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Ψέμα ή αλήθεια; Τυχαίο…αλλά 
πραγματικό! Τώρα τι συμπτώ-
σεις είναι αυτές; Καλά πλάκα μας 

κάνετε; Πόσο μικρός είναι ο κόσμος; 
Αυτοί θα μπορούσαν να είναι οι τίτλοι 
αυτού του άρθρου! Γιατί;  Θα σας εξηγή-
σουμε παρακάτω.

Πριν ένα μήνα περίπου και αφού τα άρ-
θρα για την εφημερίδα είχαν ολοκληρωθεί, 
έφτασε η κρίσιμη ώρα να αποφασίσουμε για 
τον τίτλο της εφημερίδας μας. Τα παιδιά των 
τμημάτων που συμμετείχαν πρότειναν διά-
φορους τίτλους. Τελικά ο τίτλος που αποφα-
σίστηκε ήταν Το 40ο Εxpress. Τα παιδιά που 
πρότειναν τον τίτλο είχαν σκεφτεί Το 40ο 
Εxpress σαν ένα τρένο που ταξιδεύει. Τα 
λογότυπα σχεδιάστηκαν. Η Συντακτική Επι-
τροπή έγραψε το editorial. Όλα ωραία! Αλλά 
ποιο θα ήταν το πρωτοσέλιδο;

Και ναι, βρεθήκαμε μπροστά στην τέλεια 
σύμπτωση!!! Είναι γεγονός! Η πρώτη  εφη-

μερίδα που εκδόθηκε σ΄ ένα βαγόνι τρέ-
νου, ήταν από παιδί. Το παιδί αυτό ήταν ο 
Τόμας Έντισον και αυτή είναι η ιστορία του.

Ο Τόμας Έντισον γεννήθηκε το 1847 στο 
Μάιλαν, στο Οχάιο των ΗΠΑ. Πήγε δημοτικό 
σχολείο στο Μίσιγκαν. Ο δάσκαλός του στο 
σχολείο ένιωθε μια αντιπάθεια για τον Τόμας 
λόγω των πολλών ερωτήσεων που του έκα-
νε. Αυτό εκνεύριζε τον δάσκαλο, ώσπου μια 
μέρα κάλεσε την μητέρα του στο σχολείο 
και της ανακοίνωσε πως ο γιος της ήταν δια-
νοητικά καθυστερημένος. Η κυρία Έντισον 
πήρε τον γιο της από το σχολείο, ο οποίος 
άρχισε να μελετάει μόνος του στο σπίτι.

Στα δέκα του χρόνια έχασε και τους δύο 
γονείς του, όμως παρά τις δυσκολίες δεν το 
έβαλε κάτω. Δύο χρόνια αργότερα άρχισε 
να δουλεύει σ’ έναν σιδηροδρομικό σταθ-
μό, όπου πρόσεχε τη μεταφορά λαχανικών 
από τον έναν σταθμό στον άλλον. Ταυ-
τόχρονα πουλούσε βιβλία και περιοδικά 
στους επιβάτες των τρένων. Στη συνέχεια 
αποφάσισε να βγάλει τη δική του εφημερί-
δα με τίτλο «Grand Trunk Herald». Αγόρα-
σε τυπογραφικά στοιχεία και ένα πιεστήριο 
και τα εγκατέστησε στο βαγόνι του τρένου 
που δούλευε.

Ήταν η πρώτη και μοναδική εφημερί-
δα στον κόσμο που τυπωνόταν μέσα σ’ 
ένα τρένο που ταξίδευε. Η μικρή σε μέγε-
θος εφημερίδα είχε μεγάλη επιτυχία διότι 
ήταν χρήσιμη στους ταξιδιώτες. Ο Τόμας 
καθώς μεγάλωνε έκανε σπουδαίες εφευρέ-
σεις. Μία από αυτές ήταν ο ηλεκτρικός λα-
μπτήρας, κάτι που εφηύρε, γιατί φοβόταν 
το σκοτάδι. Ο Τόμας Έντισον λοιπόν όπως 
καταλαβαίνουμε ήταν μια ευφυΐα παρά την 
μικρή του ηλικία.  

 Η Συντακτική Επιτροπή

Ο Τόμας…στο τρενάκι (του 40ου Εxpress)

EDITORIAL

To 40o express είναι πλέον γεγονός!
Ένα μεγάλο ταξίδι ανοίγεται μπρο-
στά σας στον κόσμο της ενημέρω-
σης. Το 40ο express είναι η εφημερί-
δα των τμημάτων Γ1, Γ2 και ΣΤ1, ΣΤ2 
και σας δίνει την ευκαιρία να δια- 
βάσετε ενδιαφέροντα άρθρα από 
την επικαιρότητα και όχι μόνο. Στη 
διαδρομή μας για την έκδοση αυτού 
του εντύπου, αυτό που κυριαρχούσε 
ήταν ο σεβασμός, η ισότητα, η ελευ-
θερία της γνώμης και η συνεργασία.

Τα θέματα της εφημερίδας ψηφίστη-
καν από όλους/ες τους/τις μαθητές/
τριές των τμημάτων που συμμετεί-
χαν για την έκδοση της εφημερίδας.

Ευχόμαστε η ανάγνωση των άρ-
θρων να είναι για σας μια ευχάριστη 
και διασκεδαστική διαδρομή με Το 
40ο express. 

Καλή ανάγνωση.
Η Συντακτική Επιτροπή
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Δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου

Ο ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΛΟΦΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ

Η πρώτη επίσκεψη στον λόφο Φινόπουλου ήταν στις 26 Μαρτίου 
και η 2η ήταν στις 20 Απριλίου.
Στην πρώτη επίσκεψή μας κάναμε τα πρόσωπα των δέντρων με 
πηλό και φυσικά υλικά, αφού πρώτα χωριστήκαμε σε έξι ομάδες 
των 5 παιδιών η κάθε μία. Μετά παίξαμε στην παιδική χαρά.
Στη δεύτερή μας επίσκεψη, με το που πήγαμε στο πάρκο μυρίσα-
με και είδαμε περιττώματα σκύλων. Ανεβήκαμε από το δρομάκι 
και βρεθήκαμε στην παιδική χαρά του λόφου. Η περιφέρεια Αττι-
κής μετά από λίγο ήρθε κι έκλεισε την παιδική χαρά.
Μετά παίξαμε το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού αφού χωρι-
στήκαμε σε ομάδες. Ψάχναμε για κάποια κρυμμένα φασόλια που 
τα βρίσκαμε, αν λύναμε κάποια αινίγματα. Όποιος θα έβρισκε 
πρώτος τα φασόλια, δεν θα είχε  ορθογραφία για μια μέρα.
Μας άρεσε στο λόφο, γιατί παίξαμε το κυνήγι του κρυμμένου θη-
σαυρού και κάποιοι κέρδισαν με την ομάδα τους το έπαθλο. Επί-
σης, μας άρεσε γιατί παίξαμε στις κούνιες.
Δεν μας άρεσε που κλείσανε την παιδική χαρά, νιώσαμε λύπη για αυτό.

 Κατερίνα Μπαρκολιά, Αλέξανδρος Ζυγούρης, Λίλιαν Ταιρούν,
Άρης Γκότσης, Χριστιάννα Τοπαρλάκη
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Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2018. Όλο σχεδόν το σχολείο 
πήγαμε στο Van Gogh Alive στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών. Εκεί υπήρχαν και άλλα σχολεία.
Στην αρχή μια κυρία μας μίλησε για τη ζωή του ζωγράφου. 
Μας είπε πως είναι ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους 
όλων των εποχών. Γεννήθηκε στην Ολλανδία. Στα 16 του 
αποφάσισε να γίνει ζωγράφος και μετά από 4 χρόνια πήγε 
στο Παρίσι. Στην αρχή ζωγράφιζε με σκούρα χρώματα 
και όταν πήγε στο Παρίσι άρχισε να ζωγραφίζει με έντονα 
χρώματα όπως κίτρινο, πράσινο και μπλε. Μας έδειξαν και 
το δωμάτιο του Βαν Γκογκ. Είχε ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι 
με καρέκλες και πάνω στο τραπεζάκι είχε κανάτα με νερό 
και ένα ποτήρι.
Ο Βαν Γκογκ γνώρισε έναν άλλον ζωγράφο τον Πωλ 
Γκωγκέν. Οι δυο τους ήταν όλη τη μέρα μαζί. Επειδή ο Βαν 
Γκογκ είχε «ψυχολογικά προβλήματα» έκοψε ένα μέρος 
από το αυτί του.
Οι πίνακες που μας έδειξαν ήταν πολλοί γι’ αυτό θα γράψω 
αυτούς που θυμάμαι: Το Υπνοδωμάτιο, Η Καρέκλα, Το Βάζο 
με δεκαπέντε ηλιοτρόπια, Ο Πωλ Γκασέ και Η Έναστρη 
Νύχτα. Οι πίνακες ήταν τοποθετημένοι στον τοίχο σε σειρά. 
Πριν πεθάνει ο Βαν Γκογκ πούλησε μόνο έναν πίνακα: Το 
Κόκκινο Αμπέλι.
Δεν μου άρεσε η έκθεση γιατί μας έδιωξαν. Αλλά γενικά 
μου άρεσαν οι πίνακες.

Έλενα Βασίλεβα

Στις 16-1-18  πήγαμε στην έκθεση του ζωγράφου Van Gogh,  που 
ήταν στο Μέγαρο Μουσικής. Πήγαμε όλο το σχολείο, τα πρωτάκια, 
τα τριτάκια δηλαδή εμείς  και άλλες τάξεις του σχολείου μας. 
Υπήρχαν και άλλα σχολεία εκεί.
Στην αρχή μας μίλησαν για τη ζωή του ζωγράφου στην Ολλανδία. 
Εκεί άρχισε να ζωγραφίζει. Τα χρώματα που χρησιμοποιούσε στην 
αρχή ήταν σκούρα, γιατί η ζωή εκεί ήταν πολύ φτωχική. Μετά πήγε 
στο Παρίσι και άρχισε να ζωγραφίζει με πιο ανοιχτά χρώματα 
επηρεασμένος από τους σύγχρονούς του ζωγράφους στο Παρίσι. 
Στην Αρλ της Γαλλίας έζησε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του. Στην 
Αρλ μοιράστηκε το ίδιο σπίτι με τον φίλο του τον Γκωγκέν. Εκεί 
εμφανίστηκε και η ψυχική του αρρώστια. Ένα βράδυ απείλησε 
τον Γκογκέν, έχασε τον έλεγχο, έκοψε το αυτί του και το πρόσφερε 
σε μια ντόπια γυναίκα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια 
αίματος και παραισθήσεις. Τον Μάιο ο Βαν Γκογκ εγκαταλείπει 
την Αρλ και μπαίνει στο άσυλο του Σαιν Ρεμύ. Στη διάρκεια των 
δύο χρόνων που είναι στο άσυλο, φιλοτέχνησε περισσότερους 
από 200 πίνακες. Ο Πισαρό τον έπεισε να μετακομίσει στην Οβέρ 
όπου εναποτέθηκε στη φροντίδα του δόκτορα Γκασέ. Τον Ιούλιο 
αυτοκτόνησε. Ο μόνος πίνακας που πούλησε όσο ήταν ζωντανός 
ήταν «Το Κόκκινο Αμπέλι». 
Οι πίνακες που μας παρουσίασαν δεν ήταν οι αυθεντικοί αλλά μια 
ψηφιακή τους μορφή. Στην έκθεση θα βάλω 5 στα 10 γιατί δεν ήταν 
ωραία η παρουσίαση. Ήταν βαρετή! Όταν μια κυρία μας μιλούσε 
για τη ζωή του ζωγράφου, εμείς δεν μπορούσαμε να ακούσουμε, 
γιατί μια άλλη κυρία μιλούσε πιο δυνατά από αυτή που εξηγούσε 
σε μας. Στην έκθεση υπήρχε πολύς κόσμος και θόρυβος.

Μυρτώ Φούκη

Στο μάθημα των εικαστικών μιλήσαμε για το έργο και 
τη ζωή του ζωγράφου. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε 
ομάδες, επιλέξαμε τα έργα που μας άρεσαν περισσότερο 
και τα ζωγραφίσαμε. 
Κατόπιν οδηγιών και επίβλεψης αντιγράψαμε με τη 
χρήση κλίμακας σε μεγαλύτερη διάσταση τα έργα. 
Το υλικό που χρησιμοποιήσαμε ήταν τέμπερα. Ιδιαίτερη 
σημασία δόθηκε στον χρωματικό πλούτο των έργων 
του Van Gogh και αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση η 
παρασκευή των χρωμάτων με τη μεγαλύτερη δυνατή 
πιστότητα.

Μυρτώ Σταματέλου

Δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου

Van Gogh Alive

Εικαστικό εργαστήρι με αφορμή την επίσκεψη της έκθεσης Van Gogh Alive
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΜΑΣ
Πρόσφατα κάναμε μία έρευνα ρωτώντας τα παιδιά του σχο-
λείου μας για το πόσο συχνά χρησιμοποιούνε  το διαδίκτυο 
και με ποιο τρόπο.

Παρατηρήσαμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών 
(33,24%)  χρησιμοποιεί το διαδίκτυο σε καθημερινή βάση 
κυρίως για να παίζει διαδικτυακά παιχνίδια. Πιστεύουμε ότι 
η χρήση του διαδικτύου καθημερινά με αυτόν τον τρόπο εί-
ναι λάθος, επειδή υπάρχει πιθανότητα εθισμού. Επίσης ορι-
σμένα παιχνίδια έχουν περιεχόμενο ακατάλληλο για παιδιά 
καθώς και σκηνές βίας που μπορούν να προκαλέσουν ανεπι-
θύμητα αποτελέσματα στην συμπεριφορά ενός παιδιού.  
 Το 30,47% των παιδιών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο σχετικά 
συχνά για ψυχαγωγία για παράδειγμα ταινίες, βίντεο στο 
YouTube κτλ.
Το ποσοστό 22,16% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο κυρίως για 
σχολικές εργασίες αλλά και για παιχνίδι.
 Τέλος κάποιες άλλες ομάδες μαθητών χρησιμοποιούν το δι-
αδίκτυο με διαφορετικό τρόπο. Σπάνια για εργασίες (8,31%) 
ή σπάνια για παιχνίδια (5,54%).
Η έρευνα αυτή μας βοήθησε να καταλάβουμε ότι η πλειο-
ψηφία των παιδιών του σχολείου μας χρησιμοποίει το διαδί-
κτυο με τρόπο λανθασμένο.    

Ματθαίος Κλωνάρης-Ορέστης Μετάϊ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
• ΒΙΑΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
 Η πιο δημοφιλής κατηγορία παιχνιδιών είναι η κατηγορία παιχνιδιών δράσης, η 
οποία χωρίζεται σε άλλες υποκατηγορίες, όπως παιχνίδια πολεμικών τεχνών, λαβυ-
ρίνθων, πλατφόρμας, βολών. Η κατηγορία βολών θεωρείται η πλέον βίαια κατηγο-
ρία παιχνιδιών και έχει κατακριθεί ιδιαίτερα για τα κακά πρότυπα και τις αρνητικές 
επιδράσεις που πιθανότατα να έχει, ειδικά σε νεαρά άτομα. Υψηλά επίπεδα έκθεσης 
σε βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια σχετίζονται έντονα με αυξανόμενη επιθετική συμπε-
ριφορά στο σχολείο και στο ελεύθερο παιχνίδι και οδηγούν σε εγκληματικότητα.

• ΕΘΙΣΜΟΣ
Εθισμός στο διαδίκτυο μπορεί να προκύψει με την πολύωρη ενασχόληση ατόμων 
σε διαδικτυακές δραστηριότητες όπως είναι τα παιχνίδια, δωμάτια συζητήσεων, 
ηλεκτρονικός τζόγος και άλλα. Συνήθως οι έφηβοι εθίζονται παίζοντας διαδικτυα-
κά παιχνίδια και τζόγο αλλά και συμμετέχοντας σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύω-
σης. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Μονάδας Εφηβικής Υγείας στην Ελλάδα 
το φαινόμενο είναι συχνότερο σε αγόρια, σε δυσλειτουργικές οικογένειες και σε 
παιδιά με καταθλιπτικά συναισθήματα ή σύνδρομο υπερκινητικότητας.

• ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Ανεπιθύμητα μηνύματα θεωρούνται τα μηνύματα εκείνα που υπό κανονικές συν-
θήκες οι χρήστες δεν θα επέλεγαν να δουν και τα οποία διανέμονται σε μεγάλο 
αριθμό παραληπτών. Ο κίνδυνος εδώ, είναι ότι κάθε φορά που προωθούμε ένα 
μήνυμα, αν δεν είμαστε προσεχτικοί, μαζί με αυτό εμφανίζεται και η ηλεκτρονική 
διεύθυνση όλων των προηγούμενων ατόμων που προώθησαν το ίδιο μήνυμα. Έτσι 
δεν γνωρίζουμε ποιος θα παραλάβει το μήνυμα και τι θα κάνει με τις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις, οι οποίες θα εμφανίζονται σε αυτό.

• ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
Εκφοβισμός είναι δυνατό να συμβεί μέσω του διαδικτύου και περιλαμβάνει εσκεμ-
μένη, επαναλαμβανόμενη και εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε άτομο ή ομάδα 
ατόμων με σκοπό την πρόκληση συναισθηματικής και ψυχολογικής βλάβης.  Ο δι-
αδικτυακόςεκφοβισμός συνήθως έχει τη μορφή ενός εκφοβιστικού, ρατσιστικού, 
προσβλητικού ή πρόστυχου ηλεκτρονικού μηνύματος, φωτογραφίας ή βίντεο. Κά-
ποιες φορές o εκφοβισμός μπορεί να οδηγήσει στο να περιθωριοποιηθούν και να 
αποκλειστούν άτομο ή άτομα από άλλους. 

• ΙΟΙ
Ιός είναι κακόβουλο πρόγραμμα, το οποίο εγκαθίσταται στον υπολογιστή, συνήθως 
εν αγνοία του χρήστη, και ενεργοποιείται είτε κάποια προκαθορισμένη χρονική στιγ-
μή είτε ύστερα από κάποια συγκεκριμένη ενέργεια. Η ενεργοποίηση ενός ιού μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα διάφορες συνέπειες, επικίνδυνες ή μη. Συγκεκριμένα, μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα το συνεχές άνοιγμα διαφόρων παραθύρων στην οθόνη, μπο-
ρεί όμως και να προκαλέσει την καταστροφή δεδομένων σε αρχεία ή άλλες βλάβες.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;
• Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με μέτρο.
• Ελέγχουμε, συζητάμε με τους γονείς μας τους κανόνες χρήσης του διαδικτύου και                    
    περιορίζουμε το χρόνο που ξοδεύουμε σ’ αυτό.
• Είμαστε προσεκτικοί όταν δίνουμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση.
• Δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά μας στοιχεία( διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο κ.λ.π)
• Αν πέσουμε θύμα εκφοβισμού, σταματάμε αμέσως την επικοινωνία με το θύτη.
• Εμπιστευόμαστε στους γονείς μας ή σε κάποιον ενήλικα τον εκφοβισμό που έχουμε δεχτεί.
• Δεν ανοίγουμε ηλεκτρονικά μηνύματα που έχουν σταλεί από άγνωστους αποστολείς.
• Έχουμε στον υπολογιστή μας εγκατεστημένο ενημερωμένο πρόγραμμα εναντίον των ιών. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: internetsafety.pi.ac.cy

Σπύρος Καραγιάννης

Η χρήση του διαδικτύου - Κίνδυνοι στο διαδίκτυο
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ΜΙΝΕCRAFT
Το Minecraft είναι βιντεοπαιχνίδι sandbox που δη-
μιουργήθηκε αρχικά από τον Σουηδό προγραμ-
ματιστή Markus “Notch” Persson και αργότερα 
αναπτύχθηκε και δημοσιεύθηκε από την Mojang.

Η δημιουργικότητα του Minecraft αφήνει τους 
παίκτες να χτίσουν κατασκευές από κύβους με 
διάφορες υφές σε ένα τρισδιάστατο αλγοριθμικά 
δημιουργημένο κόσμο. Άλλες δραστηριότητες 
στο παιχνίδι περιλαμβάνουν την έρευνα, τη συλ-
λογή των πόρων, κατασκευή, και μάχες.

Πολλαπλές λειτουργίες παιχνιδιού είναι διαθέσι-
μες, συμπεριλαμβανομένης της επιβίωσης, όπου 
ο παίκτης πρέπει να αποκτήσει πόρους για να χτί-
σει τον κόσμο και να διατηρήσει την υγεία του, μια 
δημιουργική λειτουργία όπου οι παίκτες έχουν απεριόριστους πόρους για να χτίσουν με αυτούς, και την ικανότητα να πετούν,  μια 
λειτουργία περιπέτειας, όπου οι παίκτες παίζουν προσαρμοσμένους χάρτες που δημιουργήθηκαν από άλλους παίκτες και μια λει-
τουργία θεατή όπου οι παίχτες μπορούν να πετάξουν και να περνούν μέσα από τους κύβους αλλά δεν μπορούν να τοποθετήσουν 
ή να καταστρέψουν κάποιο κύβο. Η PC έκδοση του παιχνιδιού είναι γνωστή για τα mods τρίτων, τα οποία προσθέτουν διάφορα νέα 
στοιχεία, χαρακτήρες και αποστολές στο παιχνίδι.

Το Minecraft έχει λάβει βραβεία, μεταξύ των οποίων το βραβείο καινοτομίας, παιχνίδι καλύτερης λήψης, και το βραβείο του καλύ-
τερου πρωτοεμφανιζόμενου παιχνιδιού στα βραβεία Developers Choice. Από τον Ιανουάριο του 2015, το παιχνίδι έχει πουλήσει 
πάνω από 18 εκατομμύρια αντίτυπα στον υπολογιστή και πάνω από 60 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλες τις πλατφόρμες.

Φοίβος Αναστασιάδης

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ!! Γιατί;

• Αμέτρητα προγράμματα στην τηλεόραση, ακόμα και παιδικά, προάγουν τη 
βία. Ακόμα και όταν σε κάποιο παιδικό ο «καλός» ήρωας, χτυπάει τον «κακό», 
το μήνυμα που παίρνει το παιδί είναι ότι η βία είναι φυσιολογική –και επιδιώ-
κει να γίνει κι εκείνο ένας τέτοιος «καλός» ήρωας.

• Τα παιδιά μαθαίνουν να αποδέχονται τα στερεότυπα που προβάλλει η τηλε-
όραση, π.χ. ότι τα κορίτσια φοράνε ροζ και δεν 
τρέχουν γρήγορα ή ότι κάποιος που είναι υπέρ-
βαρος, θα είναι συνήθως και αστείος.

• Τα παιδιά που τρώνε μπροστά στην τηλεόρα-
ση έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανί-
σουν παχυσαρκία, ενώ επηρεάζονται τρομερά 
από τις διαφημίσεις ανθυγιεινών τροφών.

• Η τηλεόραση μπορεί να προκαλέσει προβλή-
ματα στον ύπνο του παιδιού, π.χ. να καθυστερή-
σει την ώρα του βραδινού ύπνου, λόγω θέασης κάποιου προγράμματος, ή να 
ταράξει τον ύπνο του λόγω κάποιον εικόνων που θα δει ή ακόμα και λόγω της 
υπερέντασης που δημιουργεί στον εγκέφαλο.

• Φυσικά, μέσω της τηλεόρασης τα παιδιά μπορεί να εκτεθούν σε εικόνες που 
υπό άλλες συνθήκες θα καθυστερούσαν να δουν, π.χ. κατανάλωσης αλκοόλ, 
καπνίσματος και σεξουαλικών σκηνών ακατάλληλων για την ηλικία τους.

Σπύρος Καραγιάννης

...αλλά η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας
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Τα παιδιά - Ερευνητές
Έρευνα για την ανακύκλωση

Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντική είναι 
η ανακύκλωση για το περιβάλλον. 
Κάνοντας ανακύκλωση βοηθάμε τη 
γη να έχει λιγότερα σκουπίδια. Με 
λιγότερα σκουπίδια η ζωή όλων μας 
γίνεται ομορφότερη. Έτσι  λοιπόν 
κάναμε μία έρευνα στο σχολείο μας 
για να δούμε αν τα παιδιά του σχο-
λείου μας κάνουν ανακύκλωση τόσο 
στο σχολείο, όσο και στο σπίτι τους. 
Επίσης  θέλαμε να δούμε αν τα παιδιά 

γνωρίζουν τι υλικά μπορούν να ανακυκλώσουν στο 
χώρο του σχολείου μας. Εμείς κάναμε μια μικρή έρευ-
να ανακαλύψαμε τους κάδους ανακύκλωσης σ’ όλους 
τους χώρους του σχολείου μας, φτιάξαμε το ερωτη-
ματολόγιο της έρευνας και γίναμε ερευνητές, ρωτώ-
ντας τους συμμαθητές μας στο διάλειμμα. Παρακάτω 
βλέπετε τα αποτελέσματα της έρευνας.
Στη έρευνα πήραν μέρος  54 αγόρια και 46 κορίτσια. 
Όλα τα παιδιά γνώριζαν τι είναι η ανακύκλωση. Στις 
ακόλουθες ερωτήσεις βγήκαν τα εξής αποτελέσματα:

1) Γιατί κάνουμε ανακύκλωση;
για να μην υπάρχουν σκουπίδια                 6%
για να προστατεύσουμε το περιβάλλον   92% 
για να είμαστε σωστοί                                    2%

2) Εσύ στο σπίτι σου κάνεις ανακύκλωση;
Καθόλου             18%
Μερικές φορές  22%
Πάντα                   60%

3) Στο σχολείο κάνεις ανακύκλωση;
Καθόλου               6%
Μερικές φορές   30%
Πάντα                    64%

4) Τι χρώμα έχει ο κάδος ανακύκλωσης
     στους δρόμους;

Πράσινο    16%
Μπλε           84%
Ασημί           0%
5) Γνωρίζεις τι είδους κάδους
     ανακύκλωσης έχουμε στο σχολείο;
Χαρτιού   88%
Συσκευασιών (χάρτινων και πλαστικών)  48%
Μπαταριών   64%
Ηλεκτρικών συσκευών  52%
Λαδιών 10%
Γυαλιού 10%
6) Υπάρχει κοντά στο σπίτι σου κάδος
     ανακύκλωσης;
ΝΑΙ  72%    ΟΧΙ 28%

Συμπεράσματα 
Τα παιδιά δεν κάνουν όλα ανακύκλωση ούτε στο 
σπίτι τους ούτε στο σχολείο. Το 16% των παιδι-
ών δεν ξέρουν τι χρώμα έχει ο κάδος ανακύκλω-
σης. Επίσης στο σχολείο μας δεν υπάρχει κάδος 
ανακύκλωσης λαδιών και γυαλιού.

Άρης Γκότσης, Έλενα Σέκερη, Γιάννης Σισμάνης,
Αντώνης Νίκος, Σάββας Τσιατσιάνης, Σταυριάνα Πατσατζή

Έρευνα για τον ελεύθερο χρόνο
Μια ομάδα παιδιών της έκτης τάξης του σχολείου μας  έκανε μια έρευνα για τον ελεύθερο 
χρόνο των παιδιών. Ρωτήσανε 25 κορίτσια και 25 αγόρια από 8 έως 12 χρονών.  Σκοπός της 
έρευνας αυτής ήταν να μάθουμε αν τα παιδιά έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο και πώς τον δια-
χειρίζονται. Ακολουθούν οι ερωτήσεις και τα αποτελέσματα κάθε ερώτησης σε ιστόγραμμα.

1. Κάνεις κάποια δραστηριότητα;

2. Πότε έχεις ελεύθερο χρόνο;

3. Περνάς ελεύθερο χρόνο
      με την οικογένειά σου;

4. Αν ναι, τι κάνετε μαζί;

5. Θα ήθελες να έχεις περισσότερο
    ελεύθερο χρόνο;

6. Αν ναι, τι θα έκανες στον χρόνο αυτό;

7. Τι σε κάνει να χάνεις / να μην έχεις
     αρκετό ελεύθερο χρόνο;
                        

Από την έρευνα αυτή προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
1. Τα παιδιά δεν έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο, άλλα λόγω μαθημάτων και άλλα λόγω 

δραστηριοτήτων.
2. Όσοι έχουν ελεύθερο χρόνο, τον έχουν κυρίως τα Σαββατοκύριακα.
3. Τα παιδιά περνάνε χρόνο με την οικογένειά τους, βλέποντας τηλεόραση ή παίζοντας 

επιτραπέζια παιχνίδια.
4. Όλοι θα ήθελαν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, για να τον περνούν με τους φίλους 

τους,  την οικογένειά τους, αλλά και για παιχνίδι! 

Για την έρευνα αυτή συνεργάστηκαν οι μαθητές:
Λυδία Ιωαννίδου, Βαλεντίνα Μπραχιμάι, Ροδάνθη Σαββάλα, Περικλής Τσάκωνας
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Χώρες και αξιοθέατα του κόσμου

Η Γαλλία
Το όνειρό μου είναι να πάω στην Γαλ-
λία. Η Γαλλία είναι χώρα της Ευρώπης. 
Η πρωτεύουσά της είναι το Παρίσι. Η 
επίσημη γλώσσα είναι η γαλλική και 
για νόμισμα έχουν το ευρώ. Το σύν-
θημά της είναι: «Ελευθερία, Ισότητα, 
Αδελφοσύνη». Έχει πολλά αξιοθέα-
τα, με πιο σημαντικά τον πύργο του 
Άιφελ, το ανάκτορο του Λούβρου και 
την παναγία των Παρισίων. Το Παρίσι είναι γνωστό και ως «η πόλη του φω-
τός». Η Γαλλία είναι μια χώρα που πρέπει όλοι να επισκεφτούν. 

Σταυριάνα Πατσατζή 

«ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ  ή ΚΕΥΛΑΝΗ»

Είναι ένα πανέμορφο νησιωτικό κράτος στον Ινδικό ωκεανό, νότια της 
Ινδίας. Το νησί έχει έκταση περίπου 66.0000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 
περίπου 21.000.000 κατοίκους. Πρωτεύουσα έχει το Κότε, όμως η πιο 
μεγάλη πόλη είναι το Κολόμπο.
Το νησί είναι πολύ γνωστό από πολύ παλιά. Γύρω στο 1500 έγινε πορτο-
γαλική αποικία , μετά πέρασε στην κυριαρχία των Ολλανδών  και τέλος 
των Άγγλων. Έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1948.
Η Σρι Λάνκα είναι φημισμένη για το τσάι της. Σε όλο το νησί υπάρχουν 
μεγάλες φυτείες και πολλά εργοστάσια που συσκευάζουν αυτό το πολύ-
τιμο βότανο. Εκτός  από αυτό παράγονται επίσης καρύδες, καουτσούκ, 
ρύζι και πολλά μπαχαρικά. Ακόμη υπάρχουν ορυχεία πολύτιμων και ημι-
πολύτιμων λίθων. Η Σρι Λάνκα είναι ένα καταπράσινο νησί. Έχει ψηλά 
βουνά, γεμάτα ναούς, μεγάλες κοιλάδες και πολλούς εντυπωσιακούς 
καταρράκτες. Είναι  γνωστή για τις εντυπωσιακές παραλίες της όπως η 
Χικαντούα, με θαλάσσιο πάρκο κοραλλιών. Ένα από τα πιο φημισμένα 
αξιοθέατα είναι η Σίγκιρια, ένα παλάτι σκαλισμένο όλο σε ένα βράχο, 
γεμάτο τοιχογραφίες που έχει την όψη λιονταριού. Τέλος, υπάρχει και 
το ορφανοτροφείο ελεφάντων στη Πιναγουάλα. Περίπου 70  ορφανοί ή 
εγκαταλελειμμένοι ελέφαντες και ελεφαντάκια ζουν εκεί. Όταν μεγαλώ-
σουν, παίρνουν μέρος στις τελετές και στις παρελάσεις. Οι επισκέπτες 
μπορούν να τους δουν την ώρα του φαγητού και του μπάνιου τους.

Αθηνά Τhennakoon
                                           

«Oι  πυραμίδες»
Η ιστορία της Αιγύπτου έχει γοητεύσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο 
τον κόσμο. Στην Αίγυπτο άκμασε ιδιαίτερα η ιατρική όπως και η γραφή 
και η αστρονομία. Αλλά όταν ακούμε την λέξη Αίγυπτος, μας έρχονται 
στο νου τα τεράστια μνημεία που άφησε πίσω του ο πολιτισμός των Αι-
γυπτίων, τις πυραμίδες.
Οι πυραμίδες είναι οι τάφοι των βασιλιάδων της Αιγύπτου, των Φαραώ. 
Σκοπός της πυραμίδας ήταν να «στεγάσει» τον νεκρό Φαραώ, κατά τη 
διάρκεια της μεταθανάτιας ζωής του. Για το χτίσιμο των πυραμίδων 

χρειαζόταν σκληρή πέτρα. Έτσι οι Αιγύπτιοι έκανα τις πυραμίδες τους 
με κομμάτια δολερίτη, ένα είδος πολύ σκληρής πέτρας.
Πέντε πράγματα θα έπρεπε να ξέρουμε για τις πυραμίδες:
• Η πυραμίδα του Χέοπα έχει μέγεθος όσο 7ή 8 γήπεδα ποδοσφαίρου μαζί.
• Οι πυραμίδες βρίσκονται στην άκρη του Νείλου, γιατί μερικοί ογκόλι-
θοι χρειάζονταν να μεταφερθούν από τα λατομεία με πλοία.
•  Όλες οι πυραμίδες βρίσκονται στη δυτική όχθη του Νείλου, όπου δύει 
ο ήλιος προφανώς για θρησκευτικούς λόγους.
• Ο Φαραώ θαβόταν με ένα κείμενο, το λεγόμενο «βιβλίο των νεκρών» 
που του έδινε συμβουλές για το πώς θα φτάσει στον κάτω κόσμο.
• Ο Φαραώ θαβόταν μαζί με το ζωάκι του αν είχε  και τα αγαπημένα του 
αντικείμενα.

Πάνος Βασίλης

«Paradise Park»
Πριν από λίγο καιρό είχα πάει στην Αγγλία. Κατά τη διάρκεια αυτών των 
ημερών είχα πάει σε ένα ζωολογικό πάρκο του Λονδίνου, που βρίσκεται 
κοντά σε ένα μικρό δάσος. Το όνομα του πάρκου είναι «Paradise park».
Τα ήμερα ζώα και μερικά άγρια ήταν σε ανοιχτό χώρο και κάποια σε 
κλειστό. Τα ζώα που είδα ήταν τίγρεις, άσπρη τίγρη λεοπάρδαλη του χι-
ονιού, άσπρα λιοντάρια, καγκουρό, λύκο, σουρικάτες, καμήλες, στρου-
θοκάμηλες, ζέβρες, τσιτάχ, ουρακοτάνγκοι, ταραντούλα, πιράνχας, βόα, 
ζέβρες, ανακόντα, πίθωνα, κόμπρα, βραδύποδας, τυφλοπόντικας, ρα-
κούν, αλιγάτορας, παπαγάλος. Τα παραπάνω ζώα βρέθηκαν εκεί από δι-
άφορα κέντρα προστασίας ζώων. Μου άρεσε προσωπικά πολύ το πάρκο 
και ειλικρινά αν το βλέπατε και εσείς από κοντά θα ενθουσιαζόσασταν. 
Ωστόσο θεωρώ ότι δεν είναι ωραίο για τα ζώα να ζουν κλεισμένα σε 
κλουβιά, αλλά ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Βιργινία Σωκρατίδη  

Γελάσαμεεε!!!!!!

Το 40ο σχολείο
χθες και σήμερα…

Πριν από πολλά χρόνια στο χώρο που βρίσκεται 
σήμερα το σχολείο μας ήταν ο κινηματογράφος 

«Άρπα». Μια μέρα το 1991 τον γκρεμίσανε και άρχισαν 
να χτίζουν ένα σχολείο. Το σχολείο το φτιάξανε με μεγάλη 
αυλή και πολλά φυτά. Το σχολείο μας έχει δύο ορόφους με 

τάξεις, ένα κυλικείο και ένα αμφιθέατρο. Έχει επίσης μία ταράτσα 
με φυτά και το γραφείο των δασκάλων. Έχει και μια αίθουσα 

με βιβλία που λέγεται βιβλιοθήκη. Έχει και πολλές σκάλες 
με 80 σκαλιά. Σαράντα από τη μια πλευρά και σαράντα 

από την άλλη. Υπάρχει και το γραφείο της διευθύ-
ντριας που είναι πολύ καθαρό και έχει ωραία θέα. 

Το σχολείο μας είναι τέλειο και μπορούν να 
έρθουν πολλά παιδιά να μάθουν πολλά 

πράγματα.
Αρτεμίνα Τζόρη



ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΣΤΟ 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το τμήμα μας το Γ1 αποφάσισε να κάνει μια έρευνα στους μαθητές του σχολείου μας, για να δούμε πόσοι μαθη-
τές διαβάζουν βιβλία τον ελεύθερο χρόνο τους, ποια βιβλία προτιμούν, σε ποιο χώρο τους αρέσει να διαβάζουν 
και για ποιο λόγο προτιμούν τα βιβλία στον ελεύθερο χρόνο τους. Στην αρχή φτιάξαμε το ερωτηματολόγιο και 
μετά το μοιράσαμε σε 57 μαθητές του σχολείου μας. Από αυτούς-ές που το συμπλήρωσαν τα 7 ερωτηματολόγια 
ήταν άκυρα και τα 50 έγκυρα.
 Αποτελέσματα: 
Στην ερώτηση Τι προτιμούν να κάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους απάντησαν: 30% να παίζουν ηλεκτρο-
νικά, 30% να βλέπουν τηλεόραση και 20%  να διαβάζουν βιβλία. Στην ερώτηση Τι βιβλία τους αρέσει 
να διαβάζουν απάντησαν: 48% κόμικς, 24% ιστορία-μυθολογία, 18% λογοτεχνία και στην ερώτηση Πού 
τους αρέσει να διαβάζουν είπαν: 52% στο δωμάτιο τους, 18% στο χαλί, 14% στο κρεβάτι και 12% στον 
κήπο και στη φύση. Στην ερώτηση Πού βρίσκουν τα βιβλία που διαβάζουν,  το 40% τα αγοράζει, το 
30% τα δανείζεται από τη σχολική βιβλιοθήκη, το 20 % τους τα δωρίζουν και το 10% τα δανείζεται από 
φίλους. Η τελευταία ερώτηση ζητούσε από τα παιδιά να πουν Γιατί διαβάζουν βιβλία και τα ποσοστά 
ήταν 46% για να περνούν το χρόνο τους, 24% γιατί τους κάνει χαρούμενους και 22% γατί μαθαίνουν για 
τον εαυτό τους και τους άλλους. 

Το κείμενο συντάχθηκε από όλους τους μαθητές του Γ1

Η βιβλιοθήκη του σχολείου μας είναι ένας μικρός χώρος με μεγάλους 
όμως θησαυρούς. Εκεί συναντήσαμε την κύρια Αθηνά και την κυρία 
Δόξα, οι οποίες είναι η ψυχή της βιβλιοθήκης μας. Τις ρωτήσαμε πολλά 

πράγματα και μας απάντησαν με μεγάλη χαρά. 
Πόσα βιβλία υπάρχουν στη βιβλιοθήκη;
Στη βιβλιοθήκη μας υπάρχουν περίπου χίλιοι τίτλοι βιβλίων.
Πού βρήκατε όλα αυτά τα βιβλία;
Τα βιβλία τα βρήκαμε από δωρεές. Αρκετά από αυτά τα έχουν φέρει παιδιά που 
δεν τα ήθελαν άλλο και κάποια μας τα δώρισαν εκδοτικοί οίκοι. Για παράδειγμα 
οι εκδόσεις Σαββάλα  μας έχουν δωρίσει πάρα πολλά βιβλία.
Κι εσείς αν έχετε κάποια βιβλία που δεν θέλετε να τα έχετε άλλο στη βιβλιοθήκη 
σας μπορείτε να μας τα φέρετε.
Εσείς τι δουλειά κάνετε;
Κα Δόξα: Εγώ ήμουν καθηγήτρια φιλόλογος σ’ ένα λύκειο. Τώρα έχω πάρει σύνταξη. 
Τα τελευταία χρόνια πριν την σύνταξή μου ήμουν στη βιβλιοθήκη του σχολείου μου 
και είχα μάθει αρκετά πράγματα για τη χρήση των βιβλίων και την οργάνωση της 
βιβλιοθήκης. Έτσι ήρθα εδώ για να βοηθήσω  στη βιβλιοθήκη του 40ου Δημοτικού 
Σχολείου, στο οποίο πηγαίνουν τα εγγόνια μου.
Πώς επιλέξατε να έρθετε σ’ αυτό το σχολείο;
Κα Αθηνά: Εγώ ήμουν δασκάλα αγγλικών σ’ αυτό το σχολείο πολλά πολλά 
χρόνια. Επειδή αγαπάω πολύ τα βιβλία, αποφάσισα να έρθω κι εγώ εδώ για 
να βοηθήσω την κυρία Δόξα στη βιβλιοθήκη και να μπορούν τα παιδιά να 
δανείζονται βιβλία. 
Ποια βιβλία προτιμούν τα παιδιά; 
Τα μικρά παιδιά προτιμούν τα παραμύθια και τα μεγάλα μυθιστορήματα, 
περιπέτειες και πολλά επιστημονικά.
Έχουμε να κάνουμε και μία παρατήρηση. Φέτος υπάρχει μία πτώση στο 
δανεισμό βιβλίων σε σχέση με άλλες χρονιές.
Ποια τάξη δανείζεται τα περισσότερα βιβλία;
Με βάση τις καταγραφές μας η δευτέρα, η τρίτη και η τετάρτη τάξη δανείζονται 
αρκετά βιβλία.

Ποια είναι τα αγαπημένα σας βιβλία;
Κα Δόξα: Μ’ αρέσει πάρα πολύ η λογοτεχνία (ελληνική και ξένη) και τα τελευταία 
χρόνια διαβάζω βιβλία που έχουν σχέση με την ελληνική ιστορία. 
Κα Αθηνά: Κι εγώ τα τελευταία χρόνια διαβάζω πολλή ιστορία κυρίως νεότερη. 
Όμως το αγαπημένο μου βιβλίο είναι Οι ακυβέρνητες πολιτείες.
Κα Δόξα: Να σας πω κι εγώ για το αγαπημένο μου βιβλίο! Είναι ένα βιβλίο μιας 
πολύ παλιάς συγγραφέα, της Έλλης Αλεξίου, Το τρίτο χριστιανικό παρθεναγωγείο. 
Και ξέρετε γιατί; Γιατί το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην ιστορία μιας δασκάλας. Με 
βοήθησε αργότερα όταν πήγα  στο σχολείο να διδάξω, ν’ αντιμετωπίζω τα παιδιά. 
Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το βιβλίο, είναι εξαιρετικό.
Για ποιο λόγο τα παιδιά πρέπει να διαβάζουν βιβλία;
Κα Αθηνά: Τα παιδιά δεν πρέπει να διαβάζουν βιβλία με το ζόρι. Να διαβάζουν 
άμα τους αρέσει. Τα βιβλία σου ανοίγουν το μυαλό. Πετάς με τη φαντασία σου 
και γνωρίζεις όλο τον κόσμο. Επίσης, τα βιβλία σε κάνουν σκηνοθέτη.  Διαβάζεις 
και φτιάχνεις εικόνες  με το μυαλό σου. Αυτή είναι η μαγεία του βιβλίου.
Κα Δόξα: Να σας πω εγώ ένα περιστατικό που θυμάμαι από τα παιδικά μου 
χρόνια! Μου είχαν χαρίσει ένα βιβλίο την περίφημη Πολυάννα μιας ξένης 
συγγραφέα της Ελεονόρ Πόρτερ. Όταν το διάβαζα, εγώ φανταζόμουν πώς ήταν 
η ίδια η Πολυάννα, το σπίτι που έμενε, τα ρούχα που φορούσε. Δεν τα έβλεπα 
στην τηλεόραση, όπως τα βλέπετε εσείς σήμερα. Εγώ έφτιαχνα χιλιάδες εικόνες 
στο μυαλό μου και διάλεγα αυτή που μου άρεσε περισσότερο. Αυτό είναι 
πάρα πολύ σπουδαίο. Σε αντίθεση με αυτό που κάνει η τηλεόραση. Κάποιος 
φαντάζεται για σας τις εικόνες και απλά σας τις δείχνει. Διαβάζοντας επίσης 
μαθαίνεις καινούριες λέξεις και γράφεις ομορφότερες εκθέσεις.
Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμη. Όταν παίρνουμε ένα βιβλίο στα χέρια 
μας δε σημαίνει ότι σώνει και καλά πρέπει να το διαβάσουμε, μας αρέσει δε μας 
αρέσει. Άμα δε μας αρέσει, θα το αφήσουμε και θα διαβάσουμε κάτι άλλο. 
Ευχαριστούμε πολύ

Τη συνέντευξη πήραν οι μαθήτριες του Γ2  Αρτεμίνα Τζόρη, Ξανθίππη Δήμα, 
Κατερίνα Μπαρκολιά, Μελίνα Κυρίου, Ναταλία Ντελιλάι, Ελευθερία Ζεϊνάτη

 2 Απριλίου, Παγκόσμια  Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με την κυρία Αθηνά και την κυρία Δόξα
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Ο κος Κώστας Πούλος ήρθε στο σχολείο μας. Τα παιδιά της τρίτης τάξης τον 
υποδέχτηκαν με χαρά. Μας παρουσίασε το βιβλίο του «η Σφίγγα». Μας μίλησε 
για τα δικά του τέρατα, για τις φανταστικές συζητήσεις που έχει μαζί τους και 
μας σύστησε το αγαπημένο του τέρας, τη Σφίγγα. Λύσαμε πολλά αινίγματα, έτσι 
για να είμαστε έτοιμοι να λύσουμε και τα αινίγματα της πραγματικής μας ζωής. 

Α.Κ. 
Πού και πότε γεννηθήκατε;
Γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό του νομού Βοιωτίας που λέγεται Ελικώνας και 
βρίσκεται πάνω σε ένα βουνό που λέγεται επίσης Ελικώνας (μπέρδεμα!..). Λένε 
ότι εκεί ζούσαν κάποτε οι εφτά μούσες. Μερικοί υποστηρίζουν ότι οι μούσες 
εξακολουθούν να ζουν σ’ αυτό το βουνό! Η γιαγιά μου μάλιστα έλεγε ότι μια 
μέρα που περπατούσε στο δάσος, δίπλα σε ένα ρυάκι, άκουσε το γέλιο τους!
Πού πήγατε σχολείο και τι σπουδάσετε;
Άρχισα να πηγαίνω σχολείο στο δημοτικό του Ελικώνα. Έπειτα μετακομίσαμε 
στη Λιβαδειά, όπου πήγα στην αρχή στο 3ο και μετά στο 4ο Δημοτικό σχολείο 
και στο γυμνάσιο. Την έκτη τάξη την τέλειωσα στην Αθήνα, στο Γυμνάσιο του 
Βύρωνα (τότε δεν υπήρχε Λύκειο), επειδή ξαναμετακομίσαμε.
Είστε παντρεμένος ;Έχετε παιδιά;
Είμαι παντρεμένος με την Έφη, που κατάγεται από τη Ναύπακτο και τη Μικρά 
Ασία, και τα παιδιά μας είναι ο Έκτορας και η Ηλέκτρα.
Πότε αρχίσατε να γράφετε βιβλία;
Τα πρώτα μου βιβλία κυκλοφόρησαν το 1995. Όμως είχα αρχίσει να γράφω 
πολύ νωρίτερα.
Γιατί γίνατε συγγραφέας;
Ούτε κι εγώ δεν ξέρω ακριβώς τον λόγο. Ίσως επειδή μου άρεσε πολύ να διαβάζω.
Οι ιστορίες που γράφετε είναι αληθινές;
Πολλά πράγματα μέσα στις ιστορίες μου τα έχω ζήσει ο ίδιος ή τα έχω ακούσει. 
Όμως τα περισσότερα είναι επινοημένα, δηλαδή φανταστικά.
Πόσα βιβλία έχετε γράψει;
Τα βιβλία που έχω γράψει, μεταφράσει ή διασκευάσει είναι πάνω από εκατό.

Όταν τελειώνετε ένα βιβλίο με ποιούς συνεργάζεστε για να εκδοθεί;
Οπωσδήποτε με έναν εκδότη, ο οποίος αναλαμβάνει τη διακίνησή του, δηλαδή το 
στέλνει σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας. Αν το βιβλίο είναι εικονογραφημένο, 
τότε συνεργάζομαι με μια ή με έναν εικονογράφο, που ζωγραφίζει τις εικόνες.
Ποιο είναι το πρώτο βιβλίο που γράψατε;
Το πρώτο παιδικό βιβλίο που έγραψα έχει τίτλο: “Μισό σοκολατάκι είναι σαν 
ένα ψέμα”.
Ποιο βιβλίο σας αγαπάτε περισσότερο;
Όλα. Ίσως να αγαπάω λίγο περισσότερο αυτό που γράφω τώρα. Μη με ρωτήσε-
τε για τον τίτλο, γιατί δεν τον ξέρω ακόμα. Ο τίτλος συνήθως μπαίνει στο τέλος.
Έχετε βραβευθεί για κάποιο βιβλίο;
Μου έχει απονεμηθεί ένα κρατικό βραβείο παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου και 
ένα βραβείο μετάφρασης. Επίσης βιβλία μου έχουν βρεθεί στις λεγόμενες “μι-
κρές λίστες” για βράβευση.
Όταν ήσασταν μαθητής υπήρχε κάποιος δάσκαλος που αγαπούσατε ιδιαί-
τερα; Γιατί;
Είχα πολλούς καλούς δασκάλους, αλλά απ’ όλους πιο πολύ αγαπούσα τον δά-
σκαλο που είχα στο 4ο δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς, επειδή κι αυτός μας αγα-
πούσε και μας έκανε να θέλουμε να πηγαίνουμε στο σχολείο.
Ποιο μάθημα σας άρεσε όταν πηγαίνατε σχολείο;
Η λογοτεχνία και τα μαθηματικά.
Σας αρέσει να παίζετε ποδόσφαιρο ή να κάνετε κάποια άλλη δραστηριότητα;
Έπαιζα ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πιο πολύ όμως μου άρεσαν τα αθλήματα του 
στίβου και κυρίως να τρέχω πέντε χιλιόμετρα. Κάνω και τώρα διαδρομές των 
πέντε χιλιομέτρων, αλλά περπατώντας..:):)
Γιατί διαλέξατε να μας παρουσιάσετε τη Σφίγγα;
Γιατί νομίζω ότι απ’ όλα τα “τέρατα”, είναι το πιο συμπαθητικό. Μας βοηθά να 
λύσουμε αινίγματα, πράγμα που μας χρησιμεύει στη ζωή μας, η οποία είναι γε-
μάτη από προβλήματα που πρέπει κάποια στιγμή να λύσουμε.

Τα παιδιά του Γ1 & Γ2

 2 Απριλίου, Παγκόσμια  Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

Κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδικού και 
Εφηβικού Βιβλίου. Την ημέρα αυτή το 1805 γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Έτσι κι εμείς τη γιορτάσαμε αλλά λίγες μέρες πριν, την Πέ-
μπτη στις 29 Μαρτίου. Το προαύλιο μας μεταμορφώθηκε σε μια υπαίθρια βιβλιο-
θήκη. Στήθηκαν σε σκιερά μέρη γωνιές ανάγνωσης με βιβλία για όλα τα γούστα.
Μια μικρή βιβλιοθήκη με μικρά βιβλία γραμμένα από τα παιδιά ανέμενε τους μι-
κρούς αναγνώστες. Αφίσες φιλοτεχνημένες από τους/τις μαθητές/τριες  με θέμα 
την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού βιβλίου διακόσμησαν τους τοίχους της αυλής. Σ’ 
ένα άλλο σημείο της αυλής κάποια παιδιά είχαν ζωγραφίσει τους αγαπημένους 
τους παιδικούς ήρωες τόσο ζωντανούς σαν να ξεπηδούσαν από τις σελίδες των 
βιβλίων. Την ώρα των διαλειμμάτων και όχι μόνο τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 
ξεφυλλίσουν τα βιβλία, να τα διαβάσουν αλλά και να τα δανειστούν.
 Ήταν μια μέρα γιορτής και υπενθύμισης πως το βιβλίο είναι ο καλύτερος φίλος 
μας. Και μην ξεχνάμε ότι φέτος η Αθήνα είναι η Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου. 

Α.Κ

Το παιδικό βιβλίο γιορτάζει!!!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΠΟΥΛΟ
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ΕΝΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ…….; 
ΓΕΓΟΝΟΣ

ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 συνέβη ένα ασυνή-
θιστο περιστατικό. Εγώ, μετά από μια κουραστική 
μέρα, κοιμόμουν στο δωμάτιό μου. Ξαφνικά άκου-

σα δυνατές φωνές. Νομίζοντας πως η οικογένειά μου δι-
ασκέδαζε στο σαλόνι χωρίς να σέβεται ότι εγώ προσπα-
θούσα να κοιμηθώ, αμέσως έβαλα τις φωνές. Η αδερφή 
μου, που βρισκόταν έξω απ΄ το  δωμάτιο, με ενημέρωσε 
πως οι φωνές δεν ήταν μέσα από το σπίτι. Τότε κατάλαβα 
πως τη φασαρία δεν την προκαλούσε η οικογένειά μου 
αλλά κάποιοι στην πολυκατοικία.
Προσπάθησα να αγνοήσω ό,τι γινόταν και να κοιμηθώ 
όμως οι φωνές δεν σταματούσαν. Σηκώθηκα και μαζί με 
τον αδερφό μου, που ξύπνησε κι αυτός, πήγαμε προς το 
σαλόνι. Καθώς προχωρούσαμε, παρατήρησα ότι η κε-
ντρική πόρτα του διαμερίσματός μας ήταν ανοιχτή. Ο 
μπαμπάς είχε πάει στον όροφο, που γινόταν το περιστα-
τικό για να επέμβει αν χρειαζόταν. Η μαμά που καθόταν 
στον καναπέ του σαλονιού μας είπε πως κάποιοι τσακώ-
νονταν σε έναν όροφο της πολυκατοικίας. Στη συνέχεια 
πήγαμε στο δωμάτιό μας. 
Ο τσακωμός συνεχίστηκε για μισή ακόμη ώρα. Όταν στα-
μάτησε η ώρα ήταν 1 και 20 μετά τα μεσάνυχτα. Ξάπλω-
σα και μετά από λίγη ώρα με πήρε ο ύπνος.
Είναι γεγονός ότι σκέφτηκα πολύ αυτά που έγιναν και με 
ενόχλησαν, κυρίως γιατί η κυρία που έχει ξαναπροκαλέ-
σει αναστάτωση η ίδια στους κατοίκους της πολυκατοι-
κίας, ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκαναν άλλοι στο 
διαμέρισμά τους και αντί να σεβαστεί όλους εμάς τους 
υπολοίπους που θέλαμε να ξεκουραστούμε, φώναζε 
ακόμα πιο δυνατά. Δεν είναι αυτό πολύ εγωιστικό;
Είναι άραγε ασυνήθιστο αυτό το γεγονός ή μήπως σήμε-
ρα ο εγωισμός φωλιάζει παντού;

Λυδία Ιωαννίδου

Η καλή και όμορφη νεράιδα Σάνη

Μια φορά κι ένα καιρό σε ένα μακρινό δάσος 
ήταν η όμορφη Σάνη, που ήταν νεράιδα. Κάθε 
φορά που έφευγε από το σχολείο έπαιζε σε 

ένα λιβάδι. Οι γονείς της της έλεγαν να μην πηγαίνει 
εκεί γιατί εκεί ζούμε μια κακιά νεράιδα, που ήθελε να 
πάρει τον θρόνο της βασίλισσας. Μια μέρα η Σάνη πήγε 
στο λιβάδι μαζί με τις φίλες της και είδε την κακιά νε-
ράιδα. Όλοι έτρεξαν για να σωθούν. Μετά η Σάνη και οι 
φίλες της βρήκαν ένα δέντρο που είχε μια μεγάλη τρύ-
πα και μπήκαν γρήγορα μέσα. Έτσι η κακιά νεράιδα δεν 
τις βρήκε. Μόλις γύρισαν σπίτια τους ανακουφίστηκαν 
και η Σάνη τα είπε όλα στους γονείς της. Την άλλη μέρα 
φεύγοντας η Σάνη από το σχολείο, πήγε στο παλάτι για 
να πει πως η κακιά νεράιδα ήθελε να πάρει τον θρόνο. 
Έτσι η βασίλισσα έστειλε κάποιους στρατιώτες να πά-
ρουν την κακιά νεράιδα για να την πάνε φυλακή. Όταν 
οι στρατιώτες κατάφεραν να την νικήσουν, την πήγαν 
στην φυλακή και μετά όλοι ήταν ελεύθεροι…

Ναταλία Ντελιλάι

Μικρές ιστορίες από τα παιδιά

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
«Ο Αη – Βασίλης στη φυλακή

με τους 83 μικρούς αρουραίους»
Γράφτηκε από τον Ευγένιο 
Τριβιζά, είναι ένα βιβλίο πε-
ριπέτειας και επιστημονικής 
φαντασίας μαζί, κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις «Μεταίχμιο».
Η ιστορία διαδραματίζεται 
τον Χειμώνα, παραμονή 

πρωτοχρονιάς και την καινούρια χρονιά. Ο 
ήρωας είναι ένας και μοναδικός. Ο Αη- Βασί-
λης, ο αγαπημένος των παιδιών!!! Ο Αη- Βασί-
λης συλλαμβάνεται, δικάζεται και στο τέλος 
μπαίνει φυλακή για 183 χρόνια χωρίς αναστο-
λή. Κανονικά είναι αθώος. Τι θα γίνει μετά; 
Το βιβλίο μου άρεσε γιατί ο Αη- Βασίλης έκανε 
πολλές γκάφες. Αν το βαθμολογούσα θα έβαζα 
10 και θα έλεγα να το διαβάσετε οπωσδήποτε.

 Λίλιαν  Νάλλα -Ταιρούν Οπεγέμη Ατενικέ
 

«Τα Χριστούγεννα του ΚΛΟΥΖ»
Το βιβλίο γράφτηκε από τη 
συγγραφέα Γέργκεν Μπάνε-
ρους και το βιβλίο κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Μεταίχμιο 
και είναι ένα βιβλίο μυστηρί-
ου. Μια μέρα με πολύ κρύο 
και παγωνιά ο Κλουζ κολλού-
σε αφίσες στους κάδους της 

γειτονιάς για να τους προστατεύσει... Το βιβλίο 
μου άρεσε γιατί ήταν Χριστουγεννιάτικο. Θα του 
έβαζα 8-9 βαθμολογία, ήταν πολύ καλό.

 Φραντσέσκο Μετάι

 «Πρώτος»
Το βιβλίο που θα παρου-
σιάσω το έγραψε η Μαρία 
Παπαγιάννη και μιλάει για 
μια περιπέτεια στο σχολείο. 
Στο σχολείο πηγαίνουν δύο 
παιδιά, ο Πέτρος και ο Φά-

νης. Ο Πέτρος είναι πρώτος στα μαθήματα και 
ο Φάνης πρώτος στις σκανδαλιές. Κάθε φορά 
που γίνεται μια σκανταλιά ξέρουν ποιος την 
έκανε. Ο Φάνης. Τι συμβαίνει όμως όταν οι ρό-
λοι αντιστρέφονται;
Το βιβλίο μου άρεσε γιατί ο Φάνης έκανε πολλά 
αεροπλανικά κόλπα στα διαλείμματα.
Το βαθμολογώ 6-7. Ήταν καλούτσικο.

Αντώνης Τριανταφύλλου  

«Τα μαγικά αυτιά»
Τα μαγικά αυτιά είναι ένα 
βιβλίο περιπέτειας και 
φαντασίας. Το έγραψε 
η Βούλα Μάστορη και 
κυκλοφορεί από τις εκ-
δόσεις Πατάκη. Το βιβλίο 

μιλάει για τον Θόδωρο που΄χει μαγικά αυτιά 
και για την περιπέτεια του στη ζούγκλα. Με 
τη βοήθεια των ζώων και χρησιμοποιώντας 

τα μαγικά του αυτιά νίκησαν τους κυνηγούς 
και έσωσαν τα αιχμάλωτα ζώα. Μου άρεσε το 
βιβλίο γιατί μιλούσε για τα ζώα και ήταν πε-
ριπέτεια. Θα το βαθμολογούσα με 10 και θα 
σου έλεγα να το διαβάσεις οπωσδήποτε! 

Αθηνά Τενακούν

«Το μαγικό μου ημερολόγιο»
Το βιβλίο που θα σας παρουσι-
άσω είναι το μαγικό ημερολόγιο 
της Λόρας Μπέικερ και κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις Άγκυρα. 
Αυτό το βιβλίο μιλάει για δύο 
πράγματα, για ένα μαγικό ημε-
ρολόγιο ενός κοριτσιού που την 

λένε Ήβη και για ένα αγόρι που το λένε Ματ. Αυτό 
το ημερολόγιο είναι μαγικό και εκεί η Ήβη γράφει 
τα μυστικά της. Το ημερολόγιο δίνει απάντηση σε 
αυτά που γράφει. Ο Ματ είναι ένα αγόρι που βα-
ριέται, είναι πολύ ήσυχο αλλά οι γονείς του είναι 
φωνακλάδες. Ένα σημείο του βιβλίου που δε μου 
άρεσε ήταν, όταν ο Ματ χόρευε με την Λότι και 
της πάτησε το πόδι. Προτείνω να το διαβάσετε 
οπωσδήποτε! Βάζω στο βιβλίο βαθμό 10.

Στέλλα Γκούφα

«Τα μαγικά μαξιλάρια»
Τα μαγικά μαξιλάρια γρά-
φτηκαν από τον Ευγένιο Τρι-
βιζά  και το βιβλίο κυκλοφο-
ρεί από τις εκδόσεις Πατάκη. 
Είναι βιβλίο  φαντασίας. Μια 
φορά και ένα καιρό ήταν ένας 
απαίσιος βασιλιάς, που έβαζε 

απαίσιους και ασυνήθιστους  νόμους. Οι βασικοί 
ήρωες ήταν η Μυρτώ, ο Αντώνης και όλοι οι Ου-
ρανοπολίτες. Πέρασαν καταστάσεις αγρύπνιας, 
φρίκης και φυλακής. Τα μαγικά μαξιλάρια είχαν 
μέσα απαίσια πράγματα που δεν τους άφηναν να 
κοιμηθούν. Έτσι ο βασιλιάς ένιωθε ηρεμία από 
τα παράπονα. Από το βιβλίο μου άρεσε ότι οι 
κάτοικοι της Ουρανούπολης  κατάφεραν και έδι-
ωξαν τον απαίσιο βασιλιά τους. Δεν μου άρεσαν 
τα απαίσια και αηδιαστικά πράγματα που είχαν 
βάλει μέσα στα μαξιλάρια. Θα έβαζα 8-9 σε αυτό 
το βιβλίο, γιατί είναι πολύ καλό.

Βιργινία Μαρία Σωκρατίδη
 

«Βρόμικα κόλπα στο γήπεδο»
Το βιβλίο γράφτηκε από τον 
Γίργκεν Μπανσέρους και κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις Μεταίχ-
μιο. Αυτό το περιστατικό έχει 
ήρωες τον Κλούζ, την Γιάννα και 
τον Όλιβερ. Ο Κλουζ δεν παίζει 
μπάλα και γενικά δε του αρέσει 
το ποδόσφαιρο.  Ώσπου έρχεται 

η Γιάννα και ζητάει τη βοήθειά του. Κάτι ύποπτο 
συμβαίνει στην ομάδα της. Ο Κλουζ δεν αργεί να 
βρεθεί στα ίχνη των ιπποτών.  Αλλά για να ξεδι-
αλύνει την υπόθεση θ΄ αναγκαστεί να φορέσει ο 
ίδιος τη φανέλα του τερματοφύλακα. Το βιβλίο 
μου αρέσει γιατί έχει σχέση με τον αθλητισμό. Να 
το διαβάσεις οπωσδήποτε!

Αλέξανδρος Ζυγούρης  
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Πως γίνονταν στα παλιά χρόνια

Ο θερισμός του σιταριού γινόταν με χει-
ρωνακτικό τρόπο τον Ιούνιο μήνα που 
τον έλεγαν και «θεριστή». Κύριο εργα-
λείο για τον θερισμό ήταν το δρεπάνι και 
συγκεντρώνονταν τα στάχυα κατ’ αρχάς 
σε «δεμάτια». Όλα αυτά τα δέματα, τα 
φόρτωναν στο κάρο και τα πήγαιναν στα 
αλώνια. Στο τέλος του θερισμού και μετά 
το κουβάλημα στ’ αλώνια των «δεματιών» 
ακολουθούσε το αλώνισμα, που γινόταν 
τον Ιούλιο μήνα (Αλωνάρη) στ’ αλώνια του 
χωριού, που ήταν συνήθως στην άκρη του 
χωριού. Το κάθε αλώνι ήταν ένας χώρος 
κυκλικός, επίπεδος. Τα στάχυα των δεμά-
των απλώνονταν σ’ όλο σχεδόν το πλάτος 
του αλωνιού και κατόπιν έδεναν 2 βόδια 
που έσερναν ένα εργαλείο που λεγόταν 
ντουκάνι και με αυτό ξεχώριζε ο σπόρος 
από τα άχυρα. Μετά άρχιζε το λίχνισμα με 
το δικράνι, αν φυσούσε βέβαια. Ο αέρας 
ξεχώριζε τα άχυρα από τον καρπό, το σι-

τάρι. Μετά άρχιζε με το κόσκινο που είχε 
μεγάλες τρύπες, το κοσκίνισμα για τον κα-
θαρισμό των σιταριών. Με το κοσκίνισμα 
ξεχώριζαν καθαρότατο πλέον τον καρπό 
από τυχόν ξένα μικροαντικείμενα. Στο τέ-
λος το καθαρό πλέον σιτάρι το αποθήκευ-
αν, στα πάνινα σακιά και ήταν πλέον έτοιμο 
για το μύλο. Τα υπολείμματα του αλωνιού 
μετά τον καθαρισμό του καρπού, τα άχυρα 
δηλαδή, τα κουβαλούσαν στους αχυρώνες, 
γιατί χρησίμευαν για τροφή των ζώων τον 
χειμώνα. 

Σύγχρονο Θέρισμα και Αλώνισμα 

Τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο της 
τεχνολογίας και την χρήση μηχανών το θέ-
ρισμα και το αλώνισμα έχουν γίνει πολύ ευ-
κολότερα. Σήμερα που ο βιομηχανικός το-
μέας έχει εξελιχθεί ιδιαιτέρως είναι φυσικό 
να έχει επηρεάσει και τον γεωργικό τομέα. 
Έτσι το θέρισμα και το αλώνισμα γίνονται 
με τη βοήθεια θεριζοαλωνιστικών μηχα-
νών που διαθέτουν ακόμα και κλιματισμό 
για τις μεγάλες ζέστες του καλοκαιριού. Η 
θεριζοαλωνιστική μηχανή είναι αγροτικό 
όχημα που εκτελεί ταυτόχρονα τον θερι-
σμό και το αλώνισμα. Χρησιμοποιείται για 
την συγκομιδή σιτηρών, σιναπιού, καλα-
μποκιού, ηλίανθου, φασολιών και άλλων 
αγροτικών καρπών. 

Περικλής Τσάκωνας

Η Ιστορία του σιδηρόδρομου
Ο Σιδηρόδρομος είναι ένα σύστημα μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων που λει-
τουργεί με τη βοήθεια τροχοφόρων οχημάτων, όπως τα τρένα και οι ατμομηχανές.
 Οι ρίζες του σιδηροδρόμου βρίσκονται ακόμα στην αρχαιότητα καθώς ο άνθρωπος 
κατέβαλε από τότε προσπάθειες για να μεταφέρει εμπορεύματα και βαριά αντικείμενα 
χωρίς την ανάγκη καραβιών ή θαλάσσιων μέσον μεταφοράς.
Οι αρχαίοι Έλληνες εξέλιξαν τον Σιδηρόδρομο. Έτσι τον 6ο αιώνα π.Χ. οι αρχαίοι Κορίν-
θιοι κατασκεύασαν την Δίολκο, έναν «σιδηρόδρομο» μήκους 6 χιλιομέτρων, πάνω στον 
οποίο τα πλοία ωθούνταν από σκλάβους, για να μετακινούνται. Η Δίολκος λειτούργησε 
για περίπου 1300 χρόνια, μέχρι το 900 μ.Χ.
Το 1520 στρώθηκαν σιδηροτροχιές και στα περισσότερα ορυχεία ενώ το 1814 ο άγγλος 
George Stephenson γνωστός και ως ο «πατέρας» της ατμομηχανής κατασκεύασε την 
πρώτη του ατμομηχανή. Το 1829 εγκαινιάζεται η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ 
Λίβερπουλ και Μάντσεστερ, μήκους 116 χλμ. και με τη μέση ωριαία ταχύτητα 26 χιλιόμε-
τρα. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα η εξάπλωση του σιδηροδρόμου ήταν γεγονός.

Ματθαίος Κλωνάρης, Ορέστης Μετάι 

Παιχνίδια που ταξιδεύουν από τα παλιά
«Το παπούτσι σου βρωμάει, αλλαξέ το».
Αν σας θυμίζει κάτι αυτή η φράση, τότε πιθανότατα, περάσατε 
ευχάριστα παιδικά χρόνια!
Αν  ρωτήσει κάποιος πώς ήταν μία συνηθισμένη μέρα των παιδικών  χρόνων 
των γονιών μας θα μας έλεγαν  ότι στα διαλείμματα έπαιζαν αμπάριζα κι όταν 
σχόλαγαν έπαιζαν αμέτρητα άλλα παιχνίδια στην αυλή του σχολείου. Κι αυτό 
ήταν μόνο η αρχή. Όταν επέστρεφαν με τους φίλους τους προς το σπίτι δεν 
υπήρξε φορά που να μην πουν «Όποιος φτάσει τελευταίος είναι βλάκας!». 
Έτρωγαν, διάβαζαν (ή κάναν ότι διάβαζαν), τα απογεύματα έφτιαχναν δεντρό-
σπιτα και τα βράδια ξεχύνονταν στους δρόμους, όπου τους περίμενε όλη η γει-
τονιά για να παίξουν κρυφτό.
Σήμερα λόγω του φόβου των γονιών αλλά και κυρίως λόγω της εδραίωσης των ηλε-
κτρονικών παιχνιδιών, τα παιχνίδια σε εξωτερικούς χώρους τείνουν να φθίνουν.
Κάποια από τα ομαδικά παιχνίδια που έπαιζαν μικροί οι γονείς μας και παίζουμε και 
εμείς σήμερα είναι: 
Το «Ω μαριάμ μαριάμ μαριάμ σι ντορεμί μακαρό μακαρό λέο λέο πτι πτι 
πτι λέο λέο πτι πτι πτι, ουάν του θρι», το «Πέτρα – ψαλίδι – μολύβι – χαρτί», 
το κρυφτό, η μακριά γαϊδούρα, η αμπάριζα, τα αγαλματάκια, οι κλέφτες 
κι αστυνόμοι, το κουτσό, το κυνηγητό, η μέλισσα, το «μπιζ», το πατητό, η 
μικρή Ελένη, τα μήλα και πολλά άλλα.

Περικλής Τσάκωνας

     Το ηλιακό μας σύστημα
Στο διάστημα υπάρχουν πάρα πολλά ηλιακά συστήματα. Σε ένα από 
αυτά ζούμε κι εμείς. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχει ένα αστέρι που το 
ονομάζουμε ήλιο, 8 πλανήτες ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη, ο Άρης, ο Δίας, 
ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας. Οι πλανήτες αυτοί μπορούν να 
καταταχθούν σε δύο κατηγορίες, τους γήινους και τους αεριώδεις. Οι γήινοι πλανήτες είναι ο Ερμής, η 
Αφροδίτη, η Γη και ο Άρης. Ενώ οι αεριώδεις είναι ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας.
Μέχρι το 2006 οι επιστήμονες θεωρούσαν ως ένατο πλανήτη τον Πλούτωνα. Όμως κανονίστηκαν τρία 
κριτήρια τα οποία πρέπει να έχει ένα ουράνιο σώμα για να θεωρείται πλανήτης. Ο Πλούτωνας δεν ικα-
νοποιούσε το τρίτο κριτήριο, γιατί η τροχιά του διασταυρώνεται με του Ποσειδώνα. Γι΄αυτό θεωρείται 
νάνος πλανήτης. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν κι άλλοι νάνοι πλανήτες όπως οι: Έρις, Χαουμέα, 
Μακεμακέ και Δήμητρα. Επίσης στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν και οι δορυφόροι. Οι δορυφόροι εί-
ναι σώματα τα οποία κινούνται γύρω από τους πλανήτες. Το ηλιακό μας σύστημα έχει 184 δορυφόρους. 
Ο Ερμής και η Αφροδίτη δεν έχουν κανέναν δορυφόρο. Η Γη έχει έναν, ο Άρης δύο, ο Δίας εξήντα εννιά, 
ο Κρόνος εξήντα δύο, ο Ουρανός είκοσι επτά και ο Ποσειδώνας δέκατρεις.  Ο μόνος δορυφόρος της γης 
ονομάζεται Σελήνη. Η θερμοκρασία της μπορεί να φτάσει στους -160  βαθμους κελσίου την νύχτα και 
μέχρι τους 115 βαθμούς κελσίου την ημέρα. Στην επιφάνεια της δεν υπάρχει νερό οπότε δεν υπάρχουν 
ζώα και φυτά. Η Σελήνη ολοκληρώνει μια πλήρη τροχιά γύρω από τη γη σε 29 ημέρες, 12 ώρες και 44 
λεπτά. Πάνω στη Σελήνη ζυγίζουμε το 1/6 του βάρους που έχουμε στη γη.
Τον Ιούλιο του 1969 ο Νηλ Άμστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Πίσω του τον 
ακολουθούσε ο Έντουιν Όλντριν. Το διαστημόπλοιο το οποίο ταξίδεψαν ονομαζότανε Απόλλων 11.   

Παναγιώτα Σαλωνίκη

Ιστορίες από τα παλιά

Ο θερισμός και το αλώνισμα του σιταριού
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NEYMAR Junior

Ο Neymar είναι Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. 
Αγωνίζεται με τη Παρί Σεν Ζερμέν και η θέση 
του είναι αριστερός επιθετικός. Το 2011 έβα-
λε υποψηφιότητα για τη χρυσή μπάλα, όπου 
ήρθε στη 10η θέση και το βραβείο ΦΙΦΑ Πού-
σκας το οποίο τελικά κέρδισε. Στην ηλικία των 
19 ο Neymar κέρδισε το βραβείο ως ποδο-
σφαιριστής της χρονιάς της Νότιας Αμερικής. 
Προσωπικές πληροφορίες
Ημερ. Γέννησης: 5 Φεβρουαρίου 1992 (26 ετών)
Τόπος γεν. Μόζι ντας Κρούζες, Βραζιλία
Ύψος: 1,75 μ.
Θέση: επιθετικός
Ομάδα: Παρί Σεν Ζερμέν
Νούμερο φανέλας: 10

Αντώνης Νίκο

Cristiano Ronaldo

Επέλεξα να σας γράψω για τον Ρονάλντο γιατί 
είναι ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής. Εγώ 
θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής και να του μοι-
άσω. Σας παρουσιάζω την ταυτότητά του.
Πλήρες όνομα: Κριστιάνο Ρονάλντο
Ημερ. Γέννησης: 5 Φεβρουαρίου 1985 (33 ετών)
Τόπος γεν.: Φουντσάλ, Πορτογαλία
Θέση: επιθετικός
Ομάδα: Ρεάλ Μαδρίτης
Νούμερο φανέλας: 7

Γιώργος Τσιάβος

«Η ιστορία του μπάσκετ»
Ο Τζιμ Νέισμιθ, ήταν ένας νεαρός γυμναστής ενός κολλεγίου στην Αμερική. Ο Νέισμιθ προσπαθούσε 
να σκεφτεί ένα νέο παιχνίδι για να παίξουν οι μαθητές του. Τότε πέταξε στον κάδο των σκουπιδιών ένα 
χαρτί που είχε κάνει μπαλάκι. Η κίνηση αυτή του έδωσε την ιδέα του νέου παιχνιδιού. Μετά σκέφτηκε 
ότι τα καλάθια πρέπει να τα βάλει ψηλά για να παίζουν άνετα οι μαθητές. Όταν το παιχνίδι έγινε γνω-
στό ένας μαθητής του πρότεινε να το ονομάσουν  μπάσκετ μπολ.
Το μπάσκετ ήρθε στην Ελλάδα μέσω της Χ.Α.Ν.(Χριστιανική  Αδελφότητα  Νέων). Το πρώτο τουρνουά  
το πήρε ο Πανιώνιος και το πρώτο πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Το πρώτο μεταπολεμικό πρωτάθλημα το κέρ-
δισε ο Παναθηναϊκός. Το καλοκαίρι του 1987 η Εθνική Ελλάδος κέρδισε το πρωτάθλημα της Ευρώπης 
στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από τότε το μπάσκετ είναι πολύ δημοφιλές. Ακολούθησαν και άλλες 
επιτυχίες της εθνικής και των συλλόγων.

Μανώλης Κατσαράκης

SURVIVOR
 

To Survivor είναι ένα reality παιχνίδι επιβίωσης στην τηλεόραση που αρ-
χίζει στις 9:00μ.μ. και τελειώνει περίπου στις 12:00μ.μ.. Τα γυρίσματα της 
εκπομπής γίνονται σε ένα εξωτικό νησί τον Άγιο Δομήνικο.
Το Survivor είναι παιχνίδι επιβίωσης γιατί κάθε ημέρα εκτός Παρασκευής 
και Σαββάτου οι 24 παίκτες του καλούνται να παίξουνε αντίπαλοι, αφού 
στην αρχή της εκπομπής στο πρώτο επεισόδιο έχουν χωριστεί σε δύο 
ομάδες: στους ΜΑΧΗΤΕΣ και στους ΔΙΑΣΗΜΟΥΣ. Οι διάσημοι αποτελού-
νται από διάσημους ανθρώπους και οι μαχητές από απλούς ανθρώπους.

Οι 24 παίκτες
Κάθε μέρα ξυπνάνε και οι δύο ομάδες που κοιμούνται μέσα σε μία καλύβα στο πάτωμα (η κάθε μία 
ομάδα στη δική της καλύβα και στη δική της παραλία). Ξυπνούν και αφού φάνε ό,τι βρουν στον Άγιο 
Δομήνικο (εκεί εκτυλίσσεται το παιχνίδι), δηλαδή καρύδες, ρύζι, φακόριζο και πολλά άλλα πηγαίνουν 
να αγωνιστούν για ένα έπαθλο, συνήθως φαγητού, ασυλίας, επικοινωνίας, έπαθλο άνεσης ή παραμο-
νής για μία ολόκληρη ημέρα σε μία βίλλα. Αν δεν κερδίσουν οι ομάδες κάποιο έπαθλο μένουν νηστι-
κοί αφού το φαγητό που τους παρέχει το παιχνίδι είναι λιγοστό (ένα κιλό ρύζι και ένα κιλό φακές είναι 
οι προμήθειες της ομάδας για μία εβδομάδα).

Τα αγωνίσματα
Τα αγωνίσματα πάντα έχουν τρέξιμο και στο τέλος έναν στόχο. Κερδίζει το έπαθλο η ομάδα που θα 
κάνει πρώτη δέκα νίκες. Μετά πηγαίνει να απολαύσει το έπαθλο. Μερικές φορές μετά το αγώνισμα 
γίνεται παιχνίδι ερωτήσεων που κερδίζει μόνο ένας παίκτης το έπαθλο. Μετά, αυτός που έχει κερδίσει 
στο παιχνίδι ερωτήσεων, επιλέγει τρεις παίκτες από την ομάδα του για να απολαύσουν μαζί το έπαθλο 
(που είναι συνήθως κάποιο σνακ). Κάποιες άλλες φορές, μετά το βασικό ομαδικό αγώνισμα, υπάρχει 
άλλο αγώνισμα στο οποίο παίζουν μόνο οι δύο καλύτεροι παίκτες από κάθε ομάδα. Σε αυτό το αγώνι-
σμα που λέγεται best of αγωνίζονται ή μόνο δύο κορίτσια ή μόνο δύο αγόρια.

Το παιχνίδι ερωτήσεων
Σε αυτό το αγώνισμα το έπαθλο είναι συνήθως ένα γλυκάκι για κάθε παίκτη της ομάδας που κέρδισε. 
Επίσης, στα δεύτερα αγωνίσματα οι δύο καλύτεροι παίκτες και η ομάδα τους θα μπορέσουν να απο-
λαύσουν το έπαθλο μόνο αν η ομάδα τους έχει φτάσει πρώτη στις πέντε νίκες.
Όμως οι παίκτες δεν μένουν πάντα 24. Όταν στα πρώτα αγωνίσματα το έπαθλο είναι η ασυλία, η ομά-
δα που χάνει, πάει στο συμβούλιο του νησιού, όπου εκεί ψηφίζονται τρεις παίκτες προς αποχώρηση. 
Την επόμενη ημέρα ο Σάκης Τανιμανίδης, που είναι ο παρουσιαστής του Survivor, ανακοινώνει στην 
ομάδα που είχε χάσει την ασυλία την προηγούμενη ημέρα ποιος ή ποια θα αποχωρήσει από τον Άγιο 
Δομήνικο και θα γυρίσει πίσω στην Ελλάδα. Τότε αυτός που θα αποχωρήσει αγκαλιάζει τους συμπαί-
κτες του και αποχωρεί από τον Άγιο Δομήνικο. Στο τέλος θα απομείνει μόνο ένας παίκτης ο οποίος θα 
κερδίσει το χρηματικό έπαθλο του παιχνιδιού που είναι 100.000€.

Φαίδρα Ζυγούρη

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
Η Ελένη Φουρέιρα είναι τριαντάχρονη τραγουδίστρια από την Αλβανία. Μια μέρα είχε πάει 
κάπου και όταν μάθανε ότι η Ελένη είναι από την Αλβανία την διώξανε από εκεί. Τότε, η 
Φουρέιρα πήγε σε μια εκπομπή και είπε ότι στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Τα τραγούδια 
που τραγουδάει η Φουρέιρα είναι ελληνικά λαϊκά. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πολύ 
τα λαϊκά τραγούδια και επίσης το τελευταίο της τραγούδι είναι το «Βασίλισσα». Για όσους 
ενδιαφέρονται, θέλω να ξέρουν, ότι η Ελένη Φουρέιρα θα αντιπροσωπεύσει την Κύπρο στο 
διαγωνισμό «Eurovision 2018» που θα γίνει στη Λισσαβώνα. Οι γονείς της είναι ο Κριστάκ 

Φουρεράι και η Μαριέτα Φουρεράι. Τα αδέρφια της είναι η Μαργαρίτα Φουρεράι, ο Γιώργος Φουρεράι και η Ιωάννα 
Φουρεράι.  Το ύψος της είναι 1.68μ. Το ζώδιό της είναι Ιχθύς. Έχει γενέθλια στις 07 Μαρτίου και γιορτή στις 21 Μαΐου. 
Το πραγματικό της όνομα είναι Εντέλα Φουρεράι.

Φαίδρα Ζυγούρη

Αθλητικά-Κοσμικά
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Σοκολάτα
το αγαπημένο γλύκισμα!

Σε όλους μας αρέσει η σοκολάτα! Είναι γλυ-
κιά, μπορεί να έχει ξηρούς καρπούς  ή φρούτα 
μέσα. Μόλις την ακούμε μας έρχεται στο μυαλό 
χαρά, γιορτές και γεμάτες κοιλιές!
Πόσοι όμως γνωρίζουμε πώς φτάνει στα χέρια μας; 
Ήρθε η ώρα να μάθουμε το ταξίδι της!
 
Η ιστορία της σοκολάτας
Η ιστορία της σοκολάτας στην Ευρώπη ξεκινάει με 
την ανακάλυψη της Αμερικής, πριν 500 περίπου 
χρόνια. Μέχρι τον 16ο αιώνα οι κάτοικοι του τότε 
γνωστού κόσμου δεν ήξεραν τίποτα για αυτό το συ-
ναρπαστικό και απολαυστικό προϊόν.
Στην εποχή των Αζτέκων (φυλή της Κεντρικής Αμε-
ρικής) το είδος  ήταν σπάνιο και άξιζε όσο το χρυσά-
φι. Οι καρποί του κακάου προσφέρονταν συνήθως 
στους θεούς και στους βασιλιάδες. Ακόμα χρησί-
μευαν ως μέσο εμπορικών συναλλαγών, δηλαδή 
ως χρήμα. Η σοκολάτα όμως δεν ήταν τότε γνω-
στή με τη σημερινή στερεά μορφή της. Οι Αζτέκοι 
χρησιμοποιούσαν τους καρπούς του κακάο -αφού 
πρώτα τους έτριβαν μεταξύ τους και τους έκαναν 
σκόνη- για την παρασκευή ενός ροφήματος που 
ονομαζόταν “Choclatl”. Το ρόφημα αυτό, στο οποίο 
πρόσθεταν και άλλα μπαχαρικά, το έπιναν ζεστό και 
θεωρούσαν ότι  ήταν χωνευτικό, δυναμωτικό και το 
καλύτερο φάρμακο της εποχής εκείνης,  που μπο-
ρούσε να γιατρέψει κάθε αρρώστια!              
Ο πρώτος Ευρωπαίος που θεωρείται ότι ανακάλυψε 
και έφερε το κακάο στην Ευρώπη  ήταν ο Hernando 
Cortez ( 1519). Ωστόσο για πρώτη φορά σοκολάτα 
σε στερεά μορφή παρασκεύασε το  παραδοσιακό 
μαγαζί του Λονδίνου   “Ο Μύλος του Καφέ’’,  που το 
1674 παρουσίασε σοκολατένια ραβδάκια. Βέβαια 
μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα η κατανάλωση σοκο-
λάτας ήταν προνόμιο μόνο της αριστοκρατίας. 

Το δέντρο του κακάο
Το δέντρο του κακάο (η επιστημονική του ονομα-
σία είναι Theobroma cacao, δηλαδή “φαγητό των 
θεών”) είναι ένα αειθαλές φυτό που φυτρώνει μόνο 
σε τροπικά κλίματα, εκεί που υπάρχει ζέστη και 
υγρασία. Φτάνει τα 8 μέτρα ύψος, έχει πυκνή φυλ-
λωσιά και χρειάζεται περίπου 4 χρόνια από τη στιγ-
μή που φυτεύεται για να βγάλει καρπούς.

Κάθε δέντρο παράγει κάθε χρόνο περίπου 25 καρ-
πούς, από τους οποίους συλλέγονται 2 κιλά κόκκοι 
κακάο. Οι κόκκοι ξεραίνονται, συσκευάζονται και 
στέλνονται στα εργοστάσια σοκολάτας, όπου κα-
βουρδίζονται, αλέθονται και αναμιγνύονται με ζά-
χαρη και άλλες ουσίες.

Κάνει καλό ή κακό η κατανάλωση σοκολάτας;
Η σοκολάτα μάς δίνει πολύ ενέργεια! Επιπλέον περι-
έχει χρήσιμες ουσίες που δε βρίσκονται σε κάποιο 
άλλο φυσικό γλύκισμα μαζεμένες. Παρόλα αυτά, 
η ζάχαρη και κάποιες βλαβερές ουσίες που 
προσθέτονται για να έχει πιο ωραία 
γεύση προκαλούν τερηδόνα στα δό-
ντια μας και διάφορες βλάβες στον 
οργανισμό μας. Ακόμη η συχνή 
κατανάλωσή της οδηγεί σε παχυ-
σαρκία και κάποιες φορές ακόμη 
και σε εθισμό. Για να είμαστε επο-
μένως υγιείς και να αποφύγουμε 
τις βλαβερές συνέπειες, πρέπει να 
επιλέγουμε καλής ποιότητας σοκο-
λάτα, κατά προτίμηση μαύρη, και να 
τρώμε μέχρι 20 το πολύ γραμμάρια την 
ημέρα και φυσικά όχι κάθε μέρα!

Η πικρή πλευρά της σοκολάτας
Τα δύο τρίτα του κακάο της παγκόσμιας βιομηχανί-
ας προέρχονται από φυτείες της Δυτικής Αφρικής. 
Σε αυτές εργάζονται πολλά παιδιά για να μπορούμε 
να απολαμβάνουμε εμείς τη σοκολάτα. Όταν όμως 
ξεκινά η παιδική εργασία, σταματά η παιδική ηλι-

κία. Χιλιάδες παιδιά ηλικίας από 7 έως 13 ετών, που 
έχουν απαχθεί ή αγοραστεί από τις οικογένειές τους, 
αναγκάζονται να δουλέψουν από το πρωί μέχρι το 
βράδυ κάτω από σκληρές συνθήκες. Τα παιδιά αυτά 
σίγουρα δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ τους σοκολάτα. 
Ο αριθμός των αγοριών και των κοριτσιών που ερ-
γάζονται στις φυτείες κακάου δυστυχώς αυξάνεται 
συνεχώς και θα πρέπει διεθνείς οργανώσεις και κυ-
βερνήσεις να μεριμνήσουν, ώστε να εξαλειφθεί επι-
τέλους το φαινόμενο της παιδικής εκμετάλλευσης 
και του σύγχρονου δουλεμπορίου. 

Η αγαπημένη μας λιχουδιά κινδυνεύει να 
εξαφανιστεί;
Μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή μας στο μέλ-
λον χωρίς σοκολάτα; Κι όμως η υπερκατανάλωση 
του προϊόντος σε συνδυασμό με τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος δείχνουν ότι το κακαόδεντρο δεν 
έχει πολύ μέλλον μπροστά του. Το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου έχει επηρεάσει τις περιοχές όπου φυ-
τρώνουν κακαόδεντρα και πλέον προκαλεί μεγάλες 
περιόδους ξηρασίας. Αποτέλεσμα είναι η κατα-
στροφή πολλών φυτειών και η μείωση της παραγω-

γής κακάο. Παράλληλα η ζήτηση σε 
κακάο μεγαλώνει και ήδη είναι 

μεγαλύτερη από την παρα-
γωγή. Οι εξελίξεις αυτές 

έχουν αναστατώσει τις 
σοκολατοβιομηχανίες. 
Επιστήμονες προσπα-
θούν να δημιουργή-
σουν ποικιλίες κακα-
όδεντρων ανθεκτικές 

σε κλιματικές αλλαγές 
και ασθένειες. 

Ποιος όμως μας εγγυά-
ται ότι το γενετικά τροπο-

ποιημένο αυτό προϊόν θα είναι 
ασφαλές για την υγεία μας και θα έχει 

τη γεύση που γνωρίζουμε; 
Ας ελπίζουμε ότι σύντομα οι σκοτεινές πλευρές της 
παραγωγής σοκολάτας θα είναι παρελθόν και θα 
μας μείνει μόνο η γλυκιά της απόλαυση!!!

πηγές: Βικιπαίδεια, olympia.gr, micro-kosmos.gr
Ροδάνθη Σαββάλα

Γλυκές αλχημείες

….Και λίγη νοστιμιά!!!    Κορμός
Σας παρουσιάζω τη συνταγή αυτού του γλυκού γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου γλυκά.

Υλικά
450 γρ. μπισκότα τύπου πτι-μπερ (2 πακέτα)
250 γρ. βούτυρο αγελαδινό
180 γρ. ζάχαρη άχνη
2 αυγά, κατά προτίμηση βιολογικά
50 γρ. κακάο
50 γρ. κονιάκ ή ρούμι ή φρέσκος
χυμός πορτοκαλιού (προαιρετικά)

Διαδικασία
Τεμαχίζουμε σε μικρά κομμάτια τα μπισκότα. Λιώνουμε 
το βούτυρο σε ένα κατσαρολάκι, προσέχοντας να μην 
καεί. Το αποσύρουμε από την φωτιά, το αδειάζουμε σε 
ένα μεγάλο μπολ και προσθέτουμε τη ζάχαρη, τα αυγά, το 
κακάο και το κονιάκ ανακατεύοντας συνεχώς με μια ξύλινη 
κουτάλα, μέχρι να γίνει ένα λείο μείγμα. Προσθέτουμε τα 
τεμαχισμένα μπισκότα και ανακατεύουμε να καλυφθούν 
καλά με το μείγμα, απλώνουμε ένα μεγάλο κομμάτι               

λαδόκολλας σε μια επιφάνεια εργασίας και αδειάζουμε 
στο κέντρο το μείγμα. Πιέζουμε με τα χέρια μας για να 
δώσουμε στο γλυκό κυλινδρικό σχήμα. Σφίγγουμε καλά τη  
λαδόκολλα και βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο για περίπου 
μια ώρα μέχρι να σφίξει. Για να σερβίρουμε ξετυλίγουμε 
τη  λαδόκολλα και κόβουμε σε φέτες. 

Άρης Γκότσης
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Ο κόσμος των ζώων

Η ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΤΡΙΧΗ ΑΓΡΙΟΓΑΤΑ
Ζει στα πυκνά τροπικά δάση της Αφρικής. Είναι περίπου 

διπλάσια από την κατοικίδια γάτα και έχει χρυσή και 
καφέ γούνα. Κάποιες αγριόγατες έχουν κηλίδες σε 

όλο τους το σώμα ενώ άλλες σχεδόν καθόλου. 
Όπως τα περισσότερα αιλουροειδή είναι μονα-
χική και νυκτόβια και κυνηγά τόσο στα δέντρα 
όσο και στο έδαφος.
                                         

ΛΕΟΠΑΡΔΑΛΗ ΑΜΟΥΡ
Είναι γνωστή ως λεοπάρδαλη της Άπω Ανατολής. Πρόκειται 

για ένα άγριο αιλουροειδές που προέρχεται από τις ορει-
νές περιοχές της Ρωσικής Άπω Ανατολής. Είναι ένα από 

τα πιο σπάνια αιλουροειδή στον πλανήτη. Υπάρχουν 
μόνο 30 έως 35 ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. Σε 
συνθήκες αιχμαλωσίας υπάρχουν 300 ζώα σε ζωο-
λογικούς κήπους της Ευρώπης, της Ρωσίας και της 
βόρειας Αμερικής. Η μεγαλύτερη γούνα και το κι-
τρινωπό χρώμα της είναι τα χαρακτηριστικά που τη 

διακρίνουν από υα υπόλοιπα υποείδη. Έχουν έντονα 
μπλε και πράσινα μάτια. Τα αρσενικά ζυγίζουν 32-48 

κιλά ενώ τα θηλυκά 25-43 κιλά. Ζαρκάδια, ελάφια, λαγοί, 
ασβοί αποτελούν θηράματα για τη λεοπάρδαλη. Η διάρκεια 

ζωής τους στην άγρια φύση είναι 10-15 χρόνια ενώ σε συνθήκες 
αιχμαλωσίας φτάνει τα 20 χρόνια. Η διεθνής ένωση για τη διατήρηση της φύσης έχει χαρα-
κτηρίσει τη λεοπάρδαλη Αμούρ ως «άκρως απειλούμενο» που σημαίνει ότι αντιμετωπίζει 
σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης από το φυσικό της περιβάλλον. Οι λόγοι για τους οποίους το 
πανέμορφο αυτό ζώο κινδυνεύει είναι η λαθροθηρία, η αποψίλωση των δασών, η μειωμέ-
νη αναπαραγωγή τους και η κατασκευή έργων υποδομής στις περιοχές που ζουν.

Λάουρα Τσολάκου, Σάρα Κχολαντι, Βασιλική Σαλωνική

ΕΛΑΦΙ
Τα ελάφια ζουν σε πυκνά δάση ζευγαρωτά ή πολλά μαζί σε αγέλες και τρέφονται με χλόη, χόρτα ή 
και με τη φλούδα από τους κορμούς των μικρών δέντρων τους οποίους επίσης καταστρέφει τρίβο-
ντας επάνω τα κέρατά του, όταν είναι η εποχή να αλλάξει το δέρμα του. 
Μερικά είδη συχνάζουν και σε έλη. Το ελάφι συναντάται
σε πολλές παραλλαγές με κέρατα ή χωρίς, μεγαλόσωμο ή μι-
κρόσωμο, με ουρά ή χωρίς, με χαυλιόδοντες ή όχι, με μεγάλα 
ή μικρά αυτιά. Συναντάται σε όλο τον κόσμο εκτός από την 
Αφρική και την Αυστραλία. Στην Αμερική είναι μεγαλό-
σωμα, στην Κίνα μικρόσωμα χωρίς κέρατα, στην Ιάβα και 
στη Σουμάτρα μεγάλα με κοντά κέρατα, στην Ευρώπη 
μέτρια. Το ελάφι είναι είδος υπό εξαφάνιση, διότι κυνηγι-
έται για το κρέας και τα κέρατά του.

ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Η ακρίδα

Στο προαύλιο αρκετά συχνά συναντάμε ακρίδες. Πολ-
λά παιδιά φοβούνται τις ακρίδες, όπως η φίλη μας 
η Αρτεμίνα. Οι ακρίδες έχουν παχύ και πλατύ σώμα, 
με μεγάλο κεφάλι. Έχουν και δύο κεραίες. Στα πλά-
για έχουν δύο μεγάλα σύνθετα μάτια. Επίσης, έχουν 
στόμα με ισχυρά σαγόνια. Με αυτά μπορούν να δα-
γκώνουν σκληρά αντικείμενα. Επίσης, έχουν «ειδικά» 
αυτιά με τα οποία μπορούν να ακούν και τον ελάχιστο 
θόρυβο. Το χρώμα τους είναι πράσινο ή καφέ.
Οι θηλυκές ακρίδες κατά το φθινόπωρο γεννούν 150 
αυγά. Τα βάζουν σε τρύπες μέσα στο έδαφος. Η θηλυ-
κή ακρίδα μόλις γεννήσει τα αυγά πεθαίνει. Τα αυγά 
εκκολάπτονται την άνοιξη.
Οι ακρίδες είναι βλαβερά έντομα γιατί καταστρέφουν 
τις γεωργικές καλλιέργειες. Στην Κίνα και στο Μεξικό 
οι άνθρωποι τις τρώνε.

Έλενα Σέκερη, Μελίνα Κυρίου, Γκεστιάν Χάσα

Τα περιστέρια
Τα περιστέρια είναι κάποια ζώα που πετάνε σαν τους 
αετούς, τα γεράκια και τα υπόλοιπα είδη που πετάνε. 
Ο φίλος μας, ο Παναγιώτης τα κυνηγάει σε κάθε διά-
λειμμα στο σχολείο. Τα μικρά περιστέρια, που δεν 
ξέρουν να πετάνε καλά, λέγονται πιτσούνια. Τα περι-
στέρια γεννούν ένα ή δύο αυγά. Τα κλωσάνε για 21 
ημέρες.  Τα περιστέρια συμβολίζουν την ειρήνη.

Σαμπιάν Βελίου, Σάββας Τσιατσιάνης, Γιώργος Τσιαβός, 
Γιάννης Σισμάνης, Άρης Γκότζης, Παναγιώτης Καραβατάκης

Η χελώνα-Πέδρο
Στο σχολείο κάθε μέρα βλέπουμε 
τον Πέδρο. Ο Πέδρο είναι ένα χε-
λωνάκι που είναι αγόρι. Θέλαμε να 
μάθουμε περισσότερα για το ζωά-
κι μας, έτσι μάθαμε τα εξής:
Το κοινό όνομα του είναι  red erer slider. Έρχεται από 
τις ΗΠΑ, από τον κόλπο του Μεξικό. Ζει είκοσι με τριά-
ντα χρόνια και τρώει γαρίδες, ψαράκια, έντομα. Επίσης 
του αρέσουν τα λαχανικά. Τον χειμώνα, που πέφτει σε 
χειμερία νάρκη δεν χρειάζεται να τρώει.  Γι’ αυτό, μην 
τρομάζετε καθόλου, απλά ακολουθεί το ένστικτό του. 
Και ο Πέδρο έχει σταματήσει να τρώει πολύ.
Επίσης, καλό είναι να αλλάζετε το νερό καθημερινά 
γιατί μπορεί η χελώνα σας να αρρωστήσει. Καλό είναι, 
μέσα στην λεκάνη που κρατάτε το χελωνάκι σας να 
βάζετε μια ειδική πέτρα με ασβέστιο και βιταμίνη D3.

Σταυριάνα Πατσατζή, Ναταλία Ντελιλάι.
Ελευθερία Ζεϊνάτη, Χριστιάννα Τοπαρλάκη,

Ξανθίππη Δήμα, Κατερίνα Μπαρκολιά

Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τα ζώα υπό εξαφάνιση, 
διότι ευαισθητοποιηθήκαμε διαβάζοντας γι αυτά και πι-
στεύουμε ότι θα ευαισθητοποιηθείτε κι εσείς.
Λίγα υπό εξαφάνιση ζώα είναι τόσο γνωστά, όσο το με-
γάλο πάντα. Είναι σχεδόν αποκλειστικά χορτοφάγο, ενώ 
όλοι οι υπόλοιποι συγγενείς του είναι σαρκοφάγοι. Τρέφε-
ται με βλαστούς από μπαμπού. Τρώει καθισμένο στο έδα-
φος και πιάνει την τροφή του με τις μπροστινές πατούσες 

του χάρη σε ειδικά μαξιλαράκια σαν αντίχειρες. Είναι σπά-
νιο ζώο εν μέρει εξαιτίας του κυνηγιού αλλά κυρίως γιατί 
το φυσικό του περιβάλλον, τα δάση μπαμπού της Κίνας, 
καταστρέφονται σιγά-σιγά. Αν και ζει άνετα σε αιχμαλω-
σία, δεν είναι εύκολο να το παρακινήσει κανείς να αναπα-
ραχθεί. Τα μικρά πάντα, όταν γεννιούνται, έχουν μήκος 8 
εκατοστά και τρέφονται με το γάλα της μητέρας τους για 
τουλάχιστον εννέα μήνες. 

Ζώα υπό εξαφάνιση
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ΤΟ ΤΣΙΤΑΧ
Τα ζώα είναι πάρα πολλά εκατομμύρια αλλά και πολλά ζώα είναι υπό εξαφάνιση. Αν δεν προστα-
τευτούν θα είναι όλα υπό εξαφάνιση.
Τα τσιτάχ είναι κι αυτά υπό εξαφάνιση. Κάθε μέρα που περνά τα τσιτάχ γίνονται λιγότερα. Οι 
λόγοι είναι οι κυνηγοί και τα ζώα που είναι μεγαλύτερα. Έτσι τα τσιτάχ είναι αδύναμα και δεν μπο-
ρούν να προστατεύσουν τα μωρά τους. Το κύριο χαρακτηριστικό που τα κάνει αδύναμα είναι, ότι 
είναι λεπτά γι’ αυτό είναι και γρήγορα αλλά  αν δεν τρέξουν την κατάλληλη στιγμή, τα λιοντάρια 
και οι κυνηγοί μπορούν να τα σκοτώσουν πολύ εύκολα. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχουν 
κοφτερά νύχια για να σκοτώσουν τα ζώα που τα κυνηγάνε και το χειρότερο είναι ότι κουράζονται 
πάρα πολύ εύκολα και όταν σταματάνε να τρέχουν τα άλλα ζώα και οι κυνηγοί τα σκοτώνουν. 
Εγώ τα τσιτάχ τα αγαπώ αλλά θέλω και τα άλλα ζώα να προστατευτούν από τους κυνηγούς.

Μαρίνα Σπύρου

ΚΡΙ - ΚΡΙ
Το όνομα του κατσικιού που επέλεξα είναι Κρι 
– Κρι. Το επιστημονικό όνομα του Κρι – Κρι είναι 
Capra aegagrus cretica.
Ζει στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά. 
Επίσης ζει στα Λευκά Όρη.

Η εξωτερική εμφάνιση του Κρι – Κρι είναι καφετί με πολύ μούσι, κέρατα που 
του αρσενικού φτάνουν το 1μ., το μήκος του είναι 1,30μ. μέχρι 1,40μ.
Το αρσενικό είναι 40Kg και στη μέση του έχει μια σκούρα καφετί γραμμή.  Ο 
χαρακτήρας του Κρι – Κρι είναι πολύ άγριος, δεν είναι καθόλου δειλό και είναι πολύ 
τολμηρό. 
Τρώει πολύ, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και δεν έχει ανεπτυγμένη όραση. Οι συνήθειες του 
Κρι- Κρι είναι να πηδάει και να τρέχει. Η διατροφή του είναι από φυτά, αγριολούλουδα, γρασίδι, 
γκαζόν και άλλα φυτικά πράγματα. Τρώει φυτά γιατί είναι φυτοφάγο. 

 Μυρτώ Φούκη

ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑ
Η καφέ αρκούδα ή φαιά αρκούδα 
ή κοινή αρκούδα, με επιστημονικό 
όνομα Ursus Arctos, είναι παμφάγο 
θηλαστικό ζώο με τη μεγαλύτερη 

γεωγραφική εξάπλωση. Η καφέ αρ-
κούδα ζει στην Ευρώπη, στην Ασία 

και στη Βόρεια Αμερική. Στο παρελθόν 
η καφέ αρκούδα έζησε σε ολόκληρη τη 

γηραιά ήπειρο, όμως το είδος της έχει μει-
ωθεί σημαντικά τον τελευταίο αιώνα. Επειδή, οι 

άνθρωποι συνέχεια καταστρέφουν τον βιότοπό τους με εκμετάλλευση 
των δασών και με κυνήγι. Σήμερα στην Ευρώπη ζουν περίπου 50.000 
αρκούδες, σε μία έκταση 2,5 εκ. τ. χλμ.
Τα χαρακτηριστικά της είναι το μεγάλο της κεφάλι σε συνδυασμό με 
τα μικρά της αυτιά, μάτια και τη μικρή της μύτη. Η καφέ αρκούδα είναι 
μεγαλόσωμο ζώο με χαρακτηριστική καμπούρα και κοντή ουρά. Τα 
πόδια της είναι σχετικά κοντά και έχει πέντε δάχτυλα με δυνατά νύχια 
(χρησιμοποιεί και τα πέντε της δάχτυλα για να περπατάει). Η αρκού-
δα ζυγίζει από 100 έως 320 κιλά και το ύψος της είναι 1- 1,20 μέτρα 
(όταν περπατάει). Το μήκος από τη μουσούδα μέχρι την ουρά είναι 1,6 
– 2,5 μέτρα. Οι καφέ αρκούδες έχουν μακρύ, παχύ τρίχωμα, χρώματος 
καστανό. Σε δυο υποείδη, όμως το τρίχωμα είναι πιο λευκό, σαν ξεθω-
ριασμένο. Οι αρκούδες έχουν άριστη ακοή και όσφρηση όμως λιγότε-
ρο καλή όραση. Βλέπει αρκετά καλά σε απόσταση 80 μέτρα αλλά δεν 
μπορεί να διακρίνει άνθρωπο στα 300 μέτρα. Τρέχουν με ταχύτητα 
έως 56 χιλιόμετρα την ώρα.         
Η αρκούδα ζει περίπου 20 με 25 χρόνια και δεν είναι εκ φύσεως επι-

θετικό ζώο. Όταν σηκώνεται στα πισινά της πόδια, δεν εκδηλώνει επί-
θεση. Η κίνηση αυτή είναι με σκοπό να βλέπει πιο μακριά. Χαρακτηρι-
στικά της στοιχεία είναι η μεγάλη ταχύτητα, η ευκινησία, η ικανότητα 
να ψαρεύει, να κάνει αναρρίχηση η χρήση του μπροστινού της ποδιού 
ως “χέρι” κ.ά.
Η αρκούδα είναι παμφάγο ζώο με προτίμηση στις τροφές φυτικής προ-
έλευσης σε μεγάλες ποσότητες. Τρέφονται με καρπούς του δάσους: 
βατόμουρα, άγρια κορόμηλα, κεράσια, μήλα, αχλάδια, σμέουρα κλπ. 
Συμπληρώνει την διατροφή της με μέλι, μικρά και μεγάλα θηλαστικά, 
έντομα, μυρμήγκια, βατράχια, σαλιγκάρια, ψάρια και χελώνες. Μια από 
τις αξιοπερίεργες φάσεις της αρκούδας είναι ο χειμέριος ύπνος. Ο χει-
μέριος ύπνος αντιπροσωπεύει την προσαρμογή στην έλλειψη τροφής 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ο χειμέριος ύπνος διαρκεί από 3 εώς 7 
μήνες. Κοιμούνται σε σπηλιές ή σε φυσικές κουφάλες. Η αρκούδα μπο-
ρεί να ξυπνήσει πολύ εύκολα όταν ενοχληθεί στη φωλιά της. Τα θηλυ-
κά ζώα γεννούν κατά την περίοδο του χειμέριου ύπνου. Ταΐζοντας το 
μικρό τους με γάλα, πολύ υψηλό σε λιπαρά.
Η καφέ αρκούδα προστατεύεται από την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης 
και περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ειδών βάση του οποίου απα-
γορεύεται το εμπόριο τμημάτων τους. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 
Δασικό Κώδικα, απαγορεύεται ο φόνος, η αιχμαλωσία, η κατοχή και η 
έκθεση σε θέα της καφέ αρκούδας. 
Η καφέ αρκούδα χαρακτηρίζεται σαν σπάνιο είδος και συμπεριλαμ-
βάνεται στο κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ειδών. Παρά τα μέτρα 
από την πολιτεία η τελευταία αρκούδα που κατοικούσε στον Όλυμπο 
βρέθηκε νεκρή στις 27 Αυγούστου του 2008 σε ρέμα. Παρ΄ όλα αυτά 
γύρω στα 2014 έγιναν αναφορές για επανεμφάνιση του είδους στο 
ίδιο βουνό, ενώ εντοπίστηκαν και χνάρια από αυτές.

Έλενα Βασίλεβα

Ο κόσμος των ζώων
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Ο κόσμος των ζώων

ΦΩΚΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ
Το μήκος των ενήλικων ζώων κυμαίνεται μεταξύ 2-3 μέ-
τρων, ενώ το βάρος τους φθάνει έως και τα 350 κιλά, με τα 
θηλυκά να είναι λίγο μικρότερα από τα αρσενικά.
Οι μεσογειακές φώκιες ζουν μέχρι και 45 χρόνια, αν και ο 
μέσος όρος είναι γύρω στα 20. Η ερωτική ωριμότητα ξεκινά 
στον 5ο μήνα. Ζευγαρώνουν στο νερό και γεννούν κάθε 2 
χρόνια -μετά από κύηση 10 μηνών και πάντα στην στεριά- 
συνήθως ένα μικρό, σπανιότερα δύο.  Το νεογέννητο έχει 
μήκος περίπου 1 μέτρο, ζυγίζει γύρω στα 15 κιλά και είναι 

ήδη ικανό να κολυμπήσει. Το δέρμα του κα-
λύπτεται από μακρύ σκούρο τρίχωμα 

μήκους έως και 1,5 εκατοστά. 
Ζει στην Αλόννησο και στη Με-

σόγειο θάλασσα. Το θαλάσσιο 
περιβάλλον της Μεσογείου, 
όπου ζει μεγάλη ποικιλία ει-
δών αλλά σε μικρούς σχετικά 
αριθμούς, φαίνεται να ευνοεί 
την διατροφική προσαρμογή 

της φώκιας, η οποία δε δείχνει 
κάποια προτίμηση σε συγκεκρι-

μένα είδη. Τρέφεται με σαργούς, 
συναγρίδες, γόπες, μπαρμπούνια, χτα-

πόδια, σουπιές και καλαμάρια.                                             
Αλέξανδρος Ζυγούρης

Η ΓΟΠΑ
Η γόπα είναι μικρό ψάρι μήκους 20 – 35 εκατοστών και συγγενεύει με τη 
σάλπα, τον σπάρο και τον σαργό. Οι γόπες ζουν κοπαδιαστά σε βραχώ-
δεις ακτές και σε φυκιάδες, είναι δε άφθονες στις ελληνικές θάλασσες.  
Το κρέας τους είναι εύγευστο παρά την κάπως βαριά οσμή τους. Το μή-
κος της μπορεί να φθάσει τα 35 εκατοστά. Το χρώμα της είναι γκριζογά-
λαζο στη ράχη, λίγο πιο ανοικτό ασημί στα πλευρά και στην κοιλιά και 
γυαλιστερό. Πίσω από τα μάτια αρχίζουν 4 κίτρινες γραμμές που κατα-
λήγουν στη ρίζα της ουράς. 

Γιώργος Τσιατσιάνης

ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ: Τα δελφίνια είναι θαλάσσια θηλαστικά. 

Το μέγεθος των ενηλίκων ποικίλει από 1,2μέ-
τρα και 40 κιλά και 2,5 μέτρα και δέκα τό-

νους.

Είναι ζώα σαρκοβόρα και τρέφονται κυρίως με 
ψάρια και καλαμάρια. Τη νύχτα τα θηλυκά κοι-

μούνται στην επιφάνεια του νερού, ενώ τα αρσενικά 
αναδύονται κάθε μισή ώρα για να αναπνεύσουν. 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ: Έχει χρώμα μπλε σκούρο στη ράχη και λευκό στην κοιλιά. Σχημα-
τίζει ένα πραγματικό ράμφος, δυο σαγόνες με 100 περίπου κωνικά δόντια. Ο 
εγκέφαλος του ζώου είναι ανεπτυγμένος. Η αναπνοή γίνεται με πνεύμονες. 

ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ: Τα περισσότερα δελφίνια βλέπουν πολύ καλά μέσα και έξω από το 
νερό. Η ακοή τους είναι ανώτερη από των ανθρώπων.

Πάνος Βασίλης

ΧΕΛΩΝΑ ΚΑΡΕΤΤΑ ΚΑΡΕΤΤΑ
Η θαλάσσια χελώνα Καρέττα Καρέττα (caretta caretta) είναι είδος με πα-
γκόσμια κατανομή. Ανήκει στην οικογένεια των χελωνιίδων.
Οι χελώνες αυτές έχουν, κατά μέσο όρο, μήκος καβουκιού 100 με 120cm.
Μια ενήλικη χελώνα ζυγίζει περίπου 100 έως 150Kg. Με τις μεγαλύτερες 
να ζυγίζουν περισσότερο από 450Kg.
Η διάρκεια ζωής τους είναι κατά μέσο όρο 47-67 χρόνια. Οι αρσενικές 
έχουν πιο χοντρές ουρές και μικρότερο πλάστρο από τα θηλυκά.Το χρώμα 
του δέρματος κυμαίνεται από κίτρινο έως καστανό και το κέλυφος είναι 
συνήθως κοκκινωπό-καφέ. Τις συναντάμε στον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό και 
τον Ινδικό Ωκεανό, καθώς επίσης και τη Μεσόγειο Θάλασσα. 

Η καρέττα είναι παμφάγο ζώο και τρέφεται κυ-
ρίως με ασπόνδυλα του βυθού. Τα μεγάλα 

και ισχυρά σαγόνια της χρησιμεύουν ως 
ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να 

κομματιάσει το θήραμά του. 
Tα θηλυκά γεννούν κατά μέσο όρο 
τέσσερις ομάδες αυγών και στη 
συνέχεια μένουν ανενεργές και 
δεν ξαναωοτοκούν για δύο έως 
τρία έτη. 

Οι θαλάσσιες χελώνες θεωρούνται 
είδος υπό εξαφάνιση και προστα-

τεύονται από τη Διεθνή Ένωση για τη 
Διατήρηση της Φύσης. 

Στέλλα Γκούφα

ΦΑΛΑΙΝΑ
Το ζώο ονομάζεται φάλαινα. Οι 
φάλαινες είναι κητώδη θηλα-
στικά που ζουν στη θάλασσα.
Ανήκουν σε τρεις οικογένειες:
1. Τις φαλαινίδες
2. Τις φαλαινοπτερίδες και 
3. Τις φυσητήρες
Η κάθε οικογένεια περιέχει 
διάφορα είδη.
Οι φάλαινες αναπνέουν με 
πνεύμονες και έχουν λίγο τρίχω-
μα. Το κεφάλι τους είναι μεγάλο και 
δεν ξεχωρίζει από το υπόλοιπο σώμα. 
Δεν έχουν δόντια και στο πάνω μέρος του κε-
φαλιού έχουν ρουθούνια.
Όταν αναδύονται βγάζουν τον αέρα με πίεση και έτσι σχηματί-
ζουν πίδακες νερού.
Το δέρμα τους είναι λεπτό και προστατεύεται από ένα στρώμα 
λίπους. Μερικές έχουν δόντια και τρώνε ψάρια και καλαμάρια 
ενώ οι άλλες τρώνε πλαγκτόν.
Ζουν πάνω από εκατό χρόνια.
Οι φάλαινες κινδυνεύουν από τους φαλαινοθήρες που τις σκο-
τώνουν για το κρέας τους και για το λίπος τους. Έτσι κινδυνεύ-
ουν να εξαφανιστούν.

Μανώλης Κατσαράκης


