ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Δραστηριότητες για μαθητές των τάξεων E΄και ΣΤ’ Δημοτικού
Στις δραστηριότητες του δεύτερου μέρους, που αφορούν μαθητές Ε΄ και
Στ΄ Δημοτικού, οι μαθητές εργάζονται ομαδικά. Αξιοποιούνται οι κλίσεις
όλων των μαθητών που εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα
αιτούμενα. Υπάρχουν στοιχεία διαθεματικής προσέγγισης των
ζητημάτων. Οι ίδιες ή παρόμοιες δραστηριότητες μπορούν να
αποτελέσουν και κατά την περίοδο των διακοπών μια ευχάριστη και
δημιουργική ασχολία, με τη διαφορά ότι τότε η ενασχόληση θα είναι
ατομική. Παρακάτω ακολουθούν συνοπτικά, χρήσιμες οδηγίες
αριθμητικής με παραδείγματα, που καλό είναι να μελετηθούν, γιατί θα
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των ερωτημάτων. Είναι επανάληψη. Για
τα υπόλοιπα θέματα, οι μαθητές θα καταφύγουν στην βιβλιοθήκη του
σχολείου, στο διαδίκτυο ή στα βιβλία τους. Οι πρώτες 12 δραστηριότητες
σχετίζονται με την ύλη της ‘Ε Δημοτικού. Οι υπόλοιπες 12 βασίζονται στην
ύλη της ‘ΣΤ Δημοτικού
ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
1. Βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας και της κατανόησης κειμένων.
2. Εφαρμογή των διδαγμένων αριθμητικών πράξεων και άσκηση των
δεξιοτήτων αυτών μέσω της επίλυσης προβλημάτων.
3. Παραγωγή λόγου μέσω ερωτημάτων που χρειάζονται απαντήσεις.
4. Ιστορία και μυθολογία.
5. Γεωγραφία.
6. Ζωγραφική.
7. Δραματοποίηση και τραγούδι, λαϊκή σοφία.
8. Τέρψη
Θεματικοί άξονες είναι οι παρακάτω:
Περιβάλλον, οικολογία, ελληνικός πολιτισμός, ελληνική ιστορία,
φιλοζωία, κοινωνικός προβληματισμός, προστασία της φύσης,
καταναλωτισμός, εθελοντισμός κ.α.
Για περισσότερες πληροφορίες κον Νεσλεχανίδη Χαράλαμπο
Σχολική χρονιά 2011-12

Xρήσιμες σημειώσεις στην αριθμητική
Πολλαπλασιασμός και διαίρεση ακεραίου αριθμού με κλάσμα:
1. Πολλαπλασιασμό κάνουμε και όταν μας δίνεται η τιμή της ακέραιης μονάδας και
ζητούμε την τιμή ενός μέρους (κλάσματος ) της ακέραιης μονάδας.
Παράδειγμα : 1 κιλό μήλα έχει 80 λεπτά το
1\2 του κιλού μήλα έχει 80x1/2 = 80/2 = 40 λεπτά
2. Όταν η τιμή της μιας ακέραιης μονάδας είναι κλάσμα και ζητούμε την τιμή ενός
μέρους (κλάσματος )της ακέραιης μονάδας , πολλαπλασιάζουμε κλάσμα επί
κλάσμα.
Παράδειγμα : Ένα κουτί περιέχει 1/2 κιλού πορτοκαλάδα
Μισό (1/2) κουτί περιέχει 1/2x1/2=1/4 του κιλού πορτοκαλάδα
Διαίρεση κάνουμε και όταν γνωρίζουμε την τιμή ενός μέρους (κλάσματος ) της ακέραιης
μονάδας και ζητούμε την τιμή της μονάδας.
Παράδειγμα: Πλήρωσα 40 λεπτά για 1\2 του κιλού μήλα. Το ένα κιλό έχει
40:1/2=40x2/1=80/1=80 λεπτά .
Προβλήματα με ποσά ανάλογα και αντίστροφα:
Πρόβλημα: Τα πέντε μολύβια στοιχίζουν 200 λεπτά. Πόσο στοιχίζουν τα 8 μολύβια;
Τρόπος επίλυσης με την αναγωγή στη μονάδα: Αφού τα πέντε μολύβια κοστίζουν 200 λεπτά
το ένα μολύβι στοιχίζει 200/5=40 λεπτά. Τα 8 μολύβια 40x8=320 λεπτά
Τρόπος επίλυσης με την απλή μέθοδο των τριών: Λέγεται έτσι, γιατί μας δίνονται τρία ποσά
και μας ζητείται το τέταρτο ποσό. Τα ποσά γενικά είναι μεταξύ τους ανάλογα ή
αντίστροφα. Στην περίπτωση μας τα ποσά είναι ανάλογα γιατί όσα περισσότερα μολύβια
αγοράσουμε τόσο περισσότερα χρήματα θα πληρώσουμε. Γράφουμε:
5 μολύβια 200 λεπτά
8 μολύβια Χ;
-------------------------------Για να βρούμε τον άγνωστο Χ, όταν τα ποσά είναι ανάλογα , πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό
που είναι πάνω από το X επί το κλάσμα των δυο άλλων ποσών αντεστραμμένο .
Έτσι έχουμε : X= 200x8/5=320 λεπτά

Τρόπος επίλυσης με τις αναλογίες:
Κάνουμε τον πίνακα των ποσών:

Ποσά

Τιμές

Μολύβια

5

8

Λεπτά

200

X

Συγκρίνουμε τα ποσά {μολύβια και λεπτά}, όπως πριν: Διπλάσια μολύβια, διπλάσια λεπτά.
Άρα τα ποσά είναι ανάλογα. Στα ανάλογα ποσά, οι λόγοι των αντίστοιχων τιμών τους είναι
ίσοι. Έτσι σχηματίζεται η αναλογία:
5/200=8/X
Ξέρουμε ότι σε κάθε αναλογία το γινόμενο των άκρων όρων της, ισούται με το γινόμενο
των μέσων όρων της. Έτσι έχουμε:
5xX=200x8
Εκτελούμε τις πράξεις:
5xX = 1.600
Για να βρούμε το X διαιρούμε το 1.600 δια του 5, δηλαδή:
X =1.600/5 και X = 320 λεπτά
Παράδειγμα προβλήματος με ποσά αντίστροφα :
Πρόβλημα: 8 εργάτες τελειώνουν ένα έργο σε 6 ημέρες. Οι 12 εργάτες σε πόσες ημέρες θα
το τελειώσουν ;
Με την αναγωγή στη μονάδα :
Αφού οι 8 εργάτες τελειώνουν το έργο σε 6 ημέρες,
Ο 1 εργάτης τελειώνει το έργο σε 6x8 = 48 ημέρες,
και οι 12 εργάτες τελειώνουν το έργο σε 48:12 = 4 ημέρες.
Με την απλή μέθοδο των τριών:
Κάνουμε την κατάταξη:

8 εργάτες

τελειώνουν σε 6 ημέρ.

12 εργάτες
X;
-------------------------------------------------------Συγκρίνοντας τα ποσά βρίσκουμε ότι είναι αντίστροφα, γιατί οι διπλάσιοι εργάτες εκτελούν
μια εργασία στις μισές ημέρες, ή οι μισοί εργάτες εκτελούν μια εργασία στις διπλάσιες
ημέρες.
Για να βρούμε τον άγνωστο X όταν τα ποσά είναι αντίστροφα, πολλαπλασιάζουμε τον
αριθμό που είναι από πάνω του επί το κλάσμα των δύο άλλων ποσών όπως είναι.
Δηλαδή έχουμε X=6x8/12 = 48/12 = 4 ημέρες

Με αναλογίες και εξίσωση :
Εργάτες
Ημέρες

Ποσά
8
6

Τιμές
12
X;

Όταν τα ποσά είναι αντίστροφα, τα γινόμενα των αντίστοιχων ποσών είναι ίσα, δηλαδή
σχηματίζεται η εξίσωση:
12xX =6x8
Λύνοντας έχουμε:
12xX = 48, οπότε X = 48 / 12 και X = 4

Η γιορτή του Γιαννάκη Φρονιμάκη
Στο πάρτι γενεθλίων του Γιαννάκη Φρονιμάκη
ήρθαν και οι 24 συμμαθητές του. Αγαπητός ο
Γιαννάκης, και με το παραπάνω υποψιάζεστε.
Η καλή του μητερούλα θέλησε να ετοιμάσει
μια υπέροχη γιορτή για το βλαστάρι της, και
μέρες πριν άρχισε τις προετοιμασίες του
σαλονιού πρώτα, πριν περάσει στην κουζίνα.
Καθάρισε όλο το σπίτι με αρωματικό
απορρυπαντικό, έπλυνε και σιδέρωσε
κουρτίνες, διακοσμητικά, χαλιά, έβγαλε το καλό σερβίτσιο, ενώ έδωσε έναν
αγώνα ταχύτητας στην κουζίνα, για την παρασκευή γλυκών και άλλων
εδεσμάτων. Έπρεπε να περιποιηθεί τον λατρευτό της καμάρι, και τους
συμμαθητές του. Τέλος, την ημέρα της γιορτής, ντύθηκε με το καλό της
ταγιέρ, του γνωστού οίκου «Trehagireue», άναψε όλα τα φώτα, γεμάτη
προσμονή, για να υποδεχτεί τους «υψηλούς» επισκέπτες. Η τούρτα
πανέτοιμη, με τα κεράκια της. Μπορείτε να βοηθήσετε λιγάκι στον
υπολογισμό την ηλικίας του Γιαννάκη, αν γνωρίζετε ότι αυτός γεννήθηκε την
24-6-2001, ενώ η ημέρα που έγινε η εκδήλωση - το πάρτυ γενεθλίων του
δηλαδή – ήταν την 12-7-2012. Πόσα κεράκια έσβησε; Και ως εδώ όλα πήγαν
καλά. Όμως, όταν άρχισε το γλέντι, κάτι δεν πήγαινε καλά! Οι συμμαθητές
όρμησαν στη μητέρα του Γιαννάκη για να αποσπάσουν μέρος της
γλυκύτατης «λείας» τους και του πολύχρωμου ζαχαρωτού της τούρτας. Αυτό
είχε ολέθρια αποτελέσματα. Η κυρία Φρονιμάκη, μην προλαβαίνοντας να
εξυπηρετήσει το πολύβουο μελίσσι, κατάφερε να λερώσει με σοκολάτα το
καλό της φόρεμα. Ο Γιαννάκης, σπρωγμένος, έπεσε με τα μούτρα στην
τούρτα {όμως ήταν μια γλυκιά εμπειρία για αυτόν}. Ο συμμαθητής του
Μανούσος Βουλιμάκης, βούτηξε στο ζαχαρωτό, και οι περισσότεροι άφησαν
από ένα δαχτυλικό αποτύπωμα πάνω στην τούρτα. Σύντομα όμως, χάρη του
κοινού γλυκού σκοπού, αποκαταστάθηκε η τάξη και άρχισε η γλυκιά
μοιρασιά. « Ήταν μια εργώδης διαδικασία!» μονολογούσε η μητέρα του
Γιαννάκη. Όλα πήγαιναν μετά καλά, και η μουσική έπαιζε στη διαπασών, με
κάποιες μικρές λεπτομέρειες βέβαια που φάνηκαν προς το τέλος της
γιορτής. Η μητέρα του Γιαννάκη, ευγενής και διακριτική, άφησε τους
νεαρούς φίλους να διασκεδάσουν μόνοι. Στο τέλος έγινε ο απολογισμός. Οι
νεαροί συμμαθητές του Γιαννάκη, φεύγοντας από το σπίτι, το άφησαν

αγνώριστο, σχεδόν σαν να είχε βομβαρδιστεί. Λερωμένα χαλιά, χυμένος
χυμός στην κουρτίνα, σπασμένο σερβίτσιο πάστας, πάτωμα να κολλά από
σαντιγύ, δαχτυλιές σοκολάτας στον τοίχο, απίστευτη μετακίνηση επίπλων
που θύμιζε μετακόμιση, χαλασμένο ηχοσύστημα, κομμένο το κορδόνι της
κουρτίνας. Όταν επέστρεψε ο λεβέντης Κρητικός πατέρας του Φρονιμάκη,
είπε με άψογη κρητική προφορά, αστειευόμενος: «Τι επάθανε επαέ τα
κοπέλια; Ίντα εκάνανε; Παίξανε μπαλωθιές;». Ήταν βέβαια δικαιολογημένο
το σχόλιό του, φυσικά πολύ επιεικές. Το χειρότερο όμως όλων ήταν, το
γεγονός ότι άρρωστη κυρία του κάτω ορόφου υπέφερε και υπέμεινε το
μαρτύριο των θορύβων, των χαχανητών και της μουσικής στη διαπασών,
που επέτεινε το μαρτύριο της αρρώστιάς της. Παρομοίως, το ίδιο υπέστησαν
και οι γείτονες. Ο πατέρας του Γιάννη πλήρωσε τελικά για την
αποκατάσταση των ζημιών συνολικά 200 ευρώ. Από αυτά, το 1/10 για
απορρυπαντικά, τα 4/10 για καθαρισμό του χαλιού και τα 2/4 για την
επισκευή του ηχοσυστήματος. Βρείτε το σύνολο των εξόδων ανά κατηγορία.
Συζητήστε με την ομάδα σας και ετοιμάστε κατάλογο με τα αρνητικά και
θετικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των συμμαθητών του Γιαννάκη.
Απαντήστε ετοιμάζοντας κατάλογο με αποδεκτή συμπεριφορά των μαθητών
σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, προς το κοινό και τους δασκάλους.
Πώς κατά τη γνώμη σας πρέπει να επιμερίσουμε την ευθύνη για την
εκμάθηση αποδεκτών ρόλων; Θα πρέπει να ανήκει αυτή η ευθύνη στο
σχολείο αποκλειστικά ή και στην οικογένεια του κάθε μαθητή;
Ετοιμάστε ένα κωμικό δρώμενο με τις απαράδεκτες συμπεριφορές των
συμμαθητών και την άποψη του Κρητικού πατέρα του Γιαννάκη.
Ζωγραφίστε το σπίτι και το Γιαννάκη, πριν και μετά την εορταστική
εκδήλωση.
Μπορείτε στο πλαίσιο της γραπτής έκφρασης να γράψετε τις σκέψεις σας
για την κοινωνική ζωή και τους όρους αυτής.
Βρείτε στο χάρτη το νησί της Κρήτης, τους νομούς και τις πρωτεύουσες των
νομών. Αφηγηθείτε σε συντομία τι γνωρίζετε για τον αρχαίο πολιτισμό των
Μινωιτών, το ταξίδι του Θησέα στην Κρήτη, όπως και το σκοπό αυτού. Τι
ήταν η Ευρώπη; Βρείτε φωτογραφίες και υλικό από τους αρχαιολογικούς
χώρους της Κρήτης και δημιουργείστε έναν πίνακα «κολλάζ», με εικόνες από
την Κρήτη του χθες και του σήμερα.

Ο Φίλιππας
Ο νεαρός Φίλιππας είναι ένας αδέσποτος σκύλος που ζει σε
σιδηροδρομικό σταθμό, κόμβο του ΟΣΕ. Γεννήθηκε μια βροχερή, κρύα
νύχτα του φθινόπωρου, που μαινόταν καταιγίδα. Τον πρώτο καιρό ζούσε
με τη μητέρα του, που ήταν κι αυτή μια χαριτωμένη αδέσποτη σκυλίτσα.
Ήταν τότε ένα όμορφο αμέριμνο κουταβάκι. Ώσπου μια μέρα «ήρθε η
ώρα». Ο Φίλιππας βρέθηκε μονάχος να τριγυρίζει στο σταθμό και να
αναζητά την τύχη του. Κανείς δε γνωρίζει τι απέγινε η μητέρα του
Φίλιππα.

Όμως, πριν τον αποχωρισμό, ο Φίλιππας είχε ήδη αποκτήσει γερά
δοντάκια, ήταν υγιής, και σαν να άκουσε μια ευχή: «ΓΑΒ ...Μπορείς τώρα
να αναζητήσεις την τύχη σου μοναχό σου». Ο Φίλιππας, ντροπαλός στην
αρχή και ακατάδεχτος, γύριζε άσκοπα, εξερευνώντας τον καινούριο του
κόσμο. Αργότερα, όταν άρχισε πλέον να πεινά και μη βρίσκοντας τροφή,
προσπαθούσε κοιτάζοντας με μια απεγνωσμένη βουλιμία τα
μικρογεύματα των επιβατών του τρένου, να χορτάσει την πείνα του. Με τα
λυπημένα του μάτια κοίταζε τον κάθε επιβάτη, και επαιτούσε λίγη τροφή!
Κάποτε, κάποια ανθρώπινη λιχουδιά θα κατέληγε στην πεινασμένη του
κοιλίτσα! Πλησίασε μια επιβάτιδα, και το πρώτο μικρογεύμα έπεσε σα
θείο δώρο απ΄τον ουρανό! Τεντώθηκε και το άρπαξε γρήγορα πηδώντας,

ανάγοντας σε αξία αυτό το λιγοστό φαγητό. Έτσι ο Φίλιππας έμαθε να ζει.
Αυτός, και ακόμα δύο φίλοι του. Ευτυχώς, δεν ήταν και μόνος. Ήταν όμως
ο νεαρότερος και ο πιο λαίμαργος. Ο μαλλιαρός φίλος του, αρχηγός της
παρέας, κοιμόταν παράμερα σε μια γωνιά, δοκιμασμένος στο χρόνο. Ήταν
ένα έμπειρο και κακοπαθημένο σκυλάκι, μόνιμος κάτοικος του σταθμού
εδώ και πολύ καιρό. Έτσι, ο Φίλιππας μεγάλωνε, μεγάλωνε…, και κατά
πληροφορίες του φιλόζωου Σταθμάρχη, ήταν πλέον 6 μηνών και 20
ημερών. Η ημέρα που φωτογραφήθηκε ο Φίλιππας ήταν η 10-4-2011.
μπορείτε να υπολογίσετε πότε γεννήθηκε; Όταν γεννήθηκε είχε βάρος
350 γραμμάρια. Πόσο βάρος κέρδισε κατά τη διάρκεια της εξάμηνης ζωής
του, αν τη μέρα που φωτογραφήθηκε είχε βάρος 10 κιλά και 230
γραμμάρια; Ο μικρός μαλλιαρός φίλος του, που κοιμάται στη γωνία και
είναι ο αρχηγός των σκύλων του σταθμού, γεννήθηκε την 15-9-2002.
Πόσων ετών είναι σήμερα; Όταν γεννήθηκε είχε βάρος 280 γραμμάρια,
όταν φωτογραφήθηκε είχε βάρος 6 κιλά και 200 γραμμάρια. Πόσο βάρος
πήρε από τότε που ήταν κουταβάκι;
Μπορείτε με την
ομάδα σας να
συζητήσετε για τις
συνήθειες των
σκύλων αυτών;
Να αφηγηθείτε
ένα περιστατικό
που συνέβη με το
δικό σας σκύλο, ή
με ένα σκύλο της
γειτονιάς.
Να γράψετε για
τη ζωή ενός
αδέσποτου
σκύλου, που
εγκαταλείφθηκε
από το αφεντικό
του. Πόσο
πολιτισμένη

μπορεί να είναι μια τέτοια πράξη;
Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα της εγκατάλειψης
κατοικίδιων ζώων;
Σχεδιάστε τον Φίλιππα.
Ποιες παροιμίες και γνωμικά γνωρίζετε για σκύλους ή και γάτες;
Ποια πρέπει να είναι η υπεύθυνη στάση ενός κατόχου σκύλου, και της
πολιτείας απέναντι στα αδέσποτα σκυλιά; Μήπως έχουμε μια ζοφερή
εικόνα στη διαχείριση αυτού του προβλήματος;
Nα τι οφείλει να πράττει ο κάτοχος σκύλου:
1. Να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του σκύλου…
2. Να μεριμνά για την ευζωία του .
3. Να εφοδιάζεται με το βιβλιάριο υγείας του σκύλου του, το οποίο
υποχρεούται να φέρει μαζί του.
4. Να μην τον εγκαταλείπει.
5. Να μεριμνά για τον καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματά
του.
6. Να εκτελεί τον περίπατο του με συνοδό, και έχοντας το σκύλο δεμένο.
7. Να κρατάει τον σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή
απόσταση απ΄αυτόν.

Xαράλαμπος Μπακλαβάς
Ο συμπαθέστατος ροδομάγουλος μαθητής Χαράλαμπος Μπακλαβάς,
τρώγοντας συχνά πυκνά σουβλάκια, γαριδάκια, πατατάκια, σοκολατίτσες
και άλλα παρόμοια, εμφάνισε κοιλίτσα και κόπωση. Στην πρώτη του
μάλιστα εξέταση, ο παιδίατρος βρήκε αυξημένη χοληστερίνη,
ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα με σπουδή στην αγαπημένη του
μητερούλα. Βέβαια, να εξηγήσουμε ότι ο Χαράλαμπος δεν έπαιζε
καθόλου, καθόταν στο γραφείο του, στον υπολογιστή και στην τηλεόραση
αρκετές ώρες καθημερινά, άρα δε γυμναζόταν, παρά μόνο στο δίωρο του
σχολικού προγράμματος του μαθήματος της γυμναστικής. Ανεπαρκής
χρόνος, θα συμφωνήσετε.
Έτσι, μέσα σε ένα χρόνο πήρε 10 κιλά και 400 γραμμάρια, όπως είπε ο
παιδίατρος, ο οποίος κατ΄έτος σημειώνει το βάρος και το ύψος του
Μπάμπη. Επίσης, ο Μπάμπης είχε ύψος 1 μέτρο, 2 δεκατόμετρα και 4
εκατοστά. Ο γιατρός είπε ότι αύξησε το ύψος κατά 2 δεκατόμετρα και 3
εκατοστά. Μπορείτε να υπολογίσετε το ύψος του Μπάμπη όταν
μετρήθηκε; Αν γνωρίζετε ότι ο Μπάμπης, όταν μετρήθηκε φέτος, ζύγιζε 50
κιλά και 600 γραμμάρια, πόσα κιλά ζύγιζε ο Μπάμπης την χρονιά που
πέρασε, όπως είχε σημειώσει ο γιατρός; Ο γιατρός συνέστησε αυστηρή
δίαιτα για λίγες μέρες, βάζοντας ένα γρίφο στη μητέρα του. Με ύφος
περισπούδαστο είπε ξερά: «Να μειώσετε κατά τα 2/4 το σύνολο των
θερμίδων που καταναλώνει ο υιός σας.». Αν ο Μπάμπης, με τα
γλυκίσματα και τα διάφορα, καταναλώνει 4.000 θερμίδες, πόσο πρέπει να
μειωθούν οι θερμίδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού; Η μητέρα
του, γεμάτη ταραχή, άκουγε την «ετυμηγορία» του ειδικού, εμφανώς
ανήσυχη, ενώ ο Μπάμπης, ατάραχος και ευχαριστημένος, απολάμβανε
ένα παγωτό σοκολάτας στο διάδρομο, καθισμένος αναπαυτικά σε μια
άνετη πολυθρόνα. Στην κατοικία του Μπάμπη, ο αγαπημένος παππούς
του είπε στη μητέρα του για να την ησυχάσει: «Άφησε το παιδί να
σκληραγωγηθεί όπως τα Σπαρτιατόπουλα, και δε θα έχει κανένα
πρόβλημα.».
Ο σοφός λαός μας, διαμόρφωσε στο πέρασμα τόσων αιώνων συνήθειες
διατροφής οι οποίες διεθνώς μελετήθηκαν, και ονομάστηκαν μεσογειακή
διατροφή. Φάνηκε ότι οι συνήθειες αυτές συμβάλλουν στη διατήρηση της
υγείας και της μακροζωίας, σύμφωνα με τις μελέτες των πανεπιστημίων.
Ιδού ένα απόσπασμα κειμένου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας:

Στοιχεία θνησιμότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, παρέχουν
ισχυρές ενδείξεις πως κάτι ασύνηθες επηρεάζει την υγεία των
μεσογειακών λαών. Γίνεται όλο και ευρύτερα αποδεκτό, ότι αρκετές
πλευρές της μεσογειακής διατροφής, και ειδικότερα η κατανάλωση
ελαιόλαδου σε συνδυασμό με λαχανικά και όσπρια, μπορούν να
προσφέρουν σε μεγάλο βαθμό προστασία από ένα ευρύ φάσμα χρόνιων
νοσημάτων. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη δημοσίευση σχετικών
ανασκοπήσεων και κύριων άρθρων, σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά
και σε άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Εκτός όμως από την πυραμίδα μεσογειακής διατροφής, αξίζει να
επισημανθούν και τα παρακάτω στοιχεία:
1. Μην ξεπερνάτε το επιθυμητό βάρος για το ύψος σας.
2. Τρώτε αργά, κατά προτίμηση σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, χωρίς
άγχος.
3. Προτιμάτε φρούτα ή ξηρούς καρπούς και όχι γλυκίσματα στα
μικρογεύματα.
4. Προτιμάτε ψωμί ή ζυμαρικά ολικής αλέσεως.
5. Προτιμάτε το νερό και όχι τα αναψυκτικά.
6. Τα υγιή άτομα δε χρειάζονται διατροφικά συμπληρώματα {βιταμίνες,
ιχνοστοιχεία}, όταν ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή.
7. Τα υποθερμιδικά τρόφιμα δεν αποτελούν υποκατάστατο της φυσικής
άσκησης για τον έλεγχο της παχυσαρκίας.
Ετοιμάστε αφίσες με θέμα τη σωστή διατροφή.
Τι έχετε ακούσει στην οικογένειά σας αναφορικά με την σωστή διατροφή;
Έχετε ακούσει κάποιο γνωμικό ή λαϊκή σοφία, που να αναφέρεται στη
διατροφή;

Διαμορφώστε σύμφωνα με τις προτάσεις της ομάδας σας, έναν κατάλογο
τροφών που προτιμάτε, βασισμένο στην πυραμίδα της Μεσογειακής
διατροφής. Ρωτήστε και τον παιδίατρο ή έναν ειδικό, για την ορθότητα
των επιλογών σας.
Οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν «Νους υγιής εν σώματι υγιεί». Επίσης
έλεγαν «Παν μέτρον άριστον». Μήπως ο Μπάμπης ξεπερνά το μέτρο,
ειδικά στην κατανάλωση γλυκών;

O κος Ριχάρδος Στρονγκ
Ο Κος Ριχάρδος Στρονγκ είναι δάσκαλος αγγλικής γλώσσας φροντιστηρίου της
πρωτεύουσας και σήμερα διδάσκει σε μια τάξη που έχει 16 μαθητές και
μαθήτριες. Διακρίνεται για τη δημιουργική του διάθεση, τον ενθουσιασμό
του, το φρόνημα, το ζήλο και τη συναίσθηση του υψηλού του
λειτουργήματος. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του είναι: Ψηλόλιγνος, με
λεβέντικη κορμοστασιά, επιτηδευμένο ντύσιμο «εκ του Λονδίνου»,
απαστράπτουσα φαλάκρα, φωνή μέτρια με καθαρή Λονδρέζικη προφορά,
ροδαλό μάγουλο. Αυτή είναι η συνήθης εικόνα του κατά την προσέλευση στο
φροντιστήριο. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος τον χαρακτηρίζουν η θετική
και ευγενική συμπεριφορά του, τα συμβουλευτικά και παραινετικά του
λόγια. Tο ενδιαφέρον και η φροντίδα που δείχνει για τους μαθητές του, σε
συνδυασμό με την γνώση, την εμπειρία και την συνέπεια του στις
υποχρεώσεις του, αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις προόδου.
Κάποια μέρα ο Κος Ριχάρδος βγήκε από το φροντιστήριο με ανορθωμένες
τις λιγοστές τρίχες της κεφαλής του, σαν να τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Το
πρόσωπο του ήταν κάτασπρο, με μαύρους κύκλους στα μάτια, τραβηγμένη
επιδερμίδα γεμάτη ρυτίδες, κορμί σκυφτό, αργό βήμα, σβηστή φωνή,
πονοκέφαλο, έναν καυτό κόμπο στο λαιμό. «Ω μάι γκαντ» ψέλλιζε, ή κάτι
τέτοιο. Φυσιολογική κόπωση θα μπορούσε να ειπωθεί, ή ασθένεια. Αιτία
όμως ήταν η εμφανής του απογοήτευση. Πάντα όμως τον χαρακτήριζε η
θετική του διάθεση για τους μαθητές του. Τι να συνέβη άραγε; Στην τάξη του
κου Ριχάρδου, τα 2/3 είναι αγόρια. Να σημειωθεί βέβαια ότι οι κανόνες και
τα όρια έχουν συζητηθεί και καταγραφεί από την πρώτη μέρα της χρονιάς
στο φροντιστήριό του, κατά το πρότυπο τιμής και σεβασμού που πρέπει να
επιδείξουν οι μαθητές. Μάλιστα, έχουν αναρτηθεί σε εμφανές σημείο της
τάξης. Όμως, από τον κύκλο των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος,
τα 2/6 των αγοριών έπαιζαν τάπες και χαρτάκια και το 1/6 κρατούσε μπίλιες
και μικρά παιχνίδια. Οι υπόλοιποι συζητούσαν και θορυβούσαν, παρά τους
κανόνες, που δεν το επιτρέπουν. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής Ατακτόπουλος
έσκουζε και ρευόταν, ο Καραβίδας χασμουριόταν, ο Ελαφρόπουλος και ο
Χαιδεμένος ζητούσαν να επισκεφτούν την τουαλέτα, ο Λεβεντάκος
τραγουδούσε, και ο Θλιμμένος έφτιαχνε σαΐτες και τις πετούσε. Αραιά και
που ξυνόταν και σηκωνόταν από το θρανίο του, ή ζωγράφιζε και διέκοπτε
μιλώντας το μάθημα. Όλα αυτά τα έκαναν σκόπιμα, γιατί ήθελαν να χάσουν
μάθημα. Παρά τις αγωνιώδεις εκκλήσεις με ένα διαρκές «πλιζ μπι κερφουλ…
πλιζ... πλιζ …» και τις παντομιμικές εκφράσεις για προσοχή και συγκέντρωση,

κάποια στιγμή και η επιστήμη της παιδαγωγικής «υποκλίθηκε» στους
επώνυμους «κυρίους». Οι μόνες που πρόσεχαν και ασχολούνταν με το
μάθημα, ήταν οι μαθήτριες του κυρίου Ριχάρδου. Να υπολογιστεί ο αριθμός
των μαθητριών που πρόσεχαν και σεβάστηκαν τους κανόνες του μαθήματος,
και να εκφραστεί και με κλασματικό αριθμό. Επίσης, να βρεθεί ο αριθμός των
επώνυμων ατακτούντων μαθητών με ακέραιο και κλασματικό αριθμό, και
όλων των υπολοίπων . Παρά την φανερή υπερπροσπάθεια και τις εκκλήσεις
του Κου Ριχάρδου - με κάθε τρόπο - να σεβαστούν τους κανόνες, πιστεύετε
ότι μπορεί να είναι παραγωγική για τους μαθητές η διδασκαλία εφόσον
αυτοί δε συνεργάζονται;
Ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες της νωθρότητας, της αδιαφορίας, της
ανυπακοής σε γονείς και δασκάλους και στους κανόνες;Είναι η συνεργασία
των εμπλεκομένων σημαντική παράμετρος για την πρόοδο ; Συζητήστε με
την ομάδα σας και προετοιμάστε κείμενο με τα βασικά σας συμπεράσματα.
Αξιολογήστε όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη διδασκαλία, όπως τη
διαμόρφωση του προγράμματος, τα ενδιαφέροντα των μαθητών, την
υλικοτεχνική υποδομή του φροντιστηρίου κλπ.
Εκφράστε προφορικά τη γνώμη σας για το ρόλο του δασκάλου και του
μαθητή.
Παρουσιάστε ένα κωμικό δρώμενο, τονίζοντας συμπεριφορές του δασκάλου
σας με τα θετικά και αρνητικά του χαρακτηριστικά, μιμούμενοι αυτά.
Ζωγραφίστε το σκίτσο του δασκάλου σας ή της δασκάλας σας.
Εκφράστε τις προσδοκίες σας από το σχολείο και τη σχολική σας ζωή και
κάντε και την αυτοκριτική σας γραπτώς.
Βέβαια θα έχετε βρει ο καθένας για τον εαυτό του κάποια χαρακτηριστικά
σας. Μπορείτε να απαντήσετε σημειώνοντας κάποια από αυτά:
Συνεργάσιμος
Κοινωνικός
Δραστήριος
Υπεύθυνος
Εργατικός

Επικριτικός
Συναισθηματικός
Επιθετικός
Οξύθυμος
Λογικός

To πηγάδι
Το πηγάδι της φωτογραφίας βρίσκεται στο Μαρούσι. Κάποτε, στο μακρινό
παρελθόν, κάποιοι κάτοικοι της περιοχής χρησιμοποιούσαν το νερό του
πηγαδιού για να ξεδιψάσουν, να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού και να
ποτίσουν τους κήπους και τα ζωντανά τους.
Σήμερα με το νερό αυτού του
πηγαδιού, ένας συμπαθής
γεράκος ποτίζει τα δεντράκια
του παρακείμενου δημοτικού
κήπου, τα οποία, όπως μου
εξομολογήθηκε, τα έχει φυτέψει
ο ίδιος. Οχτώ πλατάνια
«Φέρμενα από τον ποταμό
Αχελώο» όπως μου είπε με
καμάρι. Φύτεψε τζιτζιφιές,
δρυς, μουριές, κορομηλιές,
κάκτους, φοίνικες και άλλα
φυτά που διέκρινα στο μικρό
αυτόν παράδεισο. Το χειμώνα
τα δέντρα δε χρειάζονται πολύ
νερό. Το νερό της βροχής είναι
αρκετό. Το καλοκαίρι όμως
ποτίζει συστηματικά ο αφανής
ήρωας του πάρκου. Έχουν
περάσει δέκα χρόνια από τότε που φύτεψε τα δεντράκια και πλέον
απολαμβάνει κανείς την ομορφιά. Το πηγάδι προσφέρει γενναιόδωρα το
νερό του για το πότισμα. «Ευλογία Θεού» μέσα στην μεγαλούπολη. Όσον
όμως αφορά το πόσιμο νερό, το δίκτυο ύδρευσης είναι αυτό καλύπτει τις
ανάγκες των κατοίκων του δήμου.
Γνωρίζουμε ότι σε όλους τους οργανισμούς ένα μεγάλο μέρος του
σώματός τους αποτελείται από νερό. Οι ανάγκες των οργανισμών σε νερό
πρέπει να καλύπτονται . Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. Ο Όμηρος θεωρεί
το νερό ως «πηγή των πάντων», ο Αριστοτέλης ως ένα από τα στοιχεία
που συνθέτουν τον κόσμο, ενώ ο Θαλής αρχέγονη αφετηρία όλων των
όντων. Πόσο δίκαιο είχαν! Σήμερα που είδαμε τον πλανήτη από το
διάστημα τον ονομάσαμε γαλάζιο πλανήτη. Τα 3/4 του αποτελούνται από
νερό. Το νερό έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ανάγλυφου

της γης. Μια πληροφορία για το νερό εκτιμά ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος
των κατοίκων του πλανήτη ζουν με ανεπαρκείς ποσότητες νερού, ενώ
είναι διαρκής η μείωση των υπόγειων αποθεμάτων. Ας εργαστούμε με
υπολογισμούς. Στη χώρα μας κάνουμε την υπόθεση ότι ένας κάτοικος
χρησιμοποιεί 150 λίτρα νερού καθημερινά. Στην Αφρική όμως δεν
υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Πολλοί κάτοικοι μεταφέρουν το νερό που
πίνουν και η ποιότητά του δεν είναι καλή, καθώς πολλές φορές είναι
μολυσμένο. Η κατανάλωση συνεπώς αυτών των ανθρώπων είναι σχεδόν
κατά 8/10 μικρότερη της κατανάλωσης του κατοίκου της Αθήνας. Στη
βόρεια Ευρώπη σε κάποιες περιοχές μπορεί να είναι κατά 6/3
περισσότερη ακόμα. Να υπολογίσετε την κατανάλωση νερού σε λίτρα
στους διαφορετικούς αυτούς τόπους. Ανεξάρτητα από αυτό, πρέπει να
υπολογίσετε και τις ανάγκες της πόλης του Αμαρουσίου ή της νέας Ιωνίας,
υπολογίζοντας πως ο αριθμός των κατοίκων αυτών των περιοχών είναι
150.000. Ο υπολογισμός να γίνει σε κυβικά μέτρα. Τότε μπορούμε να
καταλάβουμε γιατί ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός έφτιαξε το
σημαντικό έργο μεταφοράς νερού {Αδριάνειο υδραγωγείο}, μέρος του
οποίου σώζεται και κοσμεί και σήμερα στην πόλη μας. Ήταν, όπως
καταλαβαίνουμε, ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους. Η ίδια ανάγκη λόγω υπερσυγκέντρωσης πληθυσμού στην Αθήνα - στις μέρες μας, είναι
αυτή που ανάγκασε το κράτος να φέρει νερό με παρεμβάσεις στο Μόρνο
και τον Εύηνο, φέρνοντάς το από πολύ μακριά.
Είναι όμως όλο το νερό του γαλάζιου πλανήτη πόσιμο; Δυστυχώς όχι. Το
97% είναι νερό θαλασσινό, ακατάλληλο για γεωργικές , βιομηχανικές και
αστικές χρήσεις. Άρα, υπολογίζοντας την ποσότητα του γλυκού νερού,
μπορούμε να καταλάβουμε πόσο πολύτιμο και πόσο λίγο είναι.
Γνωρίζουμε τον κύκλο του νερού {εξάτμιση, συμπύκνωση και πτώση με
τη μορφή βροχής, χιονιού κλπ}. Το μεγαλύτερο μέρος του γλυκού νερού
ξοδεύεται στη γεωργία και τη βιομηχανία, και μόλις ένα μέρος του,
περίπου το 10%, για αστικές χρήσεις. Προκύπτει πρόβλημα διαχείρισης,
και κατανοούμε ότι το νερό είναι πολύτιμο και λείπει από μεγάλο τμήμα
ανθρώπινου πληθυσμού. Η σπατάλη νερού τόσο στη γεωργία , όσο και
στη βιομηχανία πρέπει να αποφεύγεται. Υπάρχουν τρόποι βιολογικού
καθαρισμού του νερού. Ας δούμε όμως τι μπορούμε να κάνουμε εμείς,
υπολογίζοντας με κριτήριο τη σωστή διαχείριση του νερού:
Υπολογίστε κατά προσέγγιση πόσα λίτρα νερού ξοδεύετε όταν:
Α) έχετε τη βρύση τελείως ανοιχτή και:

Β) έχετε μισάνοιχτη τη βρύση και:
Πλένετε τα χέρια σας και τα πιάτα
Βουρτσίζετε τα δόντια σας
Κάνετε ντους
Πλένετε το αυτοκίνητο
Κάνοντας οικονομία στο νερό, που είναι το σωστό, έχετε διπλό όφελος.
Πληρώνετε λιγότερα χρήματα, αλλά και διασώζετε τα αποθέματα
πόσιμου νερού.
Ας δούμε και πως μπορούμε να συμβάλλουμε καθημερινά στην
εξοικονόμηση νερού στον κήπο:
Μαζεύω βρόχινο νερό.
Φυτεύω φυτά που δε χρειάζονται πολύ νερό.
Ποτίζω νωρίς το πρωί ή το απόβραδο για να περιορίσω την
εξάτμιση.

Στην κουζίνα:
Δεν αφήνω το νερό να τρέχει άσκοπα, χρησιμοποιώ το πλυντήριο
πιάτων όταν γεμίσει.

Στο μπάνιο:
Δεν αφήνω το νερό να τρέχει όταν σαπουνίζομαι ή πλένω τα δόντια
μου .Προτιμώ το ντους από το γέμισμα της μπανιέρας.
Το αυτοκίνητο το πλένω με κουβά αποφεύγω το πλυντήριο με τη
δεκαπλάσια κατανάλωση.
Στο παιχνίδι προτιμώ τα νεροπίστολα από τα «μπουγέλα»!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ρύπανση είναι η επιβάρυνση του νερού με χημικές ουσίες και
παθογόνους οργανισμούς .
Μόλυνση είναι η κατάσταση ρύπανσης του με παθογόνους οργανισμούς .

Aποκριά

Πολλά άρματα κάθε χρόνο συμμετέχουν στους αποκριάτικους εορτασμούς
στην πατρίδα μας, όπως και χιλιάδες είναι οι λεγόμενοι καρναβαλιστές,
που συνοδεύουν αυτά τα κωμικά κατασκευάσματα. Όπως κάθε χρονιά, οι
διοργανωτές κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Ρωτώντας τους
καρναβαλιστές, συγκεντρώσαμε κάποιες πληροφορίες για το πώς
οργανώνονται αυτές οι λαμπρές εκδηλώσεις κεφιού και χαράς. Σε μια μικρή
επαρχιακή πόλη, μου είπαν όλη την αλήθεια για την επιτυχία και τη
λαμπρότητα των εκδηλώσεων. Οργανωτές και κατασκευαστές χορηγοί του
κάθε άρματος είναι τα καφεζυθεστιατόρια της πόλης, χωρίς ιδιαίτερη
επιβάρυνση στα οικονομικά τους. Βρίσκεται πολύ πρόθυμο νεανικό κοινό
καρναβαλιστών να αναλάβει σημαντικά έξοδα της γιορτής. Αφού βρεθεί η
ιδέα για το θέμα που θα σατιρίζει το άρμα, το κάθε μέλος δηλώνει
συμμετοχή μέσω της ομάδας του, για την παραγγελία των στολών και των
λοιπών μέσων. Έτσι, την ημέρα της γιορτής, με τη συνοδεία μουσικής ,
ποτού, κεφιού και διάθεσης, αρχίζει το γλεντοκόπι μέχρι τις πρώτες πρωινές

ώρες. Έτσι, έτυχε να βρεθούμε και εμείς σε παρόμοια εκδήλωση, όπου
επικρατούσε, κατά το έθιμο, ανάλογη ατμόσφαιρα με φωνές, μουσική,
χαρτοπόλεμο, πειράγματα, τραγούδι, χαρά, αυτοσχέδιες παντομίμες. Από το
σύνολο των καρναβαλιστών ενός άρματος, τα 2/3 ήταν έφηβοι και μικρά
παιδιά. Από τους ενήλικες, 3/6 ήταν υπό την επίδραση του οινοπνεύματος
και τα υπόλοιπα 3/6 νηφάλιοι, χωρίς να τους λείπει το κέφι. Το σύνολο του
όλου πληρώματος αυτού του άρματος ήταν 120 καρναβαλιστές, μικροί και
μεγάλοι. Εσείς να μας βοηθήσετε να βρούμε τους αριθμούς των
συμμετεχόντων κατά κατηγορία, και την κατάστασή τους. Αν το 1/3 από τα
έξοδα του πληρώματος ήταν με μέτριους υπολογισμούς 1.200 ευρώ, να
βρεθεί το σύνολο των εξόδων του συγκεκριμένου άρματος. Στο τέλος της
εκδήλωσης, είχαν καταναλωθεί 100 λίτρα αλκοολούχων ποτών. Η αξία του
κάθε λίτρου ήταν 5 ευρώ κατά μέσο όρο. Υπολογίστε το κόστος. Για την
κατασκευή των αρμάτων αγοράστηκε από το δήμο αφρώδες φελιζόλ ,
πολύχρωμο σύρμα, μπογιές, διάφορες κόλλες, εργαλεία πολλών ειδών,
βίδες, ξύλα κατασκευών των αρμάτων και άλλα υλικά. Προϋπολογίστηκε
μέρος, δηλαδή τα 4/8 της αξίας των υλικών αυτών, που ήταν 15.000 χιλιάδες
ευρώ. Μπορείτε να υπολογίσετε το σύνολο του ποσού; Το κάθε άρμα άφησε
πίσω του άφθονο χαρτοπόλεμο ρυπαίνοντας τους δρόμους, ανάβοντας
βεγγαλικά και άλλα συναφή. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
σημειώθηκαν ευτυχώς ελάχιστοι μικροτραυματισμοί. Ο μικρός Γιαννάκης
ξέφυγε από την επίβλεψη της μητέρας του, η οποία γεμάτη αγωνία και
πανικό έσπευσε προς αναζήτησή του. Τελικώς, τον βρήκε να απολαμβάνει
ένα γλειφιτζούρι που απέσπασε δωρεάν από έναν παγωτατζή. Τέλος καλό,
όλα καλά. Την άλλη μέρα, οι δημοτικοί υπάλληλοι καθαριότητας είχαν ένα
κοπιαστικό έργο να επιτελέσουν. Βέβαια, ο δήμαρχος της πόλης κάνει ότι
καλύτερο μπορεί για τους δημότες του. Προσπαθεί να συντηρήσει τα
σχολεία, να βοηθήσει σε κάθε κοινωνική δράση, να συντηρήσει ιδρύματα,
νοσοκομείο, αθλητικά σωματεία κλπ. Παρά την συνετή φωνή του, οι
δημότες πιστεύουν ότι τα έθιμο πρέπει να διατηρηθεί και να γιορτασθεί με
όλη την μεγαλοπρέπειά του. Έτσι, δαπανά πόρους αναγκαστικά και για το
συγκεκριμένο έθιμο.
Φαίνεται ότι κάποια έθιμα συνδέονται άρρηκτα με τον τόπο και τους
ανθρώπους του. Η κοινωνία θεωρεί αναγκαία τη διατήρηση εθιμικών
εκδηλώσεων, ενίοτε ξεπερνώντας και το μέτρο.
Στη πατρίδα μας, λαογράφοι έχουν καταγράψει ωραιότατα έθιμα και
παραδόσεις κάθε τόπου. Αυτός ο λαογραφικός πλούτος που μας συνδέει

με τις ρίζες μας, φτάνει μέχρι τους αρχαίους χρόνους και διατηρήθηκε από
στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά .
Μπορείτε να θυμηθείτε μια ιδιαίτερη εκδήλωση που σχετίζεται με τα
έθιμα, τις παραδόσεις και την πολιτιστική μας κληρονομιά;
Πήρατε μέρος σ΄αυτή την εκδήλωση; Να μεταφέρετε - προφορικά στην
αρχή και έπειτα γραπτά - στους συμμαθητές σας, έθιμα και παραδόσεις,
αφού πρώτα ρωτήσετε γονείς και παππούδες.
Παρουσιάστε κάποιο έθιμο ατομικά ή με τους συμμαθητές σας.
Γνωρίζετε κάποιο ποίημα που να αφορά έθιμο, ή κάποιο παραδοσιακό
δημοτικό τραγούδι από τον κύκλο της ζωής του ανθρώπου ή την αλλαγή
των εποχών {εποχιακές γιορτές};
Ετοιμάστε μια αφίσα με την οποία θα πληροφορούσατε τους δημότες για
τον εορτασμό και παρουσίαση κάποιου εθίμου του τόπου σας.
Στο μάθημα της γυμναστικής μαθαίνετε παραδοσιακούς χορούς, και άρα
συμβάλετε στη διατήρηση του πολιτισμού των παραδόσεων και των
εθίμων. Αυτή είναι η ομορφιά, ο θησαυρός και ο πλούτος που
διατηρήθηκε μέσα από το δημοτικό μας τραγούδι.

Ευγένιος Τεχνολογίδης
Ο Ευγένιος Τεχνολογίδης είναι μαθητής της Πρώτης Γυμνασίου και
διαμένει σε ένα ωραίο προάστιο της Αθήνας. Μελετηρός, συμπαθής,
μαθητής πάντα προσεκτικός, με ιδιαίτερη αγάπη για το μάθημα των
μαθηματικών. Από το δημοτικό άκουγε τους δασκάλους να μιλάνε για τις
εξισώσεις και τα άλλα μαθήματα. Επίσης συχνά, τους άκουγε να
επαναλαμβάνουν στους αμελείς μαθητές: «Η εργασία σας είναι το
σχολείο!». Καμάρωνε ο Ευγένιος! Αυτό, κατ’αυτόν, συνεπαγόταν το
«επάγγελμα» του μαθητή. Όμως, ένα απόγευμα, την ώρα μελέτης του
Τεχνολογίδη, επέστρεψε ο πατέρας του με κατεβασμένο το κεφάλι, με
ωχρό πρόσωπο και μάτια μελαγχολικά. Πήρε στην αγκαλιά το γιο του για
λίγο, τον χάιδεψε, αποσύρθηκε διακριτικά στην κουζίνα και, στη
συνέχεια, είπε στη σύζυγό του χαμηλόφωνα: «Δεν παίρνω πια μελέτες!
Δεν κτίζεται καμιά οικοδομή ούτε γίνονται έργα! Τα έξοδα τρέχουν, το
επάγγελμα του μηχανικού δεν έχει ζήτηση εδώ. Μέχρι τώρα οι δουλειές
πήγαιναν περίφημα! Σκέπτομαι να αλλάξω πόλη, στην ανάγκη θα
ξενιτευτώ, θα κάνω ότι μπορώ και όποια εργασία βρω!» Ο ήρωας μας
ταράχτηκε! Σκέφτηκε, σκέφτηκε… Ποιο το μέλλον του πατέρα του, που
ήταν σπουδαίος επιστήμων, διδάκτωρ πολιτικός μηχανικός, εξαιρετικά
έμπειρος σε μεγάλα έργα, τώρα πια βουτηγμένος στην αγωνία επειδή
κανείς πια δεν ζητούσε τις υπηρεσίες του, ποια θα μπορούσε να είναι
πλέον η εργασία του, τι θα γινόταν με το επάγγελμα του; Θα έφευγε
μακριά του; Και γιατί, ξαφνικά, κάτι άλλαξε στη ζωή του πατέρα του και τη
δική του; Σκέφτηκε ο Ευγένιος και παρηγορήθηκε: «Τι περίεργος κόσμος!
Τουλάχιστον εγώ θα είμαι μαθητής για πολλά χρόνια ακόμα, άρα δε θα
στερηθώ εργασίας και επαγγέλματος.». Πόσο στενάχωρο να τη
στερούνται οι μεγάλοι και να την αναζητούν, ενώ κάποιοι συμμαθητές
του θα έκαναν τα πάντα για να απαλλαγούν από αυτό το «βάσανο»,
δηλαδή την εργασία του σχολείου!
Υπολογίστε για πόσα χρόνια ο μαθητής θα εργάζεται στο γυμνάσιο,
στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, σ΄αυτό που ο Τεχνολογίδης θεωρούσε ως
επάγγελμα! Το βράδυ, ο μαθητής άκουσε στις ειδήσεις ότι υπάρχουν
χώρες με συνολικό πληθυσμό 280.000.000, στις οποίες τα 2/10 των
ανθρώπων που θέλουν να εργαστούν δε βρίσκουν καμία δουλειά. Από
αυτούς που δεν εργάζονται, τα 5/10 έχουν κάποια προστασία από το
ταμείο ανέργων. Οι υπόλοιποι καλύπτουν τις ανάγκες τους από
φιλάνθρωπους συμπολίτες τους. Να υπολογίσετε τον αριθμό τους κατά

κατηγορία.
Ο μαθητής μας παρηγορήθηκε διπλά. Τουλάχιστον αυτός έχει μια
αξιοπρεπέστατη εργασία. Ένα γνωμικό του παππού λέει: «αργία μήτηρ
πάσης κακίας». Όλα αυτά προβλημάτισαν τον μαθητή.
Μπορείτε να βοηθήσετε το συμμαθητή σας να αναλύσει τις σκέψεις του;
Πώς θα ένιωθε ένας μαθητής χωρίς σχολείο, από το οποίο βέβαια οι
αμοιβές είναι μορφωτικές, χωρίς υλικό αντίκρισμα; Η σχολική εργασία
είναι αγαθό για σας;
Πώς φαίνονται από το κείμενο οι επιπτώσεις στην διάθεση του πατέρα
και της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του μαθητή; Πρέπει να
στηριχτεί ο πατέρας από τη σύντροφό του, ή πρέπει να απαξιωθεί και να
θεωρηθεί μόνο αυτός υπεύθυνος για τις δύσκολες αυτές ώρες;
Είναι η εργασία αγαθό για τον άνθρωπο και είναι απαραίτητη η
προσφορά στον εαυτό μας και την κοινωνία, ή μόνο πρέπει να
εργαζόμαστε για τα υλικές αμοιβές της εργασίας μας; Τότε πoια αξία θα
μπορούσε να έχει και η σχολική εργασία, για την οποία οι μαθητές δεν
πληρώνονται; Είναι όμως μόνο τα μορφωτικά αγαθά η αμοιβή των
μαθητών από το σχολείο, ή αυτό αποτελεί και έναν χώρο κοινωνικό, όπου
οι μαθητές αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους, είναι ένας χώρος
κοινωνικής αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης; Αναπτύξτε
το θέμα.
Εδώ βέβαια θα φανεί χρήσιμο το λεξικό, στο οποίο μπορείτε να
ανατρέξετε για τους παραπάνω όρους.

Ο Αζόρ ξανακτυπά
Ο σκανταλιάρης γνωστός σας σκύλος Αζόρ, ανεκπαίδευτος και
κακομαθημένος, που κατοικεί στην όμορφη έπαυλη της κυρίας
Χονδροπούλου, διέφυγε από την προσοχή της κυρίας του και έκανε
πάλι κάποιες ζημιές. Αυτή τη φορά, η κυρία Χονδροπούλου,
γνωρίζοντας τις αταξίες του, τον έβγαλε στον κήπο της έπαυλης και
τον εγκατέστησε σε ένα όμορφο σπιτάκι. «Η καλύτερή του». Εκεί ο
Αζόρ βρήκε φίλους. Γάτες, έντομα, ένα περαστικό τρωκτικό. Όμως
και κει δεν κάθισε φρόνιμος. Αναποδογύρισε τις γλάστρες με τα
υπέροχα σπάνια φυτά της κυρίας σπάζοντας μια από αυτές,
κατέστρεψε το γκαζόν σκάβοντας τρύπες σε διάφορα σημεία του
κήπου και κάνοντας ζημιά στο γήπεδο, στη συνέχεια έκανε βουτιά
στην πισίνα και με τα λασπωμένα πόδια του περπάτησε στο χαλί
της κυρίας αφήνοντας τα ίχνη του ακόμα μια φορά. Το βέβαιο είναι
ότι ο Αζόρ δε γλύτωσε και πάλι το μάλωμα. Κάθισε λυπημένος,
πάντα φιλικός, αγαθός, αμήχανος, κουνώντας την ουρά του
γεμάτος αγάπη. Σαν να έλεγε στην κυρία του: Τι αξία έχουν όλα
αυτά μπροστά στην ανεκτίμητη συντροφιά μας;
Εμείς οι άνθρωποι όμως, συνηθισμένοι στους λογιστικούς
υπολογισμούς, πρέπει να υπολογίσουμε την αξία των ζημιών από
τις αταξίες του Αζόρ. Έτσι, η κυρία Χονδροπούλου πλήρωσε για την
αποκατάσταση των ζημιών 1.040 Ευρώ. Από αυτά το 1/4 των
χρημάτων για τον καθαρισμό του χαλιού. Τα 4/8 για την
αποκατάσταση του τεχνητού χλοοτάπητα και τα υπόλοιπα για την
αγορά γλάστρας και φυτών. Να
υπολογιστεί η αξία αυτών σε
ευρώ.
Ο καλός μας ο Αζόρ περνάει
ωραία στον κήπο της κυρίας του.
Δεν του λείπει τίποτα. Έχει πλέον
τους περαστικούς φίλους του
κήπου, έχει άριστη
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
προσεγμένη διατροφή, κάνει και
τις σκανταλιές του και
απολαμβάνει την αγάπη όλων Της

κυρίας του και των φίλων της, του αγαπητού αναγνώστη, νομίζω,
και του γράφοντος. Την ίδια ώρα κάποιοι συνάνθρωποί μας
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινή τους
επιβίωση.
Ποια είναι η άποψη σας για το σύνθημα: «Αγάπη για τα ζώα ναι, αλλά πρώτα
για τους ανθρώπους»; Γράψτε τα επιχειρήματά σας.
Να δραματοποιήσετε τη συμπεριφορά των σκύλων με όλες τους τις
εκδηλώσεις, άγρια συμπεριφορά, νωχελική, χαρούμενη. Ακόμη, να
δραματοποιήσετε και τις αντίστοιχες αντιδράσεις ενός ανθρώπου απέναντι
σε αυτές τις εκδηλώσεις.

Συνταξιούχος δασκάλα κυρία Μαρία Ιεροπούλου
Η κυρία Μαρία Ιεροπούλου εδώ και λίγα χρόνια έχει αφήσει την τάξη και
τα παιδιά που αγαπά. Ήταν κάποτε δασκάλα. Αποσύρθηκε λόγω γήρατος.
Η κυρία Μαρία, χαρούμενη και κοινωνική γυναίκα, με πολλή αγάπη για
τους συνανθρώπους, θρησκευόμενη, ευλαβής, τιμούσε πάντα τις
οικογενειακές παραδόσεις και τις αξίες των προγόνων της. Τα τελευταία
καλοκαίρια συνήθιζε να εκκλησιάζεται επισκεπτόμενη ναούς και
μοναστήρια. Έτσι, το περασμένο καλοκαίρι επισκέφτηκε το ναό της
Παναγιάς της Τήνου - και δεν ήταν η πρώτη φορά - για προσκύνημα.
Αργότερα, επισκέφθηκε την Παναγία την Εκατονταπυλιανή στην Πάρο,
μετά την Παναγία Σουμελά στη Μακεδονία, στο όρος Βέρμιο. Σε κάθε
προσκύνημα, η ίδια κατάνυξη, η ίδια συγκίνηση, η ίδια ευλάβεια. Ένα
όμως ήταν το όνειρο που αξιώθηκε να πραγματοποιήσει η κυρία
Ιεροπούλου μετά τη συνταξιοδότησή της. Ήταν η επίσκεψη προσκύνημα
στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, στο όρος Μελά, στον Πόντο. Ταξίδι,
όνειρο ζωής στη γείτονα χώρα, που χρόνια σχεδίαζε αλλά δε μπορούσε να
πραγματοποιήσει. Τώρα έγινε πραγματικότητα! Αρχικά, το ταξίδι με
λεωφορείο είχε ως προορισμό την Πόλη. Δυο διανυκτερεύσεις, επίσκεψη
στο ναό της Αγίας Σοφίας και προσκύνημα στο ναό του Αγίου Γεωργίου
στο πατριαρχείο. Αργότερα, ξενάγηση στα τείχη που προστάτευαν τη
βασιλεύουσα τη βυζαντινή περίοδο. Μετά θα συνέχιζαν προς τα παράλια
της Μαύρης θάλασσας. Ήταν αυτό που επιφύλασσε μεγάλη συγκίνηση
για την κυρία Μαρία! Εκεί, από αρχαιοτάτων χρόνων ζούσαν Έλληνες. Εκεί
έζησαν και οι πρόγονοι της κυρίας Μαρίας Ιεροπούλου. Πλημμυρισμένη
από συγκίνηση στο ιερό μοναστήρι της Παναγίας στον Πόντο, γέμισε με
συναισθήματα που δε μπορούν να περιγραφούν! Η καρδιά της
φτερούγιζε από χαρά! Περπατούσε στα χώματα της Μικράς Ασίας, εκεί
όπου έζησαν πρόγονοι της! Θυμήθηκε τις μνήμες της μητέρας της και της
γιαγιάς της, τις τρυφερές διηγήσεις για τους αγαπημένους τόπους που
άφησαν πίσω. Άναψε και εκεί στο μοναστήρι ένα κεράκι, αξιωμένη για το
ταξίδι αυτό. Οι υπόλοιποι συνταξιδιώτες θα ταξίδευαν νότια, στα παράλια
της Μ. Ασίας, από παλιά κοιτίδες ελληνικού πολιτισμού. Στην Αρχαία
Έφεσο, την Αρχαία Μίλητο, τη Σμύρνη, και πολιτείες όπου βρίσκονταν
εστίες και τάφοι των προγόνων τους.
Αν και συνήθως οι άνθρωποι πραγματοποιούν ταξίδια για αναψυχή και
έχουν τουριστικά μόνο ενδιαφέροντα, για την ηρωίδα μας δεν προέκυψε
κανένα τέτοιο ενδιαφέρον. Ήταν πολύ συγκινημένη. Από πρακτικής

πλευράς όμως, χρησιμοποίησε τις σύγχρονες ανέσεις των ξενοδοχείων της
χώρας αυτής και δέχτηκε τις φιλόξενες περιποιήσεις των κατοίκων της.
Αυτό απάλυνε τη συναισθηματική φόρτιση και την κούραση του ταξιδιού.
Αν τα 3/6 των χρημάτων που ξόδεψε η ηρωίδα μας για φιλοξενία ήταν
200 ευρώ, πόσο ήταν το σύνολο των χρημάτων που πλήρωσε στο
πρακτορείο; Επιπλέον είχε για μικροέξοδα 120 ευρώ και από αυτά έδωσε
τα 2/4 σε φιλανθρωπίες και μικροπωλητές. Πόσα χρήματα από αυτά
περίσσεψαν;
Βρείτε πληροφορίες για την Κωνσταντινούπολη και την αυτοκρατορία της
Τραπεζούντας. Να μελετήσετε τα κύρια ιστορικά γεγονότα στη μακραίωνη
ιστορία του Βυζαντίου.
Ερευνήστε με την ομάδα σας και συλλέξτε πληροφορίες για το
Λαμπρότατο Ναό της Αγίας Σοφίας, ή για άλλους ναούς στον Πόντο και τη
Μ. Ασία, ρωτώντας συμπολίτες μας που πιθανόν προέρχονται οι
πρόγονοί τους ή και οι ίδιοι από τις περιοχές εκείνες. Συλλέξτε διηγήσεις
και περιγραφές αυτών των ανθρώπων.
Να ζωγραφίσετε το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά.
Να βρείτε στο χάρτη τις περιοχές του Πόντου στη Μαύρη θάλασσα, και
της Μ. Ασίας.
Γνωρίζετε κάποιο μύθο για τις περιοχές αυτές από την ελληνική
μυθολογία;

Σπυρίδων Φιλομαθής
Ο Σπυράκος Φιλομαθής είναι μαθητής της Ε΄ τάξεως του Δημοτικού. Κατά
τις θερινές του διακοπές ταξίδεψε με τους γονείς ως τη Σπάρτη, και η
επιθυμία του ήταν να επισκεφθεί την καστροπολιτεία του Μυστρά. Για
αυτήν άκουσε από το δάσκαλό του στο μάθημα της ιστορίας. Θυμάται ο
Σπυράκος ότι οι Φράγκοι σταυροφόροι, αντί να πάρουν τους Αγίους
Τόπους, πήραν την Πόλη το 1204 μ.Χ. Έπειτα, προχώρησαν νότια και
έκαμαν πρώτη πρωτεύουσά τους τη Σπάρτη. Ο Φράγκος πρίγκιπας
Γουλιέλμος Βιλλεαρδουίνος έχτισε για καλύτερη άμυνα το Μυστρά και,
όταν αυτοί νικήθηκαν, ο Μυστράς έμεινε ελληνικός. Δημιουργήθηκε έτσι
μια οχυρωμένη πόλη, στολισμένη με υπέροχες εκκλησίες, ένα πλούσιο και
λαμπρό κέντρο πολιτισμού, και παρέμεινε για αιώνες πνευματικό κέντρο
των Ελλήνων. Ο Σπυράκος πραγματοποιούσε την επιθυμία του. Με τους
φιλόστοργους γονείς του ανηφόριζε με αργό βήμα, ευχαριστημένος. Το
αεράκι του θερινού μεσημεριού τον δρόσιζε ευχάριστα εκεί ψηλά.
Κρατώντας τη φωτογραφική μηχανή του, παρατηρούσε τις σαύρες να
πετάγονται ξαφνικά τρομαγμένες, να κρυφτούν στις σκισμές των τοίχων.
Τις χελώνες να κοιμούνται σε κάποια σκιά και τα τζιτζίκια να τραγουδούν
μονότονα το τραγούδι τους κρυμμένα στα ξερά χόρτα. Ο σκελετός μιας
έρημης πόλης που έσβησε πριν αιώνες ακούει τα βήματα των
επισκεπτών. Ερειπωμένες εκκλησιές, σπίτια, δρόμοι, πύργοι, τα άγρια
ανάκτορα των ιπποτών. Ο Σπυράκος απόκαμε ιδρωμένος! Αυτός και η
οικογένεια του σταμάτησαν για να πάρουν μια ανάσα. Βρισκόταν ήδη
στην είσοδο της Μητρόπολης ή Παντάνασσας. Μπαίνει ευλαβικά στη
δροσιά του ναού και η ματιά του γυρίζει στο τέμπλο. «Είναι σίγουρα
παλιός ο ναός!», σκέπτεται. Πλησιάζει στο κέντρο του ναού και η ματιά
του πέφτει στο
πάτωμα. Διακρίνει
έναν δικέφαλο αετό.
Είχε δίκιο ο
δάσκαλος! Από εδώ,
γνώριζε, ξεκίνησε ο
τελευταίος
αυτοκράτορας του
Βυζαντίου. Ένα ρίγος
διαπέρασε τη
ραχοκοκαλιά του!

Ένιωσε κοινωνός της ιστορίας της φυλής του. Σε λίγο, σχεδόν σα σε
όνειρο, βγαίνοντας έξω από το ναό, άκουσε ποδοβολητά αλόγων και
βήματα ανθρώπων μιας άλλης εποχής. Απαστράπτοντα σπαθιά, λόγχες,
σημαίες με αετούς που ανεμίζουν στον αέρα, στρατιωτική συνοδεία του
τελευταίου βασιλιά του Βυζαντίου. Όλα ζωντανεύουν. Τα μεταλλικά μέρη
της πανοπλίας των ιπποτών στρατιωτών αστράπτουν στον ήλιο, καθώς
κατεβαίνει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος με τη συνοδεία του απ΄το
Μυστρά! Έφιππος, περήφανος, αποφασισμένος, άφοβος στης ιστορίας το
κάλεσμα. Ο Σπυράκος συνήλθε κατακόκκινος και συναισθηματικά
φορτισμένος! Η βασιλεύουσα Πόλη περίμενε το σωτήρα της. Στης
ιστορίας το κάλεσμα θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, για ένα ταξίδι
δίχως επιστροφή. Ο αυτοκράτορας έπεσε στις επάλξεις του αγώνα
πολεμώντας γενναία. Η Πόλη έπεσε την 29η Μαΐου του 1453. Καταφύγετε
στη βιβλιοθήκη σας και βρείτε ιστορικά κείμενα που να αφορούν την
Κωνσταντινούπολη, το Βυζάντιο και την μακραίωνη ιστορία του. Ποια
είναι η συμβολή του στον παγκόσμιο πολιτισμό και στον πολιτισμό της
δύσης; Υπολογίστε τέλος πόσα χρόνια έχουν περάσει από την άλωση της
Πόλης, από τον Μωάμεθ τον πορθητή.
Βρείτε πληροφορίες για την Αγία Σοφία, το οικουμενικό αυτό μνημείο.
Αναφέρετε σχετικούς μύθους και θρύλους που έχετε ακούσει.
Τι γνωρίζετε για τους Ακρίτες και το ακριτικό τραγούδι;

Η κυρία Γατίδου
Η γνωστή μας κυρία Γατίδου, όπως γνωρίζετε, υιοθέτησε από τη
Φιλοζωική ένα αδέσποτο κουταβάκι άρρωστο και μοναχό. Γι’αυτό και
μόνο, σας είναι πολύ συμπαθής. Για τον εμβολιασμό στο κτηνίατρο κύριο
Ιατρίδη πλήρωσε 34,40 ευρώ και για ένα σπιτάκι στον ξυλουργό κύριο
Τεκτονίδη 25,60 ευρώ. Πάντα ήθελε να αποκτήσει ένα σκυλάκι. Έτσι
προτίμησε να πάρει το αδέσποτο από την φιλοζωική, και μάλιστα
δωρεάν. Το σκυλάκι βρήκε στέγη και είναι μια χαρά και στην υγεία του.
Όμως η κ. Γατίδου δεν είναι και ιδιαίτερα ευκατάστατη. Τα αναγκαία αυτά
έξοδα για το σκυλάκι τα πλήρωσε από τη σύνταξή της, και αποτελούν το
1/10 του συνολικού μηνιαίου εισοδήματος της. Επιπλέον, για την τροφή
και τα λοιπά έξοδα του κουταβιού, θα δαπανά τα 2/20 του μηνιαίου της
εισοδήματος, για λογαριασμούς νερού και ρεύματος τα 8/20 και για τα
λοιπά ατομικά της έξοδα τα υπόλοιπα. Αν η σύνταξη της ανέρχεται σε 800
ευρώ, να υπολογίσετε τις δαπάνες της ανά κατηγορία σε ευρώ.
Να βρείτε στη βιβλιοθήκη ή στο διαδίκτυο πληροφορίες για τους
σκύλους, όπως το χρόνο ζωής, την τροφή τους, τον αριθμό των μικρών
που γεννούν, τις ανάγκες τους, την τροφή και τον τρόπο φροντίδας τους.
Σχεδιάστε ένα σκύλο. Να γράψετε για ένα περιστατικό ή εμπειρία
σας, θετική ή αρνητική, με πρωταγωνιστή το σκύλο.
Έχετε σκεφθεί ποτέ να συμβάλετε εθελοντικά σε προγράμματα
διάσωσης αγρίων ζώων, όπως αυτά της χελώνας καρέτα-καρέτα με
τον Αρχέλων, το πρόγραμμα του Αρκτούρου
για την αρκούδα και το λύκο, ή σε κάποια
άλλη φιλοζωική οργάνωση; Στον Αρκτούρο
μάλιστα, όταν θα έχετε την κατάλληλη ηλικία,
ίσως μπορέσετε να τύχετε κάποιας
στοιχειώδους φιλοξενίας, κοντά στους χώρους
όπου διαβιούν τα ζώα. Μπορείτε να
συνδυάσετε τις διακοπές σας με την φροντίδα
αυτών των ζώων.
Είναι πολιτισμός να υπάρχουν
απροστάτευτα κατοικίδια ζώα; Δεν αποτελούν
λυπηρή εικόνα σε πόλεις και χωριά; Γράψτε
τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος.

To πεζοδρόμιο του τρόμου
Ανυποψίαστος διαβάτης πεζοπορεί, προσπαθώντας να χαλαρώσει από
την κόπωση της καθημερινότητας του. Ξαφνικά, το πεζοδρόμιο
διακόπτεται απότομα και στενεύει απελπιστικά. Δυο σίδερα μπροστά,
φράζουν το πεζοδρόμιο, προστατευτικά των πεζών, χαμηλού ύψους, και
κάτω ακριβώς από αυτά κενό γέφυρας, βάθους πολλών μέτρων.
Έντρομος, βρίσκεται μπροστά σε μια αναπάντεχη σκέψη! Η σκέψη του
διαβάτη είναι απλή. Τι θα συμβεί αν ένας πεζός φανεί απρόσεχτος προς
στιγμή - ή είναι εποχούμενος - και διαφύγει του δρόμου; Θα οδηγηθεί με
μαθηματική ακρίβεια σε ελεύθερη πτώση. Ακόμη χειρότερα για τα
παιδιά. Τα προστατευτικά σίδερα αφήνουν τεράστια κενά, καθιστώντας
σχεδόν αναποτελεσματική την όποια στοιχειώδη προστασία υπάρχει εκεί.
Αυτά για τη μέρα. Τη νύχτα, ο κίνδυνος μπορεί να είναι μεγαλύτερος,
σκέφτηκε ο διαβάτης. Σε επίσκεψη που έκανε πριν χρόνια στο Δήμο της
περιοχής ο ίδιος, όπως ακούστηκε, ανέδειξε το θέμα σε μηχανικό. Ένα
ανάλογο θέμα λύθηκε, χάρη στην παρατήρηση του. Ήταν κάποιες
σιδερένιες βέργες οικοδομής, που κυριολεκτικά φύτρωναν απειλητικά
έξω από πολυκατάστημα της
πόλης, παγίδα για τους
περαστικούς. Η ελπίδα ότι
παρόμοια τύχη θα έχει και το
θέμα αυτό, κατόπιν του
σχετικού προφορικού του
αιτήματος, δε βρήκε
ανταπόκριση. Μάλλον έκανε
λάθος εκτιμήσεις. Ας έλθουμε
και πάλι στο θέμα. Με
πρόχειρους υπολογισμούς, ο
διαβάτης υπολόγισε περίπου
το βάθος του χάους της
γέφυρας στα 8 μέτρα. Έκανε
μια πρόχειρη υπόθεση ότι η
επιτάχυνση της βαρύτητας θα
του προσδώσει ταχύτητα 15
χιλιομέτρων την ώρα, και
σκέφτηκε ότι αν
πολλαπλασιαστεί αυτό, με το

βάρος του σώματος του, θα του δώσει τη δύναμη πρόσκρουσης στο
έδαφος. Μπορείτε να υπολογίσετε τη δύναμή αυτή, αν γνωρίζετε ότι
βάρος του ανθρώπου αυτού είναι 80 κιλά και 4ΟΟ γραμμάρια; Δεν έχετε
παρά να πολλαπλασιάσετε το βάρος με την ταχύτητα πτώσης. Ποιο
μπορεί είναι το αποτέλεσμα της πρόσκρουσης; Όμως, και ως μικροί
φερέλπιδες επιστήμονες, κάντε ένα καλοκαιρινό πείραμα. Γεμίστε μια
σακούλα νερό ή ένα μπαλονάκι κατά τα γνωστά, και αφήστε το να πέσει
από το ύψος του σώματός σας {ύψος περίπου δύο μέτρων}. Τι θα συμβεί;
Συμπέρασμα: «Η πτώση από ύψος είναι επικίνδυνη υπόθεση», θα πείτε.
Κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί και στον άνθρωπο, του οποίου το σώμα
αποτελείται από ιστούς με σύνθεση 60 περίπου τοις εκατό νερό. Ακόμα
όμως κι αν οι αριθμητικοί υπολογισμοί είναι λάθος, τότε ένας
ανυποψίαστος οδηγός μπορεί να ολοκληρώσει το απαισιόδοξο «σενάριο
επιστημονικής φαντασίας».
Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε βέβαια ότι η κάθε σκέψη μας είναι
αντικειμενικά σωστή, όπως και αυτές του μυστηριώδους κυρίου
περιπατητή, γιατί δεν είμαστε ειδικοί . Ο λαός μας όμως, σκέπτεται με
την κοινή λογική και έχει ως αρχή το «Κάλλιο προλαμβάνειν παρά
θεραπεύειν», για να τονίσει την αξία της πρόληψης στη ζωή μας.
Πιστεύετε ότι ως υπεύθυνοι μαθητές τώρα, υπεύθυνοι πολίτες αύριο,
πρέπει να επισημαίνουμε και να αναδεικνύουμε προβλήματα της
καθημερινότητάς μας με καλόπιστο τρόπο, εκφράζοντας τη γνώμη μας;
Η ενεργός συμμετοχή και εθελοντική δράση και αρωγή του πολίτη,
μπορεί να βοηθά το Δήμο και τις κρατικές υπηρεσίες στη βελτίωση των
όρων διαβίωσης.
Η αδιαφορία για την πόλη και τους συμπολίτες μας μπορεί να είναι μια
αποδεκτή κοινωνική στάση;
Στην περίπτωση του πολίτη, ο οποίος ανέδειξε προφορικώς το πρόβλημα
στο μηχανικό του δήμου ,πιστεύετε ότι ήταν μια υπεύθυνη στάση, ακόμα
και αν κινδύνευε να θεωρηθεί γραφικός, γελοίος, με φαιδρή
συμπεριφορά; Αυτός ο διασυρμός, ως επιτίμιο {= ποινή, τιμωρία}, μπορεί
να συγκριθεί με την ασφάλεια και τη ζωή των συνανθρώπων μας;
Αν το αίτημα μας είναι γραπτό, προς κάποια δημόσια αρχή, πώς
πιστεύετε ότι πρέπει να διατυπωθεί {Θα βοηθηθείτε, αν απαντήσετε στα
ερωτήματα: πού, πότε, πώς ,πόσο , ποιος κλπ, ξεκινήσετε με κάποια

προσφώνηση του τύπου: Αξιότιμε κύριε…, για την τεχνική μορφή του
κειμένου της αίτησής μας, πριν περάσουμε στο κυρίως θέμα};
Πήρατε μέρος σε κάποια δραστηριότητα του δήμου, όπως για
παράδειγμα δεντροφύτευση; Νιώσατε ικανοποίηση μετά τη δράση σας;
Σας βεβαιώνω ότι θα νιώθετε πάντα χαρά και μετά από είκοσι χρόνια,
όταν θα βλέπετε καταπράσινα δέντρα να τροφοδοτούν με οξυγόνο την
πόλη μας, που θα έχει ομορφύνει περισσότερο.

Ο Αστερίξ, οι Ολυμπιακοί και τα «ανάλογα ποσά».
Μια φορά και έναν καιρό ο γνωστός ήρωας Αστερίξ με τον αχώριστο
φίλο του Οβελίξ έμαθαν για τους περίφημους αγώνες των ελλήνων.
Ο χώρος που φιλοξενούσε τους αγώνες ήταν ιερός, γεμάτος λαμπρά
οικοδομήματα και άπειρα καλλιτεχνικά αριστουργήματα που συνέθεταν
έναν παράδεισο. Οι ποιητές φιλοδοξούσαν να διαβάσουν τα ποιήματά
τους και οι καλλιτέχνες να εκθέσουν τα έργα τους. Το ίδιο και ο βάρδος
Κακοφωνίξ, όπως υποψιάζεστε. Τα πιο διαλεχτά βλαστάρια της φυλής
μας, αγωνίζονταν να κερδίσουν ένα απλό στεφάνι ελιάς . Ότι είχε να
επιδείξει ο ελληνικός πολιτισμός σε πνευματική και σωματική ομορφιά,
στους αγώνες αυτούς συγκεντρωνόταν. Σε αυτούς τους αγώνες που
γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια φημολογείται ότι ήρθαν ο Αστερίξ και οι
φίλοι τους. Μπορεί να μην είναι και αλήθεια.
Λέγεται ότι στο αγώνισμα του δρόμου έλαβαν μέρος ο Αστερίξ, ένας
Ρωμαίος, ο Φούλβιους Ταχύπους και ο Έλληνας Δικαιόπουλος. Νίκησε
εύκολα ο Αστερίξ, που έτρεξε το δρόμο στα 3/9 του χρόνοu που έκανε ο
‘Ελληνας Δικαιόπουλος ο οποίος έκανε χρόνο 6 λεπτών, και ο Ρωμαίος
Ταχύπους σε 6,4 λεπτά. Μπορείτε να βρείτε τη διαφορά των χρόνων; Στο
αγώνισμα της σφύρας έλαβε μέρος ο Οβελίξ, ο Ρωμαίος Γάιους
Μούσκουλους και ο Έλληνας Παληκαρίδης. Νίκησε ο Οβελίξ με βολή σε
μέτρα ίση με τα 20/10 της βολής που έκανε ο Παλληκαρίδης, ο οποίος
έριξε στα 20 μέτρα, και ο Γάιος Μούσκουλους με βολή 13,85 μέτρα .
Βρείτε τους νικητές. Σίγουρα θα απογοητευτήκατε. Θα εκπλαγείτε όμως
αν σας θυμίσω ότι ο Αστερίξ, λίγο πριν τον αγώνα ήπιε το μαγικό φίλτρο,
ενώ ο Οβελίξ είχε πέσει μέσα στη χύτρα με το φίλτρο αυτό. Ο Δρυίδης
είπε ότι αν έπιναν διπλάσιο φίλτρο θα διπλασίαζαν τις επιδόσεις τους.

Υπολογίστε πόση διαφορά θα είχαν οι Γαλάτες από τις επιδόσεις που
πέτυχαν. Πράγμα ανώφελο όμως, γιατί η επιτροπή αγώνων αποκλείει
τέτοιους αθλητές και καταδικάζει τέτοιες πρακτικές. Άρα αποκλείστηκαν.
Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, που ήταν ένα
πανελλήνιο πανηγύρι, σταματούσαν αυτόματα οι πόλεμοι. Οι συναθλητές
αγωνίζονταν ειρηνικά στον ίδιο στίβο, ιπποτικά, έχοντας μόλις πριν λίγο
αφήσει στην άκρη την πανοπλία της μάχης. Έρχονταν όλοι οι έλληνες, από
τις αποικίες του αστραφτερού μικρασιατικού πολιτισμού, αυτές του
Εύξεινου Πόντου, της Ιταλίας, της Σικελίας και άλλων περιοχών της
Μεσογείου όπου ζούσαν έλληνες. Στις μέρες μας, στους αγώνες αυτούς
μετέχουν όλα τα κράτη του κόσμου.
Μπορείτε να ερευνήσετε στη βιβλιοθήκη και στο διαδίκτυο για τους
Ολυμπιακούς αγώνες, αρχαίους και σύγχρονους; Νιώθετε περήφανοι
γιατί αυτοί οι αγώνες ξεκίνησαν από την πατρίδα μας; Πληροφορηθείτε
πότε θα γίνουν οι επόμενοι αγώνες και πού. Ρωτήστε το δάσκαλό να σας
μεταφέρει τις δικές του εντυπώσεις από τους αγώνες του 2004.

Να η ευκαιρία
Η κομψή κυρία Χαριτωμενίδου, γόνος της γνωστής οικογένειας
Χαριτωμενίδη βεβαίως, επαγγέλματος οικιακά, διαθέτουσα οικιακή
βοηθό για τις οικιακές εργασίες, έχει άφθονο χρόνο και χρήμα να
αφιερώσει σε μια αγαπημένη της ασχολία. Συνήθως τη συναντά κανείς
στα εμπορικά του κέντρου, όπου πιστεύει ότι βρίσκει σε συμφέρουσα
τιμή τα ρούχα που την ενδιαφέρουν. Είναι συνολάκια που διαφημίζονται
για την ποιότητα και την καλή τιμή της γνωστής μάρκας «trehagireue». Για
να εξετάσουμε όμως του λόγου το αληθές. Θα βοηθήσετε στο τεχνικό
αυτό θέμα. Η περίοδος που τη συναντήσαμε ήταν η περίοδος των
εκπτώσεων. Κατά την περίοδο αυτή τα εμπορικά καταστήματα μειώνουν
τις τιμές. Η κυρία Χαριτωμενίδη, χωρίς να ερευνήσει την αγορά, αγόρασε
ένα συνολάκι που έγραφε στην προθήκη του καταστήματος 260 ευρώ, με
έκπτωση 50%. Μπορείτε να βρείτε την τιμή αγοράς από την κυρία; Εκ
πρώτης όψεως είναι πασιφανές ότι η κυρία Χαριτωμενίδου κέρδισε. Ο
έμπορος όμως κύριος Λεφτάκης, πριν την περίοδο των εκπτώσεων, το ίδιο
ρούχο το πουλούσε στην τιμή των 130 ευρώ. Την περίοδο των εκπτώσεων
απλώς ανέβασε την τιμή αυθαίρετα, επειδή αυτό τον εξυπηρετούσε. Ήταν
τελικώς πραγματικό το όφελός της; Το ίδιο συνολάκι όμως, το
εμπορευόταν και ο ανταγωνιστής έμπορος κύριος Οικονομίδης, στη γωνία
του ιδίου δρόμου, στην τιμή των 150 ευρώ, όμως με έκπτωση μόνο 20%.
Η κυρία Χαριτωμενίδη αγόρασε δίχως έρευνα το συνολάκι από τον κύριο
Λεφτάκη. Ήταν η πλέον συμφέρουσα προσφορά κατά την γνώμη σας ή
όχι; Επίσης, ο κύριος Λεφτάκης πούλησε στην κυρία Χαριτωμενίδη μια
γραβάτα για το σύζυγό της, στην τιμή των 50 ευρώ, την οποία είχε
αγοράσει χονδρικώς 20 ευρώ. Ποιο είναι το ποσοστό κέρδους του
εμπόρου ;
Συνήθως οι μαθητές αγοράζουν σχολικά και παιχνίδια. Έχετε ερευνήσει
ποτέ για να βρείτε την πιο συμφέρουσα τιμή ενός προϊόντος σε
διαφορετικά καταστήματα;
Αποκτήσατε ποτέ κάτι επειδή το είδατε στη διαφήμιση χωρίς να
συγκρίνετε ποιότητα – τιμή; Αν ναι, πιστεύετε πως η πράξη σας ήταν
σωστή;
Καταγράψτε τα κριτήρια με τα οποία αγοράζετε παιχνίδια π.χ. από
διαφήμιση, από συζητήσεις με φίλους ή τους γονείς κτλ.

Οι μεγάλοι έχουν κατά τη γνώμη σας πιο ξεκάθαρα κριτήρια για στις
επιλογές τους, ή ενεργούν όπως η κυρία Χαριτωμενίδη; Πρέπει να
ερευνούμε συνειδητά, ως υπεύθυνοι καταναλωτές, για το ίδιο προϊόν σε
καλύτερη τιμή, ή πρέπει να πληρώνουμε όσα οι έμποροι μας ζητούν;
Τι πρέπει να κάνετε αν το παιχνίδι που αγοράσατε είναι ελαττωματικό, ή
το αγοράσατε χαλασμένο; Θα χάσετε την ψυχραιμία σας και θα βάλετε τα
κλάματα, ή υπάρχει πιο παραγωγικός τρόπος να αντιδράσετε; Προτείνετε
λύσεις και σκεφτείτε μήπως υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τον
καταναλωτή. Πρέπει να τηρούνται;
‘Έχετε δικαιώματα ως καταναλωτές; Τι θα κάνατε στην περίπτωση;
Ετοιμάστε θεατρικό δρώμενο με τις αντιδράσεις σας από χαλασμένο
παιχνίδι, και τον τρόπο αντίδρασης απέναντι στον έμπορο.

Οδηγίες για την αγορά παιχνιδιών
1. Να διαβάζεις πάντα προσεχτικά τις προειδοποιήσεις και τις ενδείξεις για
την προφύλαξη και τη χρήση του παιχνιδιού .
2. Να προτιμάς παιχνίδια με το σήμα CE, που πιστοποιεί ότι έχουν τηρηθεί
οι προϋποθέσεις για την ασφάλεια του χρήστη.
3. Μην παρασύρεσαι από πλούσιες και πολύχρωμες συσκευασίες. Συχνά
κρύβουν «σκουπίδια».
4. Μη ξεχνάς να ζητάς εγγύηση όταν αγοράζεις ένα ακριβό παιχνίδι.
5. Μην παρασύρεσαι από τις διαφημίσεις. Συχνά αυτό που βλέπεις είναι
διαφορετικό από αυτό που αγοράζεις .
6. Πριν την αγορά ενός παιχνιδιού, όπως και κάθε άλλου πράγματος, να
ρωτάς, να ερευνάς, να ζητάς τη γνώμη άλλων, ώστε να είσαι σίγουρος για
την ποιότητα και την τιμή αυτού που αγοράζεις.

O «καλύτερος» οδηγός της Ε75
Ο συμπαθέστατος εικοσιπεντάχρονος Τζίμης είναι ένας νέος με
εξαιρετικό χαρακτήρα και ιδιαίτερες ικανότητες στην οδήγηση
μοτοσικλέτας και αυτοκινήτου. Συχνά πυκνά χρησιμοποιεί την εθνική οδό.
Πραγματικά είναι δεξιοτέχνης, αφού οδηγεί με χαρακτηριστική ευχέρεια
κάθε όχημα, και με τη μοτοσυκλέτα του μάλιστα επιχειρεί ακροβασίες.
Στην εθνική οδό όμως, πάντα συνταξιδεύουν όλες οι ηλικιακές ομάδες.
Παράδειγμα: Ο ογδοντάχρονος δάσκαλος κύριος Μελετόπουλος, ο οποίος
βλέπει καλά τα κοντινά αντικείμενα αλλά δε βλέπει τα μακρινά. Φοράει
τεράστιους ειδικούς φακούς, και τη νύχτα δεν πολυβλέπει, γιατί τον
στραβώνουν οι αντανακλάσεις των προβολέων. Η φιλότεχνη κυρία
Πουπουλίδου, επίσης μεγάλης ηλικίας και με κινητικά προβλήματα, η
οποία διαρκώς αργοπορεί στην κεντρική λωρίδα του δρόμου. Ο νέος
οδηγός κύριος Φρονιμάκος, ο οποίος βρίσκεται μονίμως σε καθεστώς
πανικού και ταραχής, ενώ επιπλέον ακούει τις φωνές της κατά τα άλλα
«στοργικής» συζύγου του και των τριών τέκνων του. Ο κύριος
Κατεργαράκος, ο οποίος οδηγεί αντικανονικά, δε σέβεται νόμους και
κανόνες και προσπερνάει όποτε θέλει από δεξιά. Συνήθως βέβαια ο
δεξιοτέχνης εικοσιπεντάχρονος Τζίμης οδηγεί σαν αστραπή, έχοντας
εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. Δεν προλαβαίνεις να διακρίνεις τη
φιγούρα του καλογυαλισμένου αυτοκινήτου του, με τα σπορ εξέχοντα
ζαντολάστιχα και τις διπλές εξατμίσεις, και βλέπεις την πλάτη του, ή
ακούς μια βολίδα να σχίζει τον αέρα σαν αεριωθούμενο. Μετά συνεχίζεις
να οδηγείς σαν μη συνέβη κάτι, αφού δεν πρόλαβες να δεις, και επιπλέον
δε θα μπορούσες να κάνεις τίποτα! Έχεις ήδη λουστεί από κρύο ιδρώτα,
και σφιγμένος στο βολάν σταυροκοπιέσαι και επικαλείσαι το «Θείο», το
οποίο ευχαριστείς ακόμα μια φορά! Αλλωστε, αν συνέβαινε κάτι, δε θα
προλάβαινες ούτε να το σκεφτείς. Ο Τζίμης αυτάρεσκα σβήνει το μοτέρ
και αφιππεύει από τα πολλά του άλογα, ανάβοντας ένα βαρύ τσιγάρο
όπως οι ηθοποιοί στο σινεμά, σαν να λέει : «Τα κατάφερα και σήμερα!».
Όμως σε ποιον να το ομολογήσει, το περήφανο παλικάρι! Έτσι έμαθε να
οδηγεί! Κανείς δεν του μίλησε για το σωστό τρόπο οδήγησης. Ούτε
ενδιαφέρθηκε να μάθει. Έφτασε ακόμα μια φορά στον προορισμό του.
Ας δούμε όμως και μερικές λεπτομέρειες. Ο γνωστός δάσκαλος οδήγησης,
φυσικός επιστήμων, παλιός και έμπειρος οδηγός αγώνων ταχύτητας,
γνωστός με το όνομα Ιαβέρης, μας δίνει κάποιες γνώσεις του, τις οποίες
σας μεταφέρω όπως τις κατάλαβα εγώ. Χαρακτηριστική είναι η εμμονή

του στις δυνάμεις που αναπτύσσονται όταν ένα αυτοκίνητο προσκρούσει
σε εμπόδιο, θέλοντας να μας δείξει τα καταστροφικά και επικίνδυνα
αποτελέσματα της ταχύτητας. Με βάση τους νόμους της φυσικής,
μπορούμε να βρούμε τη δύναμη που αναπτύσσεται κατά την
πρόσκρουση, αν πολλαπλασιάσουμε την ταχύτητα του αυτοκινήτου με το
βάρος του αντικειμένου. Παράδειγμα, του ενήλικα ανθρώπου ή ενός
παιδιού. Αν λοιπόν κάποιος ζυγίζει 80 κιλά και ταξιδεύει με 100
χιλιόμετρα, σε περίπτωση πρόσκρουσης σε σταθερό εμπόδιο θα
αναπτυχθούν δυνάμεις ίσες με το γινόμενο των αριθμών αυτών. Αν
μειώσουμε την ταχύτητα στο ½, να υπολογίσετε τη δύναμη που
αναπτύσσεται, όπως και αν μειώσουμε την ταχύτητα στο 1/10. Βρείτε τις
ζητούμενες ταχύτητες και τις δυνάμεις που αναπτύσσονται. Με μόνη
προϋπόθεση ότι κανείς δεν θα μειώσει ταχύτητα με το φρένο και θα φορά
οπωσδήποτε ζώνη, σε ποια περίπτωση πιστεύετε ότι θα έχουμε ένα απλό
ατύχημα και όχι δυστύχημα;
Ας δούμε όμως ποια είναι η κατάσταση στην πατρίδα μας όσον αφορά τα
τροχαία ατυχήματα. Έχει μετρηθεί ότι τα ατυχήματα διπλασιάστηκαν τα
τριάντα τελευταία χρόνια, ενώ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες
μειώθηκαν κατά 30% περίπου. Κάθε χρόνο, 2.500 χιλιάδες συμπολίτες
μας χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο και 35.000 άνθρωποι
τραυματίζονται σοβαρά. Ένα στα τέσσερα θύματα είναι πεζός. Ένας στους
τρεις Έλληνες θα μπει στη ζωή του στο νοσοκομείο, εξαιτίας ενός
τροχαίου. Τα περισσότερα ατυχήματα θα μπορούσαν να είχαν
αποφευχθεί, αν οδηγοί και πεζοί πρόσεχαν, αποκτούσαν γνώση και
έλειπαν οι παγίδες για οδηγούς και πεζούς.
Επιπλέον, τα παιδιά ως πεζοί καλύπτονται από τον όγκο των
σταθμευμένων οχημάτων, με αποτέλεσμα να μη διακρίνονται.
Διασχίζουμε το δρόμο από τις διαβάσεις πεζών. Κοιτάμε πάντα δεξιά και
αριστερά και ζητάμε τη βοήθεια των μεγάλων αν χρειαστεί. Ποτέ δε
βαδίζουμε στο δρόμο, όσο μικρή και αν είναι η κίνηση. Ανάλογες
προφυλάξεις λαμβάνουμε και με το ποδήλατό μας. Δεν τρέχουμε,
κινούμαστε προσεκτικά, φοράμε πάντα κράνος… Στο αυτοκίνητο
καθόμαστε πάντα πίσω και η πρώτη μας δουλειά είναι να ασφαλίσουμε
τη ζώνη μας.
Πιστεύετε ότι ο νεαρός Τζίμης, αν και δεξιοτέχνης οδηγός, είναι ο
«καλύτερος» οδηγός, ή θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και άλλοι

παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια στην οδήγηση {π.χ. Στην
περίπτωση Τζίμη η υπερβολική ταχύτητα.};
Νομίζετε ότι η ασφαλής οδήγηση είναι χαρακτηριστικό των
συμπατριωτών μας ή έχουμε μια θλιβερή πρωτιά στην Ευρώπη;
Μπορούμε να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας και να οδηγούμε
ασφαλέστερα ώστε να μειώσουμε στο ελάχιστο τα ατυχήματα;
Kαλέστε στο σχολείο σας έναν οδηγό αυτοκινήτου, γονέα ή δάσκαλο
οδήγησης, που μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για έναν πιο
ασφαλή τρόπο κυκλοφορίας. Επισκεφθείτε ένα πάρκο κυκλοφοριακής
αγωγής.
Παρουσιάστε ένα κατάλογο με την ομάδα σας σχετικό με τις ιδέες σας,
ώστε να βοηθήσει στην ασφαλή χρήση των οχημάτων σας, όπως των
ποδηλάτων και αργότερα των άλλων οχημάτων. Σε ποιους παράγοντες
πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ώστε να αποφεύγουμε τους
κινδύνους;
Τι εννοεί το γνωμικό «πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα»; Nα
προσθέσουμε, και πολύ οικονομικά όπως θα αποδειχθεί παρακάτω: Αν
ένας οδηγός πηγαίνει στον ίδιο προορισμό με το Τζίμη τρέχοντας με 100
χιλιόμετρα την ώρα και καλύπτει την απόσταση σε 3 ώρες, πόσο πιο
γρήγορα υπολογίζετε ότι θα φτάσει ο Τζίμης τρέχοντας με 150 χιλιόμετρα;
Πόσα χιλιόμετρα θα έχει διανύσει; Ας δούμε όμως την κατανάλωση! Οι
μηχανικοί διαβεβαιώνουν ότι στις μεγάλες ταχύτητες το αυτοκίνητο
καταναλώνει 40% περισσότερο καύσιμο. Αν ο πρώτος οδηγός
κατανάλωσε 50 ευρώ καυσίμου, πόσο περισσότερο καύσιμο κατανάλωσε
ο Τζίμης με ένα ίδιο αυτοκίνητο; Το πιο σημαντικό βέβαια είναι η
ασφάλεια του ιδίου και των άλλων οδηγών. Ο χρόνος που κέρδισε είναι
αμελητέος μπροστά στην ασφάλεια, οικονομία, και το περιβαλλοντικό
κέρδος. Γιατί ο Τζίμης, μόλυνε και το περιβάλλον περισσότερο λόγω
κακής καύσης, προκάλεσε και ηχορύπανση, και επιπλέον δεν απόλαυσε
μια τόσο μεγάλη και όμορφη διαδρομή.
Ζωγραφίστε το δικό σας καθαρό και οικονομικό μεταφορικό μέσο.
Ζωγραφίστε ποδήλατό σας ή κάποιο άλλο όχημα.

Συλλέξτε πληροφορίες για τους κανόνες που διέπουν την κυκλοφορία
{Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) Κ.Ο.Κ και ζητήστε από έναν οδηγό να
εξηγήσει τη χρησιμότητά τους.
Ένας κανόνας λέει ότι δε χρησιμοποιούμε το δεξί ρεύμα κυκλοφορίας
ΛΕΑ, γιατί από εκεί κινούνται τα οχήματα πρώτης ανάγκης όπως
νοσοκομειακά, πυροσβεστική κλπ. Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά
μας και γιατί;
Ετοιμάστε μια αφίσα σχετική με την ασφάλεια στο δρόμο.

Κωστάκης Κρομμύδας, ο φυσιολάτρης
Ο Κωστάκης Κρομμύδας, μαθητής της έκτης τάξης Δημοτικού σχολείου
της πρωτεύουσας, προτιμά να ταξιδεύει με τρένο. Έτσι, και σ΄αυτό το
ταξίδι του, απόλαυσε την άνεση και τα πλεονεκτήματα αυτού του
μεταφορικού μέσου. Κατά τη διάρκεια του ξεκούραστου ταξιδιού, έβγαλε
φωτογραφίες του βαγονιού με το οποίο ταξίδεψε, και της φύσης, την
οποία απόλαυσε όπως του προσφερόταν γενναιόδωρα από το παράθυρο
του βαγονιού του. Επίσης,
επισκέφτηκε το εστιατόριο-σαλόνι,
όπου δροσίστηκε με ένα
αναψυκτικό.
«Ακόμα ένα υπέροχο
ταξίδι», σκέφτηκε. Αυτό είναι και
το βαγόνι που ταξίδεψε {βλέπετε
το εσωτερικό του}, με το οποίο
έφτασε στον προορισμό του, τη
Θεσσαλονίκη, σε 6 ώρες. Η μέση
ταχύτητά του ήταν 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Βέβαια, υπήρχαν και στάσεις.
Το επόμενο τρένο του μέλλοντος θα φτάνει στην Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες.
Με πόση ταχύτητα θα ταξιδεύει {Να λυθεί με τρεις τρόπους};
Ένα συνηθισμένο βαγόνι έχει δυο σειρές καθισμάτων, με 25 καθίσματα η
κάθε σειρά. Κάθε συρμός τρένου συνήθως έχει 4 βαγόνια, εκτός του
εστιατορίου και της μηχανής. Πόσους επιβάτες μπορεί να μεταφέρει;
Μπορείτε να υπολογίσετε τον αριθμό των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
που θα απαιτούσε η μεταφορά του ίδιου αριθμού επιβατών με αυτούς
του τρένου, υπολογίζοντας ότι κάθε αυτοκίνητο μεταφέρει κατά μέσο όρο
2 επιβάτες;
Μετά, υπολογίστε και την αξία των καυσίμων που καταναλώνουν τα
Ι.Χ σε 500 χιλιόμετρα, για τη μεταφορά του ίδιου αριθμού επιβατών με
αυτόν του τρένου. Κάθε αυτοκίνητο χρειάζεται κατά μέσο όρο 12 ευρώ
για 100 χιλιόμετρα διαδρομής. Χωριστά τα υπόλοιπα αναλώσιμα
ανταλλακτικά κλπ. Το τρένο, στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής
καταναλώνει πλέον ηλεκτρικό
ρεύμα, με μικρή περιβαλλοντική
επιβάρυνση και κόστος.
Γνωρίζουμε ότι το τρένο
μπορεί να αυξήσει τη

χωρητικότητά του γρήγορα, με την πρόσθεση νέων βαγονιών, και μπορεί
έτσι πολύ σύντομα να μεταφέρει πολλαπλάσιο αριθμό επιβατών. Αυτοί
μπορούν να απολαύσουν ένα άνετο ταξίδι μέσα στη φύση, από όπου
συνήθως περνά το τρένο.
Να δικαιολογήσετε τη στάση του Κωστάκη Κρομμύδα και την
ορθότητα της επιλογής του.
Να ετοιμάσετε έναν κατάλογο με τα μεταφορικά μέσα και τη χρήση
τους. Ποια είναι τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
τους;
Μπορείτε να συλλέξετε περισσότερες πληροφορίες για τους
κινητήρες, το είδος της ενέργειας που καταναλώνουν, την ταχύτητα και
οικονομία τους; Ποια άλλα μέσα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για
τον ίδιο σκοπό;
Να σχεδιάσετε ένα όχημα δικής σας έμπνευσης και να τεκμηριώσετε
το είδος της ενέργειας που χρησιμοποιεί σε σημείωμα σας.

Τα κρύα χεράκια
Ήταν μια από τις υπέροχες μέρες του Μαΐου στο σχολείο του Γιωργάκη.
Τα χελιδονάκια τιτίβιζαν χαρούμενα στο ζεστό αέρα, πετώντας ανάλαφρα.
Tα λουλούδια ευωδίαζαν, όλη η φύση βρισκόταν στις δόξες της και
καλούσε το μικρό Γιωργάκη να πάρει μέρος στο παιχνίδι της χαράς! Όμως
άλλες ήταν οι υποχρεώσεις του Γιωργάκη. Το πρωί, ο κύριος τούς είχε
ανακοινώσει: «Αύριο θα γράψουμε διαγώνισμα στο μάθημα των
Μαθηματικών». Πραγματικά, ο φιλότιμος και εργατικός ήρωας μας, το
απόγευμα της ίδιας μέρας κλείστηκε στο δωμάτιό του και σα μυρμηγκάκι
έλυνε και ξανάλυνε, μελετούσε και έκανε επαναλήψεις. Υποχρεώσεις του
ως μαθητή θα πείτε. Σωστά έπραξε. Την επόμενη μέρα, η «ώρα της
κρίσης» ήρθε για το Γεωργάκη! Τα παγωμένα χεράκια του μαθητή
παρέλαβαν το έντυπο με τις ερωτήσεις. Η καρδούλα του, που χτυπούσε
δυνατά, πήγαινε να σπάσει, και η αγωνία φαινόταν ζωγραφισμένη στο
πρόσωπό του! Θα αρίστευε άραγε για μία ακόμα φορά; Τα λεπτά του
φάνηκαν αιώνες. Κύλησε ο χρόνος αργά, βασανιστικά, και στο τέλος η
«ετυμηγορία» του δασκάλου ήρθε να δικαιώσει τον άριστο Γιωργάκη.
«Ευτυχώς»! Όμως η τάξη του αποτελείται από 20 μαθητές. Από αυτούς
το 20% πήρε άριστα, το 30% δεν αρίστευσε και το υπόλοιπο ποσοστό των
μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση. Μπορείτε να υπολογίσετε τα
ποσοστά αυτά των μαθητών ανά κατηγορία; Ο Γιωργάκης δικαιώθηκε για
τους κόπους του μα δεν ήταν και ιδιαίτερα χαρούμενος. Ακόμα μια φορά
θα χαροποιούσε τους γονείς του και θα ικανοποιούσε τις προσδοκίες τους
για αυτόν. Άλλα ήταν τα «θέλω» όμως του Γιώργου. Βγαίνοντας από την
τάξη, έβλεπε τα πληγωμένα μάτια του συμμαθητή του. Ακόμα μια φορά
το ίδιο σκηνικό. Τον ταπεινωμένο και λυπημένο φίλο του, που κάποτε
μάλιστα τον άκουσε να μονολογεί: «Δεν αξίζω τίποτα, είμαι ένα τίποτα».
Και ανήμπορος ο Γεωργάκης, περνούσε το χεράκι του διακριτικά στην
πλάτη του συμμαθητή του σα να του έλεγε: «Αξίζεις... αξίζεις, εγώ σε
αγαπώ. Μπορείς να κάνεις τον κόσμο μας καλύτερο και πιο ευτυχισμένο.
Προσπάθησε!».
Ο φίλος του Γιώργου αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα στο σπιτικό
του, είχε μαθησιακές δυσκολίες από νήπιο και δεν άκουγε καλά. Είχε
όμως πολλές αρετές. Ήταν ευγενικός, φιλικός, κοινωνικός, με
αλτρουιστικά συναισθήματα, χόρευε υπέροχα, ζωγράφιζε τέλεια, και με
τα χεράκια του έφτιαχνε υπέροχα παιχνιδάκια με πλαστελίνη, ενώ είχε

λεπτό χιούμορ. Σ΄αυτά ποτέ δεν του έβαλε καλό βαθμό στον έλεγχο ο
κύριος, δεν υπάρχουν τα μαθήματα αυτά! Τι περίεργος κόσμος…
Με την ομάδα σας να περιγράψετε πως νιώθει ο φίλος του Γιώργου. Ένας
από την κάθε ομάδα να το ανακοινώσει στην τάξη. Χρήσιμες λέξεις
μπορεί να είναι: λύπη, θυμός, αγωνία, πανικός, ανία, απογοήτευση,
διστακτικότητα, φόβος, απελπισία. Για τα θετικά συναισθήματα
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λέξεις όπως χαρά, αγαλλίαση,
ανακούφιση, ικανοποίηση, αγάπη, συμπάθεια, εμπιστοσύνη, στοργή,
ασφάλεια.
Τι θα θέλατε και θα περιμένατε από τους δασκάλους και το δάσκαλο
αυτού του μαθητή; Ποια είναι η γνώμη σας για την αριθμητική
βαθμολογία; Συζητήστε το με την ομάδα σας και διατυπώστε τις σκέψεις
σας.
Πρέπει να είναι μόνο οι προσδοκίες των γονέων και των δασκάλων το
ζητούμενο στην προσωπική μας ανάπτυξη; Εκφράστε τη γνώμη σας αφού
πρώτα το συζητήσετε με την ομάδα σας.

Κάντε και ένα πείραμα: Να γράψει κάποιος ένα σύντομο κείμενο
κάνοντας τέσσερις αλλαγές. Να αντικαταστήσει το άλφα με έψιλονμ όλα
τα έψιλον με ύψιλον, τα ύψιλον με ωμέγα και το ρο με το σίγμα.
Διαβάζοντας το κείμενο φωναχτά πώς νιώσατε; Πώς θα νιώθατε αν
κάποιος σας περιφρονούσε γι΄αυτήν τη δυσκολία;
Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν μαθητές που δυσκολεύονται να
διαβάσουν ένα συνηθισμένο κείμενο, παρά τις προσπάθειές τους. Αυτό
τους δημιουργεί άγχος, στενοχώρια, ανασφάλεια, απελπισία.
Ένα δεύτερο πείραμα για το σπίτι: Κοιτάζοντας σε ένα καθρέπτη,
προσπαθήστε να γράψετε σε ένα χαρτί το όνομα σας ή και οποιαδήποτε
άλλη φράση θέλετε. Δεν επιτρέπεται να κοιτάξετε το χαρτί που γράφετε
ούτε δευτερόλεπτο. Θα κοιτάζετε μόνο στον καθρέπτη όσο γράφετε. Πώς
σας φαίνεται; Έχετε σκεφθεί ότι υπάρχουν μαθητές που, παρότι
προσπαθούν, είναι πέρα από τις δυνάμεις τους να γράψουν με ευχέρεια ή
να μάθουν με ευχέρεια, και ότι αυτό τους προξενεί άγχος και κάποτε
απογοήτευση;

Πεζοπόρος παρολίγον Σούπερμαν
«Υπάρχουν οι δρόμοι για τα αυτοκίνητα», είπε η δασκάλα της Α΄ τάξης
στο σχολείο του Γιαννάκη, και μετά ρώτησε με «πνεύμα» τον απρόσεχτο
Γιαννάκη: «Πώς ονομάζουμε τους χώρους όπου κυκλοφορούν οι πεζοί ;».
«Σπουδαία ερώτηση!» συλλογίστηκε ο Γιαννάκης και έπειτα αποκρίθηκε
χωρίς καν να το σκεφτεί:
-Πεζοδρόμια, και ποιος δε γνωρίζει τα πεζοδρόμια!
-Έτσι, όταν κυκλοφορούμε στα πεζοδρόμια είμαστε ασφαλείς και
κυκλοφορούμε ανεμπόδιστα… συμπλήρωσε με βεβαιότητα η κυρία.
Αυτό βεβαίως είναι αλήθεια και είναι σίγουρα σωστό. Πώς όμως να
κρυφτείς απ΄τα παιδιά; Ο μικρός είχε μια δική του εμπειρία. Ήταν ένα
όμορφο δειλινό μιας πολύ ζεστής μέρας του καλοκαιριού, και οι
άνθρωποι χαλαρά χάζευαν τις βιτρίνες των καταστημάτων περιπατώντας
στην αγορά. Ο μικρός απολάμβανε ένα παγωτό καθισμένος σε ένα
πεζουλάκι του πεζοδρομίου και δροσιζόταν. Θα καθυστερούσε η μητέρα
στο κομμωτήριο. Ξαφνικά, η παρατηρητική ματιά του Γιαννάκη πέφτει σε
έναν κύριο. Φορούσε μαύρα γυαλιά, κρατούσε ένα άσπρο μπαστουνάκι
και περπατούσε αργά, με συστολή, ακολουθώντας την κίτρινη ανάγλυφη
γραμμή του πεζοδρομίου, χτυπώντας το μπαστουνάκι δεξιά, αριστερά.
Στην αρχή, του φαινόταν περίεργο του Γιαννάκη, γρήγορα όμως κατάλαβε
ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έβλεπε. Συνέχισε την παρατήρηση, ώσπου
κάποια στιγμή ο κύριος αυτός σταμάτησε και έμεινε εκεί μετέωρος, μη
μπορώντας να κάνει ούτε μπρος ούτε πίσω. Έμεινε εκεί και φαινόταν
σαστισμένος. Περνούσαν επίσης μοτοσικλέτες και υπήρχε θόρυβος. Κάτι
τον εμπόδιζε. O Γιαννάκης θυμήθηκε τα ηλεκτρικά του παιχνίδια που,
προσκρούουν σε ένα εμπόδιο και μένουν εκεί, μέχρι να τελειώσουν οι
μπαταρίες τους ή να τα μαζέψει ο ιδιοκτήτης τους. Ο Γιαννάκης σκέφτηκε:
«Μα οι άνθρωποι δεν έχουν μπαταρίες!». Τι θα απογίνει αυτός ο κύριος;
Ο Γιαννάκης άρχισε να φαντάζεται τον κύριο αυτό να ανυψώνει τις
γροθιές του στον αέρα, να πετά το μπαστουνάκι του, να φορά μπλε
στολή με ένα σίγμα στο κέντρο της και να ανυψώνεται πανηγυρικά στον
ουρανό ξεπερνώντας το εμπόδιο. Ευσεβής πόθος θα πείτε. Την
προηγούμενη νύχτα είχε δει τον Σούπερμαν στην τηλεόραση. Αλλά και
πάλι, τι θα συνέβαινε αν στη θέση του κυρίου αυτού βρισκόταν η
ανάπηρη κυρία του τετάρτου ορόφου, που κινείται με καροτσάκι στο
δρόμο των πεζών, δηλαδή στο πεζοδρόμιο; Η απάντηση είναι απλή. Κατά

το Γιαννάκη θα μπορούσε να γίνει «Τρανσφόρμερ» και να ξεπεράσει το
εμπόδιο με άνεση, όπως και τα υπόλοιπα εμπόδια αυτοκίνητα της
φωτογραφίας, που κλείνουν τις διαβάσεις και τα πεζοδρόμια των
ανθρώπων με προβλήματα όρασης και κίνησης, όπως και των υπόλοιπων
πεζών. Τόσο απλά θα λύνονταν τα θέματα αυτά στη φαντασία του
Γιαννάκη! Ευτυχώς, ενώ ο Γιαννάκης τα φανταζόταν αυτά, ένας
περαστικός, ευγενικός και φιλάνθρωπος, βοήθησε το συνάνθρωπό μας
στη δύσκολη αυτή κατάσταση και έλυσε το πρόβλημα! Ο μικρός μας
παρατήρησε προσεκτικά τη διαδικασία και σκέφτηκε το ηρωικό του
μέλλον, όταν και αυτός θα είναι σε θέση να βοηθά, κι ας μην είναι
Σούπερμαν. Τι θα συνέβαινε όμως αν δε βρισκόταν αυτός ο κύριος; Ο
συμπαθής Γιαννάκης είχε φανταστικές ιδέες βέβαια. Η πραγματικότητα
όμως των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι πολύ
διαφορετική. Μπορούμε να σκεφτούμε τη δυσχερή θέση ενός
παγιδευμένου
ανθρώπου που
κυκλοφορεί με
αναπηρικό καροτσάκι;
Ή, διαφορετικά, ενός
συνανθρώπου μας, που
ενώ βρίσκεται σε
ανάλογη κατάσταση,
έχει ανάγκη άμεσης
ιατρικής βοήθειας ή
φαρμάκου λόγω
σοβαρών
προβλημάτων υγείας
και έχει παγιδευτεί σε
πεζοδρόμια με ακραίες
καιρικές συνθήκες, ή
σε χώρους
αφιλόξενους;
Υπάρχουν
συνάνθρωποι μας που ενώ είναι υγιείς, αντιμετωπίζουν διάφορα
προβλήματα όπως κινητικά, προβλήματα με τις αισθήσεις {Ακοή, όραση
κ.λ.π} και άλλα. Σίγουρα θα έχετε μια πρόσκαιρη εμπειρία, δική σας ή των

συμμαθητών σας, από τις δυσκολίες που δημιουργούνται στο πιο απλό
που είναι η κίνηση, όπως αυτή από ένα μικρό ορθοπεδικό τραύμα στο
ένα σας πόδι. Πώς νιώσατε; Να περιγράψει κάποιος την εμπειρία του.
Ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι σε μαθητές ή συνανθρώπους
μας με κινητικές και άλλες δυσκολίες; Έχετε βοηθήσει ποτέ έναν άνθρωπο
με πρόβλημα όρασης να περάσει το δρόμο; Πώς νιώσατε;
Με δεδομένο ότι θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι που αγνοούν τις
δυσκολίες των συνανθρώπων τους, οδηγοί παραβάτες του νόμου ΚΟΚ,
κακές κατασκευές, παγίδες και δύσκολες καταστάσεις, σχεδιάστε ένα
υπερόχημα, που να ξεπερνά όλες αυτές τις δυσκολίες, ικανό να βοηθά
τους υπερήλικες και ανθρώπους με κάθε είδους δυσκολίες. Μια μηχανή
του μέλλοντος. Αυτή θα διασώζει τους συνανθρώπους μας από
αφυδάτωση, υποθερμία και άλλους κινδύνους από έλλειψη βοήθειας.
Κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν από παγίδευση σε αφιλόξενα
σημεία του σπιτιού, της πόλης, ή και εκτός αυτής.
Μια σπουδαία ομάδα κατασκεύασε μια τέτοια μηχανή που κόστισε
3.250 Ευρώ. Η δική σας πρώτη ομάδα να σχεδιάσει μια παρόμοια μηχανή
με τις ίδιες δυνατότητες με κόστος λιγότερο κατά 25%, η δεύτερη ομάδα
με κόστος λιγότερο κατά 40% και η τρίτη με λιγότερο κατά 50%.
Υπολογίστε το κόστος της κάθε συσκευής σε ευρώ.
Σχεδιάστε τις μηχανές σας με κάθε
λεπτομέρεια παρακάτω. Να εστιάσετε στο γεγονός ότι ο χρήστης θα έχει
προβλήματα κίνησης των κάτω
άκρων και δυνατότητα κίνησης
μόνο του ενός αντίχειρα. Επίσης,
εναλλακτικά, να χρησιμοποιείται
συσκευή από ανθρώπους με
αδυναμία όρασης και ακοής, όπως
και φυσικά από ασθενείς και
υπερήλικες, αλλά και από τον κάθε
άνθρωπο που θέλει να κινηθεί με
άνεση και ασφάλεια. Να έχει
μεγάλη ενεργειακή αυτονομία, να
είναι αμφίβια - στον πρώτο
σχεδιασμό να μην έχει πτητική
δυνατότητα -, να χαρακτηρίζεται
από αντοχή, αξιοπιστία, άριστη

ποιότητα και φυσικά δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ασύρματου
δορυφορικού τηλεφώνου. Ξεκινήστε.
Ποια θα είναι η μελλοντική στάση σας απέναντι σε ανθρώπους με
δυσκολίες, ακόμη και αν αποτύχετε στο σχεδιασμό της τέλειου οχήματος
βοήθειας των ανθρώπων αυτών; Μπορούν οι μηχανές να
αντικαταστήσουν τον ανθρώπινο παράγοντα;

Το γλέντι
Ο Μανούσος Πυροβολάκης συνηθίζει τις τακτικές συναντήσεις με τους
φίλους του συγχωριανούς, παραγωγούς κρασιού, σε χωριό της όμορφης
Κρήτης. Μεταξύ άλλων θα συζητήσουν και για την καλύτερη αξιοποίηση των
προϊόντων. Έτσι και πάλι, μαζεύτηκαν στη φιλόξενη ταβέρνα του
Μπακαλάκη και το’ριξαν στο γλέντι. Πρώτα οι ρακές, μετά ένα κατακόκκινο
κρασί με μεθυστικό άρωμα, αστεία, πειράγματα, συζήτηση, κέφι, ευχάριστη
συντροφιά, παραδοσιακή μουσική. Στο τραπέζι, υπέροχα γεωργικά προϊόντα
της πατρίδας, μοναδικά για τη νοστιμιά τους. Ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι. Το
γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από τους 20 φίλους που
έλαβαν μέρος στο συμπόσιο, τα 5/10 ήπιαν περισσότερο από το κανονικό
ξεπερνώντας το μέτρο. Έτσι, πήραν ταξί για την επιστροφή στο σπίτι. Τα 3/10
ήταν εντελώς νηφάλιοι και σε θέση να οδηγήσουν, ενώ οι υπόλοιποι ευτυχώς
έμεναν κοντά και πήγαν πεζή στην κατοικία τους. Στα περισσότερα μέρη της
πατρίδας μας παράγονται υπέροχα γεωργικά προϊόντα όπως το κρασί, το
λάδι , φρούτα και λαχανικά κάθε είδους. Ευλογημένος ο τόπος. Ειδικά για το
κρασί, γνωρίζουμε ότι παράγεται από τα σταφύλια που γίνονται μούστος. Αν
τα 80 κιλά σταφύλια δίνουν 50 λίτρα μούστο, τα 4.000 λίτρα μούστου, από
πόσα κιλά σταφύλια θα προέλθουν; Ο μούστος θα γίνει κρασί και άλλα
προϊόντα. Αν από 8 κιλά ελιές παίρνουμε 2 λίτρα λάδι περίπου, πόσα κιλά
ελιές θα χρειαστούμε για την παραγωγή 100 λίτρων λαδιού; Για την
παρασκευή 8 κιλών γλυκών του κουταλιού χρειαζόμαστε 10 κιλά φρούτων.
Αν θέλουμε να ετοιμάσουμε 160 κιλά γλυκού, πόσα κιλά φρούτων θα
χρειαστούμε; Τα 10 κιλά ντομάτας, μας δίνουν 6 κιλά σάλτσα. Αν θέλουμε
έναν τόνο σάλτσα πόσα κιλά ντομάτας θα χρειαστούμε; Αν από 10 κιλά
πορτοκάλια παίρνουμε 5 λίτρα φυσικό χυμό, πόσα κιλά πορτοκάλια θα
χρειαστούμε για 1.000 λίτρα φυσικό χυμό;

Βρείτε πληροφορίες για την παραγωγή των προϊόντων κρασιού και λαδιού
και τις διαδικασίες παραγωγής τους.
Το μυστικό της παραγωγής του κρασιού χάνεται στα βάθη των αιώνων.
Μάλιστα, οι αρχαίοι μας πρόγονοι πίστευαν και σε σχετικό θεό.
Συγκεντρώστε πληροφορίες για το θέμα.
Ο τρύγος είναι μια διαδικασία χαρούμενη, για τον οποίο ο λαός μας έχει
σχετικά έθιμα. Έχετε κάποια εμπειρία σας να μεταφέρετε στους συμμαθητές
σας;
Το λάδι και οι ιδιότητες του, όπως και το κρασί, αποτελούν βασικό συστατικό
της μεσογειακής διατροφής. Ερευνήστε και ρωτήστε τους γνωρίζοντες για τις
πολύτιμες ιδιότητές τους.

Ο κος Φιλανθίδης
Ο κος Φιλανθίδης, o γνωστός
δήμαρχος της Aσχημούπολης,
έβαλε σκοπό αμέσως μετά
την εκλογή του να
αναδασώσει όλους τους
ελεύθερους χώρους της
πόλης και των γύρω βουνών.
Η ομάδα σας, γνωστή για τις
οικολογικές της ευαισθησίες,
έκρινε ότι η προσπάθεια
πρέπει να στηριχτεί άμεσα.
Έτσι, πρώτοι απ΄όλους
πήρατε μέρος στην αναδάσωση. Υπάρχουν βέβαια και οργανωτικές
λεπτομέρειες, όπως ο αριθμός των φυτών, που ήταν πολύ μεγάλος: Κάθε
είδους δεντράκια και θάμνοι έπρεπε να φυτευτούν την κατάλληλη
περίοδο και σε σύντομο χρόνο. Το φθινόπωρο και ο χειμώνας είναι η
κατάλληλη εποχή. Τα δεντράκια θα ποτιστούν και θα ριζώσουν καλύτερα.
Το άνυδρο καλοκαίρι είναι δύσκολη περίοδος για τα φυτά. Στο γυμνό
βουνό, η θετική στάση του δημάρχου και ο ενθουσιασμός του, σας
έδωσαν δύναμη και διάθεση να βάλετε τα δυνατά σας. Είστε 60 μαθητές
μεγάλων τάξεων, από το δικό μας σχολείο. Απουσιάζουν οι μικρές τάξεις
λόγω αδυναμίας στο χειρισμό των εργαλείων φύτευσης. Το έργο σας έτσι
θα διαρκέσει 8 ώρες, και πραγματικά θα κοπιάσετε. Αν όμως έρθουν και
άλλοι μαθητές από τα γειτονικά σχολεία και γίνετε όλοι μαζί 120, σε
πόσες ώρες θα φυτέψετε όλα τα δεντράκια;
Σκεφτείτε πόσο γρήγορα χάνεται ο πλούτος του δάσους από τη φωτιά.
Βρείτε πληροφορίες για το δάσος, όπως την επίδραση του στη διατήρηση
του εδάφους, στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας, στη δημιουργία
μικροκλίματος φιλικού στον άνθρωπο, στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας των ζώων και των φυτών, στη συγκράτηση του νερού και
άλλα.
Ζωγραφίστε το δάσος και ζώα που ζουν σ΄αυτό.
Στο κείμενο υπάρχει η φράση άνυδρο. Να ερευνήσετε την προέλευση της
λέξης και παράγωγές της.

Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό σε κάθε ζωντανό οργανισμό, τόσο
στα φυτά όσο και στα ζώα. Το δάσος και τα φυτά χρειάζονται το νερό.
Γνωρίζουμε ότι το δάσος συγκρατεί το νερό της βροχής και το χιόνι
{επιφανειακά νερά}, και λειτουργεί ως φύλακας του οικοσυστήματος.
Επίσης, σε υπόγειες κοιλότητές του γίνεται και βιολογικός καθαρισμός
του. Έτσι διασώζονται υδάτινοι πόροι .
Ετοιμάστε κατάλογο με τις ενέργειες που θα αποφύγετε όταν βρεθείτε
στο δάσος.
Δημιουργήστε αφίσα που να δείχνει ότι είστε «Φίλοι και φύλακες του
δάσους».
Το δάσος ως χώρος, συνδέεται με μύθους, ιστορίες και παραμύθια από τα
πρώτα τρυφερά χρόνια της ζωής. Βρείτε τους ήρωες των παραμυθιών, τη
σχέση τους με το δάσος και εκφράστε τα συναισθήματα σας για το δάσος
που γεννήθηκαν από τους ήρωες των παραμυθιών.

Η κα Κλεάνθη Οικολόγου
Η Κα Κλεάνθη Οικολόγου, που διαμένει στην Οδό: Άθλιου Άστεως 12 στην
Αθήνα, γνωστή για τις οικολογικές της ευαισθησίες και νεωτερισμούς,
κάνει ανακύκλωση συστηματικά από τότε που ήταν 18 ετών. Σήμερα είναι
υπερήλικας. Μεγάλωσε στη όμορφη Ευρυτανία και σπούδασε στη
Θεσσαλονίκη. Πιστεύει στην προστασία του περιβάλλοντος όπως εσείς
και ανακυκλώνει εδώ και πολλές δεκαετίες χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό και
γυαλί. Ακόμα και στο κηπάριο της στενόχωρης πολυκατοικίας της, έβαλε
κάδο κομποστοποίησης για τη λίπανση των λιγοστών φυτών. Μπορείτε να
υπολογίσετε τη συμβολή της κας Οικολόγου στην ανακύκλωση;
Η κυρία Οικολόγου διαμένει σε μικρό διαμέρισμα και κάθε
εβδομάδα ανακυκλώνει
8.000 γραμμάρια
απορρίμματα. Από αυτά το
65% είναι οργανικά, τα
οποία απορρίπτει στον
κάδο κομποστοποίησης
για ανακύκλωση. Ένα
ποσοστό 15% είναι χαρτί
και ένα ποσοστό 10% είναι
γυάλινες φιάλες, τις
οποίες ανακυκλώνει στο
πολυκατάστημα με όφελος
οικονομικό. Το υπόλοιπο
ποσοστό είναι μέταλλο και
πλαστικό. Να υπολογίσετε το βάρος των απορριμμάτων που
ανακυκλώνονται.
Ως μαθητές, όχι μόνο στο σχολείο αλλά και έξω απ΄αυτό, στο σπίτι και στην
πόλη μας, μπορείτε να ετοιμάσετε με την ομάδα σας έναν κατάλογο με
ενέργειες που δείχνουν την πρόθεσή σας, ώστε να προστατευτεί το
περιβάλλον;
Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις :
Θεωρείτε σημαντική υπόθεση για το περιβάλλον
την ανακύκλωση ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Συμβάλλει θετικά στη διάσωση του περιβάλλοντος
η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πρέπει να χρησιμοποιούμε τα πόδια μας ή το ποδήλατο
μας στις κοντινές μετακινήσεις ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Στο σπίτι μας χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρικές συσκευές με
σύνεση ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αφήνουμε αναμμένα φώτα στο σπίτι ή στο σχολείο
που δε χρειαζόμαστε;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ετοιμάστε ομαδικά δυο ζωγραφικές συνθέσεις. Στην πρώτη να φαίνεται
το περιβάλλον μιας πόλης που οι άνθρωποι ανακυκλώνουν και στη
δεύτερη μια πόλη όπου λείπουν τέτοιες πρακτικές στην καθημερινότητά
τους.
Ετοιμάστε δρώμενο από το οποίο να φαίνεται η συμπεριφορά ενός
πολίτη με περιβαλλοντικές ευαισθησίες και ενός αδιάφορου πολίτη.
Σας θυμίζω τα λόγια διάσημου επιστήμονα του παρελθόντος που
συνέβαλε στην αποστολή ανθρώπων στο διάστημα: «Ο πλανήτης μας
μοιάζει με διαστημόπλοιο, γιατί έχει περιορισμένους φυσικούς πόρους,
δηλαδή οξυγόνο, πρώτες ύλες κλπ»

Βιβλιοθήκη
Η δανειστική βιβλιοθήκη μας διαθέτει 850 λογοτεχνικά βιβλία, 250
ιστορικά και 180 επιστημονικά. Ο δάσκαλος κος Αναγνώστου πρέπει να
ετοιμάσει ένα έντυπο και γράφημα με τα ποσοστά των βιβλίων κατά
κατηγορία. Μπορείτε να βοηθήσετε; Τότε πάρτε χαρτί και μολύβι. Για τις
ανάγκες της βιβλιοθήκης θα πρέπει να αγοραστεί και ένας νέος
υπολογιστής. Υπάρχουν δυο καταστήματα στη γειτονιά. Πρώτον το
κατάστημα ηλεκτρικών του γνωστού κου Πλουτίδη και δεύτερον του κου
Ακριβόπουλου.
Κάνετε έρευνα αγοράς και βοηθάτε να επιλεγεί αυτός που πωλείται
φθηνότερα και βέβαια έχει τις ίδιες δυνατότητες. Θα βρείτε την πλέον
συμφέρουσα τιμή για την αγορά του υπολογιστή.
Το πρώτο κατάστημα προσφέρει ένα πλήρες σύστημα στην τιμή των
420 ευρώ όμως για το σχολείο θα γίνει και μια έκπτωση της τάξης του
10\100 .Το δεύτερο κατάστημα προσφέρει το σύστημα στην τιμή των 500
ευρώ με έκπτωση 20\100 . Ποιο κατάστημα θα προτείνατε και γιατί θα το
επιλέγατε για την αγορά;
Υπάρχουν και άλλες βιβλιοθήκες στη γειτονιά; Έχετε επισκεφτεί τη
βιβλιοθήκη της πόλης μας; Κάποια βιβλιοθήκη γειτονικού Δήμου ή την
Εθνική βιβλιοθήκη; Ποιο βιβλίο διαβάσατε τελευταία;
Τίτλος βιβλίου ………………………………………………………………………..
Όνομα συγγραφέα …………………………...........................................
Εκδοτικός Οίκος ……………………………………………………………………..
Γράψτε με λίγες προτάσεις τι σας άρεσε
στο βιβλίο αυτό και σε τι αναφερόταν το
θέμα του.

Θρασύβουλος Αναιδής
Ο Θρασύβουλος Αναιδής είναι ένας αρκετά δημοφιλής μαθητής της Πρώτης
Λυκείου. Τον γνωρίζουμε από παλιά. Δεν έχει αλλάξει. Κάνει ακόμα χοντρά
αστεία, σκαρώνει φάρσες, συχνά ψεύδεται, εξαπατά κάθε καλόπιστο, μπορεί
να πείθει, δεν αφήνει σε ησυχία τους καθηγητές του να εργαστούν, ασεβεί,
χλευάζει όποιον του κάνει παρατηρήσεις και παρενοχλεί τους προσεκτικούς
κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Στις εκλογές των μαθητικών κοινοτήτων στο σχολείο που φοιτά ο
Θρασύβουλος υπήρχαν τρεις υποψήφιοι πρόεδροι για το μαθητικό
συμβούλιο. Ο Kωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, παιδί με ήθος και εξαίρετο
χαρακτήρα, άριστος, απλός, φιλικός, δημιουργικός, ενθουσιώδης. Επίσης
υποψηφιότητα έβαλε και η Μαρία Φωτάκη, κοινωνική, οργανωτική, φιλική,
με ευαισθησίες, αισιόδοξη, με καλό χαρακτήρα. Υποψήφιος ήταν και ο
γνωστός μας Θρασύβουλος Αναιδής. Οι κάλπες έκλεισαν αργά το μεσημέρι.
Οι ψηφοφόροι ήταν συνολικά 180. Από αυτούς τα 60/100 ψήφισαν τον
Θρασύβουλο Αναιδή, τα 30/100 ψήφισαν τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδή και
οι υπόλοιποι την Μαρία Φωτάκη. Να βρείτε τον αριθμό των ψηφοφόρων
μαθητών κατά υποψήφιο και να εκφράσετε με ποσοστό στα εκατό τους
ψήφους της Μαρίας Φωτάκη.

Να βρείτε επίσης ποιος εκλέχτηκε πρόεδρος και τη διαφορά ψήφων από τον
πρώτο υποψήφιο. Ακούστηκε ότι το σχολείο δεν προγραμμάτισε
εκπαιδευτικές εκδρομές, και μια εκδρομή, ενώ είχε προγραμματιστεί να
πραγματοποιηθεί σε αρχαιολογικό χώρο και σε ορειβατικές – φυσιολατρικές
δραστηριότητες, ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή. Ακούστηκε μάλιστα ότι
μετά το τέλος των εξετάσεων ο Θρασύβουλος και η στενή του παρέα, και
πάλι όπως το συνηθίζουν, κατασπατάλησαν το ταμείο του σχολείου (Χρήματα
όλων των μαθητών δηλαδή) σε κοντινό νυχτερινό εστιατόριο τρώγοντας
σουβλάκια και πίνοντας, χωρίς να υπολογίζουν κανένα. Σκοπός της
συγκέντρωσης των χρημάτων αυτών ήταν για να πραγματοποιηθούν
εκδρομές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες του Λυκείου. Οι συμμαθητές
τούς κούνησαν το κεφάλι με νόημα χωρίς να τους κρατούν κακία. «Βίος και
πολιτεία του Θρασύβουλου».
Πώς κρίνετε τη στάση των ψηφοφόρων; Ποιοι κατά τη γνώμη σας
έκριναν δίκαια και συνετά ως προς το πρόσωπο του προέδρου;
Ως ψηφοφόροι στις εκλογές της τάξης σας έχετε την ευθύνη της

ψήφου σας. Αποφασίζετε υπεύθυνα και πρέπει να κάνετε σωστές επιλογές.
Πρέπει να μας ξεγελά το γεγονός ότι κάποιος υποψήφιος είναι ευχάριστος, ή
πρέπει να συνεξετάζετε τις αρετές του και το χαρακτήρα του;
Δραματοποιήστε τις ομιλίες των τριών μαθητών προς τους
συμμαθητές τους. Να εστιάσετε στις πολλές και αστήρικτες υποσχέσεις του
Θρασύβουλου και στην εντιμότητα του καθαρού λόγου του Κωνσταντίνου και
της Μαρίας.

Oι γρίφοι του Καθιστού Ταύρου.
Για να καταφέρετε να περάσετε όλες τις δοκιμασίες θα πρέπει θα
βρείτε έναν Ινδιάνο να κάθεται. Ονομάζεται καθιστός Ταύρος. Πρέπει να
κάνετε απόλυτη ησυχία. Είναι σοφός, δεν του αρέσουν οι φωνές και μιλά
μόνο με γρίφους. Θα πρέπει να απαντήσετε στους γρίφους του ήσυχα.
Αυτός θα σας ρωτήσει:
1) Ποιος αριθμός αν διαιρεθεί με τα 2/3 θα μας δώσει πηλίκο 5/8;
2) Ποιος αριθμός πρέπει να προστεθεί στο 2/4 για να δώσει μεικτό 1 και
3/8;
3) Ποιος αριθμός αν πολλαπλασιαστεί με το 5/6 θα δώσει γινόμενο 3/8;
Συμπληρώσετε τις μαγικές λέξεις : Ε_χαρ_σ___μ_ Κ_θι___ ταυ__
Πράξεις εδώ

