
 

Πεπιβαλλονηική ομάδα καλεί…………. 

 Η ζρνιηθή ρξν-

ληά θηάλεη πιένλ ζην 

ηέινο ηεο αθήλνληαο καο 

επράξηζηεο αλακλήζεηο 

από ηελ δξάζε ηεο πεξη-

βαιινληηθήο νκάδαο. Με 

ηελ ππνζηήξημε ησλ δα-

ζθάισλ αιιά θαη ηνπ 

ζπιιόγνπ γνλέσλ, θαζώο 

θαη ηνλ αζηείξεπην ελ-

ζνπζηαζκό ησλ παηδηώλ, 

ε νκάδα είλαη πιένλ ζηα-

ζεξό θνκκάηη ηεο πεξη-

βαιινληηθήο εθπαίδεπ-

ζεο ηνπ ζρνιείνπ. Οη 

δξάζεηο πνιιέο θαη 

πνηθίιεο. Από ην βάςη-

κν ηνπ θάδνπ ησλ 

ζθνππηδηώλ, ηελ θαηα-

ζθεπή θάδνπ γηα θό-

κπνζη, ηελ επίζθεςε 

ηνπ πεξηβαιινληηθνύ 

κνλνπαηηνύ ζηελ ιίκλε 

ηεο ηπκθαιίαο, ηελ 

θαηαζθεπή κηθξώλ λεξόκπισλ 

ζην κνλνπάηη ηεο θάησ βξύ-

ζεο, θαζώο θαη ηελ παξαηήξε-

ζε θαη θαηαλόεζε ηεο ιεη-

ηνπξγίαο ηνπ δάζνπο θαη ηεο 

θύζεο γεληθόηεξα. Όια απηά 

κε έλα ζθνπό. Σελ αλάπηπμε 

ζεβαζκνύ πξνο ην πεξηβάιινλ 

θαη αθνινύζσο ηελ πξνζηαζία 

ηνπ.  

Έηζη θάζε Κπξηαθή κηα νκάδα 

από πεξίπνπ 10-12  ελζνπζηώ-

δεηο κπόκπηξεο είλαη θαζ’ ν-

δώλ, θάλνληαο αηζζεηή ηελ 

παξνπζία ηεο ζην Κξπνλέξη 

θαη ζπκβάιινληαο κε απηόλ 

ηνλ ηξόπν ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

Αιέμαλδξνο νπβαηδήο 

Τπεύζπλνο πεξηβαιινληηθήο 

νκάδαο 

         

Σα βπώμικα νεπά ζηοςρ δπόμοςρ 
    Γελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ζα 

γξάςνπκε γηα ην κεγαιύηεξν πξό-

βιεκα ηνπ όκνξθνπ ρσξηνύ καο. 

Σα βξώκηθα λεξά ζηνπο δξόκνπο 

πνπ θπινύλ παληνύ. Αληί λα  ηξέ-
ρνπλ ζηνπο βόζξνπο θαηξαθπινύλ 

κπξνζηά από ηηο πόξηεο ησλ ζπη-

ηηώλ θαη ηνπ ζρνιείνπ.  

Δίλαη κεγάιν ην πξόβιεκα ηεο 

βξσκηάο θαη ηεο κόιπλζεο. Σν 

θαινθαίξη κπξίδνπλ άζρεκα θαη 

ηνλ ρεηκώλα θηλδπλεύνπκε, γηαηί 

ηα λεξά παγώλνπλ θαη είλαη επηθίλ-

δπλα.  

Καη ην ρεηξόηεξν, εκείο δελ δηθαη-

νύκαζηε λα παίμνπκε ζηνλ δξόκν 

ζαλ παηδηά. 

Δίλαη κηα πνιύ θαθή εηθόλα ηνπ ρσ-

ξηνύ καο, γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη 

ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο.  

Νηξνπή ζε όινπο θαη πην πνιύ ζε 

απηνύο πνπ δελ θάλνπλ θάηη ηόζα 

ρξόληα. 

Δίκαη ζίγνπξε πσο όινη ζέινπλ λα 

είκαζηε θαζαξνί, αιιά θαλέλαο δελ 

ζα ζπγθηλεζεί. Δκείο ζα θσλάδνπκε 

ώζπνπ λα αθνύζεη θάπνηνο.  

Γήμηηπα Γιαννάκαινα     Γ’ Σάξη 

 

PS. Πόζν δίθην έρεη ε κηθξή καο θί-

ιε. Γπζηπρώο πνιινί, όρη κόλν δελ 

ζπγθηλνύληαη αιιά δξνπλ αλεύζπλα 

αδεηάδνληαο ηνπο βόζξνπο ηνπο ζηνπο 

δξόκνπο.   Πξάμε επηθίλδπλε γηα ηελ 
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δεκόζηα πγεία αιιά θαη άθξσο παξά-

λνκε, πνπ δελ έρεη λα θάλεη κε ιάζνο 

πιεξνθόξεζε αιιά κε αδηαθνξία γηα 

ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο θαη θπξίσο γηα 

ηα παηδηά. Α        
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Η εθημεπίδα μαρ 

Γηα Σξίηε ζπλερόκελε 

ρξνληά ην ζρνιείν καο 

δεκνζηεύεη ηελ εθεκεξίδα 

ηνπ  “Σν κνλνπάηη”. Όια 

ηα παηδηά από ηελ Σξίηε 

έσο θαη ηελ έθηε ηάμε κε 

κεγάιε πξνζπάζεηα κα-

δεύνπλ δηάθνξα άξζξα 

θαη θείκελα. Μαδεύνπκε 

δηάθνξεο πιεξνθνξίεο 

από ηα ζεκαληηθόηεξα 

κέξε ηνπ ρσξηνύ καο κε 

ηνλ θύξην Αιέμε. Όινη 

εκείο πνπ γξάθνπκε ληώ-

ζνπκε ζαλ κηθξνί δεκνζη-

νγξάθνη. Σελ εθεκεξίδα 

ηνπ ζρνιείνπ  ηελ ίδξπζε 

ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιεί-

νπ Παλαγηώηεο Παπαγε-

σξγάθεο καδί κε άιινπο. 

Δπρνκαη ηα επόκελα ρξό-

ληα λα ππάξρεη ε εθεκεξί-

δα ηνπ ζρνιείνπ καο. 

Υπήζηορ Πανάγος Δ’ 

Σάξη     

 

Μία ημέπα ζηο μονοπάηι Ι 

 Σελ Κπξηαθή πνπ καο πέξαζε πήγακε κε ηελ θπξία καο Δπκνξθία 

Σζίξνπ, ζην κνλνπάηη. Δθεί ήηαλ δύν εζεινληέο ν Philipp θαη ν Men-

dogas θαη καο μελάγεζαλ. Δίδακε πνπ είραλ θηηάμεη ζθαιηά θαη γέθπ-

ξεο. Δίραλ θηηάμεη επίζεο ηξαπεδάθηα θαη ληελεθέδεο. 

O Philipp θαη ν Mendogas καο έδεημαλ πσο κπνξνύκε λα θηηάμνπκε 

λεξόκπινπο. Φηηάμακε θαη ηα βάιακε ζην πνηάκη γηα λα δνύκε αλ ιεη-

ηνπξγνύλ. Μεηά πήγακε ζην ζπίηη ηνπ Αιέμε θαη ήπηακε λεξό θαη θύ-

γακε γηα ηα ζπίηηα καο. Απηήλ ηελ πεξηπέηεηα ζα ήζεια λα ηελ μαλαδή-

ζσ. 

Γιώηα Θεοδώπος Δ’  Σάξη 

Γιαηποθή και ςγεία 

-Γηαγηά ζα κνπ πείο έλα 

θαγεηό πνπ ηξώγαηε πα-

ιηά θαη ηώξα δελ ην ηξώ-

κε ;  

-Ναη Αζελνύια κνπ. Όηαλ 

ήκνπλ κηθξή ε κακά κνπ 

βξάδπ παξά βξάδπ καο 

έθηηαρλε ηξώκηζεο. 

-Ση είλαη ηξώκηζεο γηαγηά;  

-Έβαδε αιεύξη ε κάλα κνπ 

ζε κία ιεθάλε έξηρλε λε-

ξό, αιάηη, θαη ιίγν ιάδη. 

Σν έηξηβε θαη απηό γηλό-

ηαλ ζαλ ρνληξόο ηξαρα-

λάο. Μεηά ην έβξαδε ζε 

λεξό θαη ιάδη. Όηαλ ην 

βάδακε ζηα πηάηα ξίρλακε 

ιεκόλη θαη ην ηξώγακε. 

Αθηνά Παπαθαναζίος  

Α΄Σάξη 

Μία ημέπα ζηο μονοπάηι ΙΙ 

Σελ πεξαζκέλε Κπξηαθή πήγακε καδί κε ηνλ θύξην Αιέμε θαη ηελ θπ-

ξία καο θάησ ζην κνλνπάηη καδί κε ηνπο εζεινληέο, γηα λα θηηάμνπκε 

θάπνηνπο λεξόκπινπο. Γηαζρίζακε ην κνλνπάηη θαη πεξάζακε πάλσ 

από γέθπξεο θαη ζθαιηά. Όηαλ θηάζακε ζην ηέινο ηνπ κνλνπαηηνύ νη 

εζεινληέο καο έθεξαλ ηα πιηθά. Πξώηα θόςακε κεξηθά θνκκάηηα από 

κπνπθάιη θαη ηα βάιακε γύξσ από έλαλ θειιό. Σξππήζακε κεηά ηνλ 

θειιό ζηελ κέζε  θαη βάιακε κία πξόθα θαη ζηεξεώζακε κεξηθά μύια. 

Αξγόηεξα ηνπο βάιακε ζην λεξό θαη απηνί θηλνύληαλ. Όηαλ θύγακε 

εγώ αηζζαλόκνπλ σξαία γηα ηελ νκαδηθή δνπιεηά πνπ θάλακε. 

Βαζίληρ Πούλορ Δ’ Σάξη    

Μία ημέπα ζηο μονοπάηι ΙΙΙ 

Σελ Κπξηαθή 20 Μαΐνπ 2007 ζηα βήκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο 

πήγακε θαηαξρή ζηνλ θαηαξξάρηε. Δθεί είδακε κία ζπειηά από όπνπ    

έηξερε ην λεξό. Αιιά ζην λεξό ηνπ θαηαξξάρηε ππήξραλ πνιιά ζθνπ-

πίδηα. Μόιηο θύγακε πήγακε ζην κνλνπάηη νπνύ εθεί ζπλαληήζακε 

ηνπο εζεινληέο. Απηνί καο 

έδεημαλ πσο θηηάρλνπκε 

λεξόκπινπο. Με έλαλ θειιό , 

έλα κπνπθάιη θαη κε δύν 

μπιάθηα θηηάμα- κε έλαλ λε-

ξόκπιν. Πήξα- κε ηνλ θει-

ιό θαη ραξάμα- κε πέληε 

γξακκέο . Μεηά θόςακε πέ-

ληε νξζνγώληα θ ν κ κ ά η η α 

από ην πιαζηη- θό κπνπθάιη 

θαη ηα βάιακε κέζα ζηηο γξακκέο πνπ θάλακε ζην θειιό. Ακέζσο κεηά 

θαξθώζακε ηα δύν μύια ζην ρώκα  κέζα ζην λεξό θαη βάιακε επάλσ 

ηελ θαηαζθεπή. Έηνηκνο ν κύινο. Μεηά από ιίγν είδακε πώο ν γύξηδε ν 

λεξόκπινο θαη ζπδεηήζακε όηη κε ην λεξό κπνξνύκε λα έρνπκε παξα-

γσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θηελή θαη ρσξίο λα κνιύλεηαη ην πεξηβάι-

ινλ. 

Άγγελορ Φίληρ Δ’ Σάξη  
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Οι μςκηναϊκοί ηάθοι 

Ο κπθελατθόο ηάθνο μεθηλνύζε από θπθιηθή ζηνά 

θαη θαηέβαηλε θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο γεο κε 

ηελ βνήζεηα ζθαινπαηηώλ. Ο ηάθνο ήηαλ ζνισηόο 

θαη ήηαλ  θαηαζθεπαζκέλνο από θεξακηθή επέλδπζε. 

Δθεί γηλόηαλ ν εληαθηαζκόο ησλ λεθξώλ ηεο ηόηε 

επνρήο καδί κε ηα αγαπεκέλα πξάγκαηα ηνπο. Σελ 

επνρή ηνπ 4νπθαη 5νπ αηώλα π.Υ  γίλνληαλ ε θαηα-

ζθεπή ησλ ηάθσλ απηώλ. 

Βαζίληρ Πούλορ Δ’ Σάξη 

 Μεηαξοζκώληκαρ 
Παηξίδα ηνπ κεηαμνζθώιεθα είλαη ε Κίλα όπνπ ε 

θαιιηέξγεηα ηνπ ήηαλ γλσζηή  απ’ην 4000π.ρ. Αξγό-

ηεξα έγηλε γλσζηή ζηελ Ιλδία θαη ηελ Ιαπσλία. ηελ 

Δπξώπε ην κεηάμη έγηλε γλσζηό κεηά ηελ εθζηξαηεία 

ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ ζηηο Ιλδίεο .Δίλαη γλσζηό όκσο 

όηη ε Κίλα εκπνξεπόηαλ ηα κεηαμσηά κε ηε Ρσκατθή 

Απηνθξαηνξία θη απ’ ην 300κ.ρ. κε ην Βπδάληην. Τ-

πήξρε κεγάιε εκπνξηθή αξηεξία πνπ πεξλνύζε νιό-

θιεξε ηελ Αζία θαη πνπ νλνκαδόηαλ «Ο δξόκνο ηνπ 

κεηαμηνύ». Ο κεηαμνζθώιεθαο ζηελ αξραία Διιάδα 

ιεγόηαλ αήξ ή ζεξ απ’ όπνπ βγαίλεη ε ιέμε ζεξν-

ηξνθία πνπ ζεκαίλεη ηξνθή ηνπ κεηαμνζθώιεθα .  

Ο κεηαμνζθώιεθαο ηξέθεηαη κε θύιια κνπξηάο . 

Δπίζεο, όηαλ αθόκα βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο πξν-

λύκθεο έρεη πνιύ θαιά αλεπηπγκέλα ηα ζηνκαηηθά 

κόξηα , πνπ είλαη καζεηηθνύ ηύπνπ. Γηα λα θηλείηαη 

έρεη ηξία δεπγάξηα θαλνληθά πόδηα θαη πέληε δεπγά-

ξηα ςεπηόπνδα. Αθνύ αιιάμεη ηέζζεξηο θνξέο δέξ-

κα, αξρίδεη κεηά λα θηηάρλεη ην θνπθνύιη πάλσ ζε 

θιαδηά ζάκλσλ, ηέηνηα όκσο πνπ λα κελ έρνπλ αγθά-

ζηα . Απ’ ηε ζηηγκή πνπ ε θάκπηα ζα αξρίζεη λα θηηά-

ρλεη ην θνπθνύιη ηεο , παύεη πηα λα ηξώεη . Μέζα ζην  

θνπθνύιη πεξλά αθόκα έλα ζηάδην αλάπηπμεο θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε ρξπζαιιίδα. Απ΄ ην θνπθνύιη βγαί-

λεη κε ηε κνξθή ηεο πεηαινύδαο. Οη πεηαινύδεο απ-

ηέο δελ ηξέθνληαη κε ηίπνηα θαη δνπλ κεξηθέο κέξεο. 

Σν κπζηηθό ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ κεηαμηνύ έθεξαλ 

ζηελ Διιάδα , ηελ επνρή ηνπ Ινπζηηληαλνύ ,ν Κύξηι 

ινο θαη ν Μεζόδηνο.                                                                              

 

 

Νίκορ Γεωπγόποςλορ Σ’ Σάξη 

ηςμθαλίδερ όπνιθερ 

Ο έθηνο άζινο ηνπ Ηξαθιή ήηαλ λα ζθνηώζεη 

ηηο θνβεξέο ζηπκθαιίδεο όξληζεο, πνπ δνύζαλ 

θνληά ζηελ  ηπκθαιίδα ιίκλε ηεο Κνξηλζίαο, 

είραλ ζηδεξέληα θηεξά, λύρηα θαη κύηε θαη απν-

ηεινύζαλ ηνλ θόβν θαη ηνλ ηξόκν ησλ θαηνί-

θσλ ηεο πεξηνρήο. Όκσο όηαλ ν ήξσαο καο 

έθηαζε εθεί, δελ είδε πνπζελά ηηο όξληζεο, γηαηί 

είραλ θξπθηεί ζηελ θσιηά ηνπο. Σόηε ε Αζελά, 

πνπ ήζειε λα βνεζήζεη ηνλ Ηξαθιή, ηνπ είπε 

λα ρηππήζεη πνιιά ράιθηλα θξόηαια γηα λα θν-

βεζνύλ νη όξληζεο θαη λα βγνπλ από ηελ θξπ-

ςώλα ηνπο. ’Έηζη θη έγηλε θαη κόιηο ηηο είδε ν 

Ηξαθιήο ηηο ζθόησζε όιεο κε ηα βέιε ηνπ θαη 

απειεπζέξσζε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο 

από ηηο θαηαζηξνθέο θαη ηνπο ζαλάηνπο πνπ 

πξνθαινύζαλ.  

Σζολάκος Φωηηνή Δ’ Σάξη  

Σο Μεηάξι 

Η επεμεξγαζία ηνπ κεηαμηνύ γίλεηαη ζε κεηα-

μνθισζηήξηα. Όπσο είλαη γλσζηό ν κεηαμν-

ζθώιεθαο θαηαζθεπάδεη ηελ ίλα απηή απ’ ην 

έθθξηκα ησλ αδέλσλ ηνπ. ύκθσλα κε κηα η-

ζηνξηθή παξάδνζε, ζπόξν κεηαμνζθώιεθα 

έθεξαλ ζηελ Δπξώπε ν Κύξηιινο θαη ν Μεζό-

δηνο. Χο ηελ επνρή ηνπ Ινπζηηληαλνύ νη Βπδα-

ληηλνί δελ γλώξηδαλ  ηα κπζηηθά ηεο θαηα-

ζθεπήο ηνπ κεηαμηνύ, πνπ ην αγόξαδαλ παλά-

θξηβα από ηελ Κίλα. Οη δπν θαιόγεξνη πήγαλ 

ζηελ Κίλα , πήξαλ θνπθνπιόζπνξν θαη ηνλ 

έθξπςαλ κέζα ζηα κπαζηνύληα ηνπο. Η επεμεξ-

γαζία ησλ θνπθνπιηώλ γηα λα βγεη ην κεηάμη 

είλαη κηα δύζθνιε θαη ζύλζεηε δηαδηθαζία. Σα 

θνπθνύιηα ππνβάιινληαη ζε κηα πξώηε δηαιν-

γή, γηα λα αθαηξεζνύλ ηα ειαηησκαηηθά. ηε 

ζπλέρεηα ηνπνζεηνύληαη ζε εηδηθνύο θιηβάλνπο 

απνμεξάλζεσο γηα 16-18 ώξεο. Έπεηηα γηα λα 

κνπζθέςνπλ ηα βάδνπλ ζε δεζηό λεξό. Σν λή-

κα αθνύ ζηξηθηεί , καδεύεηαη. Σέινο ε παγθό-

ζκηα παξαγσγή ηνπ αθαηέξγαζηνπ κεηαμηνύ 

θηάλεη ηνπο 30.000 πεξίπνπ ηόλνπο ην ρξόλν. 

                                    Έλενα Γημοπούλος, 

Διπήνη Κπιεμπάπδη, ινηοπέλα οςμπάζι, 

Μαπία Φίλη  Σ’ Σάξη 
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                                 Αιέμαλδξνο νπβαηδήο —Τπεύζπλνο  πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ  

Γπάμμα ππορ ηον Γήμαπσο 

Αμηόηηκε θύξηε Γήκαξρε, 

 

 Δίκαζηε νη καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Κξπνλεξίνπ. Απνθαζί-

ζακε λα ζαο γξάςνπκε έλα γξάκκα, αιιηώηηθν από ηα άιια. Γεκάην ειπίδα, αηζηνδνμία 

αιιά θαη… παηδηθά όλεηξα, πνπ μεπεηάγνληαη πνιύρξσκα θαη ρακνγειαζηά  από ηελ … 

νλεηξνρώξα!! Η νλεηξνρώξα είλαη κηα πόιε πνπ «θηηάμακε» εκείο ηα παηδηά κε πνιιή θα-

ληαζία !! Δίλαη , δειαδή, κηα πόιε … «όλεηξν»!!!  Σα πάληα ζ’ απηήλ ιεηηνπξγνύλ άςνγα 

!!! 

Οη κεγάινη είλαη θαινζπλάηνη θαη ρακνγειαζηνί, δε ξππαίλνπλ ηελ  πόιε ηνπο, θά-

λνπλ ηα πάληα γηα ην θαιό ηεο αιιά θαη γηα ην θαιό θαη ηελ πξόνδν ησλ παηδηώλ ηνπο!!! 

Σα ζρνιεία ζηελ νλεηξνρώξα είλαη θαιννξγαλσκέλα, ηα θηίξηα είλαη θαηλνύξηα θαη ηόζν 

θαζαξά πνπ ηα παηδηά ραίξνληαη λα πεγαίλνπλ ζ’ απηά. 

Όζν γηα ην πξναύιην ησλ ζρνιείσλ θαη ηη δελ έρεη… ινγηώλ ινγηώλ «πξάγκαηα» πνπ 

δηαζθεδάδνπλ θαη δηαπαηδαγσγνύλ ηα παηδηά!! Έρεη κπαζθέηεο θαη βόιετ όπνπ ηα παηδηά 

ηεο νλεηξνρώξαο  αζινύληαη θαζεκεξηλά γηα λα είλαη πγηή , μεράζακε λα ζαο πνύκε όηη ε 

πγεία είλαη ην ζεκαληηθόηεξν αγαζό ζηελ νλεηξνρώξα, έρεη επίζεο γήπεδα ηέλληο θαη πνδν-

ζθαίξνπ, αιιά θαη ρίιηα δπν αθόκα πνπ επραξηζηνύλ ηα παηδηά θαη ηα θάλνπλ λα αηζζάλν-

ληαη ππεξήθαλα γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αγάπε ησλ κεγάισλ!!! Μάιηζηα, ηόζν πνιύ α-

γαπνύλ ηα παηδηά ζ’ απηή ηε καγηθή ρώξα πνπ… αθόκα θαη ην πξναύιην ζηα ζρνιεία είλαη 

ζηξσκέλν κε άζθαιην , ώζηε λα κελ παηνύλ  κέζα ζην ρώκα , ζηα ραιίθηα θαη ζηε ιάζπε , 

αιιά νύηε θαη λα ρηππνύλ άζρεκα όηαλ θάπνηεο θνξέο ηπραίλεη λα πέθηνπλ θάησ !! Όπσο 

ζαο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο ηίπνηα ζ’ απηή ηελ πόιε δε γίλεηαη ζηελ ηύρε!! 

Πόζν πξαγκαηηθά, θ. Γήκαξρε, ζα επηζπκνύζακε θαη ην δηθό καο ζρνιείν λα ήηαλ 

έλα από απηά ηεο νλεηξνρώξαο…ή ηνπιάρηζηνλ λα έκνηαδε ιηγάθη !! Ξέξνπκε όηη ζαύκαηα 

δε γίλνληαη ζπρλά, αιιά αμίδεη λα πξνζπαζήζνπκε !! Λίγε βνήζεηα ρξεηάδεηαη από εζάο θαη 

ην … καγηθό ζαο ξαβδάθη!! Ξεθηλήζηε από ην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ καο, πνπ ζπκβαίλνπλ 

ηα πεξηζζόηεξα παηδηθά αηπρήκαηα. Αλ ζύληνκα «ζηξσζεί» κε άζθαιην, πηζηεύνπκε όηη νη 

θίλδπλνη γηα εκάο ηα παηδηά ζα είλαη ιηγόηεξνη. Ο ρώξνο καο ζα είλαη πην θαζαξόο θαη ζα 

επραξηζηηόκαζηε αθίλδπλα ηα δηαιείκκαηα αιιά θαη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ γίλνληαη 

έμσ από ηελ αίζνπζά καο. 

     Γίλεηε θαη εζείο , θ. Γήκαξρε, γηα ιίγν παηδί , γηα λα καο θαηαιάβεηε θαη έηζη λα 

πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ επηζπκία καο!!! Δπίζεο ζα ζέιακε πνιύ λα καο απαληήζεηε κε έλα 

δηθό ζαο γξάκκα θαη κάιηζηα … πεξηκέλνπκε κε αλππνκνλεζία!! 

 

  

                                                                                                 

Με εθηίκεζε θαη ζεβαζκό 

 

                                                                                      

Οη καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο 



 

Μπόμπιπερ εν δπάζει 

ηηο 6 Μαΐνπ 2007 ε πεξηβαιινληηθή νκάδα ζην πιαί-

ζην ησλ δξάζεσλ ηεο επηζθέθζεθε ηελ ιίκλε ηεο ηπκ-

θαιίαο κε ζθνπό  λα πεξηεγεζεί  ζην πεξηβαιινληηθό 

κνλνπάηη πνπ ππάξρεη εθεί ή κάιινλ πνπ ζεσξνύζακε 

όηη ππάξρεη. Γηόηη εθηόο από ηελ πηλαθίδα ζηελ είζνδν 

ηνπ κνλνπαηηνύ δελ έρεη κείλεη ηίπνηα!!!!! Από ηηο 

πνιιέο πηλαθίδεο πνπ ππήξραλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

επηζθεπηώλ ζε όηη α-

θνξά ηελ ρισξίδα θαη 

παλίδα ηεο πεξηνρήο 

δελ ππήξρε νύηε κία. Σα όκνξθα μύιηλα παξαηεξεηήξηα έρνπλ 

θαηαζηξαθεί παληειώο. Μεηά δπζθνιίαο κπνξεί θαλείο λα βξεη 

ηα ίρλε ηνπ κν-

λνπαηηνύ. Όζν 

γηα ηελ κηθξή 

παξαιία ηεο 

ιίκλεο …… έλαο απέξαληνο ζθνππηδόηνπνο. 

Να ζπκίζνπκε όηη ην κνλνπάηη απηό πινπνηήζε-

θε πξηλ από 6 πεξίπνπ ρξόληα κε ζπγρξεκαην-

δόηεζε  ηεο επξσπατθήο έλσζεο.  

Σα παηδηά είραλ ζνθαξηζηεί από ην ζέακα απηό. 

Ιδίσο ην ζέακα ηεο παξαιίαο ήηαλ θξηθηό. Έηζη 

ακέζσο κεηά ηελ πεξηπιάλεζε καο ζηελ 

«θαηαζηξνθή» θαηαθέξακε λα βξνύκε ην Γή-

καξρν ηεο ηπκθαιίαο, θύξην Λέγγα, γηα λα εθθξάζνπλε ηα παηδηά ηελ απνγνήηεπζή ηνπο. Ο 

θύξηνο Λέγγαο ππνζρέζεθε ζηα παηδηά όηη ζα βειηηώζεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Αλακέ-
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5/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 ΚΡΤΟΝΔΡΙΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ  

 Θέμα: Πποζέσω ηον εαςηό μος 

     (Δγκέθαλορ-Γιαηποθή-Δξαπηηζιογόνερ Οςζίερ) 

Ομάδα Δπγαζίαρ:  Μαθηηέρ Γ΄ Σάξηρ Γημ. σολείος Κπςονεπίος Κο-

πινθίαρ 2006-2007 

Τπεύθςνορ Ππογπάμμαηορ : Παπαγεωπγάκηρ Παναγιώηηρ Γάζκαλορ 

Σα ναρκωηικά  και ο εγκέθαλος.  

Όινη νη ηζηνί θαη ηα όξγαλα ηνπ ζώκαηόο ζαο δν-
κνύληαη από θύηηαξα. Ο 
ε γ θ έ θ α ι ν ο θαη ν λσηηαί-
νο κπειόο π ε ξ η έ ρ ν π λ 
πεξίπνπ 100 δηζεθαηνκ-
κύξηα λεπξη- θά θύηηαξα, 
ή λεπξώλεο. Ο αλζξώπη-
λνο εγθέθα- ινο είλαη κν-
λαδηθόο, επεη- δή καο δίλεη 
ηε δύλακε λα ζπιινγ ηδό -
καζηε, λα κη- ινύκε θαη λα 
νλεηξεπόκαζηε. Οη δηεξγαζίεο απηέο επεξεάδνληαη 
από ηε ρξήζε ησλ λαξθσηηθώλ. Όιεο νη νπζίεο 
εμάξηεζεο αιιάδνπλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζώκαηνο θαη ηνπ εγθεθάινπ.  

Οι επιπηώζεις ηοσ Αλκοόλ ζηον ορ-

γανιζμό ηοσ ανθρώποσ 

(από ηο βιβλίο ηοσ Κ.Σζαρούτα, ζελίδα 111) 

  Σα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

θαηαλάισζε ηνπ αιθνόι ζπγθαηαιέγνληαη, 

παγθνζκίσο, κεηαμύ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ 

πξνβιεκάησλ δεκόζηαο πγείαο, πνπ παξνπ-

ζηάδνπλ ζεκαληηθνύο θηλδύλνπο γηα ηελ π-

γεία, επεκεξία θαη δσή ηνπ αλζξώπνπ 

(Φήθηζκα 32.40 ηεο Παγθόζκηαο πλέιεπ-

ζεο γηα ηελ Τγεία, ην 1983). 

Τπάξρεη έλα επξύ θάζκα δπζάξεζησλ 

ζπλεπεηώλ από ηελ θαηαλάισζε αιθνόι 

ζηα άηνκα, ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ζηελ θνηλόηεηα. Οη ζπλέπεηεο από ηελ θαηαλάισζε ηνπ αιθνόι 

ζηνλ νξγαληζκό ηνπ αηόκνπ είλαη πνιιέο. Σν αιθνόι επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηνλ αλζξώπηλν νξ-

γαληζκό ζρεδόλ ζε όια ηα κέξε θαη όξγαλα. Διδικόηεπα: 

ΔΓΚΔΦΑΛΟ: Σν αιθνόι επεξεάδεη ηηο «θπςέιεο» ηνπ εγθεθάινπ. Απηό κπνξεί λα κεηα-

θξαζηεί ζε δαιάδεο, ζνιή ζθέςε, ηξίθιηζκα. κπέξδεκα ζηελ νκηιία.  

ΜΑΣΙΑ: Δπεηδή ην αιθνόι επεξεάδεη ην λεπξηθό ζύζηεκα, είλαη δύζθνιν γηα ηνπο κπο ησλ 

καηηώλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζνιή όξαζε. 

ΣΟΜΑ-ΛΑΡΤΓΓΑ: ην αιθνόι ε πέςε δελ γίλεηαη όπσο ζηα άιια πγξά. Η απνξξόθεζε 

από ην ζώκα αξρίδεη κέζσ ηνπ ζηόκαηνο θαη ηνπ ιάξπγγα, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιεί πνλόιαη-

κνπο θαη έιθνο. 

ΚΑΡΓΙΑ: Σν αιθνόι απμάλεη ηε δνπιεηά ηεο θαξδηάο κε απνηέιεζκα ηηο αξξπζκίεο θαη ηελ 

πςειή πίεζε. 

ΤΚΩΣΙ: Σν αιθνόι κπνξεί λα δειεηεξηάζεη ην ζπθώηη. Η κεγαιύηεξε πνζόηεηα αιθνόι 

πνπ θαηαλαιώλεη θάπνηνο πεξλά από ην ζπθώηη. Γη' απηό ην ιόγν ην αιθνόι βιάπηεη πεξηζζόηε-

ξν ην ζπθώηη. 

ΣΟΜΑΥΙ: Σν αιθνόι εξεζίδεη ην πεπηηθό ζύζηεκα. Δκεηνί θαη πόλνη πνπ πξνθαινύλ έιθνο 

είλαη ηα άκεζα απνηειέζκαηα. 

ΝΔΦΡΑ: Σν αιθνόι κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ, πνπ είλαη λα δηαηε-

ξνύλ ηε ζσζηή ηζνξξνπία ησλ πγξώλ θαη ησλ  κεηάιισλ ζην ζώκα. 
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ΦΛΔΒΔ - ΑΡΣΗΡΙΔ: Σν αιθνόι δηεπξύλεη ηα αηκνθόξα αγγεία κε άκεζν απνηέιεζκα ηνπο 

πνλνθεθάινπο θαη ηελ πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο (ππνζεξκία). 

ΑΙΜΑ: Σν αιθνόι κεηώλεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ ζώκαηνο λα παξάγεη αίκα κε απνηέιεζκα ηελ α-

λαηκία θαη/ή ηε κόιπλζή ηνπ.  

ΜΤ: Σν αιθνόι πξνθαιεί αδπλακία ησλ κπώλ κε απνηέιεζκα ην ηξέθιηζκα θαη ηελ επηξξέπεηα 

ζηα πεζίκαηα. 

 

Καμιά δικαιολογία για.... 

Οδήγηζη ςπό ηην επήπεια Αλκοόλ (ΚΟΚ άπθπο 42) 
Η θαηαλάισζε αιθνόι (ή/ θαη άιισλ νπζηώλ) πξνθαιεί ζεκαληηθή κείσζε ησλ αληαλαθιαζηηθώλ θαη ηεο 
νξζήο θξίζεο ηνπ  νδεγνύ. 

. Μεγάιν πνζνζηό ησλ αηπρεκάησλ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλάισζε αιθνόι 

θαζώο νη κεζπζκέλνη νδεγνί δελ εθηηκνύλ ζσζηά νύηε ηελ ηαρύηεηα νύηε ηηο 
απνζηάζεηο. 

. Καιό είλαη, ινηπόλ, θάπνηνο από ηελ παξέα λα κελ πηεη θαζόινπ γηα 

λα νδεγήζεη ηνπο ππόινηπνπο ζηα ζπίηηα ηνπο. Αιιηώο... ππάξρνπλ θαη ηα ηαμί 
ή ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

 

 Αθόκα θαη νη εηαηξίεο πώιεζεο νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ πξνηξέπνπλ ηνπο 
νδεγνύο λα κελ πίλνπλ.  

 

 Θσμήζοσ: Όηαν έτοσμε πιει,  δεν οδηγούμε. Πόζοι γνωζηοί μας τάθη-

καν ζε αηστήμαηα λόγω ηοσ Αλκοόλ !!! Είναι κρίμα!!! 
 (Πηγή: Νέος ΚΟΚ/ Υποσργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών) 

Για ηο κάπνιζμα: 

- Μελ δνθηκάδεηε νύηε κία θνξά. Δελ είλαη καγθηά είλαη «βιαθεία» 

- Δηακαξηπξεζείηε ζε όζνπο θαπλίδνπλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. 

Για ηα Ναρκωηικά 

- Είλαη νη ρεηξόηεξεο εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο ζηηο νπνίεο ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα αληηζηαζεί, αλ δνθη-
κάζεη έζησ θαη κία θνξά γη απηό θαη είλαη παξάλνκεο  

- Τα λαξθσηηθά είλαη ν κεγαιύηεξνο θίλδπλνο γηα ηνπο λένπο θαη ηα παηδηά ζήκεξα. Εί-
λαη ρξένο ηεο θνηλσλίαο, λα θάλεη όηη κπνξεί γηα ηελ πξόιεςε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 
γηα λα βνεζνύλ ην επξύηεξν θνηλό λα θαηαιαβαίλεη πεξηζζόηεξα γηα ηα λαξθσηηθά 

θαη ηηο αηηίεο ηνπ εζηζκνύ ζηηο εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο. 

- Η ρξήζε λαξθσηηθώλ έρεη ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηηο νηθνγέλεηεο, ζηα ζρνιεία θαη ζηελ θνηλσλία καο 
γεληθόηεξα.  

- Τα λαξθσηηθά νδεγνύλ ΙΓΟΤΡΑ ζηο θάναηο!!! 
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ΣΑ  ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ 

(Αλαζηαζία Γεσξγνπνύινπ, Γήκεηξα Γηαλλάθαηλα, Μηράιεο Βαζηιείνπ) 

 

 Τνμηθέο νπζίεο θπζηθήο (θπηηθήο) ή ζπλζεηηθήο πξνέιεπζε  πνπ ε ρξήζε ηνπο πξνθαιεί 

εμάξηεζε, βιαβεξέο ζπλέπεηεο ή αθόκα θαη ζάλαην. 

Σύκθσλα κε ηελ Παγθόζκηα Οξγάλσζε Υγείαο νη νκάδεο ησλ ηνμηθώλ νπζηώλ πνπ πξν-
θαινύλ εμάξηεζε – είηε ζσκαηηθή είηε ςπρνινγηθή- είλαη ν ηύπνο ηεο κνξθίλεο πνπ πεξη-
ιακβάλεη όια ηα νπηνύρα (εξσίλε θσδετλε θιπ.), ν ηύπνο ηεο θάλλαβεο, ν ηύπνο ησλ 
ςεπδαηζζεζηνγόλσλ (LSD θιπ.), ν ηύπνο ηεο θνθαΐλεο, ν ηύπνο ησλ βαξβηηνπξηθώλ 

(αιθνόι) θ.ά.   

Σηελ Διιάδα ην πξόβιεκα  ησλ  λ.  είρε  ιάβεη ζηε  δεθαεηία  1980-90 ηξνκαθηηθέο  δηα-
ζηάζεηο. Τν 1987 ππήξραλ πεξίπνπ 10000 ηνμηθνεμαξηώκελνη, ην 1992 ν αξηζκόο πνι-
ιαπιαζηάζηεθε θαη έθηαζε ηηο 80000. Δπίζεο είρε κεησζεί ν κέζνο όξνο ειηθίαο ησλ αηό-
κσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ λαξθσηηθά θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο νη ρξήζηεο  είλαη παη-
δηά 12-15 εηώλ. Παιαηόηεξα νη ηνμηθνεμαξηώκελνη ,όηαλ ζπιιακβάλνληαλ, νδεγνύληαλ 
ζηε θπιαθή θαη ζηε θαιύηεξε πεξίπησζε ζηα δεκόζηα ςπρηαηξεία .Μεηά ην 1985 δεκη-
νπξγήζεθαλ νξηζκέλεο ζεξαπεπηηθέο θνηλόηεηεο-ηδηαίηεξα γηα παηδηά, ζηηο νπνίεο γίλεηαη 
πξνζπάζεηα απνηνμίλσζεο  θαη επαλέληαμεο ζηε θνηλσλία. Ο ηνμηθνκαλήο είλαη ζπλή-
ζσο άηνκν κε δηαηαξαγκέλε ζπλαηζζεκαηηθή πξνζσπηθόηεηα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα 
αληηκεησπίζεη ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα,κε απνηέιεζκα λα θαηαθεύγεη ζηα λαξθσηηθά 
θαη είλαη ζπλερώο θάησ από ηα άγρνο ηεο δόζεο ηνπο. Η  ρξήζε λαξθσηηθώλ είλαη έλα 

από ηα ζνβαξόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ζεκεξηλή θνηλσλία.                                                                                                   

Για ηο Αλκοόλ: 

- κελ πίλεηε θαζόινπ,  νύηε θαη γηα δνθηκή 

- Εάλ είζηε κε θίινο θάπνπ, απνζαξξύλεηε κε έληνλν ηξόπν απηνύο πνπ ζα νδεγήζνπλ, 
λα πηνπλ έζησ θαη έλα αιθννινύρν πνηό. Μελ κπαίλεηε ζε απηνθίλεην πνπ ζα νδεγή-
ζεη άηνκν πνπ έρεη πηεη αιθνόι. Πξνηηκήζηε λα θαιέζεηε έλα ηαμί γηα λα πάηε ζην πξν-

νξηζκό ζαο αληί λα δερηείηε λα κπείηε ζε απηνθίλεην κε νδεγό πνπ έρεη πηεη. 

- Εάλ έρεηε θαιεζκέλνπο ζην ζπίηη ζαο, κελ δίλεηε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε αιθννινύρα πν-
ηά. Να πξνζθέξεηε πεξηζζόηεξα κε αιθννινύρα πνηά θαη είλαη θαιό λα ππελζπκίδεηε 
ζηνπο θαιεζκέλνπο ζαο, ηνπο θηλδύλνπο ηνπ έζησ θαη ελόο αιθννινύρνπ πνηνύ γηα ηε 

αζθάιεηα ηνπο θαηά ηελ νδήγεζε.  

- Σηακαηάηε λα πξνζθέξεηε αιθνόι, πεξίπνπ κηάκηζε ώξα πξηλ ην ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν 
ππνινγίδεηε όηη ην πάξηη ή ην δείπλν ζαο ζα ηειεηώζεη θαη νη θαιεζκέλνη ζαο ζα επη-

ζηξέςνπλ πίζσ ζηα ζπίηηα ηνπο. 

- Η πξόιεςε ησλ ζαλάησλ, ηξαπκαηηζκώλ θαη αλαπεξηώλ ιόγσ ησλ νδηθώλ δπζηπρεκά-
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