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ΚΡΗΤΗ

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο νησί
της Ελλάδας και το πέμπτο σε έκταση  μεγαλύτερο της
μεσογείου μετά την Σικελία, τη Σαρδηνία, την Κύπρο και
την Κορσική. 

Πρωτεύουσα  και   μεγαλύτερη  πόλη  το  Ηράκλειο,  το  οποίο  είναι   έδρα  της
περιφέρειας Κρήτης που συμπεριλαμβάνει γειτονικά νησιά και  νησίδες.

Γεωργία Πλίντου

 

Ο όρος περιβάλλον αναφέρεται σε οτιδήποτε περιβάλλει κάποιο αντικείμενο. Έτσι
το περιβάλλον ενός έμβιου οργανισμού είναι η κοντινή ή μακρινή σε αυτόν περιοχή,
που ασκεί άμεσα επιρροή στον ίδιο και στις συνθήκες διαβίωσής του. Στις θετικές
και φυσικές επιστήμες , καθώς και στις επιστήμες μηχανικών , ένα σύστημα είναι το
τμήμα του κόσμου που μελετάται και περιβάλλον είναι οτιδήποτε έξω από τα όρια
αυτού. 
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Περιβάλλον

Γνωρίζω την Ελλάδα
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Μεταξύ  του  συστήματος  και  του  περιβάλλοντος  μπορούν  να  υπάρχουν
αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγές ύλης, ενέργειας ή πληροφορίας. Σε σχέση με τον
άνθρωπο, μπορεί να διακρίνει κανείς μεταξύ άλλων:

 το κοινωνικό περιβάλλον 
 το φυσικό περιβάλλον
 το περιβάλλον με οικολογική σημασία 
 το ψηφιακό περιβάλλον.

Εύα Παλαιολογοπούλου 

Το  δάσος  του  Αμαζονίου  έχει
υποβαθμιστεί σε τέτοιο βαθμό που χάνει την ικανότητά του να ΄΄ρυθμίζει΄΄
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H καταστροφή του Αμαζονίου απορρυθμίζει το κλίμα
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 ευεργετικά τα συστήματα του καιρού,  προειδοποιεί  ένας από τους κορυφαίους
επιστήμονες της Βραζιλίας. Η κοπή των δένδρων και οι πυρκαγιές στο μεγαλύτερο
δάσος του  πλανήτη,  μπορεί  να  συνδέονται με  την  επιδείνωση της  ξηρασίας και
τελικά  μπορεί  να  οδηγεί  στην  εμφάνιση  πιο  ακραίων  καιρικών  φαινομένων.
Μελέτη, που συμπεριλαμβάνει  τα συμπεράσματα 200 ερευνών για το κλίμα του
Αμαζονίου και την επιστήμη των δασών, έχει στόχο να αφυπνίσει τους πολίτες και
τις κυβερνήσεις. 

Ο  Αμαζόνιος  είναι  σαν  μια  γιγάντια
αντλία, που διοχετεύει την υγρασία στην ενδοχώρα μέσα από ΄΄εναέρια τούνελ΄΄
και σύννεφα βροχής, που σχηματίζονται πάνω από τα δάση με μεγαλύτερη ένταση
από  ότι  πάνω  από  τη  θάλασσα.  Επίσης  χρησιμεύει  ως  ΄΄ζώνη  εξουδετέρωσης΄΄
ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως ανεμοστρόβιλοι και τυφώνες. Τα τελευταία
χρόνια,  σημειώνει  ο  συγγραφέας,  ο  Αμαζόνιος  έχει  χάσει  763.000  τετραγωνικά
χιλιόμετρα βλάστησης, μια έκταση όσο δυο φορές η Γερμανία. 

Επιπλέον, άλλα 1,2 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα έχουν υποβαθμιστεί,  με
αποτέλεσμα τη μείωση της διαπνοής των φυτών και την επιμήκυνση των περιόδων
ξηρασίας. Κι αυτός μπορεί να είναι ένας από τους παράγοντες της ακραίας ξηρασίας
που πλήττει τη νοτιοανατολική Βραζιλία. ` 

Σοφία Μαρκάκη 
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Σημαντικά  πράγματα  για  κουνέλια!!!
Βρες  κτηνίατρο  ειδικό  στα  κουνέλια.
Καλό είναι να στειρώσεις το  κουνέλι
σου.  Σκέψου  πού  θα  στεγάσεις  το
κουνέλι  σου.  Βεβαιώσου  ότι  έχεις
επιλέξει  ευρύχωρο  μέρος  για  το
κουνέλι.  Προστάτεψε  το  σπίτι  σου
από  τα  κουνέλια.  Tα  κουνέλια

εκπαιδεύονται  εύκολα  στο  να  κάνουν της  ανάγκη  τους  στην  τουαλέτα  τους.  Τα
κουνέλια χρειάζονται παιχνίδι και άσκηση. Η κατάλληλη διατροφή είναι σημαντική.
Μάθε όσα περισσότερα  μπορείς για την υγεία  και τη φροντίδα του κουνελιού. Τα
κουνέλια που ζουν 8, 14 χρόνια, είναι μια σοβαρή δέσμευση σου.

                                                                                                Ρενίς Πρέντσι 
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Φροντίδα κουνελιών
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Τα  ψάρια  είναι  πολύ  σημαντικά  για  την
υγεία μας. Γι’ αυτό πρέπει να τα τρώμε 2-
3 φορές την εβδομάδα. 

Οι βασικότερες βιταμίνες που περιέχονται στα 

ψάρια είναι η βιταμίνη Α, απαραίτητη για την

 ανάπτυξη και την ενίσχυση της φυσικής μας άμυνας,

η  βιταμίνη  D,  η  οποία  συμβάλλει  στην  καλύτερη
απορρόφηση  του  ασβεστίου  από  τον  οργανισμό.  Τα  ψάρια  είναι  πλούσια  σε
φώσφορο αλλά και σε ασβέστιο και μαγνήσιο, τρία μεταλλικά στοιχεία σημαντικά
για  τη  μεταλλοποίηση  των  οστών.  Περιέχουν  επιπλέον  ψευδάργυρο,  ο  οποίος
παίζει σημαντικό ρόλο στη νευρολογική λειτουργία, ενώ είναι απαραίτητος και για
την καλή υγεία του αναπαραγωγικού συστήματος.

Πηγή:  h ps://www.iatronet.gr/diatrofi/trofima-rofimata/ar cle/8649/i-threp ki-axia-twn-
psariwn.html                                                                                          Μάνος Κυβερνητάκης
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ

                                                              ΤΑ ΨΑΡΙΑ 
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Βάφλα 

Υλικά:

2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

¾ φλιτζάνια ζάχαρη 

2 κ. γλυκού μπέικιν πάουντερ 

1 ½ φλιτζάνια γάλα 

1 φλιτζάνι βούτυρο 

2 αβγά χωρισμένα σε κρόκο και ασπράδι 

Εκτέλεση:

Βάζετε σ΄ ένα μπολ 1,5  φλιτζάνια γάλα. Έπειτα βάζετε 2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες
τις χρήσεις. Κατόπιν προσθέτετε ¾ φλιτζάνια ζάχαρη και 2 κουταλάκια του γλυκού
μπέικιν  πάουντερ.  Αφού  τα  ανακατέψετε  καλά,  βάζετε  ένα  φλιτζάνι  βούτυρο
λιωμένο. Για το τέλος προσθέτετε 2 αβγά χωρίζοντας τον κρόκο από το ασπράδι.
Τέλος ανακατεύετε πολύ καλά το μίγμα σας και το βάζετε στη βαφλιέρα. Μετά από
10 λεπτά βάζετε τις βάφλες σε ένα πιάτο και σερβίρετε.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ!!!

                         Σμαράγδα  Μαμολίδη 
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Νόστιμα  Εδέσματα
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Κρέπες     

  Υλικά:

3 Φλ. Γαλα

3 Αβγά

1/3 Φλ. Σπορέλαιο

60 γραμμάρια μαλακό βούτυρο                    

2 πρέζες αλάτι 

¾ Φλ. ζάχαρη       

½ κ. γλ. Βανίλια υγρή 

2 μεγάλα αβγά 

½ Φλ. Ξινόγαλο [κεφίρ ή γιαούρτι σε θερμ.  δωμ.]

Στερεά υλικά:

1-2 Φλ. Αλεύρι γ.ο.χ                                             

1-11/2 κγλ μπέικιν πάουντερ 

½ γλ. Σόδα μαγειρική 

Εκτέλεση:

Σ’ ένα μεγάλο μπολ βάζουμε 2 φλιτζάνια αλεύρι, στη συνέχεια 3 φλιτζάνια γάλα και
ανακατεύουμε.  Προσθέτουμε  3  αβγά  και  ένα  κουταλάκι  baking  powder.  Μόλις
έχουν  ανακατευτεί  όλα  μια  χαρά,  βάζουμε  στο  τηγάνι  λίγο  λάδι,  για  να  μην
κολλήσουν  οι  κρέπες,  και  με  ένα  χαρτί  λαδώνουμε  όλο  το  τηγάνι.  Καθώς  έχει
στεγνώσει  το  λάδι,  ρίχνουμε  από  το  μίγμα  στο  τηγάνι  και  προσπαθούμε  να
καλύψουμε όλη την επιφάνειά του. Το γυρίζουμε και από τις δύο πλευρές και οι
κρέπες είναι έτοιμες.

Αικατερίνη Λασιθιωτάκη 
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Taekwondo i  ( Interna onal Taekwondo Federa on)

Το taekwondo i  είναι  η  πιο  δημοφιλής  νοτιοκορεάτικη
πολεμική τέχνη και το εθνικό σπορ της Νότιας Κορέας . Είναι
μια  από  τις  πιο  διαδομένες  και  πλήρεις  πολεμικές  τέχνες
παγκοσμίως  και  από  το  2000  το  αγωνιστικό  κομμάτι  της
μάχης. Έγινε επίσημο ολυμπιακό άθλημα. Θεωρείται από τις
πλέον  αναπτυγμένες  πολεμικές  τέχνες  όσον  αναφορά  τα
λακτίσματα, ενώ δίνει μεγάλη έμφαση στη σωματική αντοχή,
στην ταχύτητα, ακρίβεια και ευλυγισία των ποδιών. 

Στο  Ταε  Κβον  Ντο,  όπως  και  σε  άλλες  πολεμικές  τέχνες,  χρησιμοποιείται  ένα
ιεραρχικό  σύστημα  ζωνών,  το  οποίο  προσδιορίζει  το  επίπεδο  τεχνικής  και
εμπειρίας.  Συνολικά  υπάρχουν  10  βαθμοί,  οι  οποίοι  στα  κορεάτικα
ονομάζονται Gups. Ο χαμηλότερος βαθμός είναι ο 10ος, ο οποίος αντιστοιχεί στη
λευκή ζώνη και ο μεγαλύτερος είναι ο 1ος, ο οποίος αντιστοιχεί στη μαύρη. 

Η νέα ζώνη αποκτάται μετά από εξετάσεις στις οποίες ο αθλητής εφαρμόζει κυρίως
τεχνικές ενάντια σε φανταστικούς αντιπάλους (τουλ), παρόντως του δασκάλου και
άλλων κριτών. Όσο ο αθλητής έχει κάτω από μαύρη ζώνη, βρίσκεται στον βαθμό
των κουπ. Στην λευκή ζώνη έχει 10 κουπ. Κάθε φορά που αλλάζει ζώνη, τα κουπ του
μειώνονται κατά 1 ώσπου να αποκτήσει ένα κουπ στην μισή μαύρη ζώνη. Μόλις
πάρει τη μαύρη ζώνη αποκτάει ένα νταν. Στη συνέχεια, μπορεί να συνεχίσει να δίνει
εξετάσεις στην εθνική ομοσπονδία Τάε Κβο Ντο της χώρας του για να αποκτήσει
περισσότερα νταν. Ο μέγιστος αριθμός νταν είναι 9.

                                                                                                       

Ειρήνη Σουλαδάκη
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Αθλήματα
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Συνέντευξη από τον δάσκαλο TAEKWONDO ITF 
(κ.Γιώργος Πυνηρτζής)

- Δάσκαλε, πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το άθλημα αυτό;
- Μου άρεσαν οι  πολεμικές  τέχνες.  Έπειτα,  με το άθλημα αυτό γυμνάζεται

πολύ καλά και το σώμα μας, αλλά και το μυαλό μας, ενώ ταυτόχρονα μας
βοηθά να προστατευόμαστε.

- Πώς αποφασίσατε να δημιουργήσετε την αθλητική σχολή Taekwondo;
- Όταν έγινα δάσκαλος, μου άρεσε πολύ να μαθαίνω σε άλλους το άθλημα και

έτσι αποφάσισα να φτιάξω τον δικό μου αθλητικό σύλλογο.
- Πώς εμπνευστήκατε το λογότυπο της σχολής σας;
- Από έναν συμβολισμό του ήλιου, που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες πάνω στην

ασπίδα τους και συμβόλιζε τη δύναμη, τον αέρα και τη νίκη.
- Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά το άθλημα του Taekwondo;
- Τους αρέσει πολύ. Γυμνάζουν όλο το σώμα τους, το μυαλό τους. Μαθαίνουν

να ελέγχουν τη δύναμη και τη συμπεριφορά τους και φυσικά  μαθαίνουν
αυτοάμυνα και αυτοπροστασία.

- Σας ευχαριστώ πολύ Δάσκαλε! 
- Παρακαλώ Ειρήνη! 

                                                                          Τρισκέλιον

                                                                                                                     Ειρήνη Σουλαδάκη
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Το πρώτο βιβλίο που θα παρουσιάσω είναι το Warrior cats(Into the wild).Το  warrior
cats είναι  μια  υπέροχη  σειρά  βιβλίων  που  έχουν  γίνει  και  παιχνίδια  αλλά  και
καρτούν. Το πρώτο βιβλίο είναι το Into the wild πρωταγωνιστή το Rusty ή Firepaw
ένα κατοικίδιο που θέλει να δει τι είναι μέσα στο δάσος, αφού μπαίνει συναντάει
άγριες γάτες που τον πείθουν να ζήσει στο clan τους (ένα μεγάλο κομμάτι γης που
έχει πολλές φωλιές για γάτες και ένα μεγάλο βράχο που είναι φωλιά του αρχηγού
που  επίσης  κάνει  συμβούλιο  για  πολλά  θέματα)  επίσης  το  clan τους  είναι  το
thunderclan.  Στα  υπόλοιπα  βιβλία  όπου  ο  Firepaw γίνεται  warrior με  όνομα
Fireheart και αρχηγός με όνομα Firestar.

(στην φωτογραφία φαίνονται οι: Ivypool, Fernsong και τα kits τους Bristlefrost,
Thri ear, Flipclaw)      

                                                                                                 Ελευθερία Σφακιανάκη
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Βιβλιοπαρουσίαση
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Το Σταυρόλεξο με τα λουλούδια

1. Είναι κόκκινο, πολύχρωμο και έχει αγκάθια .
2. Είναι πορτοκαλί, κίτρινο ή άσπρο και φυτρώνει την άνοιξη.
3. Είναι ροζ και άλλα πολλά χρώματα και έχει ωραίο άρωμα.
4. Είναι σε πολλά χρώματα και είναι εθνικό λουλούδι της Ολλανδίας.
5. Είναι πολύχρωμο, φυτρώνει από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο και 

θυμίζει… χρυσό.
6. Είναι άσπρο και μοσχοβολάει στα σπίτια μας το καλοκαίρι.
7. Είναι κατακόκκινη και φυτρώνει στα χωράφια την άνοιξη.

Ιοάνα  Γκέκα, Σοφία Μαρκάκη, Εύα Παλαιολογοπούλου 
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ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΠΑΣΧΑ

Λαμπάδα με θέμα το Πάσχα

Υλικά:

χρωματιστά χαρτόνια

κόλλα

1 άσπρη λαμπάδα

κόκκινη κορδέλα

μαρκαδόροι

γκλίτερ

Εκτέλεση:

• Κόψτε κόκκινους κύκλους και μετά κόψτε τους στη μέση και ζωγραφίστε πάνω σε
αυτούς  μία  μεγάλη  βούλα  και  μερικές  μικρές  και  έτσι  θα  σχηματίσετε  μία
πασχαλίτσα. Αυτό κάντε το 3 φορές.
• Κόψτε και χρωματίστε πολλά πολύχρωμα λουλούδια και βάλτε τους λίγο γκλίτερ.
Αυτό κάντε το 3 φορές.
• Κόψτε και χρωματίστε φύλλα σε διάφορες αποχρώσεις του πράσινου. Αυτό κάντε
το 3 φορές.
• Κόψτε άσπρους κύκλους και ορθογώνια παραλληλόγραμμα με τη μία τους άκρη
στρογγυλεμένη. Αυτό κάντε το 3 φορές. Κολλήστε όλα αυτά για να δημιουργήσετε
ένα κεφαλάκι λαγού και σχεδιάστε του το πρόσωπο.
• Κόψτε κόκκινα οβάλ σε σχήμα αυγού. Αυτό κάντε το 3 φορές.
• Κολλήστε όλα αυτά στη λαμπάδα και περιμένετε να στεγνώσει.
•  Όταν  στεγνώσει  η  λαμπάδα,  δέστε  την  κόκκινη  κορδέλα  στη  μέση  και
δημιουργήστε ένα φιόγκο.

Η λαμπάδα σας είναι έτοιμη!                                                    Μελεάνθη Τζανάκη 
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Κατασκευές
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 Λαμπάδα με θέμα τα doughnut

Υλικά:

 χρωματιστά χαρτόνια

 κόλλα

 1 ροζ λαμπάδα

 φούξια κορδέλα

 μαρκαδόροι

 γκλίτερ

Εκτέλεση:

 Κόψτε  μικρούς  και  μεγάλους  κίτρινους  και  καφέ  κύκλους  και  κάντε  ένα

μικρό κυκλικό χώρισμα στη μέση για να σχηματίσετε ένα  doughnut.  Αυτό

κάντε το 10 φορές.

 Χρωματίστε τα κυκλάκια για να σχηματίσετε το γλάσο από τα doughnuts  ή

εάν θέλετε,αντί για χρώμα μπορείτε να βάλετε γκλίτερ.

 Κόψτε  μικρά  και  μεγάλα  ορθογώνια  παραλληλόγραμμα  σε  διάφορα

χρώματα για να σχηματίσετε την τρούφα. Αν θέλετε τα στολίζετε με γκλίτερ.

 Κολλήστε όλα αυτά στη λαμπάδα και αφήστε τη να στεγνώσει.

 Όταν στεγνώσει, δέστε στη μέση της λαμπάδας τη φούξια κορδέλα για να

σχηματίσετε ένα φιόγκο.

  Η λαμπάδα σας είναι έτοιμη!

 ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!! ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ                   Μελεάνθη Τζανάκη
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