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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αγαπητοί αναγνώστες, 

   Η άνοιξη μπήκε, ο καιρός καλυτέρεψε και το 

νέο τεύχος της εφημερίδας μας μόλις βγήκε. 

    Τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε σ’ 

αυτό το τεύχος είναι πολύ ενδιαφέροντα .Το 

αφιέρωμα μας αυτή τη φορά είναι στην 

υδατοσφαίριση ή όπως είναι περισσότερο 

γνωστό στο water polo.Υπάρχουν ακόμα 

άρθρα για θέματα που ίσως να σας έχουν 

απασχολήσει , κριτικές βιβλίων και ταινιών , 

πασχαλινά έθιμα και αξιοπερίεργα του 

κόσμου. 

Καλή ανάγνωση!! 

 

Για τη συντακτική ομάδα  

Ράνια Κρυστάλλη  

 

   ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ 

Πριν από μερικές μέρες οι καθηγητές μας μας 

πήγαν εκδρομή στον Ωρωπό. Ήταν πολύ 

ωραία , γιατί ήμασταν κοντά στη 

θάλασσα..απολαύσαμε την ηλιόλουστη μέρα, 

το δροσερό αεράκι, παίξαμε, τραγουδήσαμε, 

περάσαμε υπέροχα. Με στενοχώρησε όμως, 

που παρατήρησα ότι τα νερά στο λιμάνι δεν 

ήταν καθαρά, είχαν πολλά σκουπίδια. Ας 

ελπίσουμε ότι κάποτε θα αποκτήσουμε 

περιβαλλοντικές ευαισθησίες! 

     Ιουλία Βινιεράτου 

            ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Η φετινή γιορτή για την επέτειο της 25
ης

 

Μαρτίου ήταν εντυπωσιακή. Οι συμμαθητές 

μας παρουσίασαν θεατρική παράσταση-

αφιέρωμα στην Μπουμπουλίνα, πλαισιωμένη 

από τη χορωδία του σχολείου. Συγχαρητήρια 

σε όλους τους συντελεστές! 

 

 

Έθιμα του Πάσχα από όλο τον κόσμο 

1. Η γιγάντια ομελέτα στη Γαλλία 

Την επόμενη μέρα του Πάσχα η Τουλούζη της 

Γαλλίας μυρίζει... αυγά! Ένα τεράστιο τηγάνι 

στήνεται στην κεντρική πλατεία της πόλης και 

σεφ της πόλης, μαζί με τους κατοίκους 

ξεκινούν τη δημιουργία, για την οποία είναι 

απαραίτητα 15.000 αυγά. 

2. Αν ο άντρας του σπιτιού στην Πολωνία, 

πάρει μέρος στην προετοιμασία του 

Πασχαλινού ψωμιού, η παράδοση λέει ότι το 

μουστάκι του θα γίνει γκρι κα το ζυμάρι δεν 

θα φουσκώσει. Έτσι απαγορεύεται στους 

άντρες να πάρουν μέρος. ( Μια παράδοση 

που μάλλον επινοήθηκε από άντρες ) . Επίσης 

στην Πολωνία, το έθιμο επιτάσσει μπουγέλο! 

Ναι σωστά διαβάσατε, κάθε Δευτέρα του 

Πάσχα, στο πλαίσιο του αποκαλούμενου 

Smingus-dyngus, τα αγόρια μπουγελώνουν τα 

κορίτσια σε ένα έθιμο που χρονολογείται από 

τον 15ο αιώνα. 

3. Στην Γερμανία, η παράδοση είναι να 

ανάβουν πασχαλινές φωτιές από 

χρησιμοποιημένα χριστουγεννιάτικα δέντρα. 

Η φωτιά θεωρείται ως ένα σύμβολο νίκης των 
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όμορφων ηλιόλουστων ημερών της άνοιξης 

επάνω στις κρύες χειμωνιάτικες ημέρες. 

 

4. Στην Αίγυπτο, την Μεγάλη Δευτέρα τρώνε 

ψάρι που προηγουμένως ήταν θαμμένο στο 

χώμα, μια παράδοση που χρονολογείται από 

το 2.700 π.χ. 

 

5.Στην Φινλανδία, τα παιδιά ντύνονται 

ζητιάνοι και γυρνάν στους δρόμους με 

καπνισμένα πρόσωπα, ζητιανεύοντας και 

κρατώντας σκουπόξυλα. Επιπλέον σε 

ορισμένα μέρη της Δυτικής Φιλανδίας 

ανάβουν μεγάλες φωτιές την Κυριακή του 

Πάσχα. Το έθιμο αυτό γίνεται για να 

ξορκίσουν τις μάγισσες που πετάνε τριγύρω, 

την περίοδο ανάμεσα στην καθαρά δευτέρα 

και την Κυριακή του Πάσχα. 

 

6. Στη Νέα Υόρκη, το Πάσχα οι κάτοικοι 

φροντίζουν να φορέσουν καινούρια ρούχα, 

για να έχουν καλή τύχη όλο τον χρόνο, 

ακολουθώντας μια από τις παλιότερες 

προλήψεις που χρονολογείται από τον 18ο 

αιώνα. 

7. Την Κυριακή του Πάσχα, στις ΗΠΑ, αλλά και 

σε πολλές από τις περιοχές της Βόρειας 

Αγγλίας, συνηθίζουν να ρίχνουν βαμμένα 

αυγά από τους λόφους, ενώ σε πολλές 

γειτονιές διοργανώνεται κάτι σαν «κυνήγι 

θησαυρού» με Πασχαλινά αυγά -όποιο παιδί 

βρει τα περισσότερα κερδίζει.  

  Νίκος Γεωργακόπουλος  

ΤΟΠ 5 ΠΙΟ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΘΙΜΑ 

Παρακάτω σας παραθέτουμε τα 5 πιο 
παράξενα έθιμα της πατρίδας μας... 

 
 
1. Τσιμπούσι πάνω στα μνήματα… 
Συνήθως τα γλέντια τα έχουμε συνηθίσει με 
ανθρώπους ζωντανούς, χορούς, φαγοπότια 
και πολύ μουσική. Στο Ηράκλειο της Κρήτης 
όμως οι απίστευτοι σε όλα τους Κρητικοί 
έχουν βαλθεί να μας κάνουν να ξεχάσουμε ότι 
ξέρουμε… Έτσι από την Μεγάλη Παρασκευή 

ξεκινάνε τις προετοιμασίες για να δειπνήσουν 
την Δευτέρα του Πάσχα με τα αγαπημένα 
τους πρόσωπα που έχουν φύγει από την 
ζωή!!! Ναι καλά διαβάζετε. Την Δευτέρα του 
Πάσχα με φαί και κρασί, ενώ έχει προηγηθεί 
καθαρισμός και καλλωπισμός του χώρου, 
συγγενείς και φίλοι των αποβιώσαντων, 
πηγαίνουνε στο κοιμητήριο της περιοχής και 
γευματίζουν με παραδοσιακά γλυκά και 
φαγητά ανταλλάσοντας ευχές. Με αυτό τον 
τρόπο όπως λένε οι συγγενείς τιμούν την 
μνήμη τους, τους μακαρίζουνε και κυρίως 
διαδίδουν το αναστάσιμο μήνυμα των 
ημερών… 
 
2. Το… τάϊσμα της βρύσης 
Συνήθως ταΐζουμε τα μικρά παιδιά, τα ζώα, 
τους εαυτούς μας… Αλλά να ταΐζουμε και τις 
βρύσες αυτό είναι από τα άγραφα… Κι όμως. 
Σε πολλά μέρη της Ηπειρωτικής Ελλάδας το 
έθιμο αυτό είναι πραγματικότητα. Έτσι σε 
πολλά χωριά την Παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς ή το ξημέρωμα των 
Χριστουγέννων, οι νεαρές γυναίκες, αφού 
έχουν αδειάσει όλες τις στάμνες που είναι 
γεμάτες με νερό στο σπίτι, πηγαίνουν να 
ξαναγεμίσουν από την κοντινότερη βρύση 
που υπάρχει στο χωριό. Στο δρόμο 
παραμένουν αμίλητες και αυτός είναι ο λόγος 
που το νερό λέγεται αμίλητο ή άκραντο. Το… 
παράξενο της υπόθεσης όμως είναι πως οι 
νέες έχουν μαζί τους στον δρόμο προς της 
βρύση διάφορα φαγώσιμα, όπως βούτυρο, 
σιτάρι, τυρί, μέλι και άλλα. Ο δάσκαλος β. 
Μπούσιος αναφέρει πως φτάνοντας στην 
βρύση προσπαθούνε να την.. καλοπιάσουνε 
λέγοντας της… «”Όπως τρέχει το νερό σ’ 
βρυσούλα μ’, έτσ’ να τρέχ’ και το βιο μ.» 
Λέγεται πως η κοπέλα που φτάνει πρώτη στην 
βρύση θα έχει μεγάλη τύχη για την υπόλοιπη 
χρονιά. 
 
3. Γεια σας, ήρθαμε να σας κάψουμε…. 
Επόμενος προορισμός η Ήπειρος. Πάλι. Εδώ 
έχουμε να κάνουμε με ένα έθιμο παράξενο 
αλλά και επικίνδυνο συνάμα. Βασισμένο σε 
μια παλιά παράδοση που λέει πως όταν 
γεννήθηκε ο Χριστός πήγαν βοσκοί να 
προσκυνήσουν και επειδή ήτανε νύχτα 
σκοτεινή, πήρε ο καθένας από ένα κλαδί στο 
χέρι, του έβαλε φωτιά και γέμισε το σκοτεινό 
βουνό χαρούμενες φωτιές, τριξίματα και 
κρότους. Έτσι στα χωριά της Άρτας όποιος 
πάει στον γείτονα να ευχηθεί τα χρόνια πολλά 
ή ακόμα και τα παιδιά που πάνε για να 
φιλήσουν το χέρι της μάνας τους και του 
πατέρα τους, κρατάνε στα χέρια τους ένα 
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κλαρί πουρνάρι η ξύλο αναμμένο που τρίζει, 
ενώ γεμίζουν τα δρομάκια του χωριού με 
φωτιές και κρότους. 
 
4. Ξίδι με αράχνη… 
Στην πανέμορφη Κορώνη κατά την διάρκεια 
της Μεγάλης Εβδομάδας κάνουν αυστηρή 
νηστεία και δεν τρώνε ούτε μαγειρεύουν ούτε 
πίνουν τίποτα. Κάποιοι από τους χωρικούς 
επειδή δεν αντέχουν, κάνουν το εξής: Βάζουν 
σε ένα ποτηράκι λίγο ξύδι για να πιουν. 
Επειδή το ξύδι όμως ως γνωστόν δεν πίνεται… 
ξεροσφύρι το συνδυάζουν με λίγη αραχνίτσα. 
Ναι, καλά διαβάζετε. Επειδή η παράδοση λέει 
πως έτσι πότισαν τον Χριστό οι ντόπιοι πίνουν 
ξύδι με αράχνη… Έχετε σκεφτεί καλύτερο 
μεζέ; 
 
5. Άντε να φάμε κανένα ποδαράκι… 
Τελευταίο αλλά όχι αμελητέο έθιμο η Κυρά-
Σαρακοστή, έθιμο που έχει τις ρίζες του στην 
Αρκαδία. Εκεί λοιπόν, οι γιαγιάδες 
ζωγραφίζουν λίγο πριν την έναρξη της 
Σαρακοστής μια γυναίκα που έχει τα βλέφαρά 
της χαμηλωμένα, το στόμα της υπομονετικά 
κλειστό και τα χέρια της άνετα σταυρωμένα 
σε στάση προσευχής. Τα πόδια της είναι επτά 
και συμβολίζουν τις επτά εβδομάδες της 
Σαρακοστής, ενώ η γυναικεία φιγούρα δεν 
είναι άλλη από την ίδια την Σαρακοστή. Κάθε 
ένα από τα Σάββατα λοιπόν που απομένουν 
μέχρι την Μεγάλη Εβδομάδα, ένα από τα 
εγγόνια, κόβουν διαδοχικά τα πόδια της 
Κυρα-Σαρακοστής, μέχρι να μείνει ένα πόδι 
λίγο πριν την Ανάσταση. Τότε η γιαγιά τυλίγει 
το χαρτί με το τελευταίο πόδι σε μπαλάκι και 
το βάζει στο Ψωμί της Ανάστασης. Στο 
Πασχαλινό τραπέζι ο πατέρας κόβει το ψωμί 
σε φέτες και το μοιράζει στους 
παρευρισκόμενους. Ο πιο χαρούμενος 
απ’όλους είναι εκείνος που θα βρει στη φέτα 
του το κομμένο ποδαράκι της Κυρα-
Σαρακοστής… 
Μαρία Αδαμοπούλου 
 

 

        Φωτογραφία: Ιβάν Ιβάνοβ 

 

 

  

ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ 

Κονγκ η Νήσος του κρανίου ( Kong : skull 

island )     Πλοκή   

Βρισκόμαστε το 1971 μια διαφορετική ομάδα 

επιστημόνων και στρατιωτών ακολουθούν 

μύθους και θρύλους για ανεξερεύνητα νησιά 

στον Ειρηνικό. Σύντομα θα βρουν στο τρόμο 

τους το νησί Skull , τα πλάσματα που θα 

συναντήσουν θα κάνουν τους στρατιώτες και 

τους επιστήμονες να αγωνιστούν για τη ζωή 

τους. Σύντομα θα εμφανιστεί και ο βασιλιάς 

του νησιού Kong… 

Σκηνοθεσία : Jordan Vogt-Roberts  Σενάριο : 

Dan Gilvoy , Max Borenstein , Derek Connoly  

Ηθοποιοί : Tom Hiddleston , Samuel W 

Jackson , Brie Larson , John c. Reilly , John 

Goodman , Corey Howkins , John Ortiz , Tian 

Jing , Toby Kebbel.  Διάρκεια : 118 λεπτά 

Κριτική :Πρόκειται για μια ταινία που όλοι θα 

αγαπήσετε , ακόμα κι αν δεν έχετε έρθει ποτέ 

ξανά σε επαφή με τον King Kong. Δεν 

υπάρχουν πολλές σκηνές που θα κουράσουν 

με επιστημονικές πληροφορίες ,  αντίθετα το 

φιλμ είναι γεμάτο με δράση με εξαιρετικά-

εντυπωσιακά οπτικά εφέ και ένα τεράστιο 

γορίλα σε μέγεθος κτιρίου που καταστρέφει 

τα πάντα στο πέρασμα του. Καλός ρυθμός , 

άριστη σκηνοθεσία και ένα υπέροχο cast 

ηθοποιών που μας κρατάει συντροφιά. 

Πρόκειται στην ουσία για μια μεγαλύτερη 

εκδοχή του πρώτου μισού της γνωστής 

ιστορίας , η οποία κάνει εύστοχες αναφορές 

στον πόλεμο του Βιετνάμ. 

Ιστορία 

Ο Κινγκ Κόνγκ 1933 παραμένει ακόμη μια από 

τις σπουδαιότερες στιγμές του σινεμά του 

φανταστικού , εντυπωσιακού ως 

κινηματογραφικό θέαμα , μοναδική για την 

πρωτότυπη διασκευή του μύθου της 

πεντάμορφης και του τέρατος , τολμηρή για 

τις φροϋδικές αναφορές και ιδιοφυής 
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πολιτικοκοινωνική αλληγορία πάνω στην 

Αμερική του μεγάλου Κραχ. 

Φιορέλντ Μπρέγκου 

                              ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

    Διήγημα:Όμως ο μπαμπάς δεν ερχόταν της 

Έλλης Αλεξίου 

Η Αγγελικούλα και ο Πέτρος ζούνε στα χρόνια 

της γερμανικής Κατοχής βιώνοντας στο πετσί 

τους τη φτώχεια , την εξορία και τη στέρηση. 

Τα δύο αδέρφια φορώντας τα φτωχικά τους 

μπαλωμένα ρουχαλάκια που απλά κάλυπταν 

το σωματάκι τους χωρίς να το ζεστάνουν από 

το κρύο και τη παγωνιά , βγήκαν να 

ζητιανέψουν μαζί με τη μητέρα τους στο 

δρόμο. Τα φυτά και η μουσική από μια 

βιτρίνα γεμάτη παιχνίδια τράβηξε την 

προσοχή του Πέτρου κάνοντας το παιδί να 

τρέξει προς το μέρος της. Εκεί είδε το 

σιδηρόδρομο με το τρένο να ταξιδεύει πάνω 

στις ράγες περνώντας μέσα από βουνά και 

ποτάμια. Από εκείνη τη μέρα ο Πέτρος 

ρωτούσε καθημερινά τη μαμά του πότε θα 

γυρίσει ο πατέρας του για του αγοράσει το 

σιδηρόδρομο. Κάθε μέρα το παιδί 

ονειρευόταν να έρθει ο πατέρας του από τα 

ξένα. 

 

    Διαφορετικό τέλος  στο  πλαίσιο της 

δημιουργικής γραφής 

1. Οι μέρες περνούσαν και μαζί τους 

περνούσαν και οι γιορτές. Ο μεγάλος 

σιδηρόδρομος μαζεύτηκε και ο 

υπάλληλος τον αποθήκευσε 

προσεχτικά στο κουτί του. Με τον 

καιρό ο Πέτρο είχε αρχίσει να 

πιστεύει ότι ο αγαπημένος του 

πατέρας δεν θα γυρίσει σπίτι 

σύντομα. Κάθε βράδυ ονειρευόταν 

το τρένο να τρέχει στις γραμμές και 

να χάνεται μέσα στα βουνά. Και έτσι 

κύλισε ένας χρόνος και ο 

σιδηρόδρομος ξαναβγήκε από το 

κουτί κολλώντας τα παιδιά στη 

βιτρίνα του παιχνιδάδικου να το 

χαζέψουν. Όλα μαζεύτηκαν εκτός 

από τον Πέτρο πλέον σίγουρος ότι 

δεν θα τον αποχτήσει ποτέ. Το ρολόι 

χτύπησε 12:00 η ώρα. Ήταν πλέον 

Χριστούγεννα. Τα παιδιά 

ετοιμάστηκαν να πάνε για ύπνο , 

όταν άκουσαν την πόρτα να χτυπάει. 

Κοιτάχτηκαν και απότομα 

πετάχτηκαν και τα δύο φωνάζοντας. 

¨ Ο μπαμπάς ! ¨ . Πόσο δίκιο είχαν ! 

Τα άμοιρα παιδάκια έπεσαν στην 

αγκαλιά του πατέρα με δάκρυα 

χαράς. Εκείνος , αφού τα αγκάλιασε 

και τα φίλησε τους έδωσε δύο 

μεγάλα πακέτα με δύο τεράστιου 

φιόγκους. Η Αγγελικούλα είχε ένα 

ολοκαίνουργιο παλτό και μια μεγάλη 

κούκλα. Ο Πέτρος ξετύλιξε βιαστικά 

την κορδέλα και έσκισε άτσαλα το 

χαρτί. Το αγαπημένο του παιχνίδι 

είχε έρθει στο σπίτι του. Τώρα 

μπορούσε να παίζει με τον 

σιδηρόδρομο του χωρίς να τον 

κοιτάει από την βιτρίνα. Ο πατέρας 

εξήγησε έπειτα ότι του έτυχε μια 

πολύ καλή δουλειά και μάζεψε 

πολλά λεφτά. Οι γιορτές τους βρήκαν 

όλους αγκαλιά και ευτυχισμένους.                                                         

                            Ιωάννα Παπακώστα 

 

 

2. Τα φετινά Χριστούγεννα έφτασαν . ο 

πατέρας των παιδιών  ακόμα να 

φανεί .Παρ’ όλα αυτά τα παιδιά είναι 

χαρούμενα  και δεν χάνουν την 

ελπίδα τους για  τον πατέρα τους 

αλλά και για τα δώρα τους ,όπως 

προσπαθεί να μην την χάσει και η 

μητέρα των παιδιών . 

 Την ξεχωριστή αυτή μέρα η οικογένεια 

γευματίζει ένα φτωχικό γεύμα . Ξαφνικά 

κάποιος χτυπά την ξύλινη πόρτα του σπιτιού. 

Ποιος να ναι ; Ο πατέρας !Μόλις τον αντίκρισε 

η γυναίκα του έβαλε τα κλάματα και τον 

σφιχταγκάλιασε. Επιτέλους ένιωθε ασφάλεια 

και χαρά .Τα παιδιά, όταν άκουσαν την 
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μητέρα να κλαίει έτρεξαν αμέσως να δουν τι 

συμβαίνει . Ήταν ο ένας και μοναδικός τους  

πατέρας, τον οποίο αναγνώρισαν αμέσως από 

το γέλιο του.. Τότε τον αγκάλιασαν σαν και 

αυτά και γευμάτισαν όλοι μαζί .  

Η επιστροφή του πατέρα τα έκανε να 

ξεχάσουν τα δώρα και τα παρακίνησε να 

ασχοληθούν με αυτόν   , ο οποίος 

παρεμπιπτόντως  είχε πάθει ένα ατύχημα. Το 

μικρό κοριτσάκι παρατηρούσε τον πατέρα της 

και είδε πως του έλειπε το ένα χέρι. Όταν  τον 

ρώτησε τι έχει συμβεί, ο ίδιος απέφυγε  την 

ερώτηση αλλάζοντας θέμα.  

 Μέρες με τις μέρες , χρόνο με τον  χρόνο , 

μήνες με τους μήνες η οικονομική κατάσταση 

της οικογένειας άρχισε να χειροτερεύει  . Ο 

πατέρας μη  έχοντας το ένα του χέρι και η 

μητέρα λόγω του ότι ο κόσμος  γνώριζε  πως ο 

σύζυγός  της είχε  πάει στην εξορία, την 

απέφευγε και έτσι ούτε την ίδια όπως ούτε 

και τον σύζυγό την δεν τους προσλάβαιναν σε 

καμία εργασία .Αφού πέρασαν εφτά ημέρες 

χωρίς φαγητό, η οικογένεια ξεψύχησε . Μόνο 

το ένα μέλος επέζησε. Το μικρό αγοράκι. Το 

μικρό παιδί βλέποντας την οικογένεια νεκρ΄ξ, 

έβαλε τα κλάματα και ανέβηκε στην σοφίτα. 

Εκεί ο χώρος ήταν άδειος, όμως πολύ ζεστός. 

Ο μικρός κοιμόταν εκεί επί δύο εβδομάδες 

και ζητούσε ψωμί από τον καλύτερό του φίλο. 

Όμως κάποια στιγμή άρπαξε ένα μικρόβιο 

από τη νεκρή του οικογένεια κι έτσι έλαβε 

τέλος και η δική του ζωή. 

                         Αλεξάνδρα Μπουμπάρ 

                Μυθιστορήματα 

1. Άλκη Ζέη ¨ Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες 

της ¨  

 

Η Άλκη  Ζέη είναι  Ελληνίδα πεζογράφος και 

συγγραφέας. Έχει βραβευτεί για το έργο της 

από την Ακαδημία Αθηνών , ενώ βιβλία της 

έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 20 γλώσσες. 

Η Κωνσταντίνα είναι το μόνο παιδί που έχουν 

αποκτήσει οι γονείς της , όχι όμως το μόνο 

εγγόνι που έχει αποκτήσει η γιαγιά της , η 

οποία όπως φαίνεται δεν της έχει ιδιαίτερη 

αδυναμία. Ιδιαίτερη αδυναμία έχει μόνο στην 

ξαδέλφη της που δεν βρίσκεται στη ζωή πια. 

Όλα ξεκίνησαν από την πρώτη μέρα που ήρθε 

η Κωνσταντίνα στη ζωή. Οι πιθανότητες να 

ζήσει ήταν ελάχιστες. Κι όμως αυτό το μικρό 

λειψανάκι πήγαινε πια δημοτικό στην Ελλάδα 

, έχοντας και τους δύο γονείς εκπαιδευτικούς. 

Όταν όμως οι γονείς της βρίσκουν καλύτερη 

δουλειά στην Γερμανία την οποία λόγω 

Κατοχής μισεί η γιαγιάς της μετακομίζουν 

εκεί. Η Κωνσταντίνα γράφεται σ’ ένα μεγάλο , 

καινούργιο σχολείο στο οποίο θα γνωρίσει 

την κολλητή της αλλά και ένα άλλο άνθρωπο 

που θα της σταθεί αργότερα : ο Χερ Χάινερ , ο 

οποίος είναι διευθυντής του νέου της 

σχολείου. Ο πατέρας της ήταν 

αποφασισμένος να ξαναφτιάξει τη ζωή του με 

τη μαμά μιας συμμαθήτριας της 

Κωνσταντίνας , ενώ η μαμά της με τον κύριο 

Γιάννη. Σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση 

αποφασίζουν να στείλουν στην Ελλάδα την 

Κωνσταντίνα. Η οποία στη συνέχεια στο 

καινούργιο της σχολείο γνωρίζει έναν μαθητή 

τον Λουμίνη ο οποίος βρίσκεται στην ίδια 

κατάσταση  μ’ αυτήν , μόνο που ο ίδιος 

τυχαίνει να’ ναι και χρήστης ναρκωτικών , την 

οποία σιγά σιγά θα μπλέξει στο ύπουλο αυτό 

παιχνίδι... 

Και ποιος ξέρει μπορεί και να επιβίωσε 

μπορεί και όχι... 

Είναι ένα βιβλίο το οποίο θα σε 

προβληματίσει και θα σου επηρεάσει τον 

τρόπο σκέψης ως προς τα προβλήματα που 

δημιουργούνται στους σημερινούς έφηβους. 

Σου γεννά συναισθήματα άγχους , αγωνίας , 

οργής αλλά και ελπίδας. Το σπουδαιότερο 

του σημείο κατά την άποψη μου η 

προσπάθεια της γιαγιάς της να καταφέρει να 

σώσει την εγγονή της από τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζει.                                                                                        

Αλεξάνδρα Μπουμπάρ  

2.ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Το διπλό βιβλίο είναι ένα μυθιστόρημα του 
Δημήτρη Χατζή το οποίο τυπώθηκε από τις 
εκδόσεις Καστανιώτη στην Αθήνα, το 1977. 
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Ο Δημήτρης Χατζής γεννήθηκε στα Γιάννενα 
το 1914 ενώ στα γράμματα εμφανίστηκε το 
1946. Ενταγμένος ιδεολογικά στο χώρι της 
Αριστεράς, Ο Χατζής μετά το τέλος του 
εμφύλιου πολέμου εγκαταστάθηκε στις 
ανατολικές χώρες, όπου έζησε ως και την 
πτώση της Δικτατορίας. 

Το διπλό βιβλίο είναι ένα χαρακτηριστικό 
έργο το οποίο μας μεταφέρει στο χθες 
προσφέροντάς μας μια ποιοτική 
προσομοίωση της τότε εποχής. Το κεντρικό 
θέμα του μυθιστορήματος είναι η ζωή του 
Κώστα και οι σκέψεις του οι οποίες ια 
προβληματίσουν όλους του σύγχρονους 
ανθρώπους. Μέσα από τον Κώστα 
παρουσιάζονται ποικίλα πρόσωπα τα οποία 
σχεδιασμένα με ζωντάνια και εσωτερική ζωή, 
έχουν καταφέρει να αφήσουν τον 
ανθρωπισμό τους μέσα στα εργοστάσια της 
κοινωνίας. Το έργο μας ταξιδεύει στην 
Γερμανία καθώς όμως και στην Ελλάδα μέσα 
από αναχρονισμούς. 

Ο κεντρικός ήρωας καθώς έχει υποστεί την 
τρομαχτική πλευρά της ζωής μέσα από την 
φτώχεια και των θάνατο θα μεταναστεύσει 
στην Γερμανία για ένα καλύτερο αύριο. Όμως 
για τον Κώστα τα πράγματα παρουσιάζονται 
αλλιώς. Το χρήμα, μια στέγη και κάλυψη των 
βασικών αναγκών δεν σημαίνουν τίποτα για 
εκείνον. Η μοναξιά τον έχει εξουδετερώσει. 

Μέσα από το μυθιστόρημα μας διηγείται 
αναλυτικά την καθημερινότητά και τις 
βαθύτερες σκέψεις του. Οι συνέπειες της 
μετανάστευσης, η αποξένωση από την 
πατρίδα και η απώλεια της προσωπικής 
ταυτότητας είναι πια η ζωή του ήρωα. Ο 
Έρωτας, η αληθινή αγάπη επίσης δεν 
κατάφερε να τον εμψυχώσει ώσπου και αυτή 
τα παρατήσει.Τι θα απογίνει άραγε ο ήρωας 
και κυρίως τι θα απογίνει η σημερινή 
κοινωνία; Η απάντηση βρίσκεται εδώ και η 
τελευταία λέξη δεν ειπώθηκε ακόμα. 

              Νικόλας Μπατζέρη  

          3. <<Harry Poter>> 

Το καινούργιο βιβλίο Harry Poter της 
διάσημης συγγραφέας J.K Rowling έκανε 
θραύση στην αγορά ξεσέρνοντας τα τέσσερα 
εκατομμύρια αντίτυπα. Το βιβλίο αυτό έχει 
ως τίτλο “Χάρυ Πότερ και το καταραμένο 
παιδί”. Μας μιλάει για τον Χάρη ο οποίος 

εργάζεται σκληρά στο Υπουργείο μαγείας. 
Καθώς και για και οικογενειακή κληρονομιά 
που ποτέ του δεν θέλησε. Τέλος αυτό το 
βιβλίο, έχει πολύ καλές κριτικές και σύντομα 
θα παιχτεί και στους κινηματογράφους. 

                                          Ιωνάς Λάζαρος 

 
           ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΛΙΑΔΑΣ 

1. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΡΑ 

 Αίμα πολύ έχει ήδη  χαθεί 

Και ύβρη από τον Αχιλλέα έχει διαπραχθεί. 

Ο Έκτωρ  λίγο πριν πεθάνει  

Με λόγια  θλιβερά θα μας συνεπάρει. 

Του Αχαιού  ο θάνατος πλησιάζει   

Από τον Αλέξανδρο που θηρία δαμάζει. 

Όμως όλα αυτά δεν είναι τόσο απλά   

Καθώς βοήθεια θα έρθει από ψηλά. 

Από τον Απόλλωνα που στα ποδιά είχε φτερά  

Και σε λίγο του Αχιλλέα την ψυχή θα 

λησμονά. 

Αχχχ ! Αχιλλέα τώρα σίγουρα θα πεθαίνεις.  

Αλλά δοκίμασε  τους θεούς να καλοπιάσεις 

 μήπως και καταφέρεις να τους ξεκάνεις  

αλλά άσε καλύτερα ό,τι σου είπα τώρα πρέπει 

να ξεχάσεις. 

Ωχχχ! Τώρα φοβάμαι μην κάποιος κεραυνός 

πέσει 

 και στου ΄Αδη το σπίτι βρω κάποια θέση. 

 

Και τώρα που τα λέμε μην ξεχάσω !  

Έκτωρ τρανέ βλέπω η ψυχή σου στον ‘Αδη 

κάνει χαβαλέ  

Κοίτα να μου βρεις θέση καλή  
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Διότι κάτι  μου λέει πως σε λίγο θα είμαι  εκεί. 

Έλεος αυτός ο Δίας νομίζει πως μπορεί όλους 

μας να τυραννά 

 αλλά κάτι μου λέει πως της Ήρας την 

παντόφλα δεν πρέπει να ξεχνά. 

 

Ααα! Και κάτι τελευταίο !! Η Ήρα λέει πως 

απόψε δεν θα είναι εκεί, καθώς διοργανώνει 

πάρτι σε ένα χρυσό σύννεφο με το Δία μαζί. 

                                        Νικόλας Μπατζέρη   

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΚΤΟΡΑ 

Ο Πάτροκλος από των θεών το χέρι ξεψυχεί 

Αλλά ο Έκτωρ από του Αχιλλέα το σπαθί. 

Ο Πάτροκλος από δικό του λάθος πεθαίνει ,  

Κι ο Έκτωρ με την Αθηνά μεταμορφωμένη 

Κι έτσι του Πατρόκλου το σώμα με νέκταρ θα 

καλυφθεί,  

Ενώ του Έκτορα από τα ζώα θα συρθεί. 

Κωνσταντίνος Ντασκάλου  

Λένε πως ο έρωτας 

Λένε πως ο έρωτας πονάει  

και πως σε βάζει κάτω  

αν δεν έχεις τον κατάλληλο  

ή κάποιον που δεν σε θέλει πραγματικά  

και να σε  παίζει και  να σε αφήνει μετά  

σαν χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο . 

αλλά λένε επίσης πως ο έρωτας  

σε ζωντανεύει, σε κάνει να νιώθεις ελευθερία  

να νιώθεις πως μετά τον θάνατό  υπάρχει 

η ζωή των ερωτευμένων  που μπορεί 

να κάνει πράγματα που δεν πρόλαβες να 

κάνεις  

να πεις δυο, τρεις φορές συγνώμη  

 και να συγχωρέσεις .  

Λένε πως ο έρωτας …  

Ένα κείμενο για την Παγκόσμια Ημέρα 

Ποίησης      

Μαρσέλα Μεμίκος  

 Φωτογραφία: Ιβάν Ιβάνοβ 

 

ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Το τμήμα Α4 στο μάθημα της Λογοτεχνίας, με 

αφορμή το απόσπασμα  με τίτλο «η ζωή στη 

Σύμη» από την «Αστραδενή» της Ευγενίας 

Φακίνου ερεύνησε, παρουσίασε και 

αναπαρέστησε αρκετά παλιά ομαδικά 

παραδοσιακά παιχνίδια. Σας παρουσιάζουμε , 

λοιπόν κάποια από αυτά κι ελπίζουμε να τα 

απολαύσετε όσο κι εμείς: 

 Πεντόβολα 

Mαζεύουμε πέντε πέτρες (κατά προτίμηση 

στρογγυλές λείες και άσπρες ) και ξεκινάμε το 

παιχνίδι: παίρνουμε μία από τις πέντε και την 

πετάμε στον αέρα προσπαθώντας με γρήγορη 

κίνηση να πιάσουμε άλλη μία (όσο η άλλη 

είναι στον αέρα ) από κάτω και να μείνουμε 

με δύο πέτρες στο ένα χέρι στο πρώτο στάδιο. 

Αν καταφέρουμε αυτό συνεχίζουμε πετώντας 

μία  πέτρα στον αέρα προσπαθώντας να 

πιάσουμε άλλες δύο από κάτω και εν τέλει να 

έχουμε τρεις στο χέρι. Αν καταφέρουμε και 

αυτό επαναλαμβάνουμε την ίδια κίνηση 

προσπαθώντας να πιάσουμε τρεις και στη 

συνέχεια και τις τέσσερις πέτρες μαζί με αυτή 

που πετάμε στον αέρα. Αν δεν καταφέρουμε 
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να το κάνουμε αυτό συνεχίζει ο επόμενος 

παίχτης. Στο επόμενο στάδιο του παιχνιδιού 

εργαζόμαστε ως εξής:σχηματίζουμε μία 

γέφυρα με το αριστερό μας χέρι ώστε ο 

αντίχειρας να βρίσκεται απέναντι των άλλων 

δακτύλων και συνεχίζουμε να πετάμε μία 

πέτρα στον αέρα προσπαθώντας (με το δεξί 

πάντα) να περάσουμε κάτω από τη γέφυρα 

μία πέτρα από τις υπόλοιπες. Αυτό 

συνεχίζεται μέχρι να περάσουμε και τις 

τέσσερις πέτρες κάτω από τη γέφυρα και να 

μείνουμε  με τη μια{αυτή που πετάμε στον 

αέρα}στο χέρι. Νικητής είναι αυτός που θα 

τελειώσει τα παραπάνω πρώτος! 

Τριότα  
Σχεδιάζονταν πάνω σε μια πλακουδερή  
πέτρα και παίζονταν σαν τη σημερινή τρίλιζα 
{χρησιμοποιούσες τρία αντικείμενα ώστε να 
τα τοποθετήσεις σε ευθεία γραμμή} 
Παρόμοια και η εννιάρα 

 

Τσελίκα - Τσουμάκα - Τσιλίκι - Λιγκρίν 
Αποτελείται από δυο ξύλα , την τσελικά και 
την τσιουμάκα{στα τουρκ.Celik=μικρή 
ράβδος, σκληρός, ατσάλι 
και comak=ρόπαλο}.Το μικρό ξύλο ήταν 
μυτερό στις άκρες και είχε μήκος περίπου 10 
εκ. Το μεγάλο ξύλο το ονόμαζαν τσιλικόξυλο. 
Με το μεγάλο ξύλο . Έβαζαν στο έδαφος το 
μικρό ξύλο και προσπαθούσαν να το 
σηκώσουν όρθιο και να το χτυπούν και να το 
έχουν στον αέρα συνέχεια. Μετά το 
χτυπούσαν να πάει όσο πιο μακριά 
μπορούσαν. Μετρούσαν την απόσταση με 
βήματα και τα πολλαπλασιάζανε με τα 
χτυπήματα που κάναν στον αέρα. 

Εφτάπετρο 
Μία μπάλα, μια στοίβα από εφτά πέτρες 
τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη και δυο 
ομάδες παιχτών (3-6 άτομα ανα ομάδα) 
Η μια ομάδα έριχνε την μπάλα προς την 
πλευρά που ήταν στημένες οι εφτά πέτρες με 
σκοπό να τις ρίξει. Άν τις έριχνε , 
προσπάθούσε να τις ξαναστήσει χωρίς οι 
παίκτες της άλλης ομάδας να μπορέσουν να 
τους κάψουν (δηλ. να τους πετύχουν με την 
μπάλα ) . Αν το κατάφερναν , πέρναν ένα 
πόντο και ξαναπαίζαν . Αν όχι , οι ομάδες 

αλλάζαν ρόλους. 

 

Κρυφτό  
Μετά από κλήρο , ένας παίκτης τα "φυλούσε" 
(δηλ. μετρούσε μέχρι ένα αριθμό με κλειστά 
μάτια) . Σ' αυτό το χρονικό διάστημα , οι 
άλλοι παίκτες κρυβόντουσαν . Αυτός που τα 
φύλαγε είχε σκοπό να βρεί έναν παίκτη . 
Μόλις τον έβρισκε , τα φύλαγε αυτός. 

Κρυφτοτενεκές 
Παιζόταν σαν το κρυφτό. Στη θέση του 
παιδιού που φυλάει, ένα παιδί κλωτσά έναν 
τενεκέ δυνατά και ύστερα τρέχει να τον 
πιάσει. Μέχρι να γίνει αυτό οι άλλοι 
κρύβονται και μετά ψάχνει να τους βρει! 

Τουφεκόξυλο 
Ήταν κάποιο ξύλο που έμοιαζε με τουφέκι 

Ξυλοπόδαρα 
Είναι τα γνωστά ξύλα που προσθέτουν ύψος 
στον παίχτη 

Τυφλόμυγα - τυφλοπάνι 
Με το κεφαλομάντηλο ,συνήθως   της μάνας, 
παιζόταν το τυφλοπάνι . Ένας παίκτης έδενε 
τα μάτια του με το πανί αυτό και 
προσπαθούσε να πιάσει κάποιον από τους 
άλλους παίκτες . Όταν τον πιάσει πρέπει να 
βρει πως τον λένε . Μετά αυτός κάνει την 
τυφλόμυγα κτλ 

Μπίλιες 
(ιταλ.biglia). Γενικά ήταν ένα παιχνίδι, που 
απαιτούσε ευστοχία, η οποία επιβραβευόταν 
κερδίζοντας τις μπίλιες του αντιπάλου. 
Υπήρχαν πολλά παιχνίδια με μπίλιες όπως: 
κυνηγητό, μπιλιάρδο, τρίγωνο και μπάζ. Εκτός 
από τις ακριβές φαντασμαγορικές μπίλιες του 
εμπορίου, τα ίδια παιχνίδια παίζονταν με 
κουκουμπέλες (τα κακατσίδια του δέντρου). 

Στεφάνι και Αγκλιδέρα - Κύλα 
Παιχνίδι με 2 παίκτες και άνω. Ο κάθε παίκτης 
είχε ένα στεφάνι μεταλλικό (στεφάνι 
βαρελιού ή κάτι παρόμοιο) και ένα ραβδί . Το 
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ένα άκρο του ραβδιού ήταν κατάλληλα 
διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να στηρίζεται 
εκεί το στεφάνι. Στόχος των παικτών ήταν να 
μεταφέρουν το στεφάνι κυλώντας το με την 
βοήθεια του ραβδιού. Ποιο δύσκολος γινόταν 
ο χειρισμός όταν ο δρόμος ήταν ανώμαλος. 

Πατώ 
Είναι ένα ατομικό παιχνίδι. Τα 
παιδιά σχηματίζουν το παρακάτω σχήμα στο 
έδαφος: 

6 

4 5 

3 

1 2 

Ο παίκτης πηδά με κλειστά μάτια , με ένα ή 
δύο πόδια , ανάλογα με το τετράγωνο στο 
οποίο πρέπει να πατήσει .Τελειώνοντας κάθε 
προσπάθεια ρωτά: Πατώ; .Εάν η απάντηση 
είναι θετική ,δηλαδή αν πατα διαχωριστικές 
γραμμές χάνει και βγαίνει από το παιχνίδι .Αν 
είναι αρνητική ,συνεχίζει έως ότου χάσει .Για 
κάθε επιτυχημένη προσπάθεια σημειώνεται 
υπέρ του παίχτη ένας πόντος . 

Τσουβαλοδρομίες 
Ήταν αγώνας δρόμου με τους παίκτες να 
βρίσκονται μέσα σε τσουβάλια (από την μέση 
και κάτω). Στόχος του παιχνιδιού ήταν να 
φτάσει κανείς πρώτος στο τέρμα , ουσιαστικά 
χοροπηδώντας. 

Μπερλίνα 
Παιχνίδι από 4 παίκτες και πάνω 
Ένα παιδί κάνει την Μπερλίνα. Σ' ένα άλλο 
παιδί λένε μυστικά (στ' αυτί) τα υπόλοιπα 
παιδιά κάτι καλό ή κακό για το παιδί που 
κάνει την Μπερλίνα. Η Μπερλίνα κάθεται 
στην μέση και τα άλλα παιδιά γύρω. Αυτό το 
παιδί ακούει τα μυστικά των άλλων παιδιών 
τα λέει δυνατά στην Μπερλίνα χωρίς να 
αποκαλύπτει ποιος του το είπε. Η Μπερλίνα 
πρέπει να βρει ποιος έκανε το κάθε 
χαρακτηρισμό για αυτήν για να κερδίσει. 
Μετά Μπερλίνα θα γίνει ο πρώτος που θα 
βρει. 'Αμα δεν βρει κανένα συνεχίζει την 
Μπερλίνα. Αυτό το παιχνίδι είναι ενδιαφέρον 
γιατί μπορείς να πεις την γνώμη σου χωρίς να 
πειράξεις τον άλλον. 

Το Μπιζζζ! 

Μαζεύονται τα παιδιά και αποφασίζουν ποιος 

θα τα "φυλάει". Αυτός λοιπόν κάθεται σ' ένα 

σκαμνί ή στέκει σκυφτός και βάζει το δεξί του 

χέρι κάτω από την αριστερή του μασχάλη, 

κρατώντας την παλάμη ανοιχτή προς τα 

επάνω, ενώ με το αριστερό του χέρι κρατάει 

κλειστά τα μάτια του.  

Οι άλλοι παίκτες στέκονται προς τ' αριστερά 

του και ένας απ' αυτούς τον πλησιάζει, του 

χτυπάει την ανοιχτή παλάμη και ύστερα 

απομακρύνεται μαζί με τους άλλους. Όλοι 

χοροπηδούν γύρω του και στριφογυρίζουν το 

δάχτυλο τους φωνάζοντας "Μπιζζ!" όπως 

κάνει η μέλισσα. Αυτός που τα φυλάει πρέπει 

να μαντέψει ποιος τον χτύπησε. Αν τον 

ανακαλύψει, τότε αυτός παίρνει τη θέση του 

αλλιώς το παιχνίδι συνεχίζεται κατά τον ίδιο 

τρόπο. 

                     Οι μαθητές  του Α4  

  

 

Κατασκευάζοντας  σαπούνια ! 

 

   Οι μαθητές του Α2, με βάση το κείμενο << Η 
ζωή στη Σύμη>> της Ευγενίας Φακίνου, που 
μελετήσαμε στο μάθημα της λογοτεχνίας μαζί 
με την κ. Καραστάθη, αποφασίσαμε να 
κατασκευάσουμε σαπούνια.  Η ιδέα αυτή 
προήλθε μετά από συζήτηση που είχαμε για 
τις διαφορές στη ζωή στο νησί και στην πόλη.  
Το ενδιαφέρον μας κέντρισε η διαχείριση του 
σαπουνόνερου και γενικότερα του σαπουνιού 
από τους κατοίκους της Σύμης.   

Έτσι στις 8 Μαρτίου σε συνεργασία με την κ. 
Χριστοπούλου ( χημικό του σχολείου) 
φτιάξαμε σαπούνια ακολουθώντας την κρύα 
μέθοδο.  Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία από 
την οποία μάθαμε πολλά πράγματα. 

Σταυρούλα  Σερεβέτα - Ράνια Κρυστάλλη                                                                                                                                     
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                   ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ 

 Πότε παρουσιάζεται – Ιστορία 

Παρόλο που ο καταναλωτισμός συνήθως 
συνδέεται με τον καπιταλισμό και τον Δυτικό 
κόσμο, εντούτοις είναι πολυπολιτισμικός και 
μη γεωγραφικός, όπως φαίνεται σήμερα π.χ. 
στο Τόκιο, τη Σινγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, 
την Ταϊπέι, το Τελ Αβίβ και το Ντουμπάι. Ο 
καταναλωτισμός με την έννοια της αγοράς και 
κατανάλωσης υλικών αγαθών πέρα από τις 
βασικές ανάγκες είναι όσο παλιός είναι και οι 
παλαιότεροι πολιτισμοί (πχ. Αρχαία Αίγυπτος, 
Βαβυλώνα και Αρχαία Ρώμη). Από τότε που 
έκανε την εμφάνισή του ο καταναλωτισμός, 
πολλοί άνθρωποι και ομάδες αναζήτησαν 
συνειδητά εναλλακτικούς τρόπους μέσω μιας 
πιο απλής ζωής. 

Αν και ο καταναλωτισμός δεν είναι 
καινούργιο φαινόμενο, επεκτάθηκε ευρέως 
τον 20ό αιώνα και ιδιαίτερα τις τελευταίες 
δεκαετίες, υπό την επίδραση του 
νεοφιλελευθερισμού και της 
παγκοσμιοποίησης. 

Ο καταναλωτισμός, με την έννοια της 
κατανάλωσης αγαθών πέρα από τις βασικές 
ανάγκες, συνήθως δεν συνδέεται με τους 
λεγόμενους "πρωτόγονους" λαούς. 

Αιτίες 

  Πρόοδος της επιστήμης – ανάπτυξη 
της τεχνολογίας 

 Υπερπαραγωγή, χρήση μηχανής 
 Οικονομικά συμφέροντα, πολιτικά 

συμφέροντα 
 Υλιστική εποχή 
 Άνοδος βιοτικού επιπέδου 
 Γρήγορος ρυθμός ζωής 
 Σύγχρονος τρόπος ζωής 
 Αλλοτρίωση 
 Μόδα, εγωισμός, τάση 

αυτοπροβολής, ματαιο-
δοξία,κενοδοξία  

 Ταύτιση 
 Βομβαρδισμός διαφημίσεων – 

ψεύτικες ανάγκες  
 Ελκυστικές προσφορές / 

συσκευασίες προϊόντων 
 Ευκολίες πληρωμής 
 Ανόητα πρότυπα, μίμηση  
 Ιδανικά, στόχοι, υλικός 

ευδαιμονισμός  

 Ηθικός προσανατολισμός – βάσεις - 
αξίες 

 Ουσιαστικά ενδιαφέροντα 
 Αδυναμία ικανοποίησης των 

ουσιαστικών αναγκών του ανθρώπου  
υποκατάστατα  καταναλωτισμός 

 Άδεια – κενή ζωή 
            Διασκέδαση - ψυχαγωγία 

 Μορφές καταναλωτισμού 

Ο καταναλωτισμός είναι η τάση που 
χαρακτηρίζει τους πολίτες μιας 
καταναλωτικής κοινωνίας για υπερβολική 
κατανάλωση των αγαθών.  Περιγράφει μια 
κατάσταση όπου η χρήση των φυσικών πόρων 
από τα μέλη ενός οικοσυστήματος ξεπερνάει 
την ικανότητα του ίδιου του οικοσυστήματος 
να παραμείνει βιώσιμο.  Μια παρατεταμένη 
υπερκατανάλωση πόρων οδηγεί σε 
αναπόφευκτη υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος.  Επί του παρόντος, οι 
αναπτυγμένες χώρες του κόσμου 
καταναλώνουν σε ποσοστό 32 φορές 
περισσότερους πόρους από ότι το υπόλοιπο 
5,5 δις.  του αναπτυγμένου κόσμου.  Το 
οικολογικό κίνημα συχνά υποστηρίζει ότι η 
κατανάλωση ανά άτομο, ή το οικολογικό 
αποτύπωμα του κάθε ατόμου, είναι κατά 
κανόνα χαμηλότερο στις φτωχές απ’ ότι στις 
πλούσιες χώρες.  Ο παγκόσμιος πληθυσμός 
μπορεί να χωριστεί σε τρεις κατηγορίες: 

α) τους καταναλωτές   

β) αυτούς με μέσο εισόδημα και 

γ) τους φτωχούς. 

Η διάκριση γίνεται με την κατ’ άτομο 
κατανάλωση των φυσικών πόρων, τις 
εκπομπές ρύπων και την καταστροφή των 
οικοτόπων, αλλά για πρακτικούς λόγους 
χρησιμοποιούνται δύο κριτήρια, το μέσο 
ετήσιο εισόδημα και ο τρόπος ζωής. 

 

 Συνέπειες 

 

 Παράλογη αύξηση των ανθρώπινων 

απαιτήσεων 

  Αλαζονεία, πλεονεξία, απληστία 

 Αισχροκέρδεια, απάτες, κλεψιές, 

εγκληματικότητα, βία 

 Αλλοτρίωση της εργασίας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BA%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%8A%CF%80%CE%AD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CE%BB_%CE%91%CE%B2%CE%AF%CE%B2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B2%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
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 Άρση των ουσιαστικών ανθρώπινων 

ενεργειών και δημιουργικότητα 

 Παθητικοποίηση 

 Πληθωρισμός, ανεργία 

 Υποβάθμιση- αλλοτρίωση 

ανθρώπινων σχέσεων και 

ανθρώπινης επικοινωνίας 

 Ψευδαισθήσεις 

 Εγωισμός, ατομικισμός, προσωπικό 

συμφέρον, ιδιοτέλεια 

 Φόβοι, ανασφάλειες, άγχος 

 Εξάντληση φυσικών πόρων 

 Μείωση- εξαφάνιση χλωρίδας – 

πανίδας 

 Μόλυνση – καταστροφή του 

περιβάλλοντος 

 Σκουπίδια, απόβλητα, απορρίμματα 

 Εμπόδιο στην πνευματική – στην 

ηθική αφύπνιση 

 Στη θέση των ιδανικών τα 

καταναλωτικά αγαθά, προϊόντα 

 Ανόητη διαδεδομένη πρακτική: όλα 

πουλιούνται, όλα αγοράζονται 

 Τυποποίηση της συμπεριφοράς – 

«μαζοποίηση» του ανθρώπου 

 Αδιαφορία συμμετοχής στα κοινά 

 Χειραγώγηση εσωτερικής ελευθερίας 

 Καταναλωτική μανία 

 Αναζήτηση νέων υποκατάστατων: 

αλκοόλ, ναρκωτικά, αυτοκτονίες 

 Παραγωγή περισσότερων, 

καλύτερων, χρηστικότερων 

προϊόντων 

 Βελτίωση – εξέλιξη προϊόντων 

 Διεύρυνση δυνατοτήτων επιλογής 

αγαθών, προϊόντων, υπηρεσιών 

 Προσφορά εργασίας, διαφημιστές, 

εργάτες 

 

 Πώς επιδρά η διαφήμιση 

Η διαφήμιση , ως μια τεχνική , προσπαθεί να 

στοχοποιήσει τις επιθυμίες και τις 

προτιμήσεις του κοινού , χρησιμοποιώντας τα 

κατάλληλα μέσα (εικόνα , ήχος , ελκυστικά 

πρότυπα κ.α).Έτσι αποτελεί αναγκαίο 

σύνδρομο της καταναλωτικής κοινωνίας , 

αφού προσπαθεί να βρει τρόπους για να 

προσελκύσει το κοινό με προϊόντα που θα 

κάνουν ευκολότερη , πιο άνετη , 

ενδιαφέρουσα και πρακτικότερη τη ζωή. Με 

αποτέλεσμα η διαφήμιση να έχει θετική 

επίδραση στον καταναλωτισμό και τον βοηθά 

να εδραιωθεί. 

Γκικοπούλη Ελευθερία  

Σερεβέτα Σταυρούλα  

Κρυστάλλη Ράνια 

 

          
 

 Σωστή διατροφή  

Δεν είναι τόσο σημαντική η ποσότητα των 

τροφών και ποτών/αναψυκτικών με ζάχαρη 

που απολαμβάνετε, όσο η συχνότητα 

πρόσληψής τους. Πρέπει να προσέχετε την 

κατανάλωση των κολατσιών και 

αναψυκτικών, αντί να σας ανησυχεί μόνο η 

ποσότητα των σακχάρων στα κύρια γεύματά 

σας. Τα περισσότερα φρούτα είναι όξινα 

(ειδικά τα εσπεριδοειδή). Τα οξέα συνήθως 

εξουδετερώνονται από το σάλιο, αλλά όχι 

όταν τσιμπολογάτε από δω κι από κει, γι’ 

αυτό δεν πρέπει να τρώτε συνεχώς κατά τη 

διάρκεια της ημέρας. 

Ποτά/αναψυκτικά  

Τα δόντια διαβρώνονται όταν η αδαμαντίνη 

των δοντιών διαλύεται από ανθρακούχα 

αναψυκτικά, χυμούς ή ακόμα και κρασί, αφού 

είναι όξινα. Οι επιλογές «χωρίς ζάχαρη» 

προκαλούν εξίσου μεγάλη ζημιά, ειδικά για τα 

μπροστινά σας δόντια, όταν τα καταναλώνετε 

γουλιά – γουλιά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ημέρας μέσα από ποτήρι ή κουτάκι. Το 

ασβέστιο στο γάλα ή στο τυρί βοηθάει στην 
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αναπλήρωση του ασβεστίου που χάνεται 

κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων με 

οξύ. Η ζάχαρη σε οποιοδήποτε ποτό 

τροφοδοτεί συνεχώς την ανάπτυξη βακτηρίων 

που είναι καταστροφικά για την οδοντική 

πλάκα, με αποτέλεσμα την απώλεια μάζας 

κάτω από την επιφάνεια του δοντιού ή τη 

φθορά του δοντιού. Η τανίνη στο τσάι, στον 

καφέ και στο κόκκινο κρασί μπορεί να 

αλλοιώσει το χρώμα των δοντιών σας. Ακόμα 

και τα τακτικά σας διαλείμματα για τσάι 

επηρεάζουν τη λευκότητα των δοντιών  σας. 

-3 τρόποι να καταπολεμήσεις τη δυσάρεστη 

αναπνοή 

1)Κατά τη διάρκεια του τακτικού 

βουρτσίσματος των δοντιών, βουρτσίστε και 

τη γλώσσα σας. Έτσι απομακρύνετε 

περισσότερα βακτήρια από το στόμα σας . 

2) Η πρωινή δυσοσμία της αναπνοής είναι 

αποτέλεσμα της μικρότερης ποσότητας 

σάλιου που παράγεται για τη φυσική έκπλυση 

του στόματός σας κατά τον ύπνο, γι’ αυτό 

κάντε χρήση οδοντικού νήματος το πρωί. 

3) Πιείτε νερό, καθώς αυτό βοηθάει στη 

μείωση της ποσότητας βακτηρίων που 

παραμένουν στο στόμα σας.  

 

Μικρό μυστικό: είναι αλήθεια ότι, εάν 

μασήσετε μία τσίχλα χωρίς ζάχαρη αφού 

φάτε κάτι, θα ενισχύσετε την παραγωγή 

σάλιου  και ότι το σάλιο βοηθάει στην 

εξουδετέρωση των οξέων στο στόμα σας. 

Αυτό όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει το 

σωστό πρόγραμμα βουρτσίσματος και τη 

χρήση οδοντικού νήματος δύο φορές την 

ημέρα. 

IBAN IBANOB 

 ΤOP 10 αξεσουάρ για Gaming PCs κάτω απο 
30€  

1. Ποντίκι GM308A Gaming hvt USB 6 
Keys 

2. Ακουστικό AHP-881 Gaming 

3. Ποντίκι Gaming USB G6 με 
φωτιζόμενο κόκκινο χρώμα 

4. HVT Gaming KB G4000  
5. E blue EmpO13 RGB Mousepad  
6. Original Xiaomi Portable Mouse 

7. Πληκτρολόγιο Gaming KB-78162 hvt 

8. Approx FIRE ποντίκι 

9. Ποντίκι Gaming USB G6 

10. Ακουστικό HX5CH KEEP OUT Gaming 
USB 7.1 

                    Φραγκίσκος Πρίντεζης 

 TOP 5- ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΑ ΦΑΓΗΤΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ 

Ούρα αγελάδας 

Οι Ινδοί θεωρούν ότι ούρα της αγελάδας είναι 

θεραπευτικά και πάρα πολύ θρεπτικά και τα 

καταναλώνουν συχνά. Στην Ινδία μάλιστα 

πωλούνται στα μαγαζιά μαζί με το γάλα και 

γιαούρτι. Μάλιστα μεγάλη εταιρεία στην 

Ινδία εξετάζει το ενδεχόμενο να ανταγωνιστεί 

ισχυρές εταιρείες αναψυκτικών προωθώντας 

τα ούρα αγελάδας παγκοσμίως ως ένα 

θρεπτικό και πολύ γευστικό ρόφημα. 

Balut 

Πρόκειται ουσιαστικά για έμβρυο πάπιας. 

Είναι πολύ δημοφιλές φαγητό στο Βιετνάμ και 

τις Φιλιππίνες και οι κάτοικοι το τρώνε όπως 

τρώμε για παράδειγμα εμείς την πίτσα ή το 

σουβλάκι. Περιμένουν το αυγό να επωάσει 

περίπου τρεις εβδομάδες και το τρώνε όταν 

πλέον έχει τα οστά, τα φτερά και το ράμφος 

του πτηνού, που έχουν αναπτυχθεί εν μέρει. 

Σκορπιοί 

Είναι ένα φαγητό ιδιαίτερα αγαπητό από τους 

κατοίκους της Κίνας και του Βιετνάμ. 

Συνηθίζουν να τηγανίζουν σκορπιούς και να 
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τους σερβίρουν με επικάλυψη σοκολάτας ή 

σε σούπα. 

Τηγανητές  κατσαρίδες 

Στη φάρμα Gene Rurka στο New Jersey, 

γνωστή για τις τολμηρές γευστικές 

δημιουργίες της, οι μεγάλες κατσαρίδες 

συλλέγονται και τηγανίζονται με κουρκούτι 

και σερβίρονται με σάλτσα σόγιας. 

5.Αρουραίοι 

Το είδος του αρουραίου Νutria, που 

κατάγεται από τη Νότια Αμερική, αποτελεί 

μια υγιεινή πρόταση, εναλλακτική του 

κοτόπουλου και το κρέας του χρησιμοποιείται 

σε διάφορες συνταγές, όπως ψητό στα 

κάρβουνα ή κοκκινιστό με πατάτες. 

                                              Έλενα  Ψωμά   

 

                                        ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

1.Ο καθηγητής ζητάει να του γράψουν τα 
παιδιά μια ιστορία που να περιέχει τις 
έννοιες: Θρησκεία, αριστοκρατία, έρωτας και 
μυστήριο. Ο Τοτός σε μόλις πέντε λεπτά είχε 
τελειώσει. Ο καθηγητής έκπληκτος ζητάει να 
διαβάσει την ιστορία. Εκείνος διαβάζει :<<Αχχ 
Θεέ μου (Θρησκεία) η πριγκίπισσα 
(αριστοκρατία) νομίζω πως είναι έγκυος 
(έρωτας) αλλά δεν ξέρω με ποιον (μυστήριο) 

 

2.   Η Κυρία ρωτάει τον Τοτό: 

-Τοτέ, πόσοι είναι οι μαθητές του Χρηστού; 

Ο Τοτός δεν ήξερε και ο Πατέρας του του 
έλεγε  

για να τον βοηθήσει :<< Όσες είναι οι ώρες 
του ρολογιού>>.  

Τότε ο Τοτός κοιτάει το ρολόι και λέει: 

-Έντεκα παρά τέταρτο, Κυρία! 

 

3.Ο Τοτός λέει στον καινούργιο μαθητή του 
σχολείου: 

-Ο καινούργιος διευθυντής δεν σου την 
σπάει; 

-Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Ο γιός του!!! 

Ο Τοτός τότε λέει: 

-Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; 

-Όχι 

-Πάλι καλά! 

 

4.Πάει ένα κοριτσάκι σχολείο με ένα τεράστιο 
καρούμπαλο στο κεφάλι... 

Μα, πού το χτύπησες το κεφαλάκι σου μικρό 
μου; Ρωτάει ο δάσκαλος. 

-Με τσίμπησε μύγα 

-Μύγα; 

-...Ναι αλλά ευτυχώς ο την σκότωσε ο 
μπαμπάς με το φτυάρι. 

 

5.Ο μπέμπης στον μεγάλο αδερφό: 

-Αποστόλη μου δίνεις τλία παγωτίνια: 

-Δε σου δίνω τίποτα! 

-Εάν δεν πεις “Τρία” αντί για “Τλια” 
παγωτίνια δεν παίρνεις! 

-Καλά τότε δώσε μου πέντε! 
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6.-Μαμά γιατί σε πονάει το στομάχι; Ρωτάει ο 
μικρός 

-Γιατί είναι άδειο παιδί μου, απάντησε η 
μητέρα. 

-Εκείνη την στιγμή μπαίνει μια φίλη της 
μαμάς. 

-Μήπως έχεις ασπιρίνη; Με πονάει φοβερά το 
κεφάλι μου! Λέει η φίλη 

-Σας πονάει το κεφάλι γιατί είναι άδειο, λέει ο 
μικρός 

                                      Βίκτωρ Μίκα 
 

 Ανέκδοτα 

1.Είναι ένα γουρουνάκι και ένα αρνάκι. 

-Καλό Πάσχα. Λέει το γουρουνάκι. 

-Ρε άντε πνίξου. 

 

2.Συζητάνε δύο αρνιά και λέει το ένα στο 

άλλο: 

-Πιστεύεις στη ζωή μετά το Πάσχα; 

 

3.– Πού θα πάτε το Πάσχα; 

– Στο σαλόνι μάλλον, γιορτινή μέρα, μην 

τρώμε πάλι στην κουζίνα. 

 

4.Ο Νονός ρωτάει τον Τοτό: 

– Τοτέ, δεν μου λες, πώς θέλεις το πασχαλινό 

σου αυγό; 

– Θέλω να είναι μεγάλο όσο και το κεφάλι 

σου, Νονέ! Αλλά να έχει και κάτι μέσα! 

 

5.Λέω το Πάσχα να μην πάω πουθενά… Λέω 

να κάτσω στα αυγά μου!! 

 

6.Πασχαλινό ανέκδοτο : Μεγάλη Παρασκευή 

στην Εκκλησία... 

Ήταν ένα ανδρόγυνο όπου η γυναίκα ήταν 

πολύ θρήσκα και πήγαινε πάντα 

στην Εκκλησία αλλά ο άνδρας δεν είχε 

πατήσει ποτέ του. 

Η γυναίκα είχε μεγάλο μαράζι που δεν 

κατάφερε ποτέ να κάνει τον Άνδρα της να 

πάει. 

Είχε έρθει το Πάσχα και την Μεγάλη 

Παρασκευή η γυναίκα έκανε πυρετό 40 και 

δεν είχε τη δύναμη να πάει στην Εκκλησία. 

– Πήγαινε εσύ άνδρα μου του λέει γιατί είναι 

μεγάλη αμαρτία να μην πάει κανένας μας 

στην Εκκλησία… 

– Και που θα πάω, δεν ξέρω τι να κάνω, της 

λέει 

– Θα κάνεις ότι κάνουν οι άλλοι, του 

απαντάει, θα 

κάνουν τον 

σταυρό τους οι 

άλλοι θα τον 

κάνεις και εσύ, 

θα σηκώνονται 

οι άλλοι θα σηκώνεσαι και εσύ. 

Τι να κάνει αυτός με τα πολλά πάει στην 

εκκλησία και έτσι έκανε… μόλις έκαναν τον 

σταυρό τους οι άλλοι τον έκανε και αυτός, 

σηκωνόταν οι άλλοι σηκωνόταν, καθόντουσαν 

οι άλλοι καθόταν και αυτός. 

Την ώρα που ήταν να κάνουν την περιφορά 

του επιταφίου, βλέπει να παίρνουν τον 

επιτάφιο, το ευαγγέλιο, τον σταυρό, τις 

λαμπάδες, τα εξαπτέρυγα και να βγαίνουν 

από την εκκλησία. Πιάνει αυτός μια 

κολυμπήθρα που ήταν εκεί και ίσα που 

μπορούσε να την σηκώσει. Την βγάζει έξω και 

ακολουθεί τον επιτάφιο όπως οι υπόλοιποι… 

Όταν περνούσε έξω από το σπίτι του ο 

επιτάφιος φωνάζει στη γυναίκα του που είχε 

βγει στο μπαλκόνι… 

http://www.poly-gelio.gr/category/ανεκδοτα/τοτοσ-ανεκδοτα/#_blank
http://www.poly-gelio.gr/tag/εκκλησια/#_blank
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–Γυναίκα παλαβή είσαι; Σήμερα που έχουν 

μετακόμιση με έστειλες στην Εκκλησία; 

7.-Ένα μοτέρ για τη σούβλα θα ήθελα. 

-Για να την γυρίζει; 

-Γιατί έχετε και για να την πηγαίνει; 

8.-Πώς πέρασες το Πάσχα ;- Τρώγοντας. 

 

9.Ρώτησα ένα αρνί εάν θέλει να έρθει σε ένα 

πασχαλινό πάρτι και μου είπε :Δεν σφάξανε! 

Νίκος Γεωργακόπουλος 

     ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

1.Ο Πάνος  είναι υπάλληλος στους 

σιδηρόδρομους  και φιλοδοξεί να γίνει 

σταθμάρχης. Υποβάλει αίτηση στην υπηρεσία 

του και κάποια στιγμή τον καλούν για να τον 

εξετάσουν . Τον ρωτούν : 

Εξ: Εάν έρχονται δυο τρένα από αντίθετες 

κατευθύνσεις , τι θα κάνει για να αποφύγει 

την σύγκρουση;  

Π: θα σηκώσω  το σήμα ! 

Εξ: και αν δεν έχει σήμα ?  

Π:Θα βγάλω το πουκάμισο και θα το κουνώ  

Εξ: και αν έχει ομίχλη ? 

Π :θα ανάψω έναν φακό και θα κάνω φωτεινό  

σήμα ! 

Εξ :και αν έχει ξεμείνει από μπαταρίες;  

Π: θα ανάψω φωτιά  

Εξ : και αν βρέχει;  

Π: θα φωνάξω τον πατέρα μου  

Εξ θα φωνάξεις τον πατέρα σου;  

Π:ναι θα του πω << έλα πατέρα να δεις μια 

ωραία σύγκρουση >> 

 

 

2.Δυο ηλικιωμένοι άνδρες κάθονται στο 

σαλόνι του σπιτιού και συζητάνε γύρω από τα 

προβλήματα υγείας που τους απασχολούν 

.Λέει ο ένας <<Εγώ βρε Παντελή, ξεχνώ . Η 

μνήμη μου έχει αδυνατίσει πάρα πολύ, δεν 

ξέρω τι να κάνω …>> 

Π: Α , εγώ παίρνω κάτι θαυματουργά χάπια 

και  δεν έχω κανένα πρόβλημα  Θανάση.  

Θ:τι λες βρε παιδί μου , πώς το λένε αυτό το 

θαυματουργό  φάρμακο ; 

Π:εχει ένα δύσκολο όνομα και το ξεχνώ. 

Θύμισε μου εκείνον τον μεγάλο πόλεμο που 

έγινε….  

Θ: ποιον το δεύτερο παγκόσμιο;  

Π:Ό χι , πιο παλιό  

Θ: τον πρώτο παγκόσμιο ; 

Π: όχι , πιο παλαιό  

Θ: τους βαλκανικούς;  

Π: όχι πιο παλιά.. Στην αρχαιότητα  

Θ: τον πελοποννησιακό;  

Π:Όχι , πιο παλιό  

Θ: τον τρωικό 

Π: Αυτός δεν έγινε με αφορμή κάποια 

γυναίκα;  

Θ:ναι την ωραία Ελένη  

Π:-Αυτή βρε  αδελφέ έψαχνα. Και γυρίζοντας 

προς την κουζίνα  φωνάζει :Ελένη, πώς λέγανε 

εκείνο το φάρμακο που δυνάμωνε  τη μνήμη; 

΄Αρτεμις Σπυροπούλου-Σαμπαζιώτη  
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                ΑΘΛΗΤΙΚΑ 

              Υδατοσφαίριση 

 

  

 

 

Η Υδατοσφαίριση είναι ομαδικό άθλημα, το 
οποίο διεξάγεται σε πισίνα, από δύο 
επταμελείς ομάδες - έξι παίκτες και 
έναν τερματοφύλακα. Ο σκοπός του 
παιχνιδιού είναι η επίτευξη τερμάτων με την 
ρίψη της μπάλας μέσα στο τέρμα που 
φυλάσσεται από τον τερματοφύλακα, και 
νικήτρια είναι η ομάδα με τα περισσότερα 
τέρματα. Το παιχνίδι έχει ομοιότητες με 
τη χειροσφαίριση και το χόκεϊ επί πάγου. 
Στην Ελλάδα μεγαλύτερη κατηγορία είναι 
η Α1 Κατηγορία υδατοσφαίρισης ανδρών 

Διεξάγεται από το 1900, αν και από τότε έχει 
αλλάξει πολύ. Συχνά οι κανονισμοί αλλάζουν, 
σε μια προσπάθεια της διεθνούς 
ομοσπονδίας να κάνει το άθλημα πιο κινητικό 
και θεαματικό. Σύμφωνα με μια φήμη, 
κάποτε στις Ινδίες Άγγλοι έφιπποι παίζοντας 
το πόλο από στραβό χτύπημα έστειλαν τη 
μπάλα σε παρακείμενη λίμνη. Οι πολίστες 
βρήκαν την ευκαιρία να βουτήξουν στο νερό 
για να δροσίσουν την μπάλα και διαπίστωσαν 
ότι μπορεί να γίνει ένα ανάλογο παιχνίδι 
μέσα στο νερό. Έτσι, με μια μικρή μπάλα του 
πόλο παίχτηκε για πρώτη φορά πόλο 
σε πισίνα που είχε για τέρματα δυο βάρκες σε 
απόσταση 50 μέτρων. 

Αργότερα ο χώρος μίκρυνε και η μπάλα 
μεγάλωσε. Άγγλοι κολυμβητές με 
φανατικότερο τον Ουίλσον από τη Γλασκώβη 

οργάνωσαν τους πρώτους ανεπίσημους 
αγώνες το 1876. Σε 10 χρόνια συντάχθηκαν οι 
πρώτοι κανονισμοί και έγιναν οι πρώτοι 
αγώνες του πρωταθλήματος. 
Το 1890 παίχτηκε σε ανοικτό κολυμβητήριο 
του Κένσιγκτον ο πρώτος διεθνής αγώνας 
μεταξύ της Αγγλίας και της Σκωτίας. Υπήρχε 
μεγάλος φανατισμός και οι Άγγλοι κέρδισαν 
με 4-0. Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε 
διέδωσε το άθλημα στην Ουαλία και 
την Ιρλανδία. Το 1901 έγινε και ο πρώτος 
διεθνής αγώνας στη Βιέννη με αντιπάλους μια 
ομάδα της Ουγγαρίας και τη Βίνερ Ατλέτικ 
σπορ κλαμπ και το πόλο προστέθηκε στο 
πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων 
το 1900. Μέχρι το 1930 στις ΗΠΑ ήταν 
δημοφιλής μια παραλλαγή του αθλήματος 
όπου παιζόταν με μισοφουσκωμένη μπάλα 
και είχε αντικειμενικό σκοπό την κατοχή της 
για όσο το δυνατό μεγαλύτερο διάστημα. 

Για πολλά χρόνια η Ουγγαρία ήταν η 
βασίλισσα της Ευρώπης και του κόσμου. 
Κατέκτησε τον τίτλο 10 φορές στις 14 πρώτες 
διοργανώσεις. Στη συνέχεια αναδείχθηκαν η 
πρώην Σοβιετική Ένωση και η Γερμανία. Από 
το 1985 συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα και 
η υδατοσφαίριση γυναικών με πρώτη 
πρωταθλήτρια την Ολλανδία. 

Χρίστος Βάρδιας 

Κανόνες 

Η υδατοσφαίριση είναι ομαδικό άθλημα και 
παίζεται σε πισίνα από δυο ομάδες παικτών. 
Κάθε ομάδα έχει 13 ή 15 παίκτες από τους 
οποίους συμμετέχουν οι επτά και 
αντικειμενικός σκοπός της είναι να στείλει την 
μπάλα στα δίχτυα της αντίπαλης ομάδας. Οι 
παίκτες, εκτός του τερματοφύλακα, 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο το ένα 
χέρι στην προώθηση ή τη μεταβίβαση της 
μπάλας που μοιάζει με εκείνη του 
ποδοσφαίρου. 

Σήμερα έχουν γίνει αρκετές τροποποιήσεις σε 
αυτό το άθλημα. Η επίθεση κάθε ομάδας 
διαρκεί 30". Κάθε αγώνας έχει τέσσερις 
περιόδους από 8 λεπτά, ανάμεσα από την 1η 
και 2η περίοδο έχει 1 λεπτό διάλειμμα 
,ανάμεσα στην 2η και 3η υπάρχει ημίχρονο 
που διαρκεί πέντε λεπτά στο οποίο οι ομάδες 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%8A_%CE%B5%CF%80%CE%AF_%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1900
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1876
https://el.wikipedia.org/wiki/1890
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1901
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1900
https://el.wikipedia.org/wiki/1930
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WaterPolo.JPG
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αλλάζουν εστίες και ανάμεσα στην 3η και 4η 
υπάρχει διάλειμμα ενός λεπτού. 

Γκολ επιτυγχάνεται όταν ολόκληρη η μπάλα 
περάσει τη γραμμή του τέρματος που 
βρίσκεται ανάμεσα στα κάθετα και το 
οριζόντιο δοκάρι της εστίας, με την 
προϋπόθεση ότι δεν προωθήθηκε με γροθιά 
και ότι την άγγιξαν τουλάχιστον δυο παίκτες 
εκτός του τερματοφύλακα. Επίσης γκολ 
επιτυγχάνεται και όταν ένας αθλητής περάσει 
τη γραμμή του τέρματος της ομάδας του μαζί 
με τη μπάλα. Νικήτρια είναι η ομάδα που 
πετυχαίνει τα περισσότερα γκολ. Κατάλληλα 
χρώματα θεωρούνται το άσπρο για τη γραμμή 
του τέρματος που πρέπει να απέχει 
τουλάχιστον 30 εκ. από το άκρο της πισίνας, 
το άσπρο για τη γραμμή της σέντρας που 
χωρίζει την πισίνα σε δυο ίσα μέρη, το 
κόκκινο για τη γραμμή του κόρνερ που απέχει 
δυο μέτρα από τη γραμμή του τέρματος και 
το κίτρινο για τη γραμμή του πέναλτι που 
απέχει πέντε μέτρα από τη γραμμή του 
τέρματος. Στην πλευρά της πισίνας όπου 
κινούνται οι κριτές τερμάτων τοποθετείται 
δυο μέτρα μακριά από κάθε γωνία ένα 
ευδιάκριτο χρωματιστό σημάδι. Για το 
διαιτητή πρέπει να υπάρχει αρκετός 
ελεύθερος χώρος, έτσι ώστε να κινείται από 
το ένα ως το άλλο άκρο της μιας πλευράς της 
πισίνας, καθώς και για τους δυο κριτές 
τερμάτων που βρίσκονται στο ύψος των 
γραμμών του τέρματος. Τα τέρματα πρέπει να 
είναι άσπρα, να επιπλέουν στο νερό, να είναι 
γερά συναρμολογημένα και να μη λυγίζουν. 
Έχουν άνοιγμα τριών μέτρων, ενώ το 
οριζόντιο δοκάρι πρέπει να βρίσκεται 90 εκ. 
πάνω από την επιφάνεια του νερού (όταν το 
νερό έχει βάθος πάνω από 1,5 μέτρα) ή 2.40 
από το βυθό της πισίνας (όταν το νερό έχει 
βάθος λιγότερο από 1,5 μέτρα). Τα τέρματα 
είναι εφοδιασμένα με δίχτυ. 

 
Η μπάλα έχει περιφέρεια 68 ως 71 εκ. και 
βάρος 400 ως 450 γραμμάρια. Πρέπει να είναι 
στρογγυλή, καλά φουσκωμένη και εντελώς 
αδιάβροχη. Απαγορεύεται η επικάλυψή της 
με γράσο ή παρόμοιο υλικό. Οι παίκτες των 
δύο ομάδων πρέπει να φοράνε διαφορετικά 
σκουφάκια, συνήθως μπλε ή άσπρο για να 
διακρίνονται και να μη μπερδεύονται οι 
αντίπαλοι, ενώ οι τερματοφύλακες φοράνε 
κόκκινα σκουφάκια. Αν κάποιος παίκτης χάσει 
το σκούφο πρέπει να περιμένει μια διακοπή 
για να βρει ή να τον αντικαταστήσει με άλλο. 
Οι αθλητές φοράνε μαγιό και απαγορεύεται 
να έχουν πάνω τους οποιοδήποτε 

αντικείμενο, ενώ δεν μπορούν να αλειφθούν 
με λάδι. 

Το σκουφάκι του πόλο πρέπει να έχει 
πλαστικά προστατευτικά για τα αυτιά, με 
τρύπες για να ακούγεται η σφυρίχτρα του 
διαιτητή κάτω από το νερό και να δένεται 
καλά από τον παίκτη. Συνήθως είναι μπλε ή 
άσπρο με εξαίρεση τους τερματοφύλακες που 
έχουν κόκκινα. Τα νούμερα έχουν αυστηρή 
αρίθμηση από το 1 μέχρι το 13 ή το 15. Οι 
αριθμοί 1 και 13 (ή 15, ανάλογα) ανήκουν 
μόνο στους τερματοφύλακες 

 

               ‘Αγγελος Μπάμπη 

 Οι θέσεις του πόλο 

Στο water polo (υδατοσφαίριση) συμμετέχουν 
στον αγώνα 6 παίκτες και ο τερματοφύλακας. 
Οι θέσεις των παικτών που παίζουν 
αριθμούνται από το 1 ως το 6 και ο 
τερματοφύλακας είναι το νούμερο 7. Ας 
αναλύσουμε αρχικά τις θέσεις γενικώς. Όπως 
επιτίθεται μία ομάδα, η δεξιά πλευρά της 
ονομάζεται "πλευρά της πάσας" και η 
αριστερή "πλευρά του σουτ". Οι θέσεις 
αριθμούνται ως εξής: Η θέση 1 ονομάζεται 
"extrem (εξτρέμ) της πάσας. Το 2 ονομάζεται 
demi (ντεμί) της πάσας. Το 3 είναι η θέση του 
κεντρικού (ή αμυντικού). Το 4 και το 5 είναι το 
demi (ντεμί) και το extrem (εξτρέμ) του σουτ 
αντίστοιχα ενώ το 6 είναι η θέση του 
φουνταριστού. Τέλος όπως προαναφέρθηκε η 
θέση νούμερο 7 είναι ο τερματοφύλακας. 

Παρακάτω θα γίνει μια μικρή περιγραφή των 
θέσεων. Αρχικά θα αναλυθούν τα extrem. Οι 
δύο αυτές θέσεις επιθετικά είναι η κύρια 
βοήθεια του φουνταριστού ενώ αμυντικά 
είναι όπως λέμε η πρώτη γραμμή άμυνας της 
ομάδας. Κύριος στόχος των παικτών που 
αγωνίζονται σε αυτές τις θέσεις (είτε από τη 
μεριά του σουτ είτε από τη μεριά της πάσας) 
είναι να βοηθούν την επίθεση της ομάδας 
δίνοντας λύση για τελικές πάσες ώστε να 
επιτευχθεί το γκολ. Τα ντεμί αποτελούν 
επιθετικά τη πρώτη πάσα από τον 
τερματοφύλακα είτε τον κεντρικό ώστε να 
μπορέσει να οργανωθεί η επίθεση. Αμυντικά 
είναι οι δύο θέσεις που έχουν καίρια σημασία 
και βοηθούν περισσότερο τον 
τερματοφύλακα και τον κεντρικό να 
αντιμετωπίσουν τα αντίπαλα σουτ. Ο 
κεντρικός (αμυντικός) είναι κατά κύριο λόγο 
αυτός που οργανώνει την επίθεση της 
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ομάδας. Είναι αυτός που πρέπει να βρει 
χώρους για να δοθούν οι κατάλληλες πάσες 
προς τους περιφερειακούς ή τον φουνταριστό 
για να επιτευχθεί κάποιο γκολ. Αμυντικά η 
βοήθεια του είναι πολύτιμη μιας και είναι ο 

 κοντινότερος παίκτης στο τέρμα και μπορεί 
να βοηθήσει στην αποκοπή των αντίπαλων 
σουτ. Τέλος ο φουνταριστός, είναι ο πιο 
κύριος παίκτης για την επίθεση της ομάδας 
του. Είναι αυτός που βρίσκεται πιο κοντά στο 
αντίπαλο τέρμα και μπορεί άμεσα να 
σκοράρει. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη θέση 
του φουνταριστού παίρνονται οι 
περισσότερες αποβολές (των 20 
δευτερολέπτων). 

Αλέξανδρος Βάρδιας 

 Παγκόσμιο πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης 

Το ιστορικό της διοργάνωσης] 

Το πρώτο Παγκόσμιο Λιγκ διεξήχθη 
στην Πάτρα από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 4 
Αυγούστου 2002 και η δοργανώτρια χώρα 
κατέλαβε την τέταρτη θέση, χάνοντας στο 
μικρό τελικό από την Ουγγαρία, με 13-6. Το 
χρυσό μετάλλιο στους άνδρες στο πρώτο 
Παγκόσμιο Λιγκ κατέκτησε η Ρωσία, 
κερδίζοντας την Ισπανία με 10-8. Το 2009 
το Μαυροβούνιο κατέκτησε τον πρώτο του 
τίτλο στους άνδρες. 

Στον τελικό του 2011, οι ΗΠΑ κατέκτησαν τον 
6ο τίτλο στην ιστορία τους στις γυναίκες, 
επικρατώντας με 9-7 στην παράταση της 
Ιταλίας (κ.α. 7-7) στον τελικό στην Κίνα στις 19 
Ιουνίου. 

Φώτης Ζήκο 

 

Συνταγές για το Πάσχα. 

Γλυκό με φρυγανιές 

Υλικά 

 Για το σιρόπι . 

 Ζάχαρη 1 

κιλό 

 Νερό 5 

ποτήρια 

 Λεμόνι 2 κουταλιές σούπας 

Για την κρέμα 

 Γάλα 4 ποτήρια 

 Ζάχαρη 2 ποτήρια 

 Νερό 1 ποτήρι 

 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 12 

κουταλιές σούπας 

 Κορν φλαουρ 4 κουταλιές σούπας 

 Βούτυρο 250 γραμ 

 Αυγά 3 

 Βανίλια 1 

 Αλάτι λίγο 

Για την γαρνιτούρα 

 Σαντυγί (MORFAT Creamy)500 γραμ 

 Ινδική καρύδα1 πακέτο 

Για την βάση 

 Φρυγανιά 3 πακέτα 

Οδηγίες 

Σε ένα τετράγωνο ταψί 40×30 

στρώνουμε 2 στρώσεις φρυγανιές . 

Βράζουμε το σιρόπι για 20 λεπτά και 

το περιχύνουμε . 

Κρέμα 

Στην κατσαρόλα βάζουμε το γάλα , 

το νερό & την ζάχαρη και όταν θα 

είναι χλυαρό θα προσθέσουμε το 

αλεύρι το corn flour και θα τα 

λιώσουμε καλά ανακατεύοντας μέχρι 

να γίνει κρέμα ελαφρώς πηχτή. (σε 

χαμηλή φωτιά) 

Όταν πήξει 

βάζουμε σε 

κομματάκια το βούτυρο και 

συνεχίζουμε το ανακάτεμα . 

Προσθέτουμε την βανίλια και λίγο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2002
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF
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αλάτι. Τέλος όταν κρυώσει λίγο 

βάζουμε 1 – 1 τα αυγά τα 

ανακατεύουμε καλά και αδειάζουμε 

την κρέμα στο ταψί πάνω από τις 

σιροπιαστές φρυγανιές . 

Όταν κρυώσει το βάζουμε στο 

ψυγείο . Σε 4 με 5 ώρες μετά 

χτυπάμε την κρέμα γάλακτος να 

αφρατέψει και καλύπτουμε την 

επιφάνεια ενώ από πάνω 

πασπαλίζουμε με την ινδική καρύδα 

σε όλη την επιφάνεια. 

Σερβίρεται την επόμενη ημέρα για 

να είναι αρκετά κρύο. 

          Προετοιμασία : 50 λεπτά 

             Μαγείρεμα : 15 λεπτά 

           Νίκος Γεωργακόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Συντακτική επιτροπή: 

 Αρχισυντάκτης: Νίκος Γεωργακόπουλος. 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ: Νίκος Γεωργακόπουλος, 

Ιβάν Ιβανόβ, Φραγκίσκος Πρίντεζης 

Συντάκτες: Ράνια Κρυστάλλη, Σταυρούλα 

Σερεβέτα, Αλέξανδρος Βάρδιας, Χρίστος 

Βάρδιας, , Μαρσέλα Μεμίκος, Ιουλία 

Βινιεράτου,  Φραγκίσκος Πρίντεζης, Άγγελος 

Μπάμπη, , Μαρία Αδαμοπούλου, Ιβάν Ιβανόβ 

, Άρτεμις Σπυροπούλου – Σαμπαζιώτη, Βίκτωρ 

Μίκα,Ελένη Ψωμά, Φώτης Ζήκο, Γκικοπούλη 

Ελευθερία , Λάζαρος Ιωνάς, Φιορέλντ 

Μπρέγκου,Αλεξάνδρα Μπουμπάρ, Νικόλας 

Μπατζέρη,  Ιωάννα Παπακώστα, 

Κωνσταντίνος Ντασκάλου και οι μαθητές του 

Α4      

 
 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: 

Κων/να Γεωργίου,  

Κυριακή Θεοχαροπούλου,  

Διονυσία Χρονοπούλου 
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           21Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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