
 

υνέντευξη με το Διευθυντή 

 Οη μηθνμί δεμμζημγνάθμη 

(Ι.Δ.) παίνκμοκ ζοκέκηεολε απυ 

ημκ Δηεοζοκηή ημο πμιείμο 

θφνημ Γηάκκε Θοθμηζέηα (Γ.Θ.).  

Ι.Δ.: Ηφνηε Θοθμηζέηα, πυζα 

πνυκηα είζηε Δηεοζοκηήξ 

ζημ 11μ Δεμμηηθυ πμιείμ 

Θαμίαξ; 

Γ.Θ.: Δηακφς ημκ 4μ πνυκμ. 

Ι.Δ.: Πείηε μαξ ιίγα ιυγηα γηα 

ημ ζπμιείμ. (Πυηε πηίζηε-

θε, πυζεξ αίζμοζεξ έπεη, 

μνυθμοξ, ενγαζηήνηα, 

άιιμοξ πχνμοξ, θ.ιπ.) 

Γ.Θ.: Υηίζηεθε ημ 1990, έπεη 2 

μνυθμοξ θαη ηζυγεημ. Δηα-

ζέηεη 17 αίζμοζεξ δηδα-

ζθαιίαξ, αίζμοζα μμοζηθήξ, 

αίζμοζα θοζηθήξ πεηναμα-

ηηθήξ, 2 ενγαζηήνηα Ε/Τ, 2 

γομκαζηήνηα, αμθηζέαηνμ 

θαη είκαη θέκηνμ δηακμμήξ 

βηβιίςκ γηα ηα δεμμηηθά 

ζπμιεία ηεξ πενημπήξ μαξ.  

Ι.Δ.: Σμ ζπμιείμ μαξ, θέημξ, 

επηιέπηεθε κα είκαη έκα 

απυ ηα 800 πηιμηηθά ζπμ-

ιεία ηεξ πχναξ με Γκηαίμ 

Ακαμμνθςμέκμ Πνυγναμ-

μα. Πμηεξ είκαη μη πνχηεξ 

εθηημήζεηξ ζαξ ζπεηηθά με 

ημ Κέμ πμιείμ θαη ηεκ 

ιεηημονγία ημο; 

Γ.Θ.: Γίκαη έκαξ κέμξ ζεζμυξ. 

Τπάνπμοκ ζεηηθά θαη 

ανκεηηθά ζημηπεία. 

Ι.Δ.: Τπήνπακ δοζθμιίεξ 

θαηά ηεκ εθανμμγή ημο 

Ακαμμνθςμέκμο Πνμ-

γνάμμαημξ; Ηη ακ καη, 

πείηε μαξ ηηξ ζεμακηηθυ-

ηενεξ. 

Γ.Θ.: Ανπηθά, οπήνλακ δοζθμ-

ιίεξ υζμκ αθμνά ηεκ ζηε-

ιέπςζε θαη ημκ θαηανηη-

ζμυ ημο πνμγνάμμαημξ 

μαζεμάηςκ, μη μπμίεξ 

λεπενάζηεθακ. Γπίζεξ, 

γηα ηεκ ιεηημονγία αοηχκ 

ηςκ ζπμιείςκ απαηηείηαη 

πνυζζεηε μηθμκμμηθή 

εκίζποζε επεηδή είκαη 

αολεμέκεξ μη ιεηημονγη-

θέξ  δαπάκεξ. 

Ι.Δ.: Πμηα απυ ηηξ αιιαγέξ 

πμο επηβάιιεη ημ Κέμ 

πμιείμ ζεςνείηε πςξ 

είκαη ε ζεμακηηθυηενε θαη 

απαναίηεηε γηα ημ μέιιμκ; 

Γ.Θ.: Γθανμυδμκηαη θαηκμηυμα 

πνμγνάμμαηα θαη ζηεκ 

πμνεία, μεηά ηεκ μιμθιή-

νςζή ημοξ, ζα θακμφκ ηα 

απμηειέζμαηα. 

Ι.Δ.: Πηζηεφεηε πςξ ημ Κέμ 

πμιείμ πνέπεη κα γεκη-

θεοηεί ζε υια ηα ζπμιεία 

ηεξ πχναξ μαξ ημ επυμεκμ 

ζπμιηθυ έημξ; 

Γ.Θ.: Όπη, γηαηί δεκ οπάνπμοκ 

θηενηαθέξ οπμδμμέξ ζε 

πμιιά ζπμιεία θαη ζα ο-

πάνλεη δοζιεηημονγία με ημ 

πνμζςπηθυ ηςκ ζπμιείςκ. 

Ι.Δ.: Πνηκ ιίγμ θαηνυ αθμφζαμε 

πςξ ζέιμοκ κα εκηάλμοκ 

Ρμμά (ηζηγγάκμοξ) ζημ 

ζπμιείμ μαξ. Πείηε μαξ ηεκ 

άπμρή ζαξ ζπεηηθά με αοηή 

ηεκ πηζακυηεηα. 

Γ.Θ.: Αοηυ είκαη πνυγναμμα πμο 

εθανμυδεη ημ Τπμονγείμ. 

Γμείξ είμαζηε οπμπνεςμέ-

κμη κα ημοξ δεπημφμε θαη 

κα ειαπηζημπμηήζμομε ηα 

υπμηα πνμβιήμαηα ζα ο-

πάνλμοκ. 

Γηάκκεξ θμύναξ 

Ιανηηίκα  Υαϊδή 

ηέιημξ Θύθμξ 

      Ε Θαμία είκαη πυιε θαη πνς-

ηεφμοζα ημο κμμμφ Φζηχηηδαξ 

θαη ζογπνυκςξ έδνα ηεξ Πενη-

θένεηαξ ηενεάξ Γιιάδαξ ε 

μπμία πενηιαμβάκεη ημοξ κμμμφξ 

Φζηχηηδαξ, Γονοηακίαξ, Φςθί-

δαξ, Γφβμηαξ θαη Βμηςηίαξ. Γίκαη 

πηηζμέκε ζημοξ 

πνυπμδεξ ημο  

υνμοξ Όζνοξ θαη 

ζήμενα εθηείκεηαη 

μέπνη θαη ηεκ θμηιάδα ημο 

πενπεημφ.  

      Γλαηηίαξ ηεξ γεςγναθηθήξ 

ηεξ ζέζεξ, αθμφ βνίζθεηαη ζημ 

θέκηνμ ημο εζκηθμφ μδηθμφ θαη 

ζηδενμδνμμηθμφ άλμκα ηεξ Γι-

ιάδαξ, απμηειεί ζογθμηκςκηαθυ 

θυμβμ. Θεςνείηαη πνς-

ηεφμοζα ηεξ Ρμφμειεξ 

θαη είκαη θέκηνμ μηαξ 

αληυιμγεξ θηεκμηνμθη-

θήξ, βημμεπακηθήξ θαη εφθμνεξ 

αγνμηηθήξ πενημπήξ. ήμενα οπμ-

ιμγίδεηαη υηη ζηεκ πυιε θαημηθμφκ 

πενίπμο 80.000 θάημηθμη. 

      Γίκαη μηα πυιε με πιμφζηα 

ηζημνία θαζ’ υιε ηε δηάνθεηα ηςκ 

επακαζηάζεςκ με απμθμνφθςμα ηεκ πενίμδμ ηεξ 

Γιιεκηθήξ Γπακάζηαζεξ. Ζδνοηέξ ηεξ πυιεξ ζες-

νμφκηαη μη ανπαίμη Ιαιηείξ.  
 

Ιανηηίκα  Υαϊδή 
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ηεκ εθεμενίδα μαξ 

ζα βνείηε: 

 Δηαηνμθηθή ποναμί-

δα γηα παηδηά. Ση 

πνέπεη κα πνμζέ-

πμομε. 

 Σμ κενυ επανθεί γηα 

υιμοξ θαη ςξ πυηε; 

 Οηθμιμγηθή ζοκείδε-

ζε: πυζμ απαναίηεηε 

είκαη ζηηξ μένεξ μαξ! 

 Ηαθέξ ζοκήζεηεξ 

άπεηνα πνμβιήμαηα… 

 Γκζοκαίζζεζε γηα 

ημοξ ζοκακζνχπμοξ 

μαξ. 

 Παηπκίδη ή αζιεηη-

ζμυξ; «Πακ μέηνμκ 

άνηζημκ»!! 
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      Ε ηνμθή είκαη απαναίηεηε 

γηα ηε δςή μαξ θαη πςνίξ 

αοηή δεκ ακηέπεη θακείξ πμιφ 

θαηνυ. Γηα μπμηαδήπμηε δνα-

ζηενηυηεηα ηεξ δςήξ μαξ 

πνεηαδυμαζηε εκένγεηα θαη 

πνχηεξ  φιεξ, ηηξ μπμίεξ 

παίνκμομε απυ ηηξ ηνμθέξ. 

Ηάζε είδμξ ηνμθήξ πενηέπεη 

ηηξ δηθέξ ημο ζνεπηηθέξ μοζί-

εξ θαη είκαη πημ πιμφζημ ζε 

θάπμηεξ απυ αοηέξ. 

      Οη ηνμθέξ ακάιμγα με ηε 

ζνεπηηθυηεηα θαη ηε πνεζημυηεηά ημοξ 

ζημκ ακζνχπηκμ μνγακηζμυ μπμνμφκ κα 

ημπμζεηεζμφκ ζε μηα   δηαηνμθηθή πονα-

μίδα. Όζμ ρειυηενα βνίζθεηαη μηα ηνμθή 

ζηε δηαηνμθηθή ποναμίδα ηυζμ  ιηγυηενμ 

πνέπεη κα θαηακαιχκεηαη απυ ημκ 

άκζνςπμ. Έηζη, 

υπςξ θαηαια-

βαίκμομε γηα κα 

έπμομε μηα ηζμν-

νμπεμέκε δηαηνμθή πνέπεη κα θνμκηίδμο-

με χζηε ε δηαηνμθή μαξ κα  πενηιαμβάκεη 

ηε ζςζηή πμζυηεηα απυ υια ηα απαναί-

ηεηα ζημηπεία θαη κα είκαη ογηεηκή. 

      Ε Γιιάδα έπεη ηα ζθήπηνα ζηεκ θα-

ηακάιςζε ζενμίδςκ θαη ηα πμημ παπφ-

ζανθα παηδηά ζε υιε ηεκ Γονχπε. Ηαηέ-

πεη ηεκ ηνίηε ζέζε ζηεκ παγθυζμηα θαηά-

ηαλε ηεξ παποζανθίαξ μεηά απυ ηε Κυηηα 

Αθνηθή θαη ημ Ημοβέηη. 

      Γηδηθυηενα, ημ πμζμζηυ αφλεζεξ ηεξ 

παποζανθίαξ, ζε παηδηά ειηθίαξ 6-11 

εηχκ, θζάκεη ημ 54% θαη ημ 40% ζε 

εθήβμοξ ειηθίαξ 12 – 17 εηχκ. Ε παπο-

ζανθία είκαη έκα πμιφ ζμβανυ κυζεμα, μία 

αζζέκεηα ημο 21μο αηχκα πμο πνεηάδεηαη 

άμεζε ακηημεηχπηζε. Γλεηάδεηαη μάιηζηα 

απυ ημοξ εηδηθμφξ ςξ έκα κυζεμα πμο 

μθείιεηαη ζηηξ ζοκήζεηεξ δηαηνμθήξ θαη 

δςήξ (θιενμκμμηθυηεηα). Ηαη ακ δεκ μπμ-

νμφμε κα  θαζμνίζμομε ηεκ θιενμκμμηθυ-

ηεηα μαξ, μπμνμφμε ζίγμονα κα  ειέγλμο-

με ημ ηη ηνχμε γηα κα μεκ γκςνίζμομε 

πμηέ ηεκ παποζανθία αιιά θαη γηα κα 

ιάμπμομε απυ ογεία! 

 

Σο νερό του πλανήτη μας 

      ηηξ 22 Ιανηίμο ήηακ ε 

Παγθυζμηα Εμένα Κενμφ. Ιε αθμνμή ηεκ 

εμένα αοηή αξ δμφμε θάπμηα ζηαηηζηηθά 

ζημηπεία πμο αθμνμφκ ημ κενυ ημο πιακή-

ηε μαξ θαη ηεκ δηαπείνηζή ημο.  

Γκςνίδεηε υηη: 

 Σμ 75% ημο πιακήηε Γε θαιφπηεηαη με 

κενυ; 

 Σμ 97,5% ημο κενμφ βνίζθεηαη ζημοξ 

ςθεακμφξ; 

 Ιυκμ ημ 2,5% ημο κενμφ είκαη γιοθυ; 

 Σμ 70% ημο γιοθμφ κενμφ είκαη πάγμξ; 

 Ιυκμ ημ 30% ημο γιοθμφ κενμφ μπμνεί 

κα πνεζημμπμηεζεί απυ ημκ άκζνςπμ; 

Απυ αοηυ ημ κενυ: 

 Σμ 70% πνεζημμπμηείηαη γηα θαι-

ιηένγεηεξ 

 Σμ 22% πνεζημμπμηείηαη ζηηξ βημ-

μεπακίεξ θαη  

 Ιυιηξ ημ 0,08% πνεζημμπμηείηαη 

γηα μηθηαθή πνήζε.  

Γπμμέκςξ, μη αγνμηηθέξ θαιιηένγεηεξ θαη ε 

βημμεπακία είκαη μη μεγαιφηενμη θαηακα-

ιςηέξ ημο πυζημμο κενμφ ηεξ Γεξ. Ωξ 

ζοκέπεηα, ζηενεφμοκ ηα απμζέμαηά ημο, 

εκχ ηα κμηθμθονηά έπμοκ ειάπηζημ μενί-

δημ εοζφκεξ ζ’ αοηυ.  

      ηηξ πχνεξ με πιμφζηα απμζέμαηα 

κενμφ ζογθαηαιέγμκηαη: 

 Ε Βναδηιία 

 Ε Ρςζία 

 Οη ΕΠΑ 

 Ε Ηίκα 

      Αλίδεη κα ζεμεηχζμομε πςξ ε Γιιάδα  

ακήθεη ζηηξ πχνεξ πμο θάκμοκ εηζαγςγή 

κενμφ. 

Γηάκκεξ θμύναξ 

      Ε ποναμίδα δηαηνμθήξ γηα ηα παηδηά 

μμηάδεη με αοηήκ ηςκ εκειίθςκ υζμκ 

αθμνά ζηα ηνυθημα πμο πνέπεη κα πνμηη-

μχκηαη θαη ηεκ ακαιμγία ημοξ. Ε ποναμί-

δα αοηή έπεη πημ έκημκμ ημ παηδηθυ ζημη-

πείμ εκχ ημκίδεηαη πμιφ πενηζζυηενμ ημ 

ζέμα ηεξ θίκεζεξ, είηε αημμηθήξ, είηε 

μμαδηθήξ. 

      Ε ποναμίδα πνέπεη κα πανμοζηαζηεί 

ζημ παηδί μέζς ημο παηπκηδημφ θαη κα 

επακαιαμβάκμκηαη ηα μεκφμαηά ηεξ α-

πιμπμηεμέκα απυ ημοξ γμκείξ, ζε θαζε-

μενηκή βάζε. Ε ηνμπμπμίεζε ηςκ δηαηνμ-

θηθχκ ζοκεζεηχκ ηςκ παηδηχκ θαη ημο 

βάνμοξ ημοξ είκαη μηα ζοιιμγηθή δηαδηθα-

ζία πμο αθμνά υιε ηεκ μηθμγέκεηα. 

Υνεηάδεηαη θαηάιιειε πνμζέγγηζε ηςκ 

παηδηχκ χζηε μέζς εοπάνηζηςκ δναζηε-

νημηήηςκ κα μεηαθενζμφκ ηα 

μεκφμαηα ηεξ ογηεηκήξ δηαηνμθήξ. 

ε θάζε πενίπηςζε είκαη μηα 

δηαδηθαζία πμο πνεηάδεηαη οπμμμ-

κή, επημμκή, δηάζεζε αιιαγήξ θαη 

οπμζηενηθηηθή ζηάζε απυ ημοξ γμκείξ θαη 

ζοκενγαζία ημο δηαηημ-

ιυγμο θαη ημο παηδία-

ηνμο πμο παναθμιμο-

ζμφκ ημ παηδί.  

      Πνέπεη πάκηα 

ςζηυζμ κα έπμομε ζημ 

μοαιυ μαξ πςξ ακ έκα 

παηδί μεγαιχζεη αθμ-

ιμοζχκηαξ μηα ζςζηή 

θαη ογηεηκή δηαηνμθή 

θαη άζθεζε έπεη ιηγυ-

ηενεξ πηζακυηεηεξ κα 

πανμοζηάζεη πνμ-

βιήμαηα βάνμοξ αιιά θαη ογείαξ ςξ 

εκήιηθαξ θαη ζίγμονα 

ζε μηθνέξ ειηθίεξ 

είκαη πημ εφθμιμ κα 

γίκμοκ θάπμηεξ αιια-

γέξ ζη δηαηνμθηθή 

ζομπενηθμνά πμο 

δεκ έπμοκ πνμιάβεη 

κα εγθαηαζηαζμφκ 

γηα πνυκηα. 

 

ηέιημξ Θύθμξ  

Θάκμξ Ιειηζζόξ 

Διατροφική πυραμίδα για παιδιά 

Διατροφή και υγεία 

 
ειίδα 2 

Σνεθόμαζηε ζωζηά!  

Ηηκμύμαζηε!  

Δηαζθεδάδμομε! 

βαζηθά ζοζηαηηθά ηνμθχκ:  

 πνωηεΐκεξ  

 οδαηάκζναθεξ 

 άιαηα 

 ηπκμζημηπεία 

 βηηαμίκεξ 

 θοηηθέξ ίκεξ θαη 

 ιίπε 



      Κενυ, ηνμθή, μλογυκμ, εκένγεηα θαη 

ηυζα άιια... Ο άκζνςπμξ πνεζημμπμηεί ημ 

πενηβάιιμκ με πμιιμφξ ηνυπμοξ! Οθείιεη 

κα δηαθοιάζζεη ημ πενηβάιιμκ ημο θαη κα 

ημ εθμεηαιιεφεηαη με ζφκεζε: δηαθοβεφε-

ηαη ε ογεία ημο, αθυμε θαη ε 

ίδηα ε επηβίςζή ημο. Ηαηά 

θαηνμφξ πμιιμί αζπμιήζεθακ 

με ημκ μνηζμυ ηεξ έκκμηαξ 

ημο πενηβάιιμκημξ αιιά 

γνήγμνα δηαπίζηςζακ υηη 

είκαη πμιφ δφζθμιμ μέζα ζε 

ιίγεξ γναμμέξ κα θαζμνίζεηξ 

θάηη πμο είκαη πμιφπιεονμ 

αιιά θαη δναμαηηθά ζεμακηηθυ.  

      ήμενα, υηακ ιέμε πενηβάιιμκ, εκ-

κμμφμε ημ ζφκμιμ ηςκ θοζηθχκ, θμηκςκη-

θχκ, ηζημνηθχκ, πμιηηηζηηθχκ θαη βημιμ-

γηθχκ παναγυκηςκ πμο αιιειεπηδνμφκ 

μεηαλφ ημοξ θαη επενεάδμοκ άμεζα ε 

έμμεζα ηεκ πμηυηεηα δςήξ, ηεκ ογεία ηςκ 

ακζνχπςκ, ηεκ μηθμιμγηθή ηζμννμπία θαη 

ηεκ ηζημνηθή θαη πμιηηηζηηθή πανάδμζε.  

      Σα ηειεοηαία πνυκηα 

ε πνυμδμξ ηςκ επηζηεμχκ 

είκαη αιμαηχδεξ, ε πμηυ-

ηεηα αιιά θαη μ μέζμξ 

υνμξ δςήξ αολήζεθακ 

ζεμακηηθά, εκχ μη γκχ-

ζεηξ αιιά θαη μη δοκαηυ-

ηεηέξ μαξ, έθακακ αιμα-

ηχδε άκμδμ. Ε ναγδαία 

υμςξ αοηή ελέιηλε ζοκμδεφηεθε απυ 

μεγάιμ πενηβαιιμκηηθυ θυζημξ, γηαηί 

επηθνάηεζε ε ακηίιερε υηη μπμνμφμε κα 

εθμεηαιιεουμαζηε ημκ πιακήηε μαξ πς-

νίξ υνμοξ θαη πςνίξ 

υνηα. Σμ θοζηθυ πε-

νηβάιιμκ ακηημεης-

πίζηεθε ςξ μία απμζήθε άπεηνεξ πςνε-

ηηθυηεηαξ, ζηεκ μπμία άνπηζακ κα απμηί-

ζεκηαη ηα ζοκεπχξ αολακυμεκα απυβιεηα 

ηςκ ακζνχπηκςκ δναζηενημηήηςκ.  

      Πανάιιεια ιυγς ηεξ αιμαηχδμοξ 

αφλεζεξ ημο ακζνχπηκμο πιεζοζμμφ, 

άνπηζε ε οπενεθμεηάιιεοζε ηςκ θοζηθχκ 

πυνςκ θαη ε ζοζηεμαηηθή πνεζημμπμίεζε 

πεμηθχκ ιηπαζμάηςκ γηα ηεκ αφλεζε ηεξ 

γεςνγηθήξ παναγςγήξ. Σμληθά, βημμεπα-

κηθά, μηθηαθά απυβιεηα θαη αζηηθά ιφμα-

ηα, ειεοζενχκμκηακ πςνίξ θαμηά πνμθφ-

ιαλε, ζεςνχκηαξ υηη πμιφ ζφκημμα ζα 

αδνακμπμηεζμφκ ή ζα ελμοδεηενςζμφκ 

πιήνςξ με θοζηθέξ δηαδηθαζίεξ. 

Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων 

      Α κ α θ φ θ ι ς ζ ε 

απμννημμάηςκ είκαη ε δηαδηθαζία με ηεκ 

μπμία επακαπνεζημμπμηείηαη εκ μένεη  ή 

μιηθά μηηδήπμηε απμηειεί έμμεζα ή άμεζα 

απμηέιεζμα ηεξ ακζνχπηκεξ δναζηενηυ-

ηεηαξ θαη ημ μπμίμ ζηεκ μμνθή πμο είκαη 

δεκ απμηειεί πιέμκ αγαζυ γηα ημκ  

άκζνςπμ. ηε δηαδηθαζία αοηή ζοκήζςξ 

ηα απμννίμμαηα μεηαηνέπμκηαη ζε πνχ-

ηεξ φιεξ απυ ηεξ μπμίεξ πανάγμκηαη κέα 

αγαζά. 

      Σα ακαθοθιχζημα οιηθά μπμνμφκ κα 

πνμέιζμοκ απυ πμιιέξ πεγέξ, υπςξ ηα 

ζπίηηα, ηηξ δεμυζηεξ οπενεζίεξ θαη ηηξ 

βημμεπακίεξ. Πενηιαμβάκμοκ ημ γοαιί, ημ 

αιμομίκημ, ημ πανηί, ημ παιθυ, ημ ζίδενμ, 

ηεκ άζθαιημ, ηα θιςζημτθακημονγηθά 

πνμσυκηα θαη ηα πιαζηηθά. 

      Σμ πνχημ θαη ζεμακηηθυηενμ βήμα 

πνηκ ηεκ ακαθφθιςζε είκαη ε πνυιερε, 

πμο ζεμαίκεη υηη παίνκμομε μέηνα γηα κα 

μεκ έπμομε, κα μεκ πανάγμομε ζθμοπίδηα. 

Ηαη ηη μπμνμφμε κα θάκμομε; Γίκαη πμιφ 

εφθμιμ! 

θεθηείηε: 

 Πενημνίδμομε ηα ζθμοπίδηα υζμ ημ 

δοκαηυκ πενηζζυηενμ 

 Υνεζημμπμημφμε λακά θαη δεκ πεηάμε 

απενίζθεπηα ζηα ζθμοπίδηα 

 Δςνίδμομε ή πανίδμομε υηη δεκ μαξ 

είκαη πνήζημμ ή δεκ πνεηαδυμαζηε πηα. 

      Σμ μοζηηθυ είκαη κα μεηχζμομε ηηξ 

ζοζθεοαζίεξ, κα πνεζημμπμημφμε πνμσυ-

κηα μαθνάξ δηάνθεηαξ, κα δηαβάδμομε ηηξ 

ηαμπέιεξ ηςκ πνμσυκηςκ γηα επηθίκδοκεξ 

θαη βιαβενέξ γηα ημ πενηβάιιμκ μοζίεξ. 

      Ιεηά ηεκ πνυιερε ζοκεπίδμομε με ηε 

μείςζε, πνμζπαζχκηαξ κα πενημνίζμομε 

ηα ζθμοπίδηα 

πμο μαδεφμομε. 

Έπεηηα λακα-

πνεζημμπμημφμε θαη αλημπμημφμε με δηα-

θμνεηηθυ ηνυπμ μηηδήπμηε με ηεκ πνχηε 

μαηηά μαξ θαίκεηαη άπνεζημ. Σμ ηειεοηαί-

μ ζηάδημ είκαη ε ακαθφθιςζε θαη ε θμ-

μπμζημπμίεζε ή ιηπαζμαημπμίεζε. 

      Ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ελαζθαιίδμομε 

υηη μυκμ ηα πναγμαηηθά ζθμοπίδηα ζα 

θηάζμοκ ζημκ πχνμ ογεημκμμηθήξ ηαθήξ 

(ΥΤΣΑ) πμο ζήμενα μκμμάδμκηαη θαη 

Υχνμη Τγεημκμμηθήξ Σαθήξ Τπμιεημμά-

ηςκ (ΥΤΣΤ). 

 

Ιανία Γημοζέθ 

Άκκα Δεμηακίηε 

Περιβάλλον = Ζωή  

      Ε ακαθφθιςζε μεηχκεη ηεκ θαηακά-

ιςζε πνχηςκ οιχκ θαη ηε πνήζε εκέν-

γεηαξ, εκχ απμηειεί έκα απυ ηα ζηάδηα 

ηεξ μιμθιενςμέκεξ δηαπείνηζεξ απμν-

νημμάηςκ.       

      Απυ ηηξ ανπέξ ηεξ δεθαεηίαξ ημο 

1970, ε Γονχπε ακέιαβε ζηαζενή δέ-

ζμεοζε υζμκ αθμνά ημ πενηβάιιμκ: ε 

πνμζηαζία ηεξ πμηυηεηαξ ημο αημμζθαη-

νηθμφ αένα θαη ηςκ οδάηςκ, ε δηαηήνεζε 

ηςκ θοζηθχκ πυνςκ θαη ηεξ βημπμηθηιυ-

ηεηαξ, ε δηαπείνηζε ηςκ απμβιήηςκ θαη 

ηςκ δναζηενημηήηςκ πμο έπμοκ 

δοζμεκείξ επηπηχζεηξ ζογθαηαιέ-

γμκηαη μεηαλφ ηςκ πεδίςκ ηεξ εονςπασ-

θήξ δνάζεξ, ηυζμ ζε επίπεδμ θναηχκ 

μειχκ υζμ θαη ζημκ δηεζκή πχνμ. 

      Δεκ είκαη ηοπαίμ υηη ζε πμιιέξ εο-

νςπασθέξ πχνεξ θαη πυιεηξ έπμοκ δεμη-

μονγεζεί εδχ θαη δεθαεηίεξ Γγθαηαζηά-

ζεηξ Ιεπακηθήξ Δηαιμγήξ θαη Ημμπμζημ-

πμίεζεξ αζηηθχκ απμβιήηςκ.  

      Απυ ημ 2009 μ Ιπανάθ Ομπάμα, 

πνυεδνμξ ηςκ ΕΠΑ, θαζηένςζε ηεκ 

Παγθυζμηα 

Εμένα ηεξ 

Ακαθφθιςζεξ ζηηξ 25 

Κμεμβνίμο. 

      Όζμκ αθμνά ηεκ 

Γιιάδα, ημ 2010 θαηείπε 

ηεκ ηειεοηαία ζέζε ζηεκ 

Γονςπασθή Έκςζε ςξ πνμξ ηεκ ακαθφ-

θιςζε. Έκαξ ιυγμξ είκαη υηη δεκ οπάν-

πμοκ γηα ηηξ εηαηνείεξ θαη ημοξ πμιίηεξ 

θίκεηνα γηα κα ζομμεηέπμοκ ζε πνμγνάμ-

μαηα ακαθφθιςζεξ.   

Ανακύκλωση — μας αφορά όλους! Σειεοηαία 
ε  Γιιάδα 

ωξ πνμξ ηεκ 

ακαθύθιωζε 

ζε 

Γονωπαϊθό 

επίπεδμ 

Σεύπμξ 1μ  
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      Σα κανθςηηθά 

είκαη μοζίεξ πμο επη-

δνμφκ ζημκ εγθέθαιμ 

θαη γη' αοηυ πνμθα-

ιμφκ εζηζμυ. Ιηιάμε 

γηα «κανθςηηθά» υηακ 

πνεζημμπμηεί θακείξ 

αοηέξ ηηξ μοζίεξ με ζθμπυ κα βνεζεί 

θάης απυ ηε επήνεηά ημοξ θαη κα βηχζεη 

ηηξ ζοκέπεηέξ ημοξ. 

      Σα κανθςηηθά μπμνμφκ κα δηαθνη-

ζμφκ ζε: 

  κυμημεξ (κμμηθά απμδεθηέξ — μυκμ 

γηα εκήιηθεξ!) μοζίεξ υπςξ ημ αιθμυι 

θαη μ θαπκυξ θαη 

 πανάκμμεξ (απαγμνεομέκεξ — αθυμε 

θαη γηα ημοξ εκήιηθεξ!) μοζίεξ, υπςξ 

ημ παζίξ, ε θμθαΐκε, μη αμθεηαμίκεξ, ε 

ενςίκε θ.ά. 

      Ε πημ ζοπκή θαηεγμνημπμίεζε είκαη 

αοηή πμο βαζίδεηαη ζηηξ ζοκέπεηεξ πμο 

έπεη ε θάζε κανθςηηθή μοζία ζηεκ ακ-

ζνχπηκε ζοκείδεζε. Αοηυ δηαθνίκεη ηα 

κανθςηηθά ζε 3 θαηεγμνίεξ:  

 αοηά πμο θαηεοκάδμοκ θαη ενεμμφκ, 

 αοηά πμο δηεγείνμοκ ή δίκμοκ εκένγεηα, 

 αοηά πμο αιιάδμοκ ηεκ ακηίιερή ζμο, 

υηακ, γηα πανάδεηγμα, βιέπεηξ θαη 

αθμφξ πνάγμαηα με έκακ δηαθμνεηηθυ 

ηνυπμ απ υηη πναγμαηηθά είκαη. 

      ε θάζε πενί-

πηςζε ηα κανθςηη-

θά δεκ μπμνμφκ κα 

ιφζμοκ μπμημοδή-

πμηε είδμοξ πνμ-

βιήμαηα αθμφ ζε 

θάκμοκ απιχξ κα 

ηα λεπάζεηξ.  

Δεκ ηα ελαθακίδμοκ! 

 

Κηθμιέηα Κημνκηέα 

      Ο θαπκυξ ημο ηζηγάνμο πνμθαιεί 

παγθμζμίςξ 4.000.000 ζακάημοξ ημ 

πνυκμ, ανηζμυξ πμο πνυθεηηαη κα ακέβεη 

ζηα 10.000.000 ημ 2020, ακ δηαηενεζεί 

μ μέπνη ζηηγμήξ νοζμυξ αφλεζεξ ηςκ 

θαπκηζηχκ. 

      φμθςκα με ημκ Παγθυζμημ Ονγακη-

ζμυ Τγείαξ έκαξ ζημοξ δφμ θαπκηζηέξ 

πμο λεθηκμφκ ημ θάπκηζμα ζε κεανή ειη-

θία ζα πεζάκεη ηειηθά πνυςνα απυ κυζμ 

πμο έπεη ζπέζε με ημ θάπκηζμα. Πανυιμ 

πμο μεγάιμξ ανηζμυξ θαπκηζηχκ επηπεη-

νεί θάζε πνυκμ κα δηαθυρεη μυκμξ ημο ημ 

θάπκηζμα, μυκμ έκα 3% με 5% ημ θαηα-

θένκεη ηειηθά. Αοηυ μθείιεηαη ζηεκ πα-

νμοζία ζημκ θαπκυ ηεξ κηθμηίκεξ, μηαξ 

ηζπονήξ ελανηεζημγυκμο μοζίαξ (ίζςξ 

υζμ θαη ε ενςίκε) πμο πνμθαιεί αίζζεμα 

εοθμνίαξ ζημκ θαπκηζηή, μεηχ-

κεη ημ άγπμξ ημο θαη ημκ θάκεη 

πημ δναζηήνημ.  

      Ιε ημκ θαηνυ υμςξ επένπε-

ηαη ελάνηεζε, χζηε ε μπμηαδή-

πμηε μείςζε ή δηαθμπή ηεξ 

εηζπκμήξ θαπκμφ πνμθαιεί ζημκ 

θαπκηζηή κεονηθυηεηα, άγπμξ θη 

επίμμκε ακαδήηεζε ημο επυμε-

κμο ηζηγάνμο. Ακ έκαξ θαπκη-

ζηήξ δηαθυρεη απυημμα ημ θά-

πκηζμα, μέζα ζε δφμ εβδμμάδεξ πνμζηί-

ζεκηαη ατπκία, θαηάζιηρε, καοηία, μοσθά 

άιγε. Σα ζομπηχμαηα αοηά ακαγθάδμοκ 

ηειηθά ημκ θαπκηζηή κα λακαθαπκίζεη. 

      Σμ ηζηγάνμ δεκ πνμθαιεί βιάβεξ 

μυκμ ζημοξ θαπκηζηέξ αιιά θαη ζημοξ 

παζεηηθμφξ θαπκηζηέξ. Ε θαζεμενηκή 

έθζεζε ζε παζεηηθυ θά-

πκηζμα πνμθαιεί ηηξ ίδηεξ 

επηπηχζεηξ ζηεκ ογεία 

ημοξ με εθείκεξ ηςκ θα-

πκηζηχκ.  

      Οη εηαηνίεξ θαπκμφ 

ανκμφκηαη υηη ζημοξ πα-

ζεηηθμφξ θαπκηζηέξ δεμη-

μονγμφκηαη δηάθμνα πνμ-

βιήμαηα θαη ημοξ πνμηεί-

κμοκ ημκ θαιυ αενηζμυ 

ηςκ θιεηζηχκ πχνςκ. Αοηυ υμςξ δε 

ιφκεη ημ πνυβιεμα. Αοηυ πμο πνέπεη κα 

γίκεη θαη πμο έπεη πιέμκ κμμμζεηεζεί 

είκαη ε απαγυνεοζε ημο θαπκίζμαημξ ζε 

θιεηζημφξ πχνμοξ. 

Γηάκκεξ Ρέηζημξ 

Θακάζεξ ηαμπμύιεξ 

    Ε θαηακάιςζε 

αιθμυι είκαη παιηά 

οπυζεζε γηα ηεκ 

θμηκςκηθή δςή ηςκ 

ακζνχπςκ. Ε θα-

ηακάιςζε παμειχκ 

πμζμηήηςκ, ζοκήζςξ δεκ πνμθαιεί ηδηαί-

ηενα πνμβιήμαηα ογείαξ. Σα πνμβιήμαηα 

οπάνπμοκ απυ ηε ζηηγμή πμο οπάνπεη 

εζηζμυξ θαη ελάνηεζε εκυξ αηυμμο απυ 

ημ αιθμυι. Γλάνηεζε οπάνπεη, υηακ ημ 

άημμμ ηθακμπμηείηαη μυκμ με ηε ζοκεπή 

θαη ζε μεγάιε πμζυηεηα θαηακάιςζε 

αιθμμιμφπςκ πμηχκ. 

  Ο αιθμμιηζμυξ απμηειεί ζμβανυ πνυ-

βιεμα γηα ηε δεμυζηα ογεία θαη ηαοηυπνμ-

κα θμηκςκηθυ πνυβιεμα.  

      Ε Γονχπε έπεη ημ ορειυηενμ πμζμ-

ζηυ αιθμμιηθχκ παγθμζμίςξ, ηα ορειυ-

ηενα θαηά θεθαιή επίπεδα θαηακάιςζεξ 

αιθμυι θαη ημ ορειυηενμ πμζμζηχκ πνμ-

βιεμάηςκ ογείαξ πμο πνμθαιμφκηαη απυ 

ημ αιθμυι. Ε οπενβμιηθή θαηακάιςζε 

αιθμυι απμηειεί ηε βαζηθή αηηία γηα ημ 

7,4% ηςκ πνμβιεμάηςκ ογείαξ θαη ηςκ 

πνυςνςκ ζακάηςκ ζηεκ ΓΓ.  

      Γοζφκεηαη επίζεξ γηα έκα ζεμακηηθυ 

ανηζμυ ζακαηεθυνςκ ηνμπαίςκ αηοπεμά-

ηςκ, εκχ έπεη ζμβανέξ θμηκςκηθέξ επη-

πηχζεηξ - βία, πμοιηγθακηζμυξ, εγθιεμα-

ηηθυηεηα, μηθμγεκεηαθά πνμβιήμαηα, θμη-

κςκηθυξ απμθιεηζμυξ - θαη επενεάδεη 

ανκεηηθά ηεκ παναγςγηθυηεηα ζηεκ ενγα-

ζία. 

 

Αιβηόκα  -  Ιανία Υόηδα 

Ουσίες που προκαλούν  

ΕΘΙΜΟ 
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Ναρκωτικά 

Σμ κα κηχζεηξ θαιά θαη κα είζαη θαιά είκαη δφμ 

δηαθμνεηηθά πνάγμαηα! Παίνκμκηαξ μοζίεξ 

ζίγμονα δεκ μπμνείξ κα είζαη θαιά αθμφ ...  

ΑΤΣΟΗΑΣΑΣΡΓΦΓΑΖ !!!  

Αλκοόλ 

Κάπνισμα 



      Ε Ζαπςκία είκαη μία ακεπηογμέκε 

πχνα ηεξ Αζίαξ. Φέημξ, ημ 2011, αοηή ε 

πχνα ζογθιμκίζηεθε απυ ηα απακςηά 

πηοπήμαηα ηεξ θφζεξ. Όιμ αοηυ λεθίκε-

ζε απυ έκακ δοκαηυ ζεη-

ζμυ ηςκ 8,9 νίπηεν. Βέ-

βαηα, ςξ γκςζηυκ, αοηή 

ηε πχνα πηοπά πμιιέξ 

θμνέξ μ <<Γγθέιαδμξ>> 

αιιά αοηή ηε θμνά ημοξ 

ηαναθμφκεζε ιίγμ πενηζ-

ζυηενμ απυ ημ ζοκεζη-

ζμέκμ. ακ κα μεκ ημοξ 

έθηακε μυκμ αοηυ, έκα 

ηζμοκάμη 10μ. με ηαπφηε-

ηα 150πμ./χνα θαηάθενε κα ζβήζεη ηνείξ 

μηθνέξ πυιεηξ ηεξ Ζαπςκίαξ απυ ημ πάν-

ηε. Έπεηηα αθμιμφζεζε μία έθνελε εκυξ 

πονεκηθμφ ενγμζηαζίμο θαζχξ ακαμέκε-

ηαη άιιε μία ίζςξ απυ ιεπηυ ζε ιεπηυ.  

      Παναθμιμοζχκηαξ 

πνμζεθηηθά υιεξ ηηξ ελε-

ιίλεηξ απυ ηεκ ηειευναζε 

αιιά θαη αθμφγμκηαξ 

μανηονίεξ ακζνχπςκ 

έκηςζα μεγάιε ζηεκμπχ-

νηα γηα υιμοξ αοημφξ 

ημοξ ακζνχπμοξ, αθμφ 

με ημκ ηνυπμ πμο μη μάν-

ηονεξ μαξ δηεγμφκηακ ηηξ 

εμπεηνίεξ ημοξ θαίκμκηακ 

ε ζιίρε ημοξ θαζχξ θαη μ θυβμξ πμο 

έκηςζακ εθείκεξ ηηξ ζηηγμέξ. 

      Ηάζμμαη θαη ζθέθημμαη γηαηί άναγε 

ζοκέβεζακ υια αοηά; 

      Γηαηί πηιηάδεξ άκζνςπμη έπαζακ ηηξ 

μηθμγέκεηέξ ημοξ, ηα ζπίηηα ημοξ, αθυμα 

θαη ηε δςή ημοξ;  

       Όμςξ, ε μυκε απάκηεζε πμο βνήθα 

είκαη υηη γηα υια αοηά εοζφκεηαη μ 

άκζνςπμξ θαηαζηνέθμκηαξ ηε θφζε. 

Βέβαηα, υπςξ υιμη μαξ ζίγμονα έπμομε 

θαηαιάβεη, ε θφζε δεκ μέκεη με ζηαονς-

μέκα πένηα θαη θάπμηα μένα ζα μαξ εθδη-

θεζεί υιμοξ! 

 

Γηνήκε Θεοηάθε 

      Σα γεγμκυηα πμο έγηκακ ζηεκ Ζαπς-

κία ήηακ ζογθιμκηζηηθά θαη 

απενίγναπηα. Πνχηα μ ζεη-

ζμυξ, 8,9 νίπηεν, μεηά ημ 

ηζμοκάμη, 10 μέηνα, θαη μεηά 

ημ πονεκηθυ  ενγμζηάζημ. 

Όιμη ζογθιμκηζηήθαμε με 

αοηυ πμο έγηκε, με ημοξ ακ-

ζνχπμοξ πμο πάζεθακ, με 

ημοξ ακζνχπμοξ πμο πέζακακ θαη με 

ημοξ ακζνχπμοξ πμο αγκμμφκηαη αθυμε. 

      Ο ζεηζμυξ ήηακ πμιφ μεγάιμξ με 

απμηέιεζμα έκα κεζί κα μεηαθηκεζεί πε-

νίπμο 4 πηιηυμεηνα 

θαη μ άλμκαξ ηεξ γεξ 

πενίπμο 10 εθαημζηά. 

Δεκ μπμνχ κα λεπά-

ζς αοηυ πμο έγηκε 

ζηεκ Ζαπςκία μφηε 

πνέπεη κα λεπάζεη 

θαη θακέκαξ άιιμξ, 

γηαηί υιμη είμαζηε ζακ αδένθηα. Γη’ αοηυ 

θνμκηίδμομε θαη ζομπαναζηεθυμαζηε μ 

έκαξ ζημκ άιιμκ.   

      Γοηοπχξ μη 

άκζνςπμη απυ 

ηεκ Ζαπςκία 

ήηακ πνμεημημα-

ζμέκμη γηα ημκ 

ζεηζμυ αιιά υπη 

γηα ημ ηζμοκάμη. 

Ιαθάνη αοηά ηα 

γεγμκυηα κα μεκ 

ζομβμφκ πμοζεκά θαη πμηέ. 

 

Δήμεηνα Σζακηδαιή 

ΚΕΨΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 

      Ήηακε πνςί υηακ άκμηλα ηεκ ηειευ-

ναζε θαη είδα αοηυ ημ ηνμμενυ πμο είπε 

ζομβεί! 

      Σμ πνμεγμφμεκμ βνάδο είπαμε πάνεη 

μηα θαζέηα με ηεκ θαηαζηνμθή ημο θυ-

ζμμο πμο ζα γίκεη ημ 2012. Ιμο θαηκυηακ 

υηη αοηά είκαη θακηαζηηθά, αιιά, υηακ 

είδα αοηά ζηεκ ηειευναζε ζομήζεθα 

αοηά πμο γνάθεη μ Θευξ ζηεκ Ηαηκή Δηα-

ζήθε, υηη δειαδή, ένπεηαη ημ ηέιμξ ημο 

θυζμμο. 

      Ήηακε πμιφ ζογθιμκηζηηθυ. Ηαηα-

ζηναθήθακε υια. Σα αοημθίκεηα ηα είπε 

πάνεη ε μνμή ηεξ ζάιαζζαξ, ηα λφιηκα 

ζπίηηα λενηδχζεθακ, 

πηιηάδεξ άκζνςπμη 

έπαζακ ηεκ δςή ημοξ 

ή μέιε ηεξ μηθμγέ-

κεηάξ ημοξ, εκχ μηα 

μιυθιενε πυιε με 

9.500 θαημίθμοξ 

πάζεθε θαη δεκ λέ-

νμοκ ηη ζα ζομβεί. 

      ηεκαπςνήζεθα θαη ηνυμαλα πάνα 

πμιφ με αοηά πμο είδα θαη με υ, ηη πένα-

ζακ αοημί μη άκζνςπμη. Γφπμμαη κα μεκ 

λακαζομβεί ζε θακέκακ 

άκζνςπμ αοηυ.  

      Ηαη υηη μπμνμφμε κα 

πνμζθένμομε μέζς εθ-

θιεζίαξ θαη μέζς ηναπέ-

δεξ ζα ημ θάκμομε. Θα 

ημοξ βμεζήζμομε. 

 

Θακάζεξ ηαμπμύιεξ 

«Οη άκζνωπμη ζηε 

Ζαπωκία ήηακ 

πνμεημημαζμέκμη γηα 

ημ ζεηζμό… όπη 

όμωξ θαη γηα ημ 

ηζμοκάμη!» 

Σεύπμξ 1μ  
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ 
      Ιε αθμνμή ηα γεγμκυηα ηεξ 11εξ Ιανηίμο 2011 πμο ζοκέβεζακ ζηεκ Ζαπςκία, μα-

ζεηέξ ημο ημήμαημξ η΄1 εθθνάδμοκ ηα ζοκαηζζήμαηα θαη ημοξ πνμβιεμαηηζμμφξ ημοξ 

ζπεηηθά με ημκ ζεηζμυ, ημ ηζμοκάμη, ηηξ εθνήλεηξ ζημοξ πονεκηθμφξ ακηηδναζηήνεξ. 



      Ε ηέπκε βαζίδεηαη ζηεκ εμπεηνία θαη 

ζημ ηαιέκημ ημο δεμημονγμφ ηεξ. Απμηε-

ιεί έκακ εονφηενεξ ενμεκείαξ υνμ πμο 

πνεζημμπμηείηαη γηα κα πενηγνάρμομε ηεκ 

δηαδηθαζία θαηά ηεκ μπμία ε έμπκεοζε, ε 

μνγάκςζε, ε πνμζπάζεηα απμηφπςζεξ 

ηςκ αηζζήζεςκ θαη ηςκ ζοκαηζζεμάηςκ 

δεμημονγμφκ έκα πνμσυκ, ημ μπμίμ αθμ-

ιμοζεί ημοξ θακυκεξ ημο δεμημονγμφ. 

      Οη ηέπκεξ ανπηθά ήηακ έλη: Ανπηηε-

θημκηθή, Γιοπηηθή, Δςγναθηθή, Θμγμηε-

πκία - Πμίεζε, Ιμοζηθή, Υμνυξ – Θέαηνμ. 

ηε ζοκέπεηα πνμζηέζεθε μ Ηηκεμαημγνά-

θμξ (έβδμμε ηέπκε), ε Φςημγναθία 

(υγδμε ηέπκε) θαη ηα Ηυμηθξ (ιεγυμεκε 

θαη έκαηε ηέπκε). Ωζηυζμ μνηζμέκμη πη-

ζηεφμοκ πςξ μη ηέπκεξ είκαη πμιφ πενηζ-

ζυηενεξ. 

 Ανπηηεθημκηθή: είκαη ηυζμ ε ηέπκε 

υζμ θαη ε επηζηήμε ημο ζπεδηαζμμφ 

θαη ηεξ οιμπμίεζεξ θηηνίςκ. 

 Γιοπηηθή: μκμμάδεηαη ε ηέπκε ηεξ 

θαιιηηεπκ ηθήξ δεμημονγ ίαξ - 

έθθναζεξ, πμο εθηειείηαη μέζς ηεξ 

δεμημονγίαξ ηνηζδηάζηαηςκ μμνθχκ 

ζε μπμημδήπμηε μέζμ.  

 Δωγναθηθή: είκαη ε ηέπκε 

ηεξ παναγςγήξ ή ακαπανά-

ζηαζεξ μίαξ πναγμαηηθήξ ή 

θακηαζηηθήξ εηθυκαξ, μέζς πνμζςπη-

θήξ ενγαζίαξ, με ηεκ βμήζεηα θοζη-

θχκ ή ειεθηνμκηθχκ μέζςκ. 

 Θμγμηεπκία: απμηειμφκ ηα γναπηά 

θαη πνμθμνηθά πνμσυκηα ημο 

έκηεπκμο ιυγμο. Ε πμίεζε απμηειεί 

επέθηαζε ηεξ ιμγμηεπκίαξ. Ηαηά ημκ 

ζογγναθέα Υυνπε Θμοίξ Ιπμνπέξ, 

"Πμίεζε είκαη ε έθθναζε ημο ςναίμο, 

δηαμέζμο ιέλεςκ πενίηεπκα οθαζμέ-

κςκ μεηαλφ ημοξ". 

 Ιμοζηθή: είκαη ε ηέπκε πμο επηθε-

κηνχκεηαη ζε ζέμαηα ζοκδευμεκα με 

ηεκ παναγςγή, μνγάκςζε θαη ιήρε 

ήπςκ. Γκςζηή θαη ςξ Απμιιχκηα 

Σέπκε, ε μμοζηθή παίνκεη ημ υκμμά 

ηεξ απυ ηηξ εκκέα Ιμφζεξ ηεξ ανπαί-

αξ ειιεκηθήξ μοζμιμγίαξ. 

 Υμνόξ: είκαη μμνθή θαιιηηεπκηθήξ θαη 

αζιεηηθήξ έθθναζεξ ε μπμία γεκηθά 

ακαθένεηαη ζηεκ θίκεζε ημο ζχμαημξ, 

ζοκήζςξ νοζμηθή θαη ζφμθςκε με 

ηε μμοζηθή. Σμ ζέαηνμ απυ ηεκ 

άιιε, είκαη μ θιάδμξ ηεξ ηέπκεξ πμο 

ακαθένεηαη ζηεκ απυδμζε ηζημνηχκ 

μπνμζηά ζε θμηκυ, με ηε πνήζε θονί-

ςξ ημο ιυγμο, αιιά θαη ηεξ μμοζηθήξ 

θαη ημο πμνμφ.  

 Ηηκεμαημγνάθμξ: εμθακίζηεθε πενηζ-

ζυηενμ ςξ μηα κέα ηεπκηθή θαηαγνα-

θήξ ηεξ θίκεζεξ θαη μπηηθμπμίεζήξ 

ηεξ (θηκμφμεκε εηθυκα). Ηαηαιοηηθυ 

νυιμ ζηεκ ελέιηλή ημο δηαδναμάηηζε ε 

ακαθάιορε θαη δηάδμζε ηεξ θςημγνα-

θίαξ, ζηα μέζα ημο 19μο αηχκα. 

 Φωημγναθία: πνυθεηηαη γηα ηε δηαδη-

θαζία δεμημονγίαξ μπηηθχκ εηθυκςκ 

μέζς ηεξ θαηαγναθήξ θαη απμηφπς-

ζεξ ημο θςηυξ, με πνήζε θαηάιιειςκ 

ζοζθεοχκ.  

 Ηόμηθξ: απμηειμφκηαη απυ εηθυκεξ 

πμο ζοκήζςξ ζοκδοάδμκηαη με θείμε-

κμ, ημ μπμίμ ζοπκά βνίζθεηαη ζε ζοκ-

κεθάθηα θεημέκμο ή ιεδάκηεξ.  

 

Ιανίιιηα Ηωζηανέιιμο 

Προτάσεις για Cinema 

RANGO 

Έκαξ θαημηθίδημξ παμαηιέ-

μκηαξ με ημ… ιανφγγη ημο 

Σδυκη Κηεπ πάκεηαη απυ 

ημοξ ηδημθηήηεξ ημο θαη 

βνίζθεη θαηαθφγημ ζε μηα πυιε ηεξ ενή-

μμο με θάπςξ παιαβηάνεδεξ θαημίθμοξ!! 

O ήνςάξ μαξ πνμζπαζεί κα ηα βγάιεη 

πένα με ημοξ ηδηυννοζμμοξ θαημίθμοξ 

αιιά θαη κα ιφζεη ημ πνυβιεμα ημο κενμφ 

ηεξ πυιεξ. ημ πιεονυ ημο, μηα ειθοζηη-

θή ζειοθή ζαφνα, ε μυκε ημο ζφμμαπμξ 

εκακηίμκ εκυξ θμκηθμφ θνμηαιία με μονά-

πμιοβυιμ πμο δε ζηαμαηά μπνμζηά ζε 

ηίπμηα. Ιηα ηαηκία γηα μηθνμφξ θαη μεγά-

ιμοξ γεμάηε αιήζεηεξ, πημφμμν, δνάζε θαη 

ζογθίκεζε! 

ΟΖ ΕΡΩΓ ΣΟΤ ΔΑΟΤ 

Πενηπέηεηεξ ζημ Σζίνθμ 

Ο Ιπμογθ, o ανθμφδμξ, πενημέκεη πςξ 

θαη πςξ κα θάκεη έκα ηαλίδη ακαροπήξ, με 

ηεκ πανέα ημο. Όμςξ, μ θαιφηενυξ ημο 

θίιμξ, o  Έιημη, ημ ειάθη, 

ημκ «θνεμάεη» θη εθείκμξ 

απμθαζίδεη κα θφγεη μυκμξ 

ημο  γηα ημ ηαλίδη, ημ μπμίμ 

ημκ μδεγεί ζε έκα πενημδεφμκ ηζίνθμ απυ 

ηε Ρςζία. Γθεί, μ Ιπμογθ ζα γκςνίζεη 

ημκ Κηαγθ, έκακ ηεμπέιηθμ ανθμφδμ, θαη 

ζα αιιάλμοκ ζέζεηξ, θαζχξ μ Ιπμογθ 

ενςηεφηεθε ηεκ Οφνζα, μηα ζειοθή αν-

θμφδα απυ ηε Ρςζία. ημ μεηαλφ μη θίιμη 

ημο ανπίδμοκ κα ημκ ακαδεημφκ. Ηαη ε 

πενηπέηεηα ανπίδεη! 

      Σα  παιηά πνυκηα, μη  άκζνςπμη πυ-

νεοακ θαη ηναγμοδμφζακ γηα κα ομκήζμοκ 

ημοξ ζεμφξ ή κα γημνηάζμοκ ζεμακηηθά  

γεγμκυηα, υπςξ, έκα επηηοπεμέκμ  θοκήγη 

ή μηα πιμφζηα ζμδηά. Ο πμνυξ είκαη αθυμε 

ζεμακηηθυ ημήμα πμιιχκ πμιηηηζμχκ, 

υμςξ ζήμενα πμιιμί άκζνςπμη ζεςνμφκ 

ημ πμνυ δηαζθέδαζε. Πανα-

θάης ζα δμφμε μνηζμέκα 

είδε πμνμφ.  

 Ιπαιέημ 

      οκδοάδεη  πμνυ, μμοζη-

θή θαη πακημμίμα με πακέ-

μμνθα ζθεκηθά θαη θμζημφμηα. Σμ μπαιέημ 

γεκκήζεθε πνηκ 400 θαη πιέμκ πνυκηα 

ζηεκ Γονχπε. Ανπηθά πενηιάμβακε πμ-

νυ ,ηναγμφδη θαη απαγγειία ,εκχ μη πμ-

νεοηέξ θμνμφζακ ρειά ηαθμφκηα. Ύζηενα, 

πνηκ απυ  200 πνυκηα πενίπμο, άνπηζακ 

κα θμνμφκ  ηηξ  μαιαθέξ, ίζηεξ πμοέκη 

πμο λένμομε ζήμενα. πεδυκ υια ηα βή-

μαηα ημο μπαιέημο ανπίδμοκ θαη ηειεηχ-

κμοκ με μία απυ ηηξ πέκηε  ζέζεηξ 

(ζηάζεηξ ημο ζχμαημξ) πμο έπεη θαζμνί-

ζεη μ Γάιιμξ πμνμγνάθμξ Πηεν Ιπμζάκ.  

 Σαγθό 

      Γίκαη έκαξ  πμνυξ  με ανγά, ζονηά 

βήμαηα θαη απυημμεξ παφζεηξ. Γεκκήζεθε 

ζηηξ θηςπμγεηημκηέξ ημο Ιπμοέκμξ  

Άηνεξ, ζηεκ Ανγεκηηκή, υπμο ανπηθά πμ-

νεφμκηακ μυκμ απυ άκηνεξ. ήμενα, είκαη 

έκαξ απυ ημοξ πμιιμφξ κμηημαμενηθακη-

θμφξ πμνμφξ πμο είκαη δεμμθηιείξ ζε 

μιυθιενμ ημκ θυζμμ. 

 Πάζμ κηόμπιε 

      Γίκαη έκαξ Ζζπακηθυξ πμνυξ, ζημκ 

μπμίμ μ άκηναξ μημείηαη ηηξ θηκήζεηξ ημο 

ηαονμμάπμο ζηεκ ανέκα. Ε γοκαίθα ζομ-

βμιίδεη ηεκ θάπα πμο θναηά μ ηαονμμά-

πμξ. 

Γηνήκε Θεοηάθε 

Δέζπμηκα Δμύνμο 

Σέχνες: Πόσες είναι τελικά? 

 
ειίδα 6 

Η ιστορία του χορού! 

 



      Σα  ειεθηνμκηθά παηπκίδηα, μη ηειεμ-

νάζεηξ, μη οπμιμγηζηέξ, ηα playstation 

θιπ είκαη πνάγμαηα πμο πνεζημμπμημφμε 

θαζεμενηκά. Αοηυ υμςξ πμο εκδηαθένεη 

μηθνμφξ θαη μεγάιμοξ, μα ηδηαίηενα ημοξ 

μηθνμφξ είκαη ηα παηπκίδηα!  

Παηπκίδηα ζημ Δηαδίθηομ 
      Αξ πάνμομε γηα πανάδεηγμα ημκ οπμ-

ιμγηζηή. Ιπμνείξ κα μπεηξ ζημ Δηαδίθηομ 

θαη κα παίλεηξ δηάθμνα παηπκίδηα! Ιε μηα 

απιή ακαδήηεζε «παηπκίδηα» ζημ Google 

ζα ζμο βγάιεη εθαημκηάδεξ επηιμγέξ. 

Τπάνπμοκ, υμςξ, θαη παηπκίδηα ζηναηεγη-

θήξ πμο δηεονφκμοκ ηε γκχζε μαξ, υπςξ 

Grepolis, Ikariam, War2 θαη αιιά ηέημη-

μο είδμοξ.  

Ημκζόιεξ 

 WII: Αοηή ε θμκζυια 

είκαη ζπεηηθά θαηκμφνγηα, 

κέαξ ηεπκμιμγίαξ με αζφν-

μαηα πεηνηζηήνηα. Σα παη-

πκίδηα ηεξ είκαη πμιιά θαη δηαθμνά. 

Ιπμνεί κα παίλεη μηα μηθμγέκεηα με 4 

άημμα άμα έπεη 4 πεηνηζηήνηα. Γίκαη 

ιίγμ πμιφπιμθε ζηεκ ζφκδεζε θαη έπεη 

πανά πμιιά εφζναοζηα ακηηθείμε-

κα .Γη’ αοηυ πνμζμπή ζηα πάκηα.  

 PS3: ημ ps3 οπάνπμοκ εθαημ-

κηάδεξ ίζςξ θαη 

πηιηάδεξ παηπκίδηα 

αιιά ιίγα απυ αοηά 

είκαη γηα κα μάζεηξ. 

Έκα απυ αοηά  είκαη 

ημ Buzz!ε αοηυ ημ 

game δηαζθεδάδεηξ με ηεκ μηθμγέκεηα 

ζμο αιιά θαη με ημοξ θίιμοξ ζμο. Ια-

ζαίκεηξ πμιιά πνάγμαηα, μπμνείξ κα 

παίλεηξ δηαδηθηοαθά θαη κα ακεβάζεηξ 

δηθά ζμο quiz. 

 PSP: Αοηή ε θμκζυια είκαη πμιφ 

μηθνή θαη εφθμιμ ζημ κα παηπηεί. 

Τπάνπμοκ πμιιά παηπκίδηα γηα κα 

παίλεηξ .Σα πημ 

πμιιά ζα ζμο 

έπμοκ μδεγίεξ 

πνήζεξ ζηεκ 

ανπή. Γηα κα 

παίλεηξ δηπιυ 

με θάπμημκ 

πνέπεη αοηυξ, 

κα έπεη PSP θαη 

ημ ίδημ παηπκί-

δη. Γπίζεξ μπμνείξ κα μπεηξ ζημ inter-

net θαη κα θαηεβάζεηξ παηπκίδηα μμκυ 

ακ έπεηξ θάκεη ηεκ μπαηανία PAN-

DORA’S BATTERY(δειαδή κα θαηα-

θένεηξ κα ηεκ «ζπάζεηξ» μμκυξ ζμο ή 

έκαξ εηδηθυξ).  

 
 

Ηωκζηακηίκμξ Ακαζηαζίμο  

Κηθεθόνμξ Ηαηζίθαξ 

Γηάκκεξ θμύναξ  

      Σμ Δηαδίθηομ θαη ηδηαίηενα μ Παγθυ-

ζμημξ Ζζηυξ (www), έπεη μπεη γηα ηα θαιά 

ζηε δςή μαξ! Παναθάης ζαξ πνμηείκμο-

με μνηζμέκεξ πνήζημεξ δηεο-

ζφκζεηξ γηα κα….: 

 Γ κ ε μ ε ν ς ζ ε ί η ε : 

www. lamiareport.gr, 

www.tanea.gr θιπ. 

 Ιάζεηε ηηξ πνμγκχζεηξ 

γηα ημκ θαηνυ: www.meteo.gr, 

www.freemeteo.com. 

 Παίλεηε: www.friv.com, 

www.games.gr, θιπ. 

 Δ η α ζ θ ε δ ά ζ ε η ε : 

www.youtube.com 

 «Ηαηεβάζεηε» ηαηκίεξ, βί-

κηεμ, ηναγμφδηα: μ Torrent, 

Rapidshare, θιπ.  

 Δείηε ημ ζπίηη ζαξ, ηε Γε 

αθυμε θαη ημ δηάζηεμα, απιά 

θαηεβάζηε ημ Google Earth! 

 Αγμνάζεηε ειεθηνμκηθέξ ζοζθεοέξ: 

www.e-shop.gr, www.getiitnow.gr, 

θιπ. 

 Δεμημονγήζεηε ημ δηθυ ζαξ ειεθηνμκη-

θυ ηαποδνμμείμ: www.gmail.com, 

www.yahoo.gr, www.hotmail.com, θιπ. 

 Φάλεηε μηηδήπμηε ζαξ 

εκδηαθένεη, μεκ λεπκάμε 

η μ  ε ι ε θ η ν μ κ η θ υ 

«ραπηήνη», ηεκ μεγαιφ-

ηενε μεπακή ακαδήηεζεξ, ημ γκςζηυ ζε 

υιμοξ Google! 
 

Ιανία Υνόκε 

Πακαγηώηα Σνηακηαθύιιμο 

Ηωκζηακηίκμξ Ιειακμθίδεξ 

Ηλεκτρονικά παιχνίδια 

      Ηάπμηε είπε βγεη μηα θμκζυια 

πμο ηεκ ιέγακε Nintendo 64. 

Γίπε πμιιά ςναία παηπκίδηα θαη 

ήηακ πμιφ ελειηγμέκμ γηα ηεκ 

επμπή ημο, δειαδή ημ 1996. 

      Έκα απυ ηα πμιιά παηπκίδηα 

είκαη ημ pokemon stadium 2. Γγχ πάκηα 

αγαπμφζα ηα πυθεμμκ μπυηε μυιηξ 

έπαηλα ημ ιάηνερα. 

Γλαηνεηηθυ ήηακ επίζεξ 

ημ Donkey Kong θαη ημ 

θιαζηθυ αιιά πάκηα 

εκδηαθένμκ Mario Bros. 

Σα παηπκίδηα αοηά μπμ-

νείξ κα ηα παίλεηξ πιέμκ με πνμγνάμμαηα 

ζημκ οπμιμγηζηή, π.π. project64 (γηα 

Nintendo 64), 

psx 1.13 (γηα 

play station 1) 

θαη άιια. 

 

 

Κηθεθόνμξ  Ηαηζίθαξ 

Ηωκζηακηίκμξ Ακαζηαζίμο 

Πάμε στα παλιά! 

Άιιε μηα θμκζυια 

είκαη ημ 3DS πμο 

ακαμέκεηαη κα 

θοθιμθμνήζεη. Θα 

έπεη πμιιέξ 

δοκαηυηεηεξ 

θαιοηένα γναθηθά 

ζηα παηπκίδηα θαη 

πμιιά αιιά! 

Σεύπμξ 1μ  
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Γεηα 

ζαξ! 

Internet 

      Σμ 4μ μένμξ ηςκ Πεηναηώκ 

ηεξ Ηαναϊβηθήξ ένπεηαη ημκ Ιάημ 

ζηηξ μεγάιεξ μζυκεξ! Ο Σδαθ 

πάνμμο ζα λακαζοκακηεζεί με μηα γοκαίθα απυ ημ πανειζυκ ημο 

θαη δεκ είκαη ζίγμονμξ ακ πνυθεηηαη γηα ηεκ αγαπεμέκε ημο ή γηα 

μηα αδίζηαθηε γοκαίθα πμο ζέιεη κα ημκ πνεζημμπμηήζεη γηα κα 

βνεη ημ "οκηνηβάκη ηεξ Κευηεηαξ". Όηακ ημκ ακαγθάδεη κα επη-

βηβαζηεί ζημ πιμίμ "Γθδίθεζε ηεξ Βαζίιηζζαξ Άκκαξ" ημο πεηνα-

ηή Ιαονμγέκε, μ Σδαθ ζα βνεζεί ακηημέηςπμξ με μηα απνυζμεκε 

πενηπέηεηα ζηεκ μπμία δεκ λένεη ηη πνέπεη κα θμβάηαη πενηζζυηε-

νμ: Σμ Ιαονμγέκε ή ηε γοκαίθα απυ ημ πανειζυκ ημο; 

Δήμεηνα Σζακηδαιή 

Βηθηόνηα Παβηθόβζθα 



θαη ηεκ μμάδα ζμο. Όπςξ έιεγακ θαη μη 

ανπαίμη «κμοξ ογηήξ εκ ζχμαηη ογηεί». Ο 

αζιεηηζμυξ είκαη ηδέα δςήξ θαη μπμίμξ 

αθμιμοζήζεη αοηή ηεκ ηδέα ζα έπεη δηα-

θμνεηηθυ ηνυπμ  δςήξ. 

      Γηα ηεκ πυιε μαξ, ηεκ Θαμία, ζοζηά-

ζεθε μ Αζιεηηθυξ Ονγακηζμυξ ημο Δή-

μμο, με απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ ομ-

βμοιίμο ημ 1992 θαη είκαη Κμμηθυ Πνυ-

ζςπμ πμο ελανηάηαη θαη επμπηεφεηαη 

απυ ημ Δεμμηηθυ ομβμφιημ ημο Δήμμο 

Θαμηέςκ. 

      θμπυξ ημο είκαη ε δεμημονγία θαη 

ιεηημονγία Αζιεηηθχκ Ηέκηνςκ θαη 

Γομκαζηενίςκ, πχνςκ Αζιμπαηδηχκ θαη 

Γομκαζηηθήξ, χζηε κα θαιφπημκηαη μη 

αολεμέκεξ ακάγθεξ ηςκ δεμμηχκ θαη 

ηδηαίηενα ηςκ κέςκ. 

      Όζμκ αθμνά ηεκ πε-

ημζθαίνηζε (βυιεσ), ζηε 

Θαμία οπάνπεη μ Γομκα-

ζηηθυξ φιιμγμξ. Οη Αθα-

δεμίεξ ημο Γ. . Θαμίαξ 

      Ο αζιεηηζμυξ είκαη μηα λεπςνηζηή 

ηδηυηεηα. Αοηή ε λεπςνηζηή ηδηυηεηα 

δίκεη ζημκ θυζμμ πανά, έθπιελε, ζαομα-

ζμυ, αγςκία θαη εοπανίζηεζε. Τπάνπμοκ 

πμιιά αζιήμαηα υπςξ, πμδυζθαηνμ, 

πάκημπμι, μπάζθεη, ηέκvηξ, βυιεσ θαη 

άιια.  

      ημκ αζιεηηζμυ οπάνπμοκ ζεηηθά 

θαη ανκεηηθά. Σα ζεηηθά είκαη υηη οπάν-

πμοκ πμιιέξ δημνγακχζεηξ θαη μ θυζμμξ 

παναθμιμοζεί δηάθμνμοξ αγχκεξ ζηα 

γήπεδα, ζηεκ ηειευναζε, ζημ ναδηυθς-

κμ, αθυμε θαη ζηηξ θαθεηένηεξ. Σα ανκε-

ηηθά είκαη υηη μενηθέξ θμνέξ επηθναηεί 

βία ζηα γήπεδα. Πμιιμί μπαδμί πνμθα-

ιμφκε επεηζυδηα πεηχκηαξ θςημβμιίδεξ 

θαη δαθνογυκα ζημοξ άιιμοξ μπαδμφξ ή 

θαη ζημοξ ίδημοξ ημοξ αζιεηέξ.  

      Ο αζιεηηζμυξ είκαη εοπανίζηεζε θαη 

γηα ημοξ αζιεηέξ αιιά θαη γηα ημοξ 

μπαδμφξ. Γπίζεξ, υζμ αζιείζαη είζαη 

ογηήξ θαη μέκεηξ ζε θυνμα. ημκ αζιεηη-

ζμυ πνμζπαζείξ ημ θαιφηενμ γηα εζέκα 

έπμοκ ζηυπμ 

ηεκ ακάπηολε, 

ελέιηλε θαη 

ακάδεηλε αζιεηχκ θαη αζιεηνηχκ ημο 

βυιεσ γηα ηε ζηειέπςζε ηςκ A’ μμάδςκ 

θαη ιεηημονγμφκ ζε ζφγπνμκα θαη επη-

ζηεμμκηθά πνυηοπα.  

      Γπίζεξ, βαζηθή επηδίςλε ηςκ Αθα-

δεμηχκ είκαη ε ζςζηή θαη ογηήξ δηαπαη-

δαγχγεζε ηςκ παηδηχκ μαξ μαθνηά απυ 

ηηξ θαθέξ ζοκήζεηεξ θαη ημοξ 

«πεηναζμμφξ» ημο 

ζφγπνμκμο ηνυπμο 

δςήξ. Ο ζηυπμξ μπμ-

νεί κα επηηεοπζεί με 

ζπεδηαζμυ, μνγάκςζε 

θαη ηε ζοκεπή δηαδη-

θαζία βειηίςζεξ, ακάπηολεξ θαη ελέιη-

λεξ ηεξ πμηυηεηαξ ηςκ πνμπμκεηηθχκ 

μαξ πνμγναμμάηςκ. 

Γοζύμεξ Ιενηδάκεξ 

Ηωκζηακηίκμξ Βιάζεξ 

Ηωκζηακηίκμξ Παπακαζηαζίμο 

υντάκτες της 

εφημερίδας: 

 Οη μαζεηέξ ημο 

ημήμαημξ η΄1 ημο 

11μο Δεμμηηθμύ 

πμιείμο Θαμίαξ. 

 Φηιηθή ζομμεημπή: 

Δάπμο Ζμοιία, 

Η α ζ ε γ ή η ν η α 

Πιενμθμνηθήξ. 

Οη Ιηθνμί Δεμμζημγνάθμη 

ημο η1 εοπανηζημύκ 

ηδηαίηενα γηα ηεκ βμήζεηά 

ημοξ: 

Σεκ οπμδηεοζύκηνηα θαη 

δαζθάια ηεξ ηάλεξ, θ. 

Ηαηενίκα Δμοβιέθα, 

Σμκ δηεοζοκηή ημο 

ζπμιείμο θ. Γηάκκε 

Θοθμηζέηα. 

Αθλητισμός 

θμηεηκό δωμάηημ! 

Έπεηξ έκα ζπηνηυθμοημ με έκα μυκμ ζπίνημ μέζα 

θαη μπαίκεηξ ζ' έκα δςμάηημ πμο οπάνπμοκ μία 

ιάμπα πεηνειαίμο, έκα γθαδάθη θαη έκα θενί. Ση 

ζα ακάρεηξ πνχηα; 

Σμ ζπίνημ! 

1. Γίκαη πμοιί, αιιά δεκ πεηάεη θαη 

δεη ζημοξ πάγμοξ. 

2. Βάδεη ημ μςνυ ημο ζε ζάθμ, πμο 

ιέγεηαη μάνζηππμξ. 

3. Ο βαζηιηάξ ηςκ δχςκ. 

4. Γίκαη μ θαιφηενμξ θίιμξ ημο ακ-

ζνχπμο. 

5. Τπάνπεη ε θαθέ θαη ε πμιηθή. 

6. Αοηυ ημ δχμ είκαη μεγάιμ θαη 

έπεη θέναηα ζηε μφηε. 

7. Γίκαη νμδ θαη πμκηνυ! 

8. Σνχμε ηα αογά ηεξ. 

9. Ιαξ θηηάπκεη ημ μέιη. 

10. Έπεη πμιφ ρειυ ιαημυ. 

11. Έπεη υμμνθα θέναηα. 

12. Γίκαη θαη εθηάροπε! 

13. Πμιφ μεγάιμ δχμ ηεξ δμφγθιαξ. 

Σμ ζηαονόιελμ ηωκ δώωκ! 

SUDOKU γηα μηθνμφξ! 

Θφζε 

Σμ η1 ζαξ 

εφπεηαη... 

Ηαιό  Πάζπα!!! 


