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Σξηκεληαία ζρνιηθή εθεκεξίδα ηνπ 
14νπ Γπκλαζίνπ Καιιηζέαο. 
  
Γεθέκβξηνο 2016 

 

 

Γηνξηή 28εο Οθησβξίνπ2016 ζει.5 

Γηνξηή 17εο  Ννέκβξε 2016 ζει.6 

πλέληεπμε ηεο Ηνπιίαο 

Διαθξνπνύινπ ζει.7 

Ζ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΜΑ ΣΟ ΔΞΖ ΓΔΝ 

ΘΑ ΓΗΝΔΣΑΗ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΔΚΣ 

(ΑΦΟΤ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΑΤΣΟ 

ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΔ) ΑΛΛΑ ΘΑ 

ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΟΤΛΔΗΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖ 

ΚΑ ΠΔΣΡΟΤΛΗΑ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ 

ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ. 

Ζ επηκέιεηα απηήο ηεο εθεκεξίδαο 

είλαη ηεο Βίθπο Μεγάινπ ηνπ Β2 

                       
ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ!! 

         Ζ πόιε ζηνιίδεηαη, ηα ιακπηόληα 

αλάβνπλ, ηα έιαηα παίξλνπλ ζέζε θαη 

θάζε γσληά ηεο πόιεο εηνηκάδεηαη, λα 

ππνδερζεί απηνύο πνπ πεξηζζόηεξν 

από θάζε άιινλ κπνξνύλ λα 

εθηηκήζνπλ ηελ ραξά ηελ νπνία 

θέξλνπλ καδί ηνπο νη γηνξηέο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ. Κνπξακπηέδεο, 

κεινκαθάξνλα θαη άιια δηάθνξα 

γιπθά. Καη θπζηθά ην πην σξαίν απ’ 

όια... Εεζηή ζνθνιάηα δίπια ζην 

δέληξν κε ην ηδάθη αλακκέλν!  

Καη κεηά Πξσηνρξνληά!                                    

Μαδεύεηαη  όιε ε 

νηθνγέλεηα γηα λα αιιάμεη ν ρξόλνο 

θαη όινη ηξώλε θαη πίλνπλ, ηξαγνπδάλε 

θαη θαζώο πεξηκέλνπλ ην λέν ρξόλν, 

ηα παηδάθηα θνηκνύληαη ζηνλ θαλαπέ. 

Σελ επόκελε κέξα πνπ μππλάλε 

βξίζθνπλ ηα δώξα ηνπο θάησ από ην 

δέληξν,ηα μεηπιίγνπλ γξήγνξα θαη είλαη 

πνιύ ραξνύκελα!! Φίινη κνπ, ε 

καγεία ησλ Υξηζηνπγέλλσλ μεθηλά. 

!!! Απνιαύζηε ηελ !!! 

Από ηελ Αλαζηνπνύινπ Γεσξγία ηνπ 

Β1 
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ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ  

 
πγγξαθέαο πνπ πξνηείλσ 
γηα ηηο δηαθνπέο ησλ 
 Υξηζηνπγέλλσλ. 
 
Από ηελ Δξκηόλε Πξνθόβα ηνπ Β3 

          Ζ αγαπεκέλε κνπ ζπγγξαθέαο 

είλαη ε ΕΧΡΕ ΑΡΖ. 

Σα βηνγξαθηθά ηεο ζηνηρεία:   

Ζ Γεσξγία αξή Βαμεβάλε 

Καξαθώζηα (πξαγκαηηθό όλνκα ηεο 

Εσξδ αξή ) γελλήζεθε ζηηο 23 

Μαΐνπ ηνπ 1925 ζηελ Αζήλα. Ζ κεηέξα 

ηεο ήηαλ Γαιιίδα από ηε ελεγάιε θαη 

ν παηέξαο ηεο από ην Ατβαιί ηεο 

Μηθξάο Αζίαο.  

         Σα παηδηθά ηεο ρξόληα ηα έδεζε 

ζηελ Διιάδα, όπνπ ηειείσζε ην 

δεκνηηθό θαη ην γπκλάζην. Πξηλ 

νινθιεξώζεη ηηο εγθύθιηεο ζπνπδέο 

ηεο, άξρηζε ν πόιεκνο ηνπ 1940. ηε 

δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ε Εσξδ αξή 

ζπκκεηείρε ζηελ Αληίζηαζε θαη 

ζηελ ΔΠΟΝ. 

         Άξρηζε από πνιύ κηθξή λα 

αζρνιείηαη κε ην Θέαηξν, κε δάζθαιν 

ηνλ Βαζίιε Ρώηα.Μεγαιύηεξε, ζηα 

ρξόληα ηεο Καηνρήο, θαη αθνύ 

ηειείσζε ην ζρνιείν, άξρηζε λα 

παξαθνινπζεί καζήκαηα ππνθξηηηθήο 

ζηε Γξακαηηθή ρνιή ηνπ Γεκήηξε 

Ρνληήξε .  

Σν Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν δηαδέρζεθαλ 

ηα Γεθεκβξηαλά, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νπνίνπ ε Εσξδ αξή πιεγώζεθε ζην 

ρέξη θαη ζην πόδη από νβίδα θαη 

λνζειεύηεθε ζην λνζνθνκείν «Αγία 

ιγα».  

     Αξγόηεξα, ην 1947, αλαγθάζηεθε 

λα θύγεη εμόξηζηε γηα ην Παξίζη. Δθεί 

δνύιεςε ζε δηάθνξεο δνπιεηέο, ελώ 

ζπγρξόλσο θνηηνύζε ζηε ζρνιή 

ππνθξηηηθήο ηνπ αξι Νηηιέλ. ην 

Παξίζη γλώξηζε ζεκαληηθνύο 

αλζξώπνπο, όπσο ν Κώζηαο Αμειόο, 

ε Μειίλα Μεξθνύξε, ν Άδσληο Κύξνπ, 

ν Μαξζέι Μαξζώ θαη πνιινί άιινη.     

Δθείλα ηα ρξόληα ζπλάληεζε θαη 

ηνλ Αηγππηηώηε ρεηξνπξγό Μαξζέι 

Καξαθώζηα, κε ηνλ νπνίν 

παληξεύηεθε θαη έθαλαλ δύν παηδηά. 

        Σν 1962 επέζηξεςε ζηελ Διιάδα 

θαη άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ζην ζέαηξν 

θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν δίπια ζε 

γλσζηά νλόκαηα εζνπνηώλ. Ζ 

πεξίνδνο απηή δηήξθεζε κέρξη ηελ 

επνρή ηεο Γηθηαηνξίαο, όηαλ ε Εσξδ 

αξή θαη νξηζκέλνη θίινη ηεο εζνπνηνί 

απνθάζηζαλ λα θάλνπλ παζεηηθή 

αληίζηαζε θαη λα κελ μαλαπαίμνπλ ζην 

ζέαηξν.  

       ηεξεκέλε έηζη από θάπνηα κνξθή 

έθθξαζεο ζηξάθεθε ζην γξάςηκν.    

Χζηόζν, ε Εσξδ αξή δελ έκεηλε κόλν 

ζηε ζπγγξαθή βηβιίσλ παηδηθήο 

ινγνηερλίαο. Πξνζπάζεζε κε θάζε 

ηξόπν λα δηαδώζεη ην παηδηθό βηβιίν 

θαη λα θξαηήζεη δσληαλή θαη άκεζε 

επαθή κε ην θνηλό ηεο. Έηζη, άξρηζε λα 

πεγαίλεη ζε ζρνιεία ζε όιε ηελ 

Διιάδα θαη λα θάλεη νκηιίεο.  

        Ζ Εσξδ αξή, από ην 1969 πνπ 

πξσηνεκθαλίζηεθε ζηα ειιεληθά 

γξάκκαηα κε ην Θεζαπξό ηεο 

Βαγίαο κέρξη ζήκεξα, έρεη γξάςεη 

https://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1925
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8A%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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είθνζη κπζηζηνξήκαηα, κία λνπβέια, 

ηέζζεξα ζεαηξηθά παηδηθά έξγα θαη 

ελληά βηβιία γηα κηθξά παηδηά. ια ηα 

βηβιία ηεο έρνπλ θάλεη αξθεηέο 

επαλεθδόζεηο θαη κεξηθά από απηά 

έρνπλ βξαβεπηεί. 

 Σν 1994 ε Νινέτ βξαβεύηεθε κε ην 

Κξαηηθό Βξαβείν Παηδηθνύ 

Λνγνηερληθνύ Βηβιίνπ, θαζώο επίζεο 

θαη από ηνλ Κύθιν ηνπ Διιεληθνύ 

Παηδηθνύ Βηβιίνπ. Αξγόηεξα, ην 1999 ν 

Κύθινο ηνπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ 

Βηβιίνπ ηήο έδσζε αθόκε έλα βξαβείν 

γηα ην Χορό της ζωής. Σν 1988 

Σα Χέγια πξνηάζεθαλ γηα ην βξαβείν 

Άληεξζελ. 

  

Δίλαη ζεκαληηθό ηα παηδηά λα 

δηαβάδνπλ εμσζρνιηθά βηβιία. κσο 

ηα παηδηά πξνηηκνύλ λα παίδνπλ ζηα 

θηλεηά ηνπο αληί γη απηό. Πξέπεη λα 

παξαθηλνύκε ηνπο θίινπο καο θαη ηνπο 

ζπκκαζεηέο καο λα δηαβάδνπλ βηβιία. 

Ίζσο έλαο ηξόπνο είλαη , λα δηάιεγαλ 

βηβιία αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο.  

Γειαδή, αλ έλα παηδί δπζθνιεύεηαη λα 

δηαβάζεη κεγάια βηβιία, είλαη θαιύηεξν 

λα παίξλεη βηβιία κηθξόηεξα από έλα 

παηδί πνπ έρεη πεξηζζόηεξεο 

δπλαηόηεηεο. Καιό είλαη λα ζπδεηάκε 

κε ηνπο θαζεγεηέο καο, λα καο 

πξνηείλνπλ βηβιία πνπ ζα ηαίξηαδαλ κε 

ηελ ηδηνζπγθξαζία καο αιιά λα ηα 

ζπδεηάκε επίζεο καδί ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηαβάζκαηνο ή κεηά ην 

ηέινο ηνπ βηβιίνπ, όπνπ ζα έρνπκε θαη 

ηα ζπκπεξάζκαηά καο. Δίλαη πνιύ 

έμππλν επίζεο λα ζπδεηάκε  κε ηνπο 

θίινπο καο ιεπηνκέξεηεο από ηα 

εμσζρνιηθά βηβιία πνπ δηαβάδνπκε κε 

ηελ ίδηα άλεζε πνπ ζπδεηάκε γηα ηα 

ηξαγνύδηα πνπ αθνύκε.  

Σν βηβιίν δελ είλαη κηα παιηά κόδα. Σν 

βηβιίν είλαη δηαρξνληθό. Δίλαη πάληα 

ζηελ κόδα γηαηί πάληα ππάξρνπλ 

ζπγγξαθείο κε αλνηρηά κπαιά θαη 

θαληαζία, θαη παιηνί θαη λεόηεξνη. Καη 

αλ καο θνπξάδεη έλα βηβιίν, κπνξνύκε 

λα ην δηαβάδνπκε ιίγν- ιίγν, 

απνζπαζκαηηθά, όπνηε 

πξνιαβαίλνπκε.  

Θα είλαη έλα πνιύ όκνξθν δηάιεηκκα 

αλάκεζα ζηηο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο 

καο θαη αο είλαη θαη 15 ιεπηά. Θα 

εθπιαγείηε πόζα βηβιία ζα κπνξείηε 

λα δηαβάδεηε κε απηόλ ηνλ ηξόπν. Πνηέ 

επίζεο κελ αθήλεηε έλα βηβιίν ρσξίο 

λα ην ηειεηώζεηε. Δλδέρεηαη λα ράζεηε 

ην θαιύηεξν θνκκάηη πνπ κπνξεί λα 

είλαη ιίγν πξηλ από ην ηέινο… θαη 

κηιάκε πάληα γηα ινγνηερλία βέβαηα!
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Ζ ΔΛΗΓΑ ΜΔ ΣΑ 

ΜΠΡΑΒΟ!!!!!! 

ΜΠΡΑΒΟ! 

 

 

ηα παηδηά ηεο Υνξσδίαο ζηηο γηνξηέο 

ηεο 28εο Οθησβξίνπ θαη ηεο 17εο  

Ννέκβξε γηα ηελ πνιύ σξαία 

απόδνζε!  

ΜΠΡΑΒΟ! 

 

ηνλ δηεπζπληή καο πνπ επραξίζηεζε 

έλα-έλα ηα παηδηά ηεο γηνξηήο ηεο 28εο 

Οθη. γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

ΜΠΡΑΒΟ! 

ζηε Βίθπ Μεγάινπ ηνπ Β2 γηα ηελ 

έμνρε επηκέιεηα απηήο ηεο 

Δθεκεξίδαο. 

ΜΠΡΑΒΟ! 

ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ρνιείνπ πνπ 

ζηεξίδνπλ άιιε κηα ρξνληά κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο ζε ξνύρα θαη ρξήκαηα 

(γηα ην θπιηθείν ησλ παηδηώλ ) ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηόο καο γηα 

ηελ ελίζρπζε ησλ αζζελέζηεξσλ 

νηθνγελεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο. 

ΜΠΡΑΒΟ! 

ην Ίδξπκα ησλ Αθώλ Αγγειηθνύζε 

πνπ ελίζρπζαλ ην ρνιείν καο κε 

εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηα εξγαζηήξηα  

ησλ Καιιηηερληθώλ θαη ηεο 

Σερλνινγίαο θαη αγνξά ξνκπνηηθνύ 

πιηθνύ γηα ην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθώλ. Δπίζεο γηα ηελ αγνξά 

δπν βηληενπξνβνιέσλ γηα ηηο ηάμεηο. 

Σνπο επραξηζηνύκε θαη γηα ηε 

πξνζθνξά ηνπο ζε θνππόληα ηνπ 

ζνύπεξ κάξθεη θιαβελίηε γηα 

νηθνγέλεηεο καζεηώλ καο πνπ έρνπλ 

αλάγθε. 

ΜΠΡΑΒΟ! 

ηα παηδηά ηνπ ζεαηξηθνύ καζήκαηνο 

πνπ δνπιεύνπλ κεηά ηηο 2.00κκ, ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο λεζηηθά θαη 

ηαιαηπσξεκέλα, αιιά ηα μερλνύλ όια 

γηα ηελ αγάπε ηνπο γηα ην ζέαηξν. Ο 

δάζθαιόο ηνπο, ν γλσζηόο εζνπνηόο 

Γηάλλεο Γξίηζαο ( είρακε 

ζπλέληεπμε καδί ηνπ ζην ηεύρνο ηνπ 

Ηνπλίνπ ) είλαη πνιύ επραξηζηεκέλνο 

καδί ηνπο. 

ΜΠΡΑΒΟ! 

ηε ζρνιηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ γηα 

ηελ ζπλερή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ καο! 
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ΓΗΟΡΣΖ 28εο ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 

Ζ Γηνξηή ήηαλ επηκέιεηα ηεο θαο 

Γεσξγηάδνπ, θηινιόγνπ ηνπ ρνιείνπ 

καο, ε νπνία μερώξηζε κε ηε 

ιεπηνκεξή αλαθνξά ηεο ζηνπο 

Έιιελεο δσγξάθνπο πνπ 

αζρνιήζεθαλ ζην έξγν ηνπο κε ην 

ζέκα ηνπ Ηηαιν-Γεξκαληθνύ πνιέκνπ, 

θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ θαη έπεηηα. 

Παξνπζίαζε αξθεηό θσηνγξαθηθό 

πιηθό θαη νη πιεξνθνξίεο ήηαλ πνιύ 

θαηαηνπηζηηθέο. Δπίζεο είραλ κεγάιε 

επηηπρία νη παξαβνιέο ηεο εηθόλαο κε 

ζηίρνπο από πνηήκαηα θαη θαηάιιεια 

ηξαγνύδηα. 

 

Ζ πξνζέιεπζε ήηαλ κεγάιε από γνλείο θαη 

επηζήκνπο , επίζεο καο ηίκεζαλ κε ηελ 

παξνπζία ηνπο, ε θα Γηαλλνπνύινπ ηνπ 

γεηηνληθνύ εθνπιηζηηθνύ νκίινπ ησλ θ. 

Αγγειηθνύζε θαη νη θύξηνη ηεο ζρνιηθήο 

επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

 

Καη ην γλσζηό αρώξηζην…δίδπκν! 

 

Σα νλόκαηα ησλ παηδηώλ ηεο εκαίαο:  

εκαηνθόξνο: Νηνύζα Μαξία ηνπ Γ3  

Παξαζηάηεο: Ρνπζζέαο  Παλαγηώηεο 

ηνπ Γ3, Υαξνθνπάθεο Ησάλλεο Γ3, 

Λάκπξνπ Λεηώ Β2, Μπάθνπ 

Παλαγηώηα Β2 θαη κεηά από θιήξσζε 

Παλαγνπνύινπ Βαζηιηθή Α3 

Μπξάβν παηδηά!  πγραξεηήξηα! 

 

 

Έλα κπνπθεηάθη από ηα όκνξθα 

πξσηάθηα καο ηεο ρνξσδίαο !!
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17 Ννέκβξε!  

 

Ζ θ. Κάδεξα κε ηε θ. αγαλά είραλ ηελ 
επηκέιεηα ηεο γηνξηήο. Ο θνο 
Αγγειόπνπινο έβγαιε ιόγν ζρεηηθά 
θαη ε θα Βαλδώξνπ ε κνπζηθόο καο 
μαλάξζε θνληά καο κεηά από κεγάιε 
απνπζία: επηηέινπο θα Βαλδώξνπ, καο 
ιείςαηε !!  
                             

 
 
Ζ θα Κάδεξα έδσζε ηνλ θαιύηεξν 
εαπηό ηεο, όπσο θαη ε θ. αγαλά, 
πάληα δίπια ζηα παηδηά, ηα νπνία 
κπήθαλ κηα ραξά ζην πλεύκα! 

Mέζα από θείκελα ηεο επνρήο θαη 

πινύζην νπηηθναθνπζηηθό πιηθό 

κεηαθέξζεθε κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό 

ηξόπν ε εηθόλα ηεο εμέγεξζεο ησλ 

θνηηεηώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ ζηε 

ζύγρξνλε γεληά , ώζηε ε ηζηνξία καο 

λα γίλεηαη θσηεηλό παξάδεηγκα ζηνπο 

ησξηλνύο καζεηέο καο θαη 

κειινληηθνύο ελεξγνύο  πνιίηεο ηεο 

ρώξαο καο. 

 

 

 

 

ηε θσηνγξαθία ε ρνξσδία καο επί ην 
έξγνλ. 

 

 

Φωτογραφία από τισ πρόβεσ 

 

 

Η Σοφία Νικήτα τησ Γ’ τάξησ ςτο 

ςυγκινητικό μονόλογό τησ. 
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Οι αφηγήτριεσ Κανζλλου Δζςποινα τησ Γ’ 

τάξησ και Τςελίκα Ανδρομάχη τησ Β’ 

τάξησ. 

 

ηελ αλσηέξσ θσηνγξαθία ε  
θα Κάδεξα εθθσλεί ηελ 
εκπεξηζηαησκέλε νκηιία ηεο. 
 

 

ην θιείζηκν ηνπ αθηεξώκαηνο νη 

καζεηέο –ζπληειεζηέο εηζπξάηηνπλ ηα 

ρεηξνθξνηήκαηα καζεηώλ , θαζεγεηώλ 

θαη γνλέσλ. 

 

 
 
 

 
 
Αιιά θαη ηόζν επίθαηξν δελ ήηαλ 
πνηέ ην «Φσκί-Παηδεία-
Διεπζεξία»,  θαη ηα ηξία ηα ράζακε 
πάιη, αθνύ όιεο νη πνιηηηθέο πνπ 
επηιέμακε σο ηώξα ρεηξίζηεθαλ ηα 
νηθνλνκηθά ηεο ρώξαο ΑΘΛΗΑ κε 
απνηέιεζκα ηελ εμάξηεζή καο 
από ην ΓΝΣ θαη ηελ ΣΡΟΨΚΑ . 
Πάιη απ ηελ αξρή. Ξαλά θαη μαλά. 
Αθνύ ν θνκκαηηζκόο θαη ηα 
ζπκθέξνληα θάζε είδνπο δελ καο 
αθήλνπλ λα ζεθώζνπκε θεθάιη. 

Πάιη νη ΝΔΟΗ ζα θιεζνύλ λα 
βγάινπλ ην θίδη από ηε θσιηά θαη 
κε αίκα λα ππεξαζπηζηνύλ ηα 
θεθηεκέλα ηνπο! 
 
Δίλαη ηόζν άδηθν γηα ηα παηδηά λα 
θηλδπλεύνπλ ηα ληάηα ηνπο γηα ηηο 
ζηξαβνηηκνληέο ησλ θπβεξλήζεσλ 
θαη  ηηο θάζε είδνπο αλεπζπλόηεηεο 
ησλ πνιηηηθώλ πνπ ηόζα ρξόληα 
ρσξίο θαλέλα έιεγρν 
δηαπξάηηνπλ. 
 
Δπηηέινπο ίζσο θαη κηα θνξά λ’ 
αθήλακε ηε δηαθπβέξλεζε ζηα 
παηδηά. Καιύηεξα ζα έπξαηηαλ, 
είλαη ζίγνπξν. Αο κε πεξηκέλνπκε 
λα κεγαιώζνπλ θαη λα 
αιινηξησζνύλ 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ 

ΓΔΚΑΠΔΝΣΑΜΔΛΟΤ ΣΟΤ 

ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΑ!  

 

Ερώτηση 1 

Πώο ληώζεηο πνπ έγηλεο πξόεδξνο; 

-Νηώζσ πάξα πνιύ όκνξθα ,θαη θπζηθά 

πνιύ ελζνπζηαζκέλε, θαζώο δε ην 

πεξίκελα. 

Ερώτηση 2 

Αηζζάλζεθεο ηνλ αληαγσληζκό; 

Αληαγσληζκό; Φπζηθά θαη όρη! 

Γε ζα κε πείξαδε αλ έβγαηλε θάπνηνο 

άιινο/ε, ν κόλνο ζηόρνο κνπ ,ήηαλ λα κπσ 

ζην 15κειέο ηνπ ζρνιείνπ κνπ. 

Δξώηεζε 3 

Πίζηεπεο από ηελ αξρή πσο ζα ηα 

θαηάθεξλεο; 

Όρη ,δε πίζηεπα πσο ζα ηα θαηαθέξσ, δηόηη 

δε ην είρα ζην λνπ κνπ λα βάισ 

ππνςεθηόηεηα γηα πξόεδξνο, αιιά γηα 

αληηπξόεδξνο ή γξακκαηέαο. Ωζηόζν ,νη 

θίιεο κνπ κε έπεηζαλ λα βάισ 

ππνςεθηόηεηα θαη έηζη βγήθα. 

Ερώτηση 4 

Ινπιία, ηη γλώκε έρεηο γηα ηελ πνιηηηθή; 

Γελ κπνξώ λα έρσ άπνςε γηα ηελ 

πνιηηηθή, εθόζνλ είκαη κηθξή  θαη δελ 

αζρνινύκαη. 

Δξώηεζε 5 

Θέιεηο λα κνηξαζηείο καδί καο ηα 

όλεηξα ζνπ; 

Βεβαίσο!  Τα όλεηξά κνπ σο πξνο ηνλ 

επαγγεικαηηθό ηνκέα ,είλαη λα αθνινπζήζσ 

θάπνηεο από ηηο ζηξαηησηηθέο ή 

αζηπλνκηθέο ζρνιέο θαη λα έρσ κηα κηθξή 

'θαξηέξα' ζην άζιεκά κνπ. 

Δξώηεζε 6 

Μαζαίλνπκε πσο πηάλνπλ ηα ρέξηα ζνπ 

ζηα Δηθαζηηθά! Θα ήζειεο λα γίλεηο 

δσγξάθνο; 

Χαρα, δσγξάθνο, λα πσ ηελ αιήζεηα πσο 

όρη ,δε ζέισ θαη νύηε ην έρσ ζθεθηεί πνηέ 

απηό. 

Τελ δσγξαθηθή, ηελ έρσ απιά σο κηα 

δξαζηεξηόηεηα. 

Ερώτηση 7 

Γηα ηα αγόξηα ηεο ειηθίαο καο, ηη γλώκε 

έρεηο; 

Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο,  πηζηεύσ πσο ηα 

αγόξηα ζην Γπκλάζην ,δελ είλαη ηόζν ώξηκα 

όζν ζα έπξεπε, όκσο πάληα ππάξρνπλ θαη 

νη εμαηξέζεηο! 

Ερώτηση 8 

Σνπ αξέζεη/αζρνιείζαη κε ηελ κόδα; 

 Όπσο ζρεδόλ ζε όια ηα θνξίηζηα καο 

αξέζεη ε κόδα. 

Γελ αζρνινύκαη πνιύ, κόλν κέρξη εθεί πνπ 

πξέπεη. 
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Ερώτηση 9  

Πώο ζνπ θαίλνληαη ηα άξζξα ηεο 

εθεκεξίδαο καο; 

Τα άξζξα ηεο εθεκεξίδαο καο, πηζηεύσ 

πσο είλαη εμαίζηα, θαη ζέισ λα πσ έλα 

κπξάβν ζε όια ηα παηδηά πνπ 

ζπκκεηέρνπλ, όρη κόλν ζηελ κόδα 

ζπγθεθξηκέλα, αιιά γεληθά, επεηδή θαη εγώ 

ήκνπλ κηα καζήηξηα πνπ ζπκκεηείρα  θαη 

δελ είλαη ηόζν εύθνιν όζν θαίλεηαη. 

Ερώτηση 10 

Τι κάνεισ ςτον ελεφκερο ςου χρόνο; 

Σηνλ ειεύζεξν κνπ ρξόλν ,πνπ ζπλήζσο 

έρσ κόλν ηα Σαββαηνθύξηαθα, κνπ αξέζεη 

λα βγαίλσ βόιηεο κε θίιεο κνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα θαγεηό. 

Ή λα πεγαίλσ λα πξνπνλνύκαη ζηελ 

ζρνιή κνπ, έηζη ώζηε λα βειηηώλνκαη. 

Ερώτηση 11 

Γιατί νομίηεισ πωσ τα παιδιά ςταμάτθςαν 

ν’ αςχολοφνται με το διάβαςμα 

εξωςχολικϊν βιβλίων; 

Πιςτεφω πωσ ςταμάτθςαν επειδι οι εποχζσ 

δυςκολεφουν και πρζπει να αφοςιωνόμαςτε 

ςτα μακιματα του ςχολείου και ςτισ 

δραςτθριότθτζσ μασ ,ζτςι ϊςτε δεν μζνει 

χρόνοσ για να διαβάςουμε και κάποιο 

εξωςχολικό βιβλίο. 

Όμωσ, υπάρχει και θ δεφτερθ περίπτωςθ.. 

θ οποία είναι θ τεχνολογία..θ τεχνολογία ςτθν 

ςθμερινι εποχι, ζχει αντικαταςτιςει κάκε 

είδουσ πλθροφορίασ και βιβλίου. 

Ερώτηση 12  

Τι πιςτεφεισ για τθν μοναξιά ςτθν θλικία 

μασ  και τον εγκλειςμό ςτο δωμάτιο με το 

PC; Ζχεισ ηιςει αυτό το γεγονόσ; Και αν 

ναι ,κζλεισ να μασ πεισ; 

 

Σε ζπλέληεπμε πήξε ε Βίθπ 

Μεγάινπ ηνπ Β2 

 

 Αν αρχίςω να μιλϊ για αυτό το κζμα, 

πιςτεφω πωσ υπάρχει πικανότθτα, να μθ 

τελειϊςω. Κάποια παιδιά το ζχουν παρακάνει 

... και εγϊ πρόπερςι δεν ζβγαινα από το ςπίτι 

για να κάτςω ςτο PC ,δε ξζρω τι ςκεπτικό είχα 

τότε..Η μόνθ ςυμβουλι που ζχω να δϊςω ςτα 

παιδιά που είναι ωσ τϊρα ζτςι, είναι να ακοφν 

τουσ γονείσ τουσ ςε αυτά που τουσ λζνε και να 

τα ακολουκοφν. 

Ερώτηση 13 

Για τουσ κακθγθτζσ μασ τι γνϊμθ ζχεισ; 

Αγαπάσ τουσ περιςςότερουσ ι λιγότερουσ 

ι κανζναν; 

Σαφϊσ και τουσ αγαπάω όλουσ, όμωσ 

υπάρχουν και αδυναμίεσ, όχι μόνο από 

μακθτζσ ςε κακθγθτζσ, αλλά και το 

αντίςτροφο. Είναι φυςικό να τουσ αγαπάω, 

διότι 3 χρόνια κάκε μζρα, ςχεδόν μιςι μζρα, 

τθν περνάμε μαηί τουσ. 

Βζβαια  και κα υπάρχουν αντιπάκειεσ 

ανάμεςα ςε κακθγθτι και μακθτι, όπωσ και 

ςυμπάκειεσ. 

Ερώτηση 14 

Οι καταλιψεισ ζχουν αρχίςει ςτα 

ςχολεία.Είςαι υπζρ; 

Δε μπορϊ να πω πωσ είμαι υπζρ, όμωσ όχι και 

κατά.Για να πραγματοποιθκεί μια κατάλθψθ 

πρζπει να ζχουμε ςωςτά και ςυγκεκριμζνα 

αιτιματα και ςτο ςχολείο μασ ,δεν ζχουμε 

βαςικά  προβλιματα..ωσ μακθτζσ δεν ζχουμε 

κάποια αναπάντθτα κζλω. 
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ΔΗΚΑΣΗΚΑ   
                       Μνπζείν ΦΗΞ  
(Δζληθό κνπζείν ζύγρξνλεο ηέρλεο) 

 

 

  Aπό ηε Νίλα Φαζόε ηνπ Γ3 

 

          Σν Δζληθό Μνπζείν ύγρξνλεο 
Σέρλεο (ΔΜΣ) μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ ην 2000. Μόληκε ζηέγε ηνπ 
Μνπζείνπ είλαη ην πξώελ εξγνζηάζην 
δπζνπνηίαο Φημ ζηε Λεσθ. πγγξνύ, ε 
αλαθαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ 
νινθιεξώζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 
2014. Σν θηίξην θαηαιακβάλεη 18.142 
ηκ. ζε νηθόπεδν επηθαλείαο 3.123 ηκ. 

         Από ηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ 
2008 ην ΔΜΣ θηινμελήζεθε ζε ηκήκα 
ηνπ θηηξίνπ ηνπ Χδείνπ Αζελώλ, ελώ 
από ην 2003 κέρξη ην 2008, έρεη 
θηινμελεζεί ζην λέν θηίξην ηνπ 
Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελώλ. Έρεη δε 
παξνπζηάζεη εθζέζεηο θαη δξάζεηο 
ζηελ ΑΚΣ θαη ζην δεκόζην ρώξν. 

 

Ζ ζπιινγή ηνπ Μνπζείνπ ζπγθξνηείηαη 
γύξσ από έλα ζεκαληηθό ππξήλα 
έξγσλ Διιήλσλ θαη μέλσλ 
θαιιηηερλώλ, όπσο νη ηήβελ 
Αλησλάθνο, o Μπηι Βηόια, ν Νηίθνο 
Βπδάληηνο, ε Έκηιπ Εαζίξ, o Ίιηα θαη ε 
Δκίιηα Κακπαθόθ, ν Βιάζεο 
Καληάξεο, ν Νίθνο Κεζζαλιήο, ν 
Γηάλλεο Κνπλέιιεο, ε ηξίλ Νεζάη, ν 
Λνπθάο ακαξάο, ν Κώζηαο Σζόθιεο, 
ε Μόλα Υαηνύκ, ν Γθάξπ Υηιι,  ε 
Υξύζα, θ.ά., πνπ ζπλερώο 
εκπινπηίδεηαη. 

Σν λέν θηίξην ζα δηαζέζεη δύν θαη 
πιένλ από ηνπο νξόθνπο ηνπ γηα ηελ 
παξνπζίαζε ηεο κόληκεο ζπιινγήο 
ηνπ, ελώ ζα δηαζέηεη ρώξνπο γηα 
πεξηνδηθέο εθζέζεηο, ζπλέδξηα, 
εθδειώζεηο, εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα γηα κηθξνύο θαη 
κεγάινπο, βηβιηνζήθε, project room, 
media lounge θιπ. Θα είλαη 
εμνπιηζκέλν κε θαθέ θαη εζηηαηόξην. 

                       Σν 1850 ν Ησάλλεο Φημ 
(εμειιεληζκέλε γξαθή ηνπ γεξκαληθνύ 

επσλύκνπ Fuchs ), ζε ειηθία 18 εηώλ, 
κεηαβαίλεη ζηελ Αζήλα από ηε 
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Βαπαξία γηα λα επηζθεθηεί ηνλ παηέξα 
ηνπ, Γεώξγην Φημ. Ο Γεώξγηνο Φημ, 
κεηαιιεηνιόγνο, είλαη εγθαηεζηεκέλνο 
ζηελ ειιεληθή πξσηεύνπζα σο κέινο 
ηεο νκάδαο ησλ βαπαξώλ 
επηζηεκόλσλ θαη εηδηθεπκέλσλ 
ηερληηώλ πνπ είρε θαιέζεη ν ζσλαο 
γηα λα ζπλδξάκνπλ ζηελ 

αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο. Ο ζάλαηόο 
ηνπ νδεγεί ηνλ γην ηνπ Ησάλλε Φημ ζηελ 
απόθαζε λα εγθαηαζηαζεί κόληκα 
ζηελ Διιάδα. Αξρηθά εξγάδεηαη ζηνλ 
νίθν ζπληήξεζεο ησλ αλαθηόξσλ, ελώ 
κεηά ηελ εθζξόληζε ηνπ ζσλα ην 
1862 εξγάδεηαη θνληά ζηνλ δπζνπνηό 
Μέιρεξ. 

 

Σν 1864 ν Μέιρεξ πεζαίλεη θαη ν 
Ησάλλεο Φημ εμαγνξάδεη ην δπζνπνηείν 
ηνπ από ηνπο θιεξνλόκνπο ηνπ 
ηδξύνληαο ηε δπζνπνηία FIX, πνπ ζα 
απνηειέζεη ηελ πξώηε 
κεγαινδπζνπνηία ηεο επνρήο. Ζ 
απμεκέλε δήηεζε γηα κπίξα ηελ 
πεξίνδν εθείλε δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε 
γηα κεγαιύηεξεο εγθαηαζηάζεηο. Λίγν 
αξγόηεξα ην δπζνπνηείν κεηαθέξεηαη 
από ην Ζξάθιεην ζε λέεο 
εγθαηαζηάζεηο ζην Κνισλάθη. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ 
αηώλα, ζην πιαίζην ηεο πεξαηηέξσ 
επέθηαζεο ηεο επηρείξεζεο, 
αγνξάδεηαη νηθόπεδν θαη απνθαζίδεηαη 
ε κεηεγθαηάζηαζε ηεο δπζνπνηίαο FIX 
ζηε Λεσθόξν πγγξνύ. Σελ επνρή 
εθείλε ε πεξηνρή είλαη αθόκε αδόκεηε. 
Σν λέν, κεγάιν γηα ηα δεδνκέλα ηεο 
επνρήο, εξγνζηάζην θαηαζθεπάδεηαη 
ζηε δπηηθή όρζε ηνπ Ηιηζζνύ θαη ζε 
κηθξή απόζηαζε από ηνπο ζηύινπο 
ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο. Σν πξώην απηό 
θηήξην ζα επεθηαζεί ζηαδηαθά κέζα 
ζηα επόκελα ρξόληα, αθνινπζώληαο 
ηελ αύμεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο 
δπζνπνηίαο FIX. 

Ζ βηνκεραληθή αλαζπγθξόηεζε ηεο 
ρώξαο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
1950 βξίζθεη ηελ δπζνπνηία FIX ζε λέα 
άλζηζε κεηά ηα δύζθνια ρξόληα ηνπ Β’ 
Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ. Έηζη, 
απνθαζίδεηαη ε ξηδηθή αλαθαηαζθεπή 
ηνπ εξγνζηαζίνπ πξνθεηκέλνπ λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο 
δηαξθώο απμαλόκελεο παξαγσγήο. Ο 
αλαζρεδηαζκόο θαη ε αλάπιαζε ηνπ 
θηεξίνπ αλαηίζεληαη ην 1957 ζηνλ 
αξρηηέθηνλα Σάθε Εελέην (1926-1977), 
έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 
εθπξνζώπνπο ηνπ κεηαπνιεκηθνύ 

κνληεξληζκνύ ζηελ Διιάδα, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ αξρηηέθηνλα 
Μαξγαξίηε Απνζηνιίδε (1922-2005). 
ηόρνο ηνπ επθπνύο αξρηηέθηνλα είλαη 
λα ελνπνηήζεη ηηο δηαδνρηθέο 
επεθηάζεηο ηνπ παιηνύ εξγνζηαζίνπ 
ρσξίο λα δηαθόςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
θαη θύξην κέιεκά ηνπ λα δεκηνπξγήζεη, 
ζύκθσλα θαη κε ηε γεληθόηεξε 
θηινζνθία ηνπ, κηα επέιηθηε θαηαζθεπή 
πνπ ζα κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη θαη λα 
πξνζαξκόδεηαη ζε κειινληηθέο ρξήζεηο 
θαη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. 

Σν 1961 ην βηνκεραληθό θηήξην ηνπ 
Εελέηνπ ζηε Λεσθόξν πγγξνύ είλαη 
έηνηκν. Ζ ζρεδηαζηηθή πξόηαζε ηνπ 
αξρηηέθηνλα ζπκππθλώλεη κε ζαθήλεηα 
θαη νμπδέξθεηα ηηο αξρέο ηνπ 
κνληεξληζκνύ, όπσο ν δπλακηζκόο ηεο 
θόξκαο, νη θαζαξέο θαη ιηηέο γξακκέο, 
ηα κεγάια αλνίγκαηα θαη ε εκθαηηθή 
αλάδεημε ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα. Ζ 
γξακκηθόηεηα ησλ όςεσλ ζε 
ζπλδπαζκό κε ηελ θιίκαθα ηνπ έξγνπ 
δεκηνπξγνύλ ηελ αίζζεζε όηη ην θηήξην 
εθηείλεηαη ζην άπεηξν, ελώ 
ραξαθηεξηζηηθό ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπ 
είλαη ε ζπλερήο έθζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ εξγνζηαζίνπ κέζα από ηα 
πεξηκεηξηθά παινπεηάζκαηα ζην ρώξν 
ηνπ ηζνγείνπ, όπνπ βξίζθνληαη 
εγθαηεζηεκέλα ηα κεραλήκαηα. Σν 
πξσηνπνξηαθό γηα ηελ επνρή ηνπ 
αξρηηεθηόλεκα επηβιήζεθε ζην 
άλαξρν θαη απξόζσπν αζηηθό 
ηνπίν ηεο κεηαπνιεκηθήο Αζήλαο. Ο 
Αληώλεο Σξαπιόο πνπ εξγάζηθε σο 
δπζνβξάζηεο ζηελ Επζνπνηία FIX ηελ 
πεξίνδν 1947-1968 ζπκάηαη: 

[…] Τν εξγνζηάζην, ζηε ιεσθόξν 
Σπγγξνύ, παξνπζίαδε 
θαληαζκαγνξηθή εηθόλα, θπξίσο 
ην βξάδπ, πνπ θσηίδνληαλ νη 
εζσηεξηθνί ηνπ ρώξνη, θαζώο 
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ιεηηνπξγνύζε όιν ην 
εηθνζηηεηξάσξν θαη ν 
αξρηηέθηνλαο είρε θξνληίζεη νη 
εμσηεξηθνί ηνίρνη λα έρνπλ 
κεγάινπο παινπίλαθεο. Έηζη, ην 
ππεξζύγρξνλν εξγνζηάζην κε ηα 
ηεξάζηηα ράιθηλα θαδάληα ήηαλ 
πξνζβάζηκν αθόκα θαη ζηνπο 
πεξαζηηθνύο, αιιά θαη πόινο 
έιμεο ζρνιείσλ θαη επηζθεπηώλ 
ηα πξσηλά. Ωο εθ ηνύηνπ, κηα 
ππνβαζκηζκέλε εθείλε ηελ επνρή 
πεξηνρή, πνιύ ζύληνκα, κε ηα 
πξώηα ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ 
εξγνζηαζίνπ, αλαπηύρζεθε 
ηαρύηαηα θαη ζύληνκα ηα δηώξνθα 
θαη κνλώξνθα θηίξηα έγηλαλ 
ζύγρξνλεο αζηηθέο θαηνηθίεο. […]  

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ην 
εξγνζηάζην δπζνπνηίαο κεηαθέξεηαη 
έμσ από ηελ Αζήλα θαη ην θηήξην 
εγθαηαιείπεηαη, ελώ ην 1982 ε 
δπζνπνηία FIX θιείλεη νξηζηηθά. 

 

ηα ρξόληα πνπ αθνινπζνύλ ην θηήξην 
Φημ κέλεη αλαμηνπνίεην. Οη θζνξέο πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζην εζσηεξηθό θαζώο 
θαη ζην εμσηεξηθό ηνπ θέιπθνο αιιά 
θαη ε αλάξηεζε δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ αιινηώλνπλ ηνλ ραξαθηήξα 
ηνπ, ελώ ν πξνβιεκαηηζκόο πνπ 
εθθξάδεηαη ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε 
θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ είλαη έληνλνο 
θαη καθξνρξόληνο. 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1994 ην θηήξην 
πεξηέξρεηαη κε αλαγθαζηηθή 
απαιινηξίσζε γηα ιόγνπο δεκόζηαο 
σθέιεηαο ζηελ ηδηνθηεζία ηεο Αηηηθό 
Μεηξό Α.Δ. Σν βνξηλό ηκήκα ηνπ 
θαηεδαθίδεηαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
έξγσλ ηνπ κεηξό θαη ε ηδηνθηήηξηα 
εηαηξεία θαηαζθεπάδεη ηνλ παξαθείκελν 
ζηαζκό, ν νπνίνο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία 
ζηηο αξρέο ηνπ 2000. 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2000, κεηά από 
ζρεηηθή δηακόξθσζε ηνπ ηζνγείνπ ηνπ 
θηεξίνπ, νξγαλώλεηαη από ην 
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ ζε ζπλεξγαζία 
κε ην Ίδξπκα Γηάλλεο Σζαξνύρεο ε 
έθζεζε Γηάλλεο Τζαξνύρεο, Μεηαμύ 
Αλαηνιήο θαη Γύζεο. Σελ ίδηα ρξνληά ν 
ρώξνο απηόο παξαρσξείηαη σο 
πξνζσξηλή ζηέγε ζην λενζύζηαην ηόηε 
Δζληθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο 
(ΔΜΣ). ηε ζπλέρεηα απνθαζίδεηαη ην 
θηήξην λα απνηειέζεη ηε κόληκε ζηέγε 
ηνπ ΔΜΣ θαη ην 2002 ππνγξάθεηαη 
ζύκβαζε κίζζσζεο ηνπ θηεξίνπ 

κεηαμύ ηεο Αηηηθό Μεηξό Α.Δ. θαη ηνπ 
Δζληθνύ Μνπζείνπ ύγρξνλεο Σέρλεο, 
δηάξθεηαο 50 εηώλ. 

Σε κειέηε ηεο αλάπιαζεο ηνπ θηεξίνπ 
αλαιακβάλνπλ κεηά από αξρηηεθηνληθό 
δηαγσληζκό ηα γξαθεία 3SK 
ΣΤΛΗΑΝΗΓΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΔ Α.Δ., 
Η. ΜΟΤΕΑΚΖ θαη ΤΝΔΡΓΑΣΔ 
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΔ Δ.Π.Δ., TIM 
RONALDS ARCHITECTS, ελώ 
ζπκκεηέρεη θαη σο ζπλεξγάηεο ηεο 3SK 
ε Καιιηόπε Κνληόδνγινπ. 

Σν ελαπνκείλαλ ηκήκα ηνπ παιηνύ 
εξγνζηαζίνπ ηεο πξώελ δπζνπνηίαο 
FIX επηζθεπάδεηαη, δηαξξπζκίδεηαη θαη 
εληζρύεηαη γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο 
ηνπ ΔΜΣ. 

Οη δπν όςεηο ηνπ θηεξίνπ επί ηεο 
Λεσθόξνπ πγγξνύ θαη ηεο νδνύ 
Ακβξ. Φξαληδή ζρεδηαζκέλεο από ηνλ 
Σάθε Εελέην έρνπλ θξηζεί 
δηαηεξεηέεο, γεγνλόο πνπ απνηειεί 
βαζηθό δεδνκέλν θαη γηα ηελ εζσηεξηθή 
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λένπ 
κνπζείνπ. Ζ θαηαζθεπή ηεο Λεσθόξνπ 
Καιιηξξόεο πάλσ ζην ίρλνο ηνπ 
Ηιηζζνύ πνηακνύ δίλεη ηελ αθνξκή γηα 
ηνλ ζρεδηαζκό ελόο κεγάινπ 
θαηαθόξπθνπ εδάθνπο από 
αλαξηεκέλα αθαηέξγαζηα κάξκαξα 
πνπ αθνπκπά ζε έλαλ πγξό ηνίρν – 
θαηαξξάθηε. Ζ ηέηαξηε όςε ηνπ 
θηεξίνπ, πξνο ηελ είζνδν ηνπ κεηξό, 
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δελ αληηκεησπίδεηαη ζαλ ηέηνηα αιιά 
ζαλ ε πιεπξά πνπ πεξηκέλεη ηελ 
νινθιήξσζή ηεο κεηά ηελ θαηεδάθηζε 
ηνπ ηκήκαηνο ηνπ παιηνύ εξγνζηαζίνπ 
Φημ. 

Ζ νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνύ βαζίδεηαη 
ζηε δεκηνπξγία ελόο κεγάινπ ρώξνπ 
θπθινθνξίαο παξάιιεια κε ηε 
Λεσθόξν πγγξνύ. Ζ ηνπνζέηεζε ζε 

απηόλ ησλ θπιηόκελσλ θιηκάθσλ θαη 
ησλ αλειθπζηήξσλ δηακνξθώλεη έλαλ 
ηζρπξό δηαγώλην άμνλα πνπ νδεγεί 
από ηνπο ηζόγεηνπο ρώξνπο ππνδνρήο 
ζηνπο ππαίζξηνπο ηνπ δώκαηνο 
ελώλνληαο όινπο ηνπο κνπζεηαθνύο 
ρώξνπο. Οη δπν είζνδνη ηνπ κνπζείνπ, 
ε θύξηα ηεο Λεσθόξνπ Καιιηξξόεο θαη 
ε δεπηεξεύνπζα ηεο Λεσθόξνπ 
πγγξνύ 

εγθαζηζηνύλ επίζεο

έλαλ δηαγώλην άμνλα θπθινθνξίαο 
ζηελ θάηνςε ηνπ ηζνγείνπ. Ζ 
πνιπώξνθε ζθαισζηά θπθινθνξίαο 
καδί κε ηηο θπιηόκελεο ζθάιεο 
δεκηνπξγνύλ έλα θσηεηλό ρώξν 
θπθινθνξίαο ζε όιν ην ύςνο ηνπ 
θηεξίνπ. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ 
εθζεζηαθώλ ρώξσλ νδεγνύλ ζηελ 
ρσξνζέηεζή ηνπο ζην ηκήκα ηνπ 
θηεξίνπ κε ηηο ηδαληθόηεξεο δηαζηάζεηο, 
πνπ βξίζθεηαη πξνο ηελ πιεπξά ηεο 
Λεσθόξνπ Καιιηξξόεο. Απηνί νη ρώξνη 

θξύβνληαη πίζσ από ηελ όςε πνπ 
ζεκαηνδνηεί ην λέν κνπζείν κε ηελ 
θεληξηθή είζνδν. 

ηηο 7 θαη 8 Μαΐνπ ηνπ 2015 ην ΔΜΣ 
κεηαθνκίδεη ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο 
θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ζηνλ πξώην 
όξνθν ηνπ λένπ θηεξίνπ, θάλνληαο έηζη 
ην Πξώην Βήκα γηα ην άλνηγκά ηνπ. 

 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε  

ην πιαίζην ηεο έθζεζεο θξίζηκνη 
δηάινγνη: Αζήλα – 
Ακβέξζα πξαγκαηνπνηνύληαη 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εηδηθά 
ζρεδηαζκέλα γηα θάζε βαζκίδα 
εθπαίδεπζεο. Μέζα από ηνλ δηάινγν, 
ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή θαη ηελ 
θαιιηηερληθή έθθξαζε, α πξνγξάκκαηα 
έρνπλ ζηόρν λα ζπκβάινπλ ζηε κε 
βησκαηηθό ηξόπν αλαθάιπςε θαη 
εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε έλλνηεο 

ηεο ζύγρξνλεο ηέρλεο, όπσο 
παξνπζηάδνληαη κέζα από ηα έξγα ηεο 
έθζεζεο.  

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε

ην πιαίζην ηεο έθζεζεο θξίζηκνη 
δηάινγνη: Αζήλα – 
Ακβέξζα πξαγκαηνπνηνύληαη 
μελαγήζεηο γηα θνηηεηέο θαη 
ζπνπδαζηέο ηεο Σξηηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
ζπλνδνύο θαζεγεηέο νη μελαγήζεηο 
πξνζαξκόδνληαη θαη εκπινπηίδνληαη 
αλάινγα κε ην αληηθείκελν ζπνπδώλ 
ησλ θνηηεηώλ θαη ζπνπδαζηώλ. 

http://www.emst.gr/%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bc%ce%b2%ce%ad%cf%81%cf%83%ce%b1/
http://www.emst.gr/%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bc%ce%b2%ce%ad%cf%81%cf%83%ce%b1/
http://www.emst.gr/%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bc%ce%b2%ce%ad%cf%81%cf%83%ce%b1/
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Δπίζεο, ζε ζπλεξγαζία κε θαζεγεηέο 
θαη δηδάζθνληεο ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηνπ 
από θνηλνύ ζρεδηαζκνύ θαη αλάζεζεο 
εξγαζηώλ ζε ζέκαηα Μνπζεηνινγίαο, 
Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο, Ηζηνξίαο 
Σέρλεο θαη άιισλ ζεκάησλ, ζρεηηθώλ 
κε ηε ιεηηνπξγία ελόο κνπζείνπ. 

Σν ΔΜΣ ππνδέρεηαη θνηηεηέο γηα 
πξαθηηθή άζθεζε, θαηόπηλ 
ζπλελλόεζεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηδηθέο Οκάδεο 

ην πιαίζην ηεο έθζεζεο θξίζηκνη 
δηάινγνη: Αζήλα –
Ακβέξζα πξαγκαηνπνηνύληαη εηδηθέο 
μελαγήζεηο θαη εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκέλα γηα ηηο 
δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ηα 
ελδηαθέξνληα εηδηθώλ νκάδσλ θνηλνύ, 
όπσο ΑκεΑ, επάισηεο θνηλσληθέο 
νκάδεο, θ.ά. 

Δπίζεο ζπλερίδνληαη νη ζπλεξγαζίεο 
ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΜΣΤ 
Χσξίο Σύλνξα 

ΣΡΔΥΟΤΔ ΔΚΘΔΔΗ  

Empty Pr(oe)mises είλαη έλα 
δηαδηθηπαθό project  πνπ δηεμάγεηαη 
κέζα από κηα ειεθηξνληθή 
πιαηθόξκα θαη ζπλεπηκεινύληαη ε 
δηεπζύληξηα ηνπ ΔΜΣ θ. Καηεξίλα 
Κνζθηλά θαη ν επηκειεηήο Γξ. 
Lanfranco Aceti, κε θεληξηθό άμνλα 
ηελ νπηηθνπνίεζε από ηνπο 
θαιιηηέρλεο ηεο δηαδηθαζίαο 
ζύιιεςεο θαη ελδερνκέλσο 
πινπνίεζεο κηαο ηδέαο, ζηνλ 
εθζεζηαθό ρώξν ηνπ Ηζνγείνπ ηνπ 
ΔΜΣ. Σν πξόηδεθη 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Museum of Contemporary 
Cuts (MoCC) θαη ην Leonardo 
Electronic Almanac – MIT Press. 

Πξόζβαζε ζην Μνπζείν  

Σν Δζληθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο 
(ΔΜΣ)  βξίζθεηαη  ζηελ δηεύζπλζε 
Λεσθ. Καιιηξξόεο & Ακβξ. Φξαληδή 
(πξώελ εξγνζηάζην Φημ) Αζήλα, 117 
43. Βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 280κ. από 
ην ζηαζκό ΤΓΓΡΟΤ-ΦΗΞ ηνπ Μεηξό 
(γξακκή 2) θαη 300κ από ηε ζηάζε 
ΦΗΞ ηνπ Σξακ. 

 

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ & ΧΡΔ 

Γεπηέξα ΚΛΔΗΣΟ 
Σξίηε 11.00 π.κ – 7.00 κ.κ. 

Σεηάξηε 11.00 π.κ – 7.00 κ.κ. 
Πέκπηε 11.00 π.κ – 10.00 κ.κ. 

Παξαζθεπή 11.00 π.κ – 7.00 κ.κ. 
άββαην 11.00 π.κ – 7.00 κ.κ. 
Κπξηαθή 11.00 π.κ – 7.00 κ.κ. 

 

ΣΗΜΔ ΔΗΗΣΖΡΗΧΝ 

Γεληθή είζνδνο 5€ 
Μεησκέλν 
εηζηηήξην 

3€ 

Γσξεάλ είζνδνο 
Κάζε Πέκπηε  
5.00 κ.κ.– 10.00 
κ.κ. 

http://www.emst.gr/%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bc%ce%b2%ce%ad%cf%81%cf%83%ce%b1/
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ΘΔΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 

Από ηε Βίθπ Μεγάινπ ηνπ Β1

Απηό ην άξζξν πηζηεύσ είλαη αξθεηά 

ελδηαθέξνλ θα ρξήζηκν γηα όινπο ηδίσο 

ζηελ ειηθία πνπ βξηζθόκαζηε. Ζ ειηθία πνπ 

ελώλεη ηελ παηδηθόηεηα κε ηελ ελειηθίσζε 

θαη νλνκάδεηαη εθεβεία. Δθεβεία 

νλνκάδνπκε ηελ αλαπηπμηαθή πεξίνδν ηνπ 

αλζξώπνπ πνπ μεθηλάεη ζπλήζσο κε 

βηνινγηθέο αιιαγέο ζην ζώκα ηνπ παηδηνύ 

θαη ηειεηώλεη κε ηελ σξίκαλζή ηνπ. Ζ 

εθεβεία μεθηλάεη πεξίπνπ από ηα 11 κέρξη 

ηα 18, όκσο ππάξρνπλ αηνκηθέο δηαθνξέο. 

πλήζσο νη έθεβνη ζε ειηθία 14-16 εηώλ 

παξνπζηάδνπλ  κεηαβνιέο ζπλαηζζεκάησλ, 

ή ηελ αίζζεζε όηη ζέινπλ επηηέινπο λα 

σξηκάζνπλ θαη λα αλεμαξηεηνπνηεζνύλ.

ΑΚΡΗΒΧ ΓΗΑ ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ ΜΑ….

Οη κεηαβνιέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ  

Πνιιέο θνξέο νη έθεβνη κπνξεί λα 

πεξάζνπλ ηελ εθεβεία ρσξίο θαλ λα 

ην θαηαιάβνπλ θαη άιινη λα 

παξνπζηάδνπλ θάπνηεο αιιαγέο ζηνλ 

ηξόπν ζπκπεξηθνξάο ηνπο πνπ 

νθείιεηαη ζηηο αιιαγέο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα 

κπνξεί ηελ κία ζηηγκή λα έρεη ηξνκεξά 

λεύξα, θαη ηελ άιιε λα ιεηηνπξγεί 

θπζηνινγηθά. Φπζηθά δελ ην ζέιεη, 

απιώο ζπκβαίλεη θαη είλαη απνιύησο 

θπζηνινγηθό  επεηδή  πνιιά κηθξά 

πξάγκαηα πνπ παιηά δελ ηνλ 

ελνρινύζαλ, ηώξα λα ηνπ ζπάλε 

ΣΔΛΔΗΧ ηα λεύξα ρσξίο θαλέλα 

ιόγν! Γελ κπνξεί λα ην ειέγμεη, γη απηό 

θαιό ζα είλαη λα ππάξρεη θαηαλόεζε 

θαη ήξεκε ζπδήηεζε γηα ηελ ζσζηή 

επίιπζε ησλ ζεκάησλ πνπ ηνλ 

απαζρνινύλ.  

Αλεμαξηεηνπνίεζε 

ηελ εθεβεία, ηα παηδηά ληώζνπλ ηελ 

αλάγθε λα αλεμαξηεηνπνηεζνύλ θαη 

κπνξεί λα ην εθδειώζνπλ κε πνιινύο 

ηξόπνπο. Ο πην ζπλεζηζκέλνο είλαη ε 

ζέιεζε από θάπνηα παηδηά, λα 

πιεξώλνπλ κόλα ηνπο απηά πνπ 

ρξεηάδνληαη ρσξίο λα ληώζνπλ ηελ 

εμάξηεζε από ηνπο γνλείο. Με απηό 

ηνλ ηξόπν, όηαλ ελειηθησζνύλ ζα 

κπνξνύλ λα βγάδνπλ κόλα ηνπο ην 

ςσκί ηνπο κε απνηέιεζκα λα ληώζνπλ 

πην θαιά κε ηνλ εαπηό ηνπο. ηηο πην 

κεγάιεο ειηθίεο (15-16) ζέινπλ λα 

πεγαίλνπλ κόλνη ηνπο ζε πιαηείεο 

καθξηά από ην ζπίηη ηνπο γηα λα 

ληώζνπλ όηη κπνξνύλ λα 

πξνζηαηεύζνπλ νινκόλαρνη ηνλ εαπηό 

ηνπο θαη θάπνηεο θνξέο απιά ζέινπλ 

λα κέλνπλ κόλνη ηνπο γηα λα ζθεθηνύλ 

ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ. Βέβαηα 

ν πην ζπλεζηζκέλνο ιόγνο είλαη όηη 

ζέινπλ λα βγνπλ κε ηελ παξέα ηνπο 

θαη λα πεξάζνπλ θαιά. Τπάξρνπλ 

πνιιά άιια ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ 

ηνπο εθήβνπο θαη, εηιηθξηλά, δελ 

ηειεηώλνπλ πνηέ. κσο πάληα κηα 

θαιή θνπβέληα κε ηνπο γνλείο καο ή κε 

ηνπο θίινπο καο, κπνξεί λα καο ιύζεη 

θάπνηεο ακθηβνιίεο πνπ ληώζνπκε 

αθόκα θη αλ θάπνηνο  αηζζάλεηαη όηη 

θαλείο δελ ηνλ θαηαιαβαίλεη. ε απηέο 

ηηο πεξηπηώζεηο όκσο, πξνηνύ 

εκπηζηεπηνύκε ηνπο άιινπο, πξέπεη 

πξώηα λα εκπηζηεπηνύκε ηνλ εαπηό 

καο. 
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( Bullying) 

 

Ζ Παγθόζκηα Οξγάλσζε Τγείαο έρεη 

απνθαιέζεη ην bullying «κείδνλ 

πξόβιεκα δεκόζηαο πγείαο» ζηα 

ζρνιεία, ηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο 

θαη γεληθόηεξα ζηελ θνηλσλία θαη 

ηδηαίηεξα εθεί πνπ απαληνύλ 

κεηνλόηεηεο αηόκσλ κε 

δηαθνξεηηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο 

θ.α. Δίλαη επίζεο αιήζεηα όηη νη 

κεηνλόηεηεο θαη νη άλζξσπνη κε 

ζσκαηηθέο αλαπεξίεο ή 

πλεπκαηηθέο πζηεξήζεηο πέθηνπλ 

ζπρλά ζύκαηα επαλεηιεκκέλνπ 

bullying, απνκόλσζεο θαη άιισλ 

θαθνπνηήζεσλ. 

Από ηε Λεηώ Λάκπξνπ ηνπ Β2 

 

 

 

 

 

 

Σξόπνη αληηκεηώπηζεο 

πκκαζεηέο κέζα ζηελ ηάμε: 

 Πξνζδηνξίζηε πνηνη 
ζπκκαζεηέο ζαο ήηαλ 
παξόληεο ζην πεξηζηαηηθό 
εθθνβηζκνύ 

 Ξεθαζαξίζηε αλ ζπκκεηείραλ 
σο νπδέηεξνη παξαηεξεηέο ή 
αλ ελζάξξπλαλ ην παηδί πνπ 
εθθνβίδεη 

 πδεηήζηε καδί ηνπο γηα ην 
πνηα ζα ήηαλ ε θαηάιιειε 
ζπκπεξηθνξά ζε κηα ηέηνηα 
πεξίπησζε (π.ρ. λα κηιήζνπλ 
ζε θάπνηνλ ελήιηθα γηα λα 
βνεζήζεη) θαη γηα ην πνηεο 
επζύλεο έρνπλ όηαλ 
παξαηεξνύλ λα ζπκβαίλεη 
πεξηζηαηηθό εθθνβηζκνύ 

 πδεηήζηε ζρεηηθά κε ην ηη ζα 
κπνξνύζαλ λα είραλ θάλεη γηα 
λα απνθεπρζεί ν εθθνβηζκόο 
θαη λα εμαζθαιίζνπλ έλα 
αζθαιέο πεξηβάιινλ ηόζν γηα 
ηνπο ίδηνπο όζν θαη γηα ηνπο 
ζπκκαζεηέο ηνπο 

Κάπνηα κνληέια ζπλνκειίθσλ, πνπ 
απνηεινύλ ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο 
ησλ πεξηζηαηηθώλ εθθνβηζκνύ από 
καζεηέο πξνο καζεηέο ζην πιαίζην 
ηνπ ζρνιείνπ, είλαη επηγξακκαηηθά: 

 Ζ πξνζέγγηζε πνπ δελ εζηηάδεη 
ζην θηαίμηκν. 

 Πξνζεγγίζεηο ππνζηήξημεο 
κεηαμύ ησλ ζπλνκειίθσλ. 

 Σν κνληέιν ηνπ «ζπλνκειίθνπ 
πξόηππν». 

 Σν κνληέιν ηεο 
«ζπκβνπιεπηηθήο κεηαμύ 
ζπλνκειίθσλ». 

 Σν κνληέιν ηεο 
«Γηακεζνιάβεζεο». 

 

 



17 
 

ΜΤΣΖΡΗΑ!! 

Σν κπζηήξην ηεο Αηιαληίδαο

 

Από Βίθπ Μεγάινπ ηνπ Β2 

Πνιινί ίζσο αλαξσηηνύληαη γηα ηελ 

ρακέλε Αηιαληίδα. Λνηπόλ, ε αιήζεηα 

είλαη όηη πξάγκαηη απνηειεί ίζσο ηνλ 

πην πνιπζπδεηεκέλν κύζν. Καλείο 

όκσο δελ κπνξεί λα απνδείμεη όηη 

ππήξμε πνηέ. Μάιηζηα θάπνηνη 

ππνζηεξίδνπλ όηη ε Αηιαληίδα 

ζεσξείηαη γεληθά σο παξαβνιή πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε από ηνλ Πιάησλα γηα 

λα εμεγήζεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ ζεσξίεο. 

Κάπνηνη άιινη όκσο ιέλε, όηη ε 

Αηιαληίδα ππήξμε θαη βξηζθόηαλ  

«πέξα από ηηο Ζξάθιεηεο ζηήιεο» θαη 

ήηαλ κηα λαπηηθή δύλακε πνπ είρε 

θαηαθηήζεη πνιιά κέξε ηεο 

δπηηθήο Δπξώπεο θαη ηεο Λπβηθήο. 

 κσο κεηά από κηα απνηπρεκέλε 

πξνζπάζεηα λα εηζβάιεη ζηελ Αζήλα, 

ε Αηιαληίδα βπζίζηεθε κπζηεξησδώο 

ζην πέιαγνο «ζε κηα κόλν εκέξα θαη 

λύρηα αηπρίαο». Ζ Αηιαληίδα ινηπόλ 

εμαθαλίζηεθε από πξνζώπνπ γεο, 

όηαλ θπξηνιεθηηθά «άλνημε» ε Μεζν-

σθεάλεηα ξάρε ιόγσ όρη ,θπζηθά, 

θάπνηνπ εζσηεξηθνύ γεσινγηθνύ 

παξάγνληα, αιιά ζαθέζηαηα ιόγσ 

θάπνηνπ «εμσηεξηθνύ» παξάγνληα. 

Οη ηεξάζηηνη ππνβξύρηνη ζεηζκνί 

εληάζεσο κέρξη 9 ξίρηεξ ηζνπέδσζαλ 

ηελ Αηιαληίδα, ελώ ε βίαηε 

απνκάθξπλζε ησλ ιηζνζθαηξηθώλ 

πιαθώλ, παξέζπξε ηελ Αηιαληίδα ζε 

βάζνο 5.000-6.000 κέηξσλ. Δθεί 

βξίζθεηαη ινηπόλ ε Αηιαληίδα. 

Κνηκάηαη ζην πάην ηνπ θξύνπ, 

ζθνηεηλνύ Αηιαληηθνύ Χθεαλνύ, 

θπζηθά ζθεπαζκέλε από άκκν, θύθηα 

θαη θνξάιιηα. Καλέλαο δελ κπνξεί 

πιένλ λα ηελ βξεη γηαηί έρνπλ πεξάζεη 

ηνπιάρηζηνλ 12.000 ρξόληα.!!! 

( θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ)

 

Παξαθάησ κηα έξεπλα πνπ αλαξηήζεθε ζε έλα επηζηεκνληθό site     >>> 
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‘’Έρσ πξάγκαηη ζπγθινληζηεί.  

Γηάβαδα ηνλ Κξηηία ηνπ Πιάησλα γηα 

πνιινζηή θνξά. Ξαθληθά ζηακάηεζα 

ζην αξραίν θείκελν θαη αλαξσηήζεθα: 

Θεέ κνπ, πσο δελ ην είρα πξνζέμεη !!! 

Ο Κξηηίαο πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα 

ηελ πεδηάδα -όπσο ηελ απνθαιεί- ηεο 

Αηιαληίδαο ζηελ θπξηνιεμία 

κεηαθξάδνληαο ηελ θσηνγξαθία !!! 

Δμεγεί ινηπόλ ν Κξηηίαο κε απίζηεπηε 

ιεπηνκέξεηα όηη απηά πνπ θαίλνληαη 

ζηελ θσηνγξαθία πνπ έρσ 

επεμεξγαζηεί ζην Photoshop, είλαη ηα 

ραληάθηα ηα νπνία είραλ ζθάςεη νη 

Άηιαληεο θαη ηα νπνία δέρνληαλ ηα 

λεξά από ηα γύξσ βνπλά θαη ηα νπνία 

κε ην ζύζηεκα απηό θαη ΤΓΡΔΤΑΝ 

ζηελ πόιε ηνπο αιιά θαη κεηέθεξαλ 

θαη ηνπο θνξκνύο ησλ δέληξσλ ζηε 

πόιε γηα λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε μπιεία 

ζηηο δηάθνξεο θαηαζθεπέο. Δπίζεο 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα ηερλεηά απηά 

"θαλάιηα" γηα λα κεηαθέξνπλ κε 

πινηάξηα ηα πξντόληα ζε όιε ηε 

πόιε!!! Μάιηζηα 2 από ηα ραληάθηα 

απηά-όπσο αλαθέξεη ν Κξηηίαο- 

ζπλέρηδαλ θαη εθηόο πόιεο θαη 

άδεηαδαλ ηα λεξά ηνπο ζηε ζάιαζζα. 

Σα βιέπεηε πεληαθάζαξα ηα βνπλά 

δπηηθά θαη βόξεηα ηεο πεδηάδαο; Σν 

θαλάιη πνπ κεηέθεξε ηα λεξά από ηα 

βνπλά ζην ζύζηεκα ηεο πόιεο; 

Βιέπεηε πεληαθάζαξα θαη όια ηα 

ραληάθηα-θαλάιηα πνπ δηαζρίδνπλ ηελ 

πόιε; ηη ε πεδηάδα είλαη ηεηξάγσλε 

(πξνζέμηε ην ηεηξάγσλν κε πιεπξά 

135 ρικ);  Βιέπεηε θαη ηα 2 ραληάθηα  

πνπ ζπλερίδνπλ γηα πεξίπνπ 100 

ρηιηόκεηξα εθηόο ηεο πεξηνρήο θαη 

μαθληθά ζηακαηάλε ζε κία πεξηνρή-

πηζαλόηαηα ζηηο αξραίεο όρζεο ηεο 

ζάιαζζαο- θαη όηη ππάξρεη εκηθύθιην 

ζαλ ιηκάλη ; Απηά πεξηγξάθεη ινηπόλ ν 

Κξηηίαο. Απηά ΑΚΡΗΒΧ θαίλνληαη ζηε 

θσηνγξαθία!’’ Ση ιέηε, ππάξρεη 

όλησο ε ρακέλε Αηιαληίδα; 

Φσηνγξαθία από ηνλ βπζό 

ηνπ Αηιαληηθνύ!

πσο θαηαιαβαίλνπκε ινηπόλ, πνιινί 

αληηκεησπίδνπλ απηήλ ηελ ηζηνξία ζαλ 

κύζν θαη άιινη ζαλ κηα 

πξαγκαηηθόηεηα κε ππνηηζέκελεο 

απνδείμεηο πνπ δελ μέξνπκε αλ 

ηζρύνπλ. Άξα κέλεη ε δηθή ζαο γλώκε. 
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Μέξε γηα βόιηα κε θίινπο ή 

κε ην ηαίξη ζαο !!!  

Από 

Γεσξγία Αλαζηνπνύινπ ηνπ Β1 

Ννύκεξν 1: 

Πνην άιιν,  από ην ΄΄ Κέληξν 

πνιηηηζκνύ Ίδξπκα ηαύξνο 

Νηάξρνο ΄΄, ην νπνίν είλαη ζε 

απόζηαζε αλαπλνήο από εκάο ζηελ 

Καιιηζέα ζπγθεθξηκέλα ζηηο Σδηηδηθηέο. 

Σν πάξθν ζηεγάδεη ηε Λπξηθή ζθελή 

θαη ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε. Έρεη έλα 

ηερλεηό θαλάιη πνπ κπνξείηε λα πάηε 

κε ηνπο θίινπο ζαο θαη όρη κόλν θαη λα 

πεξπαηήζεηε θαηά κήθνο ηνπ θαζώο 

είλαη κόιηο 400 κ. 

  

Αιιά δελ είλαη κόλν ην θαλάιη γηα λα 

πάεη θάπνηνο κηα βόιηα, εθεί έρεη έλαλ 

θήπν 240.000 ζηξεκκάησλ ν νπνίνο 

έρεη δηάθνξα ειιεληθά άιια θαη 

κεζνγεηαθά θπηά ηα νπνία όηαλ 

πεξλάο από εθεί κπξίδνπλ πνιύ  

όκνξθα!  

 

Ννύκεξν 2 :  

Μηα άιιε θαιή επηινγή είλαη ην Πάξθν 

ηνπ Φινίζβνπ ην νπνίν είλαη έλα 

θαηαπξάζηλν κέξνο κε πνιιά θπηά θαη  

παηδηθέο ραξέο (γηα κηθξόηεξα 

αδέξθηα) θαη κηα πξνβιήηα κε βξάρηα 

ζηα νπνία κπνξείηε λα πάηε λα 

θαζίζεηε, λα βγάιεηε θσηνγξαθίεο θ.α. 

Δπίζεο αλ πεξπαηήζεηε ιίγα κέηξα 

πξνο

 ηελ πξνβιήηα ζα βξείηε έλαλ 

πεδόδξνκν ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ 

πνιιέο θαθεηέξηεο γηα λα θάηζεηε. 

Δίλαη έλα κέξνο πνπ κπνξείηε λα 

 

πηζθεθζείηε όιν ηνλ ρξόλν θαη 

ηδηαίηεξα ηα Υξηζηνύγελλα. Παξά ην 
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ιίγν θξύν πνπ ζα θάλεη ζα είλαη 

ζίγνπξα καγεπηηθά! 

 

 

 

Έσο ηηο 7 Ιαλνπαξίνπ 2017, ε Μαξίλα 

Φινίζβνπ κεηακνξθώλεηαη ζε έλα 

καγηθό ππνζαιάζζην ζηαζκό ηξέλνπ 

θαη ζαο πξνζθαιεί λα ηαμηδέςεηε κέζα 

από ηηο ζειίδεο ηνπ παξακπζηνύ         

 

«Ο Φλοίσβος και το Μαγικό 

Υποθαλάσσιο Τρένο». Γεκηνπξγηθά 

εξγαζηήξηα, θαληαζηηθά παηρλίδηα, 

εκπλεπζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ζηνλ 

ππνζαιάζζην ζηαζκό ηξέλνπ, ζέαηξν 

ζθηώλ, κνπζηθή, ρνξόο, θαη θπζηθά ε 

μερσξηζηή ζπλάληεζε κε ηνλ 

αγαπεκέλν όισλ, ηνλ Άγην Βαζίιε. 

Σην πιαίζην ησλ ενξηαζηηθώλ 

εθδειώζεσλ, ε Μαξίλα Φινίζβνπ 

ππνζηεξίδεη γηα κία αθόκα ρξνληά ηνπο 

ζπιιόγνπο «ΑΛΜΑ» θαη «Χακόγειν 

ηνπ Παηδηνύ»θηινμελώληαο ζηνλ ρώξν 

ηεο ηα Χξηζηνπγελληάηηθα bazaar ηνπο. 

 

 

Ννύκεξν 3

Ζ Σερλόπνιηο ζην Γθάδη είλαη έλαο 

πνιηηηζηηθόορώξνο ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ ζηνλ νπνίν δηνξγαλώλνληαη 

πνιιέο εθδειώζεηο. Σα Υξηζηνύγελλα 

κεηαηξέπεηαη ζε έλα παξακύζη  θαζώο 

είλαη ζηνιηζκέλν θαη έρεη πνιιά 

ιακπηόληα θαη εθεί ηα παηδηά 

κηθξόηεξεο ειηθίαο κπνξνύλ λα 

πάξνπλ κέξνο ζε πνιιέο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

 

ΚΑΛΖ ΓΗΑΚΔΓΑΖ!!

http://www.flisvosmarina.com/el-gr/news---events/
http://www.flisvosmarina.com/el-gr/news---events/
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ΘΔΜΑΣΑ ΤΓΔΗΑ 

Ζ πγεία ζηελ κπζνινγία 

 από Μαξίλα Μηραειίδνπ ηνπ Β2 

 

Ζ Τγεία ήηαλ αξραηνειιεληθή ζεόηεηα, 

πξνζσπνπνίεζε ηεο Τγείαο ηνπ 

ζώκαηνο θαη ηεο ςπρήο. Χο 

αξραηόηεξν θέληξν ιαηξείαο ηεο 

αλαθέξεηαη ε Σηηάλε ζηε ηθπώλα, 

όπνπ βξίζθνληαλ ηεξό 

ηνπ Αζθιεπηνύ θαη ηεο Τγείαο. 

ύκθσλα κε ηελ αξραία ειιεληθή 

παξάδνζε ν Αξίθξσλ ν ηθπώληνο 

έγξαςε ύκλν γηα ηε ζεά, ηεο νπνίαο ε 

ιαηξεία δηαδόζεθε θαη ζηελ Αζήλα 

πεξίπνπ από ην 420 π.Υ. 

ηελ ειιεληθή κπζνινγία θαηέρεη 

εμέρνπζα ζέζε ζηελ ιαηξεία ηνπ 

παηέξα ηεο. Χζηόζν, , ε ζεά 

ζπλδέζεθε κε ηελ πξόιεςε ησλ 

αζζελεηώλ ελώ ν Αζθιεπηόο ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ ζεξαπεία ησλ αζζελεηώλ  

θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

πγείαο ηνπο. 

 

 

 

         

          Ζ δεκόζηα πγεία 

 

        Ζ δεκόζηα πγεία αζρνιείηαη κε ηηο 
απεηιέο γηα ηελ πγεία κε βάζε ηελ 
αλάιπζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ. Ζ 
ζύγρξνλε πξαθηηθή ηεο δεκόζηαο 
πγείαο απαηηεί δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο 
εξγαδνκέλσλ ζηε δεκόζηα πγεία θαη 
επαγγεικαηίεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ 
ησλ ηαηξώλ πνπ εηδηθεύνληαη ζηε 
δεκόζηα πγεία  /ηαηξηθή ηεο θνηλόηεηαο/  
κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. 

 Απνηεινύληαη  ζπλήζσο από 
ςπρνιόγνπο, επηδεκηνιόγνπο, 
Βνεζνύο Ηαηξηθώλ Λεηηνπξγώλ, 
λνζνθόκεο δεκόζηαο πγείαο, καίεο, 
κηθξνβηνιόγνπο, επηζεσξεηέο 
πεξηβαιινληηθήο πγείαο/επηζεσξεηέο 
δεκόζηαο 
πγείαο, θαξκαθνπνηνύο, νδνληίαηξνπο, 
πγηεηλνιόγνπο, δηαηηνιόγνπο θαη 
δηαηξνθνιόγνπο, 
θηελίαηξνπο, θνηλσληνιόγνπο .  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CF%85%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%80%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%AF%CF%86%CF%81%CF%89%CE%BD_%CE%BF_%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CF%85%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/420_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
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ΓΝΧΣΟΗ ΚΑΗ ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ 

ΓΗΑΣΡΟΗ ΣΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ: 

 

 

1.Ηππνθξάηεο 

Ο Ηππνθξάηεο ήηαλ αξραίνο 

Έιιελαο ηαηξόο θαη ζεσξείηαη 

κία από ηηο πην εμέρνπζεο 

πξνζσπηθόηεηεο ζηελ ηζηνξία 

ηεο ηαηξηθήο. Αλαθέξεηαη σο ν 

παηέξαο ηεο ζύγρξνλεο 

ηαηξηθήο  ζε αλαγλώξηζε ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηνπ ζην πεδίν ηεο 

ηαηξηθήο επηζηήκεο αιιά θαη σο 

ν ηδξπηήο ηεο Ηππνθξαηηθήο 

Ηαηξηθήο ρνιήο. Πέηπρε ην 

αξκνληθό ζπληαίξηαζκα ηεο 

αλζξσπνθεληξηθήο επηζηήκεο 

κε ηελ ηαηξηθή ηέρλε θαη ηνλ 

θηινζνθηθό ζηνραζκό. Σν 

πξσηνπνξηαθό θαη ζε 

ζεκαληηθό βαζκό πξνβιεπηηθό 

ηνπ έξγν επεξέαζε ηηο 

πεξηζζόηεξεο ζύγρξνλεο 

ηαηξνβηνινγηθέο εηδηθόηεηεο ηνπ 

δπηηθνύ θόζκνπ πνπ επάμηα 

ηνλ νλόκαζε ζεκειησηή θαη 

ζηπινβάηε ηεο Ηαηξηθήο 

Δπηζηήκεο.  

Ο Ηππνθξάηεο, Γσξηεύο ζηελ 

θαηαγσγή, γελλήζεθε ζηελ Κσ 

ην 460 π.Υ. θαη αλήθε ζηνλ 

ελδνμόηαην θιάδν ησλ 

Αζθιεπηαδώλ. ύκθσλα κε 

ηελ παξάδνζε, εθ παηξόο  

θαηαγόηαλ από ην ζεό ηεο 

ηαηξηθήο Αζθιεπηό . Ήηαλ 

πξνηθηζκέλνο κε κεγάιε 

εξγαηηθόηεηα θαη ξνπή γηα 

κάζεζε θαη ζπνύδαζε ηαηξηθή 

ζην θεκηζκέλν Αζθιεπηείν ηεο 

Κσ.  

Αξρηθά ππήξμε καζεηήο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ παηέξα ηνπ, θαηόπηλ 

ηνπ Ζξόδηθνπ, ηνπ Γνξγία, ηνπ 

ξήηνξα Λενληίλνπ θαη 

ηνπ Γεκόθξηηνπ ηνπ Αβδεξίηε. 

Αθνύ εθπαηδεύηεθε ζηελ 

ηαηξηθή, ν Ηππνθξάηεο άξρηζε 

λα αζθεί ζηελ Κσ ην 

επάγγεικα ηνπ ηαηξνύ. 

Γλσξίδνληαο όκσο πόζν 

βπζηζκέλνη ζηελ άγλνηα θαη 

ζηελ πξόιεςε βξίζθνληαλ νη 

άιινη γηαηξνί ηεο επνρήο ηνπ, 

ζεώξεζε ρξένο ηνπ λα 

ηαμηδέςεη θαη ζ’ άιια κέξε 

επεηδή ήζειε λα ζπκπιεξώζεη 

ηε κόξθσζή ηνπ αιιά θαη λα 

δηαδώζεη ηελ πίζηε ηνπ ζηνλ 

θαζαξό αέξα, ζην λεξό θαη 

ζηνλ ήιην. Έηζη, 

πξαγκαηνπνίεζε επηζηεκνληθά 

ηαμίδηα ζε πνιιέο πεξηνρέο, 

επηζθεπηόκελνο ηε Γήιν, 

ηε Θάζν, ηε θπζία, 

ηε Θξάθε θαη ηε κύξλε. Ζ 

θήκε ηνπ απιώζεθε γνξγά ζε 

όιε ηελ Διιάδα θαη πέξα από 

ηα όξηά ηεο, ζηελ 

θξαηαηά Πεξζία.  

                                

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%80%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%B1
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2. Γαιελόο 

 

Ο Κιαύδηνο Γαιελόο ήηαλ ν 

δεύηεξνο ζπνπδαηόηεξνο 

Έιιελαο ηαηξόο ηεο 

Αξραηόηεηαο κεηά ηνλ 

Ηππνθξάηε θαη ν ηειεπηαίνο 

ρξνληθά από όινπο ηνπο 

ζεκαληηθνύο ηαηξνύο ηνπ 

ειιελνξσκατθνύ θόζκνπ. Γελ 

ππάξρεη ζρεδόλ ηαηξηθόο 

θιάδνο πνπ λα κελ 

απαζρόιεζε ηνλ Γαιελό. Οη 

εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο ηνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ αλαηνκηθή, 

ηε θπζηνινγία, ηε ρεηξνπξγηθή, 

ηελ νθζαικνινγία, ηε 

καηεπηηθή, ηελ παζνινγία, ηε 

ζεξαπεπηηθή, ηελ πγηεηλή θαη ηε 

θαξκαθνινγία. Σα 

πνιπζύλζεηα θαξκαθεπηηθά 

ζθεπάζκαηα, πνπ ν ίδηνο 

παξαζθεύαδε είλαη γλσζηά ζηε 

βηβιηνγξαθία σο «γαιεληθά» 

θαη ε αληίζηνηρε θαξκαθνηερλία 

νλνκάδεηαη «γαιεληθή 

θαξκαθεπηηθή» ώδνληαη πεξί 

ηηο εθαηό κειέηεο ηνπ, πνπ 

πξνώζεζαλ ζεκαληηθά ηελ 

ηαηξηθή επηζηήκε. Σν βηνινγηθό 

ηνπ δόγκα, ν «γαιεληζκόο», 

επεθξάηεζε ζηελ επξσπατθή 

ηαηξηθή επί δεθαηέζζεξηο 

αηώλεο. Οπνηαδήπνηε 

παξαηήξεζε εξρόηαλ ζε 

αληίζεζε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

Γαιελνύ, απνξξηπηόηαλ. 

                                                 

 O Γαιελόο ήηαλ ηαηξόο θαη αθόινπζνο 

ηνπ Αζθιεπηνύ από ηελ Πέξγακν κε 

εθηελείο αλαηνκηθέο θαη ρεηξνπξγηθέο 

γλώζεηο, ν νπνίνο ηαμίδεςε θαη δίδαμε 

ζε όιε ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία. Ο 

Γαιελόο ζπζηεκαηνπνίεζε κία 

εθινγηθεπκέλε ηαηξηθή πξαθηηθή πνπ 

παηνύζε ζηελ θιεξνλνκηά ηνπ 

Ηππνθξάηε, έδηλε έκθαζε 

ζηε θιεβνηνκή σο θαζνιηθή 

ζεξαπεπηηθή κέζνδν θαη εμαπιώζεθε 

γξήγνξα ζε όιε ηε Μεζόγεην, 

ππνζθειίδνληαο θάζε άιιν ηαηξηθό 

ζύζηεκα.  

Με ηηο λεθξνςίεο ηνπ ζε δώα βξήθε όηη 

νη θιέβεο θαη νη αξηεξίεο κεηαθέξνπλ 

αίκα θαη όρη αέξα όπσο πηζηεπόηαλ σο 

ηόηε, κε απνηέιεζκα ην ζύζηεκά ηνπ 

λα δίλεη ζην αίκα ζπνπδαηόηεξν ξόιν 

ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ζσκαηηθνύο 

ρπκνύο.  

 

                                 

3. νξαλόο: 

Ο νξαλόο από ηελ 

Έθέζν ήηαλ αξραίνο Έιιελαο 

γηαηξόο. Έδεζε  ην 100 κ.Υ. 

ζηελ Ρώκε. Θεσξείηαη ν πην 

ζεκαληηθόο εθπξόζσπνο 

ηεο πξνγαιεληθήο πεξηόδνπ 

ηεο αξραίαο ηαηξηθήο. Ο 

νξαλόο ήηαλ γηνο ηνπ 

Μαηάλδξνπ θαη ηεο Φνίβεο. 

πνύδαζε ζηελ Έθεζν θαη 

ζηελ Αιεμάλδξεηα. Αλήθε ζηελ 

κεζνδηθή ζρνιή, θαη ζπλέηαμε 

πνιπάξηζκα ηαηξηθά θαη άιια 

ζπγγξάκκαηα, ηα νπνία 

δηαζώζεθαλ απνζπαζκαηηθά 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%80%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BB%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
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κέρξη ζήκεξα. ηα θείκελα 

απηά δηαπξαγκαηεύεηαη 

γπλαηθνινγηθέο αζζέλεηεο, 

ηαηξηθά ζέκαηα ηεο 

αλαπαξαγσγήο, ρξόληεο 

παζήζεηο, ζέκαηα ηεο πγηεηλήο 

θαη ηεο ρεηξνπξγηθήο. Αληίζεηα 

κε ηνπο άιινπο κεζνδηθνύο 

έδηλε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

αλαηνκία. Άιια έξγα ηνπ πνπ 

δηαζώζεθαλ είλαη κηα 

βηνγξαθία ηνπ Ηππνθξάηε, έλα 

εηπκνινγηθό ιεμηιόγην ησλ 

κεξώλ ηνπ ζώκαηνο, θαζώο θαη 

θηινζνθηθά δνθίκηα πεξί ηεο 

ςπρήο. Ο θιάδνο όκσο ηεο 

ηαηξηθήο όπνπ δηαθξίζεθε ήηαλ 

ε γπλαηθνινγία. ην έξγν ηνπ 

Πεξί γπλαηθείσλ, έλα εγρεηξίδην 

γπλαηθνινγίαο θαη καηεπηηθήο ζε 

4 βηβιία, γηλόηαλ ιόγνο γηα ηηο 

καίεο, γηα ηα γελλεηηθά όξγαλα 

ηεο γπλαίθαο, γηα ηα θαηακήληα, 

γηα ηε ζύιιεςε, γηα ηελ 

εγθπκνζύλε, γηα ηνλ ηνθεηό, γηα 

ηελ πεξηπνίεζε ηνπ λενγλνύ 

θαη ηεο ιερώλαο, γηα ηηο 

γπλαηθείεο λόζνπο. Δίλαη 

θαλεξό όηη ν νξαλόο 

«αζρνιήζεθε κε ηξόπν 

επηζηεκνληθό κε ηε 

γπλαηθνινγία.» Γίθαηα ινηπόλ 

ηνλ ραξαθηήξηζαλ «σο ηνλ 

κεγαιύηεξν γπλαηθνιόγν ηεο 

αξραηόηεηαο» 

                              

 

  

 

4. Αιθκαίσλ: 

       Βηνγξαθηθό: 

Ο Αιθκαίσλ, γηόο ηνπ Πεηξίζνπ, ήηαλ 
αξραίνο Έιιελαο θηιόζνθνο, γηαηξόο 
θαη θπζηθόο. Πξνζσπηθόο καζεηήο ηνπ 
Ππζαγόξα, ηνπ νπνίνπ ε πεξίνδνο ηεο 
κεγάιεο αθκήο ζπκπίπηεη κε ην ηέινο 
ηνπ 6νπ αηώλα θαη ηηο αξρέο ηνπ 5νπ 
αηώλα, ζηελ πεξηνρή ηεο Κάησ 
Ηηαιίαο. Θεσξείηαη «παηέξαο» ηεο 
επηζηεκνληθήο ηαηξηθήο, αθνύ ήηαλ ν 
πξώηνο πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ 
πεηξακαηηθή έξεπλα θαη ηελ 
ρεηξνπξγηθή ζην αλζξώπηλν ζώκα. 
Χζηόζν, ε δηδαζθαιία ηνπ 
πεξηνξηδόηαλ ζηελ πεξηνρή ηεο 
ηαηξηθήο, ηεο θπζηνινγίαο, αιιά θαη ηεο 
ςπρνινγίαο. ζν αθνξά ζην έξγν ηνπ, 
ζε αθέξαηα κνξθή δελ δηαζώδεηαη 
ηίπνηα, εθηόο από κεξηθά 
απνζπάζκαηα.  

 
Γηα ηνλ Αιθκαίνληα ε αζαλαζία ηεο 
ςπρήο, ε θπθιηθή ξνή σο πεγή 
αησληόηεηαο ηεο δσήο, είλαη ε αιεζηλή 
γλώζε ησλ πξαγκάησλ. Ζ αιεζηλή 
γλώζε δελ κπνξεί λα είλαη αλζξώπηλε 
αιιά ζετθή, γηαηί ε πξώηε είλαη ζρεηηθή 
θαη πεξηνξηζκέλε θαη θαηαιήγεη κόλν 
ζε ππνζέζεηο θαη πξνζεγγίζεηο. 
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη σο 
εξεπλεηήο - θπζηνιόγνο θαηαλόεζε θαη  
αλαγλώξηζε ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία ηνπ 
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εγθεθάινπ σο «εγεκνληθνύ», 
θεληξηθνύ νξγάλνπ, κε ην νπνίν 
ζπλδένληαη νη αηζζήζεηο. Αθνινύζσο, 
κέζσ αλαηνκηθώλ κειεηώλ αλαθάιπςε 
ηα αηζζεηήξηα λεύξα ηνπ, ηα νπνία 
νλόκαζε «πόξνπο» (αγγεία). 
πγθεθξηκέλα, ν Αιθκαίσλ ζεσξνύζε 
όηη κε ηνπο πόξνπο ν εγθέθαινο 
αληηιακβάλεηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
δίλνπλ νη αηζζήζεηο, κε απνηέιεζκα λα 
δεκηνπξγείηαη ε λόεζε, πνπ ζηεξίδεηαη 
ζηε κάζεζε, ζηε θαληαζία, ζηε κλήκε 
θαη ζηελ θξίζε. Αθόκε, παξαηεξνύζε 
όηη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν 
θαη ηα δώα είλαη όηη απηόο θαηαλνεί, 
ελώ εθείλα απιώο αηζζάλνληαη.  

 

 
      

         
 

 

Ζ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 

Από ηελ Άλλα ηκηηδή ηνπ Γ3. 

ηη είλαη; 

 

Απνηειεί έλαλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο 

πνπ αζρνιείηαη θαη εξεπλά ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν έλαο αζζελήο ρεηξίδεηαη 

ηελ θαηάζηαζή ηνπ. 

Αθόκε είλαη ε πην ζύγρξνλε εμέιημε  

αληηκεηώπηζεο ηεο λόζνπ ελόο ρξόληνπ 

πάζρνληα.  

Ο επαγγεικαηίαο ςπρνιόγνο έρεη σο 

ζθνπό ηελ βειηίσζε ηεο ςπρνινγίαο 

ηνπ αζζελή παξάιιεια κε εθείλε ηεο 

πγείαο ηνπ. Καηνξζώλνληαο έηζη λα 

νδεγήζεη ηνλ πάζρνληα ζην λα 

επαλαθέξεη ηνλ εαπηό ηνπ ζην ίδην 

θνηλσληθό θαη ςπρνινγηθό πεξηβάιινλ 

πνπ ήηαλ πξηλ αζζελήζεη θαη λα βξεη 

ηελ αηηία πνπ ηνλ έθαλε λα 

αξξσζηήζεη . 

εκαληηθέο είλαη νη επηπηώζεηο ησλ 
ρξόλησλ λόζσλ ζηελ ςπρνινγία 
ησλ αζζελώλ, θαζώο ζπρλά δελ 
ηνπο επηηξέπνπλ λα ζπλερίζνπλ ηε 
δσή ηνπο κε ηνπο ξπζκνύο θαη ηηο 
ζπλήζεηεο πνπ είραλ πηνζεηήζεη 
πξηλ λνζήζνπλ. Έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη όηη νη ρξόληεο λόζνη νδεγνύλ 
ζε πςειά επίπεδα άγρνπο θαη 
θαηάζιηςεο, ελώ παξάιιεια 
κεηώλνπλ αηζζεηά ηελ ηθαλόηεηα 
ησλ αζζελώλ ζηνλ εξγαζηαθό 
ρώξν. 
Οη ζπγθεθξηκέλνη αζζελείο ζπρλά 
ππνθέξνπλ από ρακειή απηνεθηίκεζε, 
θνβνύληαη γηα ην κέιινλ, ράλνπλ ηελ 
επραξίζηεζε πνπ απνξξέεη από ηηο 
θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο θαη 
ηειηθά απνκνλώλνληαη από ην 
θνηλσληθό πεξηβάιινλ. 
Πέξα δειαδή, από κηα δπζάξεζηε 

αηζζεηηθή/νξγαληθή εκπεηξία, ε ρξόληα 

λόζνο είλαη κηα εκπεηξία πνπ 

επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ 

αζζελώλ. 

 Ο "απεγθισβηζκόο" από ηνλ θαύιν 

θύθιν πνπ πξνθαιείηαη ζηελ 

ςπρνινγία ηνπ αζζελή κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηε δηαρείξηζε ηεο 

αζζέλεηαο από ηνλ ίδην ηνλ αζζελή, κε 

ηε βνήζεηα ελόο ςπρνιόγνπ πγείαο. 
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Σώξα πιένλ είλαη απαξαίηεηε ζηα 

λνζνθνκεία ε ζπκκεηνρή ησλ 

ςπρνιόγσλ ζηελ ζεξαπεία ησλ 

αζζελεηώλ, ηδηαίηεξα ζε απηά  πνπ 

αζρνινύληαη κε ηηο  βαξηέο αζζέλεηεο 

όπσο είλαη ηα αληηθαξθηληθά,  όπνπ 

εθηόο από ηνπο αζζελείο 

παξαθνινπζνύληαη από ηνλ ςπρνιόγν 

θαη ηα άηνκα ηνπ ζηελνύ 

πεξηβάιινληόο ηνπο –θπξίσο ηα 

νηθνγελεηαθά πξόζσπα. 

Δθηόο από ηα ζνβαξά λνζήκαηα, 

εθείλνη πνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε είλαη εθείλνη 

πνπ επέδεζαλ από δηάθνξα 

αηπρήκαηα. 

ιν θαη πεξηζζόηεξν βξίζθνπκε πσο 

ρξεηάδεηαη ν ςπρνιόγνο λα βξίζθεηαη 

ζε πιήξε ζπλεξγαζία  

κε ηνλ γηαηξό ηνπ αζζελνύο θαζώο ε 

θαιή ςπρνινγία ηνπ 

βνεζά ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ηνπ. 

ηελ Διιεληθή αξραηόηεηα ν κεγάινο 

γηαηξόο ηνπ 5νπ αη. ν Ηππνθξάηεο 

πξνηνύ δώζεη νπνηνδήπνηε θάξκαθν 

ή ζεξαπεία ζπδεηνύζε πνιιέο κέξεο 

κε ηνλ αζζελή αιιά θαη κε ηνπο 

αλζξώπνπο ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ γηα 

λα «ςπρνινγήζεη» ηελ θαηάζηαζή ηνπ 

θαη αθνύ κάζαηλε γηα ηνλ αζζελή ηνπ 

πνιιέο ιεπηνκέξεηεο άθελε ηελ 

αζζέλεηα λα θξηζεί από κόλε ηεο δει. 

άθελε ρξόλν ζηνλ αζζελή λα απηό-

ζεξαπεπηεί ρσξίο λα επέκβεη θαη ζηε 

κεγάιε αλάγθε πξνρσξνύζε ζηε 

ζεξαπεία ηνπ θαη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή 

όηαλ έβιεπε πσο ν αζζελήο είλαη 

πνιύ εμαζζελεκέλνο γηα λα παιέςεη 

κόλνο ηνπ. 

Σηο πην πνιιέο θνξέο ν αζζελήο 

ζεξαπεπόηαλ κόλνο ηνπ ρσξίο 

ζεξαπεία. 

Απηό δείρλεη πόζν ζεκαληηθό είλαη λα 

αηζζαλζεί ν αζζελήο πσο είλαη 

αζθαιήο ζηα ρέξηα ηνπ γηαηξνύ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληόο ηνπ. 

ζν εμειίζζεηαη ε ςπρνινγία  

ηόζν πεξηζζόηεξν ρώξν θεξδίδεη ζηνλ 

ρώξν ηεο Ηαηξηθήο  επεηδή θαη ε ίδηα ε 

Ηαηξηθή έρεη αλνίμεη ηνπο νξίδνληέο ηεο 

κε ηελ ζπλερή έξεπλα θαη κειέηε.  

Με απηόλ ηνλ ηξόπν θεξδίδεη ν 

αζζελήο ν νπνίνο αηζζάλεηαη πιένλ 

πσο δελ είλαη έλαο αξηζκόο ή κηα 

θαηεγνξία αιιά έλαο άλζξσπνο πνπ 

ρξεηάδεηαη πάλσ απ όια 

ζπκπαξάζηαζε. 
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 ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ 

             ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

Γάια Γατδνύξαο 

Από Μαξία Κεξακίδα Γ2 

 

Πνιιέο ηζηνξηθέο πξνζσπηθόηεηεο πξνηηκνύζαλ 

μεθάζαξα ην γάια γατδνύξαο, όπσο ν βαζηιηάο 

Φξαγθίζθνο ν 1νο, ε Κιενπάηξα, ν Λνπδνβίθνο, ν 

Βαλ Γθνγθ θαη πνιινί άιινη.  

Σν γάια γατδνύξαο είλαη γλσζηό ζηνλ άλζξσπν 

από ην 5000 π.ρ. Ο Ηππνθξάηεο ην ζπληζηνύζε γηα 

δηάθνξεο παζήζεηο (πόλνη αξζξίηηδαο, επνύισζε 

πιεγώλ), ελώ ζηελ Αξραία Ρώκε ην ζεσξνύζαλ 

σο πνηό γηα ηελ αξηζηνθξαηία. 

              Έλα από ηα βαζηθόηεξα πιενλεθηήκαηα 

ηνπ είλαη ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ζε ιηπαξά ε 

νπνία είλαη πνιύ ρακειόηεξε (0,3 έσο 1,8%) ζε 

ζύγθξηζε κε ην αγειαδηλό γάια, ελώ 

ηαπηόρξνλα απνηειεί πινύζηα πεγή 

ιηλνιεληθνύ θαη ιηλνιετθνύ  νμένο, δπν 

απαξαίηεησλ ιηπαξώλ νμέσλ πνπ δελ κπνξεί 

λα ηα ζπλζέζεη ν νξγαληζκόο καο θαη ηα νπνία 

εκπιέθνληαη ζε πνιιά κεηαβνιηθά κνλνπάηηα. 

Δπηπξόζζεηα, ε θαηαλάισζε γάιαθηνο γατδνύξαο 

θαίλεηαη λα εληζρύεη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ηνπ 

νξγαληζκνύ καο ιόγσ ηεο πςειήο ζπγθέληξσζήο 

ηνπ ζε ιπζνδύκε (έλδπκν πνπ αζθεί ηζρπξή 

αληηβαθηεξηαθή δξάζε), ζπγθέληξσζε πςειόηεξε 

αθόκε θαη από απηή ηνπ κεηξηθνύ γάιαθηνο 

 

Έλα ιίηξν γάια γατδνύξαο θνζηίδεη από 30 κέρξη 

θαη 100 επξώ. Γηαηί είλαη ηόζν αθξηβό; Κάζε 

γατδνύξη ρξεηάδεηαη ηελ ίδηα ζρεδόλ πνζόηεηα 

ηξνθήο κε κηα αγειάδα θαη δίλεη ηξηάληα θνξέο 

ιηγόηεξν γάια (πεξίπνπ 1 ιίηξν). Έπεηηα, κε ην κηζό 

από απηό ηαΐδνληαη ηα κηθξά γατδνπξάθηα θαη ην 

ππόινηπν είλαη πξνο δηάζεζε ζηνπο 

θαηαλαισηέο. Πξόθεηηαη, ινηπόλ, γηα ζπάλην 

αγαζό, κε ηελ πξνζθνξά λα είλαη πνιύ κηθξόηεξε 

από ηε δήηεζε. 

ηελ Διιάδα, ε απειεπζέξσζε ηεο επεμεξγαζίαο, 

πώιεζεο θαη δηάζεζεο ηνπ γάιαηνο γατδνύξαο είλαη 

ζε ηζρύ από ην Φεβξνπάξην ηνπ 2014. 
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Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ 

WWF 

πλερίδεηαη από ην πξνεγνύκελν 

ηεύρνο. 

Από ηε ηέιια Σεθάθε ηνπ Β3 

1963 

Ίδξπζε πξσηνπνξηαθήο 

ζρνιήο δηαρείξηζεο εζληθώλ 

πάξθσλ 

Παξόκνηα ρξεκαηηθή ζπλδξνκή ηνπ 

WWF βνήζεζε ζηελ ίδξπζε ηεο 

Αθξηθαληθήο ρνιήο Γηαρείξηζεο 

Άγξηαο Φύζεο ζηελ Σαλδαλία, πνπ έρεη 

εθπαηδεύζεη πάλσ από 4.000 θύιαθεο 

πάξθσλ θαη δηαρεηξηζηέο άγξηαο 

θύζεο. Απηνί νη «καζεηέο ηεο θύζεο» 

πξνέξρνληαλ από πεξηζζόηεξεο από 

50 ρώξεο εληόο θαη εθηόο Αθξηθήο θαη 

εθπαηδεύηεθαλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο 

δηαρείξηζεο πξνζηαηεπόκελσλ 

πεξηνρώλ, όπσο π.ρ. ζηελ νηθνινγία, 

ηε δηαρείξηζε βνζθνηνπηώλ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λόκνπ. 

Αληηιακβαλόκελν όηη νη 

πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο κπνξνύλ 

λα επηηύρνπλ κόλν εάλ ππάξρεη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπο, ην 

WWF έρεη επελδύζεη ζνβαξά ζηε 

βειηίσζε ηεο ηθαλόηεηαο θαη ησλ 

δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ζε εθαηνληάδεο 

πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο αλά ηνλ 

θόζκν.  

 

1965 

Αύμεζε ελδηαηηεκάησλ γηα ηνλ 

λνηηναθξηθαληθό ιεπθό 

ξηλόθεξν

Σν θέξαην ηνπ Ρηλόθεξνπ είλαη θνκκέλν γηα 

λα κελ ηνλ θπλεγήζνπλ. Δίλαη έλαο από 

ηνπο 4 ιεπθνύο Ρηλόθεξνπο πνπ 

ππάξρνπλ. 

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ WWF, ε 

νξγάλσζε East African Wildlife 

Society κεηέθεξε πεηξακαηηθά ιεπθνύο 

ξηλόθεξνπο από ηε Νόηηα Αθξηθή ζηελ 

Κέλπα, ζε κηα πξνζπάζεηα πνπ 

νδήγεζε ζηελ επηηπρεκέλε έληαμε θαη 

επαλέληαμε ηνπ ππνείδνπο ζε 

δηάθνξεο ρώξεο. Ο λνηηναθξηθαληθόο 
ιεπθόο ξηλόθεξνο ήηαλ από ηνπο 

πξώηνπο πνπ ρηππήζεθαλ από ηνπο 
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Δπξσπαίνπο θπλεγνύο θαη 

ιαζξνζήξεο πνπ ηξνθνδνηνύλ ηηο 

αγνξέο κε θέξαηα ξηλόθεξσλ. Σν 1895 

απέκελαλ ιηγόηεξα από 20 δώα ζηε 

Νόηηα Αθξηθή, αιιά ράξε ζε 

απνθαζηζηηθέο ελέξγεηεο θαηά ηεο 
ιαζξνζεξίαο θαη ππέξ ηεο πξνζηαζίαο 

ηεο θύζεο ν αξηζκόο ηνπο απμήζεθε 

ζε πεξίπνπ 17.480 θαηά ην 2007. 

Παξόκνηεο πξνζπάζεηεο γηα ηα 

ππόινηπα είδε ξηλόθεξνπ, ηόζν ζηελ 

Αθξηθή όζν θαη ζηελ Αζία, είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ 

ησλ καύξσλ ξηλόθεξσλ από 2.500 ην 

1993 ζε πάλσ από 4.100, ελώ νη 

κεγαιύηεξνη κνλόθεξνη ξηλόθεξνη 

(Ηλδίαο) απμήζεθαλ από 600 ην 1975 

ζε πάλσ από 2.500 θαη νη ξηλόθεξνη 
ηεο Ηάβαο απμήζεθαλ από κόιηο 25 ην 

1964 ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Ηάβαο 

ζε 60. 

Χζηόζν, παξά ηηο ζπγθινληζηηθέο 

απηέο επηηπρίεο πξνζηαζίαο ησλ 

ξηλόθεξσλ, θάπνηα είδε, ππνείδε θαη 

πιεζπζκνί έρνπλ ζρεδόλ εμαθαληζηεί 

θαη ε ιαζξνζεξία παξακέλεη κηα 

ζπλερήο απεηιή αθόκε θαη γηα ηνπο 

πιεζπζκνύο πνπ είλαη ζρεηηθά 

αζθαιείο. Γηα ην ιόγν απηό, όινη νη 

ξηλόθεξνη ζπλερίδνπλ λα απνηεινύλ 

είδε πξνηεξαηόηεηαο γηα ην WWF. 

 

1966 

Μειέηε ηεο άγξηαο θύζεο ζηε 

Νόηηα Ακεξηθή 

Μία από ηηο πξώηεο κειέηεο ηεο άγξηαο 

θύζεο, 

από ηηο πνιπάξηζκεο πιένλ πνπ έρεη 

ππνζηεξίμεη ην WWF, αθνξνύζε ηελ 

θαηάζηαζε ηεο αξθνύδαο ησλ Άλδεσλ 

ζηε Νόηηα Ακεξηθή − κάιηζηα, ην WWF 

ππνζηεξίδεη θαη ζπκκεηέρεη ζηε 

δηεμαγσγή κειεηώλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο κέρξη ζήκεξα. 

Υάξε ζε ηέηνηεο κειέηεο έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα 
ηηο πξνζπάζεηεο πξνζηαζίαο εηδώλ, 

όπσο κεγέζε, θαηαλνκή θαη νηθνινγία 

ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ πιεζπζκώλ, 

θαζώο θαη ε θαηάζηαζε ησλ βηόηνπσλ 

θαη νη απεηιέο γηα απηνύο. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ηέηνηεο 

κειέηεο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ 

αλαθάιπςε εηδώλ πνπ ήηαλ άγλσζηα 

ζηελ επηζηήκε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηξηώλ κεγάισλ 

ζειαζηηθώλ ζην Βηεηλάκ, ελόο ςαξηνύ 

ζηνλ Μεγάιν Όθαιν ησλ λεζηώλ Φίηδη 
θαη κεξηθώλ από ηα 1.200 είδε δώσλ 

θαη θπηώλ πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί 

ζηνλ Ακαδόλην κέζα ζηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία. 

1969 

Αγνξά γεο ζηα έιε ηνπ 

δέιηα ηνπ πνηακνύ 

Γνπαδαιθηβίξ ζηελ 

Ηζπαλία 

Ζ γε απηή αγνξάζηεθε από ην WWF 

θαη ηελ ηζπαληθή θπβέξλεζε γηα λα 

γίλεη ην Δζληθό Πάξθν Κόην Νηνληάλα 

(Coto Doñana), έλαο από ηνπο 

πξώηνπο πξνζηαηεπόκελνπο 

πγξόηνπνπο παγθνζκίσο θαη 

ζεκαληηθόηαηνο ζηαζκόο γηα ηα 

απνδεκεηηθά πνπιηά. Ζ ίδξπζή ηνπ 

νδήγεζε ζηελ πξνζηαζία θνκβηθώλ 
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ζεκείσλ θαηά κήθνο ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο δηαδξνκήο πηελώλ 

ζηελ Παιαηαξθηηθή Εώλε, από 

πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ζηε βόξεηα 

Δπξώπε έσο ζεκεία δηαρείκαλζεο ζηε 

δπηηθή θαη λόηηα Αθξηθή. Σν Κόην 

Νηνληάλα απνηειεί επίζεο ζεκαληηθό 

θαηαθύγην βηνπνηθηιόηεηαο, πνπ 

πεξηιακβάλεη δύν από ηα πιένλ 

απεηινύκελα είδε παγθνζκίσο, ηνλ 

ηβεξηθό ιύγθα θαη ηνλ ηζπαληθό 

απηνθξαηνξηθό αεηό.  

Οη πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο έρνπλ 

απνηειέζεη βαζηθό άμνλα ηνπ έξγνπ 

ηνπ WWF, θαζώο ε νξγάλσζε έρεη 

ππνζηεξίμεη κέρξη ζήκεξα ηελ 

θαζηέξσζε πάλσ από 1 δηζ. εθηαξίσλ 

σο παγθνζκίσο πξνζηαηεπόκελσλ 

βηόηνπσλ. 

 

 

1971 

Γηαθπβεξλεηηθή ζπλζήθε 

γηα ηνπο πγξνηόπνπο 

 

Μεηά από αξθεηά ρξόληα 

ζπζηεκαηηθώλ πηέζεσλ από ην WWF 

θαη άιινπο θνξείο, 18 θπβεξλήζεηο 

ππέγξαςαλ ηε ύκβαζε Ρακζάξ γηα 

ηνπο Τγξόηνπνπο Γηεζλνύο εκαζίαο, 

πνπ παξακέλεη έσο ζήκεξα ε 

κνλαδηθή ζηνλ θόζκν δηεζλήο 

πεξηβαιινληηθή ζπλζήθε γηα κία 

βηνθνηλόηεηα. Με ζηόρν ηόζν ηελ 

πξνζηαζία όζν θαη ηελ νξζή ρξήζε 
ησλ πγξόηνπσλ θαη ησλ πόξσλ ηνπο, 

ε ζύκβαζε απνηέιεζε πξνάγγειν ησλ 

αξρώλ ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. 

ήκεξα, πάλσ από 1.900 πγξόηνπνη 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 186 εθ. εθηαξίσλ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν 

Ρακζάξ κε ηνπο πγξνηόπνπο δηεζλνύο 

ζεκαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

δεύηεξνπ κεγαιύηεξνπ ζηνλ θόζκν, 

ηεο πεξηνρήο Νγθίξη-Σνύκπα-

Ματληόκπε , έθηαζεο 6,6 εθ. εθηαξίσλ 

ζηε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνγθό. Σν 
WWF ζπλερίδεη λα ππνζηεξίδεη ηε 

ζύκβαζε, θπξίσο ελζαξξύλνληαο ηηο 

θπβεξλήζεηο λα εληάμνπλ λένπο 

πγξόηνπνπο ζηνλ θαηάινγν Ρακζάξ. 

Μάιηζηα, ε δξάζε ηνπ WWF ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα είρε σο 

απνηέιεζκα ηε ζπκπεξίιεςε πεξίπνπ 

75% από ηνπο λένπο 

πγξνηόπνποΡακζάξ, από ην 1999 θαη 

κεηά. 

 

πλερίδεηαη ζην επόκελν ηεύρνο…
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ΑΘΛΖΣΗΚΑ 

ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΗ ΑΓΧΝΔ

 ΣΟΤ ΣΟΚIΟ 2020 

ηηο 7 

επηεκβξίνπ ηνπ 

2013, ην Σόθην 

εμειέγε σο ε 

δηνξγαλώηξηα 

πόιε ησλ 

Οιπκπηαθώλ θαη 

Παξα-

νιπκπηαθώλ 

Αγώλσλ ηνπ 2020 

ζηελ 125ε 

ύλνδν ηεο Γηεζλνύο Οιπκπηαθήο 

Δπηηξνπήο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Αξγεληηλήο 

Μπνπέλνο Άηξεο.  

 

Έλα ζύλνιν από 33 αζιήκαηα έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί γηα έληαμε ζηνπο 

Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ Σόθην ην 2020. Ζ 

Γηεζλήο Οιπκπηαθή Δπηηξνπή (ΓΟΔ) 

πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνηείλεη 

πξόζζεηα γεγνλόηα γηα λα ζπκπεξηιεθζνύλ 

ζηελ έθδνζε ηνπ κόλν ζηνπο Οιπκπηαθνύο 

Αγώλεο. Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σόθην 

ην 2020, έρεη πξνηείλεη ηελ έληαμε ησλ 18 

επηπιένλ γεγνλόησλ από ηα αθόινπζα 

πέληε αζιήκαηα γηα έληαμε ζηνπο Αγώλεο 

σλ Οιπκπηαθώλ ηνπ  Σόθην ην 2020: 

Μπέηδκπνι / όθηκπνι, Καξάηε, 

θέηηκπνξλη, Αγσληζηηθήο Αλαξξίρεζεο 

θαη Surfing. Έλα ζύλνιν από 22 

δηαθνξεηηθά αζιήκαηα έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί γηα έληαμε ζηνπο 

Παξανιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ Σόθην ην 

2020. Μπάληκηληνλ θαη Σάεθβνλην ζα 

θάλνπλ ην ληεκπνύην ηνπο ζηνπο 

Παξανιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2020. 

Από ηνλ Ηβάλ Κξηηζθαινύζθη ηνπ Β1 

 

Πεξηζζόηεξα… 

Μαο ρσξίδεη αθόκα απόζηαζε ηεζζάξσλ 
ρξόλσλ, αιιά ζπζζσξεύνληαη δηάθνξα 
πξνβιήκαηα, πνπ πνιινί δελ ζα 
κπνξνύζαλ λα ζθεθηνύλ γηα ηνπο Ηάπσλεο. 
Σν Οιπκπηαθό ηάδην επαλαζρεδηάζηεθε, 
κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ αξρηθνύ ζρεδίνπ 
σο ππεξβνιηθά δαπαλεξό. Σα λέα ζρέδηα 
ηνπ Κέλγθν Κνύκα, παξνπζηάζηεθαλ ρσξίο 
λα ππάξρεη ζέζε γηα ηελ Οιπκπηαθή θιόγα. 
Μεηαμύ άιισλ απνηπρηώλ, νη δηνξγαλσηέο 
έπξεπε λα αιιάμνπλ ην ινγόηππν, κηαο θαη 
ζην αξρηθό δηαπηζηώζεθε ινγνθινπή από 
πξνεγνύκελεο δεκηνπξγίεο. 

«Δλώ ε Ηαπσλία βξίζθεηαη αληηκέησπε κε 
έλα ζπληξηπηηθό δεκόζην ρξένο γύξσ ζην 
245% ηνπ ΑΔΠ, νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο ηνπ 
2020 ζα κπνξνύζαλ λα είλαη έλα βαξύ 
θνξηίν, αλ νη δαπάλεο μεθύγνπλ,» αλέθεξε 
ν Ρόκπεξη Γνπίηηλγθ, ζπγγξαθέαο βηβιίσλ 
γηα ηελ Ηαπσλία, ζε έλα πξόζθαην άξζξν 
ηνπ. 
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ίγνπξα επίζεο ε Ηαπσλία δελ απέρεη από 
ηνλ θίλδπλν ησλ επηζέζεσλ αθνύ ην Σόθην 
δνθίκαζε κία ζηηο 20 Μαξηίνπ 1995, κε ην 
αέξην «ζαξίλ». Ζ επίζεζε ζην ζύζηεκα ηνπ 
κεηξό ζην Σόθην, άθεζε πίζσ ηεο 13 
λεθξνύο θαη πεξηζζόηεξα από 6.000 άηνκα 
πνπ αθόκα ππνθέξνπλ από ηηο 
παξελέξγεηεο ηνπ αεξίνπ λεύξσλ 
(πξνβιήκαηα όξαζεο, θόπσζε), 20 ρξόληα 
αξγόηεξα. 

 

Αλ θαη είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλν γηα λα 
αληηκεησπίζεη ηνπο ζεηζκνύο, ην Σόθην δεη 
επίζεο ζην θόβν ελόο κεγάινπ ζεηζκνύ. 
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ε ίδηα ε θπβέξλεζε 
ιέεη όηη ππάξρνπλ 70% πηζαλόηεηεο λα 
ζπκβεί κέζα ζε 30 ρξόληα.  
Απαζρνιεί επίζεο ν θαηξόο. Καηά ην κήλα 
Αύγνπζην, νη ζεξκνθξαζίεο ππεξβαίλνπλ 
εύθνια 30 έσο 35 βαζκνύο ππό ζθηά, κε 
πγξαζία κεγαιύηεξε από 80%. «Δίλαη ν 
ιόγνο πνπ ην 1964 νη Αγώλεο έγηλαλ ηνλ 
Οθηώβξην», δήισζε ν Γνπίηηλγθ.

 

Μόιηο ζήκεξα ν ηπθώλαο Mindulle, ν έλαηνο 
ηεο επνρήο απηήο ζηελ Αζία, θαηεπζύλεηαη 
κε αλέκνπο πνπ κπνξνύλ λα θζάζνπλ ηα 
180 ρικ. ηελ ώξα ζην Σόθην, αλαγθάδνληαο 
ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο λα αθπξώζνπλ 
εθαηνληάδεο πηήζεηο θαη δηαηαξάζζνληαο 
ηελ θπθινθνξία ζηνπο δξόκνπο θαζώο θαη 

ηα δξνκνιόγηα ησλ ζηδεξνδξόκσλ. Οη 
Οιπκπηαθνί Αγώλεο ηνπ Σόθην απέρνπλ 
κόιηο ηέζζεξα ρξόληα. Πνηνο μέξεη, ίζσο θαη 
απηή ηελ θνξά ε πξσηεύνπζα ηεο Ηαπσλίαο 
ρξεηαζηεί λα αλάςεη θαη λα ζβήζεη ηελ 
Οιπκπηαθή θιόγα ηνλ Οθηώβξην.
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ΜΟΓΑ 

Μνπ αλέζεζαλ λα ςάμσ θαη λα βξσ πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ κόδα. Παξαθάησ ζα δηαβάζεηε ηελ ζεκαζία 

ηεο κόδαο θαη ην πώο αιιάδεη από γεληά ζε γεληά 

θαζώο θαη ηη επηθπιάζζεη γηα ην 2017. Βέβαηα απηό 

ην άξζξν είλαη πεξηζζόηεξν γηα θνξίηζηα γηαηί δελ 

λνκίδσ λα απαζρνινύλ ηδηαίηεξα ηα αγόξηα νη λέεο 

ηάζεηο ηεο κόδαο 

Από ηελ Μπαιακπάλε Θενθαλία ηνπ Γ2 

 

Ζ κόδα είλαη έλα δεκνθηιέο ζηπι ή κηα δεκνθηιήο 

πξαθηηθή, εηδηθά όζνλ αθνξά ηελ έλδπζε, ηελ 

ππόδεζε, ηα αμεζνπάξ, ην καθηγηάδ ή ηα έπηπια. 

Δίλαη κηα δηαθξηηή θαη ζπλερήο ηάζε ζρεηηθή κε ηελ 

εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ αλζξώπνπ, πνπ πηνζεηείηαη 

από πνιιά άηνκα γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα. 

Απνηειείηαη από ηα επηθξαηέζηεξα ζηπι 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο πην πξόζθαηεο δεκηνπξγίεο 

ησλ ζρεδηαζηώλ πθαζκάησλ. Παξόιν πνπ 

νξηζκέλεο πηπρέο ηεο κόδαο κπνξνύλ λα ηε 

ραξαθηεξίζνπλ σο αλδξηθή ή γπλαηθεία, νξηζκέλα 

ζηπι είλαη αλδξόγπλα. 

 

Οη ηάζεηο ηεο κόδαο επεξεάδνληαη από πνιινύο 

παξάγνληεο, κεηαμύ άιισλ πνιηηηθνύο, 

νηθνλνκηθνύο, θνηλσληνινγηθνύο θαη ηερλνινγηθνύο. 

Οη εηδηθνί ηεο κόδαο ρξεζηκνπνηνύλ πιεξνθνξίεο 

από ηελ αλάιπζε απηώλ ησλ παξαγόλησλ γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ άλνδν ή ηελ παξαθκή 

ζπγθεθξηκέλσλ ηάζεσλ. Σνλ 20ό αηώλα, ε 

βηνκεραλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ελδπκάησλ 

απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ εκθάληζε ηεο 

ιεγόκελεο βηνκεραλίαο ηεο κόδαο, ελόο θιάδνπ 

πνπ ηνλ 21ν αηώλα είλαη ηδηαίηεξα 

παγθνζκηνπνηεκέλνο. 

 

εκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηεο κόδαο παίδνπλ 
ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Ζ δεκνζηνγξαθία 
κόδαο απνηειεί ζεκαληηθό πόιν δηάδνζεο ησλ 

ζηπι. Κξηηηθέο, νδεγίεο θαη ζρόιηα κόδαο αθζνλνύλ 
ζηελ ηειεόξαζε θαη ζε πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, 
ηζηόηνπνπο κόδαο, θνηλσληθά δίθηπα θαη ηζηνιόγηα 
κόδαο. Ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξόληα, ηα ηζηνιόγηα 
κόδαο θαη ην YouTube έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά κέζα 
γηα ηε δηάδνζε ηάζεσλ θαη ζπκβνπιώλ κόδαο, 
δεκηνπξγώληαο κηα δηαδηθηπαθή θνπιηνύξα 
δηακνηξαζκνύ ησλ ζηπι.  

ΜΟΓΑ 2017 

                                      Απηή ε ηάζε 
ζηνρεύεη θπξίσο ζηα λεαξά θνξίηζηα πνπ δελ 
γλσξίδνπλ όξηα όηαλ πξόθεηηαη γηα ηε 
δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ έθθξαζε ηνπο.   

Γηα ηελ επόκελε ζεδόλ ε εθεβηθή επαλάζηαζε 
ζηα ρξώκαηα 2017 έξρεηαη κε έλα Mix and 
match ζε έληνλεο αληηζέζεηο. 

     ΥΡΧΜΑΣΑ 2017 

 

Κνξίηζηα, γηα καο είλαη ε κόδα. Μπεξδέςηε ηηο 
παζηέι απνρξώζεηο κε ηα funky neon ρξώκαηα. 
Εσληαλέςηε ηα ρείιε ζαο θνξώληαο θξαγηόλ 
κε έληνλε ιάκςε θαη γπαιάδεο.( απαγνξεπηηθό γηα 
ηελ ειηθία καο όκσο ) 

 Σν pop pink ρξώκα ζηα ρείιε είλαη κόλν έλα 
κηθξό δείγκα ηεο εθθεληξηθήο εκθάληζεο πνπ 
πξνζηάδεη ε κόδα. 

 

http://www.womanoclock.gr/2016/05/ta-kalytera-styling-tips.html
http://www.womanoclock.gr/2016/05/ta-kalytera-styling-tips.html
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Σν ρξώκα ηνπ βαηόκνπξνπ θαη ηεο νξρηδέαο πνπ 
πεξηέρεη λόηεο ηνπ κνβ θαη ηνπ θόθθηλνπ είλαη ζηα 
top ρξώκαηα ηεο ζεδόλ, ελώ ην Magenta (θνύμηα) 
αθηηλνβνιεί πην πινύζην από πνηέ κε ην ιηιά λα 
είλαη εληνλόηεξν. 

Σν street style έρεη κπεη γηα ηα θαιά ζηελ 
θαζεκεξηλόηεηα ησλ γπλαηθώλ ζε όιεο ηηο κεγάιεο, 
θπξίσο Δπξσπατθέο ρώξεο. Οη street style 
εκθαλίζεηο έρνπλ πξαγκαηηθά άπεηξνπο 
ζπλδπαζκνύο ξνύρσλ θαη αμεζνπάξ. 

Να μέξεηο πσο δελ ρξεηάδεηαη λα μνδέςεηο κηα 
πεξηνπζία γηα λα είζαη  in fashion. Με απιά 
θνκκάηηα πνπ έρεηο ήδε πηζαλόλ ζηελ ληνπιάπα 
ζνπ, έρεηο λα θάλεηο πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζηπι 
γηα θάζε ώξα ηεο εκέξαο. 

Δηδηθά θέηνο ζηηο παζαξέιεο βιέπνπκε λα 
θπξηαξρνύλ ηα denim looks θαη ηα έληνλα 
ρξώκαηα. Βέβαηα έλα jean θνκκάηη δελ είλαη ην 
κόλν πνπ ζα βξεηο ζηα street style looks. Πώο 
όκσο ζα κπνξέζεηο θαη ζπ λα αληηγξάςεηο ην 
street style, όπσο ην βιέπεηο ζηηο δηάζεκεο 
γπλαίθεο ζηνπο δξόκνπο ηνπ Παξηζηνύ θαη ηεο 
Νέαο Τόξθεο; Παξαθάησ ινηπόλ, ζα ζνπ δώζσ 
θάπνηεο βαζηθέο ηδέεο γηα λα δεηο ηη θπξηαξρεί ζηελ 
κόδα απηή ηελ πεξίνδν, ηη θάλεη έλα ζηπι street θαη 
έηζη ζα εκπλεπζηείο θαη ζπ.   

  

Βέβαηα δελ θνξάκε πέδηια ρεηκσληάηηθα ζε θακία 
πεξίπησζε θαη όηαλ ην ηδήλ καο έρεη ηξύπεο 
θνξάκε έλα θαιζόλ ρνληξνύηζηθν γηα λα κε> 

 θξπώλνπκε ( εδώ έρνπκε αξρέο Φζηλνπώξνπ πνπ 
θνξάκε αθόκα πέδηια) 

 

Καη βέβαηα εκείο, επεηδή είκαζηε αθόκα κηθξέο, δελ 
θνξάκε απηό ην ληεθνιηέ θαη ζηελ αλάγθε θνξάκε 
έλα κπινπδάθη  από κέζα λα κε θαίλεηαη ην ζνπηηέλ 
καο. 

  

http://www.ediva.gr/21-tropi-gia-na-apogiosis-total-black-style-sou/
http://www.ediva.gr/tropi-gia-na-foresis-to-mavro-sou-jean/
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 Καιό είλαη βέβαηα λα 

κε θνξέζνπκε απηέο ηηο “ηαθνπλάξεο” επεηδή ε 

αλάπηπμή καο ζαλ θνξίηζηα πνπ είκαζηε δελ 

έρεη νινθιεξσζεί αθόκα θαη ζα καο 

θαηαζηξέςνπλ ηα θόθθαια ησλ πνδηώλ καο. 

Αθήζηε πνπ αλ θάλνπκε αζιεηηζκό ηα 

γνλαηάθηα καο ππνθέξνπλε από θιεγκνλέο θαη 

πνλάλε θαη κε έλα ηέηνην παληειόλη κε ην θξύν 

δελ ηα γιηηώλνπκε ηα αληηθιεγκνλώδε! 

Απηή ήηαλ κηα γεύζε από ηα ξνύρα πνπ ζα 

θνξεζνύλ ην 2017 θαη εκέλα πξνζσπηθά κνπ 

άξεζαλ πνιύ. Καηά ηε γλώκε κνπ ε κόδα είλαη ην 

ζεκαληηθόηεξν θνκκάηη κηα γπλαίθαο όζν αθνξά ηηο 

βόιηεο ηεο θαη ηηο εμόδνπο ηεο. Πηζηεύσ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζαο έδσζα ζρεηηθά κε ην ηη ζα 

θνξεζεί ην 2017 λα ζαο θαλνύλ ρξήζηκεο.  

 

ΚΑΛΔ ΔΞΟΓΟΗ !!  θαη πξνζνρή ζην θξύνννννν!! 

 

 

 

 

 

 

ΑΥ!  ΘΔΟΦΑΝΗΑ ΘΑ ΞΔΠΑΓΗΑΔΗ ΟΛΑ ΣΑ 

ΚΟΡΗΣΗΑ… 

 

ΔΤ όκσο καο έξρεζαη κε ηα σξαία ζνπ ζθνπθάθηα 

ζην ρνιείν… 

 

(Οη… δειεηεξηώδεηο πξνζζήθεο είλαη ηεο θαο 

Πεηξνύιηα). 

 

 

Αθνινπζεί ν αγαπεκέλνο κνπ εζνπνηόο  

θαη ε ζπληαγή ηεο κακάο!!! >>>
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Ο αγαπθμζνοσ μου θκοποιόσ

 
 Από ηελ Κνξίλα Καξαληδνύλε Γ2

Ο Λενλάξλην Νηη Κάπξην, 

γελλεκέλνο ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 1974, 

είλαη Ακεξηθαλόο εζνπνηόο. 

Γελλεκέλνο θαη κεγαισκέλνο ζην Λνο 

Άληδειεο ηεο Καιηθόξληα, ν Νηη Κάπξην 

μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ κε 

ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο πξηλ 

ζπκκεηάζρεη ζε ηειενηπηθέο ζεηξέο 

όπσο Santa Barbara θαη Growing 

Pains ζηηο αξρέο ηεο δεθαηίαο ηνπ '90.  

Πήξε ηνλ πξώην ηνπ πξσηαγσληζηηθό 

ξόιν ζην Romeo + Juliet ην 1996 θαη 

έγηλε παγθνζκίσο γλσζηόο κε ηελ 

ηαηλία Σηηαληθόο (Titanic) ζε 

ζθελνζεζία ηνπ Σδέηκο Κάκεξνλ, ηε 

κεγαιύηεξε εηζπξαθηηθή επηηπρία όισλ 

ησλ επνρώλ κέρξη ην 2010. 

Τπνδύζεθε ηνλ θησρό Σδαθ Νηόζνλ 

πνπ θέξδηζε ην εηζηηήξηό ηνπ γηα ην 

ζξπιηθό ππεξσθεάλεην ζε κηα παξηίδα 

πόθεξ θαη εξσηεύηεθε ηε Ρόνπδ, κηα 

όκνξθε θνπέια ηεο αξηζηνθξαηίαο, 

πνπ ππνδύζεθε ε Κέηη Γνπίλζιεη. Ο 

Νηη Κάπξην αξρηθά είρε αξλεζεί λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ ηαηλία αιιά ηνλ 

έπεηζε ν Κάκεξνλ, ν νπνίνο πίζηεπε 

αθξάδαληα ζηηο ππνθξηηηθέο ηνπ 

ηθαλόηεηεο. Ζ ηαηλία μεπέξαζε θάζε 

πξνζδνθία θαη έγηλε ηεξάζηηα 

εκπνξηθή θαη θαιιηηερληθή επηηπρία. Ο 

Νηη Κάπξην έιαβε ηε δεύηεξε 

ππνςεθηόηεηα γηα Υξπζή θαίξα ζηελ 

θαηεγνξία α' αλδξηθνύ ξόινπ ζε 

δξακαηηθή ηαηλία θαη κεηαηξάπεθε ζε 

δηεζλή ζνύπεξ ζηαξ.  

 Έρεη βξαβεπηεί κε ηε Υξπζή θαίξα α' 

αλδξηθνύ ξόινπ γηα ηελ εξκελεία ηνπ 

ζηελ ηαηλία Ηπηάκελνο Κξνίζνο (The 

Aviator, 2004) θαη έρεη ιάβεη ηξεηο 

ππνςεθηόηεηεο γηα ζθαξ. 

Βηνγξαθηθά ζηνηρεία: 

Ο Νηη Κάπξην γελλήζεθε ζην Λνο 

Άληδειεο ηεο Καιηθόξληα από ηνπο 

Ηξκειίλ θαη Σδνξηδ Νηη Κάπξην. Ζ 

θαξηέξα ηνπ Νηη Κάπξην μεθίλεζε κε 

ηελ εκθάληζή ηνπ ζε δηάθνξα 

δηαθεκηζηηθά θαη εθπαηδεπηηθά θηικ.  

Μεηά ηνλ εθδησγκό ηνπ από ην πιαηό 

ηεο παηδηθήο ηειενπηηθήο ζεηξάο 

Romper Room ζηελ ειηθία ησλ 5 

επεηδή ήηαλ άηαθηνο, ν Νηη Κάπξην 

αθνινύζεζε ηνλ κεγαιύηεξν 

εηεξνζαιή αδεξθό ηνπ Άληακ Φάξαξ 
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ζε ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο. Σν 

θηλεκαηνγξαθηθό ηνπ ληεκπνύην έγηλε 

ζηελ θσκσδία ηξόκνπ Critters 3. 

Μεξηθέο άιιεο θηλεκαηνγξαθηθέο 

ηαηλίεο πνπ ζπκκεηείρε: 

Αγεθύξσηεο ρέζεηο (This Boy's Life 

1993) 

ηαγόλεο Αγάπεο (Marvin's Room 

1996) 

Πηάζε Με Αλ Μπνξείο (Catch Me If 

You Can 2002) 

Ο Γξόκνο ηεο 

Δπαλάζηαζεο (Revolutionary Road 

2008) 

Σν Νεζί ησλ Καηαξακέλσλ (Shutter 

Island 2010) 

Ζ Δπηζηξνθή (The Revenant 2016)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Αθνινπζεί ε ζπληαγή ηεο κακάο 
κκκκκκκκκκκκκκ……………>>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%94%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%94%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1,_2015)
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Ζ ΤΝΣΑΓΖ ΣΖ ΜΑΜΑ 
 

PANCAKES 
 
 
Τιηθά γηα 8 κεξίδεο 
Γηα ηα pancakes 
-1  1/2θιπηδαληα αιεύξη γηα όιεο ηηο 
ρξήζεηο 
-3 θ.baking  powder 
-1/2 θ.γ αιάηη-1/4 θιηηδάλη δάραξε 
-1 απγό -3 θ.α βνύηπξν 
 
Γηα ην γαξλίξηζκα 
-1 θιηηδάλη ζπόξνπο ξνδηνύ 
-1/2 θιηηδάλη θηζηίθηα ςηινθνκκέλα 
-κέιη 
 
Δθηέιεζε 
 
Ληώζηε ην βνύηπξν ζε έλα κηθξό 
θαηζαξνιάθη θαη αθήζηε ην ζηελ άθξε. 
ε έλα κπνι κεζαίνπ κεγέζνπο  
αλαθαηέςηε ην αιεύξη ,ην baking 
powder, ην αιάηη θαη ηε δάραξε. 
 
Αλαθαηέςηε μερσξηζηά ην γάια θαη ην 
απγό , ξίμηε ηα καδί κε ην ιησκέλν  
βνύηπξν ζην κίγκα κε ην αιεύξη αθνύ 
πξώηα ζρεκαηίζεηε κηα "θνηιάδα" ζην 
θέληξν. Αλαθαηέςηε κε ζύξκα ηα πιηθά 
ώζπνπ λα νκνγελoπνηεζνύλ θαη 
αθήζηε ην κείγκα λα μεθνπξαζηεί γηα 
5-10 ιεπηά. Λαδώζηε κηα θαηζαξόια 
θαη άθεζε ηελ ζην κάηη ηεο θνπδίλαο ζε 
κέηξηα ρακειή ζεξκνθξαζία. Γηα θάζε 
pancake ηνπνζεηήζηε κείγκα 1/4 
θιηηδαληνύ. Αθήζηε ην λα ςεζεί ζε 
θάζε κεξηά γηα 3-4 ιεπηά, ώζπνπ  λα 
απνθηήζεη έλα θαθέ ρξπζό ρξώκα. 
Γαξλίξεηε κε ην ξόδη ,ηα θηζηίθηα θαη ην 
κέιη. 
 
Λνηπόλ, θνξέζηε ηελ πνδηά 
ζαο............ 
 
θαιή επηηπρία θαη θαιή ζαο απόιαπζε! 
 
  Ζ θπξία κακά ηεο ´Αλλαο  (όπσο κε 

απνθαινύλ νη ζπκκαζεηέο ηεο θόξεο 
κνπ) 
 
 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ηε κακά 

ηεο Άλλαο!! Καιέο Γηνξηέο!!! 

 

 

Η Διεύθσνση και ο σύλλογος των 

καθηγητών τοσ Στολείοσ καο, ζαο 

εύτονται Καλά Φριστούγεννα και 

ταρούμενο το 2017. 
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