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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ  

Η δημοσιογραφική ομάδα της 
εφημερίδας μας, πήρε συνέντευξη 
από την Διευθύντρια του 
σχολείου μας κα. Τουνουσίδου, 
την οποία και παραθέτουμε 
παρακάτω: 
- Κατά την γνώμη σας τα πράγματα 
πάνε καλύτερα ή χειρότερα για το 
Πειραματικό; 
- Καλύτερα! Kι αυτό αποδεικνύεται 
από τα παρακάτω στοιχεία:  

από την επίδοση των μαθητριών/τών μας βάσει των ετησίων αποτελεσμάτων αλλά και 
από την προφορική βαθμολογία του Α’ και Β’ Τριμήνου της τρέχουσας σχολικής 
χρονιάς, που ήταν και είναι από πολλή καλή έως άριστη  και βάσει των επιτυχιών στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφού όλοι οι μαθητές μας, απόφοιτοι του 2ου Πρότυπου 
Πειραματικού Λυκείου εισήχθησαν σε Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
καταλαμβάνοντας τις πρώτες θέσεις, αναδεικνύοντας  και πάλι το σχολείο μας πρώτο 
των πρώτων! 
Άλλωστε  το σχολείο μας από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα διακρίνεται για το υψηλό 
επίπεδο παρεχόμενης εκπαίδευσης, όπως προκύπτει  από τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Εκπαιδευτικό προσωπικό με αυξημένα προσόντα... Συνέχεια στη σελίδα 3. 
  

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ 5ΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

NOESIS - 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013  

 

  
Ανάμεσα σε χιλιάδες σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας ομάδα μαθητών (Αναστάσιος Προκόβας, Γιώργος Νομικός, Αντώνης 
Νικόπουλος και Μενέλαος Πέτκος) της Α' Γυμνασίου του σχολείου μας επιλέχθηκε να παρουσιάσει ερευνητική εργασία με θέμα 
"Web 2.0: Νέες Υπηρεσίες Διαδικτύου με Δικαιώματα και Υποχρεώσεις" στο 5

ο
 Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής. Το συνέδριο 

πραγματοποιήθηκε στις 24-25 Απριλίου στο Κέντρο Διάσωσης Επιστημών Και Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS, στο οποίο όλοι οι 
μαθητές παρουσίασαν πρωτοποριακές και εντυπωσιακές εργασίες με διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα προγραμματισμός και 
κατασκευή ενός παιχνιδιού στον υπολογιστή.  
 
Η παραπάνω ερευνητική εργασία που παρουσίασαν οι συμμαθητές μας είναι μία από τις δύο εργασίες, με τις οποίες συμμετείχε το 
σχολείο μας στο προσυνέδριο του Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου 
Θεσσαλονίκης. Ο δεύτερη εργασία του σχολείου μας αφορούσε τη δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιού στο Scratch για την και είχε 
τίτλο "Virus Busters’ Quiz: Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για την καταπολέμηση κακόβουλων επιθέσεων στον υπολογιστή σας". Το 
παιχνίδι δημιουργήθηκε από το μαθητή της Γ' Γυμνασίου Μανώλη Μιχάλαινα και παρουσιάστηκε στο προσυνέδριο με τη μορφή  
Poster. Υπεύθυνη για τις δύο εργασίες που παρουσίασε το σχολείο μας ήταν η καθηγήτρια πληροφορικής κα Τερζίδου Λία...Συνέχεια 
στη σελ. 2. 
 

 

Τα Νέα του Α2 
Περιεχόμενα 

Το σχολείο μας στην Κεντρική Σκηνή 
του 5

ου 
 Μαθητικού  Συνεδρίου 

Πληροφορικής ............................... σελ. 2 

Μια Ιδέα για Το πειραματικό του 
μέλλοντος ...................................... σελ. 2 

Συνέντευξη της κα Τουνουσίδου . σελ. 3 

5η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα 
στη Θεσσαλονίκη ........................... σελ.3  

Η οικονομική κρίση και οι 
επιπτώσεις της στους νέους ........ σελ. 2 

Ντόπινγκ ........................................ σελ. 2 

Αθλητισμός- Φανατισμός ..............σελ.3 

Έξυπνα Σπίτια ................................ σελ. 5 

Εναλλακτικές Διακοπές/Δράσεις και 
Αποδράσεις ................................... σελ .6 

 

Ελεύθερη Ώρα ................................σελ.8 

Ανέκδοτα ........................................σελ.9 

 
Αρχισυντάκτες 

Αναστάσιος Προκόβας 
Γιώργος Νομικός 

 
Συντάκτες 
Μενέλαος  Πέτκος 
Αντώνης Νικόπουλος 
Ελπίδα Παπαδοπούλου 
Χριστίνα Τατίδου 
Λεωνίδας Μουρμούρας 
Αλέξανδρος Πιτσούλης 

 
Υπεύθυνες Καθηγήτριες 
Θεοδούλη Τερζίδου  
Ευθυμούλα Πέτκου  

 
 

ΌΛΗ Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΣ 

ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! 

Τεύχος 4
ο 

Απρίλιος   

2013 

 

ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ!!! 

 

 
Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς θα είναι στο σύντομο μέλλον το Πειραματικό; Για να κάνουμε μια προσπάθεια.  Ας τ ο σκεφτούμε αρχικά 
εξωτερικά. Ίσως ένα κτίριο καλύτερης κατασκευής και αισθητικής. Που ξέρετε όμως;;; Φήμες λένε πως το σχολείο θα στεγάζεται στο 
μέλλον σε ένα άλλο κτίριο. Ας ελπίσουμε λοιπόν πως θα είναι καλύτερο. Ποιος ξέρει;;; 
 
Και περνάμε στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό του κτιρίου σήμερα υπάρχουν κάποια  προβλήματα. Στο μέλλον αυτά θα έχουν λυθεί. Για 
παράδειγμα, θα κατασκευαστεί μια αίθουσα εκδηλώσεων, ώστε να μην αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε στις γιορτές ή στις 
όποιες εκδηλώσεις άλλες αίθουσες όπως του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου.... Συνέχεια στη σελίδα 3. 

1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 
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ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ 5ΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

NOESIS - 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013  

Από το μαθητή Αναστάσιο Προκόβα 

νάμεσα σε χιλιάδες σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας ομάδα μαθητών 
(Αναστάσιος Προκόβας, Γιώργος Νομικός, Αντώνης Νικόπουλος και 
Μενέλαος Πέτκος) της Α' Γυμνασίου του σχολείου μας επιλέχθηκε να 
παρουσιάσει ερευνητική εργασία με θέμα "Web 2.0: Νέες Υπηρεσίες 

Διαδικτύου με Δικαιώματα και Υποχρεώσεις" στο 5ο Μαθητικό Συνέδριο 
Πληροφορικής. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 24-25 Απριλίου στο Κέντρο 
Διάσωσης Επιστημών Και Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS, στο οποίο όλοι οι 
μαθητές παρουσίασαν πρωτοποριακές και εντυπωσιακές εργασίες με διάφορα 
θέματα, όπως για παράδειγμα προγραμματισμός και κατασκευή ενός παιχνιδιού 

στον υπολογιστή.  

  
Η παραπάνω ερευνητική εργασία που παρουσίασαν οι συμμαθητές μας είναι μία 
από τις δύο εργασίες, με τις οποίες συμμετείχε το 

σχολείο μας στο προσυνέδριο του Μαθητικού 
Συνεδρίου Πληροφορικής στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Ο δεύτερη 
εργασία του σχολείου μας αφορούσε τη δημιουργία 
εκπαιδευτικού παιχνιδιού στο Scratch για την και είχε 

τίτλο "Virus Busters’ Quiz: Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι 
για την καταπολέμηση κακόβουλων επιθέσεων στον 
υπολογιστή σας". Το παιχνίδι δημιουργήθηκε από το 
μαθητή της Γ' Γυμνασίου Μανώλη Μιχάλαινα και 

παρουσιάστηκε στο προσυνέδριο με τη μορφή  Poster. 
Υπεύθυνη για τις δύο εργασίες που παρουσίασε το 
σχολείο μας ήταν η καθηγήτρια πληροφορικής κα 
Τερζίδου Λία. "Γεννημένοι Επιστήμονες" είχε τίτλο το 

αφιέρωμα του www.aggelioforos.gr για τις εργασίες του προσυνεδρίου, στο οποίο 
παρουσιάζεται και το σχολείο μας. 
Στο πλαίσιο της ερευνητικής μας εργασίας γίνεται διερεύνηση των σημαντικότερων  
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων στο διαδίκτυο και ειδικότερα στη χρήση των Web 
2.0 υπηρεσιών, όπως τις αντιλαμβάνονται οι μαθητές 1ου Π.Π. Γυμνασίου 

Θεσσαλονίκης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο οργάνωσης ημερίδας για 
τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου (saferInternet.gr), της οποία το 
σχολείο μας ήταν και Πρεσβευτής για το έτος 2013. Στο πρώτο στάδιο 
ασχοληθήκαμε με τη διερεύνηση των υπηρεσιών web 2.0 και των υπηρεσιών του 

διαδίκτυο γενικότερα. Στο δεύτερο στάδιο υλοποιήθηκε έρευνα σε 156 μαθητές 
όλων των τάξεων του σχολείου μας, βασισμένη σε ερωτηματολόγια που μας 
παρείχε το saferinternet.gr. Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει: α) ποιές 
θεωρούν ως σημαντικότερες υποχρεώσεις τους και β) ποιά θεωρούν ως τα 

σημαντικότερα δικαιώματα τους, οι  μαθητές γυμνασίου ώστε να είναι ασφαλείς.  
Με βάση τα ερωτηματολόγια (Σχήμα 1), που συλλέξαμε ως πιο σημαντική 
υποχρέωση τους αναγνωρίζουν οι μαθητές το να σέβονται τα προσωπικά 
δεδομένα των άλλων χρηστών και να μην αναρτούν τέτοια δεδομένα χωρίς να 
έχουν λάβει πρώτα έγκριση όπως φωτογραφίες, βίντεο, σχόλια. Επίσης με πολύ 

μικρή διαφορά ως προς την σπουδαιότητα των υποχρεώσεων είναι να κρατούν 
απόρρητους τους προσωπικούς τους κωδικούς στο διαδίκτυο ακόμη και από τους 
καλύτερους φίλους τους και να επιλέγουν δύσκολους κωδικούς ώστε να 
ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα υποκλοπής των κωδικών τους.  

 
Σχήμα 1 - Αποτελέσματα για σημαντικότερες Υποχρεώσεις  

Ως προς τα δικαιώματα, με βάση τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων (Σχήμα 
2), προτεραιότητα δίνουν στο να προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους, να 
αισθάνονται ασφαλείς, και να απολαμβάνουν το διαδίκτυο. 

 
Σχήμα 2 - Αποτελέσματα για σημαντικότερα Δικαιώματα 

Αν θέλετε να κατεβάσετε την πλήρη εργασία μας ή το εκπαιδευτικό παιχνίδι Virus 
Buster μπορείτε να επισκεφτείτε το blog  http://blogs.sch.gr/lterz/.  Το Μαθητικό 

Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνεται από την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 
και τον Σύλλογο Φίλων Τεχνικού Μουσείου Θεσ/νίκης  υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για 

περισσότερες πληροφορίες για συνέδριο θα βρείτε στο site http://www.math-syn-
pli.gr/. 

ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ 

ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ!!! 

 
Από τους μαθητές Γιώργο Νομικό και Αναστάσιο Προκόβα 

χετε σκεφτεί ποτέ πώς θα είναι στο σύντομο μέλλον το Πειραματικό; Για να 
κάνουμε μια προσπάθεια. Ας το σκεφτούμε αρχικά εξωτερικά. Ίσως ένα 

κτίριο καλύτερης κατασκευής και αισθητικής. Που ξέρετε όμως;;; Φήμες λένε 
πως το σχολείο θα στεγάζεται στο μέλλον σε ένα άλλο κτίριο. Ας ελπίσουμε 

λοιπόν πως θα είναι καλύτερο. Ποιος ξέρει;;; 
Και περνάμε στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό του κτιρίου σήμερα υπάρχουν κάποια  

προβλήματα. Στο μέλλον αυτά θα έχουν λυθεί. Για παράδειγμα, θα κατασκευαστεί 
μια αίθουσα εκδηλώσεων, ώστε να μην αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε στις 
γιορτές ή στις όποιες εκδηλώσεις άλλες αίθουσες όπως του Βαφοπούλειου 
Πνευματικού Κέντρου. Ακόμα, στο σχολείο μας θα δημιουργηθεί και μια μεγάλη 
αίθουσα για το μάθημα της Τεχνολογίας, έτσι ώστε οι κατασκευές και δημιουργίες 

των μαθητών να βρουν έναν δικό τους χώρο! Επίσης  οι τοίχοι θα βαφτούν με πιο 
ζωντανά χρώματα. Επιπλέον μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το αναξιοποίητο 
πάρκο που βρίσκεται ένα στενό πιο δίπλα. Πολλά παιδιά ούτε που το γνωρίζουν. Ο 
δήμος θα μπορούσε να χτίσει ένα αμφιθέατρο στο οποίο θα μπορούσαν να 

οργανώνονται οι εκδηλώσεις που κάνουν τα σχολεία της γειτονιάς (το 1ο Πρότυπο 
Πειραματικό Γυμνάσιο, το 2ο Γενικό Πειραματικό Λύκειο, το 5ο Γυμνάσιο και 
Λύκειο καθώς και το 14ο Γυμνάσιο και Λύκειο). Θα θέλαμε ο δήμος να δώσει ζωή 
σε αυτό το πάρκο που είναι άγνωστο και κανείς δεν το ξέρει. Ακόμα, όλοι θα ξέρετε 

πόσο παλιές και χαλασμένες είναι οι πόρτες και τα παράθυρα. Για τον λόγο  θα 
πρέπει να αλλαχτούν και να μπουν καινούρια κουφώματα. Συμπεραίνουμε λοιπόν 
ότι στο μέλλον το σχολείο θα είναι πιο ευρύχωρο και ανανεωμένο έτσι ώστε να 
προσελκύει περισσότερα παιδιά κάθε χρόνο. 
Για να δούμε τι γίνεται έξω απ’ το κτίριο. Φανταστείτε μια αυλή γεμάτη πράσινα 

δέντρα και όμορφα λουλούδια. Ό,τι καλύτερο για εμάς τους μαθητές αλλά και για 
ανθρώπους που κάνουν την καθημερινή τους βόλτα γύρω απ’ το σχολείο. Με μια 
πράσινη αυλή, όταν θα βγαίνουμε έξω, θα νιώθουμε μεγάλη χαλάρωση.  
Ας αφήσουμε τώρα το κτίριο και ας περάσουμε στον τρόπο λειτουργίας του 

σχολείου. Θα έχετε ακούσει πολλούς να λένε ότι η εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου θα 
γίνεται πλέον με εξετάσεις (σκούρα τα πράγματα για τους νέους υποψήφιους 
μαθητές  ). Αυτό όμως σημαίνει ότι  το επίπεδο των μαθητών θα ανεβεί.  Αν στο 
μέλλον πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω (εκτός από το τελευταίο), το 

Πειραματικό θα είναι ακόμα πιο όμορφο και πιο δημιουργικό!!! 

Α 

Έ 

http://blogs.sch.gr/lterz/
http://www.math-syn-pli.gr/
http://www.math-syn-pli.gr/
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ  

 
 δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας μας, πήρε συνέντευξη 
από την Διευθύντρια του σχολείου μας κα. Τουνουσίδου 
Χαρίκλεια, την οποία και παραθέτουμε παρακάτω: 

 
- Κατά την γνώμη σας τα πράγματα πάνε καλύτερα ή χειρότερα για το 
Πειραματικό; 

- Καλύτερα! Kι αυτό αποδεικνύεται από τα παρακάτω στοιχεία: 
από την επίδοση των μαθητριών/τών μας βάσει των ετησίων αποτελεσμάτων 

αλλά και από την προφορική βαθμολογία του Α’ και Β’ Τριμήνου της 
τρέχουσας σχολικής χρονιάς, που ήταν και είναι από πολλή καλή έως άριστη  
και βάσει των επιτυχιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφού όλοι οι μαθητές 
μας, απόφοιτοι του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου εισήχθησαν σε 
Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καταλαμβάνοντας τις πρώτες θέσεις, 
αναδεικνύοντας  και πάλι το σχολείο μας πρώτο των πρώτων! 
Άλλωστε  το σχολείο μας από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα διακρίνεται για το 
υψηλό επίπεδο παρεχόμενης εκπαίδευσης, όπως προκύπτει  από τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
α) Εκπαιδευτικό προσωπικό με αυξημένα προσόντα (τίτλοι μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών σπουδών  και πιστοποιημένες δεξιότητες χρήσης των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη). 

 

β) Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης στην Οργάνωση και Διοίκηση 
Σχολικών Μονάδων σε προπτυχιακούς  φοιτητές τμημάτων Α.Ε.Ι. 

γ) Συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών 
διαφόρων τμημάτων Α.Ε.Ι. 

δ) Λειτουργία Ομίλων, Πολιτιστικών Προγραμμάτων, Αγωγής Υγείας και 
Ενισχυτικής Διδασκαλίας για την απόκτηση Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας 

ε) Επιμορφωτικά Προγράμματα  για τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, Β΄ Επιπέδου 
για Φιλόλογους και Μαθηματικούς  

στ) Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα eTwinning  και  Virtual  e-Class. 

ζ) Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα  και καινοτόμες δράσεις. 

η) Πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, και 

θ) Συμμετοχή σε πανελλήνιους και διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς. 

-Πώς αισθάνεσαι που είστε διευθύντρια αυτού του σχολείου;  
- Ξεχωριστή τιμή και υπερηφάνεια! 
- Τι δυσκολίες έχει το να είστε διευθύντρια; 
- Η διευθυντική θέση είναι ελκυστική γιατί μπορεί κανείς από τη θέση αυτή να 
πραγματοποιήσει στόχους και οράματα. Απαιτεί γνώσεις, πολλή δουλειά, 
συνεχή εγρήγορση και έχει μεγάλη ευθύνη.  
Κατά την εκτίμησή μου, δυσκολίες δεν θα μπορούσα να πω ότι έχει η 
διευθυντική θέση κι αυτό γιατί πιστεύω ότι σήμερα δεν υπάρχουν πράγματα 
ακατόρθωτα! Δεν υπάρχει το «δεν μπορώ», υπάρχει το «δεν θέλω». Γιατί, 
όταν κάποιος θέλει ειλικρινά και ποθεί να πετύχει κάτι, σίγουρα στο τέλος θα 
το κατορθώσει! Αρκεί να το πιστεύει και να έχει τη θέληση και τη βούληση να 
αγωνιστεί για να το πετύχει. 
- Θεωρείτε τιμή σας την θέση που κατέχετε; 
-Βεβαίως και μάλιστα ξεχωριστή. Όπως θεωρώ τιμή  τη θέση που κατέχει  στο 
σχολείο το ΕΠΕΣ, τη θέση που κατέχει  στο σχολείο το Συμβούλιο του 
Σχολείου, τη θέση του Υποδιευθυντή που κατέχει ο κ. Σάββας Πολίτης, τις 
θέσεις που κατέχουν στο σχολείο οι συνάδελφοί μου, τη θέση του μαθητή που 
κατέχετε εσείς σ’ αυτό το Σχολείο. 

Συντάκτες: 
Αναστάσιος Προκόβας  

Γιώργος Νομικός 
Μενέλαος Πέτκος 

Γιάννης Τζιαμπούρας 
Λεωνίδας Μουρμούρας 

Αντώνης Νικόπουλος 
Αλέξανδρος Πιτσούλης

5Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2013 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Από το μαθητή Αναστάσιο Προκόβα 

 

την Θεσσαλονίκη διοργανώθηκε η 5η Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα 
από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρία (Ε.Μ.Ε.) όπου μαθηματικοί 
έφεραν εδώ τις έρευνες τους και τις εργασίες τους και τις παρουσίασαν 

στις 27, 28, 29, 30 και 31 Μαρτίου. Καθηγητές και πανεπιστημιακοί 
νεοδιόριστοι και παλαιότεροι ήρθαν από όλη την Κεντρική Μακεδονία και  τις 
παρουσίασαν στην Δ.Ε.Θ. στο συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός, εργασίες 
πολύ διαφορετικές μεταξύ τους αλλά και πολύ ξεχωριστές. 

Στην εκδήλωση αυτή έλαβε μέρος και η καθηγήτρια των Μαθηματικών μας η 
καθηγήτρια Αντιόπη Αλεξανδριδού με θέμα εργασίας "Ανακαλύπτοντας την 
αναλυτική μέθοδο στο μιούζικαλ" όπου ουσιαστικά παρουσίασε πως η 
αναλυτική μέθοδος επίλυσης τις εξισώσεις ή της ανίσωσης ταυτίζεται με τις 
πράξεις του μιούζικαλ  που είναι οι παρακάτω: 
 
1η ΠΡΑΞΗ-Η Ανάλυση. Τα δεδομένα της υπόθεσης ενός προβλήματος 
εμφανίζονται με τους κεντρικούς ήρωες, το θέμα και τον ανάλογο χωροχρόνο. 
 
2η ΠΡΑΞΗ-Η Σύνθεση. Η πλοκή του έργου ταυτίζεται με την κατασκευή, όπως 
και στη μέθοδο, με βοηθητικά στοιχεία ή αντίθετες πράξεις. Για το Μιούζικαλ 

τα ενισχυτικά στοιχεία είναι ο χορός, η 
έντονη μουσική με τα τραγούδια , που το 
κάνουν να ξεχωρίζει από τα άλλα θεατρικά 
σενάρια και δημιουργούν την αίσθηση της 
ανατροπής, της αντίθεσης και της 
εκκρεμότητας. 
 
3η ΠΡΑΞΗ-Η Απόδειξη. Οι αντίθετες πράξεις 
και η σύγκρουση φέρνουν μεταστροφή, 
μετατροπή στα δεδομένα και δημιουργούν 
το κρίσιμο σημείο στο σενάριο, στο οποίο 
πρέπει να βρεθεί λύση με τέχνασμα. Ποιος; 
Τι; Πού; Αγωνία για την αλήθεια. 
 
4η ΠΡΑΞΗ-Η Επαλήθευση. Όταν το 
πρόβλημα έχει λυθεί και γενικεύεται σε 

κάθε περίπτωση. Η αλήθεια της απόδειξης με απαλό και χαρούμενο παλμό 
στο τραγούδι. 

 
Πηγές:  
http://www.gymkallampel.gr/ 

  

Η 

Σ 

http://www.gymkallampel.gr/?p=4930
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Η οικονομική Κρίση και οι Επιπτώσεις της στους Νέους 

Από το μαθητή Αντώνη Νικόπουλο 
 

        

Η οικονομική  κρίση την οποία η χώρα μας αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, δεν επηρέασε μόνο τους ενήλικες αλλά και εμάς τους νέους. Οι νέοι και 

αυτοί κατά έναν πολύ μεγάλο βαθμό έχουν επηρεαστεί από την κρίση.  
Η μεγάλη μείωση του οικογενειακού εισοδήματος, η αύξηση των ανέργων και κατά συνέπεια η αδυναμία κάλυψης των αναγκών, πολλές φορές ακόμη 
και των βασικών, οδηγεί στο  να πρέπει να στερηθούν πράγματα τα παιδιά, για να τα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πολύ δύσκολη 
κατάσταση που βιώνουν. Για να αντιμετωπίσουν οι οικογένειες την κρίση μειώνουν τα έξοδά τους. Αυτό όμως τους κάνει να στερούνται αγαθά που είτε 
τα έχουν ανάγκη είτε απλά είναι μια επιθυμία τους. Αυτές οι μειώσεις μπορεί να είναι στα ρούχα, στα παιχνίδια και στα παπούτσια αλλά και στις 
εξόδους που κάνουν τόσο τα παιδιά όσο και οι μεγάλοι.  
Άσχημες είναι οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης για την νέα γενιά όπως μειώθηκε το χαρτζιλίκι τους, παιδιά διέκοψαν δραστηριότητες όπως 
εκμάθηση ξένων γλωσσών, ασχολία με τον αθλητισμό, μαθήματα μουσικής  κλπ. Οι περισσότερες οικογένειες δεν έχουν πια τη δυνατότητα να πάνε τα 
παιδιά τους στο θέατρο, τον κινηματογράφο ή άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες που αποτελούν βασική τροφή για το πνεύμα και την πολιτιστική 
ανάπτυξη των νέων.  
Και η ειρωνεία!!!! Όχι μόνο υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να κάνουν όλα τα παραπάνω αλλά δυστυχώς υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν να φάνε ή 
που ζουν με συνθήκες εξαθλίωσης. Το βλέπουμε καθημερινά στο σχολείο μας, πολλά παιδιά δεν τρώνε στο διάλειμμα όχι γιατί δεν πεινάνε αλλά γιατί 
δεν έχουν χρήματα για ένα απλό σάντουιτς. 
Τα παραπάνω στοιχεία, που τα βιώνουμε όλοι μας καθημερινά, επιβεβαιώνονται με επίσημα στοιχεία. Σύμφωνα με μια έρευνα όπου διεξήχθη  σε 
διάφορα σχολεία της Ελλάδας όπου συμμετείχαν  1211 μαθητές και μαθήτριες (396 γυμνασίου και 815 λυκείου) σε 22 σχολεία τα αποτελέσματα που 
βγήκαν είναι ότι οι μαθητές πιστεύουν ότι η κρίση έχει σοβαρές συνέπειες στη ζωή τους (89% στην οικογένεια, 82% στο σχολείο, 92% στην υπόλοιπη 
κοινωνία). Μάλιστα, το 29% των μαθητών συζητούν  μαζί με τις οικογένειές τους την πιθανότητα μετανάστευσης ενός τουλάχιστον μέλους της στο 
εξωτερικό. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ καταγράφεται σημαντική μείωση στα οικογενειακά έξοδα (πχ. 70% των μαθητών αναφέρουν 
αρνητικές αλλαγές στο επίπεδο διαβίωσής τους και 60% στο χαρτζιλίκι τους), μόνο το 33% αυτών δεν έχει περιορίσει τα φροντιστήρια και τα μαθήματα 
ξένων γλωσσών. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του συνηγόρου του πολίτη. (βλ. σχετ.  http://www.0-18.gr/gia-
megaloys/nea/oi-synepeies-tis-krisis-sti-zoi-ton-mathiton-ereyna-ton-efibon-symboylon-toy-synigoroy-toy-paidioy 
 
 

 
 

Πηγή: 
Συνηγόρου του Παιδιού 

http://www.0-18.gr 

 
 

 

 

  

Το χειρότερο που μπορείς να κάνεις σε έναν νέο άνθρωπο είναι να του 
στερήσεις τα όνειρα, να μην του επιτρέψεις να έχει στόχους ή ελπίδες για ένα 
καλύτερο αύριο. Πολλοί νέοι εγκαταλείπουν το σχολείο γιατί πρέπει να 
βοηθήσουν τους άνεργους γονείς τους έτσι πέφτουν οι σχολικές τους επιδόσεις 
αφού ο αγώνας για τη διαβίωση δεν τους επιτρέπει να διαβάζουν, 
εγκαταλείπουν τις προσδοκίες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση απλά 
τις θεωρούν κούφιες. 
Τίθεται το ερώτημα λοιπόν: από πού θα αντλήσουν ελπίδες οι νέοι, όταν όλα 
γύρω τους καταρρέουν και οι πολιτικοί συνεχίζουν να τους κοροϊδεύουν;  
Για αυτό παρατηρούνται συνεχώς φαινόμενα αυτοκτονιών, ψυχολογικών 
προβλημάτων όπως είναι η κατάθλιψη και η μοναξιά, η στεναχώρια σε πολύ 
μεγάλο βαθμό. 
  
Από αυτό το σκηνικό δεν θα μπορούσαν να λείψουν φυσικά και τα φαινόμενα 
βίας που εξαθλιώνουν τελείως την ανθρώπινη προσωπικότητα. 
Εφόσον η καθημερινότητα των νέων έχει αλλάξει, σε πολύ μεγάλο βαθμό 
αντίστοιχα έχουν αλλάξει και οι συνήθειες τους.   
Οι νέοι σήμερα αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης – ψυχαγωγίας 
όπως είναι η βόλτα στο πάρκο, το ποδήλατο, οι συναντήσεις σε σπίτια. Το 
καλοκαίρι βλέπουμε στην παραλία νέους με το ποτό τους σε πλαστικό ποτηράκι 
και συνοδεία πασατέμπου να  κάθονται στα παγκάκια και να φλυαρούν. 
Ευτυχώς πάντα βρίσκονται τρόποι για να ξεπερνά ο άνθρωπος τα προβλήματά 
του και να επιβιώνει. Το σχολείο και η κοινωνία πρέπει να ενημερώνουν 
συνεχώς τους νέους για τις αιτίες που δημιούργησαν την γενικότερη κρίση 
παγκοσμίως και συγχρόνως να προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή της. Οι 
γονείς και οι νέοι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε προσπάθεια 
βελτίωσης προτείνοντας λύσεις για ένα καλύτερο και πιο ευτυχισμένο μέλλον. 
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ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ; 

Από τη μαθήτρια Ελπίδα Παπαδοπούλου 
 

 

τόπινγκ  ονομάζεται  η  παράνομη  
κατάχρηση  ουσιών  από  έναν  αθλητή  ή  
μία  αθλήτρια   με σκοπό  την  τεχνητή  και  
παράνομη  βελτίωση των επιδόσεών 

του/της. Η  πιο γνωστή  ουσία  ντόπινγκ  είναι  η 
μεθυλτριενολόνη  και  η μετριβολόνη, οι  οποίες  
και  οι δύο είναι  συνθετικό  ανδρογόνο  και  
ισχυρό  αναβολικό. 
 
Καθημερινά  χιλιάδες  αθλητές  από  όλο  τον  
κόσμο  χρησιμοποιούν  αυτή  την  ουσία   με  
στόχο  την  καλύτερη  απόδοσή  τους ,  καθώς  και  
την  νίκη  στο  άθλημα  το  οποίο  αγωνίζονται. 
Αυτά  τα  ντόπινγκ  που  ακούμε  πιο  συχνά,  
γίνονται αντιληπτά κατά  την  περίοδο  των  
Ολυμπιακών  Αγώνων. 

Πολλοί  Έλληνες αθλητές, μετά  από  εξετάσεις  
που έγιναν από  την ΔΟΕ (Διεθνής  Ολυμπιακή  
Επιτροπή) κατά  την  διάρκεια  των  Ολυμπιακών  
Αγώνων  διαπίστωσαν  πως  πάνω  από  30  
Έλληνες τη  χρονιά  2008  ήταν  θετικοί  σε  
παράνομες  ουσίες. Γενικότερα  όμως  πάρα  
πολλοί  αθλητές  παγκοσμίως, χρησιμοποιούν  
αυτές  τις   ουσίες, όμως  κανένας  ακόμα  δεν  
έχει  καταλάβει  το  γιατί. Παρακάτω  
αναφέρονται  κάποια  παραδείγματα  Ελλήνων  
αθλητών  που το έκαναν αυτό: Γιάννης 
Δρυμωνάκος, Δημήτρης Ρέγας, Τάσος Γκούσης, 
Φανή Χαλκιά. 
 
Ωστόσο πριν λίγες  εβδομάδες  ανακοίνωσαν  πως  
βρήκαν έναν  αθλητή  της  ποδηλασίας  θετικό  σε  
παράνομες  ουσίες. Στην αποκάλυψη ότι έκανε 
χρήση απαγορευμένων ουσιών, προκειμένου να 
ενισχύσει την απόδοσή του, για μεγάλο διάστημα 
της επαγγελματικής καριέρας του, προχώρησε ο 
Γερμανός ποδηλάτης, Στέφαν Σουμάχερ, σε 
συνέντευξή του. Επίσης  την αλήθεια αποφάσισε 
να ομολογήσει ο Λανς Άρμστρονγκ (γνωστός 

ποδηλάτης) πριν λίγο καιρό σχετικά με την χρήση 

απαγορευμένων ουσιών σε μία αμερικάνικη 
εκπομπή. Από  ότι  φαίνεται  ο  διεθνής  
ποδηλάτης  παραδέχθηκε  ο  ίδιος την  κατάχρηση  
απαγορευμένων  ουσιών  και  αναφέρει  πως  το  
ντόπινγκ  ήταν  μέρος  της  καθημερινότητάς  του 
σε  κάθε  αγώνα  του  και  ότι  δεν  έχει  νικήσει  
ποτέ  χωρίς  την  χρήση  απαγορευμένων  ουσιών. 
 

Πηγές 
http://www.axortagos.gr  
http://www.newsnow.gr  

http://el.wikipedia.org 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ 

Από τη μαθήτρια Χριστίνα Τατίδου 
 

 έννοια αθλητισμός προϋπήρχε από παλιά. "Νους υγιής εν σώματι υγιεί" έλεγαν 
οι Αρχαίοι. Με αυτό ήθελαν να πουν ότι η εκγύμναση του νου συνεπάγει ένα 
γυμνασμένο σώμα. Αυτά τα δύο μαζί επιφέρουν την τέλεια ισορροπία για ένα 

ανθρώπινο ον. 
Στην Αρχαία Ελλάδα ο 
αθλητισμός κατείχε 
σημαντική θέση στη 
κοινωνία. Στη 
διαπαιδαγώγηση των νέων 
ήταν αδιανόητο το γεγονός 
να μην υπήρχε η άθληση. 
Άλλωστε οι αρχαίοι 
προετοιμάζονταν από 
νεαρή ηλικία να 
πολεμήσουν για την 
πατρίδα τους στο στρατό. 

 

Με το πέρασμα των χρόνων οι άνθρωποι συνέχιζαν με ταχύτατους ρυθμούς να 
ενημερώνονται, να διαφωνούν, να συζητούν αλλά και να μοιράζονται την αγάπη τους 
για το ίδιο άθλημα. Ο αθλητισμός πλέον είχε βρεθεί καλά «κλεισμένος» στη ζωή τους. 
 
Όμως δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό δεν τους αρκούσε. Τα διάφορα μεγάλα, μικρά ή και 
ασήμαντα προβλήματα της καθημερινότητας των ανθρώπων, τους έκαναν να 
διαχώριζουν ομάδες, ιδέες, απόψεις. Ας σταθούμε όμως στις ομάδες. Οι άνθρωποι 
επέλεγαν και επιλέγουν με δικά τους, κάποιες φορές αλλόκοτα κριτήρια τις ομάδες. 
Μπορεί να παθιάζονται με μια ιδέα, μια άποψη ή και κάποια απόφαση μιας ομάδας. 
Όλα αυτά λοιπόν συνέβαλαν στο καταστροφικό αποτέλεσμα του φανατισμού. Οι 
ταραξίες συγνώμη, οι οπαδοί των γηπέδων έχουν ως σκοπό να δημιουργούν 
προβλήματα και να προκαλούν καταστροφές υποστηρίζοντας υπερβολικά μια ομάδα σε 
βάρος του αντιπάλου. 
 
Δυστυχώς ο φανατισμός έχει αναπτυχθεί και αναπτύσσεται σε τεράστιο βαθμό. Οι 
άνθρωποι δεν θα σταματήσουν ποτέ να κάνουν κάτι με υπερβολή.

Πηγές 
http://www.pentapostagma.gr/2012/03/blog-post_8590.html

ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ: 
ΈΝΑ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΟΝΟΙΚΟΚΥΡΗ 

Από το μαθητή Μενέλαο Πέτκο 
 

να έξυπνο σπίτι είναι ένα σπίτι που ενσωματώνει 
τη δυνατότητα ρύθμισης ορισμένων 
παραμέτρων. 

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει 
οποιοδήποτε σπίτι διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη. 
Μέσω αυτής, το 
εγκατεστημένο σύστημα 
έχει τη δυνατότητα να 

ρυθμίζει αυτόματα το 
περιβάλλον του σπιτιού, 
σύμφωνα με τις 
προκαθορισμένες 

επιθυμίες του σπιτονοικοκύρη. Οι ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους, 
λαμβάνοντας και αποστέλλοντας εντολές. Ειδικοί 
αισθητήρες κάνουν μετρήσεις στο περιβάλλον (π.χ. 

θερμοκρασία, στάθμη νερού, φως ημέρας, κίνηση 

ανθρώπων κ.τ.λ.) και ανάλογα με τις ρυθμίσεις που 
έχει κάνει ο χρήστης, οι συσκευές ανταποκρίνονται 
στις ρυθμίσεις αυτές. 

 
Μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων ο 
ιδιοκτήτης του σπιτιού μπορεί να ειδοποιηθεί για τις 
συνθήκες που επικρατούν στο σπίτι του, αλλά 
ταυτόχρονα να δώσει και κάποιες εντολές στις 

συσκευές. Επίσης οι συσκευές μπορούν να 
αισθανθούν την παρουσία του ιδιοκτήτη στο σπίτι ή 
στη γειτονιά και να ανταποκριθούν ανάλογα! 
 

Οι λειτουργίες που μπορεί να ενσωματώνει ένα 
"έξυπνο" σπίτι αφορούν στο σύνολο των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων (διασκέδαση, εργασία, 
καθημερινές ασχολίες), αφού το μοναδικό ουσιαστικό 

όριο είναι η ίδια η φαντασία μας. Για παράδειγμα, 

κατά τη διάρκεια του ύπνου το "έξυπνο" σπίτι θα 
μπορούσε να ελέγχει τη θερμοκρασία και να τη 
ρυθμίζει στη βέλτιστη για τον ιδιοκτήτη τιμή, να 

παρακολουθεί μέσω Internet το δελτίο καιρού ώστε 

Ν 

Η 

Έ 
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να σχεδιάζει το πότισμα ή μη του κήπου, να ρυθμίζει 
το ξυπνητήρι ανάλογα με το πρόγραμμα κάθε ατόμου, 
ακόμη και να θέτει σε λειτουργία οικιακές συσκευές 

με το βραδινό, φθηνό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος. 
Κατά την ώρα της αφύπνισης των κατοίκων, θα 
μπορούσε να δυναμώνει σταδιακά την ένταση του 
φωτισμού, να ρυθμίζει την τηλεόραση στο αγαπημένο 

τους πρωινό κανάλι και να προβάλλει τα νέα που τους 
ενδιαφέρουν και τα οποία εντόπισε κατά τη διάρκεια 
της νύκτας στο Internet. Όταν το σπίτι είναι άδειο, θα 
μπορούσε να σβήνει τα φώτα και να ρυθμίζει 

κατάλληλα τη θέρμανση ώστε να εξοικονομείται 
ενέργεια, αλλά και να ενεργοποιεί το σύστημα 
συναγερμού.  
Τέλος, όταν οι ιδιοκτήτες λείπουν για διακοπές, θα 
μπορούσε να ελέγχει την ομαλή λειτουργία κάθε 

υποσυστήματος και να αποστέλλει λεπτομερή 
μηνύματα μέσω e-mail στους ιδιοκτήτες, 
περιγράφοντας κάθε πρόβλημα που μπορεί να 
προκύψει. Σημαντικό, επίσης, στοιχείο της τεχνολογίας 

είναι ο απομακρυσμένος έλεγχος που προσφέρει, 
επιτρέποντας έτσι στους κατοίκους να επεμβαίνουν 
στη λειτουργία του από οποιοδήποτε μέρος του 
κόσμου. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

τηλεφώνου με αναγνώριση των φωνητικών εντολών 
που δίνονται ή με τη χρήση του αριθμητικού 

πληκτρολόγιου στις ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές. 
Εναλλακτικά, πολλά συστήματα προσφέρουν τον 
απόλυτο έλεγχο του σπιτιού μέσω του Διαδικτύου, με 

τη δημιουργία ενός εύχρηστου γραφικού 
περιβάλλοντος που αντιπροσωπεύει το σύνολο του 
οικιακού εξοπλισμού. 
 

Σε γενικές γραμμές, η 
τεχνολογία Smart 
Hοme μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για 

την αυτοματοποίηση 
ορισμένων 
καθημερινών 
λειτουργιών του 
σπιτιού ή για να κάνει 

πιο απλή τη χρήση και να αυξήσει τις δυνατότητες των 
υπαρχουσών οικιακών συσκευών. Παράλληλα, 
επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση του υφιστάμενου 
εξοπλισμού, αφού, για παράδειγμα, μία ταινία που 

εισάγεται σε κάποιο DVD Player στο σαλόνι, μπορεί να 
προβληθεί σε οποιαδήποτε συσκευή τηλεόρασης στο 
σπίτι. 

 

Για να στηθεί ένα δίκτυο αισθητήρων και 
ανταποκρινόμενων συσκευών σωστά, ώστε να έχουμε 

ένα έξυπνο σπίτι, απαραίτητη είναι μια σχετική μελέτη 
από ένα εξειδικευμένο μηχανικό, ώστε όλο το 
σύστημα να λειτουργεί αρμονικά και να μην 

παρουσιάζει δυσλειτουργίες. Επίσης το σύστημα θα 
πρέπει να στηθεί με τρόπο που θα είναι φιλικό προς 
τον χρήστη, ώστε να του διευκολύνει την καθημερινή 
ζωή και να μην τον δυσκολεύει και του κάνει πιο 

περίπλοκη τη ζωή.  
Προσωπικά πιστεύω πως το στήσιμο ενός έξυπνου 
σπιτιού είναι κάτι χρήσιμο και μπορεί να διευκολύνει 
τηνζωή του σύγχρονου ανθρώπου που ζει σε ένα σπίτι 

με πολλές και περίπλοκες συσκευές, αρκεί να γίνεται 
με μέτρο, ώστε να μην τον δυσκολεύει περισσότερο. 
Έτσι ενώ παλαιότερα λέγανε πως οι πολλές συσκευές 
περιπλέκουν τη ζωή του ανθρώπου, τώρα με το 
"έξυπνο σπίτι" απλοποιείται η ζωή του.  
 

Πηγές: 
http://www.epaggelmaties.com 

Έξυπνο Σπίτι - www.texnikh.gr - Google Sites 
 
  
 

 

 
  

Εναλλακτικές Διακοπές/Δράσεις και  αποδράσεις 

Από το μαθητή Μενέλαο Πέτκο 

Η ελληνική ύπαιθρος αναμένει τους ανυποψίαστους επισκέπτες και τους συνειδητοποιημένους φυσιολάτρες για να  αποκαλύψει τα εντυπωσιακά μυστικά της: ανυπέρβλητης 
ομορφιάς τοπία και μια πλούσια παλέτα χρωμάτων που ανταγωνίζεται τον πιο προικισμένο ιμπρεσιονιστή ζωγράφο. Απόδειξη ατράνταχτη ότι η Ελλάδα  αποτελεί προνομιακό 
προορισμό για διακοπές και αυτή την περίοδο του χρόνου. 

Οι αγροτικές ασχολίες δίνουν τον τόνο και καλούν τον επισκέπτη να συμμετάσχει στο πανηγύρι της γης. Το μάζεμα της ελιάς κυριαρχεί αυτόν τον καιρό, ενώ έχει ενσωματωθεί στο 
πλέγμα των τουριστικών δράσεων του αγροτουρισμού-οικοτουρισμού και ως εναλλακτική επιλογή των διακοπών κοντά στη φύση. Η συγκομιδή της ελιάς, γεωργική εργασία και 
οικονομική δραστηριότητα με μακραίωνη παρουσία στην Ελλάδα, μια κατεξοχήν ελαιοπαραγωγό χώρα, συγκαταλεγόταν μέχρι πρότινος σ τις αναζητήσεις και τα ενδιαφέροντα μόνο 
των λαογράφων και ιστορικών. 

Στις μέρες μας πια, πρότυπα αγροτουριστικά καταλύματα στην Εύβοια, τη Λέσβο, την Κρήτη, την Κάλυμνο, την Πάρο, την Κεφαλλονιά, την Καλαμάτα, τα Κύθηρα κ.ά. προσφέρουν 
στους φιλοξενούμενούς τους τη δυνατότητα  συμμετοχής στο μάζεμα της ελιάς, στο πλαίσιο ενός οδοιπορικού σε δραστηριότητες και αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής. Σε ένα 
περιβάλλον λιτό αλλά άνετο, με τοπικό χρώμα, και για αυλή τους απέραντους ελαιώνες, ο επισκέπτης ανανεώνει τη γνωριμία του με  τη φύση και έρχεται σε επαφή με όλη τη 
διαδικασία της συγκομιδής. Έτσι, μπορεί ο καθένας, εφόσον το επιθυμεί, να μαζέψει τις ελιές με κάποια από τις πανάρχαιες μεθόδους συλλογής τους, βοηθώντας από μια μέρα έως 
και κάποιες εβδομάδες. Στη συνέχεια, θα μεταφέρει τις ελιές στο παραδοσιακό ελαιοτριβείο, όπου  θα μυηθεί στον παραδοσιακό τρόπο εξαγωγής του πολύτιμου 
ελαιόλαδου, ώσπου αυτό να τρέξει ολόχρυσο και οι μυρωδιές του λιοτριβιού να ξεχυθούν.  

Κάθε εποχή, πανέμορφα μέρη κατά μήκος της χώρας προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες και στιγμές σε όλους εκείνους που λατρεύουν την ένταση και φλερτάρουν αδιάκοπα με την 
περιπέτεια. Το καλοκαίρι η Ελλάδα με τα δεκάδες νησιά και τις εκατοντάδες εκπληκτικές παραλίες της, αποτελεί ένα μοναδικό υδάτινο κόσμο, που μπορείτε να χαρείτε μέσα από 
πλήθος δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους, όπως ιστιοπλοΐα, θαλάσσια σπορ, κολύμβηση, καταδύσεις, θαλάσσιο σκι, windsurf και πολλά άλλα. Σχεδόν κάθε παραθαλάσσια 
περιοχή στη χώρα διαθέτει υποδομές για δραστηριότητες που οδηγούν την αδρεναλίνη στα ύψη. Στα νησιά όμως του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους, ο επισκέπτης μένει 
πραγματικά έκπληκτος τόσο από το επίπεδο των υποδομών και το πλήθος των δραστηριοτήτων που μπορεί να απολαύσει.   

Οι καλοκαιρινές διακοπές στην Πάρο αποκτούν μια συναρπαστική διάσταση όταν συνδυάζονται με θαλάσσιες δραστηριότητες. Beach soccer, beach volley, καταδύσεις, θαλάσσιο 
ποδήλατο, ιστιοπλοΐα, νεροτσουλήθρες, θαλάσσιο σκι, υποβρύχιο ψάρεμα, kayak και surfing  είναι τα πιο δημοφιλή για να δοκιμάσετε τις αντοχές σας και να οδηγηθείτε σε ένα 
ολοήμερο πάρτι αδρεναλίνης! 

Παράλληλα, για τους λάτρεις της δράσης και των καταδύσεων, ο βυθός της Σαντορίνης προσφέρει μοναδικές υποβρύχιες εμπειρίες, καθώς διαθέτει μερικά από τα καλύτερα 
καταδυτικά σημεία σε ολόκληρες τις Κυκλάδες, όπως οι άκρες της Καλντέρας και οι υποθαλάσσιες περιοχές της Παλαιάς και Νέας Καμένης. 

Η κοσμοπολίτικη Μύκονος, με τους ισχυρούς της ανέμους, αποτελεί παράδεισο εκείνων που αγαπούν το surf και την ιστιοπλοΐα. Το νησί διαθέτει δεκάδες παραλίες για surfing· 
ωστόσο  καλύτερες θεωρούνται οι πιο ερημικές. Επιλέξτε ανάμεσα στον Κόρφο, τη Φτελιά τη Μεγάλη Άμμο και τον Καλαφάτη, όπου μπορείτε να κάνετε και μαθήματα. Εκτονωθείτε 
παίζοντας τένις και μίνι γκολφ στον Άγιο Στέφανο, beach volley στην Αγία Άννα ή κάνοντας αλεξίπτωτο θαλάσσης και jet ski στην Ελιά και στον Καλαφάτη. 

Από τα αθλήματα δράσης δε θα μπορούσε να λείπει ο πρωταγωνιστής των τελευταίων ετών,  η αναρρίχηση στην Κάλυμνο. Σε αυτό το μικρό αυτό νησί, που βρίσκεται ανάμεσα στην 
Κω και στη Λέρο, η αναρρίχηση βράχου αποτελεί μια εμπειρία που μπορούμε να βιώσουμε καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο  Σεπτέμβριος, μάλιστα, θεωρείται ένας από 
τους ιδανικότερους μήνες, καθώς συνδυάζει τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες για αναρρίχηση με την ευχάριστη θερμοκρασία της θάλασσας για κολύμβηση και θαλάσσια σπορ.  

 

Πηγές 
http://www.visitgreece.gr 

 

http://www.epaggelmaties.com/
https://sites.google.com/site/texnikhgr/the-team
http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands/cyclades/paros
http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands/cyclades/santorini
http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands/cyclades/mykonos
http://www.visitgreece.gr/el/activities/land_sports/rock_climbing_on_kalymnos
http://www.visitgreece.gr/#&slider1=2
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  Χ Ρ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ   

 1 Απριλίου 1955 Η οργάνωση ΕΟΚΑ ξεκινά ένοπλο αγώνα για την ανεξαρτησία της Κύπρου από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 2 Απριλίου 1805 Γεννιέται στη Δανία ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 

 3 Απριλίου 1990 Ο καρδιοχειρούργος Γ. Τόλης πραγματοποιεί την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα. 

 4 Απριλίου 1949 Υπογράφεται η ιδρυτική πράξη του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. 

 6 Απριλίου 1896 Κηρύσσεται η έναρξη των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων της σύγχρονης εποχής στην Αθήνα.  

 6 Απριλίου 1941 Η Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα. Ο Ελληνικός Στρατός εγκαταλείπει το μέτωπο στην Βόρειο Ηπειρο.  

 10 Απριλίου 1821 Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε' απαγχονίζεται στην κεντρική είσοδο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ως αντίποινα για την Ελληνική 

Επανάσταση. 

 10 Απριλίου 1896 Ο Σπύρος Λούης στέφεται Ολυμπιονίκης στο Μαραθώνιο. 

 11 Απριλίου 1905 Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν δημοσιεύει άρθρα όπου διατυπώνει τη Θεωρία της Σχετικότητας. 

 12 Απριλίου 1961 Ο Γιούρι Γκαγκάριν γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που ταξιδεύει στο διάστημα. 

 13 Απριλίου 1204 Κατά την Δ' Σταυροφορία οι σταυροφόροι καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη. 

 14 Απριλίου1912 Στο παρθενικό του ταξίδι, το υπερωκεάνιο Τιτανικός συγκρούεται με παγόβουνο στο Βόρειο Ατλαντικό, παρασύροντας στο θάνατο 1500 

επιβάτες. 

 17 Απριλίου1961 O Μάνος Χατζιδάκις βραβεύεται με το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για το τραγούδι "Τα παιδιά του Πειραιά" που ακουγόταν στην ταινία “Ποτέ 

την Κυριακή” του Ζιλ Ντασέν. 

 21 Απριλίου1967 Εκδηλώνεται στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα, που θα αποτελέσει την αρχή της επτάχρονης Χούντας των Συνταγματαρχών. 

 23 Απριλίου1827 Πεθαίνει ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. 

 24 Απριλίου 2004 Το Σχέδιο Ανάν για λύση του Κυπριακού απορρίπτεται από τους Ελληνοκύπριους με 76%. 

Από το μαθητή Μενέλαο Πέτκο 
Πηγή: www.el.wikipedia.gr 

ΕΕλλεεύύθθεερρηη  ΏΏρραα  
Από τους μαθητές Γιώργο Νομικό και Αλέξανδρο Πιτσούλη 
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http://el.wikipedia.org/wiki/1955
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%9F%CE%9A%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
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http://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%27
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ΑΑννέέκκδδοοτταα  

Από το μαθητή Αναστάσιο Προκόβα 

 

❶ Ήταν ένας ελέφαντας και ένα μυρμήγκι και είχαν μόνο ένα εισιτήριο 

για το σινεμά. 

- Μην σε νοιάζει, λέει ο ελέφαντας, θα σε κρύψω πίσω από το αυτί μου 

για να μην σε δουν. 

Πάει ο ελέφαντας να μπει στο σινεμά: 

- Γεια σας, λέει ο τύπος που ελέγχει 

τα εισιτήρια. 

- Γεια σας, λέει ο ελέφαντας. 

- Μόνος σας είστε; 

- Ναι, είμαι μόνος μου. 

- Και αυτός πίσω από το αυτί σας 

ποιος είναι; 

Πάνε πάλι πίσω. 

- Θα σε κρύψω στην προβοσκίδα μου, 

λέει ο ελέφαντας. 

Ξαναπηγαίνουν στο σινεμά: 

- Γεια σας, λέει ο τύπος που ελέγχει τα εισιτήρια. 

- Γεια σας, λέει ο ελέφαντας. 

- Μόνος σας είστε; 

- Ναι, είμαι μόνος μου. 

- Και αυτός στην προβοσκίδα σας ποιος είναι; 

Πάνε πάλι πίσω. 

- Να δοκιμάσουμε να σε κρύψω εγώ κάπου; ρωτάει ο μυρμήγκι. 

- Ναι, αλλά δεν νομίζω να πετύχει, λέει ο ελέφαντας. 

Πιάνει το μυρμήγκι και τυλίγει τον ελέφαντα με αλουμινόχαρτο. 

Πάνε πάλι στο σινεμά: 

- Γεια σας, λέει ο τύπος που ελέγχει τα εισιτήρια. 

- Γεια σας, λέει το μυρμήγκι. 

- Μόνος σας είστε; 

- Ναι, είμαι μόνος μου.  

- Και αυτό εδώ τί είναι; 

- Μυστήριος είσαι, ρε φίλε! λέει το μυρμήγκι. Να μην φέρω και ένα 

σαντουιτσάκι για το διάλειμμα; 

❷ Υπήρχε κάποτε κάποιος ο οποίος είχε ψείρες. Ρώτησε λοιπόν έναν 

γνωστό του πως θα απαλλαγεί από αυτές. 

Θα πας στο σπίτι σου και θα ανοίξεις τον φούρνο, θα βάλεις το κεφάλι 

σου μέσα και θα τον ανάψεις στους 250 βαθμούς. Με τόση ζέστη οι 

ψείρες θα αναγκαστούνε να φύγουνε. Πήγε λοιπόν ο τύπος και έκανε 

ό,τι ακριβώς του είπε ο φίλος του. Καθώς ψηνότανε το κεφάλι του, 

κατεβαίνει στη μύτη του η αρχηγός ψείρα και του λέει.  

-Άστα μεγάλε, εδώ περνάμε φίνα. Κάνουμε μπάνιο, σάουνα, χαμάμ. Την 

επομένη λέει στο φίλο του τι έγινε.  

-Η συνταγή που θα σου δώσω τώρα είναι αλάνθαστη. Θα πας σπίτι και 

θα ανοίξεις τον καταψύκτη, και θα βάλεις το κεφάλι σου μέσα. Ε...με 

τόσο κρύο σίγουρα θα φύγουν.  

Πήγε λοιπόν σπίτι και έκανε πάλι ότι του είπε. Και ενώ το κεφάλι του 

είχε σχεδόν παγώσει, κατεβαίνει πάλι η αρχηγός ψείρα και του λέει. 

-Πως πάει ρε μεγάλε...Εμείς εδώ είμαστε σε χειμερινές 

διακοπές...Κάνουμε σκι, παίζουμε χιονοπόλεμο, φτιάχνουμε 

χιονάνθρωπους.... 

Τι να κάνει λοιπόν, πάει στο φίλο του και του λέει πάλι τι έγινε. 

-Αυτή τη φορά όμως, του λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχουμε. 

Τώρα που θα φύγεις αποδώ, τον πρώτο που θα συναντήσεις με πολλά 

μαλλιά και γένια, να έχει και κάνα χρόνο να κάνει μπάνιο, θα τον 

αρχίσεις στο ξύλο... μπουνιές, κλωτσιές, και προπάντων κεφαλιές. Έτσι 

θα φύγουν απ’ το δικό σου κεφάλι και θα πάνε στο δικό του. 

Βρίσκει λοιπόν κάποιον με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και χωρίς 

δεύτερη κουβέντα τον αρχίζει στο ξύλο...Μπουνιές, κουτουλιές...τον 

αφήνει αιμόφυρτο και αναίσθητο κάτω. Κατεβαίνει λοιπόν πάλι η 

αρχηγός ψείρα στη μύτη του και του λέει.. 

-Μπράβο ρε μεγάλε...τον έσκισες στο ξύλο... αλλά και εμείς δεν 

κάτσαμε με σταυρωμένα τα χέρια. Όση ώρα τον έδερνες εσύ, εμείς του 

πήραμε 100 ομήρους.....  

 ❸ Δύο μυρμήγκια κάνουν ποδήλατο στην έρημο. Σε μια στιγμή,  το ένα 

σταματάει ξαφνικά. - "Γιατί σταμάτησες;", ρωτάει το μυρμήγκι το φίλο 

του. Και εκείνος του απαντά: - "Μπήκε μια μύγα 

στο μάτι μου!" 

❹ Μια φορά συναντηθήκανε οι ελέφαντες με τα 

μυρμήγκια για να παίξουν ποδόσφαιρο. Αρχίζει ο 

αγώνας και σε μια στιγμή ένας ελέφαντας πατάει 

κατά λάθος ένα μυρμήγκι και το λιώνει. Έρχεται ο αρχηγός των 

μυρμηγκιών και λέει στον ελέφαντα: 

- Θέλεις να παίξουμε και εμείς έτσι;  
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