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   Έξεπλα  

       ζει. 3 

Πνιηηηζκόο 

        ζει.  4 

Βηβιία-ηλεκά 

Μνπζηθή  ζει. 5 

Αζιεηηθά  

      ζει. 6 

Πεξηβάιινλ  

           ζει. 7 

Σερλνινγία 

         ζει. 8 

Φπραγσγία  
  Έλζεην  

Σξειό θέθη ζην θεηηλό 
απνθξηάηηθν 
γιέληη ηνπ                                         
ζρνιείνπ 
Σν Λάππεην ζην ξπζκό ηεο 

Απνθξηάο. Καη θέηνο ην ζρνιείν θαη παξά ή θαιύηεξα 
ελάληηα ζηελ θξίζε δελ παξέιεηςε λα θάλεη ην 

θαζηεξσκέλν απνθξηάηηθν γιέληη. Οη καζεηέο  ήξζαλ 

ληπκέλνη θαξλαβάιηα κε θαληαζία θαη ρηνύκνξ, 
γεύηεθαλ ηηο ιηρνπδηέο πνπ είραλ εηνηκαζηεί από πξηλ 

θαη ην έξημαλ ζην ρνξό πνπ ζηε Νάνπζα είζηζηαη  λα 
είλαη ζε παξαδνζηαθό κνηίβν κε ην  δνπξλά θαη ην 

ληανύιη λα θπξηαξρνύλ. ην δηαγσληζκό αλάδεημεο ησλ 
θαιύηεξσλ κεηακθηέζεσλ όινη έκεηλαλ επραξηζηεκέλνη  

αθνύ όινη βξαβεύηεθαλ κε «εηδηθά» βξαβεία. Σελ 

ραξνύκελε αηκόζθαηξα απαζαλάηηζε ν θσηνγξαθηθόο 
θαθόο ηεο εθεκεξίδαο. 

 

 
 

 

Αξγήζακε αιιά ηελ 
θόςακε!!  

 
 

Σελ Σξίηε, 11 Φεβξνπαξίνπ  ε ζπληαθηηθή νκάδα ηεο 

εθεκεξίδαο έθνςε ηελ πίηα 
ηεο, όπσο θαίλεηαη θαη ζην 

θσηνγξαθηθό ζηηγκηόηππν. 
Ο δηεπζπληήο  θ. Γηάλλεο 

Βαξζνινκαίνο ζην ξόιν 

ηνπ δίθαηνπ νινκώληα. 
Λέηε γη απηό ην θινπξί λα 

έπεζε ζην θνκκάηη ηνπ ζρνιείνπ;  
 

 

 
Κηα έξεπλα γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 
καζεηώλ ζε ζέκαηα ζρνιηθήο δσήο 

 ηεο Γέζπνηλαο Ρσκληνπνύινπ 
 

   Η Γπκλαζηηθή αλαθεξύζζεηαη ην πην 
αγαπεκέλν κάζεκα   ησλ καζεηώλ, νη 

πεξηζζόηεξνη από απηνύο παξαδέρνληαη   

όηη δελ δηαβάδνπλ εμσζρνιηθά βηβιία, 
ελώ ζηελ εξώηεζε  « Ση είλαη ην ζρνιείν γηα ζέλα;» 

απαληνύλ ζηε  ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία : «Μάζεκα 
θαη παξέα». Απηά θαη άιια ελδηαθέξνληα 

βγαίλνπλ σο ζπκπεξάζκαηα από ηελ άηππε 

έξεπλα πνπ έγηλε ζε καζεηέο όισλ ησλ 
ηάμεσλ ηνπ Λαππείνπ θαη ζε δείγκα  50                                  

αηόκσλ.                                       
                                                                       πλέρεηα ζηε ζει. 3 
 

                                                                      



 
δεύηεξε ζειίδα 
 

Μαζεηηθή εθεκεξίδα  
ηνπ    Λ α π π ε ί ν π  

1νπ Γπκλαζίνπ Νάνπζαο 

Έηνο 2ν, Φ. 5 
 

Σηκίνπ Πξνδξόκνπ 14 
59200 Νάνπζα 

Σει.: 23320 22351 
Email: Mail@1gym-naous.ima.sch.gr 

Ιζηνζειίδα: http://1gym-

naous.ima.sch.gr/site 
 

πληαθηηθή Οκάδα 
θαη ζπλεξγάηεο 

 
Γαιαλόο πύξνο 
Γηηόπνπινο Γ. Καξγαξίηεο 
Θνηδηάκπαζε Γέζπνηλα 
Θνπξηόπνπινο Θσλ/ηίλνο 
Θηώλαο Βαζίιεο  
Θηώλαο Ιεπηέξεο 
Κίληζε Εσή 
Κπάπθα Άζπα 
Κπιηάηθαο Σάζνο 
Κπιηάηθαο Ραθαήι 
Ληθνιάνπ Κάξθνο 
Παξαζηαηίδεο Παύινο 
Πίθνπ Σάληα 
Ράθθαο Θεόθηινο 
Ρνδνβίηνπ Καξία 
Ρσκληνπνύινπ Γέζπνηλα 
Φίιεο Ληθόιαο 
Φίιεο Υάξεο 
Φνπληή νθία 
Υσξνπαλίηνπ Διέλε 
 

 
Δπηκέιεηα ύιεο: 

Θαηεξίλα Σζανπζίδνπ 
 
Γηεπζπληήο: 

Βαξζνινκαίνο Γηάλλεο 
 

 

 
Από ηε ζηηγκή πνπ είδα πόζν 
ζα πιεξώζσ ζηελ εθνξία 
θνηκάκαη ζαλ κσξό..!!  
 
Θάζε κηζή ώξα 
μππλάσ θαη θιαίσ…!!  

 
 
 

 

 

 
Δίκαζηε ζηε κέζε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ηα 
δηαγσλίζκαηα γηα ην δεύηεξν ηξίκελν έρνπλ 

ηειεηώζεη, αιινύ πεηύρακε ηνπο ζηόρνπο καο, 
αιινύ όρη, θάπνηνη πηζηεύνπκε πσο ίζσο καο 

αδίθεζαλ νη θαζεγεηέο καο, ίζσο ζεσξνύκε όηη 
γεληθά νη κεγάινη δελ καο θαηαιαβαίλνπλ, δελ ζθύβνπλ αξθεηά ζηα 

πξνβιήκαηά καο, δελ αθνπγθξάδνληαη ηε θσλή καο. Ίζσο 

απνγνεηεπηήθακε από ηνλ θαιύηεξν θίιν/ηελ θαιύηεξε θίιε καο, ίζσο 
θάλακε θαηλνύξηεο παξέεο, ίζσο εξσηεπζήθακε θαη δελ καο δώζαλε 

ζεκαζία , ίζσο  εκείο δελ ήκαζηαλ εληάμεη. Οπθ, κηα ζάιαζζα 
ζπλαηζζεκάησλ είλαη απηή ε εθεβεία. Πόηε παιίξξνηα, πόηε άκπσηηο. 

Όκσο, ν νξίδνληαο κπξνζηά, αλνηρηόο. Σώξα αθόκα δνθηκάδνπκε ηα 

θηεξά καο. Σα δπγηάδνπκε,  θαη κεηά… Μεηά, ην κεγάιν πέηαγκα. ηε δσή 
πνπ πεξηκέλεη λα ηε δήζνπκε.  
 

 

  Οι μαθητές στολιάζοσμ τημ κρίση 

 
           Μνληάδ πάλσ ζε κηα ηδέα ηνπ Κ. Μεηξόπνπινπ  
                            ησλ Κάξθνπ Ληθνιάνπ θαη Παύινπ Παξαζηαηίδε 
                      

 



        
ηξίηε ζειίδα         ζπλ. από ζει.1

 
 

Οη πενηζζόηενμη μαζεηέξ έπμοκ 

ωξ αγαπεμέκμ μάζεμα ηε 

γομκαζηηθή. Όκηωξ ε γομκαζηηθή 

είκαη ωναίμ μάζεμα!  

 

 
 

Οη πενηζζόηενμη μαζεηέξ  

πηζηεύμοκ όηη οπάνπεη 

ακηαγωκηζμόξ ζημ ζπμιείμ. Χμμ 

δεκ είκαη ηοπαίμ, αοηό είκαη ημ 

ΜΟΝΟ ζίγμονμ ακ θαη δεκ ζα  

έπνεπε. 
 

 
 

Οη πενηζζόηενμη μαζεηέξ δεκ 

δηαβάδμοκ ελωζπμιηθά βηβιία 

Χαπαπα… Αιήζεηα είκαη _ 

 
 

Οη πενηζζόηενμη δηαβάδμοκ 1-2 

ώνεξ ηεκ εμένα. Να πω ηεκ 

αιήζεηα έηζη είκαη ηα πνάγμαηα 

αιιά πμιιέξ θμνέξ θαη 2-3 ώνεξ 

ηηξ πνεηαδόμαζηε. 

  Οη πενηζζόηενμη μαζεηέξ 

πηζηεύμοκ όηη ημ ζπμιείμ είκαη 

μάζεμα θαη πανέα. Ναη…θαηά 

θάπμημ ηνόπμ. 

   
 

Οη πενηζζόηενμη μαζεηέξ ζα 

ήζειακ ιηγόηενεξ ώνεξ 

δηδαζθαιίαξ θαη όπη πμιιέξ 

οπμπνεώζεηξ γηα ημ ζπίηη.Λμγηθό 

μμο θαίκεηαη!!       

                                             

ΣΗ ΔΚΠΟΓΗΑ ΤΛΑΛΣΑ 
Ο ΔΦΖΒΟ 
ΠΟΤ ΘΔΙΔΗ 
ΛΑ ΚΑΘΔΗ; 
          ηνπ 

πύξνπ Γαιαλνύ 
 

Αο κηιήζνπκε γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ 
ζπλαληά έλαο έθεβνο πνπ 

πξαγκαηηθά ζέιεη λα κάζεη  λέα 
πξάγκαηα. Γπζθνιίεο πνπ αλ δελ 

ππεξληθεζνύλ ηόηε δελ θάλνπκε 

ηίπνηα, ν άλζξσπνο κέλεη ζηάζηκνο 
θαη αγξάκκαηνο.  

Γηα λα θσηίζεη ηα ζθνηάδηα ηεο 
αζρεηνζύλεο θαη ηεο ακάζεηαο ν 

λένο άλζξσπνο πξέπεη λα πεγαίλεη 

ζρνιείν. Απηό είλαη δηθαίσκα ηνπ 
θαζελόο αλζξώπνπ θαη ππνρξέσζε 

ηνπ θξάηνπο ζηα ιόγηα 
ηνπιάρηζηνλ. 

Μέζα ζηα ρξόληα ηνπ ζρνιείνπ 
πξέπεη λα καζαίλεη όιεο ηηο βαζηθέο 

έλλνηεο θαη ηηο αξρέο ηεο πείξαο πνπ 

έρεη απνθηήζεη ε αλζξσπόηεηα. Με 
επράξηζην ηξόπν θαη κε ηελ βνήζεηα 

θαινγξακκέλσλ βηβιίσλ. Αιιά δελ 
θηάλεη κόλν απηό. Ο θύξηνο ζθνπόο 

είλαη λα κπνξεί ν έθεβνο λα 

πιεζηάδεη , λα ρξεζηκνπνηεί κόλνο 
ηνπ ηειηθά ηα βηβιία κηαο 

βηβιηνζήθεο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ 
κόξθσζε. Να κπνξεί λα επηιέμεη 

ζέκαηα θαη ζπγγξαθείο.  

Απηό από ηε κηα θαίλεηαη 
επθνιόηεξν ζηελ επνρή καο κε ηνπο 

ππνινγηζηέο θαη ηηο ςεθηαθέο 
βηβιηνζήθεο. Από ηελ άιιε όκσο 

είλαη ζαλ λα θνιπκπάεη θαλείο ζηνλ 
σθεαλό ρσξίο λα κπνξεί λα 

θξαηεζεί από πνπζελά.  

ην δηαδίθηπν νη πεξηζζόηεξεο 
πιεξνθνξίεο είλαη ζθνππίδηα θαη νη 

δπλαηόηεηεο είλαη κηθξέο γηα ηνπο 
εθήβνπο. Π.ρ. γηα κηα εξγαζία 

ζρνιηθή γξάθνπκε ζην Google  κηα 

ιέμε θαη ζηελ πξώηε ηζηνζειίδα 
πνπ καο αλνίγεη κπαίλνπκε θαη 

παίξλνπκε βηαζηηθά ηηο 
πιεξνθνξίεο. Σν δηαδίθηπν όκσο 

δελ είλαη από κόλν ηνπ έμππλν θαη 
νη απαληήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη 

πξώηεο ζηελ αλαδήηεζε, δελ είλαη 

νη κόλεο πνπ ππάξρνπλ νύηε νη 

απόιπηα ζσζηέο. 



 
ηέηαξηε ζειίδα 
 

ηεο 
Διέλεο Υσξνπαλίηνπ 
 

 
Ο ρνξόο είλαη ν πην αξραίνο ηξόπνο 
έθθξαζεο ησλ αλζξώπηλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ. 
Οη αξραίεο θπιέο ρόξεπαλ γηα λα 

θαιέζνπλ ηα πλεύκαηα θαη λα 

πξνθαιέζνπλ ηε βξνρή αιιά θαη γηα 
λα πξνεηνηκάζνπλ ην έδαθνο γηα ην 

θπλήγη. ήκεξα, ν ρνξόο 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο κέζνδνο 

ςπρνζεξαπείαο. Η «ρνξνζεξαπεία», 
όπσο είλαη ν όξνο ηεο, απνηειεί κηα 

δεκηνπξγηθή ςπρνζεξαπεία. Σν 

κέζνλ ηεο είλαη ε θίλεζε, ε 
έθθξαζε δειαδή κέζα από ην ζώκα 

πνπ αθήλεηαη ζην ξπζκό ηνπ 
ρνξνύ. θνπόο ηεο είλαη λα 

πξνζθέξεη ζην άηνκν έλα αζθαιέο 

ςπρνζεξαπεπηηθό πιαίζην όπνπ 
κπνξεί λα εμεξεπλήζεη ηνλ εαπηό 

ηνπ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο 
άιινπο ζε ζσκαηηθό, 

ζπλαηζζεκαηηθό θαη πλεπκαηηθό 
επίπεδν. Η ρνξνζεξαπεία ζηεξίδεηαη 

ζηελ αξρή όηη ν ηξόπνο πνπ 

θηλνύκαζηε θαη εθθξαδόκαζηε κε 
ιεθηηθά εθδειώλεη ηνλ ηξόπν πνπ 

ζρεηηδόκαζηε κε ηνλ εαπηό καο θαη 
κε ηνπο άιινπο. Οη ζεκεξηλέο 

ζπνπδέο «ρνξνζεξαπείαο» δείρλνπλ 

όηη ν ρνξόο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή 
ηνπ, έρεη πνιπάξηζκεο ζεξαπεπηηθέο 

εθαξκνγέο. Γηαβάζηε παξαθάησ 
κεξηθέο από απηέο: 

 

•Υνξεύνληαο απνθηάκε ζπλείδεζε 
ηνπ ζώκαηόο καο θαη ηνπ ηξόπνπ κε 

ηνλ νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηνπο 
άιινπο. 

•Δλεξγνπνηεί ηνλ απζνξκεηηζκό θαη 
ηελ εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό καο.  

 

 
 
Δίλαη ηδηαίηεξα ζεξαπεπηηθόο γηα ηα 

άηνκα κε ληξνπαιό ραξαθηήξα,                 
αθνύ 

θέξλεη καδί ηνπ 
έλαλ βησκαηηθό, ελαιιαθηηθό ηξόπν 

επηθνηλσλίαο. 
•Δίλαη έλαο ηξόπνο γηα απνθόξηηζε 

εληάζεσλ, ηόζν ζσκαηηθώλ όζν θαη 

ςπρηθώλ. 
•Μαο βνεζάεη λα γλσξίδνπκε ηα  

ζπλαηζζήκαηά καο, κεηαθξάδνληαο 
ηα ζε θηλήζεηο κέζα ζηνλ ρώξν. 

 
 
Ακουαρέλλα του Μαργαρίτη Γ. 

Γιτόπουλου 

 
 
 

                                                
ηεο νθίαο Φνπληή 
 

 
 

Έλα από ηα πην όκνξθα θαη γλσζηά 
ζην παλειιήλην έζηκα ηνπ ηόπνπ 

καο  είλαη ην δξώκελν κε ηνπο 
Γελίηζαξνπο θαη ηηο Μπνύιεο. Σν 

έζηκν έρεη ηηο αξρέο ηνπ ζηελ επνρή 

ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Σόηε νη άληξεο 
ζέινληαο λα νξγαλώζνπλ ηνλ 

έλνπιν αγώλα ελάληηα ζηνπο 
θαηαθηεηέο ζθέθηεθαλ λα 

παξαζηήζνπλ όηη ηεινύλ έλα γάκν,- 
γη απηό θαη ληύλαλε έλαλ άληξα 

λύθε , ηελ ιεγόκελε Λύθε -

Κπνύια, έηζη ώζηε λα κελ ηνπο 
ππνπηεπζνύλ νη Σνύξθνη. Με ηνλ 

ηξόπν απηό κάδεπαλ ρξήκαηα, όπσο 
ζπλεζίδεηαη αθόκα θαη ζήκεξα λα 

δσξίδνληαη ζηνπο γάκνπο. Από εθεί 

πξνέξρεηαη θαη ν ραξαθηεξηζηηθόο  
ραηξεηηζκόο κε ην δόζηκν ηνπ 

ρεξηνύ θαη ην ρνξνπεδεηό κε ηνλ 
νπνίν εθθξάδνληαλ ην επραξηζηώ 

γηα ηε δσξεά. Σα ρξήκαηα 

πξννξίδνληαλ γηα ηελ αγνξά όπισλ 
θαη ηξνθίκσλ πνπ κεηαθέξνληαλ 

θαη θξύβνληαλ ζην βνπλό. Γηα λα 
κελ αλαγλσξηζζνύλ όκσο από ηνπο 

Σνύξθνπο  θνξνύζαλ όινη από κηα  
κάζθα θακσκέλε από γύςν θαη θεξί 

θαη βακκέλε ιεπθή κε πνιύ κηθξέο 

ηξύπεο γηα ηα κάηηα θαη ην ζηόκα, 
ηελ νλνκαδόκελε πξόζσπν.  
Σν έζηκν απηό ζπλερίδεηαη κέρξη 
ζήκεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

Απνθξηώλ. Σελ πξώηε Κπξηαθή κεηά 

ηελ Σζηθλνπέκπηε νη Γελίηζαξνη πνπ 
έρνπλ αξρίζεη από λσξίο λα 

ληύλνληαη ηηο βαξηέο θαη πνιύπινθεο 
ζηνιέο ηνπο μεθηλνύλ από ηηο 

γεηηνληέο θαη όηαλ καδεπηνύλ όια ηα 
«κπνπινύθηα» πεγαίλνπλ ζην 

Γεκαξρείν γηα λα πάξνπλ ηελ 

«άδεηα» από ην δήκαξρν. ηε 
ζπλέρεηα γπξλνύλ όιε ηελ πόιε 

ρνξεύνληαο ηνπ λανπζαίηθνπο 
ρνξνύο, ην πγθαζηζηό, ηελ 

Παπαδηά, ην Νηαβέιε, ην σηήξε, 

ην Νηδάκηθν θαη άιινπο. Σα όξγαλα 
πνπ ηνπο ζπλνδεύνπλ είλαη νη 

δνπξλάδεο θαη ηα ληανύιηα. Κάπνηα 
ζηηγκή πξνο ην απόγεπκα 

θαηεπζύλνληαη πξνο ηελ 

παξαδνζηαθή ζπλνηθία ηεο πόιεο, ηα 
«Αιώληα» όπνπ θαη βγάδνπλ ηνλ 

πξόζσπν. 
Η ίδηα ηειεηνπξγία επαλαιακβάλεηαη 

θαη ηελ επόκελε Κπξηαθή πξηλ ηελ 
Καζαξά Γεπηέξα πνπ νινθιεξώλεη 

θαη ηελ ηέιεζε ηνπ δξώκελνπ .  

Κάηη πνπ πξέπεη λα αλαθέξνπκε 
αθόκα είλαη όηη ζεσξείηαη πνιύ 

ηηκεηηθό νη λένη άληξεο λα ληπζνύλ 
ηελ παξαδνζηαθή ζηνιή πνπ είλαη 

θαη πνιύ κεγάιεο αμίαο , γη απηό θαη 

δελ επηηξέπεηαη λα ληπζνύλ ηα 
αγόξηα πξηλ ζπκπιεξώζνπλ ηα 

δεθαέμη ηνπο ρξόληα. Απηό ην έζηκν 
ιακβάλεη ρώξα ζηελ εξσηθή πόιε 

ηεο Νάνπζαο θαη είλαη έλα έζηκν πνπ 
νκνξθαίλεη ηελ πόιε καο. 

 

 
 



                     
πέκπηε ζειίδα 

Βηβιία πμο 
δηαβάζαμε θαη 
πνμηείκμομε   

Πανμοζίαζε-Κνηηηθή                        

ηαηκίαξ 
από ηνλ Υάξε Φίιε 

 
ηεο Γέζπνηλαο  Θνηδηάκπαζε 
Ιθκπάι  

 
Σν βηβιίν απηό, γξακκέλν από ηνλ 

Φξαληζέζθν Νη’ Αληάκν, εθδόζεηο 

Παηάθε, 
εμηζηνξεί ηελ 

αιεζηλή ηζηνξία 
ηνπ Ιθκπάι, ελόο 

παηδηνύ από ην 

Παθηζηάλ κέζα 
από ηα κάηηα 

ελόο θνξηηζηνύ 
πνπ νλνκάδεηαη 

Φαηίκα . Η Φαηίκα, όπσο θαη ν 
Ιθκπάι, έρεη πνπιεζεί ζηνλ Υνπζεΐλ 

Υαλ γηα λα μεπιεξώζεη ην ρξένο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηεο. Η δσή ζην 
εξγαζηήξη ηαπεηνπξγίαο ηελ έρνπλ 

θάλεη λα μεράζεη πώο ήηαλ πξηλ 
θαζώο νη αηειείσηεο ώξεο δνπιεηάο, 

ην ιηγνζηό θαγεηό, ην μύιν, ε 

ηξνκνθξαηία θαη νη άζιηεο ζπλζήθεο 
δηαβίσζεο ηεο έρνπλ γίλεη πηα 

ζπλήζεηα. Όηαλ ν Ιθκπάι θηάλεη 
ζην εξγαζηήξη θάλεη πξνζπάζεηεο λα  

πείζεη ηα παηδηά λα πάξνπλ ηελ 
θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηνπο θαη λα 

επαλαζηαηήζνπλ ή λα απνδξάζνπλ. 

Ο ίδηνο θαηαθέξλεη λα δξαπεηεύζεη, 
θαηαγγέιιεη ηε Μαθία ραιηώλ θαη 

νδεγεί ην αθεληηθό ηνπ ζηε 
ζύιιεςε, ζπκβάιινληαο ζηελ 

απειεπζέξσζε θαη άιισλ παηδηώλ 

ζθιάβσλ. Σν γιπθόπηθξν, 
ζπγθηλεηηθό αιιά θαη νξγηζκέλν 

απηό κπζηζηόξεκα εμηζηνξεί ηελ 
 

  
 
δσή ηνπ Ιθκπάι ν νπνίνο  έγηλε γηα 

όιν ηνλ θόζκν ην ζύκβνιν ηνπ 
αγώλα θαηά ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

παηδηθήο εξγαζίαο.  

Χόμπιτ 2 -Η Επημιά 

του Νοσυιστή 

Γηάξθεηα : 161 ιεπηά 

θελνζεζία : Peter Jackson 
Παίδνπλ : Ian McKellen, Martin 

Freeman , Richard Armitage θ.ά.  
Η αγσλία πνπ καο απνκέλεη κεηά ην 

ηέινο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηεο 

ηξηινγίαο ηνπ Υόκπηη ηειεηώλεη….. 
Σν δεύηεξν κέξνο εκθαλίζηεθε 

ππνζρόκελν πην γνξγή θαη σκή 
δξάζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν 

κέξνο. Δίλαη κηα ηαηλία πνπ ζα ζαο 
ζπλαξπάζεη θαη αμίδεη λα ηελ δείηε!  

Τπόζεζε 

ηελ ηαηλία «Υόκπηη: Η Δξεκηά ηνπ 
Ννζθηζηή», μαλαβξίζθνπκε ηνλ 

Μπίικπν Μπάγθηλο (Μάξηηλ Φξίκαλ) 

ν νπνίνο καδί κε ηνλ Γθάληαιθ (Ίαλ 
ΜαθΚέιελ) θαη δεθαηξείο λάλνπο, κε 

επηθεθαιήο ηνλ Θόξηλ Γξύαζπη 
(Ρίηζαξλη Άξκηηαδ), ζπλερίδνπλ ην 

ηαμίδη ηνπο γηα λα αλαθηήζνπλ ην 

ρακέλν βαζίιεην ηνπ Έξεκπνξ. 
Έρνληαο θαηαθέξεη λα επηβηώζνπλ 

από ην μεθίλεκα θηόιαο ηνπ 
αλαπάληερνπ ηαμηδηνύ ηνπο (hobbit 

1), νη ήξσεο θηλνύληαη αλαηνιηθά 
έρνληαο λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ 

πνξεία ηνπο ηνλ Μπένξλ (Beorn), 

έλα πιάζκα  κε ηελ ηξνκαθηηθή 
ηθαλόηεηα λα αιιάδεη δέξκα θαη από 

άλζξσπνο πνπ ζε βιέπεη θηιηθά λα 
γίλεηαη κηα γηγάληηα ηξνκαθηηθή 

αξθνύδα πνπ ζέιεη λα ζε 

θαηαζπαξάμεη, αιιά θαη γηγάληηεο 
αξάρλεο ζε έλα πεξίεξγν δάζνο. 

Όηαλ ζα θηάζνπλ ηειηθά ζην 
Μνλαρηθό Βνπλό θαη ζην θάζηξν 

(LonelyMountain) ζα έξζνπλ 

αληηκέησπνη κε ηνλ ρεηξόηεξό ηνπο 
εθηάιηε ην δξάθν Ννζθηζηή… 

Μμοζηθή γηα 
ηεκ πανάζηαζε 
 « Γηνήκε» ημο 
Ανηζημθάκε 
πλερίδνληαη εληαηηθά νη πξόβεο γηα 
ην αλέβαζκα ηεο παξάζηαζεο από 

ηε ζεαηξηθή 
νκάδα ηνπ 

ζρνιείνπ 

θάησ από ηε 
ζθελνζεηηθή 

θαζνδήγεζε 
ηεο 

θαζεγήηξηαο 

θ. Καηεξίλαο 
Μπόζθνπ. 

Γηα ην έξγν γξάθηεθε πξσηόηππε 
κνπζηθή από ηελ κνπζηθό ηνπ 

ζρνιείνπ θ. νθία Μπαιηδή, ελώ 
ηελ ελνξρήζηξσζε έθαλε ν 

ζπλζέηεο θ. Μηράιεο Νηέκζηαο . Οη 

θσηνγξαθίεο είλαη από ηελ 
ερνγξάθεζε ελλέα ηξαγνπδηώλ ζην 

ζηνύληην ηνπ θ. Παπαδόπνπινπ ζηε 
Νάνπζα. 

 
 

Με δνύκε πξνβνιείο….!!! 



                        
έθηε ζειίδα 

ΓΗΑΛΛΖ 
ΑΛΣΔΣΟΘΟΤΛΚΠΟ                                                  
 Έλαο Έιιελαο ζην  
  ΛΒA          ηνπ Ληθόια Φίιε 

 

Ο Γηάλλεο  Αληεηνθνύλκπν 
γελλήζεθε ζηελ Διιάδα ζηηο 6 

Γεθεκβξίνπ 1994 από Νηγεξηαλνύο  

γνλείο. Σνπ έρεη δνζεί  ε ειιεληθή 
ππεθνόηεηα θαζώο θαη ε ειιεληθή 

ηζαγέλεηα κεηά ηελ έληαμή ηνπ ζην 

ΝΒΑ θαη ζηνπο Μηιγνπώθη Μπαθο 
όπνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθό 

ζηέιερνο. Σελ πξνεγνύκελε ζαηδόλ 

βξηζθόηαλ ζε κηα νκάδα Α2 
θαηεγνξίαο ζηελ Διιάδα θαη γηα 

απηό είλαη αμηνζεκείσηε ε 
κεηαγξαθή ηνπ. Μεηά από 5 

πεξίπνπ κήλεο έρεη θαηαθέξεη λα 

μερσξίζεη ζηελ νκάδα ηνπ θαη λα 
επηιέγεηαη ζηελ πξώηε πεληάδα ηεο. 

Οη πξνπνλεηέο ηνπ κηιάλε γηα έλα 
παηδί κόιηο 19 εηώλ κε κηα 

εμαηξεηηθή ζσκαηνδνκή πνπ έρεη 

θαηαθέξεη λα απνθηήζεη κε ηνλ 
ηδξώηα ηνπ θαη ην ήζνο ηνπ ην 

ζεβαζκό όισλ. Αθνύεη ζπλερώο 
θαιή θξηηηθή θαη απηό ηνπ δίλεη 

ζάξξνο γηα λα βειηησζεί. Δπίζεο κε 
ην παηρλίδη ηνπ έρεη ζπγθηλήζεη 

όινπο ηνπο νπαδνύο, θάλνληάο ηνπο 

ζεξκνύο ππνζηεξηθηέο ηνπ. Αθόκα 
θη αλ ε νκάδα δελ πεγαίλεη θαιά, 

απηόο είλαη ην ζεηηθό ζηελ ππόζεζε 
ηεο νκάδαο, έλα αζηέξη πνπ όπσο 

δείρλεη ζε ιίγα ρξόληα ζα είλαη έλαο 

ζηαξ ηνπ ΝΒΑ. πλερώο 
ζθνξάξνληαο πάλσ από δέθα 

πόληνπο θαη βνεζώληαο ηελ νκάδα 
πξαγκαηνπνηεί ηα όλεηξά ηνπ, όπσο 

ιέεη θαη ζηηο δειώζεηο ηνπ. Έλαο 
ραξαθηήξαο δηακάληη γηα θάζε 

πξνπνλεηή, ν νπνίνο έρεη κάζεη λα 
είλαη επραξηζηεκέλνο κε απηά πνπ 

έρεη θαη όρη δπζηπρηζκέλνο κε απηά 
πνπ ηνπ ιείπνπλ. Απηόο είλαη θαη ν 

ιόγνο πνπ έρεη βειηησζεί πάξα 
πνιύ. Σέινο  ζηελ Ακεξηθή έρεη 

εγθαηαζηαζεί θαη ν αδεξθόο ηνπ 

Θαλάζεο , ν νπνίνο παίδεη ζε κηα 
νκάδα 2εο θαηεγνξίαο κεηά ην ΝΒΑ.  

Μόλν ζπγραξεηήξηα αμίδνπλ θαη 
ζηνπο δύν νη νπνίνη έρνπλ θάλεη 

πεξήθαλνπο όινπο ηνπο  Έιιελεο.  

 

 
Ο ΘΡΤΙΟ ΣΖ  
ΦΟΡΚΟΤΙΑ 1 
 
ησλ Ραθαήι & Σάζνπ Κπιηάηθα 
θαη Θεόθηινπ Ράθθα  
 

Ο Νίθη Λάνπληα γελλήζεθε ην 1949 

ζηε Βηέλλε. Από κηθξόο έδεημε ην 
πάζνο ηνπ γηα ηα απηνθίλεηα, θάηη 

πνπ δελ ελζνπζίαζε θαζόινπ ηνπο 
γνλείο ηνπ, γλσζηνύο βηνκήραλνπο 

ηεο Απζηξίαο , νη νπνίνη πεξίκελαλ 

λα αζρνιεζεί κε ηηο επηρεηξήζεηο 
ηνπο. Ο πεηζκαηάξεο Νίθη όκσο είρε 

δηαιέμεη ην δξόκν ηνπ. 19 ρξόλσλ 

εθκεηαιιεπόκελνο ην γλσζηό όλνκα 

ηεο νηθνγελείαο πήξε δάλεηα από 
ηξάπεδεο θαη  κε ηα ιεθηά απηά 

ρξεκαηνδόηεζε ηελ πνξεία ηνπ 
πξνο ηε Φόξκνπια 1. Σν 1974  

ππνγξάθεη ζπκβόιαην κε ηε Ferrari 
θαη θεξδίδεη ηελ πξώηε λίθε ηνπ ζην 

Grand Prix ηεο Ιζπαλίαο . Έλα 
ρξόλν αξγόηεξα, ην 1975, ν 

Λάνπληα  γίλεηαη παγθόζκηνο 
πξσηαζιεηήο κε κηα  Ferrari 312Σ. 

 Η θαξηέξα ηνπ γλσξίδεη 

θαηαθόξπθε άλνδν. Ώζπνπ έξρεηαη 
ην αηύρεκα. Σελ 1ε Απγνύζηνπ 

1976 γίλεηαη ην Grand Prix ηεο 
Γεξκαλίαο.  Βξέρεη ζπλερώο. Μεηά 

ηνλ πξώην γύξν θαη ελώ ν Λάνπληα 

έρεη πξνζπεξάζεη θάπνηνπο 
αληηπάινπο ην απηνθίλεην ζηξίβεη 

μαθληθά δεμηά θαη πέθηεη πάλσ ζε 
έλα βξάρν ζην πιάη ηνπ δξόκνπ. 

Σπιίγεηαη ακέζσο ζηηο θιόγεο . 
Σξεηο ζπλαζιεηέο ηνπ θαηαθέξλνπλ 

λα ηνλ βγάινπλ έμσ.  Φέξεη ζνβαξά 

εγθαύκαηα ζην πξόζσπν θαη έρεη 
αλαπλεύζεη ηνμηθά αέξηα πνπ ζα ηνπ 

δεκηνπξγήζνπλ πξόβιεκα ζηνπο 
πλεύκνλεο . Μεηαθέξεηαη  ζε εηδηθό 

λνζνθνκείν εγθαπκάησλ όπνπ θαη 

λνζειεύεηαη κέρξη λα μεπεξάζεη ηνλ 
θίλδπλν. 42 εκέξεο κεηά  θαη παξά 

ην γεγνλόο όηη νη πιεγέο ηνπ δελ 
έρνπλ θιείζεη αθόκα, ν Νίθη Λάνπληα 

ζπκκεηέρεη ζην Grand Prix ηεο 
Ιηαιίαο θαη κεηά ηεο Ιαπσλίαο, όπνπ 

αξθείηαη ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε 

ζέζε. Αθνινπζνύλ πιαζηηθέο 
εγρεηξίζεηο θαη ζεξαπείεο πνπ 

θαηαθέξλνπλ λα απνθαηαζηήζνπλ 
αξθεηά ην παξακνξθσκέλν ηνπ 

πξόζσπν. Σν αηύρεκά ηνπ 

απαζρνιεί  ηα δηεζλή κέζα 
επηθνηλσλίαο γηα κήλεο θαη γίλεηαη 

αθνξκή λα βειηησζνύλ ηα κέηξα 
πξνζηαζίαο.   

Σν 1977 θεξδίδεη  

γηα δεύηεξε θνξά 
ην παγθόζκην 

πξσηάζιεκα κε 
ηε  Brabham ρσξίο 

όκσο λα θηάζεη ηηο 
επηδόζεηο ησλ 

πξνεγνπκέλσλ 

εηώλ.  Απνθαζίδεη 
λα απνζπξζεί θαη 

λα αζρνιεζεί κε 
ηελ αεξνπνξηθή 

εηαηξεία πνπ έρεη 

ελησκεηαμύ ηδξύζεη θαη ε νπνία 
θέξεη ην όλνκά ηνπ. Οηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ηνλ αλαγθάδνπλ ην 
1982 λα επηζηξέςεη ζηε Φόξκνπια  
                                 ζπλέρεηα ζηε ζει. 7 



 
έβδνκε  ζειίδα 
 
ζπλέρεηα από ηε ζει. 6 

 

1, απηή ηε θνξά κε ηελ MacLaren 
Porsche. Γύν ρξόληα κεηά, ην 

1984, γίλεηαη γηα ηξίηε θνξά 
παγθόζκηνο πξσηαζιεηήο 

ληθώληαο ηνλ αληίπαιό ηνπ Prost 

κε κόιηο κηζή κνλάδα δηαθνξά. Σν 
1985 απνραηξεηά ν Νίθη Λάνπληα 

νξηζηηθά ηελ Φόξκνπια 1 θαη 
επηζηξέθεη ζηηο αεξνπνξηθέο ηνπ 

επηρεηξήζεηο, όπνπ ζπλεξγάδεηαη 

ζηνλ ηνπξηζηηθό ηνκέα κε έλαλ 
Έιιελα, ην Βαζίιε Βαξβαξέζζν. Οη 

επηρεηξήζεηο ηνπ αλζνύλ, ώζπνπ ην 
1991 ζπκβαίλεη έλα ηξαγηθό 

αηύρεκα. Έλα Μπόγθ 767 ηεο 
εηαηξείαο ηνπ ιίγν κεηά ηελ 

απνγείσζε από ηελ Μπαλγθόγθ 

πέθηεη. Καη νη 223 επηβάηεο ηνπ καδί 
κε ην πιήξσκα είλαη λεθξνί. 

ηαδηαθά πνπιάεη ηα κεξίδηα ηνπ 
ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο Austrian 

Airlines θαη Air Berlin θαη ν ίδηνο 

αζρνιείηαη κε 
άιινπο 

επηρεηξεκαηηθνύο 
ηνκείο. Αλάκεζα 

ζε άιια γξάθεη 

βηβιία γηα ηε δσή 
ηνπ, ζπκκεηέρεη 

ζε ηαηλίεο, όπσο ζηελ ηαηλία Cars 
ηνπ Νηίζλεϋ, όπνπ θάλεη ηε θσλή 

ηνπ  King,  δίλεη ζπλεληεύμεηο. ε 
κηα από απηέο, κε αθνξκή ηελ 

ηαηλία Rush πνπ γπξίζηεθε γηα ηε 

δσή ηνπ, ζηελ  
εξώηεζε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ «γηαηί 

ην αγώληζκα ηεο Φόξκνπια 1 είλαη 
γη απηόλ ηόζν ζπλαξπαζηηθό;» ν 

Λάνπληα απαληάεη: «Δίλαη  πνπ 
ζέιεηο λα επηηύρεηο ηελ 
πςειόηεξε επίδνζε. Απηό 
ζπκβαίλεη κε θάζε άζιεκα, είηε 
είλαη άικα επί θνληώ, είηε ηέληο 
είηε Φόξκνπια 1. Θέιεηο λα 
είζαη θαιύηεξνο από ηνλ άιιν, ν 
θαιύηεξνο. Όινη σζνύληαη από 
ην ηαιέλην ηνπο θαη από ηελ 
πξόθιεζε λα ζέιεηο λα 
κεηξεζείο κε ηνλ θαιύηεξν. 
Όηαλ  είζαη κέζα ζ΄απηό,  
ζέιεηο λα απαληήζεηο ζηελ 
επόκελε απνζηνιή, ζηελ 
επόκελε πξόθιεζε.»  
 

 
                 ηεο Άζπαο Κπάπθα  
 
 Σα  θπηά θαη ηα 
δέληξα καο είλαη 
απαξαίηεηα,  
απνηεινύλ κέξνο ηεο 
θαζεκεξηλόηεηάο καο. 
Σα δέληξα ηα έρνπκε 
ζηα ρσξάθηα θαη 

ζηνπο θήπνπο καο, 
ηξώκε ηνπο θαξπνύο 
ηνπο θαη καο 
πξνζθέξνπλ ηελ 
νκνξθηά ηνπο.  Έλα 
κεγάιν κέξνο ησλ 
δέληξσλ βξίζθεηαη 
ζηα δάζε. Δθεί 
ζπλππάξρνπλ απηά 
αξκνληθά κε άιια είδε 
θπηώλ  αιιά θαη δώσλ. Ζ ρισξίδα 
θαη ε παλίδα , όπσο είλαη νη 
επηζηεκνληθνί όξνη, απνηεινύλ ην 
ιεγόκελν νηθνζύζηεκα ηνπ δάζνπο 
πνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 
ηζνξξνπία γηα λα έρνπκε όινη κηα 
θαιήο πνηόηεηαο δσή. Δθηόο από ην 
νμπγόλν, ην δάζνο πξνζθέξεη ζηνλ 
άλζξσπν θαη πνιιέο δπλαηόηεηεο 
άζιεζεο , πεξηπάησλ θαη γλσξηκίαο 
κε ηε θύζε. 
Έλα κέξνο απηνύ ηνπ θπζηθνύ 
θόζκνπ είλαη θαη ηα ινπινύδηα. ε 
πνηνλ δελ αξέζνπλ; Σα 
πξνζθέξνπκε ζε γηνξηέο θαη 
ηδηαίηεξεο ζηηγκέο ή δηαθνζκνύκε 
κε απηά ηνπο ρώξνπο ηνπ ζπηηηνύ. 
Σα έρνπκε ζηα κπαιθόληα καο, 
ζηνπο θήπνπο καο θαη κέζα ζην 

ζπίηη γηαηί 
πξνζθέξνπλ 

αξώκαηα, 
νκνξθηά θαη 
θάλνπλ πην 

επράξηζηνπο 
ηνπο ρώξνπο. 
Σν θπξηόηεξν, 
κπνξνύλ λα ηα 

έρνπλ θαη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε 
πόιεηο. Έηζη, ζα έιεγε θαλείο,  πσο 
είλαη απηνλόεην όηη  ζα έπξεπε λα 
ηα πξνζέρνπκε θαη λα ηα 
θξνληίδνπκε, επεηδή καο αξέζνπλ 
θαη ηα ρξεηαδόκαζηε.   Όκσο ηη 
θάλνπκε εκείο νη άλζξσπνη; 
Αθξηβώο ην αληίζεην. Γελ 

ζεβόκαζηε ηε θύζε. Σα δάζε έρνπλ 
ζθνππίδηα , πξνθαινύληαη ζ’ απηά 
πνιιέο ππξθαγηέο είηε ιόγσ ησλ 
ζθνππηδηώλ, είηε ιόγσ εκπξεζκώλ. 

ηηο πόιεηο ηα δέληξα θαη ηα θπηά 
ζηαδηαθά κεηώλνληαη, ην θαπζαέξην 
θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 
απμάλνληαη γηαηί  δελ ππάξρνπλ 
δέληξα ή θπηά λα θσηνζπλζέζνπλ 
θαη λα δώζνπλ νμπγόλν. Δλώ όινη 
ιέκε όηη καο αξέζεη ε θύζε δελ ηε 

θξνληίδνπκε θη νη πεξηζζόηεξνη 
όηαλ έξρνληαη ζε επαθή καδί ηεο 
ηεο πξνθαινύλ πην πνιύ θαθό απ’ 
όηη θαιό. Άξα ηη πξέπεη λα θάλνπκε; 
Λα κείλνπκε καθξηά απ’ ηε θύζε ή 

λα ζηακαηήζνπκε λα ηελ 
θαηαζηξέθνπκε; Ή κήπσο λα ηε 
ζεβαζηνύκε θαη λα ηελ 
πξνζηαηεύζνπκε ώζηε λα καο δίλεη 
θαη απηή ηα αγαζά ηεο; 
 

 
                     ηνπ Ιεπηέξε Θηώλα  

 
Σα πνπιηά 
booby (: sula 
nebouxii)  
Σν αδέμην 

πεξπάηεκά 
ηνπο, θπξίσο 
όκσο ηα 

γαιάδηα 
πόδηα ηνπο 

είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπο. 
θεθζείηε  όηη ε ζειπθηά δηαιέγεη 
ην ζύληξνθό ηεο αλάινγα κε ην 
πόζν έληνλν είλαη ην γαιάδην 
ρξώκα ησλ πνδηώλ ηνπ. Θη απηό 
γηαηί, όζν πην έληνλν είλαη ην 
ρξώκα, ηόζν θαιύηεξε είλαη ε 
πγεία ηνπ. Σα πνπιηά δνπλ θαηά 
κήθνο ηνπ Δηξεληθνύ σθεαλνύ, 
θπξίσο ζηα λεζηά Galapagos, όπνπ 
πξνζηαηεύνληαη από ην λόκν. Γελ 
θνβνύληαη ηνπο αλζξώπνπο θαη 
είλαη πνιύ ηθαλά  ζην πέηαγκα θαη 
ζην θπλήγη ηεο ηξνθήο ηνπο.  

 

          



  
Όγδνε ζειίδα 
 

ηνπ Καξγαξίηε 
Γηάγθνπ Γηηόπνπινπ 
 

Ζ Sony πνπιάεη ηε 
ζεηξά ππνινγηζηώλ 
VAIO 

 
 

 
 

 

 

 

 

Η Sony επηβεβαίσζε πσο 

πξόθεηηαη λα πνπιήζεη ηελ 
ζεηξά ζηελ εηαηξεία Japan 

Industrial Partners ιόγσ 
πηώζεο ζηηο πσιήζεηο 

ππνινγηζηώλ. Με απηό, 
5000 ζέζεηο εξγαζίαο ζα 

πεξηθνπνύλ κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 2014  θαη νπζηαζηηθά 
ε εηαηξεία παξαηηείηαη από 

ηελ παξαγσγή 
ππνινγηζηώλ. 

 
Δθηππσηήο πνπ 
ηππώλεη κόλν κε 
λεξό 
 
Κηλέδνη εξεπλεηέο 

δεκηνύξγεζαλ έλαλ 
εθηππσηή πνπ αληί γηα 

κειάλη ρξεζηκνπνηεί λεξό 
.Βέβαηα ε εθηύπσζε είλαη 

κνλόρξσκε, γίλεηαη  

 

 
 
κόλν πάλσ ζε εηδηθό ραξηί 

θαη ην ρξώκα εμαθαλίδεηαη 
εληειώο κέζα ζε 22 ώξεο! 

Έηζη ην ραξηί κπνξεί λα 
μαλαρξεζηκνπνηεζεί, 

βνεζώληαο ζηελ κείσζε 
ηνπ θόζηνπο . 

Η δεκηνπξγία ηνπ  

 
εθηππσηή  έγηλε κε 

δεδνκέλν όηη πεξίπνπ ην 
40% ησλ εθηππώζεσλ 

ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο  

θαηαιήγνπλ ζην θαιάζη 
απνξξηκκάησλ κεηά από 

κία κόιηο αλάγλσζε. 

 
Samsung Galaxy 
Gear 

Πξόθεηηαη γηα έλα ξνιόη 
πνπ επηθνηλσλεί κε ην 

θηλεηό ζαο ηειέθσλν θαη 
θνξηέηαη ζην ρέξη! ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, κπνξείηε 
λα θάλεηε θιήζεηο,  λα 

δείηε ηα κελύκαηά ζαο ή 

θαη λα βγάιεηε 
θσηνγξαθίεο κε ηελ 1.9 

MP θάκεξα πνπ έρεη ζην 
ινπξάθη ηνπ, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα έρεηε ην 

θηλεηό ζην ρέξη ζαο. 

 
 
θιεξόο δίζθνο 6 
Terabyte 

 
 
Η Seagate βξίζθεηαη ζηελ 
δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελόο 

ζθιεξνύ δίζθνπ πνπ ζα 
έρεη ρσξεηηθόηεηα 6 TB 

θαη πηζαλόλ ζα εληαρζεί 

ζηελ λέα ζεηξά 
Constellation ES.3 

Megalodon. 
 

                                

Ζ ηζηνξία ησλ 
κέζσλ καδηθήο 
ελεκέξσζεο 
  
ηνπ Θσλζηαληίλνπ             
Θνπξηόπνπινπ 
 
 

 
 

Η ελεκέξσζε κπνξεί λα 
γίλεη κε πνιινύο 

ηξόπνπο.. ηελ 
αξραηόηεηα ην ξόιν απηό 

έπαηδαλ νη θήξπθεο, νη 

νπνίνη κπνξνύζαλ λα 
κεηαθέξνπλ ηα λέα 

αθίλδπλα ράξε ζην 
θεξύθεην, έλα ξαβδί πνπ 

έδεηρλε ηελ ηδηόηεηά ηνπο.  

Με ηελ εθεύξεζε ηεο  
ηππνγξαθίαο άξρηζαλ λα 

ηππώλνληαη εθεκεξίδεο. Η 
πξώηε εθεκεξίδα ήηαλ 

εβδνκαδηαία θαη ηππώζεθε 
ην 1605 ζην ηξαζβνύξγν 

ηεο Αιζαηίαο. 

 
ηελ Διιάδα ε πξώηε 
εθεκεξίδα έθεξε ηνλ 

ηίηιν «άιπηγμ Διιεληθή»  

θαη εθδόζεθε ην 1821 
ζηελ επαλαζηαηεκέλε 

Καιακάηα. 
Πξηλ από πεξίπνπ 100 

ρξόληα ην επίηεπγκα ηνπ 

Μαξθόλη λα κεηαδώζεη 
ερεηηθά ζήκαηα κνξο δηα 

κέζνπ εξηδηαλώλ θπκάησλ 
άιιαμε δξαζηηθά ην ηνπίν 

ηεο ελεκέξσζεο. 
Γελλήζεθε ην ξαδηόθσλν, 

πνπ ελεκέξσλε θαη  

 
ζπληξόθεπε πνιύ 

πεξηζζόηεξνπο 
αλζξώπνπο, αθόκα θαη  

απηνύο πνπ δελ ήμεξαλ λα 

δηαβάδνπλ, γηα πνιιέο 
δεθαεηίεο. 

Σε δεθαεηία ηνπ εμήληα 
θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ε 

ηειεόξαζε.  Σν πξώην 
ηειενπηηθό θαλάιη ζηελ  

Διιάδα ήηαλ ε ΤΔΝΔΓ 

(Τπεξεζία Δλεκέξσζεο 
Δλόπισλ Γπλάκεσλ). Η 

ηειεόξαζε θπξηάξρεζε  
γηα ηξεηο πεξίπνπ 

δεθαεηίεο  θαη έδσζε ηε 

δπλαηόηεηα ζηνπο 
αλζξώπνπο λα καζαίλνπλ 

λέα από όιν ηνλ πιαλήηε. 
Καηεγνξήζεθε όκσο πνιύ 

ζπρλά, θπξίσο ε ηδησηηθή, 
γηα «θηιηξάξηζκα» θαη 

ρεηξαγώγεζε ηεο 

ελεκέξσζεο αλάινγα κε 
ηα ζπκθέξνληα ησλ 

ηδηνθηεηώλ ηεο.  
ήκεξα ην επξύηεξα 

δηαδεδνκέλν κέζν 

ελεκέξσζεο είλαη ην 
δηαδίθηπν. Παξέρεη 

έγθαηξε θαη πνηθίιε  
ελεκέξσζε, απεπζύλεηαη 

ζε όινπο θαη δελ ζηνηρίδεη 

πνιύ. Σν πξνηηκνύλ 
θπξίσο νη λένη, θεξδίδεη 

όκσο έδαθνο ζπλερώο θαη 
ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο. Η 

θξηηηθή πνπ ηνπ γίλεηαη 

είλαη όηη νη πιεξνθνξίεο 
πνπ παίξλεη θαλείο από ην 

δηαδίθηπν δελ είλαη πάληα 
έγθπξεο, νύηε 

δηαζηαπξσκέλεο , αθνύ  ν 

θαζέλαο έρεη πξόζβαζε 
ζηε δηάδνζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη όηη 
θπξίσο νη έθεβνη κπνξνύλ 

λα πέζνπλ ζύκαηα 
εμαπάηεζεο ή δηαζπξκνύ 

ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 

δσήο.  



        
      

             
        ηεο     Διέλεο    Υσξνπαλίηνπ 
 θαη ηεο Σάληαο Πίθνπ    
 
                                      

  
 
Με ηη κνηάδεη ην κηζό 

θεγγάξη;  

- Με ην άιιν κηζό.  
 

                         

                         
  

               

 
Σν πξόβαην 

θάλεη: ΜΠΔ.  

Σν καύξν 
πξόβαην πώο 

θάλεη ;  
 

-MΠΔ ΜΑΝ ! 

 
 

                          
 

 
Λέεη έλαο άγγεινο 

ζην Θεό: 
Άγγεινο: Κύξηε, νη 

άλζξσπνη 

απνθσδηθνπνίεζαλ 
ην DNA ηνπ 

αλζξώπνπ.  
Θεόο: Καηαξακέλνη hackers! 

Πξέπεη λα αιιάμσ ην password. 

 

 

     νθά ιόγηα  
 

«Ζ 

ηειεόξαζε 
κνξθώλεη. 

 Θάζε θνξά 

πνπ ε ηειεόξαζε παίδεη,  
πεγαίλσ ζε έλα άιιν δσκάηην 

θαη δηαβάδσ.»  
Γκπούσο Μαπξ   
 

   

    

παδν- 
θεθαιηέο! 
 
 

1. Ο Κύξηνο Σάθεο βγήθε γηα 
πεξίπαην ρσξίο λα πάξεη νκπξέια. 

Αλ θαη δελ 

θνξνύζε 
θαπέιν, δελ 

ζηάζεθε θάησ  
από θαλέλα 

ππόζηεγν θαη 

δελ 
πξνζηαηεύηεθε 

κε θαλέλα άιιν κέζν, δελ έβξεμε 
ηα καιιηά ηνπ. Ο θύξηνο Σάθεο 

έρεη κπόιηθα καιιηά. Πώο ηα 
θαηάθεξε ; 

 

 
 

2. Πώο είλαη 
δπλαηό λα 

ζηαζείο πίζσ 

αθξηβώο από 
ηε κεηέξα 

ζνπ θη εθείλε 
αθξηβώο πίζσ 

από ζέλα ; 
 

 

 
 

3. Αλ ηξεηο 
γάηεο 

πηάλνπλ 3 

πνληίθηα ζε 
3 ιεπηά, 

πόζεο 
γάηεο ην ίδην ηθαλέο θαη γξήγνξεο 

κε απηέο πνπ πηάλνπλ ηα 3 

πνληίθηα ζε 3 ιεπηά, ζα 
ρξεηαζηνύλ γηα λα πηάζνπλ 100 

πνληίθηα ζε 100 ιεπηά; 
 

 

4. ε έλα ζπξηάξη 

έρεηε 12 δεπγάξηα 
άζπξεο θαη 12 

δεπγάξηα καύξεο 
θάιηζεο. Υσξίο λα  

βιέπεηε, πόζεο 

θάιηζεο πξέπεη λα 
ηξαβήμεηε γηα λα είζηε ζίγνπξνη 

πσο έρεηε  
ζηα ρέξηα ζαο ηνπιάρηζηνλ έλα 

δεπγάξη όκνηεο θάιηζεο ?  (Οη 
ιύζεηο βξίζθνληαη ζηελ πίζσ ζειίδα.) 
 

 
          
            Σεο Άζπαο Κπάπθα 
 
Ση είλαη? Δίλαη έλα παηρλίδη 
παξέαο, θαηά ην νπνίν έλαο 

αθεγεηήο πεξηγξάθεη κηα ζθελή 

θόλνπ/απηνθηνλίαο/άιιεο 
ιππεξήο πεξίζηαζεο 

απνθξύπηνληαο βαζηθά ζηνηρεία, 
θαη νη παίθηεο πξνζπαζνύλ λα 

βξνπλ ηη ζπλέβε ζηελ ζθελή 

θάλνληαο εξσηήζεηο πνπ 
απαληώληαη κόλν κε λαη ή όρη.  

 
Παξάδεηγκα: 

Κάπνηνο πεξπαηάεη ζε έλαλ 
δηάδξνκν βηαζηηθά θξαηώληαο ζηα 

ρέξηα ηνπ πνιιά ραξηηά. ην 

δηάδξνκν ππάξρεη κόλν κηα ζεηξά 
από ιάκπεο από πάλσ ηνπ θαη 

θάπνηα ζηηγκή νη ιάκπεο απηέο 
ηξεκνπαίδνπλ. ην δηάδξνκν 

επαλαθέξεηαη ν θσηηζκόο κεηά 

από ιίγα δεπηεξόιεπηα θαη απηόο 
πνπ πεξπαηνύζε εθεί απηνθηνλεί. 

Ση έρεη ζπκβεί? (ζπλέρεηα ζηελ πίζσ 

ζειίδα) 



 
(ζπλέρεηα από ηελ πξνεγνύκελε 
ζειίδα) 

 
 
Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ην θνηλό 
θάλεη εξσηήζεηο κε ηα ζηνηρεία 

πνπ έρεη "ρηίδνληαο" ηελ ζθελή 
πνπ ν αθεγεηήο έρεη νιόθιεξε 

ζηνλ λνπ ηνπ.  

"Απηόο πνπ πεξπαηνύζε ζην 
δηάδξνκν ήηαλ γηαηξόο?" 

"Όρη." 
"Σα ραξηηά ήηαλ ζεκαληηθά?" 

"Ναη." 
"πλέβε θάηη θαθό ζηνλ ίδην θαη 

απηνθηόλεζε?" 

"Όρη άκεζα." 
"πλέβε θάηη θαθό ζε θάπνηνλ 

πνπ ήμεξε?" 
"Ναη." 

"Σν ήμεξε απηό πξηλ πάεη ζηνλ 

δηάδξνκν?" 
"Όρη."  

θαη νύησ θαζεμήο κέρξη λα 
απνθαιπθζεί ε ηζηνξία... 

 
Σώξα ζαο δίλνπκε  δπν ηζηνξίεο 

γηα ιύζε:  

 
    Έλαο άλζξσπνο κπαίλεη ζε 

έλα θηήξην, αλεβαίλεη θάηη 
κεγάιεο θπθιηθέο ζθάιεο θαη 

κπαίλεη ζε έλα δσκάηην. Δθεί 

θιείλεη έλα κεγάιν θσο θαη 
θνηκάηαη. Σελ άιιε κέξα όηαλ 

μππλάεη βιέπεη θάηη θαη 
απηνθηνλεί. 

Πξέπεη λα βξείηε γηαηί 
απηνθηόλεζε.  
 

    Έλαο ζπγγξαθέαο πεγαίλεη 
ζε κηα βηβιηνζήθε θαη αθήλεη 

έλα βηβιίν. Μεηά από έλα κήλα 
πεγαίλεη θαη παίξλεη ην ίδην 

βηβιίν, ην αλνίγεη, βξίζθεη κέζα 

500 επξώ θαη απηνθηνλεί. 
Πξέπεη λα βξείηε γηαηί 
απηνθηόλεζε. 
 

Καιή δηαζθέδαζε κε ηελ παξέα 

ζαο. Δίκαζηε πεξίεξγνη λα 
δνύκε ηη πηζαλέο ιύζεηο ζα 

ζθεθζείηε.  
Σε δηθή καο εθδνρή ζα ηε 

κάζεηε ζην επόκελν θύιιν ηεο 

εθεκεξίδαο.  

 

  
 

 

         

            ηνπ Βαζίιε Θηώλα  

    Οη πην πνιινί από ζαο πηζηεύεηε όηη 

γλσξίδεηε ηα αγσλίζκαηα πνπ 
ππάξρνπλ ζηνλ θόζκν. Σνπιάρηζηνλ 

όζνη ελδηαθέξεζηε γηα ηνλ αζιεηηζκό. 

Δ, λα ινηπόλ πνπ θάλεηε ιάζνο. 
Δίκαζηε ζίγνπξνη πσο ηα παξαθάησ 

αγσλίζκαηα ζα ηα δηαβάζεηε γηα 
πξώηε θνξά! 

Σν θπλήγη ηνπ ηπξηνύ 

Η αξρή ηνπ αγσλίζκαηνο απηνύ καο 
γπξλάεη 200 ρξόληα πίζσ. Γίλεηαη κηα 

θνξά ηνλ ρξόλν ζην ιόθν Cooper 
ζηελ πεξηνρή Gloucester ηεο  Αγγιίαο 

θαη ζπκκεηέρνπλ απνθιεηζηηθά νη 
θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο, αλ θαη ηνλ 

ηειεπηαίν θαηξό ην γεγνλόο 
πξνζειθύεη θαλαηηθνύο απ’ όιν ηνλ 

θόζκν.  

Έλα κεγάιν θεθάιη ηπξηνύ 

ηνπνζεηείηαη ζηελ θνξπθή ελόο πνιύ 
κεγάινπ θη απόηνκνπ ιόθνπ. Μεηά 

από αθξηβώο έλα δεπηεξόιεπην νη 
ζπκκεηέρνληεο αξρίδνπλ λα θπλεγνύλ 

ην ηπξί. θνπόο ηνπ αγσλίζκαηνο είλαη 

λα πηάζνπλ ην ηπξί, αλ θαη ζπκβαίλεη 
ζπάληα απηό θαζώο ε ηαρύηεηα πνπ 

αλαπηύζζεη θηάλεη ηα 112 ρηιηόκεηξα 
ηελ ώξα. Ο πξώηνο πνπ ζα θηάζεη 

ζην ηέξκα είλαη θη ν ληθεηήο θαη 

πεγαίλεη ζπίηη έρνληαο ζαλ έπαζιν… 
ην ηπξί. 

Extreme ζηδέξσκα 

Οη απόςεηο γηα ην πόηε μεθίλεζε απηό 

ην αγώληζκα δηίζηαληαη. Μεξηθνί ιέλε 
όηη πξνήιζε από ην ζπγθξόηεκα 

Monster Magnet πνπ ζ’ έλα από ηα 
βίληεν θιηπ ηνπο ην 1995 ζηδέξσλαλ 

ζ’ έλαλ αζηεξνεηδή, ελώ άιινη 

ηζρπξίδνληαη όηη όηαλ έλαο εξγάηεο ζε 
βηνκεραλία πιεθηώλ επέζηξεςε από 

ηελ δνπιεηά ύζηεξα από κηα δύζθνιε 
κέξα απνθάζηζε λα εθηνλσζεί 

πεγαίλνληαο γηα αλαξξίρεζε. 

 

Παξόια απηά δελ κπνξνύζε λα 

παξαβιέςεη ηα νηθηαθά ηνπ 
θαζήθνληα, γη’ απηό πήξε θαη ηελ 

ζηδεξώζηξα θαη ηα αζηδέξσηα ξνύρα 
καδί ηνπ. Σν extreme ζηδέξσκα 

απνηειεί ελ κέξεη έλα extreme 

άζιεκα, κηα ηέρλε αιιά θαη κηα 
νηθηαθή εξγαζία θαζώο απαηηεί νη 

ζπκκεηέρνληεο λα θνπβαιάλε ηελ 
ζηδεξώζηξα ηνπο ζ’ απνκνλσκέλα 

κέξε όπσο είλαη ε θνξπθή ελόο 
βνπλνύ ή θάλνληαο ζθη ζηε ζάιαζζα. 

ύκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

ηνπ, ην extreme ζηδέξσκα απνηειεί 
ην πην extreme άζιεκα ηνλ ηειεπηαίν 

θαηξό. 

 

 
       Ιύζεηο γηα ηηο 

ζπαδνθεθαιηέο 
 

1.  
 
1. Γελ θαηάθεξε ηίπνηε 

ζπνπδαίν… Θαλείο δελ είπε 
πσο έβξερε…. 

 
2. Γελ έρεηε παξά λα ζηαζείηε 

πιάηε κε πιάηε! 
 

3. Οη ίδηεο 3 γάηεο. Πηάλνπλ θαη 
ζηηο δύν πεξηπηώζεηο 1 

πνληίθη ην ιεπηό.  
 

4.  3  θάιηζεο. 


