
ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ
σσεελλ..  22::      ��ΕΕδδώώ  1155οο

σσεελλ..  33::  ��ΤΤοο  ννεερρόό  

εείίννααιι  σσττοοιιχχεείίοο  κκααιι  σσττοοιιχχεειιόό!
��ΠΠόόσσηη  εεννέέρργγεειιαα  

κκααττααννααλλώώσσααµµεε  άάσσκκοοππαα  σσήήµµεερραα;��
σσεελλ..  44::  ��ΤΤοο  ννεερρόό  εείίννααιι  ππηηγγήή  ζζωωήήςς..  

ΓΓιι  ααυυττόό,,  ππρροοσσέέχχοουυµµεε......  γγιιαα  νναα  έέχχοουυµµεε!
��ΜΜόόλλυυννσσηη  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς

σσεελλ..  55::  ��ΕΕξξοοιικκοοννοοµµήήσσττεε  εεννέέρργγεειιαα

σσττοο  σσππίίττιι  σσααςς

��ΠΠλλαασσττιικκήή  σσαακκοούύλλαα; 
ΌΌχχιι,,  εευυχχααρριισσττώώ!

σσεελλ..  66::  �� ΣΣχχοολλιικκάά  ββάάρρηη::  ΠΠόόσσαα  κκιιλλάά

γγννώώσσηη  κκοουυββααλλάάµµεε  σσττηηνν  ττσσάάνντταα  µµααςς;
��  ΣΣκκοολλίίωωσσηη

��  ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηη..  ΈΈννααςς  θθηησσααυυρρόόςς

κκρρυυµµµµέέννοοςς  σστταα  σσκκοουυππίίδδιιαα..

σσεελλ..  77:: ��  ΤΤαα  ββιιοοκκλλιιµµααττιικκάά  σσππίίττιιαα  

��  ΟΟιικκοο ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΑΑ

��  ΗΗ  ΠΠλλααττεείίαα  ήήτταανν  γγεεµµάάττηη......

σσεελλ..  88::  ��  ΥΥγγιιεειιννήή  δδιιααττρροοφφήή

��  ΠΠααχχυυσσααρρκκίίαα

��  ΜΜππααµµππάά,,  µµααµµάά,,  

αακκόόµµαα  κκααππννίίζζεεττεε;��

σσεελλ..  99::  ��  ΑΑςς  µµηηνν  ξξααννααππάάµµεε  

σσεε  ττσσίίρρκκοο  µµεε  ζζώώαα!��
��  SS..ΟΟ..SS.. άάγγρριιαα  ζζώώαα  σσεε  κκίίννδδυυννοο!

��  ΠΠόόσσαα  ζζώώαα  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  

γγιιαα  νναα  φφττιιααχχττεείί  έένναα  γγοούύννιιννοο  ππααλλττόό;
σσεελλ..  1100::  ��  ΓΓααττοοκκοουυββέέννττεεςς......

��  ΣΣττηηνν  κκοουυζζίίνναα  οολλοοττααχχώώςς!��
σσεελλ..  1111::  ��  ΤΤοο  ττααξξίίδδιι  µµιιααςς  µµπποουυκκιιάάςς,,

µµέέρροοςς  22οο::  ηη  ααπποοχχέέττεευυσσηη
��  ΤΤοο  άάλλλλοο  ππάάρρττυυ  γγεεννεεθθλλίίωωνν
��  Ο ΤΤοοττόόςς  ππάάεειι  εεκκδδρροοµµήή..    

ΈΈνναα  οοιικκοολλοογγιικκόό  πποοίίηηµµαα

σσεελλ..  1122::  ��  ΤΤοο  ππααιιδδίί  κκααιι  ττοο  ππααιιχχννίίδδιι

��  ΑΑλλήήθθεειιεεςς......

��  ΦΦυυττάά,,  κκιι  εεδδώώ  κκιι  εεκκεείί......

��  ΤΤοο  µµεεγγάάλλοο  ββιιββλλίίοο  
ττηηςς  ααννττιι  ββααρρεεµµάάρρααςς!

κκααιι,,  φφυυσσιικκάά,,

µµππόόλλιικκαα  ααννέέκκδδοοτταα!���

Κ α λ ή  α ν ά γ ν ω σ η ! �   
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ΣΣ ΤΤ ΟΟΣΣ ΤΤ ΟΟ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΕΕ ΙΙ ΟΟΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΕΕ ΙΙ ΟΟ ΣΣ ΑΑ ΣΣΣΣ ΑΑ ΣΣ ����

Το σχολείο µας εξωτε-
ρικά πήρε χρώµα µε 
ευθύνη των τάξεων  Ε’
και Στ’. Για περισσότερο
από µια βδοµάδα τα
παιδιά των παραπάνω
τάξεων (φυσικά και
εµείς) σχεδιάζαµε 
πάνω στους τοίχους. 
Το αποτέλεσµα 
πολύ καλό. 
Εξάλλου, το είδατε ήδη στο εξώφυλλό µας!
Η τάξη
µας, το
Ε2, 
αποφά-
σισε να
σχεδιά-
σει τον
τοίχο
πίσω από τις 
βρύσες 
και να περάσει το µήνυµα για περισσότερη 

οικονοµία στο νερό. 
Πιστεύουµε ότι έτσι 

θα υπενθυµίζουµε και
σ’ όλα τα 

παιδιά 
του σχολείου 
να κλείνουν 
τη βρύση
αφού πιούν
νερό. 

ΚΑΛΗ 
∆ΟΥΛΕΙΑ, 

µπράβο µας!
Εργασίες συναρµολόγησης γίνονται,
ωστόσο, στο σχολείο µας. 
Επιτέλους! το τραµπολίνο -εκείνο, που
είχε κερδίσει η Χρύσα στο διαγωνισµό
ζωγραφικής, πριν ένα χρόνο, στήθηκε
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
Ακούσαµε επίσης ότι θα στηθούν 
και δύο τραπέζια του πιγκ πογκ.  
Ποικιλία επιλογών για τα παιδιά!
Μακάρι να ήταν στηµένα όλο το χρόνο...

ΓΓΙΙΑΑΓΓΙΙΑΑ ΤΤΟΟΤΤΟΟ ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ ......  ......  ΕΕΝΝΑΑΕΕΝΝΑΑ ΤΤΡΡΑΑΓΓΟΟΥΥ∆∆ΙΙΤΤΡΡΑΑΓΓΟΟΥΥ∆∆ΙΙ

Βάλτε στο cd σας το κοµµάτι “301 και σήµερα” στην οργανική εκτέλεση και τραγουδήστε µαζί µας τους στίχους
που γράψαµε για ν’αποχαιρετήσουµε τους συµµαθητές µας της έκτης που αποφοιτούν από το ∆ηµοτικό. 

Γιώργο, Σοφία, Κωνσταντίνε, Ευανθία, Θάνο, Σταύρο, Χρύσα, Θοδωρή, Γιάννη, Μανόλη, Εµµανουέλα,
Στέλλα, Πελαγία, Μαρίζα, Μαρία, Σήφη, Βαγγέλη, Αγάπη, Θεοδώρα, Θέµις, Αργυρώ, Βαγγελιώ, Στέλιο,

∆ήµο, Βασίλη, Μάριο, Βούλα, ∆ηµήτρη, Μαθιέ, Κωνσταντίνα, Νίκη, Στέλλα, Ερµή, Παγώνα, Ελένη, Αγγελική

αφιερωµένο εξαιρετικά σε όλους σας. 
Καλή συνέχεια και... τα ξαναλέµε! ∆εν θα χαθούµε...

Πολλά τα αθλητικά νέα σ’αυτό το φύλλο, 
µια και την άνοιξη γίνονται και οι σχολικοί αγώνες. 

Έχουµε και λέµε, λοιπόν:

ΜΜΠΠ ΑΑΣΣ ΚΚΕΕ ΤΤΜΜΠΠ ΑΑΣΣ ΚΚΕΕ ΤΤ

Τον Απρίλιο η οµάδα µπάσκετ του σχολείου µας -αγόρια ΣΤ’ τάξης-
αντιµετώπισαν την οµάδα του 13ου δηµοτικού. Νικήτρια αναδείχθηκε
η οµάδα του13ου, που πέρασε και στον επόµενο γύρο. Συγχαρητήρια
στους νικητές αλλά και στη δική µας οµάδα για την προσδπάθειά της.
Το παιχνίδι είναι πάντα πιο σηµαντικό από τη νίκη!� 

ΠΠ ΟΟ∆∆ΟΟ ΣΣ ΦΦΑΑΙΙ ΡΡΟΟΠΠ ΟΟ∆∆ΟΟ ΣΣ ΦΦΑΑΙΙ ΡΡΟΟ

Στις 3 Απριλίου η οµάδα µας ποδοσφαίρου -αγόρια της ΣΤ΄ τάξης,
και πάλι- έπαιξε µε το Ρουσοσπίτι και νίκησε 4-1. Τρεις µέρες αργό-
τερα, όµως, έχασαν τον επόµενο αγώνα, απέναντι στην οµάδα του
3ου ∆ηµοτικού, παρότι το πάλεψαν αρκετά. Αξίζουν και σ’αυτούς
συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους.

ΚΚ ΟΟΛΛΥΥΜΜΒΒ ΗΗ ΣΣΗΗΚΚ ΟΟΛΛΥΥΜΜΒΒ ΗΗ ΣΣΗΗ

Αρχές Μάη, το σχολείο µας έλαµψε στους σχολικούς αγώνες κολύµ-
βησης, αφού η εξαµελής οµάδα της -τέσσερα κορίτσια της Στ’, ένα
αγόρι της Ε’ κι ένα κορίτσι της ∆’ τάξης- συγκέντρωσαν δύο χρυσά,
ένα αργυρό και δύο χάλκινα µετάλλια. Πάντα τέτοια!�

ΣΣ ΤΤΙΙΒΒ ΟΟΣΣΣΣ ΤΤ ΙΙΒΒ ΟΟΣΣ

Αρχές Μάη επίσης και οι αγώνες στίβου. Η οµάδα του σχολείου
µας, αγόρια και κορίτσια της Στ΄ τάξης πάλεψαν για το καλύτερο,
παρά το ότι δεν είχαν προπονηθεί αρκετά.
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“Πέµπτη και 15”, φύλλο 2ο και τελευταίο. (Απ’ το Σεπτέµβρη, θα είµαστε... έκτη και 15).�
Φύλλο, λοιπόν, δεύτερο, αφιερωµένο στο περιβάλλον. Ψάξαµε, γράψαµε, µάθαµε. 

Ελπίζουµε να µας διαβάσετε, ελπίζουµε να ευαισθητοποιηθείτε, 
ελπίζουµε να κάνετε κι εσείς τα λόγια πράξη...� 

Καλό καλοκαίρι!� �
επιµέλεια: Άννα-Μαρία Π., Ειρήνη Μ. και Μαρία Τ.

Η Κωνσταντινούπολη”, σχέδιο του Γιώργου Φ.
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σχέδιο: Αγγελική Μ., Στ2

Κι αν νοµίζεις 
πως µπορείς να γλυτώσεις, 
σε γελάσανε εκτάκι 
- θα πληρώσεις µε δόσεις: 
πάρε γόµα ή µπλάνκο, 
τα θρανία να σβήσεις, 
και σφουγγάρι µε χλωρίνη 
την αυλή να γυαλίσεις, 

Το κεφάλι ψηλά, 
το κορµί τεντωµένο, 
το γυµνάσιο σε καλεί, 
σε ζητά διαβασµένο.
Να ‘χεις κότσια γερά, 
να τιµάς τα θρανία, 
γιατί θα πάρεις απ’ το 1ο 
αποβολή µε τη µία!
Κι όταν έρθουν τα κρύα 
-να το ξέρεις εκτάκι- 
θα σου φύγ’ η µαγκιά 
όταν γίνεις πρωτάκι...

Μπορεί το µάτι του Γιωργαλή 
να γυαλίζει, 
εσύ πείσµων’ όταν  κάποιος 
σου φωνάζει και βρίζει, 
πορώσου στ’ αλήθεια 
σαν αλλάξεις σχολείο
γιατί το διάβασµά σου τότε 
θα γίνει “επί 2”!

“ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ Ε∆Ω

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΟΤΕ ΘΑ’ΡΘΕΙ Η ΣΤΙΓΜΗ

ΝΑ ΦΥΓΩ ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ”!
∆ΕΝ ΑΝΤΕΧΩ

ΕΚΤΗ ΜΟΥ ΝΑ ΜΗ Σ’ΕΧΩ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ ΦΤΑΝΕΙ

ΚΙ Η ΕΚΤΗ ΜΑΣ, ΤΗΝ “ΚΑΝΕΙ”... 

ΜΜ ΟΟΛΛΙΙ ΣΣΜΜ ΟΟΛΛΙΙ ΣΣ ΜΜ ΠΠΗΗ ΚΚΕΕΜΜ ΠΠΗΗ ΚΚΕΕ ΗΗΗΗ ΑΑΝΝΟΟ ΙΙΞΞΗΗΑΑΝΝΟΟ ΙΙΞΞΗΗ ,,   ,,   
ΠΠ ΗΗΡΡ ΑΑΜΜΕΕΠΠ ΗΗΡΡ ΑΑΜΜΕΕ ΤΤΟΟΥΥΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ ∆∆ΡΡ ΟΟ ΜΜΟΟΥΥΣΣ∆∆ΡΡ ΟΟ ΜΜΟΟΥΥΣΣ .. .. .... .. ..

∆ύο εκδροµές διοργάνωσε φέτος ο σύλλογος γο-

νιών του σχολείου µας. Η πρώτη, αρχές Απρίλη, για

τα παιδιά της Γ΄και ∆΄τάξης, µε προορισµό τις Μυ-

κήνες, την Επίδαυρο και το Ναύπλιο.

Η δεύτερη, τριήµερη αυτή τη φορά, την Πρωτοµα-

γιά, για τα παιδιάτης Ε’ και Στ’ τάξης, µε προορισµό

τους ∆ελφούς, την Αράχοβα, το Γαλαξίδι, τη Ναύ-

πακτο και τη Γέφυρα Ρίου Αντίρριου. 

Γνωρίσαµε τόσα καινούρια µέρη και διασκεδάσαµε

πολύ. Την πρώτη βραδιά στο ξενοδοχείο ήµαστε ή

σε πάρτι ή στους διαδρόµους, παίζοντας διάφορα

παιχνίδια. 

Την επόµενη µέρα πήγαµε στην Αράχοβα, αλλά
ήταν και ο αγώνας ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για το κύ-
πελλο Ελλάδος - θα µείνει  αξέχαστος: 15-14
τα γκολ, ούτε ποδόσφαιρο στη γειτονιά
µας να έπαιζαν...
Μετά από µια µικρή έρευνα που
κάναµε, στους περισσότερους
άρεσε ο αρχαιολογικός χώρος
των ∆ελφών. 
Επιστρέφοντας, ευχηθήκαµε

όλοι“και του χρόνου”!
Μεγάλος απών, 
ο δάσκαλός µας.  

Πήρατε απουσία, κύριε Αλέκο. 
Να µην επαναληφθεί!�

Καλλιτέχνης του Ε2, όπως
τον συνέλαβε ο φακός, 
σε ώρα... δηµιουργίας�

Συντροφιά κοριτσιών του Ε1, 
µε όλα τα απαραίτητα σύνεργα... 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: 
προσχέδια του Νίκου Χ. 

για ένα θέµα 
της τοιχογραφίας µας!

Έτοιµο είναι, πάντως, και το ανα-
µνηστικό cd που φτιάχνει κάθε
χρόνο για τα παιδιά της στ’ τάξης ο
σύλλογος γονέων. Το φετινό θα βρί-
σκεται σ’ένα κουτί, µε κολληµένη
µιαν ετικέτα τετραδίου: Ενθύμιο
του μαθητή... τάξη στ’, σχολικό
έτος 2008-2009!
Πάντως, οι φίλες κι οι φίλοι µας θα

βρουν κάτι ακόµα µέσα σ’αυτό το
κουτί - κάτι που θα τους θυµίσει τα
πρώτα τους χρόνια στο δηµοτικό. 

∆εν µαρτυρούµε τίποτ’άλλο...

ττιι......  ττρρέέχχεειι??

Κάτι ακούγεται 

ότι ετοιµάζεται

για το τέλος 

της χρονιάς: 

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ … 

θα δούµε!

Ωστόσο, καριέρα και στη δισκογραφία µάθαµε 
ότι ετοιµάζονται να κάνουν 

τα πολυτάλαντα παιδιά της έκτης. 
Ηχογράφησαν -µε την κα Γωνιωτάκη, 
τη µουσικό µας- τα τραγούδια τους 

και το cd τους θα κυκλοφορήσει µέσα στον Ιούνιο. 
Περιµένουµε µε αγωνία!�

pemptikai15  6/3/09  1:45 PM  Page 2



33

“το νερο ειναι στοιχειο... και στοιχειό”!
ΕΕππιιµµέέλλεειιαα::  ΓΓιιάάννννηηςς--ΝΝιικκόόλλααςς  ΧΧ..

* ο τίτλος είναι στίχος τραγουδιού τηλεοπτικού σποτ για την εξοικονόµηση του νερού

� Το ανθρώπινο σώµα αποτελείται κατά 70% από νερό.

� Το νερό µέσα απ τον ιδρώτα, τα ούρα και τα δάκρυα βοηθά το σώµα 

να καθαριστεί από τις βλαβερές ουσίες.

� Μέσα στην κοιλιά της µητέρας το έµβρυο µεγαλώνει σε νερό.

� Κάθε άνθρωπος πρέπει να πίνει 2,5 λίτρα νερό την ηµέρα για να είναι υγιής.

� Μπορούµε να ζήσουµε έως και τρεις µήνες χωρίς φαγητό αλλά µόνο 2-3 ηµέ-

ρες χωρίς νερό.

	 Οι ασθένειες που οφείλονται στο µολυσµένο νερό αποτελούν την 1η αιτία
θανάτου στον κόσµο: 8.000.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο κι από αυτούς τα
2.000.000 είναι παιδιά κάτω των 5 ετών. 

	 Πάνω από ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι στον κόσµο δεν έχουν πρόσβαση

σε πόσιµο νερό ενώ 2,5 δισεκατοµµύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν τις βασικές εγκατα-

στάσεις υγιεινής.  

	 Στις περιοχές που συµβαίνουν τα παραπάνω, οι γυναίκες κ τα παιδιά κυ-

ρίως κάνουν την αγγαρεία να µεταφέρουν το νερό διανύοντας απόσταση πολλών χιλιο-

µέτρων. Άλλες φορές, αναγκάζονται να αγοράζουν πόσιµο νερό από πλανόδιους

πωλητές, πληρώνοντάς το µέχρι κ είκοσι φορές ακριβότερα�

	 Από την αρχή του 20ού αιώνα έχουν εξαφανιστεί περίπου οι µισοί υγρότο-

ποι του πλανήτη. Για παράδειγµα, η λίµνη Αράλη, που είχε άλλοτε έκταση ίση µε την

Πορτογαλία, έχασε µέσα σε 40 χρόνια τα 2/3 του όγκου της σε νερό, εξαιτίας της εν-

τατικής ύδρευσης για τις φυτείες βαµβακιού.  

	 Οι µισοί ποταµοί και οι µισές λίµνες του κόσµου είναι µολυσµένες. Στην

Ασία, για παράδειγµα, το 65% των λυµάτων διοχετεύεται στα ποτάµια, στις λίµνες ή

στη  θάλασσα, χωρίς καµιά προηγούµενη επεξεργασία. Έτσι, εξαφανίζονται πολλά είδη

της υδάτινης χλωρίδας και πανίδας, αλλά και τα νερά γίνονται επικίνδυνα για τον άν-

θρωπο, που δεν µπορεί, για το λόγο αυτόν, να τα χρησιµοποιεί. 

πραγµατι δεν εχουµε 
αρκετο νερο;

Ο πλανήτης µας έχει πολύ νερό: θάλασσες, ποτάµια, λίµνες, ρυάκια, πάγους, χιόνια. 

Η ποσότητα του νερού στον πλανήτη δεν αλλάζει ποτέ. 

∆εν εµφανίζεται «καινούριο» νερό, ούτε εξαφανίζεται αυτό που υπάρχει. 

Απλώς, το νερό µετακινείται συνέχεια σε διαφορετικές θέσεις.

Αν, όµως, υπάρχει τόσο πολύ νερό στον κόσµο, τότε γιατί λέµε ότι πρέπει να το προσέχουµε 

και να κάνουµε οικονοµία? 

Επειδή µόνο ένα µικρό µέρος αυτού του νερού µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

Το νερό της θάλασσας είναι αλµυρό, δεν µπορούµε να το πιούµε ούτε να πλυθούµε µε αυτό. 

Επίσης, δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το µεγαλύτερο µέρος 

των υπόγειων νερών, επειδή η άντλησή τους κοστίζει πολύ ακριβά.

Ωστόσο, ο παγκόσµιος πληθυσµός αυξάνεται συνεχώς: από 4,5 δισ. το 1980, 

ο πλανήτης έχει πια περισσότερους από 6,5 δισ. κατοίκους. 

Έτσι, µέσα σε 30 µόνο χρόνια, οι ανάγκες για νερό έχουν αυξηθεί κατά 35%!

66% της παγκόσµιας κατανάλωσης νερού 

διοχετεύεται στη γεωργία, 

21% στη βιοµηχανία

και µόλις 13% στην οικιακή χρήση 

και την καθαριότητα των πόλεων!

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕIΝΑΙ ΑΠO ΤΑ ΒΙΒΛIΑ:
ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΕΚ∆. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 2008
ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΕΚ∆. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 2008
ΝΕΡΟ, ΕΚ∆. AΓΚΥΡΑ, 2008
ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΕΚ∆. AΓΚΥΡΑ, 2007

Τι µπορεί να σηµαίνουν αυτά τα ποσοστά στην πράξη; 
Στον παρακάτω πίνακα µπορείτε να δείτε τι ποσότητες νερού χρειάζονται

για να παραχθούν µερικά βασικά αγροτικά και βιοµηχανικά προϊόντα...
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5 λίτρα νερό

300 λίτρα νερό

500 λίτρα νερό

400 λίτρα νερό�

1.000 λίτρα νερό�

1.050 λίτρα νερό�

1.500 λίτρα νερό�

4.500 λίτρα νερό

1 κιλό µπύρα

1 κιλό ζάχαρη

1 κιλό χαρτί 

1 κιλό καλαµπόκι

1 κιλό βαµβάκι

1 κιλό πατάτες

1 κιλό σιτάρι

1 κιλό ρύζι

τα µαθηµατικά του... γλυκού νερού
Η Γη περιέχει 1,4 δισ. κυβικά χιλιόµετρα νερό. 
2,6% αυτού του όγκου µόνο είναι γλυκό νερό.

Οµως, το νερό που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο άνθρωπος 
δεν αντιπροσωπεύει παρά το 1% του συνολικού όγκου του γλυκού νερού 

- ή, αλλιώς, το 0,01 του συνόλου του νερού της Γης.

το µονο που µπορουµε να κανουµε
ειναι “οικονοµια”;

1/4 του παγκόσµιου πληθυσµού ζει σε απόσταση 
µικρότερη των 25 χλµ από τη θάλασσα. 
Αυτές οι περιοχές θα µπορούσαν να χρησιµοποιούν 
αφαλατωµένο θαλασσινό νερό. 
Μόνο που η µέθοδος της αφαλάτωσης 
δεν έχει ακόµα διαδοθεί, γιατί έχει µεγάλο κόστος. 
Το 2005, µόλις 1% του πόσιµου νερού στον κόσµο 
παραγόταν µε τη µέθοδο αυτή. 

ΜΜέέχχρριι,,  λλοοιιππόόνν,,  ηη  µµέέθθοοδδοοςς  ααυυττήή  νναα  δδιιααδδοοθθεείί......  ααςς  κκάάννοουυµµεε,,  ττοουυλλάάχχιισσττοονν,,  οοιικκοοννοοµµίίαα  σσττοο  ννεερρόό!

ΠΠΟΟΣΣΗΗΠΠΟΟΣΣΗΗ ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑ ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΣΣΑΑΜΜΕΕΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΣΣΑΑΜΜΕΕ ----ΑΑΣΣΚΚΟΟΠΠΑΑΑΑΣΣΚΚΟΟΠΠΑΑ--  --  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ;;      ;;      
σκέφτονται ο Γιώργος και ο Χρήστος ΣΠΠοοσσάά  εευυρρώώ  ““δδωωρρίίσσααµµεε””  σσττηη  ∆∆ΕΕΗΗ,,  ππλληηρρώώννοοννττααςς  φφοουυσσκκωωµµέέννοουυςς  λλοογγααρριιαασσµµοούύςς  ρρεεύύµµααττοοςς;;  

ΠΠόόσσαα  κκιιλλάά  δδιιοοξξεείίδδιιοο  ττοουυ  άάννθθρραακκαα  εεππιιββάάρρυυνναανν  ττηηνν  ααττµµόόσσφφααιιρραα,,  

ααππεειιλλώώννττααςς  ττοο  ππααγγκκόόσσµµιιοο  κκλλίίµµαα;;  

Περίπου 40 εκατ. τόνοι διοξειδίου του άνθρακα απελευθερώνονται κάθε χρόνο στην ατµόσφαιρα 

από την ενέργεια που καταναλώνουµε κυρίως για φωτισµό, ψύξη, θέρµανση, παραγωγή ζεστού νερού κλπ. 

Πολλά από τα παραπάνω µπορούν να µειωθούν αν σταµατήσουµε να είµαστε σπάταλοι ενεργειακά .  

Τελευταία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πολλά άλλα κράτη, υιοθετούνται νέες πολιτικές 

για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Αυτές οι µορφές ενέργειας, βασίζονται κυρίως στην ηλιακή ακτινοβολία, στον άνεµο και στην κυκλοφορία του νερού.

Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, δεν το ρυπαίνουν και δεν πρόκειται να εξαντληθούν ποτέ. 

ΟΟΛΛΟΟΙΙ ΜΜΠΠΟΟΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ ΝΝΑΑ ΚΚΑΑΝΝΟΟΥΥΜΜΕΕ ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑ..  ΚΚΑΑΙΙ ΝΝΑΑ ΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ ΕΕΞΞΥΥΠΠΝΝΕΕΣΣ ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΕΕΣΣ::

Αφήστε τον ήλιο να σας κεράσει ένα ντους: ζεσταίνετε το νερό µε ηλιακούς θερµοσίφωνες.

Αλλάξτε τα φώτα σας: βάλτε λάµπες φθορισµού 

∆ροσιστείτε ανέξοδα: φυτέψτε φυλλοβόλα δέντρα, τοποθετείστε ανεµιστήρες οροφής και εξωτερικά σκίαστρα 

Ζεσταθείτε οικολογικά: συντηρήστε τον καυστήρα, ρυθµίστε το θερµοστάτη, εξαερώστε τα σώµατα του καλοριφέρ 

Επενδύστε στον ηλιακό ηλεκτρισµό: διερευνείστε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 

Ανακυκλώστε - έτσι, προστατεύετε και το κλίµα:

η παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωµένα υλικά απαιτεί λιγότερη ενέργεια 

Τα οφέλη από την εξοικονόµηση ενέργειας µπορούµε να τα µετρήσουµε σε ευρώ που θα µείνουν στην τσέπη µας 

αλλά και σε κιλά διοξειδίου του άνθρακα που ∆ΕΝ θα απελευθερωθεί στην ατµόσφαιρα.  σκίτσο: ΓΓιιάάννννηηςς--ΝΝιικκόόλλααςς  ΧΧ..
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Ξέρετε µε ποιόν τρόπο µπορείτε 

εύκολα ν’ ανιχνεύσετε

αν το καζανάκι σας 

λειτουργεί σωστά;

Ρίξτε µέσα στο καζανάκι λίγες

σταγόνες νεροµπογιά. 

Αν δείτε πως τρέχει χρωµατιστό

νερό µέσα στην τουαλέτα, 

θα έχετε ανακαλύψει 

µια διαρροή!

Το νερό είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο του οργανισµού του ανθρώπου, των ζώων αλλά και των φυτών. Το νερό επηρεάζει και το κλίµα.Ο κύκλος του δηµιουργεί διάφορα φυσικά φαινόµενα. 

Χωρίς το νερό δε θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη. Το νερό είναι πηγή ζωής.  ∆υστυχώς, τα τελευταία χρόνια το νερό ολοένα µολύνεται και λιγοστεύει. 

Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη να προσέχουµε όλοι µας, ώστε να διατηρούνται τα αποθέµατα γλυκού νερού καλής ποιότητας. 

Παρακάτω, δείτε µερικές απλές και καλές κινήσεις, που µπορούµε να κάνουµε για να τα καταφέρουµε.

44

Να χρησιµοποιούµε, 
αντί για λάστιχο, 

κουβά και σφουγγάρι 
για να πλένουµε 
το αυτοκίνητο.  

Έτσι, γλιτώνουµε 
και τα δροµολόγια 

βρύση – αυτοκίνητο!

Να τοποθετήσουµε ένα µπουκάλι 
µε νερό στο καζανάκι 

της τουαλέτας,
για να µειωθεί η ποσότητα 

του νερού που θα χρησιµοποιούµε. 

Να µαζεύουµε νερό της βροχής 
σε ένα βαρέλι ή µία δεξαµενή

και  να το χρησιµοποιούµε  
στον κήπο.

Είναι λίγο ταλαιπωρία, 
σκεφτείτε, όµως,
τι κερδίζουµε...

Να χρησιµοποιούµε 
το πλυντήριο των ρούχων, 

αλλά και των πιάτων, 
µόνο όταν είναι γεµάτα.

(∆υστυχώς, πολλές φορές,
η τεµπελιά µας οδηγεί 

στο να βάλουµε πλυντήριο 
για την πλύση ελάχιστων

ρούχων ή πιάτων...)�

Αν πραγµατικά 
δεν υπάρχει άλλη ανάγκη, 

επιλέγουµε 
το οικονοµικό πρόγραµµα,

του πλυντηρίου.

Να ποτίζουµε  τον κήπο νωρίς το πρωί ή το απόγευµα, αφού έχει πέσει ο ήλιος, 
διαφορετικά πολύ µεγάλη ποσότητα χάνεται λόγω αυξηµένης εξάτµισης. 

∆εν πειράζει αν χάσουµε λίγα λεπτά από τον πρωϊνό ύπνο µας ή τη βραδυνή βόλτα!�
Ένα λάστιχο ποτίσµατος θα δαπανήσει περίπου 270 λίτρα νερό µέσα σε µισή ώρα!

Θα δαπανήσουµε λιγότερο νερό, αν χρησιµοποιούµε ποτιστήρι.
Άλλωστε, δεν θα πάθει η µέση µας να κρατάµε το ποτιστήρι 

- αντίθετα, είναι ένα είδος γυµναστικής...�

Πληροφορίες:  
Ιστοσελίδα του Κέντρου 

Προστασίας Καταναλωτών 

Να διατηρούµε τα υδραυλικά 
σε καλή κατάσταση, 

να ελέγχουµε κάθε διαρροή 
και να επισκευάζουµε 

τις βρύσες που “τρέχουν”. 
Το νερό που χάνεται από 

διαρροές και χαλασµένες βρύσες θα
έφθανε για να ποτίσουµε 

τον κήπο µας!� Να µην αφήνουµε τη βρύση συνεχώς ανοικτή, όταν πλένουµε τα πιάτα ή τα δόντια µας. 
Είναι µια “σπάταλη” συνήθεια, που, δυστυχώς, έχουν πολλοί...�

Να κάνουµε ντους αντί για µπάνιο 
- δεν είναι απαραίτητο να κάνουµε τη µπανιέρα µας... πισίνα!

Ας έχουµε, όµως, υπόψη µας ότι οι συσκευές του ντους 
που κάνουν µασάζ µπορεί να δαπανούν περισσότερο νερό 

από το µπάνιο µέσα στη γεµάτη µπανιέρα... 

“Αν τα κάνουµε όλα αυτά, δίνουµε λύση στο πρόβληµα του νερού”; 

∆υστυχώς, όχι. Από την ατοµική ευθύνη καθενός, πολύ µεγαλύτερη είναιεκείνη της πολιτείας,
που είναι υποχεωµένη να σχεδιάζει µακροπρόθεσµα προγράµµατα για τη σωστή διαχείριση του νερού.

µόλυνση του περιβάλλοντος

επιµέλεια: Μαριέττα Μ. - Νίκη Χ.

ττ όό σσ οο   αα ππ λλ άά !!ττ όό σσ οο   αα ππ λλ άά !!
από τον ∆ηµήτρη Ψ.

Στις  µέρες µας, ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα είναι η µόλυνση του περιβάλλοντος. 
Η ρύπανση του περιβάλλοντος δεν προκαλεί δυσάρεστα αποτελέσµατα µόνο στον άνθρωπο, αλλά σε όλο το φυτικό και το ζωικό βασίλειο, στην ξηρά
και στη θάλασσα. Για αυτό ένα πολύ δυνατό σύνθηµα είναι....“ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑ∆ΟΥΣ”…
Αυτό πρέπει να έχουν στο µυαλό τους οι άνθρωποι που σέβονται το περιβάλλον...

Το περιβάλλον είναι ένας ζωντανός οργανισµός, που επηρεάζεται από κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Ξέρεις, για παράδειγµα ότι...                          
... για να φτιάξουµε το χαρτί, καταστρέφονται παραπάνω από 15.000.000 δέντρα το µήνα?
... τα πλοία που κινούνται µέσα στη θάλασσα αφήνουν πίσω τους πολύ πετρέλαιο και έτσι µολύνεται η θάλασσα και όλοι οι θαλάσσιοι οργανισµοί;

Όλοι µπορούµε να κάνουµε κάτι για να περιορισθεί η µόλυνση που προκαλούν στο περιβάλλον τα απορρίµµατα της καθηµερινής µας δραστηριότητας.
ΝΑΙΝΑΙ , , ΜΠΟΡΟΥΜΕΜΠΟΡΟΥΜΕ ! ! ∆ΕΙΤΕ∆ΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣΑΠΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣΤΡΟΠΟΥΣ::

- Να ρίχνουµε στους κάδους ανακύκλωσης όλα τα ανακυκλώσιµα απορρίµµατα από χαρτί, µέταλλο, γυαλί και πλαστικό.
- Να παραδίδουµε στα ειδικά σηµεία συγκέντρωσης τα απορρίµµατα, που περιέχουν βλαβερές ουσίες, όπως π.χ. οι µπαταρίες, ηλεκτρονικές συσκευές κ.ά.
- Να αγαπάµε και να προσέχουµε τα δάση, και γενικά τα δέντρα και τα φυτά, γιατί µας δίνουν το πολύτιµο οξυγόνο για τη ζωή µας.  

ΠΟΛΛΑΠΟΛΛΑ ΑΠΟΑΠΟ ΤΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΗΣΑΥΤΗΣ ΤΗΣΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΣΑΣΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΠΩΣΠΩΣ ΝΑΝΑ ΦΕΡΕΣΤΕΦΕΡΕΣΤΕ ΦΙΛΙΚΑΦΙΛΙΚΑ ΣΤΟΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ..
Θα κερδίσετε πολλά, πολύ περισσότερα απ’ όσα έχετε φανταστεί, αν τα τηρήσετε. Γι’ αυτό, καλό θα ήταν από αύριο να ξεκινήσετε από τώρα κιόλας:

ανακύκλωση των πλαστικών, των γυαλιών, των αλουµινίων και των µπαταριών. Κι
ακόµη, µπορείτε να γραφτείτε και να συµµετέχετε προσωπικά σε διάφορα προ-
γράµµατα αναδάσωσης και καθαρισµού του περιβάλλοντος. Είµαστε σίγουρες ότι
δεν ονειρεύεστε την πόλη µας σαν την Λεονία, στο κείµενο που ακολουθεί - ένα
κείµενο που µας άρεσε τόσο, ώστε θελήσαµε να µοιραστούµε µαζί σας ένα µικρό
απόσπασµα. Είναι από το διήγηµα του  ITALO  KALVINO “Οι συνεχείς πόλεις”.
Το βιβλίο έχει τίτλο  ΟΙ  ΑΟΡΑΤΕΣ  ΠΟΛΕΙΣ, εκδ. Ο∆ΥΣΣΕΑΣ, Αθήνα 1983.  

(...) Κανένας δεν αναρωτιέται πού μεταφέρουν κάθε μέρα το φορτίο τους οι σκουπιδιάρηδες: σί-
γουρα, έξω από την πόλη, όμως κάθε χρόνο η πόλη μεγαλώνει και οι σκουπιδότοποι πρέπει να μετακι-
νηθούν πιο μακριά. Ο όγκος των αποβλήτων μεγαλώνει και σωροί  υψώνονται όλο και περισσότερο,
στοιβάζονται, εξαπλώνονται σε πιο πλατιά  περίμετρο. Είναι φανερό πως όσο περισσότερο η τέχνη της
κατασκευής καινούργιων υλικών εξελίσσεται στη Λεονία, τόσο πιο πολύ η ποιότητα των σκουπιδιών κα-
λυτερεύει, αντέχει στο χρόνο, στις κακοκαιρίες, στις ζυμώσεις και στη φωτιά. Ένα φρούριο από άφθαρτα
απομεινάρια περιβάλλει τη Λεονία, και δεσπόζει από κάθε της πλευρά σαν οροπέδιο με απότομες βου-
νοπλαγιές.

(...) Όσο μεγαλώνει το ύψος , τόσο αυξάνει ο κίνδυνος κατολίσθησης: αρκεί ένα κουτί, ένα παλιό
λάστιχο, ένα φλασκί χωρίς ψαθί να κυλήσει προς τη Λεονία και μια στοίβα παράταιρα παπούτσια, ημε-
ρολόγια περασμένων χρόνων, ξερά λουλούδια θα βουλιάξει την πόλη κάτω απ’ το παρελθόν της που μά-
ταια προσπαθούσε να αποδιώξει, ανακατεμένο με το παρελθόν των γειτονικών πόλεων: ένας κατακλυσμός
θα ισοπεδώσει τη βρώμικη βουνοσειρά , θα σβήσει κάθε ίχνος της μητρόπολης, ντυμένης  πάντα με και-
νούργια ρούχα. Ήδη από τις γειτονικές πόλεις  είναι έτοιμοι, περιμένοντας να ισοπεδώσουν το έδαφος με
οδοστρωτήρες, να επεκταθούν στην καινούργια περιοχή, να μεγαλώσουν, να απομακρύνουν τους νέους
σκουπιδότοπους ακόμα πιο πέρα. 

Το νερό είναι πηγή ζωής. Γι αυτό, προσέχουµε - για να έχουµε...Το νερό είναι πηγή ζωής. Γι αυτό, προσέχουµε - για να έχουµε...
ΕΕξξοοιικκοοννοοµµεείί  ηη  ΜΜααρρίίαα  ΤΤ..

σσκκ ίί ττσσοο ::   σσκκ ίί ττσσοο ::   
ΓΓ ιι άάννννηηςς  ΦΦ ..ΓΓ ιι άάννννηηςς  ΦΦ ..
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ΠΠΠΠ ΛΛΛΛ ΑΑΑΑ ΣΣΣΣ ΤΤΤΤ ΙΙΙΙ ΚΚΚΚ HHHH ΣΣΣΣ ΑΑΑΑ ΚΚΚΚ ΟΟΟΟ YYYY ΛΛΛΛ ΑΑΑΑ ;;;;     ΟΟΟΟ ΧΧΧΧ ΙΙΙΙ ,,,,     ΕΕΕΕ ΥΥΥΥ ΧΧΧΧ ΑΑΑΑ ΡΡΡΡ ΙΙΙΙ ΣΣΣΣ ΤΤΤΤ ΩΩΩΩ !!!!

ΣΣΟΟΥΥ ΤΤΟΟ ΛΛΕΕΩΩ,,  ΝΝΑΑ ΤΤΟΟ ΞΞΕΕΡΡΕΕΙΙΣΣ......

Βαρεθήκατε; 
Είµαι σίγουρος 
πως έχετε βαρεθεί λίγο. ��� 
Αυτό το άρθρο όµως έχει δηµιουργηθεί από τις πράξεις µας….. 
Θα µπορούσε και να µην υπάρχει……. 
Φροντίστε να µη χρειαστεί να το ξαναδείτε!
Να θυµάστε όµως: Αν τηρούµε όλα τα παραπάνω, 
θα είµαστε ευχαριστηµένοι για το καλό που κάνουµε
για τον πλανήτη µας Κάθε µας ηµέρα θα είναι και
HMEPA THΣ ΓΗΣ !
Στις 28 Μαρτίου 2009, σχεδόν 1 δισεκατοµµύριο πολίτες -ανάµεσά τους και
περίπου 2 εκατοµµύρια Έλληνες- έσβησαν τα φώτα για µια ώρα σε περισσό-
τερα από 90 κράτη της γης, στέλνοντας ηχηρό µήνυµα προς τους ηγέτες του
κόσµου ότι ήρθε η ώρα να αντιµετωπίσουν σοβαρά την κλιµατική αλλαγή.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το σύνδεσµο: www.wwf.gr

Τα βράδια του χειµώνα κλείνουµε τα πατζούρια και
τις κουρτίνες, για να κρατήσουµε τη ζέστη στο

χώρο µας. Φροντίζουµε τα παράθυρα να είναι κλει-
στά όταν λειτουργεί το σύστηµα θέρµανσης το χει-
µώνα, ή το σύστηµα ψύξης το καλοκαίρι, για να µη

χάνεται πολύτιµη ενέργεια. 
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ΕΕΕΕΞΞΞΞΟΟΟΟ ΙΙΙΙ ΚΚΚΚΟΟΟΟΝΝΝΝ ΟΟΟΟΜΜΜΜΗΗΗΗ ΣΣΣΣΤΤΤΤΕΕΕΕ ΕΕΕΕ ΝΝΝΝΕΕΕΕΡΡΡΡ ΓΓΓΓΕΕΕΕ ΙΙΙΙ ΑΑΑΑ ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ ΣΣΣΣ ΠΠΠΠ ΙΙΙΙ ΤΤΤΤ ΙΙΙΙ ΣΣΣΣΑΑΑΑ ΣΣΣΣ
Ιδέες και λύσεις προτείνει ο ∆ηµήτρης Ψ.

Ότι πρέπει να εξοικονοµούµε ενέργεια, το ξέρουµε όλοι πλέον. Αυτό που λείπει είναι να κάνουµε τα λόγια ΠΡΑΞΗ...

Χρησιµοποιείτε το πλυντήριο 
ρούχων ή το πλυντήριο πιάτων µόνο όταν είναι γεµάτο. 

Όταν έρθει η ώρα για να χαλάσει το πλυντήριο σας,να µη 
σας χαλάσει από τα άλατα - να σας χαλάσει από το γέµισµα...

Σβήνετε τα φώτα όταν
δεν τα χρειάζεστε. 

Όταν βουρτσίζετε 
τα δόντια σας, 

µην ξοδεύετε άσκοπα νερό:
κλείνετε τη βρύση!

Τοποθετείτε τον
πάγκο εργασίας ή
το γραφείο σας
δίπλα σε παρά-
θυρο: µε αυτή την
απλή κίνηση,  µει-
ώνεται το χρόνο
που χρειάζεστε
τεχνητό φωτισµό!

Όταν θέλουµε µικρές 
ποσότητες ζεστού νερού

για το τσάι ή τον καφέ µας,
χρησιµοποιούµε το γκαζάκι

ή το βραστήρα και 
όχι την ηλεκτρική κουζίνα. 

��  Ελέγχουµε 
την πόρτα 

του ψυγείου για
τυχόν σηµεία 

που δεν κλείνουν 
αεροστεγώς.

��  Βεβαιωνόµαστε
ότι ο φούρνος είναι
σε καλή κατάσταση

και ότι 
δεν υπάρχει διαρροή

θερµότητας.

��  
Κλείνουµε 

τις χαραµάδες 
που τυχόν υπάρχουν

στο σπίτι µας, 
κι εµποδίζουµε έτσι

τη διαφυγή 
θερµότητας.

ΣΣττοο  σσππίίττιι  µµοουυ  ππρροοσσππααθθοούύµµεε  νναα  τταα  ττηηρροούύµµεε  όόλλαα  τταα  ππααρρααππάάννωω..  ΕΕσσεείίςς,,  σσττοο  δδιικκόό  σσααςς;;

Βάφουµε µε ανοιχτά χρώµατα 
τους τοίχους, καθώς φωτίζουν 
τους χώρους και κάνουν τον
τεχνητό φωτισµό λιγότερο

απαραίτητο.

ΠΠΌΌ ΣΣ ΑΑ ΓΓΡΡ ΑΑΜΜΜΜ ΆΆ ΡΡΙΙΑΑ ∆∆ΙΙΟΟ ΞΞΕΕ ΊΊ∆∆ΙΙΟΟ ΥΥ ΤΤ ΟΟ ΥΥ ΆΆ ΝΝ ΘΘΡΡ ΑΑΚΚΑΑ

ΕΕΚΚΠΠΈΈΜΜ ΠΠΟΟΝΝ ΤΤ ΑΑΙΙ ΣΣΤΤ ΗΗΝΝ ΑΑ ΤΤΜΜ ΌΌΣΣ ΦΦΑΑ ΙΙΡΡΑΑ ,,   

ΚΚΆΆ ΘΘ ΕΕ ΦΦΟΟ ΡΡΆΆ ΠΠΟΟ ΥΥ ∆∆ΙΙΑΑΝΝ ΎΎ ΕΕΙΙΣΣ ΈΈΝΝ ΑΑ ΧΧΙΙΛΛ ΙΙΌΌ ΜΜΕΕ ΤΤΡΡ ΟΟ.. ...

µµεε  πποοδδήήλλααττοο  ==  00µµεε  πποοδδήήλλααττοο  ==  00 µµεε  ττρρέέννοο  ==  1111µµεε  ττρρέέννοο  ==  1111

µµεε  ααυυττοοκκίίννηηττοο  ==  5500--220000,,  µµεε  44µµεε  ααυυττοοκκίίννηηττοο  ==  5500--220000,,  µµεε  44xx44  ==  220000--440000xx44  ==  220000--440000

µµεε  λλεεωωφφοορρεείίοο  ==  9900,,  µµεε  λλεεωωφφοορρεείίοο  ==  9900,,  µµεε  ααεερροοππλλάάννοο  ==  336600µµεε  ααεερροοππλλάάννοο  ==  336600

ΓΓΙΙΑΑ ΠΠΟΟΣΣΑΑ ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ ΑΑΡΡΚΚΟΟΥΥΝΝ

ΤΤΑΑ ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ ,,  ΑΑΝΝ ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΣΣΟΟΥΥΜΜΕΕ

ΝΝΑΑ ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΝΝΟΟΥΥΜΜΕΕ ΜΜΕΕ ΤΤΟΟ ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΟΟ ΡΡΥΥΘΘΜΜΟΟ??

άάννθθ ρραακκααςς  ::άάννθθ ρραακκααςς  :: 224400  χχρρόόνν ιι αα224400  χχρρόό νν ιι αα

φφυυσσ ιι κκόό   ααέέρρ ιι οο  ::φφυυσσ ιι κκόό  ααέέρρ ιι οο   :: 7700  χχρρόόνν ιι αα7700  χχρρ όόνν ιι αα

οουυρράάνν ιι οο   ::οουυρράάνν ιι οο  :: 5500  χχρρ όόνν ιι αα5500  χχρρόόνν ιι αα

ππεεττρρέέλλαα ιι οο  ::ππεεττρρέέλλαα ιι οο  :: 4400  χχ ρρόόνν ιι αα4400   χχρρόόνν ιι αα

500 δισεκατοµµύρια έως ένα τρισεκατοµµύριο πλαστικές σακούλες καταναλώνονται σ’ όλο τον κόσµο ετησίως. 
(National Geographic News - September 2, 2003). 
Ποσοστό µικρότερο από το 1% αυτής της ποσότητας πηγαίνει στην ανακύκλωση. 
Γιατί; Επειδή κοστίζει περισσότερο να ανακυκλώσει κανείς µια τσάντα παρά να παράγει µια καινούρια!
Μια έρευνα του 1975 έδειξε ότι, τα πλοία που διασχίζουν τους ωκεανούς, ΄
ρίχνουν 8 εκατοµµύρια λίβρες πλαστικού ετησίως. 
Ο πραγµατικός λόγος που η γη δεν έχει ξεχειλίσει από πλαστικό είναι  γιατί το περισσότερο απ’ αυτό 
κατέληξε στους ωκεανούς!
Οι πλαστικές σακούλες φωτοδιασπώνται: 
Με τον καιρό διαλύονται σε µικρότερα κοµµάτια τα οποία τελικά µολύνουν το έδαφος, µολύνουν τα ύδατα και µπαί-
νουν στην τροφική αλυσίδα. 

Τα πουλιά µπλέκονται µέσα σ’ αυτές.
Περίπου 200 διαφορετικά είδη θαλασσίων ζώων 
(φάλαινες, δελφίνια, φώκιες και χελώνες) 
πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των πλαστικών τσαντών. 
Πεθαίνουν αφού καταπίνουν πλαστικές σακούλες τις οποίες περνούν για τροφή.

Λοιπόν…. Τι κάνουµε ;
Εάν χρησιµοποιούµε ΜΙΑ υφασµάτινη τσάντα, γλιτώνουµε 6 πλαστικές σακούλες την εβδοµάδα.

Σε πολλές χώρες έχει απαγορευτεί η πλαστική σακούλα ή φορολογείται αρκετά.
Στην Ελλάδα τι γίνεται;

Οι πλαστικές σακούλες φτιάχνονται από πολυαιθυλένιο: ένα θερµοπλαστικό 
που παράγεται µε πρώτη ύλη το πετρέλαιο. 
Η µείωση των πλαστικών τσαντών θα µειώσει την εξάρτηση από τις εταιρείες πετρελαίου. 
Η Κίνα, για παράδειγµα, θα γλιτώσει 37 εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου κάθε χρόνο, 

χάρη στην απαγόρευση των δωρεάν πλαστικών τσαντών. 

Παιδιά, τι λέτε; το δοκιµάζουµε; Ας διαλέξουµε µια ωραία υφασµάτινη τσάντα και, όταν πηγαίνουµε για ψώνια, ας την έχουµε µαζί.
Ας ενθαρρύνουµε και τα άλλα µέλη της οικογένειας και τους φίλους µας να κάνουν το ίδιο!

ΕΕππιιµµέέλλεειιαα::  ΜΜύύρρωωννααςς  ΤΤ..,,  ΚΚώώσσττααςς  ΚΚ..,,  ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς  ΤΤ..

ΑΑυυττόό  ττοο  κκααλλοοκκααίίρριι,,  ΑΑυυττόό  ττοο  κκααλλοοκκααίίρριι,,  

θθαα  ξξέέρρεεττεε......θθαα  ξξέέρρεεττεε......

pemptikai15  6/3/09  1:46 PM  Page 5



Γ Ι Α Τ Ι  Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Ν Ο Υ Μ Ε  ?

Να µερικά από τα -πολλά- καλά της ανακύκλωσης:
Είναι χρήσιµα υλικά.
∆εν χάνουν την αξία τους και, πουλώντας τα, κερδίζουµε

χρήµατα .
Ξαναλυώνονται  για να φτιάξουµε πάλι χαρτί, γυαλί

και αλουµίνιο.
Εξοικονοµούµε, εποµένως, πρώτες ύλες και ενέρ-
γεια.
∆ηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
Βοηθάµε την οικονοµία της πατρίδας µας.

Ε Σ Υ ,  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ε Ι Σ  ?            
Ας γίνει τρόπος ζωής η ανακύκλωση, 

γιατί το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων µας. 

Ας συνεργασθούµε: συµµετέχοντας στα προγράµµατα 

ανακύκλωσης: δηµιουργούµε έναν πιο ανθρώπινο χώρο 

να ζούµε.

ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΑΡΚΑΚΗ

ερ: - Τι προκαλούν οι βαριές τσάντες;
απ: - Όταν η τσάντα των µαθητών έχει υπερβολικό βάρος, µπορεί να προκαλέσει 
προβλήµατα στη σπονδυλική στήλη. Όταν τη βαριά τσάντα την κρεµάµε στην πλάτη, 
τότε µπορεί να προκαλέσει µία πάθηση που λέγεται λόρδωση, ενώ, 
όταν την κρεµάµε στο πλάι, µπορεί να προκαλέσει σκολίωση. 
ερ: -Ποσό βάρος πρέπει να έχει µία τσάντα;
απ: -Πιστεύω ότι το βάρος της τσάντας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5  κιλά, για να µην προκαλέσει προβλήµατα στη σπονδυλική στήλη.      

Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και παρήγαγε σκουπίδια, όπως παράγει ο άνθρωπος, δε θα υπήρχε σήµερα ζωή στον πλανήτη                                                                                                   
Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα µέταλλα ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ … Είναι  πρώτη ύλη και ενέργεια. 

Η διαλογή και η ανακύκλωσή τους συµβάλλει σηµαντικά στην ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η :  Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η :  ΕΝΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΝΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ 
ΚΡΥΜΜΈΝΟΣ... ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑΚΡΥΜΜΈΝΟΣ... ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ

Για τους µπλε κάδους, ο λόγος... από τον Βαγγέλη Π. και το Μύρωνα Τ.
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ΣΣκκοολλίίωωσσηη  οοννοοµµάάζζεεττααιι  ηη  ααλλλλααγγήή  
ττηηςς  φφυυσσιιοολλοογγιικκήήςς  σσττάάσσηηςς  ττηηςς  σσπποοννδδυυλλιικκήήςς  σσττήήλληηςς..

Η σπονδυλική στήλη, όπως θα έχετε προσέξει, 
δεν είναι µια ευθεία γραµµή, όπως ένα σκουπόξυλο. 

Όταν είναι φυσιολογική, σχηµατίζει 
τρεις µικρές καµπύλες: 

η πρώτη βρίσκεται στην περιοχή του λαιµού, 
η δεύτερη βρίσκεται στο πάνω µέρος της πλάτης 

(εκεί όπου είναι οι ωµοπλάτες) 
και η τρίτη βρίσκεται στο κάτω µέρος της πλάτης.

Αυτές τις καµπύλες µπορούµε να τις δούµε 
κοιτώντας τον εαυτό µας από το πλάι 

σε ένα καθρέφτη. 
Αν µπορούσαµε να δούµε τον εαυτό µας 
από πίσω, η σπονδυλική στήλη θα έπρεπε 

να φαίνεται σαν µια ευθεία γραµµή.
Αν από πίσω η σπονδυλική στήλη 

δεν φαίνεται σαν µια ευθεία γραµµή αλλά εµφανίζει καµπύλη
προς τα δεξιά ή αριστερά, τότε έχουµε σκολίωση.

Υπολογίζεται πως 
στα 100 παιδιά ηλικίας 9-14 χρονών, 

5-10 θα παρουσιάσουν σκολίωση,
ενώ σοβαρής µορφής σκολίωση παρουσιάζουν 

περισσότερο τα κορίτσια παρά τα αγόρια.

Παιδιά, να θυµάστε!
Το κάτω µέρος της τσάντας (όταν πρόκειται για σάκο) 

πρέπει να σταµατά πάνω από τους γοφούς 
- περίπου πέντε εκατοστά πάνω από τη µέση.

Τα βιβλία, που είναι και τα πιο βαριά είδη, 
πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο της τσάντας. 

Τα υπόλοιπα σχολικά είδη πρέπει 
να µοιράζονται στα άλλα τµήµατα της σάκας.

Όταν τα παιδιά σκύβουν µε τη σχολική τους τσάντα,
πρέπει να λυγίζουν τα γόνατά τους

Είναι προτιµότερο τα παιδιά να χρησιµοποιούν τσάντες 
που µπορούν να στερεωθούν 

ΚΑΙ στους δύο ώµους.

Τα λουράκια που ακουµπούν στους ώµους µας 
πρέπει να είναι φαρδιά και από µαλακό υλικό.

Γονείς, έχετε το νου σας!
Μην αµελήσετε να συµβουλευτείτε τον παιδίατρο σε περίπτωση

που το παιδί σας παραπονεθεί 
για πόνο στην πλάτη. 

Αν το παιδί σας νιώσει ότι µουδιάζουν τα χέρια του, θα πρέπει να
ξελασκάρει λίγο τα λουράκια της τσάντας, καθώς αυτά µπορεί να

εµποδίζουν τη σωστή κυκλοφορία του αίµατος.

ΣΧΟΛΙΚΑ...ΒΑΡΗ:
Πόσα «κιλά γνώση» κουβαλάµε 

στη σχολική τσάντα µας;
έρευνα-παρουσίαση: Άννα Μαρία Π., Χρυσούλα Σ., Εύα Τ., Αναστασία  Μ.

Ασήκωτες είναι οι σχολικές τσάντες που κουβαλάµε καθηµερινά. 
Είναι «βαρέων βαρών». 

Κάθε πρωί όλα τα παιδιά πάµε στο σχολείο 
κρατώντας τις καταφορτωµένες τσάντες µας. 

Έχετε σκεφτεί ποτέ τι µπορούν 
να µας προκαλέσουν οι βαριές τσάντες;

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ

«Το βάρος της τσάντας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του
βάρους των µαθητών. Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως το µέγιστο
βάρος που πρέπει να κουβαλά ένας µαθητής που πηγαίνει στις
πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού και ζυγίζει περίπου 22 κιλά, δεν
θα πρέπει να ξεπερνά τα 2,5 κιλά. 
Παρ’ όλα αυτά, έρευνες δείχνουν πως τα παιδιά φορτώνονται
µε σάκες που φτάνουν έως και τα εφτά κιλά», υπογραµµίζει ο
πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, Ανδρέας
Κωνσταντόπουλος (Πηγή: εφηµερίδα «Τα Νέα», 30.08.2008).

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Ένα πρωινό ζυγίσαµε τις τσάντες 60 παιδιών απ’ όλες τις τάξεις του σχολείου µας. 
Από αυτά, 6 ήταν µαθητές της Α’ τάξης, 4 µαθητές της Β’, 5 µαθητές της Γ’, 10 µα-
θητές της ∆’, 19 µαθητές της Ε’και 16 ήταν µαθητές της Στ’ τάξης.

Ο µέσος όρος βάρους ήταν: 
για τις τσάντες των µαθητών της Α’ τάξης: 5,70Kg, 
για τις τσάντες των µαθητών της Β’ τάξης: 4,72Kg, 
για τις τσάντες των µαθητών της Γ’ τάξης: 4,52Kg, 
για τις τσάντες των µαθητών της ∆’ τάξης: 5,68Kg, 
για τις τσάντες των µαθητών της Ε’ τάξης: 5,30Kg 
για τις τσάντες των µαθητών της Στ’ τάξης: 7,43Kg

Zυγίσαµε και τις τσάντες δύο δασκάλων µας: 
ο µέσος όρος του βάρους τους είναι 6,85Kg. 

Εκτός από τα άλλα, σηκώνουν και πολύ βαριές τσάντες...

σσσσ
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ηηηη
Επιµέλεια:

Άννα Μαρία Π.,
Χρυσούλα  Σ.,      

Εύα Τ., 
Αναστασία  Μ.

πηγές 
πληροφοριών:  

�
http://bngd.pblogs.

gr/2009/01/
ashkwtes-tsantes-

stoys-wmoys-math-
htwn.html

�
http://www.medlook.
net/kids/scoliosis.asp

�
http://36dimotiko.

blogspot.com/2008/
09/blog-post.html

Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Μ Ε Ν Α  Υ Λ Ι Κ Α :  Μ Ε Ρ Ι Κ Ε Σ  Α Λ Η Θ Ε Ι Ε Σ  Σ Ε . . .  Α Ρ Ι Θ Μ Ο Υ Σ

ΧΑΡΤI

Το χαρτί φτιάχνεται από τους κορµούς των δέντρων. 
Χρειάζονται 2.200 κιλά από κορµούς δέντρων 
για να φτιαχτούν 1.000 κιλά χαρτί. 
1.000 κιλά ανακυκλωµένου χαρτιού 
εξοικονοµούν 130-170 κιλά πετρέλαιο. 

ΓΥΑΛI

Το γυαλί φτιάχνεται από άµµο, άσβεστο και σόδα.
Χρειάζονται 1.100 κιλά 
ακατέργαστων υλικών για να παραχθούν 
1.000 κιλά γυαλί.

ΑΛΟΥΜIΝΙΟ

Το αλουµίνιο φτιάχνεται από το ορυκτό Βωξίτης.
Χρειάζονται 4.000 κιλα βωξίτη 
για να παραχθούν 1000 κιλά αλουµινίου.
1.000 κιλά ανακυλωµένου αλουµινίου εξοικονοµούν 12 κιλά πετρέλαιο.
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Τα “πράσινα” ποτήριαΤα “πράσινα” ποτήρια
Ένας τεχνίτης γυαλιού είχε την ιδέα και την έκανε πράξη,

κερδίζοντας το 2001 το βραβείο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝ-
ΤΟΣ» στην Αγγλία. 
Και να τι έκανε: πήρε ένα άδειο µπουκάλι µπύρας και έκοψε το κάτω

µέρος του – 1/3 περίπου του συνολικού του ύψους. Στη συνέχεια,

αφαίρεσε από το τµήµα αυτό µόνο τον πάτο και τον κόλλησε στο

στόµιο του µπουκαλιού, θερµαίνοντας τα δύο µέρη ώστε να λιώσουν

ελαφρά και να µπορέσουν να ενωθούν. Τέλος, γύρισε κατασκευή

του ανάποδα.  Το αποτέλεσµα το βλέπετε στη φωτογραφία…

Το “πράσινο” κουµπίΤο “πράσινο” κουµπί
Το eco-button είναι άλλη µια αγγλική εφεύρεση, που βραβεύθηκε

ως συσκευή εξοικονόµησης ενέργειας του υπολογιστή µας. 

Είναι ότι λέει και το όνοµά του: ένα κουµπί µε διάµετρο 5 εκατοστά

το οποίο, µέσω ενός καλωδίου, συνδέεται σε µια θύρα USB του υπο-

λογιστή. Όταν σταµατάµε να δουλεύουµε στον υπολογιστή αλλά τον

έχουµε ξεχάσει ανοιχτό, το eco-button ενεργοποιείται και εξοικο-

νοµεί ενέργεια για όση ώρα ο υπολογιστής βρίσκεται σε νάρκη. 

Οι κατασκευαστές του υπολογί-

ζουν ότι, σ’ ένα κοµπιούτερ που

δουλεύει 4  ώρες τη µέρα κατά

µέσο όρο, το eco-button µας

βοηθά να εξοικονοµήσουµε ηλε-

κτρικό ρεύµα αξίας 60 € µέσα

σ’ένα χρόνο. 

Και µην ξεχνάµε: η εξοικονόµηση

ενέργειας περιορίζει και τη ρύ-

πανση του περιβάλλοντος, αφού

µειώνονται οι ποσότητες του βλαβερού διοξείδιου του άνθρακα στην

ατµόσφαιρα.
Η συσκευή λειτουργεί µε τα Windows 2000, XP και Vista, αλλά δεν
είναι συµβατή µε τους υπολογιστές Macintosh. 
Η τιµή του είναι 15 αγγλικές λίρες (18€). Περισσότερες πληροφο-
ρίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eco-button.com

Επειδή το µπουκάλι δεν

λιώνει πριν ξαναχρησιµοποιηθεί

(όπως συµβαινει συνήθως µε τα

προϊόντα από ανακυκλωµένο

γυαλί), η κατασκευή θεωρείται

κατά 90% πιο «οικονοµική» από

τα άλλα «κανονικά» ανακυκλω-

µένα προϊόντα γυαλιού. 

Και για την ακρίβεια, εξοικονο-

µεί τόση ενέργεια όση χρειάζε-

ται µια συσκευή τηλεόρασης για να λειτουργεί επί 90 λεπτά!���

Τα σπίτια παλιότερα τα έφτιαχναν µε διαφορετικούς
τρόπους  απ’ ότι σήµερα. 

Τους τοίχους τους έφτιαχναν  µε πέτρες  και χώµα,
κυρίως. Τις πέτρες τις πελεκούσαν οι µάστορες που ονοµά-
ζονταν ππεελλεεκκάάννοοιι  ήή  λλιιθθοοξξόόοοιι..

Αυτοί είχαν και βοηθούς, τους υυπποουυρργγοούύςς. 
Τις πέτρες τις έχτιζαν τη µια δίπλα στην άλλη δί-

νοντάς τους µια µικρή κλίση προς το εσωτερικό του κέντρου
του τοίχου για να µην αφήνουν το νερό της βροχής να ρέει
προς το εξωτερικό µέρος του τοίχου. 

Γι’ αυτό οι πελεκάνοι, µετά από κάθε  µέτρο που ύψωναν, έχυναν νερό στο κέντρο του
τοίχου, για να ελέγξουν προς τα πού κυλούσε. 

Αν το νερό εµφανιζόταν στο εξωτερικό του τοίχου τον χαλούσαν, γιατί αυτό έδειχνε ότι
ο τοίχος δεν είχε τη σωστή κλίση και δεν θα κρατούσε το νερό της βροχής έξω από το σπίτι.  

Για να κάνουν τις σκεπές έβαζαν δοκάρια και έφτια-

χναν το δώµα και από πάνω, στη ταράτσα έστρωναν καλά-

µια και λλεεµµππιιδδόόχχωωµµαα. 

Το λεµπιδόχωµα είναι ένα χώµα σκληρό, το οποίο το

έτριβαν για να γίνει σκόνη και µετά το έβρεχαν για να γίνει

λάσπη. Κατόπιν, το άπλωναν πάνω από τα καλάµια για να

ξεραθεί. Όταν  στέγνωνε, γινόταν σκληρό σαν τσιµέντο.

Αυτό το άλλαζαν κάθε χρόνο. 

Τα σχέδια των σπιτιών τα έφτιαχναν οι ιδιοκτήτες
τους. Ούτε µηχανικοί, ούτε αρχιτέκτονες. 

Αλλά και το κόστος κατασκευής δεν ήταν πολύ µε-
γάλο. Πουλώντας 500 κιλά λάδι µπορούσες να χτίσεις δύο
απλά σπίτια. Τα υλικά τα µάζευαν από τη φύση και, φυσικά,
βοηθούσε όλο το χωριό.

Για να ολοκληρωθεί ένα σπίτι χρειάζονταν περίπου
τρεις µε τέσσερεις µήνες. Τότε έχτιζαν πιο γρήγορα, όµως

µε τα υλικά που χρησιµοποιούσαν τα σπίτια ήταν δδρροοσσεερράά  ττοο  κκααλλοοκκααίίρριι  κκααιι  ζζεεσσττάά  ττοο  χχεειιµµώώνναα.

Τώρα πια, τα σπίτια χτίζονται αλλιώς, γιατί αλλάξανε οι επο-
χές. 
Βγήκανε καινούρια υλικά, πιο εύκολα στην χρήση τους. 
Η τεχνολογία προχώρησε. 
Τα µηχανήµατα αντικατέστησαν τους ανθρώπους. 
Τώρα ένα σπίτι χτίζεται µε λιγότερα εργατικά χέρια 
και λιγότερη κούραση.� 

Είναι όµως βιοκλιµατικά τα σύγχρονα σπίτια; 
Πόση εεππιιππλλέέοονν  εεννέέρργγεειιαα καταναλώνουν 

για να είναι δροσερά το καλοκαίρι 
και ζεστά το χειµώνα;

Τις πληροφορίες για το χτίσιµο των σπιτιών σε παλιότερες εποχές, µας έδωσε ο κ. Παράσχος Κριτσιώτης
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ttttαααα    ββββ ιιιιοοοοκκκκλλλλιιιιµµµµααααττττιιιικκκκάάάά    
σσσσππππίίίίττττιιιιαααα    

ττττωωωωνννν............    παππούδων µας
ΡΡώώττηησσεε  κκιι  έέµµααθθεε  ηη  ∆∆ααννάάηη  ΠΠ..

Μετά το κουραστικό φωτορεπορτάζ 
στην Πλατεία της Παλιάς Πόλης, 

επισκέφθηκα κι ένα κοντινό οβελιστήριο 
- όχι σαν πελάτης, όπως βιαστήκατε

να σκεφθείτε µερικοί, αλλά σαν ρεπόρτερ… 

Θέλησα να ρωτήσω τους εργαζόµενους εκεί, 
τη γνώµη τους για τις πρόσφατες καταστροφές 

αλλά και για την ίδια την πλατεία, γενικά.

Ποιά είναι η γνώµη σας για την καινούρια πλατεία;
Κατά τη γνώµη µας η πλατεία είναι πολύ καλή διότι προσελ-
κύει πιο πολύ την νεολαία και ότι η πόλη το βράδυ ζωντα-
νεύει.

Υποστηρίζετε τη γνώµη σας παρά τις πρόσφατες καταστροφές;
Η λύση στο πρόβληµα θα µπορούσε να είναι ένας φύλακας
που θα ελέγχει την πλατεία µετά τα µεσάνυχτα.

Τι άλλο θα προτείνατε για την βελτίωση της πλατείας;
Είναι απαραίτητη περισσότερη αστυνόµευση και, όπως εί-
παµε και πριν, να είναι µετά τις 12. Αλλά το πιο σηµαντικό
είναι ππεερριισσσσόόττεερροο  ππρράάσσιιννοο..���

Συµφωνούµε απόλυτα!
Ευχαριστούµε και συγγνώµη για την ενόχληση…

ηηηη    ππππλλλλααααττττεεεε ίίίίαααα    ήήήήτττταααανννν     γγγγεεεεµµµµάάάάττττηηηη .... .... ....
φωτογραφίες - ρεπορτάζ στην Πλατεία της Παλιάς Πόλης: Νίκος Χ. 

Ο τοίχος δίπλα στη µεγάλη πόρτα 
έχει καταντήσει χώρος ξεσπάσµατος 
και από ό, τι φαίνεται  τα συνθήµατα

αναπτύσσονται σταδιακά εκεί.

Η βρύση 
πίσω

από την 
παιδική χαρά 

είναι 
ο κατεξοχήν
“ παράδεισος
της µπογιάς”.

Οι κολώνες στολισµένες 
µε συνθήµατα και πάλι.

Το καλό είναι ότι, από τότε που έγινε το ρε-
πορτάζ, οι περισσότεροι τοίχοι που είχαν
συνθήµατα βάφτηκαν και έως τώρα διατη-
ρούνται καθαροί! 
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... ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΗ:

ΕΡ: Τι κακά πιστεύετε ότι προκαλεί το κάπνισµα;
ΑΠ: Το κάπνισµα πιστεύω ότι βλάπτει σοβαρά και, 

µερικές φορές, ανεπανόρθωτα την υγεία.

ΕΡ: Πιστεύετε ότι το κάπνισµα πρέπει να απαγορευτεί     
στους δηµόσιους χώρους; 

ΑΠ: Βεβαίως, διότι εµείς, οι µη-καπνιστές, δεν είµαστε  
υποχρεωµένοι να αναπνέουµε τον καπνό των καπνι
στών και  να έχουµε τις ίδιες κακές συνέπειες στην 
υγεία µας µε αυτούς, χωρίς να φταίµε…!!!

ΕΡ: Πώς αντιδράτε, όταν συναντάτε παιδιά 16-18 χρονών 
να καπνίζουν;

ΑΠ: Τα πλησιάζω, τα ρωτάω για ποιό λόγο καπνίζουν και 
τους εξηγώ ότι το κάπνισµα καταστρέφει την υγεία 
τους.

... ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΙ∆Ι ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ:

ΕΡ: Συµφωνείς  µ’ αυτή τη συνήθεια των γονιών σου;   
ΑΠ: Όχι, γιατί ξέρω ότι βλάπτει σοβαρά την υγεία τους και γι’ αυτό το λόγο προσπαθώ να τους πείσω να το κόψουν. 

ΕΡ: Πώς είναι στο σπίτι να καπνίζουν δύο άτοµα;
ΑΠ: Το σπίτι µυρίζει τσιγάρο, πράγµα που ενοχλεί ιδιαίτερα εµάς, που δεν καπνίζουµε. 

Οι τοίχοι είναι κιτρινισµένοι, όπως επίσης κιτρινισµένες είναι και οι κουρτίνες, κι αυτό δεν µου αρέσει καθόλου.

88

“Μαµά, µπαµπά, ακόµα καπνίζετε; Επιτέλους, πότε θα το κόψετε;”“Μαµά, µπαµπά, ακόµα καπνίζετε; Επιτέλους, πότε θα το κόψετε;”
ΓΓιιαα  λλοογγααρριιαασσµµόό  όόλλωωνν  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν,,  ββάάζζοουυνν  ττιιςς  φφωωννέέςς......  ηη  ΆΆνννναα--ΜΜααρρίίαα  ΠΠ..  κκααιι  ηη  ΑΑνναασστταασσίίαα  ΜΜ..  

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ, ΒΡΑΧΝΑ∆Α ΣΤΗ ΦΩΝΗ, ΕΜΦΡΑΓΜΑ Κ.Α.

ΕΠΙΣΗΣ, ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΖΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΤΟΥ. ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΡΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ...

... ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΟΨΕΙ 
ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΕΝΤΕΛΩΣ:

ΕΡ: Πώς νιώθετε τώρα που δεν καπνίζετε, 
σας λείπει το κάπνισµα;

ΑΠ : Νιώθω καλά, νιώθω υγιής αλλά, για να 
πω την αλήθεια, µου λείπει το κάπνι
σµα γιατί είναι εξάρτηση.

ΕΡ: Μπορείτε να µας πείτε τι τρόπο εφαρ
µόζετε για να κόψετε το κάπνισµα;

ΑΠ : Αποφασιστικότητα 
- και τίποτα άλλο…�  

... ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΖΕ, ΑΛΛΑ
ΤΩΡΑ ΤΟ ΕΧΕΙ ΕΛΑΤΤΩΣΕΙ:

ΕΡ: Όταν αρχίσατε να καπνίζετε ξέρατε 
τον κίνδυνο;

ΑΠ : Ναι, τον ήξερα, αλλά παρόλα αυτά,
άρχισα να καπνίζω.

ΕΡ: Το έχετε ελαττώσει;
ΑΠ : Ναι, προσπαθώ αλλά είναι δύσκολο.

υυυυ γγγγ ιιιι εεεε ιιιι νννν ήήήή     δδδδ ιιιι αααα ττττ ρρρρ οοοο φφφφ ήήήή
Χρήσιµες πληροφορίες και συµβουλές από την Ειρήνη Μ.

ΠΠόόσσεεςς  φφοορρέέςς  έέχχεειιςς  ττιιννάάξξεειι  σσττοονν  ααέέρραα  ττηηνν  υυγγιιεειιννήή  σσοουυ  δδιιααττρροοφφήή;;  

ΦΦααννττάάζζοοµµααιι  πποολλλλέέςς  --  κκααιι  ηη  ααιιττίίαα    εείίννααιι  οοιι  σσοοκκοολλάάττεεςς,,  τταα  ππααττααττάάκκιιαα,,  οοιι  ππίίττσσεεςς  

κκααιι  πποολλλλοοίί  άάλλλλοοιι  µµιικκρροοίί  ππεειιρραασσµµοοίί......

ΗΗ  αακκααττααννίίκκηηττηη  δδιιάάθθεεσσηη  γγιιαα  κκάάττιι  ααππόό  τταα  ππααρρααππάάννωω,,  εείίννααιι  οο  µµεεγγααλλύύττεερροοςς  εεχχθθρρόόςς  

ττηηςς  υυγγιιεειιννήήςς  δδιιααττρροοφφήήςς..  ΤΤαα  αακκααθθόόρριισστταα  γγεεύύµµαατταα  σσεε  άάτταακκτταα  χχρροοννιικκάά  δδιιαασσττήήµµαατταα  

ππρροοκκααλλοούύνν  έέννττοοννηη  εεππιιθθυυµµίίαα  γγιιαα  λλιιππααρρέέςς  ττρροοφφέέςς..

Η λύση είναι τα µικρά γεύµατα, ανά πέντε ώρες, µέχρι τις 8:00 το βράδυ. Τα τρό-

φιµα που πρέπει να τρώµε πρέπει να περιέχουν συνδυασµό πρωτεϊνών, υδατανθράκων και

λιπαρών για να είναι ισορροπηµένη διατροφή. 

Οι πλέον απαραίτητες

τροφές είναι οι πρωτεϊ-

νούχες, όπως τα

όσπρια, τα αυγά και, σε

µικρότερη ποσότητα,

το κρέας.

Ένα σηµαντικό συστα-

τικό για τη διατροφή

µας είναι οι φυτικές

ίνες που είναι απαραί-

τητες για την καλή λει-

τουργία του πεπτικού

συστήµατος. Οι υδα-

τάνθρακες είναι βασική

πηγή ενέργειας για τον

ανθρώπινο οργανισµό.

Βρίσκονται κυρίως στο ρύζι, στα µακαρόνια, στις πατάτες, στο ψωµί αλλά και στα φρούτα,

στις ρίζες των φυτών και στα όσπρια. Τέλος, αναγκαίες για την αξιοποίηση των τροφών από

τον οργανισµό, είναι οι βιταµίνες που βοηθούν στην άµυνα του οργανισµού απέναντι στις

λοιµώξεις. Αυτές περιέχονται στα φρούτα και στα λαχανικά.

ΞΞΕΕΓΓΕΕΛΛΑΑΣΣΤΤΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΙΙΝΝΑΑ  ΣΣΑΑΣΣ  

ΌΌτταανν  σσααςς  ππιιάάννεειι  λλιιγγοούύρραα  κκααιι  δδιιάάθθεεσσηη  νναα  φφάάττεε  σσοοκκοολλααττάάκκιιαα,,  ππααττααττάάκκιιαα  κκααιι  άάλλλλαα  µµηη  υυγγιιεειιννάά  ττρρόό--

φφιιµµαα,,  ττόόττεε  γγιιαα  νναα  τταα  ααπποοφφύύγγεεττεε,,  δδοοκκιιµµάάσσττεε  κκάάττιι  ααππόό  τταα  ππααρραακκάάττωω  --  ήή  κκααιι  όόλλαα,,  αανν  χχρρεειιαασσττεείί::

�ΠΠεερριιµµέέννεεττεε  έένναα  2200λλεεππττοο

�ΒΒοουυρρττσσίίσσττεε  τταα  δδόόννττιιαα  σσααςς

�ΑΑσσχχοολληηθθεε ίίττεε   µµεε   κκάάττιι   άάλλλλοο

�ΒΒρρεείίττεε  έένναα  υυπποοκκααττάάσσττααττοο

ΑΑκκόόµµαα  κκιι   αανν  ττ ίίπποοτταα  ααππ’’ααυυττάά  δδεενν  ββοοηηθθήήσσεε ιι ,,   ααννττιισσττααθθεε ίίττεε::   

µµηηνν  ααγγοορράάσσεεττεε   κκααννέένναα  ααππόό  τταα  ττρρόόφφιιµµαα  ππεειιρραασσµµοούύςς..   

ΕΕίίννααιι   κκααλλύύττεερραα  νναα  φφάάττεε  έένναα  κκααννοοννιικκόό  γγεεύύµµαα!

ππππ αααα χχχχ υυυυ σσσσ αααα ρρρρ κκκκ ίίίί αααα ::::     
έένναα  ππρρόόββλληηµµαα  υυγγεείίααςς  

µµεε  δδιιαασσττάάσσεειιςς .. .. ..   εεππιιδδηηµµίίααςς

ΕΕππιιµµέέλλεειιαα::  ΜΜααρριιέέτττταα  ΜΜ.. --  ΝΝίίκκηη  ΧΧ..

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (Π.Ο.Υ.), το 2005 

περίπου 1,6 δισεκατοµµύρια άνθρωποι άνω των 15 ετών 

ήταν υπέρβαροι ενώ τουλάχιστον 400 εκατοµµύρια παχύσαρκοι, 

οι οποίοι κατέληξαν έτσι  κάτω από συνθήκες, 

όπως το κάπνισµα, η ακινησία και η πολυφαγία.

Η Ελλάδα κατέχει από τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη 

στην παχυσαρκία µε ποσοστό 26,7% στο σύνολο του πληθυσµού. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του

Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας,

µέχρι το 2010 στην Ελλάδα, 

το ποσοστό των παχύσαρκων 

ανδρών και γυναικών πάνω από 15 ετών 

θα είναι 30% και 26%, αντίστοιχα.

ΑΑ νν   δδ εε νν   θθ έέ λλ εε ττ εε   νν αα   σσ υυ µµ ππεε ρρ ιι λλ ηη φφθθ εε ίί ττ εε   κκ ιι   εε σσ εε ίί ςς   

σσ ’’   αα υυ ττάά   ττ αα   ππ οοσσ οο σσ ττ άά ,,   

δδ ιι αα ββ άά σσττ εε   ππρρ οοσσ εε κκ ττ ιι κκ άά   ττηη   σσ υυ νν έέ χχεε ιι αα ::

ΤΤ ιι   ππ ρρ οο κκ αα λλ εε ίί   ττ ηη νν   ππ αα χχ υυ σσ αα ρρ κκ ίί αα ;;

��...όταν δεν κινούµαστε, 

συγκεντρώνουµε λίπος και γινόµαστε παχύσαρκοι

��...όταν τρώµε περισσότερο από το κανονικό, γινόµαστε παχύσαρκοι

��...οι αλµυρές τροφές προκαλούν 

υπερβολική συγκέντρωση υγρών στα αγγεία µας 

και, κατά συνέπεια, αύξηση του βάρους µας

��...όταν ένας καπνιστής διακόψει το κάπνισµα, 

παχαίνει ακόµα πιο πολύ γιατί τρώει περισσότερο

ΤΤ ιι   νν αα   κκάά νν οο υυ µµ εε   γγ ιι αα   νν ’’ αα πποο φφύύ γγ οο υυµµ εε   ττηη νν   ππ αα χχυυ σσ αα ρρ κκ ίί αα ;;

���� Βάλτε την κίνηση και τον αθλητισµό στην καθηµερινότητά σας

���� Tο φαγητό σε λογική και µετρηµένη ποσότητα, 

χωρίς περιττές λιχουδιές.

���� Να τρώτε πολλά ΦΡΟΥΤΑ και  ΛΑΧΑΝΙΚΑ.

���� Να καταναλώνετε τροφές µε χαµηλά λιπαρά.

���� Να τρώτε µε µέτρο τα γλυκά 

και, γενικά, τις τροφές που περιέχουν πολλή ζάχαρη.

���� Να χρησιµοποιείτε ελάχιστο αλάτι στα φαγητά σας.

���� Mην αρχίσετε το κάπνισµα - καθόλου, ποτέ��
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ΆΆρρααγγεε  ττιι  ξξέέρροουυµµεε γγιιαα  ττηη  ζζωωήή  ττωωνν  ζζώώωωνν  ττοουυ  ττσσίίρρκκοουυ;;

� Τα ζώα που µεταφέρονται, 

αιχµαλωτίζονται ή εκπαιδεύονται ωθούνται σε ασυνήθιστες 

και αφύσικες συµπεριφορές. 

Το µεγαλύτερο µαρτύριο για ένα ζώο 

είναι η αποµάκρυνσή του από το φυσικό του περιβάλλον

ή η γέννηση του σε συνθήκες αιχµαλωσίας. 

� Τα περισσότερα ζώα των τσίρκων προέρχονται 

από το παράνοµο εµπόριο. Το πιο περίεργο και εντυπωσιακό στην όλη

αυτή υπόθεση είναι ότι, για να πιαστεί ένα ζώο, 

πρέπει να σκοτωθούν άλλα τέσσερα κατά µέσο όρο�

ΈΈρρεευυνναα  ττοουυ  22000066  έέδδεειιξξεε  όόττιι::

� Τσίρκα που είχαν ζώα ταξίδευαν 1.864  µίλια 

κατά την διάρκεια κάποιων περιοδειών- καταλαβαίνετε, 

λοιπόν, την ταλαιπωρία των ζώων.

Τα ζώα φορτώνονταν και ξεφορτώνονταν 52 φορές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου�

ΣΣυυννθθήήκκεεςς  δδιιααββίίωωσσηηςς::

� ∆ιαβίωση σε νταλίκα κατά τη µεταφορά.

� Ζουν περιορισµένα σε κλουβιά, µε εξωφρενικά µικρές διαστάσεις.

� Περνούν το 90% της διάρκειας ζωής τους δεµένα�

� Οι κλιµατικές αλλαγές τα στρεσάρουν, µέχρι να προσαρµοστούν.

ΤΤιι  ιισσχχύύεειι  σσττηηνν  ΕΕ..ΕΕ::

Αυστρία: απαγόρευση των τσίρκων µε άγρια ζώα

Τσεχία, ∆ανία, Φιλανδία, Ουγγαρία και Σουηδία: έχουν λίστα µε τα άγρια ζώα που δεν µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν στο τσίρκο.

ΤΤιι  κκάάννοουυµµεε  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα::

Στην Ελλάδα τα τσίρκα επιτρέπονται και µόνο µερικοί

∆ήµοι έχουν απαγορεύσει την παραχώρηση δηµοτικού

χώρου για την εγκατάσταση τους. Αυτοί είναι οι ∆ήµοι

Θεσ/νίκης, Πάτρας, Ξάνθης, Ελευθερών, Καβάλας, Γλυ-

κών Νερών, Ελευσίνας, Αίγινας, Λαµίας, Νέας Μάκρης,

Θέρµης, Καλαµάτας, Πρέβεζας, Μαλλίων Κρήτης, Ηρα-

κλείου Κρήτης, Μυτιλήνης Λέσβου, Ερεσού Λέσβου, Μαρ-

κόπουλου, Μενιδίου, Λαυρίου, Αναβύσσου και Κοµοτηνής. 

Μήπως θα έπρεπε να προστεθεί κι ο δικός µας ∆ήµος;

99

τους λόγους εξηγεί ο Νίκος Χ.

““αασσ  µµηηνν  ξξααννααππάάµµεε  σσεε  ττσσίίρρκκοο  

µµεε  ζζώώαα!!””.....

1155..558899 ζζωωιικκάά  κκααιι  φφυυττιικκάά  εείίδδηη  

ααππεειιλλοούύννττααιι  µµεε  εεξξααφφάάννιισσηη,,  

τταα  ππεερριισσσσόόττεερραα  εεξξααιιττίίααςς  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  

ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ..  

ΟΟ  άάννθθρρωωπποοςς  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοςς  

γγιιαα  ττηη  ρρύύππααννσσηη,,  ττηηνν  ααπποοψψίίλλωωσσηη  ττωωνν  δδαασσώώνν,,  

ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  θθεερρµµοοκκρραασσίίααςς  ττοουυ  ππλλααννήήττηη  

ααλλλλάά  κκααιι  ττοο  ααννεεξξέέλλεεγγκκττοο  κκυυννήήγγιι......

φφττάάννεειι  ππιιαα!!φφττάάννεειι  ππιιαα!!

σσκκίίττσσοο::  ΧΧρρύύσσαα  ΠΠ..

πόσα ζώα χρειάζονται πόσα ζώα χρειάζονται 
για να φτιαχτεί για να φτιαχτεί 

ένα γούνινο παλτόένα γούνινο παλτό ;;

s.o.s.s.o.s.
άγρια ζώα άγρια ζώα 

σε κίνδυνο!σε κίνδυνο!
ΕΊ∆ΟΣ ΑΙΤΊΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ

γιγάντιο πάντα: περιορισµός της κύριας τροφής 

τους, του µπαµπού, 
εξαιτίας της αποψίλωσης 
των δασών

βακτριανή καµήλα: περιορισµός των βιοτόπων τους, 
εξαιτίας της κατασκευής 
πετρελαιαγωγών, ορυχείων κλπ

τίγρη: περιορισµός των βιοτόπων τους 
εξαιτίας της αποψίλωσης 
των δασών

λευκή αρκούδα: περιορισµός των βιοτόπων τους: 
κυνηγούν την τροφή τους 
στους παγετώνες
που λιώνουν σταδιακά, 
αφού αυξάνεται η θερµοκρασία 
του πλανήτη

Το εµπόριο της γούνας ορισµένων ζώων δίνει κέρδος πολλά εκατοµµύρια ευρώ. 
Το κέρδος είναι η αιτία που χιλιάδες ζώα θυσιάζονται σ’όλο τον κόσµο κάθε χρόνο. 
Πάνω από τα 2/3 των ζώων αυτών εκτρέφονται από τον άνθρωπο, µόνο και µόνο 

για να θανατωθούν µε φοβερό τρόπο.
Τέτοια είναι οι ενυδρίδες, τα βιζόν (νυφίτσες) και οι ερµίνες. 

Άλλα ζώα, όµως, άγρια, όπως οι λύκοι και οι αλεπούδες,  πέφτουν θύµατα 
των όπλων και των παγίδων που στήνονται από ανθρώπους στη φύση.

Το λαθρεµπόριο της γούνας τους είναι µια κύρια αιτία για την οποία, τα είδη αυτά κινδυνεύουν 
µε εξαφάνιση. Τέτοια ήταν και η περίπτωση της σπάνιας αντιλόπης του Θιβέτ, 

που το ελαφρύ και ζεστό τρίχωµά της χρησιµοποιείται για ρούχα. 
Τη δεκαετία του 1970, ο µισός πληθυσµός του είδους αυτού είχε εξοντωθεί από λαθροθηρία. 

Σκεφτείτε: για ένα σάλι, που η τιµή του µπορεί να φτάσει τις 35.000 ευρώ, 
χρειάζεται να θανατωθούν 3-5 αντιλόπες!�

οι πληροφορίες είναι από το βιβλίο: 
ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ. 

ΕΚ∆. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 2008
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Κάποιοι  τις λατρεύουν, ενώ άλλοι τις απεχθάνονται. Είναι στοργικές και διακριτικές, ή πονηρές και ανεπρόκοπες. 

Σίγουρα, πάντως, διαθέτουν προσωπικότητα πολύπλευρη και µυστηριώδη. Για να τις καταλάβει κανείς, είναι απαραίτητο να ζήσει µαζί τους

- διαφορετικά, παραµένουν µια ιδέα, µια φαντασίωση, ένα αίνιγµα.

Η µητέρα φύση έχει κατατάξει τα αιλουροειδή στην κατηγορία των θηρευτών, προσφέροντας τους µόνο δύο επιλογές: 

την επίθεση και τη φυγή. Ο εγκέφαλος της γάτας είναι εξειδικευµένος σε οτιδήποτε έχει σχέση µε την κίνηση, την επιτάχυνση, την ταχύτητα, την

ισορροπία, την ευλυγισία και την ελαστικότητα. Ξέρει καλά πώς να επιβιώνει κυνηγώντας και είναι πάντα έτοιµη να τραπεί σε φυγή. 

∆εκαέξι ώρες ύπνου την ηµέρα: Οι γάτες είναι οι µεγαλύτεροι υπναράδες του ζωικού βασιλείου!
Οι οικόσιτες γάτες δεν ζητούν πολλά, αλλά νιώθουν την ακατανίκητη ανάγκη να εξερευνούν.

Μπορεί κανείς να τις παρατηρεί µε τις ώρες, όταν είναι σε ελεύθερο χώρο, και εξερευνούν ή επιτίθενται. Είναι σαν θεατρική παράσταση.

Το θέαµα µιας γάτας που στήνει παγίδα στο φανταστικό θύµα της είναι αρκετά αστείο: Πλησιάζει µε προσεκτικά βήµατα και κρύβεται σε κάποιο

προσεκτικά επιλεγµένο σηµείο, για να παρατηρήσει. Ύστερα η ένταση συγκεντρώνεται στην ουρά και τα πίσω πόδια αρχίζουν να κινούνται, καθώς

παίρνει φόρα και εξαπολύει τη λυσσαλέα επίθεση της...

Η τέλεια όραση είναι αναπόσπαστο τµήµα της φύσης της, όπως και όλων των αιλουροειδών. Τα µάτια τους είναι τοποθετηµένα στο µπρο-

στινό τµήµα του κεφαλιού τους, πράγµα που τους επιτρέπει να υπολογίζουν τις αποστάσεις µε µεγαλύτερη ακρίβεια και να διακρίνουν καλύτερα

τα σχήµατα. Τη νύχτα, οι κόρες των µατιών τους φτάνουν στη µέγιστη διαστολή τους και γίνονται ολοστρόγγυλες, πράγµα που τους επιτρέπει να

κινούνται µε σιγουριά και ασφάλεια.

Το σάλιο της γάτας έχει απολυµαντικές ιδιότητες. Μόλις φέρνουν στον κόσµο τα µικρά τους, τα γλύφουν για να τα καθαρίσουν, όπως και

όταν έχουν µια πληγή: την απολυµαίνουν µε το σάλιο τους. Είναι πολύ ανεξάρτητες - λες και είναι αυτές αφεντικά µες το σπίτι. Οι γάτες δεν κα-

ταλαβαίνουν από διαταγές και συχνά επιλέγουν µόνες τους τον ιδιοκτήτη.

Ο γάτος µου είναι πολύ γλυκός, έχει χρώµα άσπρο µε γκρι, ροζ µυτούλα και πράσινα µάτια, είναι καλός, αλλά µερικές φορές ζωηρός. Θέλει

να βγαίνει έξω, να βρίσκει φίλους και να εξερευνά χώρους. Μου αρέσει να τον χαϊδεύω, αλλά και σε αυτόν αρέσει, γιατί τότε γουργουρίζει και όταν

τον χαϊδεύω στην πλάτη του ανασηκώνει την σπονδυλική του στήλη. Ένα βράδυ που τον είχα χάσει, είχε πάει σε µια διπλανή πολυκατοικία. Ακο-

λουθούσε κάποιες άλλες γάτες και είχε πάει µακριά. Στενοχωρήθηκα πολύ γιατί τον έψαχνα για ώρα -όταν πήγα να τα παρατήσω, τότε άκουσα το

κουδουνάκι από το κολάρο του. Είδαµε τότε έναν άλλο γάτο, µπροστά από αυτόν, να τον οδηγεί προς το σπίτι

µας. Ο Ρόκυ ακολουθούσε στα σκοτεινά. Μόλις έφτασαν σπίτι µας, ο άλλος γάτος, ο φίλος του, τον άφησε

και έφυγε. Ο Ρόκυ βρήκε το δρόµο µε την βοήθεια του φίλου του!� 

Έχω ξεχάσει να σας πω ότι τον ονοµάζω «Ρόκυ Μπαλµπόα» - από την ταινία µε τον Σταλόνε. Τον

έχω πάρει φωτογραφία ενώ κοιµάται, γιατί τότε είναι πολύ γλυκός και ήρεµος. Η αγαπηµένη του θέση είναι

να κάθεται πάνω στο καλοριφέρ και να βλέπει από το παράθυρο έξω την κίνηση, τους ανθρώπους που περ-

νάνε και τα αµάξια.

Οι γάτες δεν είναι το ίδιο πιστά ζώα, όπως οι σκύλοι. Έχουν όµως πολλά άλλα προτερήµατα - όπως

ότι είναι τροµερά καθαρές. Ο Ρόκυ µόλις γυρίζει από τη βόλτα του, βολεύεται σε µια καρέκλα και αρχίζει αµέ-

σως το «µπάνιο» του. Γλείφεται σε όλο του το σώµα µέχρι που γίνεται πάλι κάτασπρος σαν το χιόνι. 

Όσοι αγαπούν τις γάτες, γνωρίζουν καλά πόσο ευχάριστη και χαλαρωτική είναι η νωχελική συντροφιά τους. 

Ο σύγχρονος άνθρωπος, που υποφέρει από χρόνιο στρες, γαληνεύει όταν ακουµπά τη γάτα, ακούγοντας το

ήρεµο γουργούρισµά της. Ο συναισθηµατικός δεσµός ανάµεσα τους, δεν µπορεί παρά να είναι ευεργετικός.
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Ρολάρετε 
το γλυκό, 

πασπαλίστε το
µε άχνη 
ζάχαρη

και απολαύστε
το µετά 

το φαγητό σας, 
προσπαθώντας

να µην 
καταναλώσετε

υπερβολική 
ποσότητα

‘Οταν ψηθεί και το βγά-
λετε, βάλτε µια λαδόκολλα
πάνω από αυτήν µε το κέικ
και γυρίστε το ανάποδα,

τραβώντας την σιγά. 

Χτυπάτε δύο ασπράδια να γίνουν µαρέγκα, την
προσθέτε στο µίγµα και ανακατεύετε µε µία τεχνική

που λέγεται cut and fold (Πρέπει το κουτάλι ν’ αγγίξει 
κάτω στο µπολ και µετά να το σηκώσετε στον αέρα).

Χτυπάτε τα άλλα έξι
ασπράδια µέχρι να γίνουν

µαρέγκα 
και τα προσθέτετε στο
µίγµα, ανακατεύοντας 
µε το γνωστό σας, πιά,

cut and fold.

Χωρίζετε 6 αυγά σε κρόκους & ασπράδι και ανακατεύετε τους κρόκους 
µε τη ζάχαρη. Προσθέτετε λίγο λίγο το κακάο και ανακατεύετε καλά. 

Αλείφετε 
από πάνω 

το µείγµα που
βγάζετε από 
το ψυγείο.
Κατόπιν, 

χτυπήστε καλά 
την κρέµα 
γάλακτος 

και αλείψτε την
από πάνω.

ΗΗ ΤΤ ΑΑ ΝΝΗΗ ΤΤ ΑΑ ΝΝ .. .. ..   .. .. ..   ΕΕ ΝΝ ΑΑ ΣΣΕΕ ΝΝ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΟΟ ΡΡ ΜΜ ΟΟ ΣΣΚΚ ΟΟ ΡΡ ΜΜ ΟΟ ΣΣ ΣΣ ΟΟ ΚΚ ΟΟ ΛΛ ΑΑ ΤΤ ΑΑΣΣ ΟΟ ΚΚ ΟΟ ΛΛ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ....
ΟΟ ΣΣ ΟΟ ΙΙΟΟ ΣΣ ΟΟ ΙΙ ΤΤ ΟΟ ΝΝΤΤ ΟΟ ΝΝ ΕΕ ΧΧ ΟΟ ΥΥ ΝΝΕΕ ΧΧ ΟΟ ΥΥ ΝΝ ∆∆ ΟΟ ΚΚ ΙΙ ΜΜ ΑΑ ΣΣ ΕΕ ΙΙ∆∆ ΟΟ ΚΚ ΙΙ ΜΜ ΑΑ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ,,   ,,   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΓΓ ΝΝ ΩΩ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΑΑ ΝΝΑΑ ΝΝ ΑΑ ΓΓ ΝΝ ΩΩ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΑΑ ΝΝ ΤΤ ΗΗΤΤ ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΓΓ ΑΑ ΛΛ ΗΗΜΜ ΕΕ ΓΓ ΑΑ ΛΛ ΗΗ ΤΤ ΟΟ ΥΥΤΤ ΟΟ ΥΥ ΑΑ ΞΞ ΙΙ ΑΑΑΑ ΞΞ ΙΙ ΑΑ

ΓΓ ΙΙ ΑΑΓΓ ΙΙ ΑΑ ΝΝ ΑΑΝΝ ΑΑ ΤΤ ΟΟ ΝΝΤΤ ΟΟ ΝΝ ΦΦ ΤΤ ΙΙ ΑΑ ΞΞ ΕΕ ΤΤ ΕΕΦΦ ΤΤ ΙΙ ΑΑ ΞΞ ΕΕ ΤΤ ΕΕ ΚΚ ΙΙΚΚ ΙΙ ΕΕ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣΕΕ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ ,,   ,,   ΘΘ ΑΑΘΘ ΑΑ ΧΧ ΡΡ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΕΕ ΙΙ ΤΤ ΕΕΧΧ ΡΡ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΕΕ ΙΙ ΤΤ ΕΕ ΤΤ ΑΑΤΤ ΑΑ ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΩΩΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΩΩ ΥΥ ΛΛ ΙΙ ΚΚ ΑΑΥΥ ΛΛ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ::::
2 πλάκες κουβερτούρα των 100 γραµµαρίων / 8 αυγά / 150 γραµµάρια ζάχαρη / 50 γραµµάρια κακάο / 1 κουτάκι κρέµα γάλακτος

και µπόλικη καλή διάθεση!
Καλή επιτυχία!

στην κουζ ί να ολοταχώς . . .σ την κουζ ί να ολοταχώς . . .
Σεφ ο  Γιάννης Φ. και ο Γιάννης Μ.

Όση ώρα χτυπάτε τη µαρέγκα... 
να ‘χετε και το νου σας: µπορεί

να εµφανισθούν κλέφτες!
Κόβετε και λιώνετε τη σοκολάτα. Προσθέτετε δύο
κρόκους στη λιωµένη σοκολάτα και ανακατεύετε.

Βάζετε το µίγµα 
στο ψυγείο για µια ώρα.

γ α τ ογ α τ ο
κ ο υ β έκ ο υ β έ

ν τ ε ςν τ ε ς

από τον Παντελή Τ. 

και το φίλο του, 

Ρόκυ Μπαλμπόα

Τοποθετείτε
µια 
λαδόκολλα
σ’ένα ταψί...

Αδειάζετε µέσα το µίγµα
και το βάζετε στο φούρνο
για µισή ώρα
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Ο ΤΟΤΟΣ

ΠΑΕΙ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
ΕΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ Κ.
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Το ταξίδι µιας µπουκιάς: η αποχέτευση
(Μέρος δεύτερο - και τελευταίο)

Γιάννης Φ.

- Πού βρισκόµαστε; ρώτησε ο κυρ Φρατζόλας .

- Στην αποχέτευση! απάντησε κάποιος άλλος. Ξεκινάµε ένα καινούργιο ταξίδι. 

Ο κυρ Φραντζόλας κοίταξε γύρω του. Ήταν σ’ ένα θολό, στενό και µε πολύ νερό µέρος...  

- Τι είναι “αποχέτευση”; ρώτησε.

- Είναι ένα δίκτυο σωλήνων που σε οδηγεί στο ξενοδοχείο «Εγκαταστάσεις Βιολογικού καθαρι-

σµού»,  ξανακούστηκε η φωνή του άλλου.

- Ποιός είσαι;

- Με λένε Σοφοκλή. Κάποτε ήµουν τηγανιτή πατάτα µε αχνιστή, σπιτική κέτσαπ. 

Τώρα είµαι ένα λύµα - όπως λένε τα παιδιά “κακά”. Το ίδιο κι εσύ.

- Πώς τολµάς να µε λες “κακά”!

- Μα, κοίτα πώς είσαι !...

- Αααααααααααααααααααααααααααααα! Είµαι κακά!

- Σου τα ‘λεγα, εγώ! 

Ξαφνικά, τα νερά άρχισαν να ταράζονται .

- Πρέπει να βρω τη δις Πίγκυ, είπε ο κυρ Φρατζόλας .

- Ποια είναι αυτή ; είπε ο Σοφοκλής .

- Είναι η φίλη µου.

- Τότε, αντίο δικέ µου !

Από µακριά ακούστηκε µια φωνή:

- Κυρ Φρατζόλα !

- ∆ις Πίγκυ! Επιτέλους!

- Πού ήσουν όλη την ώρα; είπε η δις Πίγκυ .

- Ήµουνα …

Τα λόγια του κυρ Φρατζόλα διακόπηκαν από ένα δυνατό κύµα που τους παρέσυρε 

- µετά άρχισαν να πηγαίνουν µε φοβερή ταχύτητα ! Μετά από 10 λεπτά ή 11, βρεθήκανε 

σ’ έναν σωλήνα.

Είχε πολύ λιγότερο νερό και εκεί πέρα υπήρχαν κι άλλες φαγωµένες µπουκιές. 

Ταξίδευαν για 3 ώρες περίπου όταν …

- Κοιτάξτε ! Να το ξενοδοχείο ! είπε η δις Πίγκυ  - κι έπεσαν σε µία µεγάλη στρογγυλή δεξαµενή.

-Ουάου, αυτό είναι πολύ ωραίο ξενοδοχείο ! είπαν όλοι .

Το ξενοδοχείο ήταν ΓΙΓΑΝΤΙΟ ! Είχε και πολύ δυνατό ερκοντίσιονινγκ. 

Όλα τα στερεά λύµατα πέφτανε αργά στον πάτο, όπου βρήκαν όλους τους φίλους τους, 

ενώ τα υγρά υπερχειλίζανε σε µία άλλη δεξαµενή.

- Αυτή είναι η ζωή! είπε ο κυρ Φρατζόλας

Και ζήσαµε εµείς καλά - κι αυτοί «κακά».

Πάει καιρός που ο Τοτός έλεγε στον πατέρα,Πάει καιρός που ο Τοτός έλεγε στον πατέρα,

µια εκδροµή να κάνουνε στο δάσος κάποια µέρα.µια εκδροµή να κάνουνε στο δάσος κάποια µέρα.

Αυτός το καλοσκέφτεται, στο νου του το γυρίζει,Αυτός το καλοσκέφτεται, στο νου του το γυρίζει,

κι ένα Σαββάτο απόγευµα το καλοαποφασίζει.κι ένα Σαββάτο απόγευµα το καλοαποφασίζει.

Λέει λοιπόν καιΛέει λοιπόν και στον Τοτό, να συνεννοηθούνε,στον Τοτό, να συνεννοηθούνε,

και όσοι θέλουν εκδροµή, πρωί να σηκωθούνε.και όσοι θέλουν εκδροµή, πρωί να σηκωθούνε.

Τρέχει ο Τοτός καµαρωτός και λέει στη µητέρα,Τρέχει ο Τοτός καµαρωτός και λέει στη µητέρα,

“µαµά θα πάµε εκδροµή, έπεισα τον πατέρα”.“µαµά θα πάµε εκδροµή, έπεισα τον πατέρα”.

Γέλια και χαχαρίσµατα βγήκαν απΓέλια και χαχαρίσµατα βγήκαν απ’ ’ την κουζίνα,την κουζίνα,

ήταν οι δύο του αδερφές, η Μάρω και η Ζίνα.ήταν οι δύο του αδερφές, η Μάρω και η Ζίνα.

“Γιατί µου χαχαρίζετε”; ρώτησε η γιαγιά τους,“Γιατί µου χαχαρίζετε”; ρώτησε η γιαγιά τους,

τις δύο µικρούλες εγγονές,  τι; άκουσαν τα αυτιά τους.τις δύο µικρούλες εγγονές,  τι; άκουσαν τα αυτιά τους.

Λέει η Ζίνα χαρωπή µε ύφος και µε νάζιΛέει η Ζίνα χαρωπή µε ύφος και µε νάζι ,,

“εµείς θα πάµε εκδροµή και σένα µη σε νοιάζει”.“εµείς θα πάµε εκδροµή και σένα µη σε νοιάζει”.

“Έλα και εσύ καλέ γιαγιά η Ζίνα σε πειράζει”,“Έλα και εσύ καλέ γιαγιά η Ζίνα σε πειράζει”,

της λέει η Μάρω που κρυφά την είδε να στενάζει.  της λέει η Μάρω που κρυφά την είδε να στενάζει.  

“Πολλά του δάσους µυστικά τα ξέρει ο παππούς σας,“Πολλά του δάσους µυστικά τα ξέρει ο παππούς σας,

να τον επάρετε µαζί και να ’χετε το νου σας”! να τον επάρετε µαζί και να ’χετε το νου σας”! 

Έτρεξαν όλα στον παππού τριγύρω του εκαθίσαν,Έτρεξαν όλα στον παππού τριγύρω του εκαθίσαν,

για να τους πει πώς ήτανε στο δάσος τον ρωτήσαν.  για να τους πει πώς ήτανε στο δάσος τον ρωτήσαν.  

Κι αυτός τους εξιστόρησε, τις οµορφιές του δάσους,Κι αυτός τους εξιστόρησε, τις οµορφιές του δάσους,

εκείνα δεν επίστευαν τι άκουγαν τα αυτιά τους .εκείνα δεν επίστευαν τι άκουγαν τα αυτιά τους .

Με τις ιστορίες του παππού επέρασε η µέρα,Με τις ιστορίες του παππού επέρασε η µέρα,

πήρε ο ύπνος τα παιδιά, πήρε και τον πατέρα.    πήρε ο ύπνος τα παιδιά, πήρε και τον πατέρα.    

Πρώτος εξύπνησε ο Τοτός, πριν η αυγή χαράξειΠρώτος εξύπνησε ο Τοτός, πριν η αυγή χαράξει

κι έτρεξε τότε ολόχαρος τους άλλους να φωνάξει.κι έτρεξε τότε ολόχαρος τους άλλους να φωνάξει.

Ξύπνα παππούΞύπνα παππού,, παππούπαππού,, παππού- ξύπνα κι εσύ πατέρα!παππού- ξύπνα κι εσύ πατέρα!

Ετοιµασθείτε γρήγορα και χάραξε η µέρα!Ετοιµασθείτε γρήγορα και χάραξε η µέρα!

Στο δρόµο που πηγαίνανε όλοι τους τραγουδούσαν,Στο δρόµο που πηγαίνανε όλοι τους τραγουδούσαν,

γέλια και χαχαρίσµατα τριγύρω τους σκορπούσαν.γέλια και χαχαρίσµατα τριγύρω τους σκορπούσαν.

“Κοιτάξτε εκείνη τη στροφή που’ν’ το µεγάλο αλώνι, “Κοιτάξτε εκείνη τη στροφή που’ν’ το µεγάλο αλώνι, 

από εκεί σιγά σιγά το δάσος φανερώνει”.από εκεί σιγά σιγά το δάσος φανερώνει”.

Μα όταν έφτασαν εκεί, τα γέλια σταµάτησαν.Μα όταν έφτασαν εκεί, τα γέλια σταµάτησαν.

∆εν ήταν δάσος πια εκεί αυτό που συναντήσαν.∆εν ήταν δάσος πια εκεί αυτό που συναντήσαν.

Στάχτες υπήρχανε παντού -τα βράχια µαυρισµέναΣτάχτες υπήρχανε παντού -τα βράχια µαυρισµένα

Μερικά κλαριά εστέκανε στη γη καψαλιασµένα.Μερικά κλαριά εστέκανε στη γη καψαλιασµένα.

Κοιτά ο παππούς ολόγυρα, τα µατιά του βουρκώνουν,Κοιτά ο παππούς ολόγυρα, τα µατιά του βουρκώνουν,

κι ούτε τα χάδια του Τοτού το νου του δεν µερώνουνκι ούτε τα χάδια του Τοτού το νου του δεν µερώνουν

Πίκρα, θυµός, συναίσθηµα, είναι ανακατωµένα,Πίκρα, θυµός, συναίσθηµα, είναι ανακατωµένα,

Τα χείλη του τρεµάµενα και παραπονεµένα.Τα χείλη του τρεµάµενα και παραπονεµένα.

Λέει ο παππούςΛέει ο παππούς:: “ο άνθρωπος δε σέβεται τη φύση,“ο άνθρωπος δε σέβεται τη φύση,

δεν θα µπορέσει για καιρό στον κόσµο αυτό να ζήσει”δεν θα µπορέσει για καιρό στον κόσµο αυτό να ζήσει” .              .              

Θα Θα ‘‘θελα τη διήγηση εδώ να σταµατήσω,θελα τη διήγηση εδώ να σταµατήσω,

µα έχω και πράγµατα πολλά για να σας συγκινήσω.µα έχω και πράγµατα πολλά για να σας συγκινήσω.

Αν κάπου πας και χαίρεσαι την οµορφιά της φύσης,Αν κάπου πας και χαίρεσαι την οµορφιά της φύσης,

φεύγοντας κοίτα γύρω σου σκουπίδια µην αφήσεις.φεύγοντας κοίτα γύρω σου σκουπίδια µην αφήσεις.

Ο ουρανός εγέµισε µε νέφος και τοξίνη Ο ουρανός εγέµισε µε νέφος και τοξίνη 

- άραγε φταίν’ οι άνθρωποι για ό,τι έχει γίνει.- άραγε φταίν’ οι άνθρωποι για ό,τι έχει γίνει.

Το δάσος είναι πνεύµονας, ο πιο όµορφος στη φύσηΤο δάσος είναι πνεύµονας, ο πιο όµορφος στη φύση

χωρίς αυτό στην έρηµο θα χωρίς αυτό στην έρηµο θα ‘‘χαµε κατοικήσει.χαµε κατοικήσει.

Τα ζώα έχουν δικαίωµα στον κόσµο αυτό να ζούνε,Τα ζώα έχουν δικαίωµα στον κόσµο αυτό να ζούνε,

ας τα βοηθήσει ο άνθρωπος µην εξαφανιστούνε.ας τα βοηθήσει ο άνθρωπος µην εξαφανιστούνε.

Κι η µόλυνση της θάλασσας πρέπει να σταµατήσειΚι η µόλυνση της θάλασσας πρέπει να σταµατήσει

σε τούτο ο καθένας µας είν’ ώρα να βοηθήσει!σε τούτο ο καθένας µας είν’ ώρα να βοηθήσει!

Πολλά παιδιά συνηθίζουν 

να κάνουν πάρτι για τα γενέθλιά τους σε παιδότοπους 

µε γιγάντια φουσκωτά, υπολογιστές 

και γήπεδα ποδοσφαίρου. 
Κάποια παιδιά όµως αρχίζουν να βαριούνται συνέχεια να πηγαίνουν 

σε παιδότοπους, που έχουν πάντα τα ίδια και τα ίδια. 
Αντίθετα, σ’ένα οικολογικό πάρτι - χωρίς φουσκωτά και υπολογιστές -στη φύση,

υπάρχουν διαφορετικά πράγµατα να απολαύσεις 
και να σε κάνουν να διασκεδάσεις, ιδιαίτερα αν είναι και άνοιξη...

Στη φύση µπορείς να χαρείς µε τους φίλους σου 
τα καταπράσινα δέντρα, τα πολύχρωµα λουλούδια, 

µπορείς να ακούσεις το κελάηδηµα των πουλιών 
και το βουητό των ζουζουνιών και να κυλιστείς στο δροσερό καταπράσινο χορτάρι. 

Μπορείς ακόµα, αν θέλεις, να µαζέψεις και λουλούδια. Στη φύση είσαι ξένοιαστος και
ελεύθερος, γεµάτος ζωντάνια, κέφι και χαρά. 

Μπορείς να τρέξεις και να φωνάξεις όσο θέλεις και όσο µπορείς, 
χωρίς κανείς να σου κάνει παρατήρηση - για σκέψου το αυτό!

Όπως όλοι  ξέρετε,  η φύση ανοίγει την όρεξη και οι µεζέδες φαίνονται νοστιµότεροι.
Μετά το φαγητό, ακολουθεί  η περιπέτεια και η εξερεύνηση: ανέβασµα σε κοντινούς λό-

φους µε θέα, ανακάλυψη µεγάλων δέντρων και παράξενων φυτών, 
παιχνίδι και κυνηγητό µε κάποιο φιλικό και έµπιστο λυκόσκυλο 

- αν έχεις την τύχη να έχεις ένα τέτοιο, όπως εγώ...
Η τούρτα µπορεί να κοπεί κάτω από ένα φουντωτό δέντρο 

και εκεί να γίνει και το πικ νικ.

Έχω κάνει  ένα τέτοιο πάρτι γενεθλίων και πιστεύω ότι οι φίλοι µου, όπως κι εγώ, 

το ευχαριστηθήκαµε πολύ. Αν σας άρεσε η ιδέα µου, µπορείτε να το δοκιµάσετε κι εσείς.

ττοο  ““άάλλλλοο””  ππάάρρττυυττοο  ““άάλλλλοο””  ππάάρρττυυ

γγεεννεεθθλλίίωωνν  γγεεννεεθθλλίίωωνν  
ττοουυ  ΓΓιιώώρργγοουυ  ΦΦ..ττοουυ  ΓΓιιώώρργγοουυ  ΦΦ..
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Τα φυτά της Αλβανίας,συγκεκριµένα στην πόλη που έχουν
µεγαλώσει οι γονείς µου, δεν έχουν µεγάλες διαφορές µε
αυτά του Ρεθύµνου. Τα δέντρα -οι συκιές, οι ροδακινιές,
οι βερικοκιές-είναι τα ίδια µε εδώ. 

Το µόνο που 
δεν έχουν δει εδώ

είναι είναι 
ένα δέντρο 

που λέγεται  Μι-
µόζα, ανθίζει στις
αρχές Μαρτίου, 
έχει κίτρινα λου-

λούδια και µυρίζει
καταπληκτικά. 

Είναι κι ένα άλλο δέντρο, σαν θάµνος, που κάνει µικρούς
καρπούς κόκκινους -κι αυτό δεν έχουν δει να υπάρχει εδώ. 
Τα τριαντάφυλλα είναι όπως κι εδώ, αλλά εκεί έχουν πιο
έντονη µυρωδιά.... 

Το αστείο είναι πως, όταν ήρθαν οι γονείς µου εδώ, δεν
γνώριζαν τις αγκινάρες!!! γιατί εκεί δεν υπήρχαν. Τώρα, όχι
µόνο τις τρώνε, αλλά τους αρέσουν και πολύ µάλιστα!.  
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- Πώς λέγεται, στα ισπανικά  το...νεκροταφείο΄
- xaplas cocalieros

Είναι περίοδος κρίσης. 
Οι επαγγελµατίες 

απαντούν στο ερώτηµα:
“Πώς πάει η δουλειά ”; 

Ηλεκτρολόγος: 
“∆εν βλέπω φως”!

Μανάβης: 
“Κολοκύθια”!

Αγρότης: 
“Ζήσε Μάη µου... 
να φας τριφύλλι”!

Ανθοπώλης: 
“Μαρασµός”!

Υφασµατέµπορος: 
“Πανί µε πανί”!

Ψαράς: 
“Ούτε λέπι”!

Έµπορας χαλιών:
“Χάλια”

Κοµµωτής: 
“Τρίχες”!

Φούρναρης: 
“Ψίχουλα”!
Ψιλικατζής: 

“Ψιλοπράγµατα”!
Νεκροθάφτης: 

“Μεγάλη νέκρα”!

ΚΚάάττσσεε  νναα  σσοουυ  ππωω,,  
νναα  γγεελλάάσσεειιςς.....

......κκααιι  
ττοο  άάλλλλοο,,  
ττοο  ξξέέρρεειιςς;;

- Τι κινητό έχει 
ο Παλαιοκώστας ?

- Free 2 gο!
∆ΥΟ ∆ΙΑΣΗΜΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

ο γιαπωνέζος 
ουρολόγος 

YATAOURA SOLINAKI

και 
ο ρουµάνος 

ορθοπαιδικός 
KAKOSI MΙNISCOU

- Τι βρίσκει ένας τράγος 
όταν πέφτει στο γκρεµό;

- Τραγικό θάνατο!�

- Τι κάνουν δυο άλογα;
- To διάλογο.

- Ποιό είναι το αντίθετο 
του “πείθω”;
- Μπροθτά!

επιλογές: Χρυσούλα Σ., Μύρων Τ., Γιώργος Σ., 
Νίκος Χ. , Γιάννης-Νικόλας Χ., Χρήστος Σ.



 οι επιστήµονες υποστηρίζουν 
ότι τα πουλιά προέρχονται 
από τους δεινόσαυρους



 ο µεγαλύτερος βάτραχος στον κόσµο 
έχει µέγεθος γάτας



 για να γεµίσει µε µέλι 
ένα βάζο µεσαίου µεγέθους, 

οι µέλισσες πρέπει να επισκέφθούν
5.000.000 λουλούδια!



 θα χρειαζόσουν τρία χρόνια 
για να φθάσεις µε ποδήλατο στο φεγγάρι!



 Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν 
ότι οι σκέψεις προέρχονται από την καρδιά

- όχι από το µυαλό!



 Ένας άνθρωπος χτυπήθηκε από κεραυνό
επτά φορές, και επέζησε!

ττοο  λλεεςς  ααλλήήθθεειιαα;;
εεππιιλλοογγέέςς  ττηηςς  ΑΑνναασστταασσίίααςς  ΜΜ..

ααππόό  ττοο  nnaattiioonnaall   ggeeooggrraapphhiicc  kkiiddss

καλ ό  καλ ο κα ί ρ ι !  κα λ ό  καλ ο κα ί ρ ι !  

Τ Ο  Π Α Ι ∆ Ι  . . .  Κ Α Ι  Τ Ο  Π Α Ι Χ Ν Ι ∆ Ι
ααππόό  ττηηνν  ΆΆνννναα--ΜΜααρρίίαα  ΠΠ..

ΑΑκκόόµµαα  κκιι  οο  χχρρόόννοοςς  εείίννααιι  έένναα  ππααιιδδίί  πποουυ  ππααίίζζεειι,,  έέλλεεγγεε  οο  µµεεγγάάλλοοςς  ααρρχχααίίοοςς  φφιιλλόόσσοοφφοοςς,,  οο  ΗΗρράάκκλλεειιττοοςς..      
ΌΌππωωςς  εείίννααιι  γγννωωσσττόό,,  τταα  ππααιιχχννίίδδιιαα  σσττηη  ζζωωήή  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  ππααίίζζοουυνν  σσηηµµααννττιικκόό  ρρόόλλοο..  

ΣΣ’’  όόλλαα  τταα  ππααιιδδιιάά  ααρρέέσσοουυνν  όόλλωωνν  ττωωνν  εειιδδώώνν  τταα  ππααιιχχννίίδδιιαα,,  εείίττεε  εείίννααιι  άάθθλληηµµαα,,  εείίττεε  εείίννααιι  εεππιιττρρααππέέζζιιοο,,  εείίττεε  κκάάττιι  άάλλλλοο..  
ΒΒέέββααιιαα,,  όότταανν  ήήµµαασστταανν  σσεε  µµιικκρρόόττεερρηη  ηηλλιικκίίαα,,  ππααίίζζααµµεε  δδιιάάφφοορραα  άάλλλλαα  ππααιιχχννίίδδιιαα,,  πποουυ  ττώώρραα  τταα  θθεεωωρροούύµµεε  ββααρρεεττάά  κκααιι  ««γγεελλοοίίαα»»..

ΈΈχχεεττεε  ααννααρρωωττηηθθεείί,,  πποοττέέ,,  ππώώςς  θθαα  ήήτταανν  ηη  ζζωωήή  εεννόόςς  ππααιιδδιιοούύ  χχωωρρίίςς  ππααιιχχννίίδδιι;;  
ΗΗ  ζζωωήή  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  ππααιιδδιιοούύ  χχωωρρίίςς  ππααιιχχννίίδδιι  θθαα  ήήτταανν  ββααρρεεττήή,,  γγεεµµάάττηη  ρροουυττίίνναα  

κκααιι  ττοο  µµόόννοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ  θθαα  ήήτταανν  τταα  µµααθθήήµµαατταα……  
∆∆ιιόόττιι  ττοο  ππααιιχχννίίδδιι  σσττηη  ζζωωήή  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  εείίννααιι  σσαανν  ττηηνν  ττρροοφφήή  γγιιαα  ττοονν  οορργγααννιισσµµόό  µµααςς::  ααππααρρααίίττηηττοο..

ΤΤοο  ππααιιχχννίίδδιι  κκααλλλλιιεερργγεείί  ττηηνν  σσκκέέψψηη  κκααιι  ααννααδδεειικκννύύεειι  τταα  ττααλλέένντταα  ττοουυ  κκάάθθεε  ππααιιδδιιοούύ..  
ΕΕππίίσσηηςς,,  µµέέσσαα  ααππόό  τταα  οοµµααδδιικκάά  ππααιιχχννίίδδιιαα  ττοο  ππααιιδδίί  µµααθθααίίννεειι  νναα  σσυυννεερργγάάζζεεττααιι,,  

νναα  ππεερριιοορρίίζζεειι  ττοονν  εεγγωωιισσµµόό  ττοουυ  γγιιαα  χχάάρρηη  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  ττοουυ  --  δδηηλλααδδήή  νναα  κκοοιιννωωννιικκοοπποοιιεείίττααιι..
ΕΕµµεείίςς,,  τταα  ππααιιδδιιάά,,  ππάάνντταα  ββρρίίσσκκοουυµµεε  έένναανν  ττρρόόπποο  γγιιαα  νναα  ππααίίξξοουυµµεε  

κκααιι  πποολλλλέέςς  φφοορρέέςς  φφττιιάάχχννοουυµµεε  µµόόννοοιι  µµααςς  ααππλλάά  κκααιι  δδιιαασσκκεεδδαασσττιικκάά  ππααιιχχννίίδδιιαα..  
ΒΒέέββααιιαα,,  ττώώρραα,,  τταα  ππεερριισσσσόόττεερραα  ππααιιδδιιάά  ππρροοττιιµµοούύνν  τταα  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  ππααιιχχννίίδδιιαα  ((ggaammee  bbooyy,,  PPSSPP,,  PPllaayy  SSttaattiioonn  κκλλππ..))

ΟΟρριισσµµέένναα    ππααιιχχννίίδδιιαα  ββέέββααιιαα  µµπποορρεείί  νναα  έέχχοουυνν  άάσσχχηηµµεεςς  ψψυυχχοολλοογγιικκέέςς  εεππιιδδρράάσσεειιςς..  
ΈΈνναα  ππααρράάδδεειιγγµµαα  εείίννααιι  τταα  ππααιιχχννίίδδιιαα  πποουυ  ππρροοββάάλλλλοουυνν  ππόόλλεεµµοο,,  τταα  όόππλλαα  κκααιι  ττηηνν  ααππόόλλυυττηη  κκαατταασσττρροοφφήή..  
ΌΌσσοο  γγιιαα  ττοουυςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύςς  υυπποολλοογγιισσττέέςς,,  πποολλύύωωρρηη  χχρρήήσσηη    µµπποορρεείί  νναα  ππρροοκκααλλέέσσεειι  ββλλάάββηη  σστταα  µµάάττιιαα..  σχέδιο: graffiti µε στένσιλ, του Banksy

∆ύο µεθυσµένοι 
στο λεωφορείο: 

- Ξέρεις τι ώρα είναι?
- Ναι ξέρω.

- Ευχαριστώ!

Το ένα φάντασµα 
ρωτά το άλλο: 

- Εσύ, πιστεύεις 
στους ανθρώπους?

ΑΙΩΝΙΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

Γιατί τα πόδια µυρίζουν και οι µύτες τρέχουν?

Γιατί δεν υπάρχει γατοτροφή µε γεύση ποντικού?

Αφού τα λαγοπόδαρα φέρνουν τύχη, 
γιατί οι λαγοί καταλήγουν στιφάδο?

Τα ΑΤΜ γιορτάζουν της “Αναλήψεως”?

Ο Τεν- Τεν δεν θα έπρεπε να λεγόταν twenty?

ττ εε λλ εε υυ ττ αα ίί αα   σσ εε λλ ίί δδ αα

Φυτά, κι εδώ κι εκεί...
Οι διαφορές µικρές, οι οµοιότητες πολλές!

από την Ένι Τ.

κόντρα στη βαρεµάρα...
πάει ο Γιάννης Νικόλας Χ.

Τώρα, υπάρχει 
για σας το...

““““ ττ οο   µµ εεγγ άά λλ οο   ττ οο   µµ εεγγ άά λλ οο   
ββ ιι ββλλ ίί οο   ττ ηη ςςββ ιι ββλλ ίί οο   ττ ηη ςς

αα νν ττ ιι --αα νν ττ ιι --
ββ αα ρρ εε µµ άά ρρ αα ςς ””ββ αα ρρ εε µµ άά ρρ αα ςς ””

Βαριέστε και δεν έχετε τι να κάνετε? 
Τώρα βρήκατε κάτι νέο, επαναστατικό, 

µεγάλο και φοβεροτρόµερο!

Μέσα θα βρείτε έξυπνες ιδέες για 
κατασκευές, µε τις οποίες θα εντυπωσιάσετε

σε γιορτές, δεξιώσεις και πάρτυ. 

Κι ακόµα, έξυπνες ασκήσεις για να 
κρατιέστε σε φόρµα και πρωτότυπα 

παιχνίδια για να παίζετε µε φίλους σας.
Θα βρείτε δηµιουργίες εύκολες αλλά 

και περίπλοκες, προορισµένες για παιδιά 
από 7 ως 14 ετών.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
Καλά να περάσετε!

Αυστηρά ακατάλληλο για µεγάλους: 
θα ζηλέψουν και θα θέλουν να κάνουν κι εκείνοι...
Αφήστε τους καλύτερα µπροστά στην τηλεόραση...

Πριν φύγω για την κατασκήνωση, µην ξεχάσω να... ευχαριστήσω: 


  το δάσκαλο του Ε2, για την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή του σ᾽όλα τα παιδιά.


  τα κορίτσια του Στ2 για τη φιλική τους συµµετοχή στην έκδοση, µε τα σχέδιά τους.


  Κι ακόµα, τη Βιργινία Κλειδή και τη ∆ήµητρα Παπαδάκη, για τη σελιδοποίηση και το στήσιµο του εξωφύλλου, 


  καθώς και τη Γραφοτεχνική Κρήτης για την εκτύπωση. Καλές διακοπές! 

πεµπτη &15
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