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Γημόζιο Αζύρμαηο Γίκησο ζηον Γήμο ηης Κω 
 

Ρν επξπδσληθό δίθηπν ηνπ 

Γήκνπ Θσ πξνζθέξεη πηιν-

ηηθά δσξεάλ αζύξκαηε επ-

ξπδσληθή πξόζβαζε ζην 

δηαδίθηπν γηα όινπο, ζην 

πιαίζην ηεο εμνηθείσζεο κε 

ηηο αζύξκαηεο ηερλνινγίεο 

θαη ην Internet. Μεθίλεζε 

επίζεκα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2008, 

θαιύπηνληαο ηελ επξύηεξε 

πεξηνρή ηεο Ξιαηείαο Διεπ-

ζεξίαο, ηνπ ιηκαληνύ, ηεο 

Καξίλα, ηνπ Δπαξρείν, ηνπ 

Λνζνθνκείνπ, ησλ Ρερλη-

θώλ πεξεζηώλ, ηνπ 2ν Γεκνηηθό Πρνιείν θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Αθηαίνλ - 

ΓΖ.ΟΑ.Π.  

Μπείηε ζην www.koswireless.gr γηα λα δείηε πωο κπνξείηε λα ζπλδεζείηε. 

 

(Πηγή: http://www.koswireless.gr/ , αλαξηήζεθε από ηνλ Γ.Ι.) 

 

Όποιος καθηγη-

ηής ή μαθηηής 

ηοσ ζτολείοσ θέ-

λει, μπορεί να δη-

μοζιεύζει κάποιο 

άρθρο, δικό ηοσ ή 

άλλοσ (με αναθο-

ρά ζηην πηγή), 

ζηέλνονηάς ηο 

ζηο e-mail: 

2gymkonews@sch.gr 

Γρϊψτε κϊτι… 

Σο κύμα - Die Welle  
 

Η ηαινία προβλήθηκε ηην Γεσηέρα ζηις 

22:00 ζηον Κινημαηογράθο Ορθέα από 

ηην ΚΙ.ΛΔ.ΚΩ και κσκλοθορεί ζε DVD. 

 

Die Welle. Γεξκαλία, 2007. θελνζεζία: Νηέ-

ληο Γθάλζει. ελάξην: Νηέληο Γθάλζει, Σνλη 

ηξάζεξ, Πίηεξ Θόξλγνξζ. Ηζνπνηνί: Γηνύξ-

γθελ Φόγθει, Φξέληεξηθ Λάνπ, Μαμ Ρίκειη, 

Σδέληθεξ Ούιξηρ, Κξηζηηάλε Πάνπι. 101 ιεπηά. 

 

Κε ηηο ξίδεο ηνπ θαζηζκνύ θαηαπηάλεηαη ε ζπ-

γθινληζηηθή απηή γεξκαληθή ηαηλία βαζηζκέλε 

ζ’ έλα αιεζηλό γεγνλόο πνπ ζπλέβε ζε ακεξη-

θαληθό ζρνιείν ην 1967 θαη πνπ ν ζθελνζέηεο 

θαη νη ζπλ-ζελαξηνγξάθνη ηνπ κεηέθεξαλ ζε 

γεξκαληθό ζρνιείν. (σσνέτεια σελ. 2) 
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τεηικά 
Ζ ζρνιηθή εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ 

καο δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Ξιεξνθνξηθήο ηεο 

Γ΄ Γπκλαζίνπ. Κπνξεί λα έγηλε ζην 

ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο αιιά 

επειπηζηνύκε λα ζπλερηζηεί θαη ηνπ 

ρξόλνπ. Γεκνζηεύνληαη θπξίσο 

άξζξα ζρεηηθά κε ην ζρνιείν καο 

θαη ηελ Θσ. Κπνξνύλ λα δεκνζηεύ-

ζνπλ άξζξα θαη όινη νη καζεηέο θαη 

νη θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Θπθιν-

θνξεί ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ 

ηνπ ζρνιείνπ καο αιιά βξίζθεηαη 

θαη «πην δσληαλή» ζην δηαδίθηπν 

ζην blog: 

 http://blogs.sch.gr/2gymkonews 

ελώ ην e-mail επηθνηλσλίαο είλαη ην 

2gymkonews@sch.gr.  

Γηα ηελ δεκηνπξγία θαη θπθινθνξία 

ηεο εθεκεξίδαο ζπκκεηέρνπλ νη κα-

ζεηέο ηνπ Γ1 Αζαλαζηάδεο Ιεπηέ-

ξεο, Αιεμαλδξίδε Θαιιηόπε, Αππάο 

Ηκπξαήκ, Αξβαληηάθεο Αλδξέαο, 

Βξαρλάο Ησάλλεο, Γαβξηειίδε Ραηί-

α, Γαιαζξή Ρδνύιηα, Γεσξγαξά Αξ-

ρνληία. 

Πάζτα ζηην Κω 
Δλώ νη κεγάινη είλαη δνζκέλνη ζηηο παζραιηλέο 

δνπιεηέο θαη ζηνλ εθθιεζηαζκό, ηα παηδηά πξνεηνη-

κάδνληαη θαη απηά γηα ηελ Αλάζηαζε ηνπ Θπξίνπ. 

Ξαίξλνπλ κεγάια θιεηδηά από εθείλα πνπ είραλ νη 

παιηέο θιεηδαξηέο, δέλνπλ κε έλα ζρνηλί ην θιεηδί 

κε κπαξνύηη θαη βάδνπλ ην θαξθί ζηελ ηξύπα ηνπ 

θιεηδηνύ, ην βξάδπ ηεο Αλάζηαζεο ην ρηππνύλ δπ-

λαηά ζηνλ ηνίρν γηα λα εθππξζνθξνηήζεη θαη λα 

ραιάζεη ν θόζκνο. Άιινη θόβνπλ καθξηέο ισξίδεο 

ραξηηνύ, βάδνπλ ζηελ άθξε ηεο θάζε ισξίδαο κπα-

ξνύηη θαη έλα θπηίιη, ηελ ηπιίγνπλ ηξηγσληθά, ώζηε 

λα πξνεμέρεη ην θπηίιη πνπ ην αλάβνπλ από ηελ 

ώ ξ α  π ν π  ν  π α π ά ο  ι έ ε η  η ν  " Σ Ο Η Π Ρ Ν Π  Α Λ Δ Π Ρ Ζ " . 

Ρν πξσί ηνπ Κεγάινπ Παββάηνπ, ε εθθιεζία αζπξνθνξεί θαη ζηξώλεηαη κε κπξσ-

κέλα ινπινύδηα ηνπ βνπλνύ πνπ ιέγνληαη «ιακπξέο» (κηθξά κσβ αξσκαηηθά ινπ-

ινύδηα). Νη λνηθνθπξέο θηηάρλνπλ ηηο ιακπξόπηηεο θαη ην γεκηζηό αξλί. 

Νη ιακπξόπηηεο είλαη ζαλ ηπξόπηηεο. Γηα ηηο ιακπξόπηηεο βάδνπλ δπκάξη κέζα ζε 

ζηξνγγπιό ηαςί, θηηάρλνπλ έλα «πεγάδη» κέζα ζηε κέζε ηεο δύκεο, ην γεκίδνπλ 

κε ηπξί θαη απγά θαη ηηο αιείθνπλ κε απγό πξηλ λα ηηο ςήζνπλ.  

(Πεγή:www.paidika.gr, αλαξηήζεθε από Aιεμαλδξίδε Καιιηόπε   Γ΄1)  

Βοηθήζηε ηον Λαγό να 
θηάζει ζηο καλάθι με 

ηα ασγά 

Μήπως έχεηε να 

προηείνεηε κάποιο 

καλύηερο όνομα για ηην 

ζχολική μας εθημερίδα, 

και να γίνεηε ο νονός ή η 

νονά ηης; Σηείληε μας 

ένα   e-mail ζηο: 

2gymkonews@sch.gr 

Η ζτολική εθημερίδα ηοσ 2οσ Γσμναζίοσ Κω Απρίλιος 2009, Φύλλο 1 Τιμή: Ανεκηίμηηη 
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(Το κύμα - Die Welle, σσνέτεια….) 

Ζ ηαηλία αξρίδεη κ’ έλαλ θηιειεύζεξν, ζπκπαζεηηθό ζηνπο καζεηέο ηνπ, θαζεγεηή 

λα αλαζέηεη, ζαλ είδνο πεηξάκαηνο, ζηνπο καζεηέο ηνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο Δβδνκά-

δαο Δξγαζίαο, λα θαηαπηαζηνύλ κε ην ζέκα ηνπ απνιπηαξρηζκνύ. Ρξόπνο γηα λα 

δείμεη ζηνπο επηθπιαθηηθνύο καζεηέο ηνπ, κε ηνλ πην γιαθπξό θαη απνηειεζκαηη-

θό, όπσο πηζηεύεη, ηξόπν, ην πώο γελληέηαη ν θαζηζκόο θαη πώο άλζξσπνη ζαλ ηνλ 

Σίηιεξ θαηάθεξαλ λα παξαζύξνπλ κε ηελ ηδενινγία ηνπο έλα νιόθιεξν έζλνο. 

Μεθηλώληαο κε ην ζιόγθαλ «Γύλακε κέζα από ηελ πεηζαξρία», νη καζεηέο, ππό 

ηελ εγεζία ηνπ θαζεγεηή, αξρίδνπλ λα ληύλνληαη όκνηα, εμαθαλίδνληαο έηζη ηαμη-

θέο θαη άιιεο θνηλσληθέο δηαθνξέο, νλνκαηίδνπλ ηελ νκάδα ηνπο «Ρν θύκα», 

θηηάρλνπλ δηθό ηνπο ζήκα θη επηλννύλ δηθό ηνπο ραηξεηηζκό, πνπ δελ απέρεη θαη 

πνιύ από εθείλν ησλ λαδί. Πηνηρεία πνπ ηνπο θάλνπλ λα αηζζάλνληαη ίζνη θαη ηζρπ-

ξνί, κέιε κηαο επίιεθηεο νκάδαο πνπ κπνξεί λα επηβάιιεη ηηο απόςεηο ηεο, κε απν-

ηέιεζκα θαη καζεηέο από άιιεο νκάδεο λα πξνζρσξήζνπλ ζηε δηθή ηνπο. Ιίγνη 

είλαη εθείλνη πνπ αληηδξνύλ, αλάκεζά ηνπο θη έλα θνξίηζη, θίιε ελόο από ηνπο ηζύ-

λνληεο ηεο νκάδαο, θαζώο θαη ε γπλαίθα ηνπ θαζεγεηή. 

 
Ρα πξάγκαηα όκσο θιηκαθώλνληαη κε κηα ηαρύηεηα πνπ ηα παηδηά αιιά θαη ν θα-
ζεγεηήο δελ κπνξνύλ λα ειέγμνπλ. Πηελ νκάδα δηεηζδύνπλ θαη άηνκα πξνβιεκα-
ηηθά πνπ, κέζα από απηήλ απνθηνύλ ζηγνπξηά θαη δύλακε, ζηνηρεία πνπ ρεηξίδν-
ληαη θαηαζηξνθηθά, κε απνηέιεζκα λα μεζπάζεη ε αλεμέιεγθηε βία. Ρα πξνβιή-
καηα κε ηα νπνία θαηαπηάλεηαη ν Γθέλζει είλαη ζίγνπξα πνιύπινθα.  
 
(Πηγή: Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε Κω http://kileko79.wordpress.com/ , αλαξηήζεθε από 
ηνλ Γ.Ι.) 

τόλιο: Θα αξέζεη θαη ζηνπο ιάηξεηο ηεο Rock κνπζηθήο, πνιύ θαιό soundtrack… 
Ξερώξηζε ην ηξαγνύδη Rock & Roll Queen από ηνπο Subways, ην νπνίν βξίζθεηαη 
θαη ζην soundtrack ηεο ηαηλίαο RocknRolla. Οη Subways εκθαλίζηεθαλ ζηηο 19 
Μαξηίνπ ζηελ Αζήλα θαη ζηηο 20 Μαξηίνπ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη βξήθαλ πνιύ 
κεγάιε αληαπόθξηζε από ην Ειιεληθό θνηλό.  

Ο διαδικησακός παράδειζος είναι ήδη εδώ  
 

Νέα ζηραηηγική ηης ΔΔ σπόζτεηαι 

εσκολόηερη, ηατύηερη και εσρύηε-

ρη πρόζβαζη ζε μοσζική, ηαινίες 

και παιτνίδια, μέζω ηοσ Γιαδικηύ-

οσ ή ηοσ κινηηού ηηλεθώνοσ μας. 

 

Οαγδαία αλακέλεηαη λα είλαη ε αλάπηπ-

με ηεο βηνκεραλίαο πνιπκέζσλ, θαζώο 

ηα έζνδα από ην ςεθηαθό πεξηερόκελν 

ππνινγίδεηαη όηη ζα ηεηξαπιαζηαζηνύλ, 

από 1,8 δηο ην 2005 ζε 8,3 δηο επξώ ην 2010. Αλ ε Δπξώπε ζέιεη πξάγκαηη λα αμη-

νπνηήζεη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο βηνκεραλίαο απηήο πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηε δί-

θαηε ακνηβή ησλ δεκηνπξγώλ θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκηθήο αζθάιεηαο αιιά 

θαη γηα ηελ αύμεζε ησλ επηινγώλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Γηα ηνπο 

ιόγνπο απηνύο ε ΔΔ ελέθξηλε κία λέα ζηξαηεγηθή. «Ήιζε ε ώξα λα θάλνπκε ηηο 

επηινγέο καο ζηελ Δπξώπε», δήισζε ε Βίβηαλ Οέληηλγθ, Δπίηξνπνο αξκόδηα γηα 

ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο. «Θέινπκε κία ηζρπξή 

βηνκεραλία θηλεκαηνγξάθνπ, κνπζηθήο θαη παηρληδηώλ;». Γεδνκέλνπ όηη ε απά-

ληεζε είλαη θαηεγνξεκαηηθά «λαη», ε ΔΔ επηθεληξώλεηαη ζε ηέζζεξηο ηνκείο δξά-

ζεο: 

Γηαζεζηκόηεηα δεκηνπξγηθνύ πεξηερνκέλνπ - λα ελζαξξπλζνύλ νη δηαλνκείο λα 

δηαζέηνπλ πεξηζζόηεξν πιηθό ζε απεπζείαο ζύλδεζε. 

Ξνιπεδαθηθή αδεηνδόηεζε γηα δεκηνπξγηθό πεξηερόκελν - λα βειηησζεί ην ππάξ-

ρνλ ζύζηεκα αδεηώλ θαη λα πξνσζεζνύλ ηα εκπνξηθά νθέιε ησλ πνιπεδαθηθώλ 

αδεηώλ γηα ηνπο δηθαηνύρνπο δηθαησκάησλ. 

Ππζηήκαηα δηαρείξηζεο ςεθηαθώλ δηθαησκάησλ - λα απμεζεί ε δηαθάλεηα έηζη 

ώζηε νη θαηαλαισηέο λα είλαη ζσζηά ελεκεξσκέλνη γηα ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 

ηζρύνπλ όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηειεθνξησκέλνπ πιηθνύ. 

Πύλλνκεο πξνζθνξέο θαη πεηξαηεία - θαηαπνιέκεζε ηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο 

ηειεθόξησζεο πεξηερνκέλνπ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο πεηξαηείαο θαζώο 

θαη ηνπ κε εμνπζηνδνηεκέλνπ κεξηζκνύ αξρείσλ. Πηα κέζα ηνπ 2008 αλακέλεηαη 

λα δηακνξθσζεί νινθιεξσκέλε πξόηαζε ζρεηηθά κε ην πώο ζα κπνξέζνπκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε κηα εληαία αγνξά γηα ην ςεθηαθό πεξηερόκελν ρσξίο λα ζίγνληαη 

ηα δηθαηώκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Γηα ην ζθνπό απηό θαινύληαη νη ελδηαθε-

ξόκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε πνπ ζα είλαη αλνηθηή 

ζην Γηαδίθηπν κέρξη ηηο 29 Φεβξνπαξίνπ. 

 
(Πηγή πληροφόρησης: ec.europa.eu/news/science/archives_el.htm , αλαξηήζεθε από 
Αιεμαλδξίδε Καιιηόπε Γ΄1) 

Εδώ και μεπικέρ μέπερ 

λειηοςπγεί και ηο Blog 

ηος ζσολείος μαρ ζηην 

διεύθςνζη:  

http://

blogs.sch.gr/2gymko/  

πίξηε μια μαηιά… 

Όποιορ καθηγηηήρ ή 

μαθηηήρ ηος ζσολείος 

θέλει, μποπεί να 

δημοζιεύζει κάποιο 

άπθπο, δικό ηος ή 

άλλος (με αναθοπά 

ζηην πηγή), ζηέλνονηάρ 

ηο ζηο e-mail: 

2gymkoblog@sch.gr  

Αθληηικά νέα  

Νη νκάδεο ηνπ ζρνιείνπ ζπκκε-

ηέρνπλ ζηνπο ζρνιηθνύο αγώλεο 

πνπ δηεμάγνληαη ζην λεζί καο. 

Κέρξη ηώξα είρακε ηα εμήο απν-

ηειέζκαηα: 

ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ 

Προκριμαηικός  

Αζιεηηθό Γπκλάζην Θσ - 2ν Γπ-

κλάζην Θσ    3 - 0 (αγόξηα) 

ΜΠΑΚΔΣ 

Ημιηελικός 

2ν Γπκλάζην Θσ - Γπκλάζην Α-

ληηκάρεαο 47—41  (αγόξηα) 

Ημιηελικός  

2ν Γπκλάζην Θσ - Γπκλάζην Α-

ληηκάρεηαο   21 - 24  (θνξίηζηα)  

ΒΟΛΔΪ 

Ημιηελικός 

2ν Γπκλάζην Θσ - Γπκλάζην Θε-

θάινπ  2 - 0 (αγόξηα) 

Σελικός 

2ν Γπκλάζην  - Γπκλάζην Εηπαξί-

νπ  2 -  0  (αγόξηα) 

Σελικός  

1ν Γπκλάζην Θσ - 2ν Γπκλάζην 

Θσ 2 - 0  (θνξίηζηα) 

Ππγραξεηήξηα ζε όια ηα παηδηά 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνπο αγώλεο. 

Ππγραξεηήξηα ζηελ νκάδα Βόιετ 

ησλ αγνξηώλ πνπ θαηέθηεζε ηελ 

πξώηε ζέζε θαη θαιή επηηπρία 

ζηελ νκάδα Κπάζθεη ησλ αγν-

ξηώλ πνπ πξνθξίζεθε ζηνλ ηειη-

θό. 

(Από ηνλ Αλδξέα Αξβαληηάθε, Γ1) 
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