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Παιδιά διδάςκουν παιδιά
Βϋ Γυμναςίου. Εκείνο το πρωί μπικα ςτθν τάξθ νομίηοντασ ότι κα είναι μια ϊρα ςαν όλεσ τισ
άλλεσ (αν και οι ϊρεσ ςε μια τάξθ δεν είναι ποτζ ίδιεσ μεταξφ τουσ, είναι αλικεια!). Αυτι όμωσ
κα ιταν τελείωσ διαφορετικι, γιατί ιταν θ ϊρα που γεννικθκε μια καινοφργια ιδζα.
Μποροφν τα παιδιά να διδάξουν παιδιά; Μποροφν να πεικαρχιςουν ο ζνασ ςτον άλλον και ο
κακζνασ ςτον εαυτό του αλλά και ςτο ςφνολο; Μποροφν να «μεγαλϊςουν» για μία ϊρα και να
κοιτάξουν τθν ευκφνθ κατάματα; Μποροφν να ςτακοφν ςτο «εμείσ», ξεχνϊντασ το «εγϊ»; ΝΑΛ,
ΜΠΟΡΟΤΝ!!! Είναι θ απάντθςθ.
Σθν Παραςκευι 3 Μαρτίου ζνασ μακθτισ και δυο μακιτριεσ τθσ Βϋ Γυμναςίου ανζλαβαν τον
ρόλο του δαςκάλου τθν ϊρα των Μακθματικϊν. Θ ωριμότθτα, θ ςυναδελφικότθτα, θ
πεικαρχία και θ αλλθλεγγφθ που επζδειξαν διδάςκοντεσ και διδαςκόμενοι ιταν ςυγκινθτικζσ .
. . Ο ενκουςιαςμόσ των παιδιϊν απεριόριςτοσ.
ε μζνα δεν απομζνει παρά να ευχαριςτιςω τα παιδιά μου που μου ζδωςαν τθν ευκαιρία να ηιςω μια τόςο πολφτιμθ εμπειρία. Γιατί μζςα
ςτισ δυςκολίεσ τθσ ςθμερινισ εποχισ, ζχοντασ και τθν αγωνία του δαςκάλου που αναρωτιζται κάκε τόςο γι’ αυτό που δίνει ςτα παιδιά, κάτι
τζτοιεσ ςτιγμζσ βρίςκει τθν πλιρθ δικαίωςθ του μόχκου του.
Θ περιφανθ δαςκάλα ςασ
Λουκία Ηαΐμθ

Εντυπϊςεισ από τθν αλλαγι ρόλου
Μακθτζσ ωσ κακθγθτζσ: Πολλζσ φορζσ αναρωτιόμαςτε πϊσ κα ιταν να
βριςκόμαςτε, εμείσ οι μακθτζσ, ςτον ρόλο του κακθγθτι. Σθν βδομάδα
3-8 Μαρτίου κλθκικαμε να αλλάξουμε τουσ ρόλουσ ςτθν τάξθ,
διδάςκοντασ Μακθματικά δφο φορζσ ςτουσ ςυμμακθτζσ μασ. Ζπρεπε να
κατανοιςουμε 100% το μάκθμα, ϊςτε φςτερα να το διδάξουμε ςωςτά
ς’ αυτοφσ. Φυςικά, ζπρεπε να λφςουμε όλεσ τισ απορίεσ τουσ και να
τουσ το εξθγιςουμε με πολλαπλοφσ τρόπουσ, προκειμζνου να το
κατανοιςουν απόλυτα. Για να επιτευχκεί αυτό, ςυνεργαςτικαμε με
τουσ ςυμμακθτζσ μασ, κακϊσ και με τθν κακθγιτριά μασ. Από αυτιν τθν
εμπειρία μπορζςαμε να κατανοιςουμε καλφτερα τισ ευκφνεσ που
αναλαμβάνει ο κακθγθτισ, κακϊσ βρεκικαμε ςτθ κζςθ του.
Πιςτεφουμε ότι ιταν εποικοδομθτικό, τόςο για μασ τουσ ίδιουσ, όςο και
για τουσ ςυμμακθτζσ μασ. Γι’ αυτό το λόγο ελπίηω να ακολουκείται πιο
ςυχνά και ςε περιςςότερα μακιματα αυτι θ διαδικαςία.

Μακθτζσ-υμμακθτζσ: τισ 3 Μαρτίου, θμζρα Παραςκευι, τρεισ ςυμμακθτζσ
μασ μάσ δίδαξαν τθ νζα κεωρία ςτο μάκθμα των μακθματικϊν.
Αυτι θ πρωτόγνωρθ εμπειρία μάσ ενκουςίαςε όλουσ και μασ άφθςε
κατάπλθκτουσ, επειδι οι ςυμμακθτζσ μασ κατάφεραν με πεικαρχία και
ςυνεργαςία να μασ «περάςουν» το μάκθμα με μεγάλθ ευκολία.
Μάλιςτα, μασ δίδαξαν τόςο καλά που επαναλιφκθκε άλλο ζνα μάκθμα με
τουσ τρεισ ςυμμακθτζσ μασ ςτθ κζςθ του κακθγθτι και για άλλθ μια φορά μασ
βοικθςαν πολφ να καταλάβουμε ότι οι ςυναρτιςεισ (και γενικά τα
Μακθματικά), δεν είναι αιτία φόβου και άγχουσ.
Ιταν μια πολφ ωραία εμπειρία που μασ βοικθςε να νιϊςουμε πολφ άνετα και
να κατανοιςουμε πολφ καλφτερα το κεφάλαιο αυτό. Γι’ αυτό ευχαριςτοφμε
τουσ τρεισ ςυμμακθτζσ μασ, που είχαν το ρόλο του κακθγθτι, για τον
μεταδοτικό τρόπο διδαςκαλίασ και κυρίωσ τθν κακθγιτριά μασ, κ. Ηαίμθ, για
τθ βοικειά τθσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ ιδζασ αυτισ.

Αρκρογράφοσ: Ναταλία Καρακαλά

Αρκρογράφοι: Διμθτρα Περγιουδάκθ, Ακθνά πυροποφλου

Σρόποι προςταςίασ του ςϊματοσ μασ
Χαςμουρθτό: Ο βαςικόσ λόγοσ που χαςμουριόμαςτε είναι για να μπει αζρασ ςτον εγκζφαλο
ςε περίπτωςθ που ζχει «υπερκερμανκεί».
Φτζρνιςμα: υνικωσ φτερνιηόμαςτε, όταν μζςα από τθν μφτθ μασ πάνε να ειςχωριςουν
μικρόβια, ςκόνθ ι άλλα αλλεργιογόνα, τα οποία το ςϊμα μασ προςπακεί να απομακρφνει.
Σζντωμα:
Σεντωνόμαςτε το πρωί, προκειμζνου να προετοιμάςουμε το ςϊμα μασ για τθν κόπωςθ που
πρόκειται να ακολουκιςει μζςα ςτθ θμζρα. Σαυτόχρονα, το τζντωμα “ξυπνάει” τουσ μυσ,
αποκακιςτά τθν κυκλοφορία του αίματοσ και βελτιϊνει τθν διάκεςθ.
Λόξυγγασ:
Όταν τρϊμε πολφ γριγορα, καταπίνουμε μεγάλα κομμάτια φαγθτοφ ι όταν τρϊμε πολφ,
ενοχλείται το πνευμονογαςτρικό νεφρο, το οποίο ςυνδζεται με το ςτομάχι και το
διάφραγμα. Σο αποτζλεςμα είναι ο λόξυγγασ.
Βραδινό τράνταγμα: Όλοι ζχουμε βιϊςει εκείνθ τθν ςτιγμι που πάει να μασ πάρει ο φπνοσ και ξαφνικά πεταγόμαςτε ι τρανταηόμαςτε με αποτζλεςμα
να ξυπνιςουμε. Αυτό το φαινόμενο ςυμβαίνει, επειδι θ αναπνοι μασ γίνεται όλο και λιγότερο ζντονθ, πζφτουν οι παλμοί μασ και χαλαρϊνουν οι μφεσ
μασ. Ο εγκζφαλόσ μασ τότε, ερμθνεφει αυτά τα χαρακτθριςτικά ωσ ςθμάδι ότι κάτι δεν πάει καλά και γι’ αυτό μασ προειδοποιεί με ζνα τράνταγμα.
Ζαρωμζνα δάχτυλα: Καμιά φορά όταν μζνετε για πολλι ϊρα για παράδειγμα μζςα ςτο νερό, κα δείτε ότι ηαρϊνει το δζρμα ςτα δάχτυλα του χεριοφ.
Αυτό ςυμβαίνει επειδι το ςϊμα αντιλαμβάνεται τθν υγραςία και προετοιμάηεται ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί να πιαςτεί από κάποια επιφάνεια χωρίσ
να γλιςτριςει.
Ανατριχίλα: Κα ζχετε ςίγουρα παρατθριςει ότι όταν ανατριχιάηουμε, εμφανίηονται αυτοί οι πόροι ςτο δζρμα μασ. Ο λόγοσ είναι ότι το ςϊμα μασ
προςπακεί να μειϊςει τθν ηζςτθ που πάει να φφγει από τουσ πόρουσ μασ, προκειμζνου να διατθριςει τθ κερμοκραςία του.
Πθγι: perierga.gr
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ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ, ΟΧΙ Η ΠΟΡΕ, ΑΝΟΗΣΕ....

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΑΚΟΣΗ ΣΗ ΖΩΗ ΜΑ

Πόςοι νεκροί ςτο δρόμο από κάκε λογισ οχιματα: κθριϊδεισ νταλίκεσ, αγροτικά Ντάτςουν,
Γκόλφ, Χόντα, Σογιότα, Μερςεντζσ, ιτροζν, ςαράβαλα και αυτοκινθτάρεσ – άντε και καμιά
Πόρςε ςτθ χάςθ και ςτθ φζξθ (ςτατιςτικό αυτό, πόςεσ κυκλοφοροφν;).
Να εςτιάςουμε ςτθν οδθγικι κουλτοφρα ςτθ χϊρα μασ.
Σου ταξιτηι, του νταλικιζρθ, του γιωταχί, του άντρα του πολλά βαρφ, του ξζρεισ ποιοσ-είμαιεγϊ-ρε, τθσ κυρίασ με το κινθτό οδθγϊντασ και τθν τςίχλα ςτο ςτόμα (και τον εγκζφαλο), του
κάκε καθμζνου που φανταςιϊνεται ζναν ουμάχερ (κι αυτόσ, τθ μοίρα του...) ςτο τιμόνι του.
Πόςα φτωχαδάκια, άκελά τουσ, ζχουν ςκοτϊςει ανφποπτουσ ςτθν άςφαλτο, οδθγϊνασ
πζρα από κάκε λογικι και ευκφνθ, πόςοι ματςωμζνοι με τηιπάρεσ επίςθσ – αδιάφοροσ ο
πλοφτοσ και θ φτϊχεια ςτο τιμόνι.
Ό,τι κι αν πει κανείσ, όςθ ταξικι, θ μάλλον τοξικι, χολι κι αν εμζςει, κανείσ δεν ζβαλε
ςθμάδι ζνα ςταματθμζνο αυτοκίνθτο ςε ζνα πάρκινγκ ςτθ Εκνικι. Κανείσ δεν ζγινε εκοφςια
αυτοκινοφμενθ βόμβα για τον εαυτό του και τουσ άλλουσ. Κανείσ δεν υπιρξε καμικάηι
αυτοκτονίασ, ISIS ι ό,τι άλλο.
Σραγικά γεγονότα ςαν κι αυτό χτεσ το απόγευμα ςτθν Εκνικι, κα ζπρεπε να μασ κάνουν
καλφτερουσ ανκρϊπουσ, ςοφότερουσ και πιο επιεικείσ. Να μασ κάνουν να χφνουμε λιγότερθ
χολι και περιςςότερθ τρυφερότθτα και ΚΑΣΑΝΟΘΘ για τθν ανκρϊπινθ κατάςταςθ.
Να μασ δίνουν ζναυςμα για ςτοχαςμό πάνω ςτο ανκρϊπινο δράμα, να οδθγοφν ςτθν
ευνςυναίςκθςθ του ευάλωτου και του εφκραυςτου – που όλοι κι όλεσ μασ μοιραηόμαςτε.
Να καταλάβουμε ότι ο κακείσ και θ κακεμιά μασ κα μποροφςε να ιταν χτεσ ςτθ κζςθ είτε
του οδθγοφ τθσ Πόρςε είτε επιβάτθσ ςτο παρκαριςμζνο αυτοκίνθτο. Σφχα αγακι, δεν
ιμαςταν. Και δεν πα να είςαι ο πιο προςεκτικόσ οδθγόσ ςτον κόςμο. κάει το μπροςτινό
λάςτιχο, αφαιρείςαι για ζνα δευτερόλεπτο – και τζλειωςε.
Θ ςτάςθ πολλϊν γφρω μασ είναι φορζσ που με απογοθτεφει – κυρίωσ ςτα «ελάςςονα»,
κακθμερινά ηθτιματα κι όχι ςτα «μεγάλα» πολιτικά και ιδεολογικά. τθν εποχι τθσ κρίςθσ, τα
απωκθμζνα, τα ελαττϊματα, οι γκρίηεσ ηϊνεσ, όλα οξφνονται με τόςο άγαρμπο, τόςο
αποκρουςτικό τρόπο.
Θ ανκρϊπινθ κατάςταςθ πάει χζρι χζρι με το παράλογο και το άδικο.
Ασ γίνουμε λίγο πιο ςοφοί, αν το μποροφμε. Λίγο καλφτεροι. Λίγο πιο τρυφεροί με τθ ηωι –
και τον κάνατο.
ΤΓ: Απαραίτθτθ θ ειςαγωγι τθσ εκπαίδευςθσ για μια ςωςτι οδθγικι κουλτοφρα ςτα
χολεία. Να το απαιτιςουμε, αυτό ναι.
ΕΤΘΤΝΗ
Κα κλείςω τθ ςυηιτθςθ για το τραγικά παράλογο δυςτφχθμα με μια προςωπικι
εξομολόγθςθ: Δεν πιρα ποτζ δίπλωμα οδιγθςθσ. Δεν ζδωςα καν εξετάςεισ.
Ο λόγοσ: ςτισ οφκαλμολογικζσ εξετάςεισ για το δίπλωμα (ςτα 20 μου])διαγνϊςτθκα με
δαλτονιςμό. Μπζρδεμα πράςινου-κόκκινου βαςικά. υν τθν ζλλειψθ διεςτιακισ όραςθσ,
λόγω άνιςθσ οπτικισ αντιλθπτικότθτασ των ματιϊν μου (εκ γενετισ) και ενόσ ελαφροφ
αλλθκωριςμοφ, που κακιςτά ςχεδόν αδφνατθ τθν ορκι εκτίμθςθ των αποςτάςεων.
Κα μποροφςα, εννοείται, με ζνα λαδωματάκι, να το είχα πάρει.
Δεν το ζκανα – και δεν μετανιϊνω.
Παρ' όλθ τθν τρζλα τθσ θλικίασ και τθν άγνοια κινδφνου που με χαρακτιριηε ςε όλα τα άλλα,
ςτο ηιτθμα τθσ οδιγθςθσ επζλεξα (περιζργωσ) να μθν το ριςκάρω.
Αν οδθγοφςα ζχοντασ αυτά τα μειονεκτιματα, ίςωσ ςιμερα να μθν ιμουν εδϊ να γράφω
αυτά που γράφω τϊρα.
Κι ίςωσ να είχα πάρει ςτο λαιμό μου και κάποιουσ ακϊουσ.
Θ προςωπικι ευκφνθ δεν είναι μια κοφφια λζξθ.
Γι' αυτό, δεν ζχω πιάςει ποτζ τιμόνι ςτα χζρια μου.
Μόνο ςτα ςυγκρουόμενα, ςτο λοφνα παρκ.
Θζμισ Δθμθτρακόπουλοσ (Γονζασ μακθτι δθμοτικοφ)

Θ Μεγάλθ Σεςςαρακοςτι ι αλλιϊσ αρακοςτι είναι θ
Χριςτιανικι περίοδοσ νθςτείασ. Είναι θ αρχαιότερθ από
τισ μεγάλεσ νθςτείεσ τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ.
Κακιερϊκθκε τον 4ο αιϊνα μ.Χ.. Αρχικά διαρκοφςε ζξι
εβδομάδεσ, ενϊ αργότερα προςτζκθκε και θ ζβδομθ
εβδομάδα.
Ονομάηεται
«αρακοςτι»,
γιατί
περιλαμβάνει ςαράντα θμζρεσ νθςτείασ, δθλαδι από τθν
Κακαρι Δευτζρα μζχρι και τθν Παραςκευι πριν το
άββατο του Λαηάρου, οπότε ακολουκεί θ Κυριακι των
Βαΐων και θ Μεγάλθ Εβδομάδα. «Μεγάλθ αρακοςτι»
ονομάηεται όχι για τθ μεγάλθ διάρκειά τθσ αλλά για τθν
ςθμαςία τθσ που γίνεται ανάμνθςθ των Πακϊν του
Χριςτοφ. Αποτελεί τθν προετοιμαςία των πιςτϊν για τθν
γιορτι τθσ Ανάςταςθσ του Χριςτοφ. τθν πραγματικότθτα
μαηί με τθν Εβδομάδα των Αγίων Πακϊν είναι
πεντθκονκιμερθ περίοδοσ.
Ο Χριςτόσ ιταν εμπνευςτισ τθσ αρακοςτισ, όταν
νιςτεψε ςαράντα θμζρεσ ςτθν Αίγυπτο ςφμφωνα με τον
Μωςαϊκό νόμο. Κατά τθ νθςτεία τθσ αρακοςτισ
κακιερϊκθκε θ αποχι από κρζασ ηϊων ι πτθνϊν και από
τα γεννιματα ι τα παράγωγά τουσ (αβγά, γάλα, τυρί
κλπ.), ενϊ φαίνεται ότι δεν ιταν γενικι θ αποχι από τθν
ιχκυοφαγία. τθν κορφφωςθ τθσ νθςτείασ τθ Μεγάλθ
Εβδομάδα απζχουμε ακόμα και από ελαιόλαδο (Μεγάλθ
Παραςκευι-Μεγάλο άββατο).
Ο κεςμόσ τθσ νθςτείασ παρουςιάηεται ςε πολλοφσ
αρχαίουσ λαοφσ. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ νιςτευαν κατά τα
Ελευςίνια μυςτιρια, ενϊ οι Λακεδαιμόνιοι ςυνζδεαν τθ
νθςτεία με τθν προετοιμαςία για κάκε ςοβαρι πολεμικι
επιχείρθςθ. Οι Αιγφπτιοι νιςτευαν ςε όλεσ τισ
κρθςκευτικζσ εορτζσ (Μςιδοσ κλπ.), ενϊ οι Εβραίοι είχαν
πολλζσ τακτικζσ νθςτείεσ με μεγαλφτερθ αυτι πριν τθν
γιορτι του εξιλαςμοφ. Όμωσ κι άλλεσ κρθςκείεσ
εφαρμόηουν τθν αποχι από οριςμζνεσ τροφζσ, όπωσ ο
Λςλαμιςμόσ και ο Βουδιςμόσ.
φμφωνα με τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι θ
νθςτεία, που είναι μία ςτζρθςθ από τροφζσ που μασ
ευχαριςτοφν, μασ προετοιμάηει για μια γιορτι που
ζρχεται ι μια μεγάλθ χαρά. Μζςα από τθν ςτζρθςθ θ
χαρά αυτι γίνεται ακόμα πιο ςθμαντικι και ζντονθ για
μασ. Θ νθςτεία, όπωσ και κάκε ςτζρθςθ, είναι το μζςο
και όχι ο ςκοπόσ.
Είναι όμωσ θ Μεγάλθ αρακοςτι μόνο νθςτεία; Σο
πνεφμα τθσ νθςτείασ προςδιορίςτθκε με χαρακτθριςτικό
τρόπο από τον Μζγα Βαςίλειο: απομάκρυνςθ από το
κακό, αποχι από τον κυμό, χωριςμόσ από το ψεφδοσ,
εγκράτεια τθσ γλϊςςασ. Μεγάλθ αρακοςτι επίςθσ
ςθμαίνει προςευχι και άςκθςθ πνευματικι.
τθν ςθμερινι εποχι το πλοφςιο διαιτολόγιό μασ δεν
μασ διευκολφνει να κάνουμε νθςτεία, διότι κάκε μικρι
διαφορά μάσ φαίνεται τεράςτια. Ακόμα και θ αποχι του
κρζατοσ ζχει γίνει πολφ δφςκολθ από τα παιδιά.

Κοτοπουλάκια… Μα τι κοτοπουλάκια!
Σθν οργι των οργανϊςεων για τθν προςταςία των ηϊων ζχει προκαλζςει θ νζα «μόδα» μικρά
κοτόπουλα να χρωματίηονται! Σα άτυχα πουλιά «βάφονται» είτε με χρωςτικζσ ουςίεσ που
εγχζονται ςτο αυγό είτε με χρωματιςτά ςπρζι με τα οποία ψεκάηονται μόλισ βγουν από το αυγό.
Ζτςι αποκτοφν ηωθρά χρϊματα όπωσ φοφξια, μοβ, κίτρινο, πράςινο μζχρι και γαλάηιο! Φαίνονται
χαριτωμζνα, αλλά τα καθμζνα κοτοπουλάκια ςτρεςάρονται, πωλοφνται ςε πολφ μικρι θλικία και
τελικά, τα πετάει ο κόςμοσ ςτα ςκουπίδια! Πζρα από αυτό, όμωσ, οφτωσ ι άλλωσ μετά από λίγεσ
εβδομάδεσ, όταν τα πουλιά ρίχνουν τα πρϊτα τουσ φτερά, το χρϊμα φεφγει…
τισ μιςζσ ΘΠΑ θ πρακτικι αυτι ζχει ιδθ απαγορευτεί, ωςτόςο υπάρχουν ακόμα εξαιρζςεισ
όπωσ θ Φλόριντα που πρόςφατα κατάργθςε νόμο 45 ετϊν που απαγόρευε το χρωματιςμό ηϊων.
Πτθνοτρόφοσ που μίλθςε ςτουσ «New York Times»
παραδζχτθκε πωσ θ βαφι των κοτόπουλων γίνεται για
ζξτρα κζρδοσ αλλά υποςτιριξε πωσ τα ίδια δεν
βλάπτονται. «Σα πουλιά ψεκάηονται με ζνα πολφ καλό
ςπρζι κι αυτό γίνεται πολφ γριγορα. τθ ςυνζχεια
τοποκετοφνται ςε κάλαμο εκκόλαψθσ και ςτεγνϊνουν
πολφ γριγορα, δεν τα βλάπτει κακόλου», είπε.
Εννοείται πωσ αυτό δεν ιςχφει οφτε κατά διάνοια…

Πθγι: newsbeast.gr
Επιμζλεια: Λυδία Καρακαλά
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υνεπϊσ, δεν είναι εφκολο να τθριςει κανείσ τθ
νθςτεία ςτισ μζρεσ μασ. Σο πλεονζκτθμα των
παλαιότερων χρόνων κατά τθν γνϊμθ μου είναι ότι θ
ζλλειψθ πολλϊν προϊόντων τοφσ ζκανε να ςυνθκίηουν
ευκολότερα αυτιν τθν περίοδο. Κυρίωσ οι άνκρωποι
είχαν μάκει να αρκοφνται με λίγα, γι' αυτό πιςτεφω ότι θ
αρακοςτι δίνει μια καλι ευκαιρία ςε όλουσ μασ να
νιϊςουμε τθν αξία αυτισ τθσ κρθςκευτικισ, πνευματικισ
και ςωματικισ άςκθςθσ.

Αρκρογράφοσ: Αργυρϊ Διακομανϊλθ-Πριγγι
Αϋ Γυμναςίου

«Ο Πρίγκιπασ των Νεφϊν» (τριλογία)
«Ο Πρίγκιπασ των Νεφϊν» ζχει τιμθκεί ςυνολικά με τζςςερα Βραβεία! Σα βιβλία γράφτθκαν από τον Κριςτόφ Γκαλφάρ, ζνα γάλλο που πιρε το διδακτορικό
του ςτο Κζιμπριτη. Μάλιςτα, το πρϊτο βιβλίο το ζγραψε ςε ςυνεργαςία με τον διάςθμο αςτροφυςικό τίβεν Χόκινγκ!
Όπωσ ςχολίαςε θ Μ.Σςελζντθ από το Culture, αυτό είναι «ζνα νεανικό μυκιςτόρθμα που ςυνδυάηει τθν περιπζτεια, τθ φανταςία, τθν αςτροφυςικι και τθν
οικολογικι αφφπνιςθ.»
ΘΕΜΑ: Θ ιςτορία ξεκινάει ςε ζνα χωριό (χτιςμζνο ςε ζνα ςφννεφο) λεγόμενο Μπλοφμπερι , το οποίο βρίςκεται πάνω από ζνα θφαίςτειο ςτθ μζςθ κάποιου
ωκεανοφ. Εκεί κατοικοφν μερικοί άνκρωποι λόγω τθσ καταςτροφισ που ζχει υποςτεί θ Γθ. Σο ζδαφοσ είναι μολυςμζνο και, όπωσ πίςτευαν, μθ κατοικιςιμο.
ε αυτό το χωριό μζνει και πθγαίνει ςχολείο θ Μυρτίλθ Λάντοου, ο Σομ Μπριγκσ, ο Σρίςταμ Ντρζικ και άλλοι που κρφβονται από τα ςτρατεφματα του
Συράννου, ενόσ ανκρϊπου εξαιρετικά επικίνδυνου, ο οποίοσ κζλει να καταςτρζψει ολοκλθρωτικά τον πλανιτθ Γθ.
το ςχολείο μακαίνουν να χρθςιμοποιοφν τθν δφναμθ τθσ επαίςκθςθσ, δθλαδι τθν ικανότθτα να ταξιδεφουν νοθτά με τα ρεφματα του αζρα. Σουσ ετοιμάηουν
για να αντιμετωπίςουν τον Σφραννο με όςεσ γνϊςεισ διακζτουν, γιατί τουσ ζχουν απαγορεφςει να διαβάηουν βιβλία και γενικϊσ να μορφϊνονται.
το τζλοσ, κα ςωκεί ο πλανιτθσ; Ποιοσ μπορεί να τον ςϊςει; Θ Μυρτίλθ, μια πριγκίπιςςα που κα μείνει χωρίσ πριγκιπάτο; Ο Σομ, ζνα απλό παιδί που κζλει να
γίνει Κυρίαρχοσ των Ανζμων; Μιπωσ ο Σρίςταμ, ο χειρότεροσ μακθτισ τθσ τάξθσ, ο οποίοσ μπόρεςε να δει, πριν καν ςυμβεί, τθν καταςτροφι ενόσ χωριοφ
χτιςμζνου ςτα ςφννεφα; Όμωσ πωσ είναι δυνατόν, αφοφ κάτι τζτοιο απαιτεί φοβερι αυτοςυγκζντρωςθ; Κι οΣρίςταμ, ςτον τομζα τθσ αυτοςυγκζντρωςθσ «κα
μποροφςε να ανταγωνιςτεί μόνο ζνα πελεκάνο που τα ζχει χαμζνα» όπωσ ανζφερε κάποτε ο Ουάκινγκ, ο πρϊθν αςτυνόμοσ τθσ Λευκισ Πολιτείασ.
ΚΡΙΣΙΚΗ: Εκπλθκτικό βιβλίο! τθν αρχι ςκζφτθκα ότι δεν με ενδιζφεραν τα επιςτθμονικά πράγματα. Εννοϊ, πϊσ μπορεί κάποιοσ να βαςιςτεί ςτθν επιςτιμθ για
να γράψει ζνα ωραίο, χαλαρωτικό βιβλίο; Κι όμωσ γίνεται! Διάβαηα από λίγο κάκε βράδυ πριν πζςω για φπνο, θρεμοφςα και ταυτόχρονα μάκαινα γιατί ο
ουρανόσ είναι γαλάηιοσ, γιατί τα ςφννεφα είναι άςπρα, γιατί βλζπουμε τα αςτζρια μόνο τθ νφχτα, τι είναι το κενό αζροσ, γιατί είναι αλμυρι θ κάλαςςα, τι είναι
οι ανεμοςτρόβιλοι, πϊσ δθμιουργοφνται τα θφαίςτεια κ.ά.
ασ προτείνω να το διαβάςετε. Είναι κατάλλθλο για παιδιά 10 ετϊν και άνω. Οι επιςτθμονικοί όροι είναι απόλυτα κατανοθτοί, αλλά παρ’ όλα αυτά, αν κάποιοσ
δεν τουσ καταλαβαίνει, δεν κα υπάρξει πρόβλθμα να καταλάβει τθν ιςτορία, αρκεί να βάλει λίγθ φανταςία παραπάνω!
υντάκτρια: Λυδία Καρακαλά

Οι Depeche Mode ζρχονται ξανά ςτθν Ελλάδα ςτισ 17 Μαΐου
ε περίπτωςθ που είχατε αρχίςει να αναρωτιζςτε ποιο μεγάλο ςυγκρότθμα κα ζρκει φζτοσ ςτθν Ελλάδα για
ςυναυλία, ωσ ςυνζχεια του χορταςτικοφ ςυναυλιακοφ καλοκαιριοφ που είχαμε πζρςι, οι Depeche Mode
ανακοίνωςαν πωσ κα επιςτρζψουν ςτθ χϊρα μασ ςτο πλαίςιο τθσ The Global Spirit περιοδείασ τουσ.
Θ ανακοίνωςθ ζγινε κατά τθ υνζντευξθ Σφπου που ζδωςε το διάςθμο ςυγκρότθμα ςτο Μιλάνο, θ οποία
μεταδόκθκε και ςε ηωντανι μετάδοςθ μζςω τθσ ςελίδασ των Depeche Mode ςτο Facebook και του επίςθμου site
του ςυγκροτιματοσ.
Ζτςι λοιπόν οι Depeche Mode κα ζρκουν ςτθ Ελλάδα τθν Σετάρτθ 17 Μαϊου, ςτο Terra Vibe τθσ Μαλακάςασ –
(Μπορείτε πλζον να δείτε και το ςχετικό event page τθσ μπάντασ ςτο Facebook.)
Κα είναι θ ζκτθ επίςκεψθ των Depeche Mode ςτθ χϊρα μασ (ςυμπεριλαμβανόμενθσ κι αυτισ του 2009 που
ακυρϊκθκε κυριολεκτικά τθν τελευταία ςτιγμι) τζςςερα χρόνια μετά τθν τελευταία, το 2013. Θ περιοδεία The
Πθγι: Huffington Post
Global Spirit αρικμεί 32 ςυναυλίεσ ςε 21 χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ.

Σαινίεσ και θκοποιοί με τα περιςςότερα Όςκαρ

Πόςα παιδιά παίηουν
μουςικό όργανο ςτο
Δθμοτικό

Όςκαρ Καλφτερθσ Σαινίασ από το 2000
2000 Ο Μονομάχοσ (Gladiator)
2001 Ζνασ Τπεροχοσ Ανκρωποσ (A Beautiful Mind)
2002 ικάγο (Chicago)
2003 Ο Άρχοντασ των Δαχτυλιδιϊν: Θ Επιςτροφι του Βαςιλιά (The Lord
of the Rings: The Return of the King)
2004 Million Dollar Baby
2005 Crash
2006 Ο Πλθροφοριοδότθσ (The Departed)
2007 Καμιά Πατρίδα για τουσ Μελλοκάνατουσ (No Country For Old
Men)
2008 Slumdog Millionaire
2009 The Hurt Locker
2010 Ο Λόγοσ του Βαςιλιά (The King's Speech)
2011 The Artist
2012 Επιχείρθςθ: Argo (Argo)
Επιμζλεια: Ακθνά Πανά

Πόςα παιδιά παίηουν μουςικό
όργανο ςτο Γυμνάςιο/Λφκειο

31%
Παίηουν
69%

48%

Δεν παίηουν

Πόςα παιδιά παίηουν
πιάνο
23%

52%

Δεν παίηουν

Πόςα παιδιά παίηουν
κικάρα

Δθμοτικό

Δθμοτικό

42%
77%

υνζντευξθ Λίλασ Πατρόκλου, ςυγγραφζωσ παιδικϊν βιβλίων
 Πείτε μασ λίγα λόγια για το βιβλίο ςασ.
Το βιβλίο ονομάηεται « Ο Στρατθγόσ και ο Γάτοσ». Είναι ζνα βιβλίο κυρίωσ για παιδιά του
Δθμοτικοφ αλλά μπορεί να διαβαςτεί και από ενθλίκουσ. Ο Στρατθγόσ είναι ζνασ κλειςτόσ
άνκρωποσ που παρόλο που το αρνείται, χρειάηεται μία παρζα . Επειδι δεν υιοκετοφςε το Γάτο,
αυτόσ πιρε τθν πρωτοβουλία και υιοκζτθςε εκείνον. Για ζνα παιδί το βιβλίο είναι
διαςκεδαςτικό και ευχάριςτο ενώ ζνασ ενιλικοσ μπορεί να καταλάβει τα μθνφματα που κρφβει.
 Ποια είναι θ ςθμαςία τθσ υιοκεςίασ ςτο βιβλίο ;
Η υιοκεςία είναι μεταφορά για τισ ανκρώπινεσ ςχζςεισ. Ζχουμε τθν ανάγκθ να αγαπάμε, το
επάγγελμα μπορεί να μασ επθρεάςει, αλλά θ δζςμευςθ και τα ςυναιςκιματα είναι
αναπόφευκτα.
 Πϊσ ςασ επθρζαςε ψυχολογικά θ αναπθρία ςασ ;
Σαν παιδί εγώ δεν περπάταγα, ζτρεχα. Άρα όταν κατάλαβα ότι δε κα μποροφςα να τρζχω και να
παίηω όπωσ οι φίλοι και οι ςυμμακθτζσ μου, ςοκαρίςτθκα και το γεγονόσ ότι θ μάνα μου δεν
αποδζχτθκε ποτζ τθν αναπθρία μου, δεν βοθκοφςε. Ακόμα και μετά από τόςα χρόνια το ςπίτι
τθσ μθτζρασ μου δεν ζχει ράμπα. Πιςτεφω ότι όποιοσ ζβγαλε τθ φράςθ « Ό,τι δε ςε ςκοτώνει,
ςε κάνει πιο δυνατό» είναι θλίκιοσ, γιατί ό,τι δε ςε ςκοτώνει, ςε αφινει παράλυτο.
Ευχαριςτοφμε πολφ τθν κ.Λίλα που δζχτθκε να μασ μιλιςει και να μασ ανοιχτεί.

Ανζκδοτο κείμενο τθσ κ.Πατρόκλου και εργαςίεσ δθμιουργικισ γραφισ μακθτϊν του
ςχολείου μασ μπορείτε να δείτε ςτο: http://kaleidoscope.gr/a/indianos-patroklou
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Παίηουν

Γυμνάςιο/Λφκειο

58%

Γυμνάςιο/Λφ
κειο

Η Δ’ Σάξθ ηωγραφίηει

Σο διαμάντι του διαςτιματοσ
Όταν ζνα αςτζρι, όπωσ ο Ιλιοσ, φτάνει ςτο τζλοσ τθσ ηωισ του, εκτινάςςει τθν φλθ που
υπάρχει ςτθν επιφάνειά του. Όμωσ ο πυρινασ του μπορεί να ςυμπιεςτεί και να γίνει
εξαιρετικά ςυμπαγισ. Οι ςυνκικεσ που κυριαρχοφν εκεί μπορεί να είναι ευνοϊκζσ για τθν
αποκρυςτάλλωςθ των ατόμων του άνκρακα, τα οποία, ςτθν περίπτωςθ αυτι, ςυνκζτουν το
διαμάντι.
Σο 2004 εντόπιςαν τα υπολείμματα ενόσ άςτρου (κάτι τζτοιο αποκαλείται λευκόσ νάνοσ)
για τα οποία πιςτεφουν πωσ ο πυρινασ τουσ αποτελεί ζνα γιγάντιο διαμάντι! Αυτόν τον
λευκό νάνο τον ονόμαςαν «Λοφςυ» για να τιμιςουν ζνα τραγοφδι των Μπιτλσ (Lucy in the
sky with diamonds= Θ Λοφςυ πάνω ςτον ουρανό με διαμάντια). Θ «Λοφςυ» απζχει από τθ Γθ
50 ζτθ φωτόσ. Σο διαμάντι που περιζχει υπολογίηεται πωσ ηυγίηει 10 εκατομμφρια
διςεκατομμυρίων διςεκατομμυρίων διςεκατομμυρίων καρατίων! (Σα πζντε καράτια
αντιςτοιχοφν ςε ζνα γραμμάριο) Άρα είναι ίςο με το μζγεκοσ τθσ ελινθσ!
ΠΗΓΗ: Ο Πρίγκιπασ των Νεφϊν Η οργι του ουρανοφ και του ανζμου
Επιμζλεια: Λυδία Καρακαλά

Mυςτιριοσ ιχοσ από τα βάκθ τθσ Γθσ

Η Μπζλα υιοκζτθςε τον τόουν…...

Ζνασ απόκοςμοσ ιχοσ, ζνασ μυςτθριϊδθσ κόρυβοσ προιλκε από το
βακφτερο τμιμα του δυτικοφ Ειρθνικοφ ωκεανοφ, κοντά ςτθν Σάφρο των
Μαριανϊν, και αναςτάτωςε τουσ ωκεανολόγουσ. τα 10.971 μζτρα κάτω
από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ καταγράφθκε ο ςυγκεκριμζνοσ ιχοσ .
Οι ερευνθτζσ ςτο κζντρο Hatfield Marine Science ζςτειλαν ζνα μθχάνθμα
που ονομάηεται «υδρόφωνο» μζχρι το βακφτερο τμιμα τθσ τάφρου,
ανάμεςα ςτθν Λαπωνία και τθν Αυςτραλία.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που
υποςτθρίηουν ότι κα μποροφςε
να
είναι
μια
κλιςθ
ηευγαρϊματοσ,
από
μια
φάλαινα baleen, αλλά το μοτίβο
του ιχου δεν ταίριαηε καλά ς’
αυτό. Σελικά τι μπορεί να είναι
αυτόσ ο ιχοσ;

Αν και ςυχνά τα κεωροφν επικετικά και επικίνδυνα ςκυλιά, ζνα
κθλυκό πίτμπουλ μασ δείχνει μια πιο ευαίςκθτθ πλευρά τθσ ράτςασ του.
τον παρακάτω ςφνδεςμο μπορείτε να απολαφςετε τθν Μπζλα, ζνα
κθλυκό πίτμπουλ, να ζχει αγκαλιά ζνα μικρό μωράκι. Μάλιςτα φαίνεται
να το φροντίηει και να είναι απόλυτα ιρεμθ, όπωσ ακριβϊσ και το μωρό
που δεν διαμαρτφρεται ςτιγμι. Θ μαμά του μικροφ εξιγθςε πωσ μόλισ
είδε το μωράκι τθσ με τθν Μπζλα, ζβγαλε το κινθτό τθσ και τράβθξε τισ
αξιολάτρευτεσ ςκθνζσ
«Θ Μπζλα υιοκζτθςε τον τόουν… είναι ςαν να λζει “αυτό είναι τϊρα
το μωρό μου”» ζγραψε θ μαμά του μικροφ, όταν ανζβαςε ςτα social
media που χρθςιμοποιεί το βίντεο.
ΠΗΓΗ: topontiki.gr

ΠΗΓΗ: topontiki.gr

Αρνί με ςπαγγζτι ςτο φοφρνο
 Τλικά:
640 γραμμ. αρνί μποφτι
320 γραμμ. ςπαγγζτι
320 γραμμ. ϊριμεσ ντομάτεσ
80 γραμμ. βοφτυρο
80 γραμμ. κεφαλοτφρι τριμμζνο
2-3 περίπου φλ. τςαγιοφ νερό
Αλάτι & Πιπζρι
 Εκτζλεςθ:
Αλατοπιπερϊνετε το μποφτι. Πλζνετε τισ ντομάτεσ και τισ περνάτε από
μπλζντερ. Βάηετε το μποφτι ςτο ταψί, προςκζτετε το βοφτυρο και το 1/3 του
πολτοφ ντομάτασ. Σο βάηετε ςε μζτριο φοφρνο να ψθκεί τελείωσ και τότε το
βγάηετε από το ταψί και προςκζτετε τον υπόλοιπο πολτό ντομάτασ και το
νερό ηεςτό και αφοφ πάρουν βράςθ, ρίχνετε το ςπαγγζτι, το ανακατεφετε με
πιροφνι, για να μθν κολλιςει, προςκζτετε λίγο αλατοπίπερο και το αφινετε
να ψθκεί. ερβίρετε παςπαλιςμζνο με τριμμζνο τυρί και το μποφτι κομμζνο
ςε φζτεσ.
θμ: Σο ίδιο φαγθτό γίνεται και λευκό, χωρίσ ντομάτα.

«υγκρίνω τον Αντετοκοφνμπο με τον Μάτηικ Σηόνςον»
Σον απόλυτο ςεβαςμό και καυμαςμό ςυμπαικτϊν και αντιπάλων ζχει
κερδίςει με το «ςπακί» του ο Γιάννθσ Αντετοκοφνμπο και γι’ αυτό
αποκεϊνεται ςε όποιο γιπεδο και να παίηει ςτο ΝΒΑ. Μετά τθν ιττα
των Μπακσ από τουσ Ράπτορσ, ο προπονθτισ τθσ ομάδασ του Σορόντο,
Ντουζιν Κζιςι, ζπλεξε το εγκϊμιο του «Greek Freak», ςυγκρίνοντάσ τον
με τον ςπουδαίο Μάτηικ Σηόνςον!
«το επίπεδο που βρίςκεται τον ςυγκρίνω με τον Μάτηικ Σηόνςον»,
είπε αρχικά ςτο « ΑΡ » ο Ντουζιν Κζιςι για τον Ζλλθνα φόργουορντ και
πρόςκεςε: « Ζχει παρόμοιεσ ικανότθτεσ και όταν αρχίςει να απειλεί και
με το ςουτ, τότε κα γίνει πολφ επικίνδυνοσ. Πιςτεφω ότι ο ΝτεΜάρ
ζκανε καλι αμυντικι δουλειά πάνω του απόψε». ΠΗΓΗ: sport-fm.gr

Επιμζλεια: Λυδία Καρακαλά
ΠΗΓΗ: «θ Νζα ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΙΣΙΟΤ»
ΝΕΑ ΕΚΔΟΙ ΣΟΤ 1960 ΜΕ ΣΑ ΝΕΑ ΣΑΘΜΑ

ΣΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΕΤΧΟ Ε ΕΝΑ ΜΗΝΑ! (τθν καλφτερθ των περιπτϊςεων)
Τπεφκυνοι Κεμάτων:
Βιβλιοκριτικι-Μουςικι: Παναγιϊτθσ Κουτςοκεόδωροσ
Ενδιαφζροντα άρκρα: Θλιάνα Ντόλκα, Άννα-Μαρία Κεοδϊρου, Λάουρα Μανιά
Γελοιογραφία: Λυδία Καρακαλά
Κωμικά, Top 10, υνεντεφξεισ: οφία άββα
Σρόποσ Ηωισ: Ναταλία Καρακαλά
Κινθματογράφοσ και Κζατρο: Ακθνά Πανά
Φιλοηωία: Γιάννθσ Ακριϊτθσ
Ακλθτικά: ωτιρθσ Χριςτίδθσ, Παναγιϊτθσ Κάππασ
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Αρχιςυντάκτρια: Ναταλία Καρακαλά
Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ: Κωνςταντίνοσ Κουτςουράκθσ
Τπεφκυνθ Φωτογραφιϊν: Διμθτρα Περγιουδάκθ

