κομμωτήριο που το είχαν μεγάλη ανάγκη. Τους
κούρεψαν καλά καλά και  άλλοι πήραν την ταχεία του αίμα-
τος και άλλοι του παχύ εντέρου. Μετά από αρκετή ώρα ταξί-
δι φτάσανε στον «σταθμό παχύ έντερο», ενώ οι άλλοι που
είχαν πάρει την ταχεία του αίματος ακόμα ταξίδευαν. 

Εκεί είχε μια μικρή καθυστέρηση, λόγω άγχους και τελι-
κά έφτασαν στον προορισμό  τους: την παραλία της λεκά-
νης. Δεν κάθισαν όμως για πολύ, ένα ξαφνικό τσουνάμι, το
«τσουνάμι καζανάκι» τους πήρε και ζαλισμένοι όπως ήταν
δεν κατάλαβαν πότε έφτασαν στη σήραγγα αποχέτευσης. 

(συνεχίζεται)��
**  ττοο  κκεείίµµεεννοο  ααπποοττεελλεείί  ααππάάννττηησσηη  σσττηηνν  εερρώώττηησσηη::  ««ΠΠεερριιγγρράάψψ--

ττεε  ττοο  ττααξξίίδδιι  µµιιααςς  µµπποουυκκιιάάςς»»  πποουυ  δδόόθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  ΓΓιιάάννννηη,,  σσεε
µµιιαα  εεππααννααλληηππττιικκήή  εεξξέέτταασσηη  σσττοο  µµάάθθηηµµαα  ττηηςς  ΦΦυυσσιικκήήςς,,  σσττηηνν  εεννόό--
ττηητταα  ««ττοο  ππεεππττιικκόό  σσύύσσττηηµµαα»»
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Το ζύ -
µωµα του Χρι-
σ τ ό ψ ω µ ο υ
είναι µια α�ό
τις «ζεστές»
και «νόστιµες»
χριστουγεννιά-
τικες �ροετοι-
µασίες. Είναι
µια �αλιά συνήθεια, �ου τη συναντά κανείς �ερισσότερο στους
κατοίκους των χωριών, δηλαδή σε όσους ασχολούνταν µε τα χωράφια
και τα ζώα.
Εκεί, ακόµα και σήµερα α�λές και τα�εινές νοικοκυρές ετοιµάζουν τη
ζύµη µε ιδιαίτερη ευλάβεια. 

Κι αυτό γιατί αυτή η �ροετοιµασία θεωρείται θείο έργο και
είναι έθιµο καθαρά χριστιανικό. 

Κάθε τό�ος φτιάχνει το χριστόψωµο µε το δικό του τρό�ο και
του δίνει και µια ξεχωριστή ονοµασία, ό�ως «το ψωµί του Χριστού»,
«Σταυροί», «βλάχες» κ.ά.

Στις �ιό �ολλές �εριοχές της Κρήτης, το Χριστόψωµο έχει
�άνω του ένα µεγάλο σταυρό �ου, αν τον κοιτάξει κανείς λοξά, θυµί-
ζει και το Χ, το �ρώτο γράµµα της λέξης Χριστός. Άλλοτε, το�οθετούν
στο κέντρο του κι ένα καρύδι.

Εκτέλεση
Βάζουµε το κρέας να βράσει σε µια
µεγάλη κατσαρόλα. Αφού βράσει, το
βάζουµε σ' ένα ταψί και το αφήνουµε να
κρυώσει.
Σ' ένα µεγάλο µ8ώλ χτυ8 άµε τα αυγά,
8ροσθέτουµε σιγά σιγά το αλεύρι και
µετά το γιαούρτι, χτυ8ώντας συνέχεια,

καλά καλά. Περιχύνουµε µε αυτό το µείγµα το κρέας και βάζουµε το ταψί στο
φούρνο. Το αφήνουµε για 1 ώρα στους 200o.

Προσοχή! 
Tο ζουµί του κρέατος 8ρέ8ει να έχει κρυώσει καλά 8ριν 8ροσθέσουµε το µείγ-
µα, διαφορετικά το γιαούρτι θα "κόψει"!

Παραλλαγή του ίδιου φαγητού βρίσκουµε και στην κρητική κουζίνα.
Το κρέας, συνήθως αρνίσιο, ψήνεται 8ρώτα στο φούρνο µε λάδι, λεµόνι και
λίγο σκόρδο. Η σάλτσα φτιάχνεται χτυ8ώντας και 8άλι τα αυγά µε το γιαούρ-
τι, αντί όµως να 8ροσθέσουµε αλεύρι, 8ροσθέτουµε σιγά σιγά το ζουµί του
κρέατος 8ου έχει µείνει σον 8άτο του ταψιού.

ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΕΕ  ΑΑΛΛΛΛΗΗ  ΜΜΙΙΑΑ  ΚΚΟΟΥΥΖΖΙΙΝΝΑΑ,,  ΤΤΩΩΡΡΑΑ!!ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΕΕ  ΑΑΛΛΛΛΗΗ  ΜΜΙΙΑΑ  ΚΚΟΟΥΥΖΖΙΙΝΝΑΑ,,  ΤΤΩΩΡΡΑΑ!!

Υλικά
2 κιλά κρέας, 

χοιρινό ή κοτόπουλο φιλέτο
1 φλυτζάνι ρύζι 
1 κιλό γιαούρτι

3 κουταλιές αλεύρι
2 αυγά

αλάτι, π ιπέρι

Θα χρειαστείτε:
σφυρί, αρκετές μπρόκες, 

διάφορα ξύλα, 
σκοινί για να σας διευκολύνει 

ανέβασμα, ένα μικρό πριόνι και...
αρκετή προσοχή!

Βρίσκετε πρώτα 
το κατάλληλο δέντρο, 

που πρέπει να είναι παρόμοιο 
με το παραδίπλα 

- μπορεί να θέλετε να τα ενώσετε.

Αρχικά, μπροκώνετε 
τα σκαλοπάτια, 

χρησιμοποιώντας 
κοντά ξύλα. 

Χρειάζονται τουλάχιστον τρεις μπρόκες
στο καθένα για να είναι σταθερά. 

Το ίδιο και για τα πατώματα 
που θα κατασκευάσετε 

πατώντας πάνω 
στα μεγάλα κλαδιά. 

Αν θέλετε να ενώσετε με το διπλανό, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

μερικά μεγαλύτερα ξύλα. 
Σε κάθε περίπτωση, 

πρέπει να βάζετε γερά στηρίγματα, 
για να μη σπάσουν τα μεγάλα κλαδιά 

(δείτε προσεκτικά την εικόνα).

Μπορείτε να φτιάξετε ορόφους με σκεπή,
να δέσετε στο σκοινί 
κάτι για να παίζετε 

(δείτε και πάλι την εικόνα, όπου σας δίνω
μια ιδέα) ή να φτιάξετε 

ακόμα και μια τσουλήθρα.

ΩΩ ΡΡ ΑΑ   γγ ιι αα µµ αα
σσ ττ οο ρρ

έέ µµ αα
ττ αα

ΠΠ ώώ ςς   νν αα   φφ ττ ιι άά ξξ εε ττ εε   έέ νν αα δδ εε νν ττ ρρ όό σσ ππ ιι ττ οο

Μελέτη-Κατασκευή: Γιώργος Φραγκιαδάκης

Κρέας με γιαούρτι στο φούρνο
Μια χορταστική συνταγή από την Αλβανία

Το ζύμωμα του Χριστόψωμου 
Ένα παλιό χριστιανικό έθιµο

ο Αντώνης Γιανναράκης 
τους θυμίζει...Καθώς η Ένι Τσάκαλι 

και η Νίκη Χοτζόδη μαγειρεύουν...
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88  µµεεγγάάλλεεςς ααλλήήθθεειιεεςς  που δύσκολα θα πιστέψετε...
Έψαξε και έγραψε η Αναστασία Μελιγκουνάκη

� Οι νυχτερίδες είναι
τα μόνα θηλαστικά

που πετάνε!

ήήξξεερρεεςς  όόττιι......
��...ένα σύννεφο καταιγίδας περιέχει
100.000 τόνους νερό - δηλαδή,

6 τρισεκατοµµύρια σταγόνες βροχής!

� Αφού το κολύµ8 ι αδυνατίζει, τι λάθος κάνουν οι φάλαινες;
� Τι 8 εριµένει να ακούσει η µακαρονάδα “ pesto” ;

� Υ8 άρχει άλλη λέξη για το συνώνυµο;   
� Γιατί η λέξη “ συντόµευση” είναι τόσο µεγάλη;

� Γιατί η λέξη “ µονοσύλλαβη” είναι 8 εντασύλλαβη;
� Πώς λέγεται ένα αγριογούρουνο όταν είναι ήρεµο;

� Τα αρκουδάκια “ ! άντα” , στα αγγλικά λέγονται always;
� Τι ξεχνάει συνέχεια η αφηρηµένη τέχνη;

Μερικά σαλιγκάρια έχουν 15.000 δόντια!

Το μεγαλύτερο γιο γιο έχει ύψος πάνω από 3 μέτρα
και βάρος 400 κιλά - όσο μια πολική αρκούδα!

Το 8 θεωρείται τυχερός αριθμός στην Κίνα: οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
του Πεκίνου άρχισαν στις 08/08/2008 στις 8:00μ.μ.

� Μπορείς να βρεις την ηλικία ορισμένων ψαριών
μετρώντας τους δακτύλιους στα λέπια τους!

� Ένας λόφος στη Νέα Ζηλανδία ονομάζεται
Ταουματαγουακατανγκιχανγκακοαουαουαταματεαπο -8 άρτε ανάσα!- και γουενουακινατάου!!!

Η γιαγιά: “Γιατί χαµογελάς όταν κάνεις την 8ροσευχή σου, Άννα;”
Και η Άννα: “Μα δεν µου εί8ες ότι, άµα χαµογελάω, κανείς δεν µ8ορεί να µου αρνηθεί” ;

Ιούνιος
05 - Παγκόσµια ηµέρα Προστασίας Περιβάλλοντος 
12 - Παγκόσµια ηµέρα κατά της Παιδικής ∆ουλείας 
16 - Παγκόσµια ηµέρα του Πατέρα 
17 - Παγκόσµια ηµέρα Κατά της Ερηµοποίησης 

και της Ξηρασίας 
20 - Παγκόσµια ηµέρα για τους Πρόσφυγες 
21 - Παγκόσµια ηµέρα της Μουσικής 
26 - Παγκόσµια ηµέρα κατά των Ναρκωτικών

Α! ρίλιος
02 - Παγκόσµια ηµέρα του Παιδικού Βιβλίου
05 - Παγκόσµια ηµέρα Προσφύγων
07 - Παγκόσµια ηµέρα Υγείας
18 - Παγκόσµια ηµέρα Μνηµείων
20 - Παγκόσµια ηµέρα Τύπου
22 - Παγκόσµια ηµέρα της Γης
24 - Παγκόσµια ηµέρα κατά των πειραµάτων στα Ζώα

Μάιος
3 - Παγκόσµια ηµέρα του Ήλιου
3 - Παγκόσµια ηµέρα της Ελευθερίας του Τύπου
2η Κυριακή - Παγκόσµια ηµέρα της Μητέρας
09 - Παγκόσµια ηµέρα της Ευρώπης 
15 - Παγκόσµια ηµέρα της Οικογένειας
17 - Παγκόσµια ηµέρα των Τηλεπικοινωνιών
18 - Παγκόσµια ηµέρα των Μουσείων  
19 - Παγκόσµια ηµέρα του Ερυθρού Σταυρού 
21 - Παγκόσµια ηµέρα της Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
25 - Ηµέρα της Αφρικής 
28 - Παγκόσµια ηµέρα της ∆ράσης 
31 - Παγκόσµια ηµέρα κατά του Καπνίσµατος

Μάρτιος
08 - Παγκόσµια ηµέρα της Γυναίκας 
15 - Παγκόσµια ηµέρα Προστασίας του Καταναλωτή 
21 - Παγκόσµια ηµέρα κατά του Ρατσισµού 
22 - Παγκόσµια ηµέρα του Νερού 
23 - Παγκόσµια ηµέρα Μετεωρολογίας 
27 - Παγκόσµια ηµέρα του Θεάτρου 
30 - Παγκόσµια ηµέρα της Αντισύλληψης

Φεβρουάριος
02 - Παγκόσµια ηµέρα υγρότοπων / υδροβιότοπων
14 - Παγκόσµια ηµέρα των ερωτευµένων 
21 - Παγκόσµια ηµέρα µητρικής γλώσσας

Παγκόσµια ηµέρα είναι η ηµέρα εκείνη 8ου, σε όλο τον κόσµο, είναι αφιερωµένη σ’ ένα θέµα
ή ένα σύγχρονο 8ρόβληµα ή µια συγκεκριµένη οµάδα ανθρώ8 ων. Εκδηλώσεις και δραστη-
ριότητες σχετικές µε το θέµα αυτό, γίνονται ταυτόχρονα σε όλους τους τό8ους...

Πηγή: http://www.tinos.biz.pagosmiesmeres.html

Οι Παγκόσμιες ΗμέρεςΟι Παγκόσμιες Ημέρες
ΕΕπιμέλεια: Παντελής Ταζεδάκης

� Τα ζώα που γεννούν αυγά
δεν έχουν αφαλό! 

ττ εε λλ εε υυ ττ αα ίί αα   σσ εε λλ ίί δδ αα
σσκκίίττσσοο::  ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς  ΤΤσσααππόόκκοουυ

α ι ώ ν ι ε ς  αα ι ώ ν ι ε ς  α ππ ο ρ ί ε ςο ρ ί ε ς
Ειλικρινά απορημένοι: Γιώργος και Χρήστος Σπ ινθουράκης

ΑΑςςΑΑ ςς γγ εε λλ άά σσ ωωγγ εε λλ άά σσ ωω ……  ……  
εεππ ιμέλεια:ιμέλεια:

Βαγγέλης ΠενταράκηςΒαγγέλης Πενταράκης

Ποιό είναι το άκρον άωτον της υ8οµονής;
Να καθαρίζεις φακές µε γάντια του µ8οξ!

Πώς λένε οι ανθρω8οφάγοι µια έγκυο γυναίκα;
Kinder - έκ8ληξη!

Πώς λένε τους 8αίκτες της ΡΕΑΛ; Ρεαλιστές!
-Έρχεσαι να 8αίξουµε 8όλο;

-Βόρειο ή Νότιο;

Οι γορίλες ρεύονται 
όταν είναι χαρούμενοι! 

ΗΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΤΟΥ ΚΚΟΣΜΟΥΟΣΜΟΥ

�� στο ζωολογικό κήπο του Λονδίνου
ζεί ένας παπαγάλος που έχει δέκα χρόνια

να πιει νερό!
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