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Φίλες και φίλοι, 

Τ
ο τεύχος αυτό, όπως βλέπετε, το α-
φιερώνουµε στο φυσικό Περιβάλλον.

Ήταν καιρός. Από παντού ακούγονται φω-
νές αγωνίας.

Σ
ήµα κινδύνου πρώτοι εκπέµπουν, α-
ναφορικά µε τους µαθητές, οι ειδικοί

επιστήµονες για τις πιθανές βλαβερές συ-
νέπειες στην υγεία από τη χρήση της κινη-
τής τηλεφωνίας. Προσέξτε το αυτό, φίλοι
µου.

Α
ίσθηση προκάλεσε το 2007 µια έκθε-
ση του BioInitiative Working Group, µε-

γάλης επιστηµονικής επιτροπής, από διακε-
κριµένους επιστήµονες (Η.Π.Α, Ευρωπαϊκό
Οργανισµό Περιβάλλοντος, Βρετανία, Σου-
ηδία, Αυστρία, Κίνα). Σε ένα επιστηµονικό
έργο 600 σελίδων δίνεται αναλυτική τεκµη-
ρίωση... για το γεγονός «ότι υπάρχουν αρ-
νητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία α-
πό την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητική ακτι-
νοβολία».

Ο
ι επιπτώσεις των κινητών τηλεφώ-
νων µπορούν να προκαλέσουν αλ-

λοίωση της φυσιολογικής λειτουργίας των
κυττάρων, δηλαδή να προκαλέσουν µεταλ-
λάξεις, µέχρι και... διάρρηξη του αιµατοε-
γκεφαλικού φραγµού.

Ε
κπέµπεται S.O.S από όλο και περισσό-
τερους επιστήµονες για τη χρήση των

κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά. Η κ. Κων.
Νικήτα, Καθηγήτρια στο Τµήµα Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου, υπογραµµίζει: «Να µη δίνετε εύκολα κι-
νητό τηλέφωνο στα παιδιά. Και σε κάθε περί-
πτωση να τα εκπαιδεύουµε σωστά για µειω-
µένη και σωστή χρήση».

Σ
την ερώτηση: Ποιες µπορεί να είναι οι
συνέπειες από τη χρήση των κινητών

τηλεφώνων από τα παιδιά η απάντηση είναι
ξεκάθαρη: Οι βραχυπρόθεσµες συνέπειες
µπορεί ν’ αφορούν διαταραχές της προσοχής
και της συγκέντρωσης, µε χαµηλές επιδόσεις
στο σχολείο κ.ά. Οι µακροπρόθεσµες µπορεί
να σχετίζονται µε βλάβες στο DNA, που µπο-
ρεί να οδηγήσουν και σε διάφορες µορφές
καρκίνου! 

Συνεπώς, των «φρονίµων ολίγα».

(Σας συστήνουµε να συµβουλευτείτε το
εκτενές ρεπορτάζ της Εφ. «Η Καθηµερινή»,
3 Φεβρουαρίου σελ. 42, µε τον τίτλο «Έκθε-
ση - σοκ επιστηµόνων για τα κινητά»).

Με αγάπη και στοργή,
Χ. Γ. Κ.

Το σεπτό Οικουµενικό Πατριαρχείο έχει καθιερώσει α-
πό το 1989 να γιορτάζεται την 1η Σεπτεµβρίου µαζί µε
την αρχή της Ινδίκτου και εορτή για το Φυσικό Περιβάλ-
λον, αφού ο Θεός είναι «ο πάσης ∆ηµιουργός της Κτίσε-
ως, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέµενος».
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Μέσα στο ηλεκτροµαγνητικό νέφος
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τη ζωή. Όλα αυτά τα γνωρίζει ο Παλαµάς,
που είναι και ο κατ’ εξοχήν ψάλτης της φύ-
σης. Αλλά δε στέκεται σ’ αυτά. Με ηρωισµό
ξεπερνά και τον ίδιο τον εαυτό του. Και στο
τέλος πλησιάζει τον χέρσο τόπο που δέρ-
νεται από ήλιο και βροχή. Ό,τι δικό του, ο
εαυτός του, θα γίνει βρύση να ξεδιψά, γω-
νιά να ξεκουράζει τους οδοιπόρους της ζω-
ής... 

∆ιψάει η Κοινωνία µας από τέτοια µηνύ-
µατα. Αυτά ανεβάζουν την πνευµατική
στάθµη της µε τη συµπαράσταση του αν-
θρώπου προς τον συνάνθρωπο)
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(Το ποίηµα που ακολουθεί είναι γραµµένο
από τον Κ. Παλαµά, τον βάρδο της νεοελ-
ληνικής ποίησης, που θέτει σαν στόχο του
πολίτη την προαγωγή του κοινωνικού συνό-
λου. Το µήνυµα του ποιήµατός του ξαφνιά-
ζει. Έρχεται σε αντίθεση µε τα συνηθισµέ-
να ανθρώπινα µέτρα. Εισάγει στην αρχή έ-
ναν έµφυτο πανανθρώπινο πόθο: το χτίσιµο
ενός σπιτιού, που επιθυµεί καθένας να απο-
λαµβάνει σαν δικό του βασίλειο. Το ονει-
ρεύεται π.χ. καθένας στην οµορφιά της φύ-
σης, στην καταπράσινη ράχη ενός βουνού,
στην ηρεµία ή και στον πλούτο και την άνε-

Μια στράτα χιλιοπατηµένη,

τον καβαλάρη νηστικό,

τον πεζοδρόµο διψασµένο

θάφτει µέσ’ στον κουρνιαχτό.

.....

Εκεί το σπίτι µου θα χτίσω,

µε µια βρυσούλα στην αυλή,

πάντα η γωνιά του θα καπνίζει

κι η θύρα του πάντ’ ανοιχτή.

∆√ ™¶π∆π ª√À

∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· 
ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿

Θέλω να χτίσω ένα σπιτάκι

στη µοναξιά και στη σιωπή

ξέρω µια πράσινη ραχούλα

δε θα το χτίσω εκεί.

.....

Ξέρω το πρόσχαρο ακρογιάλι:

όλο το κύµα το φιλεί,

κρινόσπαρτη είναι η αµµουδιά του

δε θα το χτίσω εκεί.
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Ο
ι εσωτερικοί χώροι των Σχολείων
παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες

συγκριτικά µε άλλους εσωτερικούς
χώρους, επειδή στους χώρους των
Σχολείων υπάρχουν πηγές ρύπων που
προέρχονται είτε από τους ίδιους τους
µαθητές, είτε από τα υλικά των κτιρίων
και τα έπιπλα, είτε από τις λειτουργίες
που συµβαίνουν µέσα στους χώρους
(κάπνισµα, φωτοαντίγραφα, εκτυ-
πωτές λέιζερ, χρήση κιµωλίας,
απορρίµµατα κλπ.), είτε από
τους ρύπους του εξωτερικού
περιβάλλοντος που προστί-
θενται στη ρύπανση µέσω
του αερισµού. Επίσης συµ-
βάλλουν στους ρύπους και
το ότι οι µαθητές κάθονται
πολύ κοντά µεταξύ τους, 3-4
φορές παραπάνω από ό,τι
συµβαίνει στα γραφεία µε την ί-
δια επιφάνεια δαπέδου.

Ο
ι χώροι των Σχολείων, παρότι συ-
νήθως δεν έχουν τεχνικό αερι-

σµό ή κλιµατισµό και είναι σπάνια ερ-
µητικά κλειστοί, δηµιουργούν στον αέ-
ρα ρύπους αρκετά σηµαντικούς. Ο αε-
ρισµός ενός χώρου πρέπει να εξασφα-
λίζει αέρα καθαρό και ευχάριστο και ό-
χι αποπνικτικό και ερεθιστικό. Στα Σχο-
λεία ο αερισµός συνήθως είναι φυσι-
κός και δεν υποβοηθείται από εξαερι-
στήρες ή κλιµατισµό. Και αυτό βέβαια
έχει ως συνέπεια να γίνεται η ατµό-
σφαιρα αποπνικτική, ιδιαίτερα κατά
τους χειµερινούς µήνες.

Η
θερµική άνεση του ατόµου εξαρ-
τάται από το ισοζύγιο της θερµό-

τητας ανάµεσα στο ανθρώπινο σώµα
και το περιβάλλον. Έχει παρατηρηθεί
αδυναµία συγκέντρωσης σε πνευµατι-

κή εργασία, κούραση και πονοκέφαλος
σε θερµοκρασία πάνω από 24ο C. Αντί-
θετα, θερµοκρασίες χαµηλότερες από
16ο C προκαλούν αυξηµένη πίεση, κό-
πωση και αναπνευστικά προβλήµατα.

Σ
χετικός µε την υπόθεση των ρύ-
πων είναι και ο θόρυβος (ηχορύ-

πανση). Ο θόρυβος είναι ένα πολύπλο-
κο φαινόµενο και ο ορισµός του είναι

δύσκολος, εφ’ όσον ένας ήχος
µπορεί να θεωρηθεί αδιάφορος

ή και ευχάριστος για ένα άτο-
µο, ενώ για άλλο δυσάρε-
στος. Πάντως υψηλά επίπε-
δα θορύβου είναι από τα πιο
συνηθισµένα προβλήµατα
στον εσωτερικό χώρο των
Σχολείων. Θόρυβος µε 70 -

80 dBA µπορεί να προκαλέσει
υπνηλία, εκνευρισµό, κόπωση.

Το συνεχές επίπεδο θορύβου δεν
πρέπει να ξεπερνάει τα 35 dBA. Το
πρόβληµα του θορύβου είναι έντονο σε
αστικές περιοχές λόγω της αύξησης και
της µετακίνησης των µέσων µεταφοράς
(αυτοκίνητα, Ι.Χ., λεωφορεία, τρένα
κλπ.). 

Σ
τα νέα Εκπαιδευτήρια «Απόστο-
λος Παύλος», που είναι φτιαγµένα

εξ υπαρχής για να λειτουργήσουν ως
σχολείο και έχουν ληφθεί υπόψη οι
προδιαγραφές που προβλέπονται από
τις νεότερες υπηρεσιακές διατάξεις, τί-
ποτε το αρνητικό δεν παρουσιάζεται εκ
των όσων ως άνω αναφέρθηκαν. Τα Εκ-
παιδευτήρια «Απ. Παύλος» είναι ένα
κτιριακό συγκρότηµα που ικανοποιεί και
βοηθάει διδάσκοντες και διδασκόµε-
νους και συµβάλλει στην επίτευξη που
προβλέπει το εκπαιδευτικό ιδεώδες.
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ΕΝΑ ΦΡΙ-
ΚΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕ-
Ρ Ι Σ ΤΑ Τ Ι Κ Ο
συνέβη πρό-
σφατα στο Ω-
ρ α ι ό κ α σ τ ρ ο
της Θεσσαλο-
νίκης: Μέσα
στο συνωστι-
σµό που δηµι-

ουργήθηκε καθώς βιαστικοί επιβάτες κατέ-
βαιναν και ανέβαιναν σε λεωφορείο, ένα α-
γοράκι 4 χρόνων έχασε το χέρι της 60χρο-
νης γιαγιάς του, παρασύρθηκε και βρέθηκε
κάτω από τις µπροστινές ρόδες του οχή-
µατος, που σε λίγο το έλιωσαν! (εφηµ. «Ε-
λεύθερος Τύπος», 16 - 1 - 08). Να ποια εί-
ναι τα τραγικά αποτελέσµατα της «µαζο-
ποίησης» του ανθρώπου και της έλλειψης
προσωπικής ευθύνης. Βαρύ το τίµηµα και η
ενοχή που δηµιουργείται στον καθένα που
παθητικά αφήνεται να γίνει ένα τµήµα της
µάζας.

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ στην
πόλη τους και µάλιστα στα σχολεία τους
διαδήλωσαν οι κάτοικοι της Πτολεµαϊδας
αυθόρµητα και µαζικά. Ήδη έχουν φτάσει
στα εννιά τα παιδιά και οι έφηβοι που µέσα
σε ένα χρό-
νο έπεσαν
θύµατα του
σ κ λ η ρ ο ύ
«λευκού θα-
νάτου». Οι
κάτοικοι συ-
σ π ε ι ρ ώ ν ο -
νται σε συλ-
λόγους ενά-
ντια στις ε-
ξαρτήσεις ,
ζητούν την ίδρυση Κέντρου Ψυχοκοινωνι-
κής Στήριξης, απαιτούν την καταγραφή
των εγκαταλελειµµένων σπιτιών της πό-
λης και την µετατροπή τους σε κέντρα
προβληµατισµού και πολιτισµού (εφηµ. «Ε-
λεύθερος Τύπος», 16 - 1 - 08). Ευχόµαστε
η αφύπνιση της τοπικής κοινωνίας να δια-
τηρηθεί σε ένταση και διάρκεια και να εξε-
λιχθεί στη δηµιουργία υγιών προτύπων και
ηθικών αξιών της ζωής, αποτελώντας έτσι

παράδειγµα προς µίµηση και άλλων. 

ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΣΤΟ
ΘΑΝΑΤΟ ΑΜΕΤΡΗΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΦΗΒΩΝ,
που θέλησαν να µιµηθούν τις σκηνές α-
παγχονισµού που πρόβαλλαν πολλοί δι-
κτυακοί τόποι. Στην Ελλάδα µας συγκλόνι-
σε το τραγικό περιστατικό του 15χρονου
απ΄ τα Γιαννιτσά, άριστου µαθητή, που πει-
ραµατίστηκε µε όσα σχετικά διάβασε, πι-
στεύοντας ότι την τελευταία στιγµή θα

µπορούσε
να απε-
λευθερω-
θεί από
την κρε-
µάλα. Κά-
τι, βέβαια,
που δεν έ-
γ ι ν ε . . .
« ∆ υ σ τ υ -
χώς, αρ-

κετοί νέοι πολλές φορές πειραµατίζονται
µε ό,τι διαβάζουν στο ∆ιαδίκτυο», λέει ο α-
στυνοµικός διευθυντής Πέλλας (εφηµ. «Ε-
λεύθερος Τύπος», 10 - 1 - 08). Ωστόσο, κα-
θένας µας πρέπει να γνωρίζει και να έχει
πάντα υπόψη του ότι πολλά από όσα κυ-
κλοφορούν στο Internet τα διαδίδουν διά-
φοροι επιτήδειοι όχι µόνο ανεύθυνα αλλά
και από κακοήθεια και εγκληµατικότητα. 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
συνεχίζεται στις περισσότερες ευρωπαϊ-
κές χώρες. Το κάπνισµα απαγορεύεται
στους εργασιακούς χώρους, στις δηµόσιες
υπηρεσίες και
στα νοσοκο-
µεία. Αλλά όχι
µόνο εκεί. Α-
παγορεύεται
και στους χώ-
ρους εστίασης
και ψυχαγω-
γίας (εφηµ. «Η
Καθηµερινή, 1
- 1 - 08). Μιλάµε δηλ. για πράγµατα εντε-
λώς ακατανόητα, σχεδόν «οπισθοδροµι-
κά» για τη χώρα µας! Εµείς είµαστε προο-
δευτικοί και φιλελεύθεροι!..

ÁÁÈÈ·· ÛÛ··˜̃ ÙÙÔÔ˘̆˜̃ ÂÂÊÊ‹‹‚‚ÔÔ˘̆˜̃
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ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ
ΑΠΟ ΕΦΗΒΟΥΣ για εφήβους δηµιουργήθη-
κε στην Αγγλία µε σκοπό την ενηµέρωση
για τις επιβλαβείς συνέπειες του οινοπνεύ-
µατος. Ονοµάζεται truthboutbooze.com και
υποστηρίζεται από µια µη κυβερνητική ορ-
γάνωση κατά του αλκοολισµού. Οι επισκέ-

πτες της σε-
λίδας µπο-
ρούν να ενη-
µ ε ρ ω θ ο ύ ν
για σχετικές
έρευνες, να
δουν εκπαι-
δευτικά βί-
ντεο και να
συζητήσουν
για θέµατα

σχετικά µε το αλκοόλ (εφηµ. «Ελεύθερος
Τύπος», 20 - 1 - 08). Να ένας ουσιαστικός
τρόπος δραστηριοποίησης και προσφοράς
των νέων προς τους συνοµηλίκους τους!
Μακάρι να τους µιµηθούν κι άλλοι!

Ο ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ είναι ένας
νέος, αναπτυσσόµενος τοµέας για τις επι-
χειρήσεις. Βαθύπλουτοι επιχειρηµατίες και
άλλοι διάσηµοι βρίσκουν το διάστηµα ελ-
κυστικό προορισµό για τις διακοπές τους.
Κάποιες εταιρίες κατασκευής αεροσκαφών

ανταγωνίζο-
νται στην α-
γορά του
διαστηµικού
τουρισµού,
όπου έχουν
ήδη κατα-
βληθεί εισι-
τήρια πολ-
λών εκατοµ-

µυρίων δολαρίων.  Εκπρόσωπος µιας απ΄
αυτές ανακοίνωσε τελευταία µε θαυµα-
στή... φιλανθρωπία: «Πραγµατικά θέλουµε
να επιτρέψουµε σε χιλιάδες ανθρώπους
που επιθυµούν να έχουν µια διαστηµική ε-
µπειρία να το καταφέρουν». Παραδέχτηκε
βέβαια ότι «για τον περισσότερο κόσµο εί-
ναι πέραν των δυνατοτήτων, πέραν ακόµα
και των προσδοκιών του». Έδωσε όµως ελ-
πίδες: «Σε 5 χρόνια η τιµή του εισιτηρίου
θα µειωθεί πολύ σηµαντικά». Η εταιρία του
έχει κατοχυρώσει ήδη 200 ταξιδευτές του
∆ιαστήµατος και έχει εισπράξει 30 εκατοµ-
µύρια δολάρια σε προκαταβολές. Οι πρώ-

τες πτήσεις; Το 2010. Και η τιµή του εισι-
τηρίου: 200.000 δολάρια. Only. (Εφηµ. «Η
Καθηµερινή», 25 - 1 - 08). «Εν τω υπερη-
φανεύεσθαι τον ασεβή (πλούσιον) εµπυρί-
ζεται ο πτωχός» (Π.∆.). 

Η ΠΡΩΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
στον κόσµο είναι η σουηδική Dagens
Nyheter. Η εφηµερίδα παρέχει στους συν-
δροµητές της ένα ειδικό κινητό τηλέφωνο,
µε το οποίο ο χρήστης µπορεί να πλοηγη-
θεί στην ιστοσελίδα της οπουδήποτε κι αν
βρίσκεται, ακόµα κι αν δεν έχει πρόσβαση
στο ∆ιαδί-
κτυο.  Η νέα
υπηρεσία εν-
θουσίασε το
κοινό (εφηµ.
«Ελεύθερος
Τύπος», 20 -
1 - 08). Τώρα
µένει µόνο
να δούµε πό-
σο γρήγορα θα ακολουθήσουν το παρά-
δειγµά της άλλες εφηµερίδες, ώστε να αυ-
ξήσουν κι αυτές κατά πολύ τους συνδρο-
µητές τους. 

ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; Είναι ένα νέο,
υπό κατασκευή αεροπλάνο, που θα κινείται
µε υδρογόνο. Η υδρογονοκίνηση είναι µια
ελπιδοφόρα, εναλλακτική µορφή «καθα-
ρής» ενέργειας. Με τη χρήση της πρόκει-

ται να µειω-
θούν δρα-
στικά οι ρύ-
ποι που
π ρ ο κ α λ ε ί
στο περι-
βάλλον ο
τοµέας των
µεταφορών
- ιδίως οι α-
εροπορικές
µεταφορές,

που για την ώρα είναι µια από τις κύριες
πηγές της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (βλ.
περ. Popular Science, τ. Φεβρ. 2008).

Ο δικός σας ρεπόρτερ
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Στο ∆ελτίο Ειδήσεων στο τέλος:

Σαν εισαγωγή για το άρθρο «Η κατάρα
του πεύκου»

(Η απληστία του ανθρώπου του
20ού και 21ου αι. έχει, ανάµεσα στα άλλα,
οδηγήσει στην ασύλληπτη καταστροφή α-
πέραντων εκτάσεων τροπικών δασών. Το
ποίηµα «Η κατάρα του πεύκου» του µεγά-
λου ακαδηµαϊκού µας Ζαχ. Παπαντωνίου,
που γράφτηκε πριν από 65 και πλέον χρό-
νια, προσλαµβάνει άκρως προφητικό χαρα-
κτήρα για την οικολογική καταστροφή που
βιώνουµε στις µέρες µας.)

Στο οπισθόφυλλο:

Άρχισαν οι εγγραφές µαθητών  Γυµνασί-
ου - Λυκείου 

για το σχολικό έτος 2008 - 9.
Ιδιαίτερα για τις προεγγραφές µαθητών

της Α΄ τάξης Γυµνασίου 
ο αριθµός των θέσεων είναι περιορισµέ-

νος.
Οι ενδιαφερόµενοι ας σπεύσουν.
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Το νέο χρόνο υποδεχτήκαµε στο σχολείο
µας µε την κοπή της βασιλόπιτας. Στην τε-λετή που κάναµε, ζητήσαµε την ευλογία
και το φωτισµό του Θεού σ΄ όλες τις εκδη-λώσεις της σχολικής µας κοινότητας καιστον καθένα µας προσωπικά. Αργότερα,καθώς το µαχαίρι έκοβε τα κοµµάτια, δεν
κρύψαµε την αγωνία µας για το φλουρί. Τυ-χερός όµως στάθηκε µόνο ένας. Αλέξαν-δρε, συγχαρητήρια και καλή πρόοδο!

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσίαση που έκανε

στο σχολείο µας ο κ. Παν. Μανίκης, γεωπόνος,

προσκεκληµένος του Συµβούλου Περιβαλλοντι-

κής Εκπαίδευσης της Β/βάθµιας Εκπαίδευσης

Ν. Κορινθίας κ. Ιω. Βαρελλά. Αφού παρουσίασε

και πάλι ζωντανό στα µάτια µας τον εφιάλτη

της καταστροφής που προκάλεσαν στη χώρα

µας οι πρωτοφανείς καλοκαιρινές πυρκαγιές,

µας παρουσίασε µε power point µια νέα τεχνι-

κή, ιαπωνικής προέλευσης, που υπόσχεται να ξανανα-

στήσει τη χαµένη ελπίδα κάνοντας πολύ εύκολη και σχεδόν ανέξοδη την

αναδάσωση µεγάλων εκτάσεων. Πρόκειται για την «τεχνική των βόλων». Όσο κι αν θυ-

µίζει το παλιό αγαπηµένο παιχνίδι των παιδιών, είναι

κάτι πολύ σοβαρό.  Μια µέθοδος που δίνει λύση σε µε-

γάλα προβλήµατα κι έχει µάλιστα εφαρµοστεί µε επι-

τυχία στην Ιαπωνία. Χωµατένιοι βώλοι µε σπόρους α-

πλώς ρίχνονται στα χωράφια, όπου ακολουθώντας

φυσική πορεία και χωρίς να είναι απαραίτητη άλλη

ανθρώπινη επέµβαση (σκάλισµα, πότισµα κλπ.) φυ-

τρώνουν και αυξάνονται κανονικά, πρασινίζοντας

τον τόπο και δίνοντας καρπούς! Απίστευτο κι όµως

αληθινό! Το είδαµε, το πιστέψαµε και ...το εφαρµό-

σαµε και µεις. Για του λόγου το αληθές, διαβάστε

τη σελίδα µας της Περιβαλλοντικής Οµάδας (σ.30).
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Στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών, προστατών της Παιδείας, συµµε-
τείχαµε µε την παρουσία µας και µε αρτοκλασία στην πανηγυρική Θ.
Λειτουργία που έγινε στον ι. Καθεδρικό Ναό της Κορίνθου. Στην εκ-
δήλωση χοροστάτησε ο Μητροπολίτης µας κ.κ. ∆ιονύσιος, που λίγο
πριν το τέλος µάς µίλησε µε λόγια πατρικά και µας έδωσε την ευλο-
γία του. Εποικοδοµητικά µηνύµατα από την εορτή µας έδωσαν και ο
Υπουργός Παιδείας µε εγκύκλιό του και ο ορισµένος καθηγητής που
εκφώνησε τον πανηγυρικό της ηµέρας. 
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Η εκδροµή µε το σχολείο µας στις 4 τρχ. µηνός 

(Σύντοµη περιγραφή από τη µαθήτρια Ν. Μπέη, Α΄ Λυκ.)

Προορισµός µας τα Καλάβρυτα. Επιβιβαστήκαµε στο πούλµαν όλοι, καθηγη-

τές και µαθητές, και ξεκινήσαµε το ταξίδι µας. Η διαδροµή ήταν φανταστι-

κή. Βλέπαµε πολλά είδη φυτών και δέντρων αλλά

προπάντων τα τεράστια βουνά φορ-

τωµένα µε πολύ χιόνι... Μόλις φτά-

σαµε, κατεβήκαµε από το πούλµαν

και πιάσαµε τις µεγάλες ανηφόρες

για το Μέγα Σπήλαιο. Η ιερά Μονή ή-

ταν φανταστική, έτσι όπως φαινόταν

χτισµένη πάνω στα βράχια. Κάτω η

γαλάζια θάλασσα και πάνω τα θεόρα-

τα βράχια που φαίνονταν θυµωµένα,

έτοιµα να σε καταπιούν... εδώ ταιριάζει

το απόσπασµα από τους Ελεύθερους

Πολιορκηµένους του ∆ιονύσιου Σολω-

µού: «Μάγεµα η φύσις και όνειρο».

Στην ι. Μονή προσκυνήσαµε και έπειτα κατεβήκαµε

στο Σπήλαιο, ήπιαµε από το αγίασµα «Με χίλιες βρύ-

σες χύνεται, µε χίλιες γλώσσες κρένει» και πιάσαµε

τις κατηφόρες για να επιβιβαστούµε στο πούλµαν

για να φύγουµε για τη Μονή της Αγίας Λαύρας. Ε-

κεί είδαµε το άγαλµα του Παλαιών Πατρών Γερµα-

νού, το λάβαρο της Επαναστάσεως και διάφορα ό-

πλα του 1821... Η έκπληξη που µας επιφύλασσαν

οι καθηγητές µας στη συνέχεια ήταν τροµερή...

Μας πήγαν στο χιονοδροµικό κέντρο των Καλα-

βρύτων. Παίξαµε χιονοπόλεµο µεταξύ µας και

φυσικά εναντίων των ... καθηγητών µας. Παγώ-

σαµε, δεν νιώθαµε καν τα δάχτυλά µας, αλλά

δεν µπορούσαµε και να σταµατήσουµε. Ευχαρι-

στήσαµε θερµά τους καθηγητές µας. 

Επόµενος σταθµός µας το Σπήλαιο των Λιµνών. Φάγαµε, πήραµε το

µεσηµεριανό µας και ξεκίνησε η ξενάγηση. Κρύο και υγρασία µέσα στη σπηλιά

αλλά πολύ όµορφα. Πήραµε τον δρόµο της επιστροφής, µα οι εκπλήξεις δεν

σταµάταγαν µε τίποτα. Τελευταία στάση στο πανέµορφο Λεβίδι για... τι άλλο;

Σουβλάκι στο χέρι, φυσικά! Τέλος, και δυστυχώς για εµάς, η τελευταία στάση

ήταν στα σπίτια µας...

Λένε ότι τα ωραία τελειώνουν γρήγορα... Πάρα πολύ γρήγορα όµως... Η εκ-

δροµή αυτή θα µου µείνει αξέχαστη. (Όχι µόνο σε εµένα αλλά και σε όλα τα

παιδιά και στους καθηγητές µας). Περάσαµε φανταστικά!!! 

Σας ευχαριστούµε πολύ.

Σας χαιρετώ,
Ο Παρατηρητής (Α.Π.Μ. Α’ Λυκ.) 

και η παρέα του
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Οικολογική
πόλη µε 7.000
επιχειρήσεις

Μια µικρή πόλη
της Σουηδίας, η
Vaxjo (Βόκσο), α-

νακηρύχθηκε η πιο «πράσινη πόλη» της
Ευρώπης για το 2007. Μια πόλη µε 78.198
κατοίκους που φιλοξενεί 7.000 επιχειρή-
σεις (!) δίνει το παράδειγµα για το πώς
µπορεί να συνδυαστεί η βιοµηχανική ανά-
πτυξη µε την οικολογία και την ποιότητα
ζωής. Η «περιβαλλοντική στροφή» της
Βόκσο ξεκίνησε το 1996, όταν οι αρχές
της πόλης αποφάσισαν τη σταδιακή αντι-
κατάσταση του πετρελαίου µε άλλες ε-
ναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Μεταξύ του 1993 και του 2005 οι εκπο-
µπές διοξειδίου του άνθρακα ελαττώθη-
καν κατά 24%, ενώ πλέον οι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας παράγουν το 50% των α-
ναγκών για κατοίκους και βιοµηχανία. Και
για να γίνει αυτό, η Βόκσο χρησιµοποιεί ό-
λες τις εναλλακτικές λύσεις στο θέµα της
ενέργειας. Από ηλιακές κυψέλες έως ε-
νεργειακά κτίρια και από φιλικά προς το
περιβάλλον αυτοκίνητα έως σύστηµα θέρ-
µανσης των κατοικιών µε βιοκαύσιµα. Το
2006 η δηµοτική αρχή της πόλης «συνυ-
πέγραψε» µε τους πολίτες το νέο «Περι-
βαλλοντικό Πρόγραµµα», το οποίο αφορά
τρεις αυτόνοµους τοµείς: την ποιότητα
ζωής, την προστασία της Φύσης και την
πλήρη «απελευθέρωση» της πόλης από το
πετρέλαιο.

(Bλ. Metropolis, 30 Ιουλίου 2007, σελ. 14)

Φωτοβολταϊκά
Συστήµατα

Τι είναι τα φω-
τοβολταϊκά συ-
στήµατα;

Τα φωτοβολταϊ-
κά συστήµατα µετατρέπουν την ηλιακή α-
κτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύµα. Στην όψη
µοιάζουν µε πολύ λεπτούς ηλιακούς θερ-
µοσίφωνες, όπως φαίνεται στη φωτογρα-
φία. Μπορούν ν’ αξιοποιηθούν ενσωµατω-
µένα τόσο σε κτήρια όσο και σε κατάλλη-
λα οικόπεδα, µε τη µορφή φωτοβολταϊκών
πάρκων. Είναι περιβαλλοντικό κέρδος για
όλους τους Έλληνες.

Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα λειτουρ-
γούν αθόρυβα, µε αξιοπιστία και διάρκεια
ζωής που φτάνει τα 30 χρόνια, µε ελάχι-
στη συντήρηση και µηδενική ρύπανση. Ε-
πιπλέον, συµβάλλουν ουσιαστικά στη µεί-
ωση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα
στην ατµόσφαιρα. Συγκεκριµένα:

* Ένα τετραγωνικό µέτρο φωτοβολταϊ-
κού συστήµατος ισοδυναµεί µε 200 τετρα-
γωνικά µέτρα δάσους.

* Ένα µέσο φωτοβολταϊκό πλαίσιο ισο-
δυναµεί µε 10 δέντρα. Επιπλέον, τα φωτο-
βολταϊκά συστήµατα θεωρούνται ιδανικά
για ενεργειακή µετατροπή, καθώς χρησι-
µοποιούν την πιο διαθέσιµη πηγή ενέργει-
ας στον πλανήτη και παράγουν ηλεκτρι-
σµό, που αποτελεί την πλέον χρήσιµη
µορφή ενέργειας.

(Βλ. «ΟΙΚΟ» Αύγουστος 2007, 
οπισθόφυλλο) 
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Όχι “πόλεµο” µε
το περιβάλλον

Φεύγετε για δια-
κοπές; Ωραία. «Οι-
κολογικές διακο-
πές» σηµαίνει δια-

κοπές µε γνώση των ιδιαίτερων χαρακτη-
ριστικών κάθε περιοχής και επίγνωση των
συνεπειών που η παρουσία µας µπορεί να
επιφέρει. Για να γίνουν λοιπόν το 2008 οι
διακοπές σας λίγο πιο «πράσινες», έχετε
κατά νου τι πρέπει να κάνετε στις παρα-
λίες:

1. Μην αφήνετε να πέσει τίποτα κάτω.
Οι παραλίες δεν είναι ένας τεράστιος κά-
δος αχρήστων.

2. Όταν αλλάζουµε µπαταρίες, π.χ. στο
ραδιόφωνό µας, δεν θάβουµε τις παλιές
στην άµµο. Η ρύπανση που δηµιουργούν
είναι τεράστια.

3. ∆εν αφαιρούµε αχινούς και αστερίες
από τη θάλασσα. Καλά περνούν εκεί.

4. Φεύγοντας από την παραλία συγκε-
ντρώνουµε τα σκουπίδια που υπάρχουν δί-
πλα µας.

5. Αν δεν υπάρχουν κάδοι σκουπιδιών
στην παραλία, δεν παρατάµε τα σκουπίδια
κάτω. Τα «βολεύουµε» διαφορετικά.

6. Όταν βρεθούµε «εν πλω» δεν πετάµε
οτιδήποτε από το πλοίο, το φουσκωτό ή
τη βάρκα στη θάλασσα.

Η γάτα του 
Αιγαίου. Μια
µοναδική 

ελληνική φυλή:
“Η φουντωτή”

Οι γάτες είναι εξαιρετικά γοητευτικά
ζώα. Συνδέονται µε τους ανθρώπους όχι
µόνο γιατί τις ταΐζουν, αλλά γιατί ανα-
πτύσσουν µία σχέση µαζί τους. Η γάτα
του Αιγαίου έχει ουρά φουντωτή. Τα σχι-
στά της µάτια έχουν όλες τις αποχρώσεις
του πράσινου. Βασικό χρώµα της είναι το

λευκό, όπως και τα σπίτια στην πατρίδα
της. Σαν γνήσια «νησιώτισσα» δεν φοβά-
ται το νερό. Κάνει καλή παρέα µε τους ψα-
ράδες, ειδικά όταν τακτοποιούν τα δίχτυα
τους. Έχει τους λόγους της φυσικά! 

Στην εποχή µας τα ποντικοφάρµακα έ-
χουν κερδίσει έδαφος, παραγκωνίζοντας
τη γάτα και τις σπουδαίες υπηρεσίες της.
Όµως, εκτός από τους ποντικούς, εξολο-
θρεύουν και τις γάτες. Να σας πληροφο-
ρήσουµε ότι πρόσφατα δηµιουργήθηκε και
η «Λέσχη γάτας του Αιγαίου». Σπουδαία
πληροφορία, ε; Πάντως αληθινή.

(Βλ. «ΟΙΚΟ» Αύγουστος 2007, 
οπισθόφυλλο)

H πηγή του χωριού µου

Την πηγή του χωριού µου µε τα λούλουδα γύρω,

που σκορπούσανε πάντα το λεπτό τους το µύρο,

την πηγή του χωριού µου δεν την έχω ξεχάσει

κι ας µ’ ασπρίσαν τα τόσα χρόνια πούχουν περάσει.

Στην πηγή του χωριού µου µενεξέδες ανθούσαν,

και στα δυο της πλατάνια τα πουλιά κελαηδούσαν.

Στα καθάρια νερά της τρέχαµ’ όλοι το δείλι

απ’ τ’ αλώνι γυρνώντας µε φρυγµένα τα χείλη.

Κι ο παπάς του χωριού µας µε την άσπρη γενειάδα, 

που κρατούσε της πίστης την ακοίµητη δάδα,

χαιρετώντας µας όλους κάθε βράδυ περνούσε

κι η καµπάνα σε λίγο το σπερνό µας µηνούσε.

Βραδινές προσευχές µας των παιδιάτικων χρόνων,

που νικούσατε πάντα τον ανθρώπινο πόνο

µε γλυκιά νοσταλγία σας γυρίζω στο νου µου,

καθώς πάλι θυµάµαι την πηγή του χωριού µου.

(Γ. Βερίτης)
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Οι µέρες πέρασαν κι οι µήνες,
φεύγει ο καιρός
στον ίδιο τόπο είν  ́ο Γιάννης,
κι ας τρέχει εµπρός…

Να το χινόπωρο, να οι µπόρες!
µα πού κλαρί;
Χτυπιέται ορθός µε το χαλάζι,
µε τη βροχή.

-«Γιάννη, γιατί έσφαξες το δέντρο
το σπλαχνικό,
πούριχνεν ίσκιο στο κοπάδι
και στο βοσκό;

Ο πεύκος µίλαε στον αέρα
-τ  ́ακούς; τ  ́ακούς; -
και τραγουδούσε σα φλογέρα 
στους µπιστικούς.

Φρύγανο και κλαρί του πήρες
και τις δροσιές,
και το ρετσίνι του ποτάµι
απ  ́τις πληγές.

Σακάτης ήτανε κι ολόρθος,
ως τη χρονιά,
που τον εγκρέµισες για ξύλα,
Γιάννη φονιά!»

-«Τη χάρη σου, ερηµοκλησάκι,
την προσκυνώ.
Βόηθα να φτάσω κάποιαν ώρα
και να σταθώ…

Η µάνα µου θα περιµένει
κι έχω βοσκή…
κι είχα και τρύγο… Τι ώρα νάναι
και τι εποχή;

Ξεκίνησα το καλοκαίρι
- να στοχαστείς - 
κι ήρθε και µ  ́ήβρεν ο χειµώνας
µεσοστρατίς.

Πάλι Αλωνάρης και λιοπύρι!
Πότε ήρθε; Πώς;
Άγιε, σταµάτησε το λόγκο,
που τρέχει εµπρός.

Άγιε, το δρόµο δεν τον βγάνω
- µε τι καρδιά; -
Θέλω να πέσω να πεθάνω,
εδώ κοντά.

Πέφτει σα δέντρο απ  ́το πελέκι…
Βογκάει βαριά.
Μακριά του στάθηκε το δάσος,
πολύ µακριά.

Εκεί τριγύρω ούτε χορτάρι,
φωνή καµιά.
Στ  ́αγκάθια πέθανε, στον κάµπο,
στην ερηµιά. 
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(Η απληστία του ανθρώπου του 20ού και 21ου αι. έχει, ανάµεσα στα
άλλα, οδηγήσει στην ασύλληπτη καταστροφή απέραντων εκτάσεων

τροπικών δασών. Το ποίηµα «Η κατάρα του πεύκου» του µεγάλου ακα-
δηµαϊκού µας Ζαχ. Παπαντωνίου, που γράφτηκε πριν από 65 και πλέον

χρόνια, προσλαµβάνει άκρως προφητικό χαρακτήρα για την οικολογική κα-
ταστροφή που βιώνουµε στις µέρες µας.)

«Γιάννη, γιατί έκοψες τον πεύκο;
Γιατί; Γιατί;»
- «Αγέρας θάναι», λέει ο Γιάννης,
και περπατεί.

Ανάβει η πέτρα, το λιβάδι
βγάνει φωτιά,
νάβρισκε ο Γιάννης µια βρυσούλα,
µια ρεµατιά!

Μες στο λιοπύρι, µες στον κάµπο
να ένα δεντρί...
Ξαπλώθη ο Γιάννης αποκάτου
δροσιά να βρει.

Το δέντρο παίρνει τα κλαδιά του
και περπατεί!
«∆ε θ  ́ανασάνω», λέει ο Γιάννης,
«γιατί; γιατί;»

- «Γιάννη, πού κίνησες να φτάσεις;»
- «Στα ∆υο Χωριά».
- «Κι ακόµα βρίσκεσαι δω κάτου;
Πολύ µακριά!»

-«Εγώ πηγαίνω, όλο πηγαίνω.
Τι έφταιξα γω;
Σκιάζεται ο λόγκος και µε φεύγει,
Γί  αυτό είµαι δω.

Πότε ξεκίνησα; Είναι µέρες…
για δυο, για τρεις…
Ο νους µου σήµερα δεν ξέρω,
τ  ́είναι βαρύς». 
-«Να µια βρυσούλα, πιε νεράκι
να δροσιστείς».
Σκύβει να πιει νερό στη βρύση,
στερεύει ευθύς.

1.

5.

6.2.

3.

4.

ΗΗ κκααττάάρραα ττοουυ ππέέυυκκοουυ
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λέκι…

ος,

µπο,

(Συντονισµός - επιµέλεια Χ. ∆. Μ.)
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It is common knowledge
that we live in a small
country with a huge past!
Every place of Greece, even

the smallest and unknown
village, reminds us of the big wars

and combats which were done by our
ancestors in order to have a free
nation! Our school gave us the
opportunity to visit such a place of
huge historical significance named
Kalavryta. We also had the
opportunity to discover the unique
beauty of this place. Would you like
to travel with us to Kalavryta?

Kalavryta, whose name is believed
to have come from
kales vrises (good
springs), is a
region in Achaia, in
the North of the
P e l o p o n n e s e ,
which has a great
historical past at
i m p o r t a n t
moments of our
history. At
Byzantine times
conquerors tried to
besiege Kalavryta
and the result of
this was that
T h e o d o r e
Palaelogus the Second sold it to the
knights of Rhodes to neutralize the
Ottoman threat. However, when the
civil war between the Palaelogoi
heirs began, the town came under
the rule of Thomas Palaelogus and
experienced a brilliant cultural life.
Also, the monastery of Aghia Lavra
near Kalavryta played an important
role at the times of the Greek
Revolution. That is were the flag was

raised to point out the beginning of
the fighting.

During the Second World War
Kalavryta came at the headlights
with its significant resistance to
Hitler’s armed forces which
responded with an unprecedented
massacre. The citizens were forced
to see their houses burning, 800
people were executed and only 13
survived! The women and the
children of the town were locked in
the municipal school which was
engulfed in flames but an Austrian
saved them.

Today Kalavryta is a modern town
of 2.500 inhabitants
and the capital city
of the municipality
of the wider region.

After this short
but magnificent
travelling to
Kalavryta and its
history we enjoyed
a big surprise: We
were led to its ski
resort, where all of
us - students and
professors- shared
u n f o r g e t t a b l e
moments playing in
the snow!.. Our next

stop was in Levidi, where we tasted
its famous souvlaki.

We regretted that our excursion
had to come to an end. All nice
things soon come to an end! We
want to thank all our professors for
giving us this opportunity. 

Μ. Ι. Σ. και Ν. Π. Μ.
Α΄ Λυκείου

(Επιµέλεια: Χ. Κ.)

AA sshhoorrtt ttrraavveelllliinngg tthhrroouugghh nnaattuurree aanndd hhiissttoorryy
υ
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Στο προηγούµενο τεύχος του
Πυρσού είχαµε γράψει ότι το

Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης επιφυλάσσει ευχάρι-

στες εκπλήξεις. Επιβεβαίωση αποτε-
λεί η ευκαιρία που είχαµε να φτιάξουµε έ-

να λαχανόκηπο µε µια πρωτότυπη µέθοδο. Όταν
ο σύµβουλος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του
Νοµού Κορινθίας κ. Ιωάννης Βαρελάς, µας πρό-
τεινε να επισκεφθεί το σχολείο µαζί µε τον γεω-
πόνο κ. Παν. Μανίκη για να µας δείξουν «κάτι και-
νούργιο», δεχτήκαµε µε χαρά. Με την καθοδήγη-
σή του τα µέλη της Περιβαλλοντικής Οµάδας φυ-
τέψαµε ένα λαχανόκηπο παίζοντας ...βώλους!
Χρειαστήκαµε αρκετό κόκκινο χώµα και πολλούς
σπόρους λαχανικών, τους οποίους ζυµώσαµε µε
το χώµα και φτιάξαµε µπάλες.
Από αυτές φτιάξαµε πολλούς
µικρούς βώλους, τους οποί-
ους, απλώς, πετάξαµε στα
παρτέρια που είχαµε ήδη ετοι-
µάσει! Πρόκειται για µια µέθο-
δο που έχει εφαρµοστεί µε ε-
πιτυχία στην Ιαπωνία. Οι χω-
µατένιοι βώλοι, ακολουθώ-
ντας φυσική πορεία και χωρίς
άλλη ανθρώπινη επέµβαση
(σκάλισµα, πότισµα κλπ.) φυ-
τρώνουν και αυξάνονται κανο-
νικά! Ο κ. Μανίκης έχει δηµι-
ουργήσει µε τη µέθοδο αυτή µια ωραιότατη καρ-
ποφόρα έκταση, την οποία επισκεφτήκαµε ηλε-
κτρονικά και θαυµάσαµε. Οµολογούµε πως η
γνωριµία µε τον κ. Μανίκη µας έδωσε κάτι ξεχω-
ριστό. Αλλά και τα πολύ θερµά λόγια του κ. Βα-
ρελά για την πορεία του προγράµµατος αποτέλε-

σαν µια ηθική ανταµοιβή για την ως τώ-
ρα προσπάθειά µας.  

Εξίσου ενδιαφέρουσα και δια-
φωτιστική ήταν και η δεύτε-

ρη επίσκεψη γεωπόνου στο
σχολείο µας, του κ. Νικ. Θυµά-
κη, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος

της Ανθοκοµικής Έκθεσης του
∆ήµου Κηφισιάς. Ο κ. Θυµάκης α-

¶¶ÚÚfifiÁÁÚÚ··ÌÌÌÌ·· ¶¶ÂÂÚÚÈÈ‚‚··ÏÏÏÏÔÔÓÓÙÙÈÈÎÎ‹‹˜̃ ∂∂ÎÎðð··››‰‰ÂÂ˘̆ÛÛËË˜̃
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φιέρωσε ένα απόγευµα για να µας κατατοπί-
σει µε αληθινό ενδιαφέρον για τα φυτά που έ-
χουµε φυτέψει στον κήπο µας. Οι συµβουλές
του για τις συνθήκες ανάπτυξης και τους τρό-
πους περιποίησής τους ήταν απαραίτητες. Α-
κόµη, µας υπέδειξε µια οικολογική µέθοδο πα-
ραγωγής λιπάσµατος, τη λεγόµενη κοµποστο-
ποίηση, η οποία βασίζεται στην αξιοποίηση
φύλλων και χόρτων, που ως τώρα τα πετάγα-
µε. Πλέον, τα συλλέγουµε, τα τοποθετούµε σε
ένα λάκκο δίπλα στον κήπο µας και φροντί-
ζουµε να εκτίθενται οµοιόµορφα στον ήλιο, ώ-
στε σταδιακά να µετατραπούν σε λίπασµα. 

Σηµαντικό γεγονός αποτελεί, βεβαίως, και η
δηµιουργία µικρής τεχνητής λίµνης στο κέ-

ντρο του κήπου µας, γύρω από την οποία φυ-
τέψαµε το υδροχαρές
φυτό πάπυρος. Η λιµνού-
λα χαρίζει ξεχωριστή ο-
µορφιά στον κήπο µας
και σκοπεύουµε να την
κάνουµε ακόµη πιο εντυ-
πωσιακή. Αξιοσηµείωτο
είναι ότι το νερό της λί-
µνης προέρχεται από το
σύστηµα εξοικονόµησης
νερού που εγκαταστήσα-
µε στο σχολείο µας. Κο-
ντά στον κήπο τοποθετή-
θηκε δεξάµενη, στην ο-

ποία καταλήγει µε σωλήνες, κατά πρώτο λόγο,
το νερό της βροχής που µαζεύεται στην ταρά-
τσα του σχολείου. ∆εύτερο, στη δεξαµενή
συλλέγεται το νερό από τις βρύσες, που βρί-
σκονται στο προαύλιο και χρησιµοποιούν οι
µαθητές. Το νερό αυτό χρησιµοποιήθηκε για
τη δηµιουργία της λίµνης, αλλά τώρα χρησιµο-
ποιείται και για το πότισµα των φυτών µας. Έ-
τσι, µάθαµε στην πράξη να αξιοποιούµε ένα α-
πό τα πολυτιµότερα δώρα της φύσης.

Θα υπάρξει και συνέχεια στις δραστηριότη-
τές µας. Επιφυλασσόµαστε να µοιραστού-

µε και πάλι τις εµπειρίες και τα συναισθήµατά
µας µαζί σας!  

Ο εντεταλµένος της στήλης
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1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

Επιµέλεια
Θ.Γ.Π. 
Α’ Γυµν.

Στο διπλανό κρυπτό-

λεξο βρίσκονται καλά

κρυµµένα 10 φυτά του

κήπου µας. Αν δε µπο-

ρέσετε να τα βρείτε,

κάντε µια επίσκεψη

στον κήπο µας και δια-

βάστε τα καρτελάκια...
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2. ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ
ΑΓΑΜΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΣΥΧΟΣ
ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ
ΛΙΤΡΟ

ΑΜΥΑΛΟΣ
ΜΠΟΡΑ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
ΣΥΝΟΡΑ

Ο πελάτης ενός κουρείου, αφού

ξυρίστηκε, ρωτάει τον κουρέα τι

του χρωστάει. Ο κουρέας του απα-

ντά: Άνοιξε το ταµείο και βάλε σ’

αυτό τόσα χρήµατα όσα υπάρχουν

µέσα και ύστερα πάρε ρέστα 40

Ευρώ. Σε δεύτερο πελάτη του λέει

ακριβώς τα ίδια λόγια. Όταν ένας

τρίτος πελάτης ακολούθησε την ί-

δια οδηγία του κουρέα, άφησε το

ταµείο άδειο. Πόσα ευρώ είχε µέ-

σα το ταµείο αρχικά; 

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ
2. ΚΡΥΦΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

λλύύσσεειιςς ππρροοηηγγοούύµµεεννοουυ ττεεύύχχοουυςς
3. ΓΙΑ ∆ΥΝΑΤΟΥΣ ΛΥΤΕΣ

ΧΥΜΑ
ΥΠΕΡ
ΜΕΛΙ
ΑΡΙΑ
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