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∆ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 

ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ: 2€ 

ΤΕΥΧΟΣ 04                                       Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2007 

      ΕΤΟΣ 2ο  

Η κιβωτός της Η κιβωτός της   

γνώσηςγνώσης  
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∆ιαγωνισµός:  ∆ιαγωνι-

στείτε και κερ-

δίστε ένα υπέ-

ροχο CD µε τα πιο και-

νούργια τραγούδια! 

[σελ.:30] 

Μετά από τις χορταστικές διακοπές 

µας, την ανέµελη καλοκαιρινή ζωή, τα 

µπόλικα κιλά που πήραµε από τις λιχου-

διές που δεν µπορεί κανείς να αντιστα-

θεί, είµαστε και πάλι πανέτοιµοι και γε-

µάτοι όρεξη για δουλειά. 

Μαζί µε τα µαθήµατα, θα συνεχίσου-

µε και την πολύ µεγάλη προσπάθεια της 

έκδοσης της Κιβωτού της γνώσης, για 

δεύτερη χρονιά! Πολλά άλλαξαν (όπως 

η τάξη µας, οι µαθητές του σχολείου, οι καθηγητές…) αλλά εµείς µένουµε σταθεροί 

και πιστοί στην υπόσχεσή µας να συνεχίσουµε και φέτος. 

Όµως το περιοδικό µας τώρα γίνεται από µηνιαίο, διµηνιαίο.  

Η συντακτική οµάδα µας ενισχύθηκε ακόµη περισσότερο και σας εύχεται καλή 

σχολική χρονιά και για τους... µεγαλύτερους, ό, τι επιθυµείτε!!! 

 

Π
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Εκµάθηση Ισπανικών:  

Αποκτήστε 

τις βασικές 

γνώσεις µια 

πολύ ωραί-

ας και χρήσιµης γλώσ-

σας! σελ.: 7] 

Τo παραµύθι µας: ∆ιαβάστε 

ένα ενδιαφέρον 

παραµύθι γραµµέ-

νο από µαθήτρια 

του Β΄2 [σελ.: 4] 

Συντακτική  

οµάδα  

σχολικού  

περιοδικού  

1ου Γυµνασίου  
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 Έρευνα: ∆ιαβάστε τα αποτε-

λέσµατα της έρευνας που 

έγινε µε τους µαθητές όλου 

του σχολείου µας µε θέµα 

την Εκπαίδευση [σελ.:26] 

∆ιασκέδαση: Σταυρόλεξα, quiz, 

και ανέκδοτα για να σας διασκε-

δάσουν λίγο µε-

τά από τις διακο-

πές. [σελ.:20] 

Ρεπορτάζ: Ταξιδέψτε σε µια από τις  

πιο όµορφες πόλεις της Μακεδονίας 

και γνωρίστε τα πάντα για 

το ταξίδι, τις µεταφορές 

εντός και εκτός της πόλης 

αλλά και για τα αρχαία 

µνηµεία και τα µουσεία 

της! [σελ.:15] 

Αφιέρωµα: Μάθετε για τα ξένα 

συγκροτήµατα που α-

γαπούν πολλοί µαθη-

τές και µάθετε πράγ-

µατα τα οποία δεν ξέ-

ρατε γι’ αυτούς... 

[σελ.:9] 

Πάµε cinema: Ενηµερω-

θείτε για τις πιο καινούρ-

γιες ταινίες που 

εµφανίζονται 

στη µεγάλη  

οθόνη.  

[σελ.: 12] 

Ταξιδεύοντας στην Άγρια φύση: 

∆ιαβάστε για τα σπά-

νια και άγρια ζώα του 

πλανήτη µας που εί-

ναι είδη προς εξαφά-

νιση! [σελ.: 23] 
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Ενότητα 1η  

Τ 
ο Σαν Χουάν Σαν Χουάν Σαν Χουάν Σαν Χουάν είναι ένα µικρό αποµονωµένο 

χωριό στη Λατινι-

κή Αµερική. Εκεί 

οι άνθρωποι διακρίνονται α-

πό αγάπη και φιλοξενία. Α-

νάµεσά τους ζει η Κάρµεν, 

ένα γλυκό νεαρό κορίτσι µαζί 

µε τη γιαγιά της, την Ιζα-

µπέλ. Ζουν ευτυχισµένα και ειρηνικά µε τους συγ-

χωριανούς τους. ∆υστυχώς, όµως, υπάρχει ένα πρό-

βληµα που δυσκολεύει τη ζωή της µικρής Κάρµεν και 

της γιαγιάς της. Η Ιζαµπέλ είναι αρκετά ηλικιωµένη 

και δεν µπορεί να εργαστεί πια. Ως επακόλουθο, δεν  

έχουν αρκετά χρήµατα για να ζήσουν. 

   Έτσι, λοιπόν, ένα Απριλιάτικο πρωινό η γιαγιά α-

ναγκάζεται να πει στην Κάρµεν: 

-Κάθισε, παιδί µου, γιατί έχω να σου πω κάποια 

πράγµατα.  

-Τι συµβαίνει, γιαγιάκα µου; 

-∆ιάβασε αυτό το γράµµα, παιδί µου. Είναι για το θεί-

ο σου που ζει στην πρωτεύουσα. Θα ήθελα να πας και 

να του το δώσεις. 

Η Κάρµεν διάβασε το γράµµα και είπε στην Ιζαµπέλ: 

-∆ηλαδή, γιαγιά πρέπει να πάω στο Ελ Ντεσέο  να 

δουλέψω στο εστιατόριο του θείου Ροδόλφο; 

 

Εργάστηκαν οι µαθήτριες: 

Κωνσταντάκη 

Νίκη 

Κωνσταντάκη 

Μαίρη 

Ώρα να κρίνετε και 

την ικανότητά µας 

ως… 

«παραµυθάδες»!!!  

Κάρµεν 
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-Ναι, γλυκιά µου. ∆υστυχώς, τα πράγµατα ήρθαν έτσι! Ξέρεις ότι εγώ δεν µπο-

ρώ να εργαστώ στην ηλικία µου και τα λιγοστά χρήµατα  που έχω δε µας φτά-

νουν για να καλύψουµε τις καθηµερινές µας ανάγκες. 

  Ύστερα από µία σοβαρή κουβέντα µε τη γιαγιά της, η Κάρµεν πήγε να βρει 

την πιστή της φίλη, Λάουρα, για να της ζητήσει τη γνώµη της. 

-Τι να κάνω, Λάουρα; ∆εν θα ήθελα να αφήσω το χωριό µου, γιατί το αγαπώ 

πολύ, όπως επίσης την γιαγιάκα µου, την Ιζαµπέλ. Εδώ γεννήθηκα και θα λυ-

πόµουν πολύ αν έφευγα, αλλά αφού οι καταστάσεις µε αναγκάζουν… 

-Κάρµεν µου, το ξέρω πως είσαι πολύ στεναχωρηµένη που δυστυχώς είσαι α-

ναγκασµένη να αφήσεις την πατρίδα σου. Έχω νιώσει και εγώ αυτό το συναί-

σθηµα, όταν πριν από δέκα χρόνια η οικογένειά µου και εγώ αναγκαστήκαµε 

να αφήσουµε το Σαν Μαρτίν, λόγω οικονοµικών προβληµάτων για να 

έρθουµε να ζήσουµε εδώ. Όµως, πρέπει να 

καταλάβεις ότι όλα αυτά η γιαγιά σου τα 

κάνει για να ζήσεις µία καλύτερη ζωή.  

   Ξαφνικά η Ιζαµπέλ επεµβαίνει στην κου-

βέντα των κοριτσιών και λέει: 

-Μικρή µου, είµαι σίγουρη πως  ο θείος σου 

θα σου συµπεριφέρεται σαν να είσαι κόρη 

του και  πως θα περάσεις πολύ όµορφα µαζί του. Ακόµη, να µην  ξεχνάς ότι θα 

µείνεις στο Ελ Ντεσέο µόνο για λίγους µήνες κι όταν αποκτήσεις αρκετά χρή-

µατα θα επιστρέψεις και πάλι  εδώ στο Σαν Χουάν, για να ζήσουµε όπως πα-

λιά. 

  Μετά από τα λόγια της γιαγιάς της, η Κάρµεν αγκάλιασε σφιχτά την Ιζα-

µπέλ και τη Λάουρα, σαν να ήταν η τελευταία φορά που τις έβλεπε.   

Την ίδια κιόλας µέρα, πήρε το τρένο για το Ελ Ντεσέο. Μία ολόκληρη εβδοµά-

δα διήρκησε το ταξίδι της κι όταν επιτέλους έφτασε στην πρωτεύουσα, εξουθε- 
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νωµένη από τη µακρινή διαδροµή, αγκάλιασε το θείο της που την περίµενε στο 

σταθµό. Η χαρά της ήταν απερίγραπτη όταν αντίκρισε τον θείο Ροδόλφο µετά 

από τόσα χρόνια. Του έδωσε το γράµµα, εκείνος το διάβασε και της είπε: 

-Και, βέβαια, µικρή µου, είσαι ευπρόσδεκτη να εργαστείς στο εστιατόριό µου γι-

α όσο καιρό θελήσεις. Σήµερα θα ξεκουραστείς στο σπίτι µου και από αύριο ξε-

κινάς δουλειά. 

Έτσι και έγινε! Την επόµενη ηµέρα η Κάρµεν άρχισε να εργάζεται µε κέφι και 

µεράκι. ∆ούλεψε σκληρά για τρεις µήνες. Κάθε σχεδόν εβδοµάδα έστελνε 

γράµµα στη γιαγιά της, στο Σαν Χουάν. Της έγραφε πως περνάει πολύ ωραία 

στην πρωτεύουσα, µόνο που της λείπει η ίδια και η φίλη της, η Λάουρα.   

  Μία µέρα µετά, ο θείος της, της είπε πως πρέπει να φροντίσει να είναι όλα τέ-

λεια, γιατί θα έρθει ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου για να ελέγξει αν όλα πάνε 

‘ρολόι’. 

  Το επόµενο πρωινό, η Κάρµεν παρατήρησε ότι ο θείος της ήταν πολύ στενα-

χωρηµένος, τον ρώτησε τι του συνέβαινε και εκείνος της απάντησε. 

-Χτες σου ανέφερα πως σήµερα το βράδυ θα έρθει ο ιδιοκτήτης για να ελέγξει 

το εστιατόριο. ∆υστυχώς, όµως, η βοηθός του µάγειρα που είχε αναλάβει να ε-

τοιµάσει το δείπνο του µε ενηµέρωσε ότι βρήκε άλλη δουλειά και δεν θα ξανα-

εργαστεί εδώ. Και τώρα εγώ δεν προλαβαίνω να βρω άλλη βοηθό µέχρι το 

βράδυ. Τι θα κάνω τώρα, µικρή µου, της είπε απελπισµένος. 

-Θείε µου, µπορώ να σε βοηθήσω εγώ αν θέλεις… 

-Μα βέβαια πως δεν το είχα σκεφτεί, πολύ καλή ιδέα! Ωραία Κάρµεν µου, ξε-

κινάς από τώρα. Πήγαινε µέσα στην κουζίνα, θα σε βοηθήσει και ο Κάρλος, ο 

σεφ του εστιατορίου. 

   Το απόγευµα ήρθε ο ιδιοκτήτης για να ελέγξει αν όλα πάνε ρολόι. Πραγµατι-

κά όλα ήταν τέλεια! Εν τω µεταξύ, µια ιδιαίτερη σχέση είχε αναπτυχθεί ανά-

µεσα στο Κάρλο και την Κάρµεν…                                        
              ΤΕΛΟΣ Α’ ΜΕΡΟΥΣ  
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Εργάστηκαν οι µαθητές/

µαθήτριες: 

Κουφόπουλος Γιώργος 

Μαργαρίτη Πηνελόπη 

Χωριανοπούλου 

Μαργαρίτα 

Αποκτήστε τις 

βασικές γνώσεις 

της Ισπανικής 

Γλώσσας µέσα από 

µόνο ένα τεύχος!!! 

Εκµάθηση Ισπανικών 

Μία από τις ωραιότερες γλώσσες του κόσµου έρχεται στο περιοδικό µας 

για εσάς! Μάθετε τα βασικά για τα Ισπανικά σε ένα µόνο τεύχος για πε-

ριπτώσεις… ασυνεννοησίας! 

 

Η Ισπανική αλφαβήτα: 

Aa α 

Bb µπε 

Cc θε 

Dd ντε 

Ee ε 

Ff έφε 

Gg χε 

Hh άτσε 

Ii ι 

Jj χότα 

Kk κα 

Ll έλε 

LLll έγκιε 

Mm έµε 

6n ένι 

6ñ ένιε 

Oo ο 

Pp πε 

Qq κου 

Rr έρε 

Ss έσε 

Tt τε 

Uu ου 

Vv ούβε 

Ww ντούµπλε-ούβε 

Xx έκιε 

Yy ιγριέγα 

Zz θέτα 

 

Τώρα διαβάστε τις προτάσεις προσεκτικά, µαζί µε τη σηµασία και 

τη προφορά τους: 

 

Estoy aqui por trabajo 

Είµαι εδώ για δουλειές 

Εστόι ακί πορ τραµπάχο 

 

Siento llegar tarde 

Συγγνώµη που άργησα 

Σιέντο γιεγάρ τάρδε 

 

Estoy aqui de vacaciones 

Είµαι εδώ για διακοπές 

Εστόι ακί ντε βακαθιόνες 

 

 

Η φράση στα Ισπανικά... 

...η µετάφρασή της στα Ελληνικά…   

… και η προφορά της στη γλώσσα µας! 



8 

 

Me he perdido 

Έχω χαθει 

Με ε περδίδο 

 

 

Qué hora es? 

Τι ώρα είναι; 

Κιε όρα ες; 

 

 

Tengo dolor de cabeza 

Έχω πονοκέφαλο 

Τένγκο ντολόρ ντε καµπέθα 

 

 

Lliame a la estación de bomberos! 

Καλέστε τη πυροσβεαστική! 

Γκιάµε α λα εσταθιόν ντε µποµµπέρος! 

 

 

Hola! 

Γεια σου! 

Όλα! 

 

 

Que tengas buen viage! 

Καλό ταξίδι! 

Κιε τένγκας µπουέν µπιάχε! 

 

 

Muchas gracias! 

Ευχαριστώ πολύ! 

Μούτσας γκράθιας! 

 

 

Dónde se aloja? 

Πού µένεις; 

Ντόντε σε αλόχα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta luego 

Τα λέµε 

Άστα λουέγο 

 

 

(στο τηλέφωνο…) 

Quién llama? 

Ποιος είναι; 

Κιέν γιάµα; 

 

 

A qué hora quedamos? 

Τι ώρα θα συναντηθούµε; 

Α κιε όρα κιεδάµος; 

 

 

Qué haces en tu tiempo libre? 

Τι κάνεις τον ελεύθερο χρόνο σου; 

Κιε άθες εν του τιέµπο λίµπρε; 

 

 

 

 

 

Ταυροµαχίες  

στην Ισπανία 

Μαδρίτη — Ισπανία  
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Εργάστηκαν οι µαθήτριες: 

Κορρέ Γαρυφαλλιά 

Κουφοπούλου 

Φωτεινή 

Χωριανοπούλου 

Μαργαρίτα 

∆ιαβάστε για ξένα 

συγκροτήµατα που 

σας ενδιαφέρουν...    

Αφιέρωµα 

SU6RISE AVE6UESU6RISE AVE6UESU6RISE AVE6UE   

 

Το συγκρότηµα των SunRise Avenue είναι ένα νέο και ανοιχτόµυα-

λο συγκρότηµα, που παίζει και τραγουδάει µουσική rock’n’roll µε πολύ 

πάθος! Η αµεσότη-

τα για αυτούς δεν 

ακούγεται απλά 

σαν µια χαρούµενη 

και ωραία λέξη, 

αλλά µια λέξη που 

τους χαρακτηρίζει 

αφάνταστα. Θέ-

λουν τα µέλη του 

να επικοινωνούν µε τον κόσµο, δίνοντας έµφαση στο κοινό. 

Το όνοµά τους το πήραν από µία τυχαία λέξη που ήταν γραµµένη σε 

µία ιστοσελίδα!!! 

Το συγκρότηµα ξεκίνησε µε τους Haber και Janne Krkkinen το 

2002. Στη συνέχεια ο Raul Ruutu ως bass player µπήκε στην οµάδα και 

µετά ο Sami Osala το 2005, που τον έβαλε ο Killer Aspect’s Teijo Jms 

που παίζει ντράµς σε διάφορα κοµµάτια των άλµπουµ τους. Ο παραγω-

γός τους Jukka Backlund ενδιαφέρθηκε πολύ όταν τους είδε να παίζουν 

ζωντανά και άρχισε µία συνεργασία που έσπασε πολλά ρεκόρ! 

Ένα πράγµα που έχουν κρατήσει ζωντανό τα µέλη του συγκροτή-

µατος είναι η ενότητά τους αλλά και η χηµεία των αντρών. Έχουν άψογη 

συνεργασία και µοιράζονται την δουλειά τους, φέρνοντας στη δηµοσιό-

τητα ένα άψογο αποτέλεσµα!!!  

 

EVA6ESCE6CEEVA6ESCE6CEEVA6ESCE6CE   
 

 Το συγκρότηµα Evanescence δηµιουργήθηκε το 1998 από την 

τραγουδίστρια του συγκροτήµατος Amy Lee και τον πρώην κιθαρίστα 

Ben Moody στο Little Rock του Αρκάνσας στην Αµερική. Αφού ηχο-

γράφησε δύο EP και το demo CD Origin, το συγκρότηµα κυκλοφόρησε 

το 2003 το πρώτο του άλµπουµ, το Fallen, το οποίο πούλησε περισσότε- 
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ρα από 14 εκατοµµύρια αντίτυπα παγκόσµια. Το Fallen απέσπασε επίσης 2 βραβεία Grammy . Το 2006, 

µετά την αποχώρηση του Moody, κυκλοφόρησαν το δεύτερό τους 

άλµπουµ, το The Open Door και φέτος το «Sweet Sacrifice». Οι 

Evanescence συνεχίζουν την επιτυχή καριέρα τους κατακτώντας 

όλο και περισσότερους θαυµαστές! 

 

BACKSTREET BOYS BACKSTREET BOYS BACKSTREET BOYS    

Οι BACKSTREET BOYS είναι ένα από τα πιο αγαπηµένα συ-

γκροτήµατα. Παίζει και τραγουδάει pop µουσική. Τα µέλη του 

είναι: Brian, 6ick, Howie, A.J., Κevin 

Αν και στην αρχή της καριέρας τους δεν είχαν µεγάλη επιτυχία, 

σήµερα έχουν φτάσει πολύ ψηλά. Κι αυτό γιατί απ' την αρχή φιλοδοξούσαν να κάνουν µια σηµαντική πο-

ρεία στο χώρο της pop µουσικής. Γι' αυτό έκαναν πρόβες για ατέλειωτες ώρες, χωρίς ποτέ να γκρινιάζουν. 

Ήθελαν να είναι σε όλα τέλειοι. Τώρα που βρίσκονται στο ζενίθ της επιτυχίας τους, πηγαίνουν από τη µία 

συναυλία στην άλλη και από συνέντευξη σε φωτογράφηση.  

Οι BACKSTREET BOYS είναι αναγκασµένοι να 

ξυπνάνε από τα χαράµατα για να προλάβουν το πρό-

γραµµα που τους ετοιµάζει ο µάνατζέρ τους. Η λέξη 

freetime δεν υπάρχει γι’ αυτούς. Ελάχιστες φορές, 

έχουν περιορισµένο χρόνο για να ξεκουραστούν, 

όπως το 1998 που κατόρθωσαν να περάσουν λίγες 

µέρες στη Χαβάη. 

Οι BACKSTREET BOYS είναι ένα συγκρότηµα 

που έχουν πάρα πολλές θαυµάστριες απ' όλο τον κό-

σµο. Λέγεται ότι έχουν τις πιο πολλές και φανατικές 

θαυµάστριες. ∆εν υπάρχει περίπτωση να εµφανιστούν 

κάπου και να µην ξεσηκωθούν, ουρλιάξουν ή λιποθυ-

µήσουν… 

Είναι άνθρωποι που παρόλο την επιτυχία τους δεν έχουν "καβαλήσει το καλάµι". Ήδη από τα πρώτα 

βήµατα της καριέρας τους, τα µέλη του group επισκέπτονται νοσοκοµεία µε άρρωστα παιδιά, όπου τρα-

γουδούσαν και χάριζαν αναµνηστικά δώρα. Επίσης ποτέ δεν µιλούν άσχηµα για άλλους, αν και άλλοι το 

κάνουν αυτό για τους ίδιους. Οι BACKSTREET BOYS έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνουν 

κάτι τέτοιο, αφού δεν ζηλεύουν κανέναν και έχουν τη σκέψη τους εστραµµένη στη µουσική και την αγάπη 

των φαν τους.  
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Υπάρχουν κάποιες φήµες που λένε ότι οι Back street boys πρόκειται να διαλυθούν, αλλά οι ίδιοι υπο-

στηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συµβεί, κι ότι έχουν πολλά σχέδια ακόµη κι εµείς ελπίζουµε ότι 

δε θα διαλυθούν, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, κι ευχόµαστε να συνεχίσουν πάντα ευτυχισµένοι...  

 

ERREWAY ERREWAY ERREWAY    

Οι Erreway αποτελούνται από τέσσερα άτοµα. 

Τους: Benjamin Rojas, Felipe Colombo, Camila 

Bordonaba και Luisana Lopilato. Κανονικά εί-

ναι ηθοποιοί και έγιναν τραγουδιστές λόγω της 

σειράς που πρωταγωνιστούσαν “Rebelde Way”, 

η οποία έγινε γνωστή σε όλη την Αµερική, Ευρώπη και κάποιες χώρες της Ασίας. Τα τραγούδια τους είναι 

latin, pop και rock. Το πρώτο τους CD µε τίτλο “Seňales” έγινε παγκοσµίως γνωστό µε τα τραγούδια: 

“Será porque te quiero”, “Resistiré”  και “Bonita de más”. Αλλά και τα άλλα δύο επόµενα CD τους 

“Tiempo” και “Memoria” έγιναν πολύ γνωστά. Σαν συγκρότηµα ήταν πο-

λύ διάσηµοι αφού βγήκε σειρά “Erreway” τεσσάρων µικρών κύκλων. Φέ-

τος η Luisana Lopilato εγκατέλειψε το συγκρότηµα αφού την τράβηξε το 

θέατρο… 

   

BLACK EYED PEASBLACK EYED PEASBLACK EYED PEAS   

Οι black eyed peas είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο από τους οποίους η παγκόσµια µουσική έχει δει και 

γνωρίσει πολλά. Είναι όλοι τους πολύ άνετοι και σίγουροι για 

τον εαυτό τους. Αποτελείται από 3 άντρες και 1 γυναίκα, τους 

William, apl.de.ap και taboo και την Fergie. Η ένωση αυτή των 

τεσσάρων έχει ονοµαστεί και Monkey business. Τα τραγούδια 

τους “Pump it”, “Where is the love”, “My humps” έχουν φτά-

σει στην κορυφή των charts και έχουν αγαπηθεί από πολύ κό-

σµο. 

Το συγκρότηµα αυτό διαλύθηκε πρόσφατα, ξεκινώντας από 

την αποχώρηση της Fergie που ακολούθησε solo καριέρα.  
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Εργάστηκε ο µαθητής: 

Κωστόπουλος 

Ζαχαρίας 

 

∆ιαβάστε για τις 

καινούργιες ταινίες 

που παρουσιάζονται 

στη µεγάλη οθόνη... 

Πάµε Cinema; 

Ο Χάρι Πότερ και το τάγμα του φοίνικα 

 
Η ΥΠΟΘΕΣΗ: 

 

Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν 

πολύ µεγάλο και µοναχικό για το 

Χάρι. Στις αρχές της χρονιάς ο 

Χάρι και ο ξάδερφος του Ντά-

ντλι δέχονται επίθεση παραφρό-

νων µέσα στον κόσµο των 

Μαγκλ. Ο Χάρι, για να γλιτώ-

σουν, κάνει το ξόρκι του προ-

στάτη και σώζονται. Όµως τότε 

έρχεται ένα γράµµα από το υ-

πουργείου και του λέει πως θα 

δικαστεί και θα αποβληθεί από 

τη σχολή Χόγκουαρτς για µαγεί-

ες και ξόρκια. Όµως στη δίκη ο 

διευθυντής της σχολής δικαιώνει 

το Χάρι και τον απαλλάσσει από την ποινή του. Στο Χόγκουαρτς όµως 

οι µαθητές τον αποφεύγουν και δεν τον πιστεύουν πως είδε ένα χρόνο 

πριν τον άρχοντα του σκότους, Λόρδο Βόλντεµορτ. Επίσης µία νέα κα-

θηγήτρια καταφτάνει στη σχολή και απαγορεύει τα µαγικά ξόρκια στο 

µάθηµα ενάντιας των σκοτεινών τεχνών. Έτσι οι µαθητές: Χάρι Πότερ 

(Ντάνιελ Ραντκλίφ), Ρον Ουέσλι (Ρούµπερντ Γκριντ), Ερµιόνη Γκρέι-

ντζερ (Έµµα Γουάτσον) κ.α. φτιάχνουν δική τους τάξη µε δάσκαλο το 

Χάρι και σαν όνοµα της οµάδας δίνουν «Ο στρατός του Ντάµπλντορ». 

Έτσι ανακαλύπτεται µία προφητεία που λέει πως ο Χάρι θα νικήσει το 

Βόλντεµορτ και δε γίνεται να ζει ο ένας όσο ζει ο άλλος. Και στο φινάλε 

εµφανίζεται ο άρχοντας του σκότους δείχνοντας την αλήθεια των µαρτυ-

ριών του Χάρι. 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ: 

12 
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Σρεκ ο τρίτος 

Η ΥΠΟΘΕΣΗ: 

 

Ο Σρεκ παντρεύτηκε τη Φιόνα την πριγκίπισσα του Πέρα πέρα. Πότε όµως δε σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να 

αναλάβει το θρόνο! Σ’ αυτή την ταινία ο Σρεκ είναι αναγκασµένος να αφήσει το βάλτο του και τις βροµε-

ρές του συνήθειες και να µετακοµίσει στο παλάτι όπου θα γίνει βασιλιάς. Ο Σρεκ τότε ψάχνει απεγνωσµέ-

να για µια λύση να µην γίνει βασιλιάς και µαθαίνει πως ένα παιδί που ζει µακριά θα µπορούσε να γίνει βα-

σιλιάς. Αυτό το παιδί λέγεται Αρθούρος. Έτσι ο Σρεκ αποφασίζει να ψάξει για τον Αρθούρο και παίρνο-

ντας µαζί το γάτο και το γάιδαρο ξεκινάει µία µεγάλη περιπέτεια. Πριν φύγει όµως µία έκπληξη τον περι-

µένει. Η Φιόνα του ανακοινώνει ότι είναι έγκυος. Όσο ο Σρεκ λείπει ο πρίγκιπας Γλυκούλης µαζί µε όλους 

τους κακούς προσπαθεί να πάρει εκείνος το θρόνο. Στο ταξίδι η παρέα συναντά το µάγο Μέρλιν ο οποίος 

µαγεύει το γάιδαρο και το γάτο και αλλάζουν σώµατα. Και το µωρό είναι βρωµερό όπως ο Σρεκ... 

Ο στρατός του Ντάµπλντορ στο µυστικό δωµάτιο εξάσκησης 

Ο Χάρι µε τους καλύτερους φίλους του 

Η καθηγήτρια Άµπριτζ γίνεται µεγάλη επιθεωρήτρια 

Η Τσο 

Τσανγκ την 

οποία ερω-

τεύτηκε ο 

Χάρι Πότερ 

Βόλντεµορτ 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ: 
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Εργάστηκε ο µαθητής: 

Κουφόπουλος 

Γιώργος 

 

Μάθετε για την 

Καβάλα, µία από τις 

ωραιότερες πόλεις 

της Καβάλας... 

Το ταξίδι 

Α. ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ 

Στην Καβάλα, και γενικότερα σε βορεινές πόλεις της Μακεδονίας -και 

όχι µόνο- υπάρχουν πολλοί τρόποι που µπορείτε να πάτε. 

-Ο πιο εύκολος αλλά και ακριβός είναι µε αεροπλάνο. Από τη Νάξο 

πηγαίνετε στην Αθήνα και από εκεί µε ένα άλλο αεροπλάνο λίγο αργό-

τερα στην Καβάλα. (εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι το αεροδρόµιο της 

καβάλας εξυπηρετεί και άλλες πόλεις [χωρίς δικό τους αεροδρόµιο] 

όπως την Ξάνθη, την Κοµοτηνή, τη ∆ράµα και τις 

Σέρρες) 

-Ο επόµενος τρόπος που είναι και ο πιο διαδοµέ-

νος µάλλον είναι µε καράβι που φτάνει στην Αθή-

να και από εκεί οδικώς. Μπορείτε να έχετε µαζί 

το αυτοκίνητό σας ή και να πάρετε το λεωφορείο της γραµµής. 

-Ο τελευταίος τρόπος είναι ένας δικός σας συνδυασµός. Ίσως αεροπλά-

νο-λεωφορείο ή καράβι-λεωφορείο που συνδυάζει και εξισορροπεί 

την ταλαιπωρία αλλά και τα… έξοδα που τα σκέφτεται καθένας για την 

επιλογή του τόπου διακοπών του. 

Β. ΩΡΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ 

-Με τον πρώτο τρόπο (αεροπορικώς) θα χρειαστείτε από 3 έως και 5 

ώρες. Η πτήση από Νάξο προς Αθήνα διαρκεί 30-35 λεπτά. Μετά µόλις 

φτάσετε στο διεθνές αεροδρόµιο της Αθήνας, και αφού κάνετε το τσεκ-

ιν, θα περιµένετε για την επόµενη πτήση της Καβάλας. Η αναµονή σας 

µπορεί να φτάσει και τις 4 ώρες (το πιο συνηθισµένο είναι 2,5 µε 3 

ώρες). Η πτήση για Καβάλα διαρκεί περίπου 1 ώρα και µε ελάχιστη 

κούραση αλλά πολύ ενθουσιασµό του τεράστιου αεροδροµίου της Αθή-

νας και των αεροπλάνων του, θα φτάσετε στην «Ελευθερούπολη» της 

Καβάλας (µια κωµόπολη του Ν. Καβάλας). Στη συνέχεια παίρνετε ένα 

ταξί και κατευθύνεστε προς την πανέµορφη πόλη της Καβάλας. 

-Με το δεύτερο τρόπο (θαλάσσια-οδικώς) µάλλον θα χρειαστείτε τον 

περισσότερο χρόνο και τις περισσότερες… αντοχές! Θα χρειαστείτε πε-

ρίπου 17 ώρες µε το δικό σας αυτοκίνητο και γύρω στις 20 ώρες µε το 

λεωφορείο της γραµµής. Ακούγεται λίγο υπερβολικό αλλά στην ουσία 

µε τόσα πράγµατα που θα δείτε στη διαδροµή δεν θα καταλάβετε πότε 

θα φτάσετε… (βλ. Γ. ΤΙ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ) Το καράβι ως 

γνωστόν για την Αθήνα κάνει γύρω στις 6 ώρες. Μετά αν έχετε το δικό 

σας αυτοκίνητο θα βγείτε κατευθείαν στην εθνική οδό Αθηνών-Λαµίας 

και από εκεί θα ακολουθείτε τις πινακίδες ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ, µετά ΠΡΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ µέχρι που να φανούν και οι πινακίδες που δείχνουν το  

Περιηγήσεις 
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δρόµο για τον τελικό µας προορισµό. Το ταξίδι θα κρατήσει ανάλογα µε την ταχύτητα που τρέχετε γύρω 

στις 9 ώρες, συν κάποιο χρόνο που θα αφιερώσετε στις στάσεις για ξεκούραση και φαγητό. Αν όµως επιλέ-

ξετε το λεωφορείο, θα πρέπει να κατευθυνθείτε στον Κηφισό (στάση υπεραστικών λεωφορείων Αθήνας) 

είτε µε αστική συγκοινωνία είτε µε ταξί. Μετά θα πρέπει να περιµένετε για κάποιες ώρες µέχρι που να φύ-

γετε µε το λεωφορείο, το οποίο κάνει γύρω στις 9:30 ώρες. 

-Με το συνδυασµό των τρόπων υπολογίζονται από τα παραπάνω ανάλογα και µε την αναµονή για το επό-

µενο µεταφορικό µέσο. 

Γ. ΤΙ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

-Ο πρώτος τρόπος έχει να µας φέρει σε επαφή µε τις «αεροµεταφορές» αλλά και µε τον τρόπο που λειτουργούν τα 

µεγάλα αεροδρόµια. ∆υστυχώς δεν µπορούµε να γνωρίσουµε κάτι παρόµοιο στο νησί µας αλλά πολύ δύσκολα και 

σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Το πρώτο που θα σας κάνει εντύπωση είναι το µέγεθος του αεροδροµίου. Όχι µόνο το 

κτήριο που δεσπόζει επιβλητικό αλλά και ο αεροδιάδροµος (χώρος που προσγειώνετε το αεροπλάνο) που χάνετε στα 

µάτια µας και δεν µπορούµε να διακρίνουµε το… τέλος του! «Και που είστε ακόµη…!» θα σας έλεγα αν ήµουν δί-

πλα σας, µια και το εσωτερικό του αεροδροµίου είναι πολύ όµορφο, καθαρό, ψηλό, ΥΠΕΡ-σύγχρονο και γεµάτο … 

(τι άλλο;) Ενθουσιασµένους ανθρώπους!!! Στη συνέχεια θα κάνετε έλεγχο εισιτηρίων (check-in) και θα έχετε λίγες 

ώρες να περιπλανηθείτε στο αεροδρόµιο. Μαγαζιά µε αρώµατα, ηλεκτρονικά, βιβλία, φαγώσιµα είδη, λουλούδια, 

περιοδικά, είδη δώρων, αποκλειστικά σοκολάτες, θα σας κάνουν να µη θέλετε να φύγετε από εκεί! Επίσης πρέπει να 

δείτε το µουσείο µε τα ευρήµατα του χώρου του αεροδροµίου όταν ανασκαβόταν και µε τον προτοµή του Ελευθέρι-

ου Βενιζέλου, του µεγάλου πολιτικού της Ελλάδος που έχει αφήσει και το όνοµά του στο αεροδρόµιο αυτό. Για να 

µη ξεχνιόµαστε, εκτός από το αεροδρόµιο, θα ενθουσιαστείτε πολύ και µε το αεροπλάνο, τη… «θέα» που έχει από 

κάτω αλλά και τον τρόπο που λειτουργεί το σύστηµα απογείωσης, προσγείωσης και ασφαλείας. 

-Με το δεύτερο τρόπο συναντάτε εξίσου ωραία και πρωτόγνωρα και τους περισσότερους πράγµατα. Το καράβι είναι 

πλέον σε όλους διαδεδοµένο και δεν πρόκειται να κάνω λόγο γι’ αυτό. Σε αυτό που θα αναφερθώ είναι το οδικό τα-

ξίδι από την Αθήνα προς την Καβάλα. Είναι µια αρκετά µεγάλη διαδροµή που µπορεί να και να συµπεριλάβει πράγ-

µατα που δεν βλέπουν άλλοι που ταξιδεύουν κοντινότερα. Καταρχήν ένα καινούργιο πράγµα που θα δείτε είναι τα 

διόδια, εκεί που καταβάλουµε και κάποια χρήµατα (2,50€) για τη συντήρηση και την επέκταση των δρόµων.  Όλα 

αυτά που θα ακούσετε τώρα είναι στην «Εγνατία Οδό», µια καινούργια οδό που ενώνει Ευρώπη και Ανατολή. Κα-

νείς µπορεί να καταλάβει ότι είναι καινούργια από τις επιβλητικές, τεράστιες, καταπράσινες ταµπέλες και επισηµάν-

σεις που σε προειδοποιούν για καθετί που συναντάς και βλέπεις. Το δεύτερο που σύντοµα όλοι συναντούν µε το που 

φεύγουν από την Αθήνα κατευθυνόµενοι προς Λαµία είναι µια πολύ µεγάλη γέφυρα που στην ουσία δεν ενώνει τί-

ποτα αλλά εξυπηρετεί στο να αποκτούν οι επισκέπτες της συναρπαστική θέα από πάνω της. Έχει δηµιουργηθεί ένας 

πολύ µεγάλος κλειστός χώρος που φιλοξενεί διάφορα καταστήµατα και σνακ µπαρ, που µπορεί εκεί ο κάθε ταξιδιώ-

της να κάτσει και να ξεκουραστεί αλλά και να αγοράσει πράγµατα, βλέποντας πολλά χιλιόµετρα δρόµου και αυτοκί-

νητα να παίρνουν ενώ εκείνοι έχουν την αίσθηση ότι βρίσκονται σε αεροπλάνο. Στη συνέχεια θα συναντήσετε τα 

λεγόµενα «Τέµπη» και µαζί (µάλλον πιο πριν) το «πέταλο» του Μαλλιακού, γνωστό για τα πολλά ατυχήµατα που 

έχουν συµβεί στην περιοχή εκείνη. Η κοιλάδα των Τεµπών θα σας µαγέψει µε το συνδυασµό: πρασινάδας, νερού, 

αγγειοπλαστικής έκθεσης, πολλών διάφορων µικρών µαγαζιών µε περίεργα µικρά αλλά και µεγάλα πράγµατα, σιδη-

ροδροµική γραµµή, γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες του Πηνειού, εκκλησίτσα. Και το τελευταίο πράγµα που θα 

σας εντυπωσιάσει (πριν φτάσετε στην Καβάλα φυσικά) είναι τα τούνελ και οι γέφυρες. Υπάρχει µία πολύ µεγάλη 

υπόγεια διάβαση πριν µπείτε στον Ν. Καβάλας που για να τη διασχίσετε θα χρειαστείτε 57δευτερόλεπτα, σύµφωνα 

µε τη δική µου µέτρηση. Είναι σχετικά µεγάλη για την Ελλάδα και θα σας φανεί πολύ όµορφα, αν και για λίγους 

λίγο… τροµακτικά! 
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Η πόλη και ο νομός της Καβάλας 

Α. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (στοιχεία: «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Γιοβάνη» των εκδόσεων Χ. Γιοβάνη 1978 στη δηµοτική) 

Η Καβάλα είναι πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας και έχει το σπου-

δαιότερο εµπορικό κέντρο της. Είναι χτισµένη αµφιθεατρικά, στη θέση 

της αρχαίας Νεάπολης (που ήταν επίνειο των Φιλίππων) στο βόρειο 

άκρο του κόλπο της, απέναντι από τη Θάσο. Στην πόλη της Καβάλας, 

και πρωτεύουσα του νοµού Καβάλας, έχει την έδρα της η Ιερά Μητρό-

πολη Φιλίππων, Νεάπολης και Θάσου. Μετά τη  Μικρασιατική κατα-

στροφή εγκαταστάθηκαν στην Καβάλα 25.000 περίπου Έλληνες. Στη 

διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου παραχωρήθηκε από τους Γερµα-

νούς στους Βούλγαρους, επιστράφηκε όµως µετά τη συνθηκολόγηση. 

Σήµερα η Καβάλα είναι το κυριότερο λιµάνι της Βόρειας Ελλάδας µετά 

τη Θεσσαλονίκη. Είναι σπουδαίο κέντρο επεξεργασίας καπνού (κυρίως 

παλαιότερα) και θεωρείτε από τις πιο όµορφες βορειοελλαδίτικες πόλεις. 

∆εν είναι εξακριβωµένο που οφείλει η πόλη το όνοµά της. Μπορεί να την ονόµασαν έτσι οι Γενουάτες ε-

πειδή όταν τη βλέπει κανείς από τη θάλασσα έχει σχήµα αλόγου («καβάλο») Μπορεί όµως να ονοµάστηκε 

έτσι γιατί εκεί µετοίκησαν κάτοικοι της αρχαίας «Σκαβάλας». Πάντως η Καβάλα άρχισε να αναφέρετε µό-

νο µετά από την κατάκτησή της από τους Τούρκους το 1387. Πριν οι βυζαντινοί την ονόµαζαν Χρυσούπο-

λη καθώς και πιο παλιά ονοµαζόταν Νεάπολη. 

 

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΜΟΥΣΕΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ) 

 

Η πόλη της Καβάλας και γενικότερα ο ευρύτερος νοµός έχει να κάνει µε πολλά ιστορικά στοιχεία που 

µπορείτε εσείς να δείτε όταν επισκεφτείτε αυτή την πόλη. 

Παρακάτω υπάρχουν όλα τα µουσεία της Καβάλας: 

• Μουσείο Καβάλας 

• Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο (∆ηµοτικό Μουσείο Καβάλας) 

• ∆ηµοτικό Μουσείο Καπνού 

• Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

• Μουσείο Μεχµέτ-Αλή 

• Μουσείο Καπαδοκίας 

 

Το Φρούριο της Καβάλας—Στο κέντρο της  

πόλης, πάνω από το λιµάνι 

Ο Όλυµπος, το 

ψηλότερο βουνό 

της Ελλάδας, όπως 

φαίνεται από την 

εθνική οδό από και 

προς την Καβάλα. 

Ο Πηνειός  

ποταµός όπως 

φαίνεται από τη 

γέφυρα για πεζούς 

που βρίσκεται 

στην Κοιλάδα 

των Τεµπών. 
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Παρακάτω υπάρχουν όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι της Καβάλας: 

۩ Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων (αρχαίο θέατρο)  

۩ Το βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας (εκεί βαπτίστηκε η πρώτη Ελληνίδα 

Χριστιανή) 

۩ Οι φυλακές του Αποστόλου Παύλου 

۩ Κάστρο 

۩ Καµάρες (παλιό υδραγωγείο Καβάλας) 

Σηµαντικές εκκλησίες της Καβάλας: 

• Παναγία (η πρώτη Χριστιανική εκκλησία που χτίστηκε στην Καβάλα) 

• Αϊ-Γιάννης (η δεύτερη εκκλησία µετά την Παναγία) 

• Άγιος Νικόλαος (εκκλησία που χτίστηκε προς τιµήν του Αποστόλου Παύλου που σε εκείνο το µέρος 

πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του. Έχει αναρτηθεί σε εκείνο το µέρος σήµερα ένα ψηφιδωτό µε την ει-

κόνα του µεγάλου αυτού Απόστολου. 

 

Γ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Παρακάτω σας παρουσιάζονται όλες οι περιοχές της Καβάλας µε το όνοµά τους και τον αριθµό του αστι-

κού λεωφορείου που την εξυπηρετεί. 

 

Ανατολικά: 

• Άγιος Αθανάσιος [2] 

• Άγιος Τρύφωνας (Εργατικές Κατοικίες) [3] 

• Περιγιάλι (Καράορµαν) [2] 

• Σφαγεία [1] 

• Τίµιος Σταυρός (Σούγελο) [2] 

• Νέα Καρβάλη (ΠΡΟΑΣΤΙΟ - ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ) [ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ] 

Νοτιοανατολικά: 

• Αγία Βαρβάρα [1] 

• Πεντακόσσια [1] 

• Παναγία [ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ-ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ] 

∆υτικά: 

• Άγιος Λουκάς [5] 

• Αγία Παρασκευή [4] ΚΑΙ [5] 

• Βύρωνας [1] 

• Νεάπολη (∆ΕΠΟΣ) [10] 

• ∆εξαµενή [2] 

• Χίλια [2] 

Νότιοδυτικά: 

• Κηπούπολη [4] 

• Καλαµίτσα [8] 

• Παλιό (ΠΡΟΑΣΤΙΟ) [ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ] 

Βόρεια: 

• Ποταµούδια [11] 

• Προφήτης Ηλίας [6] 

• Άγιος Παύλος [ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ] 

 

Το κέντρο του Νοµού 

Αρχαίο θέατρο Φιλίππων 
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Νότια: 

• Άγιος Γεώργιος [ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ] 

• Άγιος Ιωάννης [ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ] 

• Κέντρο 

 

Υπεραστικές μετακινήσεις γύρω από την Καβάλα και οι προτάσεις μας 

Η Καβάλα είναι ένα κέντρο που µπορεί να σας µεταφέρει σε πολλά µέρη που είναι σχετικά κοντά. 

Μερικά από αυτά είναι: 

• ∆ράµα: 1 ώρα 

• Σέρρες: 2 ώρες 

• Κοµοτηνή: 1 ώρα και 30 λεπτά  

• Θεσσαλονίκη: 2 ώρες και 15 λεπτά 

• Ξάνθη: 1 ώρα 

• Αλεξανδρούπολη: 2 ώρες και 30 λεπτά (δεν υπάρχει λεωφορείο της γραµµής από Καβάλα) 

• Χαλκιδική: 2 ώρες (δεν υπάρχει λεωφορείο της γραµµής από Καβάλα) 

 

 

ΕΜΕΙΣ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ:  

• Το σπήλαιο της Λυσιστράτης -Σέρρες- Εκεί µπορείτε να δείτε σταλακτίτες και σταλαγµίτες εκατο-

ντάδων αιώνων που πραγµατικά θα σας µαγέψουν σε µία τεράστια σπηλιά. 

• Λίµνη Κερκίνη -Σέρρες- Μία πολύ µεγάλη λίµνη που συνδυάζει το νερό µε το απέραντο πράσινο και 

ταυτόχρονα την ιδιαίτερη πανίδα. 

• Ουρανούπολη Χαλκιδικής -Χαλκιδική- Μια πολύ ωραία γραφική πόλη. Από εκεί µεταφέρονται και 

όλοι οι πιστοί στο Άγιον Όρος µε ένα καραβάκι. 

• Θεσσαλονίκη – ∆είτε την πανέµορφη συµπρωτεύουσα και θαυµάστε το λευκό πύργο αλλά και πολλά 

άλλα… 

• ∆ράµα – Επισκεφτείτε το κέντρο της ∆ράµας, που έχει τα περίφηµα νερά της και της πάπιες της, πάνω 

από τα οποία υπάρχουν καφετέριες και εστιατόρια, δίπλα από την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, αλλά και 

κάντε τα ψώνια σας στην πολύ φθηνή αγορά της. 

Ουρανούπολη Χαλκιδικής: Το καράβι που µεταφέρει τους πιστούς 

στο Άγιον Όρος που βρίσκεται λίγο πιο κάτω 

Λίµνη Κερκίνη 

Σέρρες 
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Εργάστηκαν οι µαθητές: 

Κουφόπουλος 

Γιώργος 

Κουφοπούλου 

Φωτεινή 

 

Λύστε σταυρόλεξα 

Sudokou και 

διαβάστε 

ξεκαρδιστικά 

ανέκδοτα! 

∆ιασκέδαση 

9 4       5     7 

          3     8 

    2 9     4     

5 3   4   7 6     

                  

    6 3   8   5 9 

    8     4 5     

6     5           

7     1       4 2 

Su Doku 
Στα λευκά κελιά πρέπει να τοποθετηθούν οι αριθµοί από το 1 έως το 9 

σύµφωνα µε τους παρακάτω κανόνες: 

1. Στην κάθε σειρά και στην κάθε στήλη πρέπει να εµφανίζονται όλοι 

οι αριθµοί από το 1 έως το 9. 

2. Το ίδιο και σε κάθε µπλοκ τετραγώνων 3x3 που περιβάλλεται από 

µία χοντρότερη γραµµή. 

3. Σε καµία σειρά, στήλη ή µπλοκ δεν µπορεί να υπάρχει δύο φορές ο 

ίδιος αριθµός. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανέκδοτα: 
Πως λέγεται… 

…αυτό που είναι κόκκινο και σκουπίζει το δάσος; 

Κοκκινοσκουπίτσα 

…αυτό που το συναντάµε σπάνια στη θάλασσα και µας χαιρετάει; 

Χελώνα «Χαιρέτα-Χαιρέτα» 

…η τούρτα στη Θεσσαλονίκη; 

Μπουγάτσα µε κεριά 

…το λουλούδι που ρίχνει σφαλιάρες; 

Φαπαρούνα 

… η κόλλα που βήχει 

Γκ-UXU 

…το βλίτο που είναι αγχωµένο; 

Πανικόβλιτο 

…το πούρο σε τιµή ευκαιρίας; 

Κελεπούρο  

…το χαλασµένο γιο-γιο; 

Γιο-γιοκ 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

Σταυρόλεξο 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. Λαϊκά το οινοπωλείο. 

2. Μπουένος…: η πρωτεύουσα της Αργεντινής – Άψυχο υλικό σώµα. 

3. Είναι και το παρισινό «Λίντο» - Επαγγελµατίες και βιοτέχνες  ασφαλίζει (αρχικά). 

4. Επιφώνηµα θεατρικής γαλαρίας – Τζο…: τραγουδιστής της ροκ – Αθόρυβη… ρόδα. 

5. Μάρκα απορρυπαντικού για πλυντήρια - …και Βαντσέτι: πρωταγωνιστές υπόθεσης που συντάραξε τις Η.Π.Α. το 1921. 

6. Έτσι αρχίζει ο …. Χορός – Χώρα και οµώνυµη λίµνη της Αφρικής – Ταµείο Σύνταξης Νοµικών. 

7. Μόλις… αρχαίων – Λοφίο κόκορα. 

8. ∆ιευρύνσεις των φλεβών – Γαλλική εκδοτική εταιρία. 

9. Παριστάνει… και την οσία – Πήλινο δοχείο για νερό. 

10. Ένα τυχερό παιχνίδι – Θυµίζει… υποσχέσεις πολιτικών. 

11. Μόλις, προ ολίγου – ∆ικαίωµα ελεύθερης µετακίνησης – Το νόµισµα της Ρουµανίας. 

12. Κανονικός (ξ.λ.) – Σιρόπι από ζάχαρη και ασπράδια αβγών (ξ.λ.). 

13. ∆ιπλό… στην υγεία µας – Ιπποτικό µυθιστόρηµα του Γ. Σκοτ. 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. ∆υσάρεστα στην ακοή – Τζέιµς…: Ήρωας του Ίαν Φλέµινγκ. 

2. Αραβικό νόµισµα – Ανήκει στις δελφινίδες – Παραγωγική κατάληξη επιθέτων και ουσιαστικών. 

3. Νήµα επίχρυσο που χρησιµοποιείτε στο κέντηµα. 

4. Τα αρχικά του ελληνικού σήµατος προσκόπων – Χαρακτηρίζεται και διατηρητέο – Άλαλη… µάνα. 

5. Όσες φορές (αρχ.) – Βραζιλιάνικος χορός. 

6. Ραβδί παχύτερο στη µία στη µία του άκρη – Ξανά, εκ νέου. 

7. Οργανισµός κρατών που εξάγυν πετρέλαιο (αρχικά) – Μεγάλο ποτάµι της Αφρικής. 

8. Βρίσκονται στη…Σύρο – «Άξιον …»: ποιητικό έργο του Ελύτη – Περήφανα ζώα. 

9. Περιποίηση του σπιτιού – Είδος καρπού – Λύνω… αθόρυβα. 

10. Αρχικά γυναικείας οργάνωσης – Ο κόσµος ως δηµιουργία του Θεού - …Τσε: ο ιδρυτής του ταοϊσµού. 

11. Νησί του Αιγαίου που ανήκει στη Τουρκία – Τοποθέτηση αντικειµένου µέσα σε άλλο. 

12. Οργανισµός για… άνεργους (αρχικά) – Ένας… µυελός. 
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 Ανέκδοτα 

Ποιο είναι το άκρον άοτον… 

…της τεµπελιάς; 

Να περιµένεις µε το σέικερ στο χέρι τον επόµενο σεισµό! 

 

…της ταχύτητας; 

Να κλειδώσεις ένα συρτάρι και να προλάβεις να βάλεις µέσα το κλειδί! 

 

…της ατυχίας; 

Να τρέχεις σε έναν αγώνα δρόµου µόνος σου και να βγαίνεις τελευταίος! 

 

 

Μια οικογένεια βλάχων αποφάσισε να κατέβει για διακοπές στην πρωτεύουσα. Από τη µέση της διαδρο-

µής και µετά ακουγόταν σε διαστήµατα ένας θόρυβος στο κάτω µέρος του αυτοκινήτου. Ο οδηγός σε κά-

ποια στιγµή δεν το άντεξε και πήγε το αµάξι σε ένα συνεργείο. Μπαίνει µέσα στο συνεργείο και λέει στον 

τεχνικό: «Κατ-κατ, καπ-καπ κατ-καν «γκαπ-γκαπ» »! 

 

 

Πως πέθανε το τελευταίο ποντιο ψάρι; 

Βγήκε για ηλιοθεραπεία! 
 

Γελοιογραφία 
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Εργάστηκε η µαθήτρια: 

Μαργαρίτη 

Πηνελόπη 

Άγρια, σπάνια, Άγρια, σπάνια, Άγρια, σπάνια, Άγρια, σπάνια, 
πανέµορφα και πανέµορφα και πανέµορφα και πανέµορφα και 
προς εξαφάνιση τα προς εξαφάνιση τα προς εξαφάνιση τα προς εξαφάνιση τα 
ζώα που θα ζώα που θα ζώα που θα ζώα που θα 
γνωρίσετε!!!γνωρίσετε!!!γνωρίσετε!!!γνωρίσετε!!!    

Άγρια φύση 

Αγριόγατα (Felix sylvestris) 

        Η αγριόγατα ζει στην Κ. Ευρώ-

πη , Ισπανία, Ιταλία, Βαλκάνια. Στην 

Ελλάδα βρίσκεται σε ολόκληρη την 

Ηπειρωτική και νησιώτικη χώρα. 

     Περιγραφή : Μοιάζει µε το οικια-

κό είδος αλλά είναι µεγαλύτερου µε-

γέθους. Το τρίχωµα της είναι µακρύ, 

σκληρό και πυκνό  µε χρώµα καστα-

νόγκριζο και µαύρες ραβδώσεις στην 

ουρά της. Έχει µήκος σώµατος 47-80  εκατ. και βάρος 5-10 κιλ. Είναι 

ζώο το οποίο κατηγορείται  για καταστροφές που προκαλεί  σε νεοσ-

σούς και µικρά ζώα. 

Είναι είδος δασόβιο.  Προτιµά µεγάλα και πυκνά δάση από πλατύ-

φυλλα ή και µικτά, οπωσδήποτε όµως µακριά από ανθρώπινες δραστη-

ριότητες. Ζει  επίσης σε θαµνότοπους και γυµνές  ορεινές εκτάσεις 

ύψους µέχρι 3.00 0 µ. 
    Η τροφή  της αποτελείται από µικρά θηλαστικά ( κυρίως ποντικούς) 

εδαφόβια πτηνά, αυγά, ψάρια, βατράχια, έντοµα. Σπάνια επιτίθεται σε 

ζαρκάδια και µικρά ελάφια. 
     Είναι είδος που κινείται  κυρίως την νύχτα, δεν είναι είδος κοινωνι-

κό  εκτός από την περίοδο αναπαραγωγής ζει µονήρες  . Η αγριόγατα 

σηµαδεύει την περιοχή  ενδηµίας µε εκκρίσεις οσµοποιών αδένων  και 

µε  ξύσιµο  του φλοιού των δένδρων και των  θάµνων. Από την περιοχή 

αυτή βγαίνει  λίγες φορές  όταν έχει ανάγκη  κατανάλωσης  µεγαλύτε-

ρης ποσότητας τροφής. Η κίνηση της στο χιόνι είναι δύσκολη  λόγω  

της κατασκευής των πελµάτων της. 

     Είναι δυνατή η επιµειξία  µε την οικιακή γάτα , διάρκεια ζωής της 

αγριόγατας  12-15 χρόνια 

 

Δελφίνι 
Τα δελφίνια ανήκουν στην 

τάξη των κητωδών (78 είδη 

περίπου) όπως και οι συγγε-

νικές τους φάλαινες. Οι πρό-

γονοι των σηµερινών δελφι-

νιών εµφανίστηκαν πριν από 

65.000.000 χρόνια και οι ει-

δικοί υποστηρίζουν ότι ήταν 

χερσαία θηλαστικά που µε 

την πάροδο του χρόνου προ-

σαρµόστηκαν στο υγρό στοι-

χείο και έγιναν αµφίβια, προ-

τού εξελιχθούν σε θαλάσσια θηλαστικά. 

Αναπνέουν µε πνεύµονες και διατηρούν, όπως ο άνθρωπος, σταθερή τη 

θερµοκρασία του σώµατός τους ανεξάρτητα από αυτήν του περιβάλλο-

ντος. Καλύπτονται από ένα παχύ στρώµα λίπους, το οποίο προσφέρει  
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µόνωση και βοηθά στην κολύµβηση. Τα θωρακικά πτερύγια βοηθούν επίσης στην κολύµβηση, το ουραίο 

χρησιµοποιείται για ώθηση, ενώ το ραχιαίο προσφέρει ισορροπία µέσα στο νερό.  

Στο µεγάλο και καµπύλο µέτωπό τους βρίσκεται το σύστηµα ηχοεντοπισµού, ένα είδος σόναρ, µε τη βοή-

θεια του οποίου προσανατολίζονται, εντοπίζουν την τροφή και επικοινωνούν µεταξύ τους. Επίσης, µπο-

ρούν και επικοινωνούν µε σφυρίγµατα, κρότους και ήχους που παράγουν µε τα σαγόνια τους. Τα δελφίνια 

φαίνεται να έχουν αναπτύξει ένα είδος επικοινωνίας, το οποίο οι επιστήµονες δεν έχουν καταφέρει να απο-

κωδικοποιήσουν.  

Μετά την ηλικία των πέντε ετών είναι ικανά προς αναπαραγωγή και κάθε δύο µε τρία χρόνια, έπειτα από 

κύηση 12 µηνών, γεννούν ένα µικρό, µήκους περίπου 1µ., το οποίο θηλάζει και παραµένει µε τη µητέρα 

του τρία έως έξι χρόνια.  

Στις ελληνικές θάλασσες απαντώνται εννέα είδη δελφινιών από ένα σύνολο τριάντα δύο ειδών που παρα-

τηρούνται παγκοσµίως. Από αυτά τα πιο συνηθισµένα είναι τέσσερα: το ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus), 

το ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba), το κοινό (Delphinus delphis), και µε µικρότερη παρουσία το στα-

χτοδέλφινο (Grampus griseus). Πολύ πιο σπάνια συναντώνται το Μαυροδέλφινο, η Ψευδοόρκα, η Όρκα το 

Στενόρυγχο δελφίνι και η µικρή Φώκαινα.  

Κίνδυνοι - Απειλές: Οι φυσικοί εχθροί των δελφινιών είναι ελάχιστοι. Κι όµως τα δελφίνια κινδυνεύουν 

στη Μεσόγειο καθώς και παγκόσµια. εξαιτίας µιας σειράς ανθρώπινων δραστηριοτήτων:  

Η θαλάσσια ρύπανση: Ίσως, ο κυριότερος κίνδυνος για την επιβίωση των κητωδών. Καθώς τα δελφίνια 

βρίσκονται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας συγκεντρώνουν µεγάλες ποσότητες τοξικών ουσιών στο 

σώµα τους. Ένα µεγάλο µέρος αυτών περνάει µέσω του θηλασµού και στις επόµενες γενεές. Μερικοί από 

τους ρυπαντές είναι τόσο τοξικοί ή συγκεντρώνονται σε τόσο µεγάλες ποσότητες που προκαλούν άµεσο 

θάνατο. Συχνότερα όµως, εξασθενούν τον οργανισµό, προκαλούν επιπλοκές στην αναπαραγωγή, χρόνιες 

ασθένειες ή δυσλειτουργίες και κατά συνέπεια απειλούν την επιβίωσή των δελφινιών.  

Η τυχαία σύλληψή τους σε αλιευτικά εργαλεία: Η χρήση αφρόδιχτων και το λαθραίο ψάρεµα µε δυναµίτι-

δα ευθύνονται για το θάνατο χιλιάδων δελφινιών και άλλων θαλάσσιων θηλαστικών κάθε χρόνο.  

Η υπεραλίευση: Η όλο και µεγαλύτερη απαίτηση του ανθρώπου για τροφή από τη θάλασσα έχει σαν αντί-

κτυπο την εξάντληση των αλιευτικών πόρων, επηρεάζοντας άµεσα την επιβίωση των δελφινιών. ∆ελφίνια 

που πιθανά δυσκολεύονται να εντοπίσουν τροφή, έλκονται από τη λεία που είναι παγιδευµένη στα δίχτυα 

και δηµιουργούν συχνά ζηµιές στα αλιευτικά εργαλεία µε οικονοµικό αντίκτυπο στους αλιείς.  

Η εσκεµµένη θανάτωσή τους: Η φαλαινοθηρία ξεκίνησε πριν εκατοντάδες χρόνια. Ένα, ένα τα είδη των 

µεγάλων φαλαινών αλιεύθηκαν σε σηµείο να κινδυνεύουν µε εξαφάνιση. Το 1986, µετά από συντονισµέ-

νες προσπάθειες πολλών περιβαλλοντικών οργανώσεων συµφωνήθηκε η απαγόρευση της φαλαινοθηρίας.. 

Επίσης, Πολλά είδη δελφινιών αλιεύονται τώρα πιο έντονα σε σχέση µε το παρελθόν στην προσπάθεια να 

αντικατασταθεί το κρέας της φάλαινας στην αγορά, µετά την επίσηµη απαγόρευση της φαλαινοθηρίας. 

Παρόλα αυτά, εκατοντάδες φαλαινών αλιεύονται ακόµα µε την δικαιολογία της επιστηµονικής έρευνας. 

Παράλληλα, η ανταγωνιστική σχέση των δελφινιών µε τους ψαράδες είναι µια άλλη περίπτωση σκόπιµης 

θανάτωσης δελφινιών, όπου έχουν αναφερθεί µεµονωµένες περιπτώσεις µε χρήση κυνηγετικών όπλων και 

δηλητηριασµένων ψαριών.  

Η υποβάθµιση της παράκτιας ζώνης: Είδη όπως το ρινο-

δέλφινο, που ζουν σε παράκτιες περιοχές δέχονται 

άµεσα τις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της 

παράκτιας ζώνης. Μεγάλα έργα όπως η κατασκευή µε-

γάλων λιµανιών, ιχθυοκαλλιεργειών και η έντονη αν-

θρώπινη δραστηριότητα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην 

ισορροπία του της παράκτιας οικοσυστήµατος.  

Η σκόπιµη σύλληψή τους: Πρόβληµα αποτελεί σε διε-

θνές επίπεδο η σύλληψη δελφινιών, τα οποία στη συνέ-

χεια τίθενται σε καθεστώς αιχµαλωσίας για ποικίλους 

λόγους (δελφινάρια, στρατιωτικά πειράµατα, κ.ά).  
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Λιοντάρι 
Το λιοντάρι (Panthera leo) είναι σαρκοφάγο θηλαστικό της οικο-

γένειας των αιλουροειδών. Το αρσενικό λιοντάρι εύκολα αναγνω-

ρίζεται από την χαίτη του και µπορεί να ζυγίζει µέχρι και 250 κι-

λά (550 λίβρες). Τα θηλυκά είναι πολύ µικρότερα, ζυγίζουν µέχρι 

και 136 κιλά (300 λίβρες). Στις άγριες περιοχές τα λιοντάρια ζουν 

για περίπου 10-14 χρόνια, ενώ στην αιχµαλωσία µπορούν να ζή-

σουν περισσότερα από 20. Τα λιοντάρια είναι αρπακτικά σαρκο-

φάγα που ζουν σε οικογενειακές οµάδες. Η οικογένεια αποτελεί-

ται από διάφορα ενήλικα θηλυκά, νεογνά και των δύο φύλων, και 

ένα ή περισσότερα ανεξάρτητα αρσενικά που ζευγαρώνουν µε τα 

ενήλικα θηλυκά. Παλιά υπήρχε η αντίληψη ότι τα θηλυκά έκαναν το µεγαλύτερο µέρος του κυνηγιού 

στην οµάδα, ωστόσο σήµερα είναι γνωστό ότι τα αρσενικά συµβάλλουν πολύ περισσότερο στο κυνή-

γι. Τόσο τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά αµύνονται ενάντια σε εξωτερικούς εισβολείς. Τα αρσενικά 

αποβάλλονται από την υπερηφάνεια ή φεύγουν από µόνα τους όταν φθάσουν στην ωριµότητα. Όταν ή 

εάν ένας αρσενικός συνασπισµός παίρνει µια οµάδα και αντικαθιστά τον προηγούµενο συνασπισµό, οι 

κατακτητές συχνά σκοτώνουν οποιαδήποτε νεογνά στα οποία δεν ήταν πατέρες. 
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Εργάστηκε 

ολόκληρη η 

συντακτική 

οµάδα 

Μελετήστε τα 

αποκαλυπτικά 

αποτελέσµατα της 

έρευνάς µας µε 

θέµα: «Η 

εκπαίδευση» 

Έρευνα 

Ευχαριστούµε πολύ 

την καθηγήτρια της 

πληροφορικής του 

Γυµνασίου µας, κα. 

Ελένη Αγγελή για 

την πολύτιµη 

βοήθειά της! 

Όπως και σε κάθε τεύχος µας, µία ακόµη έρευνα έρχεται να φέρει στο 

φως κάποια αποτελέσµατα που µπορεί να είναι σηµαντικά για την εξέλι-

ξη µερικών πραγµάτων! 

Φέτος όµως πρέπει να πούµε ότι καινοτοµήσαµε στη διεξαγωγή της 

έρευνας χρησιµοποιώντας µία ακόµη υπηρεσία του διαδικτύου. Σε µία 

ιστοσελίδα ανέβηκε το ερωτηµατολόγιο (kivotosg.blogspot.com) από 

εκεί όπου οι µαθητές απάντησαν. Η έρευνα διήρκησε συνολικά µία περί-

που βδοµάδα.  

Παρακάτω σας παρουσιάζεται η τέταρτη κατά σειρά έρευνά µας που 

έχει θέµα την εκπαίδευση. Σχολείο, βιβλία, καθηγητές, µαθήµατα, αί-

θουσες και οργάνωση έρχονται να κριθούν από τους σίγουρα έµπειρους 

µαθητές!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το 

πρώτο γράφηµα φαίνεται πως οι µαθητές δεν έχουν ξεκουραστεί καλά 

από τις διακοπές του καλοκαιριού. Και για αυτό φταίει µάλλον η διάρ-

κειά του. 

Νοµίζετε πως φτάνουν οι διακοπές του 

καλοκαιριού για να ξεκουραστείτε από τα 

µαθήµατα;

ΝΑΙ 21%

ΚΑΘΟΛΟΥ 

21%

ΛΙΓΟ 56%

Πώς θα χαρακτηρίζατε των αριθµό των µαθητών ανά 

τάξη;

ΜΕΤΡΙΟ 52%

ΚΑΚΟ 12%ΚΑΛΟ/ΠΟΛΎ 

ΚΑΛΟ 36%
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Από το γράφηµα της προηγούµενης σελίδας καταλαβαίνουµε πως ο χωρισµός των µαθητών ανά 

τάξη, σύµφωνα µε τους µαθητές, είναι καλός. Το άθροισµα του ποσοστού αυτού που απαντάει Κακό µε 

αυτού που αµφιταλαντεύεται απαντώντας Μέτριο (48%) είναι πολύ µικρότερο από εκείνο του Μέτριο 

και Καλό/Πολύ Καλό (64%). 

Από το παραπάνω γράφηµα µπορούµε να δούµε πως οι περισσότεροι µαθητές απάντησαν Βιβλία 

και Σχολικά Κτήρια. Εποµένως σε αυτά τα δύο πρέπει κατά τη γνώµη τους να γίνουν οι περισσότερες 

αλλαγές. 

 

 

 

∆υστυχώς αυτή η ερώτηση φέρνει 

στο φως µια κακή αλήθεια που δεν 

θέλει καλή την υλικοτεχνική υπο-

δοµή του σχολείου, µια και το αρ-

νητικό ποσοστό µαζί µε το ουδέτε-

ρο υπερτερούν πάρα πολύ σε σχέση 

µε το θετικό. 

 

 

 

 

 

 
 

Η διάρκεια των διαλειµµάτων από 

ότι βλέπουµε είναι µέτρια. Έρχεται 

όµως να συµπληρώσει το ποσοστό 

Πολύ Καλή που είναι µηδενικό 

πως ίσως να πρέπει να γίνουν κά-

ποιες µικρές σωστές και αποτελε-

σµατικές αλλαγές. 

Σε ποιον τοµέα του εκπαιδευτικού συστήµατος πιστεύετε ότι πρέπει 

να υπάρξουν αλλαγές;

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ 

30%

ΒΙΒΛΙΑ 30%

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

21%

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 17%

Πώς θα χαρακτηρίζατε την υλικοτεχνική 

υποδοµή του σχολείου σας;

ΜΕΤΡΙΑ 48%

ΚΑΛΗ/ΠΟΛΎ 

ΚΑΛΗ 8%

ΚΑΚΗ 44%

Πώς θα χαρακτηρίζατε τη διάρκεια των 

διαλειµµάτων;

ΚΑΚΗ 12%

ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ 

0%
ΜΙΑ ΧΑΡΑ 4%

ΚΑΛΗ 20%

ΜΕΤΡΙΑ 62%
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Τι κλάδος µαθηµάτων νοµίζετε πως είναι ο πιο χρήσιµος και πως θα 

πρέπει να δοθεί σε αυτόν περισσότερη έµφαση;

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 8%
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

29%
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

8%

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 0%

ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 8%

ΘΕΤΙΚΩΝ 20%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ο κλάδος των ξένων γλωσσών αλλά και ο κλάδος της πληροφορικής είναι αυτός όπου οι µαθητές 

πιστεύουν πως πρέπει να δοθεί περισσότερη έµφαση αλλά και πως θα χρειαστούν περισσότερο στη µελ-

λοντική τους ζωή. Αυτά που δεν θα χρειαστούν σχεδόν καθόλου είναι αυτά της αισθητικής αγωγής και 

κάποιων δευτερευόντων µαθηµάτων. 

 

 

 

Η ψυχαγωγία των µαθητών στο 

σχολείο είναι και αυτός ένας 

κλάδος που πρέπει να ξέρουµε τι 

γίνεται και να δώσουµε κάποια 

σηµασία. Φαίνεται λοιπόν πως 

ένας τρόπους που οι µαθητές θέ-

λουν περισσότερα (!) είναι οι εκ-

δροµές (κάτι που θα περιµέναµε) 

καθώς και οι υπολογιστές που 

φαίνεται πως δεν επαρκούν. 

 

 

 

 

Κάτι που έψαχναν και ψάχνουν πολλοί!!! Για 

ποιο ακριβώς σκοπό διαβάζουν οι µαθητές σή-

µερα; Όπως το διπλανό γράφηµα δείχνει: για 

της γνώσεις. Για να αποκτήσουν κάποια εφόδι-

α για το µέλλον τους. Όµως δεν είναι και λίγοι 

αυτού που διαβάζουν για τους βαθµούς, µια 

και το 39% λέει πως 1 στα 3 παιδιά διαβάζουν 

για να βγάλουν καλό βαθµό. Τα συµπεράσµα-

τα αυτής της ερώτησης δικά σας…  

 

Για τη ψυχαγωγία σας τι θα προτιµούσατε να 

υπάρχει περισσότερο;

ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ 

45%

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

37%

ΒΙΝΤΕΟ 4%

ΜΟΥΣΙΚΗ 12%

Πού στοχεύετε µε τη µελέτη που κάνετε;

ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

60%

ΣΤΟΥΣ 

ΒΑΘΜΟΥΣ 

39%



29 

 

Μάθετε ποιοι είναι 

αυτοί που εκδίδουν 

το περιοδικό και 

πως δουλεύουν γι’ 

αυτό. 

Ποιοι δούλεψαν…  

Αρθρογράφησαν στο περιοδικό: 

Κορρέ Ι. Γαρυφαλιά 

Κουφόπουλος Κ. Γιώργος 

Κουφοπούλου Κ. Φωτεινή 

Κωνσταντάκη Ι. Μαίρη 

Κωνσταντάκη Ι. Νίκη 

Κωστόπουλος Β. Ζαχαρίας 

Μαργαρίτη Ν. Πηνελόπη 

Χωριανοπούλου Μ. Μαργαρίτα  

 

Στιλιστική επιµέλεια: 

Κουφοπούλου Κ. Φωτεινή 

Χωριανοπούλου Μ. Μαργαρίτα  

 

Σχεδιασµός εξωφύλλου: 

Κωστόπουλος Β. Ζαχαρίας 

 

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: 

Κουφόπουλος Κ. Γιώργος 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ: 

۩ Την καθηγήτρια, κα Κ. Βίσκα για την επιµέλεια της επιδιόρθω-

σης. 

۩ Την καθηγήτρια, κα. Ε. Αγγελή για τη βοήθειά της στο ηλεκτρονι-

κό ερωτηµατολόγιο. 

۩ Το χορηγό µας που βοήθησε στην έκδοση του περιοδικού µας. 

۩ Τη διεύθυνση του σχολείου για τη διάθεση εκτυπωτών. 

 

Για οποιοδήποτε παράπονο, διόρθωση, πρόταση σχετικά µε την έκδοση 

του περιοδικού και την αρθογράφηση απευθυνθείτε στον εκλεγµένο υπεύ-

θυνο τύπου, Γιώργο Κουφόπουλο ή στείλτε ένα µήνυµα ηλ. ταχυδροµείου 

σε µία από τις παρακάτω διευθύνσεις:  
 

• kivotos_tis_gnosis@yahoo.gr  

• kivotos.mag@gmail.com  
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Αν θες να δεις τις δικές σου Αν θες να δεις τις δικές σου Αν θες να δεις τις δικές σου Αν θες να δεις τις δικές σου 
εργασίες σε περιοδικό, αλλά εργασίες σε περιοδικό, αλλά εργασίες σε περιοδικό, αλλά εργασίες σε περιοδικό, αλλά 
πάνω απ’ όλα για να µη πάνω απ’ όλα για να µη πάνω απ’ όλα για να µη πάνω απ’ όλα για να µη 
µένει µια εργασία µε πολύ µένει µια εργασία µε πολύ µένει µια εργασία µε πολύ µένει µια εργασία µε πολύ 
κόπο µόνο µέσα στην τάξη, κόπο µόνο µέσα στην τάξη, κόπο µόνο µέσα στην τάξη, κόπο µόνο µέσα στην τάξη, 
εµείς σου δίνουµε την εµείς σου δίνουµε την εµείς σου δίνουµε την εµείς σου δίνουµε την 
ευκαιρία!!!ευκαιρία!!!ευκαιρία!!!ευκαιρία!!!    

Παρακάτω (και στη διπλανή σελίδα) υπάρχουν αιτήσεις τις οποίες µπο-

ρείτε να συµπληρώσετε και να µας στείλετε µαζί µε µια εργασία σας 

που θέλετε να δηµοσιευτεί. Πρέπει να δίνετε τα κουπόνια και τις εκθέ-

σεις ή εργασίες σας στον καινούργιο Υπεύθυνο ∆ιαγωνισµών, Γιώργο 

Κουφόπουλο ή να στέλνετε την εργασία σε ηλεκτρονική µορφή στο: 

kivotos_tis_gnosis@yahoo.gr µαζί µε ένα µήνυµα που να περιέχει τα 

στοιχεία σαν αυτά που είναι προς συµπλήρωση στα κουπόνια. Καλή 

επιτυχία!!!!!!!! 

Ώρα για διαγωνισµούς! 

 

Κάνατε µία εργασία στο µάθηµα «Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας»; Εµείς µπορούµε να τη δηµοσιεύουµε 

συµπληρώνοντας αυτή την αίτηση: 

 

Εµείς/Εγώ οι µαθητές-τριες/ µαθητής-τρια της …… τάξης σας παρακαλώ να εκδώσετε την εργασία µας/µου. 

Μέλη της οµάδας: …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Παραδώστε την αίτηση και ένα αντίγραφο  της εργασίας σας (προτιµότερο είναι να είναι σε ηλεκτρονική µορ-

φή) στον Υπεύθυνο ∆ιαγωνισµών ή στείλτε το σαν συνηµµένο αρχείο µαζί µε το παρών µήνυµα στο: 

kivotos_tis_gnosis@yahoo.gr . 

Η κιβωτός της γνώσης 

Μήπως θέλετε ένα βραβείο; Τότε γράψτε ή φέρτε µας µια γραµµένη από εσάς παλαιοτέρα έκθεση, η οποία θεω-

ρείται πως θα σας φέρει το βραβείο. 

Κάνοντας αυτή την κίνηση µας βοηθάτε στο να συλλέξουµε υλικό για το επόµενο τεύχος του περιοδικού µας 

και να αναδείξετε το ταλέντο σας στο γραπτό λόγο. Για να συµµετάσχετε στο διαγωνισµό συµπληρώστε την 

αίτηση: 

Εγώ ο/η …………………………………………………. µαθητής-τρια της …… τάξης σας παρακαλώ να συµπε-

ριλάβετε στο διαγωνισµό την έκθεσή µου µε θέµα «…………………………………………. 

……………………………………………………………….». 

Παραδώστε την αίτηση και ένα αντίγραφο  της εργασίας σας (προτιµότερο είναι να είναι σε ηλεκτρονική µορ-

φή) στον Υπεύθυνο ∆ιαγωνισµών ή στείλτε το σαν συνηµµένο αρχείο µαζί µε το παρών µήνυµα στο: 

kivotos_tis_gnosis@yahoo.gr . 

Η κιβωτός της γνώσης 



31 

 

 Κάνατε µία εργασία στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα»; Εµείς µπορούµε να τη δηµοσιεύουµε συµπληρώνο-

ντας αυτή την αίτηση: 

 

Εµείς/Εγώ οι µαθητές-τριες/ µαθητής-τρια της …… τάξης σας παρακαλώ να εκδώσετε την εργασία µας/µου. 

Μέλη της οµάδας: …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Παραδώστε την αίτηση και ένα αντίγραφο  της εργασίας σας (προτιµότερο είναι να είναι σε ηλεκτρονική µορ-

φή) στον Υπεύθυνο ∆ιαγωνισµών ή στείλτε το σαν συνηµµένο αρχείο µαζί µε το παρών µήνυµα στο: 

kivotos_tis_gnosis@yahoo.gr . 

Η κιβωτός της γνώσης 

Καλλιτεχνικός διαγωνισµός! 

Συµπληρώστε την παρακάτω αίτηση για να συµµετάσχετε στον Καλλιτεχνι-

κό διαγωνισµό της κιβωτού!!! 

 

Εµείς/Εγώ οι µαθητές-τριες/ µαθητής-τρια της …… τάξης σας παρακαλώ να 

εκδώσετε τ.... ………………………………….. που έκανα/κάναµε ο/η/οι 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

Παραδώστε την αίτηση και την εργασία σας* στον Υπεύθυνο ∆ιαγωνισµών 

ή στείλτε το σαν συνηµµένο αρχείο µαζί µε το παρών µήνυµα στο: 

kivotos_tis_gnosis@yahoo.gr**. 

Η κιβωτός της γνώσης 

 

* Αν είναι ζωγραφιά, θα πρέπει να σταλθεί η αυθεντική και όχι αντίγραφο 

απ’ αυτήν (όπως έγχρωµη φωτοτυπία). 

** Για να σταλθεί µε e-mail θα πρέπει να είναι είτε ποίηµα, είτε τραγούδι 

και όχι ζωγραφιά. 

Γίνε και εσύ Γίνε και εσύ Γίνε και εσύ Γίνε και εσύ “star” “star” “star” “star” 
δηµοσιεύοντας στη δηµοσιεύοντας στη δηµοσιεύοντας στη δηµοσιεύοντας στη 
κιβωτό το δικό σου κιβωτό το δικό σου κιβωτό το δικό σου κιβωτό το δικό σου 
ποίηµα, τραγούδι, ποίηµα, τραγούδι, ποίηµα, τραγούδι, ποίηµα, τραγούδι, 
ζωγραφιά ή οτιδήποτε ζωγραφιά ή οτιδήποτε ζωγραφιά ή οτιδήποτε ζωγραφιά ή οτιδήποτε 
άλλο έχει σχέση µε άλλο έχει σχέση µε άλλο έχει σχέση µε άλλο έχει σχέση µε 
τέχνη!τέχνη!τέχνη!τέχνη!    
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