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Όποιος καθηγη-

ηής ή μαθηηής ηο-

σ ζτολείοσ θέλει, 

μπορεί να δημοζι-

εύζει κάποιο 

άρθρο, δικό ηοσ ή 

άλλοσ (με αναθο-

ρά ζηην πηγή), 

ζηέλνονηάς ηο 

ζηο e-mail: 

2gymkonews@sch.gr 

Γράψτε κάτι… 

Μάϊος 2009 
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 

Έναπξη Εξετάσεων 19/5 

Αγίος Πνεύματορ 8/6 

Λήξη Εξετάσεων 19/6 

Αποτελέσματα 22/6-24/6 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ 24/6-... 

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 Μάϊος - Ιούνιος 2009, Φύλλο 2 Τιμή: Ανεκηίμηηη 

Ιούνιος 2009 
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 

1 3 4 5 6 7 2 
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15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 6 27 28 

29 30      

Απνραηξεηηζηήξηα γηνξηή 
από ηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Έλα απνραηξεηηζηήξην πάξηη γεκάην κνπζηθή, ρνξό θαη πνιιέο άιιεο εθπιήμεηο 
επηθύιαζζε ε Γ΄ ηάμε ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Θσ. Ζ γηνξηή μεθηλνύζε από καζεηέο 
ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη απεπζπλόηαλ ζε καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ . Κε απηό ηνλ 
ηξόπν νη ηειεηόθνηηνη καζεηέο ήζειαλ λα επαλαθέξνπλ ζηε κλήκε όισλ όζσλ  
παξαθνινύζεζαλ ηε γηνξηή, όιεο ηηο όκνξθεο, αζηείεο θαη αμέραζηεο ζηηγκέο 
ηνπο από ηε ζεηεία ηνπο ζην Γπκλάζην . Ζ γηνξηή έγηλε ζην ρώξν ηνπ γπκλαζηε-
ξίνπ ηνπ ζρνιείνπ, ηελ Σεηάξηε, 11 Καΐνπ, ζηηο 11:00 πκ . Πξνζθεθιεκέλνη 
ήηαλ : ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, νη θαζεγεηέο θαη νη γνλείο θαη θπζηθά όινη νη 
ζπκκαζεηέο καο . Ήηαλ  κηα γηνξηή πνπ ζα κείλεη αμέραζηε ζε όινπο.  
 

(Αναπηήθηκε από Aλεξανδπίδη Καλλιόπη   Γ΄1) 
 

 
 
 
 

Πεπιζζόηεπερ λεπηομέπειερ 
και θωηογπαθίερ από ηην 
γιοπηή και  θα βπείηε ζηην 

ζελίδα 6, ενώ βίνηεο ςπάπσο-
ςν ζηην ηλεκηπονική έκδοζη 
ηηρ εθημεπίδαρ ζηην διεύ-

θςνζη: http://
blogs.sch.gr/2gymkonews 
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γάξν από ηελ εθε-

βεία…  
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Τν θαιύηεξν κά-
ζεκα… ηελ ηειεπ-

ηαία κέξα 
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Πεξηερόκελα 
ηεύρνπο: 

http://blogs.sch.gr/2gymkonews
http://blogs.sch.gr/2gymkonews
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/2009/04/15/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b7/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/2009/04/15/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b7/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/2009/05/21/%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%ae-%ce%b3%cf%85%cf%81%ce%af%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%ba%ce%b1%cf%8a-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%89/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/2009/05/21/%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%ae-%ce%b3%cf%85%cf%81%ce%af%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%ba%ce%b1%cf%8a-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%89/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/2009/05/21/%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%ae-%ce%b3%cf%85%cf%81%ce%af%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%ba%ce%b1%cf%8a-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%89/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/2009/05/19/%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ae%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%cf%86%ce%af%ce%b4%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%89/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/2009/05/19/%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ae%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%cf%86%ce%af%ce%b4%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%89/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/2009/05/19/%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ae%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%cf%86%ce%af%ce%b4%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%89/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/2009/04/03/%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%ae%ce%b4%ce%b7-%ce%b5/


2 

 

Μηα εκέξα ρωξίο Τξηβή…  
Από ηην μαθήηπια Γεωπγιάδη Ανθούλα (Β1)  

Σεηάξηε 19 Λνεκβξίνπ 2008, αθνύγεηαη σξαία ζηα απηηά καο ε εκέξα απηή εεεε ;;;; Θη 

όκσο είλαη από ηηο ρεηξόηεξεο ηεο δσήο καο γηαηί ν Θεόο απνθάζηζε λα καο ηηκσξήζεη γηα 

ην 0,0001 % ησλ θαθώλ πξάμεώλ καο, αθαηξώληαο γηα κηα θαη κόλν εκέξα από ηε γε ηελ 

Σξηβή. Θαη θαιά ζα κνπ πεηο ηηκσξία είλαη απηό ;; Θαη όκσο είλαη ! 

Τπό ηηο θπζηνινγηθέο, θαζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ε Σξηβή είλαη κηα δύλακε πνπ αζθείηαη ζε 

όιεο ηηο θηλήζεηο πνπ θάλνπκε θάζε κέξα. Θάπσο έηζη ζα έπξεπε λα είλαη θαη ζήκεξα, ακ 

δε ! Όηαλ μύπλεζα ην πξσί θαη θαηέβεθα από ην θξεβάηη κνπ άξρηζα λα πεξπαηάσ πξνο 

ηελ θνπδίλα ηνπ ζπηηηνύ κνπ, θαη όηαλ έθηαζα μαθληθά ζπλεηδεηνπνίεζα όηη δελ κπνξνύ-

ζα λα ζηακαηήζσ κέρξη πνπ έθηαζα πιένλ ζηνλ ηνίρν θαη κελ κπνξώληαο λα ζεθσζώ α-

θνύ δελ κπνξνύζα λα αζθήζσ δύλακε ζηα πιαθάθηα, ιόγσ έιιεηςεο ηξηβήο, έκεηλα εθεί 

λα θείηνκαη ζηα παηώκαηα. ηελ αξρή ζθέθηεθα πσο πάεη, ηέινο, kaput, ηα έπαημα από ηηο 

πνιιέο ώξεο Αξραία ηελ εβδνκάδα, αιιά απηό κέρξη πνπ άλνημε ε κεηέξα κνπ ην πξσί ηνλ 

Απηηά θαη ηνλ αθνύζακε λα ιέεη γηα απηά ηα ηξνκεξά λέα… Κηα εκέξα ρσξίο ηξηβή ;;;; 

Γηαηί ;; Ση θάλακε ;;; θνηώζακε θαλέλαλ ;, ζθέθηεθα. Ση ακαξηίεο πιεξώλνπκε Θεέ κνπ 

θαη πηζηέςηε απηό είλαη ζθέηε εηξσλεία γηαηί ν ίδηνο ν Θεόο είλαη απηόο πνπ καο θάλεη λα 

ηξέρνπκε θαη λα κελ θηάλνπκε θάηη ζαλ λα ιέκε πσο ; κνπ θάλεη πιάθα ν Θεόο ! Αρ…. ηέ-

ινο πάλησλ κε ρίιηα δόξηα θαηάθεξα λα ζεθσζώ, λα πιπζώ (εδώ είλαη πνπ ζηξακπνύιημα 

ην ρέξη), λα ληπζώ (θαη κνπ άξεζε ην ξνδ ην θνύηεξ, αρ .. θξίκα πνπ ζθίζηεθε) θαη λα θάσ 

πξσηλό (εδώ εμεγνύληαη νη καξκειάδεο πάλσ ζην ηξαπέδη) θαη ηέινο απνθάζηζα λα μεθη-

λήζσ γηα ην ζρνιείν (μέξσ θαθή επηινγή αιιά….). Βγαίλνληαο από ην ζπίηη δελ κπνξνύζα 

θαιά θαιά λα πεξπαηήζσ, θάζε ηόζν ζθόληαθηα. Κε ιίγα ιόγηα θιάςηα Υαξάιακπε ! Θαη 

όια απηά πξηλ ζηξίςσ από ηε γσλία… Όηαλ ινηπόλ ηα θαηάθεξα λα δηαζρίζσ ην έλα από 

ηα ηέζζεξα ηεηξάγσλα πνπ ρσξίδνπλ ην Γπκλάζην από ην ζπίηη κνπ, έθηαζα ζην ζεκείν 

όπνπ ην πξσί θηλνύληαη ηα απηνθίλεηα, μέξεηε ε λπζηαγκέλε κακά, ε βαξεκέλε κακά θαη 

γεληθόηεξα όια ηα είδε κακάο πνπ κπνξεί λα θπθινθνξνύλ ζηηο 8:00 ην πξσί, πξνθεηκέ-

λνπ λα πάλε ηα παηδηά ηνπο ζην λαό ηεο Κάζεζεο, ην ζρνιείν. Όζεο δελ δνπιεύνπλ βέβαηα 

κεηά ηε δηαλνκή πεγαίλνπλε ζην λαό ηνπ θξαπέ, θαη λαη, ελλνώ ηηο θαθεηέξηεο, αιιά απηό 

είλαη άιιν ζέκα. Αρ… ηέηνην ζέακα δελ έρσ μαλαληηθξίζεη. Πιήξεο αηαμία θπξηαξρνύζε 

ζηνπο δξόκνπο ηνπ λεζηνύ. Σα απηνθίλεηα κνπ ζύκηζαλ ηα ζπγθξνπόκελα ηνπ Ινύλα 

Παξθ, νη πνδειάηεο ήηαλ πνπ ήηαλ, ηώξα ήξζαλ θαη απόγηλαλ, θαιά εεε αο κε κηιήζσ γηα 

ηα κεραλάθηα, ήηαλ πνπ ήηαλ ζθνηώζηξεο … γεληθά ζήκεξα ην Λνζνθνκείν ηνπ λεζηνύ 

πξέπεη λα είλαη ζηα θόξηε ηνπ. Γελ λνκίδσ λα είρε πνηέ κεγαιύηεξε πειαηεία από ζήκεξα. 

Απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε ην 95% ησλ απηνθηλήησλ πνπ θπθινθνξνύζαλ πάλσ ζην λεζί 

είλαη γηα service, αιιά ηη ηα ζεο, παιηνζίδεξα. Κε εθείλα θαη κε ηνύηα άξγεζα αθόκα πε-

ξηζζόηεξν λα θηάζσ ζην ζρνιείν. Όηαλ έθηαζα νη ζπκκαζεηέο κνπ είπαλ πσο δόζεθε πα-

ξάηαζε γηα ην θνπδνύλη ηεο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ, ιόγσ ηνπ ηξνκεξνύ απηνύ ζπκβάλ-

ηνο. Θάζε Σεηάξηε πξώηε ώξα έρνπκε Αξραία θαη κε ην πνπ ρηύπεζε ην θνπδνύλη ν δηεπ-

ζπληήο καο είπε ηα νλόκαηα ησλ θαζεγεηώλ πνπ δελ ζα παξαζηνύλ θαζόινπ ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Άιινη ηξαθάξαλε, άιινη δελ ην θνπλάλε από ην ζπίηη, άιινη ζπκπα-

ξαζηέθνληαη ζηηο κακάδεο ηνπο, ηεο ηξειήο ζαο ιέσ ! Έηζη πιεξνθνξεζήθακε θη εκείο όηη 

ε θαζεγήηξηα ησλ Αξραίσλ καο απνθάζηζε λα κελ ην θνπλήζεη ξνύπη από ην ζπίηη ηεο θαη 

πήξακε κεγάιε ζηελνρώξηα πνπ ράλακε κηα ώξα από ην πην αγαπεκέλν καο κάζεκα (…). 

Γειαδή πάλε νη κεηνρέο Παξαθεηκέλνπ ;; Δίρακε κάζεκα κόλν ηε δεύηεξε ώξα κε ηνλ 

θ.Φαλνπξίνπ. Φπζηθή καο θάλεη. Κε δπζθνιία παξαθνινπζήζακε ην κάζεκά ηνπ γηαηί ηα 

κάηηα καο είραλ γίλεη άιια ηόζα κε ηόζν θιάκα πνπ ξίμακε. Ο θύξηνο ήηαλ απνζπληνληζ-

κέλνο. Γελ κπνξνύζε λα παξαδώζεη ην κάζεκα όπσο ζα ήζειε γηαηί θαλέλαο από ηνπο 

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  

Σρεηηθά 
Ζ ζρνιηθή εθεκεξίδα ηνπ ζρν-

ιείνπ καο δεκηνπξγήζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιε-

ξνθνξηθήο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. 

Κπνξεί λα έγηλε ζην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο αιιά επειπηζ-

ηνύκε λα ζπλερηζηεί θαη ηνπ ρξό-

λνπ. Γεκνζηεύνληαη θπξίσο 

άξζξα ζρεηηθά κε ην ζρνιείν καο 

θαη ηελ Θσ. Κπνξνύλ λα δεκνζη-

εύζνπλ άξζξα θαη όινη νη καζε-

ηέο θαη νη θαζεγεηέο ηνπ ζρνιεί-

νπ. Θπθινθνξεί ζηνπο πίλαθεο 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ καο 

αιιά βξίζθεηαη θαη «πην δσληα-

λή» ζην δηαδίθηπν ζην blog: 

 h t t p : / /

blogs.sch.gr/2gymkonews 

ελώ ην e-mail επηθνηλσλίαο είλαη 

ην 2gymkonews@sch.gr.  

Γηα ηελ δεκηνπξγία θαη θπθινθν-

ξία ηεο εθεκεξίδαο ζπκκεηέρνπλ 

νη καζεηέο ηνπ Γ1 Αζαλαζηάδεο 

Ιεπηέξεο, Αιεμαλδξίδε Θαιιηό-

πε, Αππάο Ηκπξαήκ, Αξβαληηά-

θεο Αλδξέαο, Βξαρλάο Ησάλλεο, 

Γαβξηειίδε Σαηία, Γαιαζξή Σδν-

ύιηα, Γεσξγαξά Αξρνληία. 

http://

blogs.sch.gr/

2gymkonews 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Σωηήξηα αγθαιηά  

Ζ θσηνγξαθία είλαη παξκέλε από 

έλα άξζξν κε ηίηιν «Ζ σηήξηα Αγ-

θαιηά». Σν άξζξν πεξηγξάθεη ηελ 

πξώηε εβδνκάδα ηεο δσήο δηδύκσλ. 

Αξρηθά ην θάζε βξέθνο είρε ηνπνζε-

ηεζεί ζε μερσξηζηή ζεξκνθνηηίδα, 

αιιά κόλν γηα ην έλα ππήξρε ε ειπί-

δα λα επηδήζεη. 

Ζ πξντζηακέλε λνζνθόκα ηεο κνλά-

δαο, ελεξγώληαο ελάληηα ζηνπο θα-

λνληζκνύο ηνπ λνζνθνκείνπ, απνθά-

ζηζε λα ηνπνζεηήζεη καδί ηηο δύν 

αδειθέο, ζηελ ίδηα ζεξκνθνηηίδα. 

Απηό πνπ ζπλέβε ήηαλ θαηαπιεθηη-

θό θαη εληππσζηαθό! 

Σν πγηέο κσξό, άπισζε ην ρεξάθη 

ηνπ θαη αγθάιηαζε ηελ αδειθνύια 

ηνπ πνπ πέζαηλε. Οη ρηύπνη ηεο θαξ-

δηάο ηνπ αδύλακνπ κσξνύ ζηαζεξν-

πνηήζεθαλ θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ζώκαηνο ηνπ απμήζεθε ζηα θαλνλη-

θά επίπεδα… 

Αο κε μερλάκε λα αγθαιηάδνπκε απ-

ηνύο πνπ αγαπάκε … 
 
(Πηγή: Πεπιοδικό “η Αγκαλι-
ά”  www.unborn.gr , μαρ ηο 
έζηειλε η κ. Κίννα Ανθούλα) 

http://blogs.sch.gr/2gymkonews/2009/04/15/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b7/
http://blogs.sch.gr/2gymko/
http://blogs.sch.gr/2gymko/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews
http://blogs.sch.gr/2gymkonews
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/files/2009/04/_1.jpg
http://www.unborn.gr/unborn1/unborn/index.php
http://www.unborn.gr/unborn1/unborn/index.php
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Η εθπνκπή “Γπξίζκαηα” ηνπ 

ΣΚΑΪ ζηελ Κω 

Μάϊνο 21, 2009 

Κε επηηπρία δπν ηειενπηη-

θά ζπλεξγεία ην-

π  ζηαζκνύ  παλειιήληαο 

εκβέιεηαο θάη ζπλερίδνπλ 

ηα γπξίζκαηα πιάλσλ  από 

ηελ Θσ. 

Σν πξώην ζπλεξγείν κελ 

ηελ πνιύηηκε βνήζεηα κηαο 

κεγάιεο  νκάδαο ηδηπ 4ρ4 

ηεο ιέζρεο  Θσ θαη ηελ με-

λάγεζε ηνπ θ.Φαλνπξίνπ 

δηέηξεμαλ θαη μελαγήζεθαλ 

ζηνλ θύξην νξεηλό όγθν ηνπ 

Γίθαηνπ .Δληππσζηάζηεθαλ από  ηηο θξπθέο  νκνξθηέο ηνπ λεζηνύ θαη ηξάβεμαλ αξθεηά 

πιάλα αιιά εμέθξαζαλ θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπο γηα ηελ αξξώζηηα ησλ πεύθσλ βακ-

βαθίαζε ε πνηα έρεη πιεγώζεη έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ πεπθνδάζνπο ηνπ λεζηνύ. Σα πιάλα 

απηνύ ηνπ ζπλεξγείνπ ζα πξνβιεζνύλ ζε δπν εβδνκάδεο πεξίπνπ από ηελ θαζεκεξηλή 

εθπνκπή  ηνπ Σθάη « ΓΤΡΗΚΑΣΑ». 

Έλα δεύηεξν  ζπλεξγείν ηνπ ίδηνπ ζηαζκνύ  ζπλερίδεη  ηα γπξίζκαηα ζην παιηό Ππιί ζηελ 

Εηά ηελ Αληηκάρεηα  θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ λεζηνύ. 

Παξάιιεια πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ όηη θαη ν ηειενπηηθόο  ζηαζκόο ΑΙΦΑ ζα αζρνιεζεί 

κε εθπνκπή ηνπ κε ην λεζί ηεο Θσ εληόο ησλ πξνζερώλ εβδνκάδσλ. 

Γηα λα πεξλά ε  ώξα... 

Βξείηε ηηο 12 δηαθνξέο… 

Δλώζηε ηηο ηειείεο κε ηελ ζεηξά … 

καξθαδόξνπο δελ κπνξεί λα γξάςεη ζηνλ πίλαθα ρσξίο ηελ ύπαξμε ηξηβήο. Δκείο από ηελ 

πιεπξά καο δελ κπνξνύζακε νύηε λα γξάςνπκε νύηε λα ζβήζνπκε αθνύ δελ ππήξρε θα-

ζόινπ αληίζηαζε ζην ραξηί. Κόιηο ηειεηώζακε ηε Φπζηθή είρακε επηηέινπο θαηαιάβεη 

πόζν κεγάιε αλαζηάησζε κπνξεί λα θέξεη ε αλππαξμία ηξηβήο ζηνλ πιαλήηε γε. Σν κε-

ζεκέξη πνπ γύξηζα ζπίηη είδα κέζα από ηε ζπρλόηεηα ηεο ΛΔΣ όιν ην Ιεπθό Οίθν ζε πνιύ 

κεγάιε αλαζηάησζε θαη ηνλ Οκπάκα λα θάλεη δειώζεηο ζηα ΚΚΔ θαη λα αλαθνηλώλεη 

κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Αλ εμαηξέζνπκε όηη όζα είπε ηα μέξνπκε 

ήδε, ην θαιό ηνπ πξνθίι είλαη ην δεμί, ην απνθάζηζα ! Ζ ώξα είλαη 21:00 ην βξάδπ θαη νη 

δξόκνη είλαη άδεηνη. Από όηη άθνπζα ζηνλ Δπαγγειάην αύξην ηα πξάγκαηα ζα επαλέιζνπλ 

εηο ηελ πξσηεξέαλ θαηάζηαζηλ. Θαη όια απηά γηαηί κάιινλ ν Θεόο ζέιεη λα καο πεη όηη 

πξέπεη επηηέινπο λα ζηακαηήζνπκε λα δηαπξάηηνπκε εγθιήκαηα. Θέιεη λα καο θάλεη λα 

ζηακαηήζνπκε λα ηνλ ελνρινύκε άζθνπα γηαηί ππνπηεύνκαη όηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό δνπ-

ιεύεη ππεξσξίεο θαη θπζηθά ζα ζέιεη λα καο πεη όηη όπνηνο αλέβεη θαη πεξάζεη ηηο Πύιεο 

ηνπ Παξαδείζνπ ζα πιεξώλεη γηα όια ηα αηζρξά πνπ ζα πξάηηεη. Γελ μέξσ γηα εζάο αιιά 

πξνηηκώ ην θαηέβαζκα από ην αλέβαζκα. 

Κε ιίγα ιόγηα ε Σξηβή είλαη κηα δύλακε απαξαίηεηε ζηελ δσή καο θαη ρσξίο απηήλ δελ 

κπνξνύκε λα θάλνπκε ηίπνηα. Θαη όηαλ ιέκε ηίπνηα ελλννύκε από ην λα θάκε πξσηλό 

κέρξη ην λα πάκε ζηε δνπιεηά καο ή αληίζηνηρα ζην ζρνιείν καο (αλ θαη απηό ην ηειεπηαίν 

δελ λνκίδσ λα πείξαμε θαλέλαλ). 

  
Δπγαζία ζηο μάθημα ηηρ Φςζικήρ για ηην Τπιβή (Πηγή εικόναρ:  http://
mikrokellariphys.blogspot.com/2009/02/blog-post_17.html ) 

Μηα αλακλεζηηθή…. 

http://blogs.sch.gr/2gymkonews/2009/05/21/%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%ae-%ce%b3%cf%85%cf%81%ce%af%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%ba%ce%b1%cf%8a-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%89/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/2009/05/21/%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%ae-%ce%b3%cf%85%cf%81%ce%af%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%ba%ce%b1%cf%8a-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%89/
http://mikrokellariphys.blogspot.com/2009/02/blog-post_17.html
http://mikrokellariphys.blogspot.com/2009/02/blog-post_17.html


4 

 

Η Γεκηνπξγία ηωλ Μύζωλ ηωλ 
Τεξάηωλ  

Ινύληνο 13, 2009, Σα ηειεπηαία ρξόληα λέα είδε επηζηεκνληθώλ εμεηδηθεύζεσλ άξρηζαλ λα 

αλαπηύζζνληαη. Θα ιέγακε όηη πξόθεηηαη, γηα θιάδνπο γέθπξα, αλάκεζα ζε δπν βαζηθέο 

επηζηήκεο, παξά γηα λέεο επηζηήκεο. Γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία ηεο εηδηθόηεηαο ηεο 

γεσαξραηνινγίαο όπνπ ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηελ επηζηήκε ηεο 

γεσινγίαο θαη ηεο αξραηνινγίαο. Ζ ζπλεξγαζία απηή αθελόο βνήζεζε ηελ αλάπηπμε θαη 

ησλ δπν επηζηεκώλ αθεηέξνπ έδσζε ιύζε ζε πνιιά πνιιά ζύγρξνλα θαη παιαηά κπζηήξη-

α.  

Έλα από απηά ήηαλ ε κπζηεξηώδεο «θαηάξα ησλ Φαξαώ» πνπ ζαλάησλε θαηά παξάμελν 

ηξόπν ηνπο εηζεξρόκελνπο ζην εζσηεξηθό κεξηθώλ ππξακίδσλ. Απνδείρζεθε όκσο, ρξεζη-

κνπνηώληαο ηηο γλώζεηο ηεο γεσινγίαο, όηη νη ζάλαηνη πξνέξρνληαλ από ηνπο ξαδηελεξγνύο 

γξαλίηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ αξθεηά ζπρλά νη θαηαζθεπαζηέο ησλ ππξακίδσλ , θπξίσο 

ζηνπο ζαιάκνπο κε ηηο κνύκηεο.  

Κηα άιιε ζεκαληηθή επηηπρία ηεο γεσαξραηνινγίαο ηελ είρακε ζηελ Θίλα .  

Πξηλ κεξηθά ρξόληα ζηελ πεξηνρή Ιηανιίλγ ηεο λόηηαο Θίλαο, γεσξγνί ηεο πεξηνρήο, αλνί-

γνληαο έλα δξόκν ζπλάληεζαλ πεηξώκαηα κε ρηιηάδεο απνιηζώκαηα. Ζ ζπαληόηεηα θαη ε 

θαιή θαηάζηαζε απηώλ ησλ απνιηζσκάησλ, θηλεηνπνίεζε ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα θαη 

ηα επξήκαηα πνπ ζπλέρηζαλ λα έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα ήηαλ εληππσζηαθά . 

Σν πιένλ ραξαθηεξηζηηθό είδνο πνπ έθεξε ζηελ επηθάλεηα ε γεσινγηθή ζθαπάλε, ήηαλ έλα 

είδνο πηεξσηνύ δεηλόζαπξνπ, o επνλνκαδόκελνο Κηθξόθξαπηνο , ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Αξ-

ραηνπηεξίγσλ , ειηθίαο 120.000.000 εηώλ . Ζ αλεύξεζε ηνπ ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ κε-

ιέηε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο εμέιημεο ηεο πηήζεο ησλ πνπιηώλ. Παξάιιεια ε νκνηόηεηα ηνπ 

παξαπάλσ είδνπο, κε ηνλ ηπηάκελν δξάθνληα ηεο Θηλέδηθεο κπζνινγίαο, έδσζε κηα εμήγε-

ζε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ κύζνπ ησλ ηπηάκελσλ δξάθσλ. Πξάγκαηη, ε πηζαλή παιαηόηεξε 

αλεύξεζε παξνκνίσλ απνιηζσκάησλ θέληξηζε ηελ πεξηέξγεηα θαη ηελ θαληαζία απηνύ ηνπ 

ιανύ, δεκηνπξγώληαο ηνλ κύζν ηνπ ηπηακέλνπ δξάθνπ, πνπ αξγόηεξα ελζσκαηώζεθε ζε 

θάζε ενξηαζηηθή εθδήισζή ηνπ.  

Αιιά θαη ζηελ Διιάδα ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ απηήο ηεο 

επηζηήκεο κπνξεί λα καο δώζεη απαληήζεηο ζε πνιιά κέρξη ζήκεξα εξσηήκαηα . Έλα από 

απηά είλαη ηη ήηαλ ν δξάθνο ηεο Θσ. 

Πξάγκαηη ν αξραίνο ηζηνξηθόο Φιάβηνο Φηιόζηξαηνο ηνπ δεπηέξνπ αηώλα κ.Υ. αλαθέξεη 

ζην έξγν ηνπ Ζξσηθόο ΗΗ,5 «ην λεζί ηεο Θσ θαηά ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηώλ ην 

έδαθνο αθνύγνληαλ ζαλ λα ήηαλ άδεην. Όηαλ δε ην έζθαςαλ, βξήθαλ 12 πήρεηο όλ λεθξό, 

κέζα ζην θξαλίν ηνπ νπνίνπ θαηνηθνύζε δξάθνο.»  

Αο δνύκε όκσο ηη είδνπο πιεξνθνξίεο κπνξνύκε λα αληιήζνπκε θαη ηη εμήγεζε λα δώζνπ-

κε ζηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή. 

Θαη αξράο ζεκαληηθή πιεξνθνξία κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ζηελ Θσ θαιιηεξγνύληαλ ακπέ-

ιηα από ηα παιηά ρξόληα. 

Σα εθαηζηεηαθά εδάθε είλαη ηα θαηαιιειόηεξα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηώλ θαη 

ζηελ Θσ ηα ζπλαληάκε θπξίσο ζηνλ δήκν Ζξαθιεηδώλ ζην δπηηθό ηκήκα ηνπ λεζηνύ . ην 

ίδην Γήκν επηπιένλ έρνπκε ηελ παξνπζία εθηόο ησλ άιισλ εηδώλ θαη απνιηζσκάησλ ειε-

θάλησλ Βηιαθξάλθεηαο πεξηόδνπ.. Σν είδνο ηνπ ειέθαληα πνπ έδεζε ζηελ Θσ είλαη ν Διέ-

θαο ν Κεζνγεηαθόο (Elephas meridionalis). 

Πηζαλόλ νη θάηνηθνη ηεο παξαπάλσ πεξηνρήο λα αλεύξηζθαλ, ζθάπηνληαο, θεθαιέο ειε-

θάλησλ θαη κελ γλσξίδνληαο πνπ λα ηηο απνδώζνπλ, ζεσξνύζαλ όηη επξόθεηην γηα απνκεη-

λάξηα γηγάλησλ ε δξάθσλ. Δμάιινπ ε γλώζε δελ ήηαλ δηαδεδνκέλε όπσο ζήκεξα γηα λα 

αλαγλσξίδνπλ ηα παιαηνληνινγηθά επξήκαηα θαη εηδηθά ηα ηεξάζηηα θξαλία ηνπ ειέθαληα, 

είδνο πνπ δελ δνύζε ηνλ δεύηεξν αηώλα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ. 

Σελ παξαπάλσ ινγηθή εμήγεζε κπνξεί λα δώζνπκε θαη ζε έλα άιιν επξύηεξν κύζν πνπ 

ήηαλ δηαδεδνκέλνο ζηε Θσ θαη αλαθέξεηαη ζην Σέξαο ηεο Κεξνπίδνο, όπνπ Κεξνπίο ην 

αξραίν όλνκα ηεο Θσ. 

(ζσνέτεια ζηην ζελίδα 5) 

Ο Αλήιηαγνο, έλα παξάμε-

λν θίδη ηεο Κω 

Μάϊνο 19, 2009  

Έλα από ηα πην παξεμεγεκέλα δώα ηεο θύζεο είλαη ην θίδη. Σε πνι-

ινύο αλζξώπνπο πξνθαινύλ έληνλν αίζζεκα θόβνπ γηαηί πηζηεύ-

νπλ όηη ζα ηνπο επηηεζνύλ θαη όηη ην δειεηήξην ηνπο ζα επηθέξεη ην 

ζάλαην. Όκωο ηα πεξηζζόηεξα είλαη αθίλδπλα θαη δελ είλαη επηζε-

ηηθά . Όπωο ηα πεξηζζόηεξα δώα, έηζη θαη απηά θνβνύληαη ηνλ 

άλζξωπν. Μόλν αλ ην θίδη ληώζεη όηη απεηιείηαη ζα επηηεζεί ή αλ, 

θαηά ιάζνο θάπνηνο ην παηήζεη. Αιιά θαη πάιη ππάξρεη κηθξή πηζα-

λόηεηα ην δάγθωκα λα είλαη επηθίλδπλν, θαζώο από ηα θίδηα πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ Κω , κόλν νη νρηέο είλαη επηθίλδπλεο. Υπάξρεη έλαο 

πξαθηηθόο ηξόπνο λα μερωξίζεη θάπνηνο αλ έλα δάγθωκα από θίδη 

είλαη επηθίλδπλν ή όρη. Αλ ηα ίρλε ηνπ δαγθώκαηνο ζην δέξκα είλαη 

δπν ζεκεία ζαλ ηειείεο, ηόηε ην θίδη είλαη δειεηεξηώδεο, αλ όκωο 

ε πιεγή έρεη ζρήκα U ηόηε δελ είλαη. 

Σα θίδηα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζην πεξηβάιινλ .Πεξίπνπ 

1.000 ηξσθηηθά θαηαλαιώλνληαη από έλα θίδη θαηά δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, 

σο ηξνθή. Έηζη όηαλ ζθνηώλεηαη έλα θίδη νπζηαζηηθά είλαη ζαλ λα ζώδνληαη 

νη δσέο 1.000 ηξσθηηθώλ, κε όηη ζεκαίλεη απηό γηα ην πεξηβάιινλ. 

Αο γλωξίζνπκε όκωο κεξηθά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο . 

Σα θίδηα θαη αξράο δελ βιέπνπλ όπσο νη άλζξσπνη, βιέπνπλ κόλν ηελ ππέ-

ξπζξε αθηηλνβνιία. Οπζηαζηηθά «βιέπνπλ ζεξκνθξαζίεο» ησλ ζσκάησλ . 

Ιόγσ ηνπ όηη ηα ζύκαηά ηνπο είλαη ζειαζηηθά, δειαδή ζεξκόαηκα, ηα θίδηα 

κπνξνύλ εύθνια λα ηα δηαθξίλνπλ ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ. Δπίζεο 

έρνπλ πνιύ ηζρπξή όζθξεζε θαη αθνινπζνύλ ην ζύκα ηνπο από ηε κπξσδηά 

ηνπ. Δθηόο από απηό, ηα θίδηα είλαη θνπθά δελ έρνπλ αθνπζηηθνύο πόξνπο, 

έρνπλ όκσο πνιύ αλεπηπγκέλε ηελ αίζζεζε ησλ δνλήζεσλ. Θάζε ήρνο, θάζε 

θίλεζε, αθόκα θαη ν πην αλάιαθξνο αέξαο, πξνθαιεί δνλήζεηο ζην έδαθνο 

θαη ηα θίδηα είλαη ζαλ λα αθνύλε ηα πάληα κε ηνλ ηξόπν ηνπο. Ιέγεηαη ηέινο 

πσο είλαη από ηα δώα πνπ αηζζάλνληαη πξώηα έλαλ επηθείκελν ζεηζκό. ηελ 

ρώξα καο ππάξρνπλ 21 είδε θηδηώλ, γεγνλόο πνπ ηελ θαζηζηά ηελ πινπζηό-

ηεξε ζε πνηθηιία δηαθνξεηηθώλ εηδώλ ζηελ Δπξώπε. Δδώ ζηελ Θσ έρνπλ 

θαηαγξαθεί 12 είδε. Ζ νρηά είλαη ην κνλαδηθό δειεηεξηώδεο θαη πξαγκαηη-

θά επηθίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν θίδη ηεο Διιάδαο. ηελ Θσ ζπλαληάκε δπν 

είδε νρηάο, ην Vipera ammodytes θαη ηε Οζσκαληθή νρηά . 

Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξώηεο νρηάο, είλαη έλα κηθξό θέξαην πνπ 

πςώλεηαη ζην κπξνζηηλό κέξνο ηεο θεθαιήο θαη ην νπνίν είλαη ειαζηηθό θαη 

καιαθό. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό είλαη έλα ζρέδην δηγθ-δαγθ ζε όιν ην 

ζώκα. Παξ’ όιε ηε θήκε γύξσ από ην όλνκά ηνπο, ε V. ammodytes είλαη 

ζπλήζσο ιεζαξγηθή, όρη ηόζν επηζεηηθή θαη αλ δελ ηελ πξνθαιέζεηο δε δαγ-

θώλεη. πρλάδεη ζε ακκώδε εδάθε εμ νπ θαη ην όλνκα Ακκνδύηεο. 

ηε Θσ όκσο εθηόο ησλ άιισλ θηδηώλ, ζπλαληάκε θαη έλα ζπάλην είδνο ην 

νλνκαδόκελν θνπιεθόθηδν (Typhlops vermicularis) ην νλνκάδνπλ επίζεο 

Αλήιηαγν επεηδή πξνηηκά λα δεη  κέζα ζην έδαθνο. 

Δίλαη έλα κηθξό θίδη, ην κήθνο ηνπ θηάλεη ηα 25 εθαηνζηά, εμσηεξηθά κνηά-

δεη κε ζθνπιήθη θαη είλαη πξνζαξκνζκέλν λα δεη θάησ από πέηξεο ε κέζα 

ζην ρώκα. Σα κάηηα ηνπ είλαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ θεθαιηνύ ηνπ θαη είλαη 

ζαλ κηθξέο θειίδεο. Σν ρξώκα ηνπ είλαη ξνδ . Σξώεη θπξίσο δσύθηα κπξκήγ-

θηα θ.ι.π. Γελ θπθινθνξεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο αιιά όηαλ πέθηεη ν 

ήιηνο. Σν θίδη απηό δελ είλαη δειεηεξηώδεο θαη θηλείηαη ζρεηηθά αξγά .                   

 
(Πηγή: Γημοζιεςμένο άπθπο από ηον κ. Ξενοθών Φανοςπίος, Γεωλόγο, 
Ωκεανογπάθο) 

http://blogs.sch.gr/2gymkonews/2009/05/19/%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ae%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%cf%86%ce%af%ce%b4%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%89/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/2009/05/19/%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ae%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%cf%86%ce%af%ce%b4%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%89/
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Σώξα πνπ ηειεηώλεη ε ζρνιηθή ρξνληά ζα κπνξνύζαλ 

όζνη ζέινπλ λα θέξνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο ηα ζρνιηθά 

βηβιία πνπ δελ ρξεηάδνληαη γηα λα αλαθπθισζνύλ ή θαη 

λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. Αο βνεζήζνπκε όινη γηα 

έλαλ θαιύηεξν Πιαλήηε!!  

Ας ανακσκλώζοσμε… 

Κάπληζκα κόλν ζην πεδνδξόκην!  
 

Θα απαγνξεπηνύλ ηα θαπληζηήξηα ζε όινπο ηνπο δεκόζηνπο θαη ηδηωηηθνύο ρώ-

ξνπο από 1εο Ινπιίνπ 

Γεθανρηώ θαη ζήκεξα κεηξνύλ νη εξγαδόκελνη έσο όηνπ ζβήζνπλ κηα θαη θαιή ην ηζηγάξν 

ηνπο ζην γξαθείν: από 1εο Ηνπιίνπ ην θάπληζκα ζα επηηξέπεηαη κόλν ζην πεδνδξόκην! Σελ 

ίδηα εκέξα ζα ελεξγνπνηεζεί ηεηξαςήθηνο αξηζκόο θιήζεο, ηνλ νπνίν νη πνιίηεο ζα κπνξν-

ύλ λα θαινύλ γηα λα «θαξθώλνπλ» παξαβάζεηο ηνπ λόκνπ. 
Απηά αλαθνίλσζε ν ππνπξγόο Τγείαο Γεκήηξεο Αβξακόπνπινο, ν νπνίνο ρηεο παξνπζίαζε 

ηηο ηειεπηαίεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ηα αληηθαπληζηηθά κέηξα, δύν εβδνκάδεο πξηλ ηεζεί 

ζε ηζρύ ν λόκνο. Έθπιεμε σζηόζν πξνθάιεζε ε δηεπθξίληζε πσο ζα απαγνξεπηνύλ ηα θαπ-

ληζηήξηα ζε όινπο ηνπο δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο ρώξνπο εξγαζίαο, παξά ην γεγνλόο πσο 

πξνβιεπόηαλ ε δεκηνπξγία εηδηθώλ ρώξσλ ζηνλ αληηθαπληζηηθό λόκν. 

(Πεγή: Σα Λέα) 

(ζσνέτεια από ζελίδα 4) 

 

Τπάξρεη θαη κηα άιιε δηάζηαζε αξθεηά ελδηαθέξνπζα, πνπ ζπλδέεη ηελ ύπαξμε ησλ απνιη-

ζσκάησλ κε ηε Κπζνινγία καο. Ο Δκπεδνθιήο ζηνλ Αθξάγαληα ηεο λνηίνπ Ηηαιίαο αλέθε-

ξε όηη ζε ζπειηέο θνληά ζηε ζάιαζζα ππήξραλ νζηά γηγάλησλ. Ο Βνθάθηνο έγξαςε όηη ζε 

ζπειηέο ηεο Θαιαβξίαο βξήθε ηα νζηά ηνπ Θύθισπα ηνπ Πνιύθεκνπ. Ζ Ηηαιηθή Γεσινγηθή 

Δηαηξεία, κεηά από καθξνρξόληεο έξεπλεο ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο, αλαθάιπςε αξθεηό 

αξηζκό θξαλίσλ ηνπ Διέθαληα ηνπ Κεζνγεηαθνύ ( Elephas meridionalis). Σν απνιίζσκα 

ηνπ θξαλίνπ απηνύ αλ ηνπ αθαηξέζνπκε ηνπο ραπιηόδνληεο κνηάδεη κε γηγάληην θξαλίν κν-

λόθζαικνπ όληνο . Θάπσο έηζη ινηπόλ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεθε ν κύζνο ηνπ θύθισπα ηνπ 

ηεξάζηηνπ όληνο ηεο Οδύζζεηαο. Παξαηεξνύκε ινηπόλ κηα επξύηεξε ζύλδεζε αλάκεζα 

ζηελ δεκηνπξγία ησλ κύζσλ πνπ κηιάλε γηα δξάθνπο, γίγαληεο, ηέξαηα κε ηα απνιηζώκαηα 

ησλ κεγάισλ ζειαζηηθώλ πνπ βξίζθνληαη ζρεηηθά εύθνια ζηηο παξακεζόγεηεο θπξίσο ρώ-

ξεο θαη όρη κόλν .Ζ ύπαξμε απηώλ ησλ απνιηζσκάησλ απνηέιεζε ην έλαπζκα, ην θίλεηξν ε 

ηελ δηθαηνινγία ζηελ δεκηνπξγία δεθάδσλ κύζσλ πνπ κάγεςαλ ηα παηδηθά καο ρξόληα θαη 

έδηλαλ γηα ρηιηάδεο ρξόληα κηα δηαθνξεηηθή πηλειηά ζηελ βαξεηή θαζεκεξηλόηεηα. 

  

(Πηγή: Άπθπο από ηον κ. Ξενοθών Φανοςπίος, Γεωλόγο, Ωκεανογπάθο)  

Δζηζκέλνη ζην 

ηζηγάξν από ηελ 

εθεβεία…  
Σν 70-90% ησλ ελήιηθσλ θαπληζηώλ - όπσο δείρλνπλ νη 

ζηαηηζηηθέο - έρνπλ αξρίζεη ην ηζηγάξν πξηλ από ηελ 

ειηθία ησλ 18 ρξόλσλ. Έμη ζηα δέθα αγόξηα ζηελ 

Διιάδα - ζύκθσλα κε πξόζθαηε έξεπλα - αξρίδνπλ λα 

θαπλίδνπλ ζηα 15-18 ρξόληα ηνπο θαη έλα ζηα ηέζζεξα 

πξηλ από ηα 15.  

«Γηάθνξεο κειέηεο δείρλνπλ όηη ζηελ ειηθία ησλ 12-13 

ρξόλσλ ιίγα κόλν ηζηγάξα πξνθαινύλ εζηζκό. 

Παιηόηεξα πηζηεύακε όηη ρξεηάδεηαη πνιύ πεξηζζόηεξνο 

ρξόλνο γηα λα δεκηνπξγεζεί εζηζκόο. Απηό ην εύξεκα 

παξαμέλεςε θαη ηνπο εξεπλεηέο, πνπ δελ πίζηεπαλ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο».  

Περιζζόηερα ζηο blog ηοσ ζτολείοσ μας ζηην 

διεύθσνζη:  

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

http://blogs.sch.gr/2gymko/
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Τν θαιύηεξν κάζεκα… 

ηελ ηειεπηαία κέξα 
Μάϊνο 18, 2009  

Κεηά από ηελ πεξηπεηεηώδε θε-

ηηλή ζρνιηθή ρξνληά, κε ηα Γε-

θεκβξηαλά (όπσο νλνκάζηε-

θαλ), κε ην καθειεηό ζηνλ ΟΑΔΓ 

από ηνλ καζεηή πνπ άθνπγε 

Heavy Metal, κε ηνλ δηάινγν γηα 

ηελ Παηδεία, κε πνιιέο ζπδεηή-

ζεηο επί ζπδεηήζεσλ, από εηδη-

θνύο θαη κε, γηα ηηο αιιαγέο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ ζηελ Παηδεία , 

ζπδεηήζεηο γηα θαηάξγεζε ηνπ 

αζύινπ ζηα Παλεπηζηήκηα θαη 

ηόζα άιια, νη καζεηέο καο (2νπ 

Γπκλάζηνπ Θσ, άιια θαη ηνπ 1νπ 

Γπκλαζίνπ Θσ) καο έβαιαλ ηα 

γπαιηά δηνξγαλώλνληαο ππέξνρεο εθδειώζεηο ηελ ηειεπηαία κέξα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (κε 

ηελ βνήζεηα θάπνησλ «εξσηθώλ» εθπαηδεπηηθώλ), δηδάζθνληαο καο πνιηηηζκό, κνπζηθή, ζέαη-

ξν, αξραία ηζηνξία, πιεξνθνξηθή, έθζεζε, ρνξό, δσγξαθηθή, ηελ πεξηβόεηε δηαζεκαηηθόηεηα, 

α γ ά π ε ,  ζ π λ ε ξ γ α ζ ί α ,  ζ π λ έ π ε η α ,  π π ε π ζ π λ ό η ε η α . 

 

πγθεθξηκέλα ζην ζρνιείν καο νη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο νξγάλσζαλ κηα θαηαπιεθηηθή γηνξηή, 

δηάβαζαλ έλα ππέξνρν θείκελν πνπ αλαθεξόηαλ ζηελ δσή ηνπο ζην ζρνιείν θαη ζηνπο θαζεγε-

ηέο ηνπο (ήηαλ πνιύ επηεηθείο), ζην ζθεληθό είραλ δσγξαθίζεη έλα γθξάθηηη αθνύ είραλ ςάμεη 

ζην Internet γηα λα βξνπλ θάπνηα ζρέδηα, κε ην Power Point καο έδεημαλ εηθόλεο από ηελ δσή 

ηνπο ζην ζρνιείν, κνίξαζαλ ινπινύδηα, ρόξεςαλ, θαη ηέινο «ηα έζπαζαλ» (γηα όζνπο δελ μέ-

ξνπλ είλαη αξγθό πνπ ζεκαίλεη όηη ηα έδσζαλ όια, έγηλε ρακόο) κε έλα κνπζηθό ζπγθξόηεκα 

από ην ζρνιείν, ηνπο “Slammin Sounds” θαη πεξάζακε όινη πνιύ θαιά.  

 

Σν 1ν Γπκλάζην παξνπζίαζε κηα ππέξν-

ρε ζεαηξηθή παξάζηαζε ζηνλ Γεκνηηθό 

Θηλεκαηνγξάθν “Οξθέα” κε ηίη-

ιν «ΚωκΟδύζζεηα» ν θηλεκαηνγξά-

θνο ήηαλ γεκάηνο, ην γέιην άθζνλν 

όπσο θαη ην δηαξθέο ρεηξνθξόηεκα πνπ 

αθνινύζεζε ζην ηέινο ηεο παξάζηα-

ζεο. Παηδηά πνπ κπνξεί λα κελ είραλ 

πάεη πνηέ ζε ζέαηξν, ή κπνξεί λα κελ 

ήμεξαλ πνιιά γηα ηελ Οδύζζεηα θαη ηνλ 

Όκεξν, έπαημαλ ή παξαθνινύζεζαλ 

απηή ηε παξάζηαζε κε ελζνπζηαζκό. 

 

Σα δύν απηά ζρνιεία «ζπγθαηνηθνύλ» 

ζην ίδην θηίξην, καο ρσξίδνπλ πνιιά (θπξίσο θηηξηαθά πξνβιήκαηα) θαη άιια ηόζα καο ελώλν-

πλ, θαη απηέο νη εθδειώζεηο καο έλσζαλ, πνιινί καζεηέο θαη θαζεγεηέο από ην 2ν Γπκλάζην 

παξαθνινύζεζαλ ηελ παξάζηαζε ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ θαη πνιινί καζεηέο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ 

β ξ έ ζ ε θ α λ  ζ η ε λ  ε θ δ ή ι σ ζ ε  η ν π  2 ν π  . 

Θαη ζηηο δύν εθδειώζεηο ζπκκεηείραλ καζεηέο πνπ ζε ιίγεο κέξεο ζα ζπδεηάκε γη’ απηνύο γηα 

ην αλ ζα ηνπο «αθήζνπκε» ή ζα ηνπο «πεξάζνπκε». Απηά ηα παηδηά έδεημαλ έλα άιιν πξόζσ-

πν κε ηηο ηθαλόηεηεο, κε ηελ ζπλέπεηα, ηελ ππεπζπλόηεηα θαη ηνλ δήιν πνπ επέδεημαλ. Θαη ην 

πην ζεκαληηθό είλαη όηη  όια ηα παηδηά ην θαηεπραξηζηήζεθαλ. 

Κήπσο ηα παηδηά καο δείρλνπλ ηνλ δξόκν; Κήπσο ηειηθά απηό είλαη ην ζρνιείν πνπ ζέινπκε; 

ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΗΑ Δ ΟΙΟΤ!!!! 

 
(Πηγή: Το ίδιο κείμενο δημοζίεςζα ζηο blog μος blogs.sch.gr/giosifidis, Αναπηήθηκε από: Γ.Ι.) 

Καλές Διακοπές 

http://blogs.sch.gr/2gymkonews/2009/05/18/%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%bc%ce%ac%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%e2%80%a6-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b1%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%81/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/2009/05/18/%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%bc%ce%ac%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%e2%80%a6-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b1%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%81/
http://blogs.sch.gr/giosifidis

