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Συνήθως θεωρούμε βία τις βασικές μορφές της που είναι εύκολα
ορατή, αλλά πολύ συχνά η βία δεν είναι και τόσο ορατή. Η βία
συμπεριλαμβάνει όλες τις παρακάτω μορφές.. και ο κατάλογος δεν
είναι πλήρης..
Σωματική βία
Από χαστούκι μέχρι βαριά σωματική βλάβη, συμπεριλαμβάνοντας
καθετί που προξενεί πόνο, τραυματισμό, ακρωτηριασμό ή που έχει
πρόθεση να.. Και o βιασμός και κάθε άλλη βίαιη & καταπιεστική
συμπεριφορά προς το σώμα ...χτυπήματα, καψίματα, σπρωξίματα,
χρήση όπλου, φυσικός περιορισμός, παρεμπόδιση κάλυψης βασικών
αναγκών (πχ. τροφή, φάρμακα, ύπνος..)

«Η βία προκαλεί την βία» λένε οι
περισσότεροι....
Όμως ποιός είναι αυτός που θα την σταματήσει
την βία;
Κανείς δεν προσπαθεί να μειώσει έστω και λίγο
τις δράσεις αυτές....
			
Μίλτος

Ψυχολογική βία
Υποτιμητικές συμπεριφορές, ταπείνωση.. μέχρι σοβαρή ψυχολογική
βλάβη (ιδ. σε μακρόχρονη ή και έντονη έκθεση). Διαρκές
κριτικάρισμα, υποτίμηση & κοροϊδίες (εαυτού, οικογένειας, φίλων,
παρελθόντος..) Προσπάθειες εξευτελισμού, ψέματα, υπονόμευση της
αυτοεκτίμησης.
Περιορισμός της ελευθερίας, έλεγχος της επικοινωνίας με φίλους και
συγγενείς, περιορισμοί της κοινωνικότητας, 'Έλεγχος της πρόσβασης
σε πληροφόρηση, της συμμετοχής σε ομάδες κι οργανώσεις,
κλείδωμα σε περιορισμένο χώρο, περιορισμός της κινητικότητας,
παρακολούθηση τηλεφώνων, e-mail κλπ.
Συναισθηματική βία
Ιδιαίτερα καταπίεση κι εξαναγκασμοί που εκμεταλλεύονται την
ψυχολογική και συναισθηματική μας εξάρτηση, πιθανώς με απειλές κι
εκβιασμούς. Τα όρια συγχέονται με την ψυχολογική βία.
Ιδιαίτερα σοβαρή για τις νέες και τα παιδιά, αλλά και για κάθε άτομο
"αποκλεισμένο" από ευρύτερη κοινωνικότητα. Συχνά σε συνδυασμό
με στέρηση-απομόνωση.

Λεκτική βία

Φωνές, βρισιές, εξευτελισμοί, απειλές & τρομοκράτηση (με στόχο το
ίδιο το θύμα ή και οικείους του) Αποτελεί τμήμα της ψυχολογικής &
συναισθηματικής βίας, συνήθως συμπεριλαμβάνει τις απειλές, ενώ η
τρομοκράτηση συνήθως συμπεριλαμβάνει κι άλλους τρόπους βίας..
Απειλές βίας ή πρόκλησης κάθε είδους κακού στον απειλούμενο, στον
εαυτό του (απειλούνται), ή σε άλλους (παιδιά, οικογένεια, κατοικίδια
κλπ.), Απειλές για καταγγελίες στις αρχές που θα θέσουν σε κίνδυνο
κάτι σημαντικό για το θύμα (πχ. επιμέλεια παιδιών, πράσινη κάρτα..
κλπ.) .. ή και αντίστοιχων αναφορών που επίσης μπορεί να κοστίσουν
στο θύμα.. πχ. κατηγορίες στην οικογένεια, στη δουλειά, κλπ.

Παραθέτουμε μια συνέντευξη που πήρε ένας μαθητής μας έπειτα από την διεξαγωγή μιας
εκδήλωσης με σχετικό θέμα.

-Τί εννοούμε λέγοντας βία;

- Μίλτος: Ότι κάτι κάνει ο ένας στον άλλο που τον ενοχλεί.
- Κων/νος: Είναι μια πράξη που δεν είναι καλή γιατί ενοχλεί τον άλλον άνθρωπο.
- Νικολλέτα: Βία είναι αυτός που χτυπάει τον άλλον.
-Ποιά είδη βίας γνωρίζετε ή έχετε βιώσει είτε ως θύμα, είτε ως
θύτης;
-Μίλτος: Έχω υπάρξει θύμα ψυχολ. βίας στο δημοτικό. Οι δάσκαλοί μου έλεγαν ότι είμαι τεμπάλης
και ότι θέλω ξύλο.
- Κων/νος: Και εγώ έχω δεχτεί και έχω ασκήσει βία.
-Νικολ: Γνωρίζω την σωματική αλλά και ψυχολογική βία.
-Αν βρεθείτε σε περιστατικό βίας τί θα κάνατε;
- Μίλτος: θα προσπαθούσα να καταλάβω ποιός έφταιγε και θα βοηθούσα αυτόν που δεν έφταιγε.
Η βία προκαλεί πάλι Βια. Η τιμωρία δεν είναι βία και ορισμένες φορές είναι αναγκαία για να
αποτρέπονται τέτοιες ενέργειες.
-Κων/νος: Εγώ έχω ασκήσει βία και σωματική και ψυχολογική. Ασφαλώς δεν είμαι περήφανος για
αυτό. Κυρίως για την ψυχολογική βία έχω μετανιώσει όλες τις φορές.
-Μίλτος: Η σωματική βία είναι πιο σημαντική γιατί βλέπεις τα σημάδια.
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Οικονομική βία - εκμετάλλευση

'Έλεγχος της περιουσίας και των εσόδων του θύματος ή και
κατάχρηση, καλλιέργεια οικονομικής εξάρτησης (απαγόρευση
εργασίας, αποκλεισμός χρηματοπιστωτικών πόρων και δυνατότητας
εργασίας, κλπ.), άμισθη εργασία, καταναγκαστική εργασία (για κέρδος
του θύτη) οικονομικές αποφάσεις χωρίς ενημέρωση του συντρόφου
(για κοινούς πόρους),
παράδειγμα: " η δικιά μου η γυναίκα/κόρη δεν μπορεί να δουλεύει "

Σεξουαλική βία & παρενόχληση

Επιβολή σεξουαλικής πράξης ή συμπεριφορών ενάντια στη θέληση
του θύματος, πίεση για σεξουαλικές συμπεριφορές που μας κάνουν
να νοιώθουμε άσχημα, κριτικάρισμα της συμπεριφοράς και της
απόδοσής μας στο κρεβάτι.. (Και μέσα στο γάμο ή στο ζευγάρι, κάθε
σεξουαλικός καταναγκασμός που δεν δέχεται "όχι" είναι βία.)
παράδειγμα: "'Όποια γυναίκα το απολαμβάνει είναι πουτάνα", σχόλια
υποτιμητικά κλπ..
Παραμέληση-στέρηση
Στέρηση βασικών δικαιωμάτων, ιδ. ελευθερίας, επικοινωνίας, βασικών
αναγκών (& συναισθηματικών) αναγκών σωματικής & ψυχικής υγείας,
εκπαίδευσης, κλπ. )
Τις περισσότερες φορές οι "απαγορεύσεις" δεν δηλώνονται ρητά,
αλλά επιβάλλονται με "τιμωρητικές" συμπεριφορές κάθε φορά που
παραβαίνουμε τους υποτιθέμενους "κανόνες" του θύτη, τους οποίους
"οφείλουμε" να γνωρίζουμε. Κι οι οποίοι παραβιάζουν τα βασικά
μας δικαιώματα και δεν λαβαίνουν υπόψη καμιά βασική μας ανάγκη.
Η πιο συνηθισμένη και "απλή" τιμωρία είναι νεράκια, καβγαδάκια
κλπ. αμέσως μετά, (μέτριες ή και σοβαρές μορφές ψυχολογικής
και λεκτικής βίας).. μέχρι και ζημιές στο σπίτι, αλλά και κάθε άλλη
"τιμωρητική" ή απειλητική συμπεριφορά.
"Θα σου κάνω, θα σου δείξω.." και βέβαια κυρίως: "Θα σε μάθω εγώ".
Θα σε εκπαιδεύσω δηλαδή, να κάνεις ό, τι ακριβώς θέλω και τίποτα
άλλο. Για να ξέρεις την άλλη φορά και να μην ξανατολμήσεις ούτε να
το σκεφτείς.
				
(Το άρθρο αυτό είναι
αποτέλεσμα αναζήτησης πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου)
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Πολλά ζώα στις μέρες μας τείνουν να εξαφανιστούν. Μερικά από αυτά είναι πολύ σημαντικά για την συνέχεια της
διατροφικής αλυσίδας του ζωικού βασιλείου μας. Μερικά από αυτά είναι τα εξής:
Ο ΑΓΡΙΟΓΑΤΟΣ
Πιο ογκώδης και μεγαλόσωμος από την κατοικίδια γάτα, ο αγριόγατος ξεχωρίζει κυρίως από τη φουντωτή ουρά
του που έχει μήκος γύρω στα 30 εκ., φαρδαίνει προς την άκρη και στολίζεται με σκούρες ρίγες. Το κεφάλι του
είναι επίσης πιο ογκώδες από της γάτας. Όπως και τα άλλα αιλουροειδή πιάνει τη λεία του με τα νύχια και την
αποτελειώνει με μια δαγκωνιά στο λαιμό. Κυνηγάει συνήθως το βράδυ, στήνοντας καρτέρι.
ΑΡΓΥΡΟΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
Παγκόσμια απειλούμενο είδος, ο αργυροπελεκάνος έχει συνολικό πληθυσμό από 12.330 - 15.730, σε 19 αποικίες
από την Ελλάδα μέχρι την Κίνα. Στην Ελλάδα, αργυροπελεκάνοι φωλιάζουν πια μόνο στις Πρέσπες. Το μεγαλύτερο
από τα δύο είδη πελεκάνων της Ευρώπης. Έχει αργυρόλευκο πτέρωμα με σκουρότερο το πάνω μέρος των
φτερούγων. Το άνοιγμα των φτερών του είναι 3,20 μέτρα και το βάρος του φτάνει 10-12 κιλά.
ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΠΑΝΤΑ
Λιγοστοί πληθυσμοί του γιγάντιου πάντα επιζούν σήμερα στα κατακερματισμένα δάση μπαμπού της Κίνας. Κι όσο ο
βιότοπός τους συρρικνώνεται, τόσο αυξάνεται η απειλή για το πιο δημοφιλές αρκουδάκι στον κόσμο Το βάρος του
κυμαίνεται 86 – 125 κιλά και το ύψος του 1.20 – 1.90μ. Ο πληθυσμός του υπολογίζεται περίπου στα 1600 άτομα.
Η ΤΙΓΡΗ ΤΗΣ ΣΟΥΜΑΤΡΑ
Η τίγρης είναι από τα πιο επιβλητικά ζώα του πλανήτη. Είναι από τα πιο απειλούμενα.
Το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού των τίγρεων χάθηκε στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ειδικότερα η τίγρης της
Σουμάτρας δεν ξεπερνά σήμερα τα 400 με 500 άτομα, ενώ κάθε χρόνο θανατώνονται τουλάχιστον πενήντα τίγρεις
για το εμπόριο της γούνας της. Σύμφωνα με έκθεση του WWF στο διάστημα 1998-2002 πέθαναν σε παγίδες 253
τίγρεις, ενώ ο βιότοπός της μειώθηκε από 130.000 σε 42.000 τ.χμ.
Το χρώμα της είναι πορτοκαλί με μαύρες ραβδώσεις, το βάρος της από 100 - 140 κιλά, το ύψος της είναι περίπου 60
πόντοι και το μάκρος της στα 2,5 μέτρα.
ΟΡΝΙΟ
Ξεχωρίζει εύκολα όταν πετάει από το καφέ χρώμα του σώματός του και τα σκούρα πτητικά φτερά. Ο μακρύς
λαιμός και το κεφάλι είναι καλυμμένα με ασπρόγκριζο χνούδι. Φωλιάζει κατά αποικίες σε κοφτούς και απόκρημνους
βράχους. Τα πουλιά φεύγουν αργά το πρωί απ’ τις κούρνιες τους ψάχνοντας για ψοφίμια. Δείχνει μεγάλη προτίμηση
στα εντόσθια των νεκρών ζώων και τ’ άλλα μαλακά τους μέρη.
Το μήκος του είναι 95 – 105 εκ. με άνοιγμα φτερούγων: 240 – 280 εκ.

Παναγιώτης Κοτσανόπουλος
Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Το WWF Ελλάς θεωρεί πως η προστασία ενός είδους
ή μιας περιοχής προϋποθέτει επιστημονική γνώση.
Καλό θα είναι όλοι να συμβάλλουμε στην σωστή
και υγιή ενημέρωση όλων, ώστε να αποφεύγονται
πράξεις βιαιοπραγίας εις βάρος των ζώων.

Ένα από τα ομορφότερα πουλιά είναι
ο αιγαιογλάρος. Καλό θα είναι όλοι να
προστατεύσουμε αυτό το είδος και
να διατηρήσουμε την ομορφιά των
αιγαιοπελαγήτικων νησιών μας.

Στην Ελλάδα συγκεκριμένα υπάρχουν δυο είδη υπό εξαφάνιση που καλό θα
είναι να το γνωρίζουμε όλοι οι Έλληνες, ώστε να προβούμε στις απαραίτητες για
την σωτηρία τους ενέργειες.
Ένα από αυτά είναι το γριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica)
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν δεκαπέντε μικροί πληθυσμοί, διάσπαρτοι στη
Β. και Ν. Πίνδο, στον Όλυμπο, στη Ρούμελη, στη Ροδόπη και σε ορισμένα ακόμα
βουνά των συνόρων.
Τα αγριόγιδα απαντώνται συνήθως σε κοπάδια των 5-15 ατόμων αλλά τα
αρσενικά ζουν μόνα τους, εκτός από την περίοδο της αναπαραγωγής. Εκτιμάται
ότι ο συνολικός αριθμός του στην Ελλάδα δεν ξεπερνά πλέον τα 500 άτομα.
Σοβαρές είναι και οι απειλές που προέρχονται από την καταστροφή και
την υποβάθμιση καίριων σημείων του βιότοπου του ζώου από ορισμένες
ανθρώπινες δραστηριότητες όπως το μότο κρός κλπ.
Ένα ακόμα θαλάσσιο είδος που κινδυνεύει με εξαφάνιση είναι οι θαλάσσιες
χελώνες καρέτα-καρέτα. Οι χελώνες αυτές αναπαράγονται κυρίως στις
παραλίες του νότιου Ιονίου, στην περιοχή της Ζακύνθου. Για την προστασία
της θαλάσσιας χελώνας δραστηριοποιείται ο Σύλλογος για την προστασία της
θαλάσσιας χελώνας «Αρχέλων». Δύο ακόμα είδη που διαβιώνουν στην Ελλάδα
και απειλούνται με εξαφάνιση είναι ο Αιγαιόγλαρος και η Οχιά της Μήλου.
					
Μάχη (τμήμα Οικονομίας)

4

Τ Ε Ε

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ

Α Γ Ω Γ Η Σ

Π Α Τ Ρ Α Σ

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ

-

Μ Α Ι Ο Σ

2 0 1 2

Το φίδι. Η μυθολογία και το ζώο.
Το ζώο που κατείχε πολύ σημαντική θέση στον χώρο της θρησκείας αλλά και της μυθολογίας είναι το
φίδι. Ίσως ήταν το σχήμα του, ίσως η κίνηση του, μοναδική στο ζωικό βασίλειο, ίσως η ικανότητά του να
μεταλλάσσει το μαλακό σε σκληρό, το τεμπέλικο σε δραστικό, η ύπαρξη του σε κάθε μέρος της Γης και του
νερού, η παγκοσμιότητά του, που έκαναν το φίδι ένα ζωντανό σύμβολο. Κανένα άλλο ζώο, δεν αποτέλεσε
αντικείμενο περισσότερου συμβολισμού, για την προγονική σοφία με τις βαθιές ρίζες, που χάνονται στις
σπείρες του Χρόνου και στις αρχές της ύπαρξης της Ανθρωπότητας. Το σύμβολο είναι ένα από τα πιο
αρχαία, γιατί τα ερπετά προηγήθηκαν των πτηνών και τα πτηνά των θηλαστικών. Οι θρύλοι σχετικά με τα
διάφορα πράγματα που αντιπροσωπεύει είναι αναρίθμητοι. Αλλά επειδή οι περισσότεροι από αυτούς είναι
αλληγορικοί, τώρα έχουν περάσει στην τάξη των μύθων των βασισμένων στην άγνοια και τη σκοτεινή
δεισιδαιμονία.

Όταν ζητήθηκε να ασχοληθούμε με
τα ζώα και μάλιστα με τα φίδια, ο
φόβος κυρίευσε τους περισσότερους
μαθητές.... Η μυθολογία όμως μας
κέρδισε!!

Το φίδι σαν σύμβολο γενικότερα, είναι ηλιακό και σεληνιακό, ζωή και θάνατος, σοφία και τυφλό πάθος,
θεραπεία και δηλητήριο, συντηρητής και καταστροφέας. Είναι φαλλικό σύμβολο, η δημιουργική αρσενική
δύναμη, «ο σύζυγος όλων των γυναικών». Συνοδεύει όλες τις θηλυκές θεότητες και τη Μεγάλη Μητέρα και
συχνά απεικονίζεται τυλιγμένο γύρω τους ή κρατώντας το στα χέρια τους.
Είναι γνώση, δύναμη, δόλος, εξυπνάδα, πονηρία, μοχθηρία, διαφθορά και ο πειρασμός. ‘ Είναι η ίδια η
μοίρα, γρήγορη σαν καταστροφή, εσκεμμένη σαν εκδίκηση, ακατανόητη σαν πεπρωμένο.’
Κοσμολογικά, είναι ο αρχέγονος ωκεανός από τον οποίο όλα αναδύονται και όπου όλα επιστρέφουν.
Μπορεί επίσης, να στηρίξει και να διατηρήσει τον κόσμο ή να τον περιβάλλει σαν Ουροβόρος (το φίδι
που δαγκώνει την ουρά του), σύμβολο τηε κυκλικής εκδήλωσης. Τα Φίδια ή Δράκοντες είναι οι φρουροί
του κατωφλίου, των ναών των θησαυρών, φύλακες της εσωτερικής γνώσης και όλων των σεληνιακών
θεοτήτων.
Ελλάδα: Σοφία, ανανέωση της ζωής, ανάσταση, ίαση και γνώρισμα τουΑσκληπιού (Ιησούς, αυτός που
θεραπεύει), του Ιπποκράτη, του Ερμή και της Υγείας. Είναι επίσης μια μορφή του Ασκληπιού σαν σωτήρας
θεραπευτής. Είναι αφιερωμένο στην Αθηνά σαν σοφία (στην ασπίδα της) και ιδιαίτερα στον Απόλλωνα των
Δελφών, ο οποίος σαν φως, σφαγιάζει τον πύθωνα του σκότους και του κατακλυσμού (ο Αγ. Γεώργιος, δεν
είναι νέο σύμβολο, αλλά παλαιότατο, των ‘ειδωλολατρών’). Η Ρέα, μεγάλη μητέρα, κρατά φίδια, οι Βάκχες
κρατούν φίδια, η Εστία έχει σαν σύμβολο το φίδι. Γυναίκες όπως οι Ερινύες, η Μέδουσα και η Γραία σε
σχέση με τα φίδια, συμβολίζουν τις δυνάμεις της μαγείας και της γητειάς, τη σοφία και το δόλο του φιδιού.
						
Παναγιώτης (τμήμα Ηλεκτρολόγων)

Ο Κόσμος των Graffiti.

Τι είναι ?
Graffiti είναι μια φαντασία …. Δεν είναι μια απλή ζωγραφιά. Ένας που ασχολείται
με το graffiti πρέπει να έχει φαντασία, δημιουργικότητα, αλλά και γνώση του
αντικειμένου. Είναι μια τεχνική «γραφής» που δίνει την ελευθερία στον καθένα να
γράφει κάτι πέρα από τα όρια της συμβατικής γραφής…
Γιατί τα προτιμώ ?
Πρώτα απ΄όλα προτιμώ να ξεχωρίζω… δεύτερον να δημιουργώ και τέλος μου
αρέσει η γραφή graffiti γιατί μπορείς να κρύβεις μέσα της πράγματα.
Ασχολείστε επαγγελματικά? Θα το ήθελες?
Προς το παρόν δεν ασχολούμαι επαγγελματικά και στο μέλλον θα το ήθελα πολύ…
αλλά υπάρχουν δυσκολίες…
Τι εξυπηρετεί το Graffiti?
Όταν ασχολούμαι με αυτήν την τεχνική γραφής συγκεντρώνομαι τόσο πολύ σε αυτό
που κάνω που εύκολα μπορώ να βρεθώ σε φανταστικούς τόπους και μέρη…. Είναι
κάποιες ώρες ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης από το δύσκολο σήμερα
Υπάρχουν στις μέρες μας μυστικά?
Στο κόσμο που ζούμε υπάρχουν παντού μυστικά… στην κοινωνία , στην πολιτική
και αλλού. Αυτός είναι και ένας λόγος που το graffiti μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
να απεικονίσει πιο καλά το σήμερα..
Μια συνέντευξη που πάρθηκε από έναν μαθητή του σχολείου μας , τον Λάμπρο

Συνέντευξη του Προέδρου του Σχολείου μας.
Έγιναν και στο σχολείο μας εκλογές για την ψήφιση δεκαπενταμελούς συλλόγου
μαθητών. Έπειτα από την ψηφοφορία ο πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς έδωσε
συνέντευξη σε ένα από τους συμμαθητές του. Ακολουθεί ο διάλογος:
Μίλτος: Συγχαρητήρια πρώτα από όλα για την εκλογή σου ως πρόεδρος του
δεκαπενταμελούς!! Γιατί θέλησες να γίνεις πρόεδρος?
Γιάννης: Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να βοηθήσω το σχολείο. Καλό θα ήταν τα παιδιά των
εφαρμοσμένων τεχνών να επιμεληθούν τον περιβάλλοντα χώρο… να τον ζωγραφίσουν.
Τα παιδιά της μηχανολογίας καλό θα ήταν να ασχοληθούν με τα καλοριφέρ, τα
ηλεκτρολογικά συστήματα και γενικά την συντήρηση τον χτιρίων.
Όραμα μου είναι να φτιάξουμε ένα γυμναστήριο με όλα τα όργανα γυμναστικής.
Επιπλέων καλό θα ήταν να αυξηθούν οι εκδρομές, περίπατοι και κυρίως οι
εκπαιδεύτηκες εκδρομές. Όλα τα παιδιά θα ήθελαν η κάθε εκδρομή να είναι για
διασκέδαση και να αλλάζουμε συχνά τόπους που επισκεπτόμαστε. Μια άλλη
δραστηριότητα είναι η φύτεψη δέντρων και φυτών στο περιβάλλοντα χώρο.
Λίγο πριν τελειώσω θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά που με στήριξαν.
Καλή υπόλοιπη χρονιά με υγεία σε όλους.
Μίλτος : ποια είναι η κατακλείδα αυτής της συνέντευξης?
Γιάννης :κάνουμε το αδύνατο απίστευτο και απίστευτο το καταπληχτικό!
Ευχαριστώ
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12 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
-20 λεπτά μετά την διακοπή του καπνίσματος η αρτηριακή πίεση
επανέρχεται σε κανονικά επίπεδα.
- Η καρδιά χτυπάει πιο ομαλά μέσα στα πρώτα 20-30 λεπτά μετά το
τελευταίο τσιγάρο.
-Η θερμοκρασία στα χέρια και τα πόδια επανέρχεται στα φυσιολογικά
όρια 30 λεπτά μετά την διακοπή του καπνίσματος
-8 ώρες μετά το τελευταίο τσιγάρο τα επίπεδα του μονοξειδίου του
άνθρακα στο αίμα μειώνονται σε φυσιολογικά επίπεδα παράλληλα
αυξάνονται τα επίπεδα του οξυγόνου.
-12 ώρες μετά το σβήσιμο του τελευταίου τσιγάρου σχεδόν όλη η νικοτίνη
έχει αποβληθεί από τον οργανισμό.
-5 μέρες μετά, τα περισσότερα υποπροϊόντα νικοτίνης έχουν πλέον
αποβληθεί από τον οργανισμό.
-24 ώρες μετά την διακοπή του καπνίσματος μειώνεται ο κίνδυνος για την
καρδιά. Στον 1 χρόνο ο κίνδυνος μειώνεται στον μισό. Στα 15 χρόνια ο
κίνδυνος είναι ο ίδιος με αυτών των ανθρώπων που δεν κάπνισαν ποτέ.
-Η γεύση και η όσφρηση βελτιώνονται μέσα σε 48 ώρες μετά το τελευταίο
τσιγάρο.
-3 ημέρες μετά την διακοπή του καπνίσματος διευκολύνεται η εύκολη
ανεμπόδιστη αναπνοή καθώς αυξάνεται η αναπνευστική χωρητικότητα
των πνευμόνων.
-2 βδομάδες μετά την διακοπή του καπνίσματος η ανάσα παύει να κόβεται
και διευκολύνεται το περπάτημα.
- Λίγους μήνες μετά από την απαλλαγή από το τσιγάρο αυξάνεται η
ευεξία και ενεργητικότητα του οργανισμού. Παράλληλα ισχυροποιείται το
ανοσοποιητικό σύστημα, και ο οργανισμός δεν προσβάλετε από ιώσεις
του αναπνευστικού.
-Στα 5 χρόνια χωρίς τσιγάρο ο κίνδυνος του καρκίνου των πνευμόνων
μειώνεται πάνω από τα 50% ενώ στα 10 χρόνια ο κίνδυνος του
εμφράγματος είναι ίδιος με τους μη καπνιστές.

Το τσιγάρο στο σχολείο

-Πολλοί θεωρούν ότι είναι μαγκιά να καπνίζεις και αυτός είναι κυρίως ο λόγος που ξεκινάει κάποιος το
κάπνισμα... Και εγώ έτσι νόμιζα... δεν ήξερα ποιές είναι οι συνέπειες αυτής της χρήσης... Πολλά παιδιά όχι
μόνο σε αυτό το σχολείο κυρίως εκτός σχολείου θεωρούν ότι για να ανήκουν σε μια ομάδα χρειάζεται να
καπνίζουν... Είναι λάθος... ναι .... τί θα γίνει όμως αν το απιδί εθιστεί; είναι εύκολο να πείσεις κάποιον ότι αυτό
που κάνει βλάπτει την υγεία του; Πιστέψτε με όχι.. δεν είναι εύκολο. Για αυτό το λόγο χρειάζεται να γίνονται
όλο και πιο συχνά σεμινάρια τόσο σε καθηγητές όσο και σε μαθητές ώστε να ενημερωθούν όλοι για τις
βλαβερές συνέπειες που έχει το κάνισμα στον οργανισμό μας... Η συνεχής ενημέρωση πάνω στο ζήτημα
είναι μια κάποια λύση....
						
Σωκράτης ΑβΜ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Φέτος το τμήμα εφαρμοσμένων τεχνών δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή έργων τέχνης και ψηφιδωτών. Μάλιστα πριν από λίγους
μήνες λάβαμε μέρος σε διαγωνισμό που διεξήχθει στο ..................... Το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι οι μαθητές του τμήματος και των δυο
βαθμίδων ήρθαν σε επαφή ακόμα περισσότερο με έργα τέχνης κάθε είδους. Ασχολήθηκαν με την ζωγραφική χρησιμοποιώντας κηρομπογιές,
ξυλομπογιές και νερομπογιές. Πολύ ενδιαφέρον ήταν η κατασκευή διαφόρων ειδών - αντικειμένων με υλικά ανακύκλωσης.... Βέβαια στο
σχολείο μας πραγραμοποιούνται αρκετά προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής που έχουν σχέση με υλικά ανακύκλωσης.
Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά και για τους μαθητές αλλά και για τους καθηγητές....
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Από πέρσυ είχαμε αρχίσει να ασχολούμαστε με την μελέτη των κλασικών έργων
τέχνης. Είχαμε ενθουσιαστεί όλοι με την θέα όλων αυτών των δημιουργημάτων
της αρχαιότητας... Δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ίτι στην αρχαιότητα οι
άνθρωποι θα δημιουργούσαν τέτοιες κατασκευές ακόμα και για την καθημερινή
τους ζωή. (πιατέλες, είδη οικιακής χρήσης κ.α.). Η μινωική τέχνη, με το ανάκτορο
της Κνωσού μας μάγεψε όλους ανεξαιρέτως! Φέτος είχαμε την τύχη να συνεχίσουμε
το μάθημα αυτό με την καθηγήτριά μας και να δούμε στην πράξη πως συντηρούμε
τα παλιά ευρύματα του πολιτισμού μας, τι υλικά χρειάζεται να χρησιμοποιούμε...
αλλά και πόσο σημαντική δουλειά είναι αυτή της συντήρησης. Όλοι νομίζαμε πως
όλα αυτά που βλέπουμε έχουν βρεθεί σε αυτή την μορφή και πως δεν είναι και
τίποτε σημαντικό παρά μόνο κάτι πέτρες.... Αυτές οι πέτρες όμως είναι ολόκληρος
ο πολιτισμός μας και καλό θα είναι να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να τις
διατηρούμε σε καλή κατάσταση. Αν εμείς οι ίδιοι δεν κατανοούμε την αξία όλων
αυτών , τότε κάποιοι άλλοι θα φροντίζουν να το εκμεταλλευτούν. Για αυτό προσοχή...
ιδίως αυτές τις δύσκολες μέρες!!!
				
Αποστόλης (τμήμα Εφαρμοσμένων)

Συμμετοχή του σχολείου μας σε διαγωνισμό....

Μετά από πρόταση των μαθητών πήραμε μέρος σε διαγωνισμό εικαστικών που διεξήχθε τον
Φεβρουάριο μήνα στην Πάτρα. Δυο εκπαιδευτικοί σχετικής ειδικότητας ήταν οι υπεύθυνοι για την
συμμετοχή του σχολείου μας σε αυτό τον διαγωνισμό: η κ. Σκαλωμένου και ο κ. Νικήτας. Την ημέρα
της λήξης του διαγωνισμού η κ. Σκαλωμένου απεύθυυνε στο κοινό που παρεβρίσκοταν εκεί τον
παρακάτω λόγο:
« Η Περιφερειακή Δ/ση Π/μιας και Δ/μιας εκπαίδευσης Ν. Αχαίας σε συνεργασία με την ΣΤ’ ΕΚΠΑ
διοργάνωσε έκθεση - διαγωνισμό εικαστικών με θέμα «Ταξίδι στην αρχαία Αχαία».
Παίρνοντας, λοιπόν, την πρωτοβουλία να συμμετέχουμε σε αυτό τον διαγωνισμό καταφέραμε να
φέρουμε τα παιδιά κοντά με την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης τους. Ερχόμενοι κοντά στον
αρχαίο πολιτισμό της Αχαίας, μέσω των επισκέψεων μας στο Μουσείο, τα παιδιά ταυτίστηκαν με
τους καλλιτέχνες της εποχής και φιλοτέχνησαν αντίστοιχες δημιουργίες.
Διαγωνίστηκαν με παιδιά από όλα τα σχολεία της Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού
Αχαίας και συμμετείχαν με τα έργα τους σε ομαδική έκθεση καταφέρνοντας με αυτόν το τρόπο να
ενταχθούν σε ομαδικά project και όλοι μαζί να φτάσουν σε ένα άριστο αποτέλεσμα.
Για αυτήν την τόσο πολύτιμη προσπάθειά τους οι υπεύθυνοι του Μουσείου και της διοργάνωσης
του διαγωνισμού βράβευσαν τα παιδιά με αντίστοιχα διπλώματα.»
Ευχαριστούμε για την υποστήριψή όλων σας!!
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ΤΟ ΜΠΛΕ ΦΕΓΓΑΡΙ
Όλα ξεκίνησαν από την επιθυμία ενός μαθητή, του Στάθη,
να φτιάξει ένα παραμύθι με θέμα το μπλε φεγγάρι.Αφού
τελειώσαμε την πλοκή αποφασίσαμε να ψάξουμε στο
διαδίκτυο για το φαινόμενο αυτό. Σας παραθέτουμε
πληροφορίες πάνω σε αυτό το φαινόμενο:

Οι αγγλόφωνοι λαοί, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν τη
φράση «Οnce in a Blue Μoon» (Οταν έχει μπλε φεγγάρι),
γιατί πράγματι το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά σπάνιο,
ώστε έμεινε στα χρονικά ως έκφραση ενδεικτική της
έννοιας του «μια φορά στο τόσο». Με την ίδια έννοια του
«μια φορά στο τόσο» χρησιμοποιείται η φράση «μπλε
σελήνη», για να χαρακτηρίσει την ύπαρξη δύο Πανσελήνων
σ' έναν μήνα, η δεύτερη δηλαδή πανσέληνος σ' ένα μήνα
ονομάζεται «μπλε σελήνη».
Το φαινόμενο αυτό είναι όντως ασυνήθιστο, αφού η
περίοδος από την μία πανσέληνο έως την επόμενη φτάνει
τις 29,5 περίπου ημέρες και για την ακρίβεια 29,53059
ημέρες, αν και δεν είναι ιδιαίτερα σπάνιο. Ο Ιούνιος του
2007, πάντως, είναι ένας τέτοιος μήνας, αφού στην πρώτη
πανσέληνο που συνέβη στις 4:04 π.μ. της 1ης Ιουνίου θα
προστεθεί σε δύο εβδομάδες και δεύτερη πανσέληνος, η
οποία θα συμβεί στις 4:49 μ.μ. της 30ης Ιουνίου.
Η πρώτη «μπλε σελήνη» της νέας χιλιετίας συνέβη στις 30
Νοεμβρίου του 2001, ενώ η πρώτη πανσέληνος εκείνου του
μήνα είχε συμβεί την 1η Νοεμβρίου.
Η επόμενη «μπλε σελήνη» συνέβη τον Ιούλιο του 2004 (η
πρώτη πανσέληνος στις 2/7 και η δεύτερη, η «μπλε», στις
31/7), φέτος έχουμε την «μπλε σελήνη» του Ιουνίου (1/6
και 30/6), και θα ακολουθήσουν αυτές του Δεκεμβρίου
2009 (2/12 και 31/12), του Αυγούστου 2012 (2/8 και 31/8)
κ.λπ. Συνολικά στα επόμενα 40 χρόνια θα έχουμε 17 μήνες
με δύο πανσελήνους, ενώ στη διάρκεια του 2018 και του
2037 θα έχουμε δύο μήνες με διπλές πανσελήνους, και
συγκεκριμένα τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο των ετών
αυτών.

Εικόνες με το μπλε φεγγάρι...
Εικόνες που καθηλώνουν
τους θεατές του!!!! Εξάλλου
είναι ένα φυσικό φαινόμενο
σπάνιο, όσο σπάνιας
ομορφιάς είναι...

ΜΠΛΕ ΦΕΓΓΑΡΙ
Κάποτε ήταν τρεις φίλοι!! Ο πλανήτης Κρόνος, ο Ήλιος και το Φεγγάρι!!! Όλα κυλούσαν ήρεμα στο σύμπαν και οι τρεις φίλοι
διασκέδαζαν κάνοντας κύκλους και διανύοντας αποστάσεις γύρω στον γαλαξία!!
-Τι ωραίος που είναι ο χώρος των νεφελωμάτων!!! Είπε ο Ήλιος στους δυο του φίλους.
-Πάμε να περάσουμε μέσα από τα σύννεφα, είπε ο Κρόνος και κίνησαν να διασχίσουν τα σύννεφα όλοι μαζί….
Α!!! είπε το φεγγάρι, τι πλανήτης είναι αυτός… τι όμορφος!!! Θαύμασε καθώς εμφανίστηκε μπροστά τους η γη.
Όλοι έμειναν άφωνοι και κοιτούσαν την ομορφιά του πλανήτη γη!
Τα βουνά, τα δέντρα, τα ποτάμια, όλα τα στοιχεία της φύσης πλέκονταν σαν σε πίνακα ζωγραφικής μπροστά στα μάτια των
τριών φίλων. Για λίγα λεπτά θαύμαζαν το τοπίο και αναρωτιόντουσαν πως όλα αυτά εμφανίζονταν σε αυτόν τον πλανήτη και
ήταν τόσο όμορφος!!
-Ας τον ρωτήσουμε, είπε το φεγγάρι και όλοι συμφώνησαν.
Καθώς πλησίαζαν τον πλανήτη γη οι τρεις φίλοι άκουσαν μια φωνή!!!
-Μην πλησιάζετε άλλο! Είναι επικίνδυνο δεν το καταλαβαίνετε? Ήταν η φωνή της Ατμόσφαιρας, η οποία άρχισε να φωνάζει
καθώς ο ήλιος πλησίαζε με τις φλόγες του την γη.
-Δεν καταλαβαίνω… ποιοι είστε και τι θέλετε από εμάς? Εδώ έχουμε τον αέρα, το οξυγόνο μας, το νερό, την φύση, τα ζώα…
Όλα αυτά έχουν ζωή εδώ….. Αν όμως έρθετε εσείς κοντά, όλα αυτά θα χαθούν!!
-Πάμε να φύγουμε!! Κανένας δεν μας είχε προσβάλει έτσι! είπε ο ήλιος θυμωμένος.
-Εμείς ήρθαμε να σας γνωρίσουμε αλλά εσείς δεν μας θέλετε. Πάμε, λοιπόν, να φύγουμε!! Είπε ο Κρόνος και γύρισε να φύγει!!
Το φεγγάρι έμεινε σαστισμένο, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι οι φίλοι του ήταν τόσο θυμωμένοι… και η γη… δεν τους είχε
μιλήσει ακόμα! Τόσο κακιά ήταν? Έτσι λυπημένο κίνησε να φύγει. Εξάλλου οι δυο του φίλοι είχαν ήδη απομακρυνθεί…
Ακούστηκε όμως μια φωνή!!
-Επιτέλους… είχα αρχίσει να ζεσταίνομαι πολύ!!! Τώρα δροσίστηκα ας πιω λίγο νερό από τα ποτάμια μου που είναι και πιο
δροσερό… Αχ!! Συνήλθα… καλά ποιος είσαι εσύ, τώρα σε είδα!! Είπε η γη καθώς συνερχόταν....... ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Φέτος, ένα από τα πολλά προγράμματα που υλοποιούνται στο σχολείο μας είναι και αυτό της Μεσογειακής
Διατροφης, σε σχέση με την διατροφή των αρχαίων Ελλήνων. Υπεύθυνη αυτού του προγράμματος είναι η
κ. Ψήνια σε συνεργασία με την κ. Πλατάνου και την κ. Στρατίκη. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θέλησαν να
υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα λίγο πιο διαφορετικό από τα συνιθισμένα και να φέρουν κοντά τους μαθητές
στην μαγειρική και μάλιστα με συνταγές των αρχαίων Ελλήνων....
Στην αρχή ασχολήθηκαν με την σύσταση της ομάδας κάνοντας παιχνίδια γνωριμίας και συνέχισαν
πραγματοποιώντας επισκέψεις σε χώρους που είχαν σχέση με την παρασκευή φαγητών και εδεσμάτων,όπως
για παράδειγμα φούρνους, εστιατόρια κ.α. Το πιο διασκεδαστικό κομμάτι αυτού του προγράμματος ήταν η
κατασκευή ενός μάγειρα - ρομπότ. Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε η ομάδα να συνδέσει τις δυο εποχές....
Ένα ρομπότ που «μαγειρεύει» συνταγές αρχαίων Ελλήνων.
Αξίζουν συγχαρητήρια οι εκπαιδευτικοί για αυτήν την πρωτότυπη ιδέα τους!!!

Έπειτα από έρευνα της ομάδας του προγράμματος βρέθηκαν ορισμένες πληροφορίες για την Διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων τις
οποίες σας παραθέτουμε:
Στα γεύματα και στα δείπνα τα τραπέζια ήταν γεμάτα με ψωμί, με κρέατα και χορταρικά, κι ακόμη με ελιές, πίτες, γλυκίσματα και
φρούτα. Φυσικά και με άφθονο κρασί. Από τα όσπρια, γνωστά στους αρχαίους ήταν τα φασόλια, οι φακές, τα ρεβίθια (που τα
προτιμούσανε ψημένα), τα μπιζέλια και τα κουκιά, που τα ‘τρωγαν, συνήθως, σε πουρέ (έτνος). Από τα απαραίτητα, στο τραπέζι, ήταν
και το λάδι. Κάτι που, όπως σημειώσαμε, ήταν απαραίτητο και στις παλαίστρες, για ν’ αλείφουν οι αθλητές τα κορμιά τους. Οι αρχαίοι
συνήθιζαν να βγάζουν λάδι από άγουρες ελιές, που το προτιμούσανε στις σαλάτες τους. Επίσης από τα αμύγδαλα και τα καρύδια
έβγαζαν ένα είδος λαδιού, καλό για τα γλυκίσματα τους. Από τα απαραίτητα επίσης στο καθημερινό τραπέζι ήταν το γάλα και το τυρί,
που όμως ήταν στις πόλεις από τα σπάνια αγαθά. Μάλιστα οι διαιτολόγοι συνιστούσαν, για τους αθλητές, το μαλακό τυρί. Πολλές
φορές, για να πήξει καλά το τυρί, έβαζαν μέσα στο γάλα, που ‘βραζε, ένα κωναροειδές φυτό, κνήκον ή οκνήκος. Φυσικά, τα σκόρδα
και τα κρεμμύδια ήταν στο καθημερινό μενού. Ορισμένοι όμως έβρισκαν αυτό το είδος της διατροφής χωριάτικο (όπως και σήμερα).
Από τα εκλεκτότερα εδέσματα ήταν οι κοχλιοί, τα σαλιγκάρια, που τα ‘τρωγαν οι Κρητικοί από την εποχή του Μίνωα. Τα μικρά πουλιά,
σπίνους, τσίχλες, ακόμη και τους λαγούς, αφού τα ψήνανε, τα διατηρούσανε μέσα σ’ ευωδιαστό λάδι. Μάλιστα, τα παραγεμίζανε με
διάφορα καρυκεύματα, κάτι που συνηθίζεται και σήμερα στα χωριά της Μάνης. Για τη φτωχολογιά οι σούπες ήταν το πιο συνηθισμένο
καθημερινό φαγητό. Έτρωγαν βέβαια και ψαρόσουπες, που η πλούσια όμως τάξη τις απέφευγε! Τα κρέατα ήταν πανάκριβα, παρά
τις πολλές θυσίες που γίνονταν για τους θεούς. Φθηνότερο, συγκριτικά, ήταν το χοιρινό, που για τους φτωχούς όμως ήταν κι αυτό
απλησίαστο. Οι Αθηναίοι, πλούσιοι και φτωχοί, είχαν μεγάλη αδυναμία στα θαλασσινά και στα όστρακα. Μεγάλη ζήτηση είχαν στην
αθηναϊκή αγορά παστά ψάρια από τον Ελλήσποντο και τον Εύξεινο Πόντο και φυσικά κάθε τι που ‘φτανε από την κοντινή λίμνη της
Κωπαΐδας.
Η έλλειψη, όμως, πολλών αγαθών απογοήτευε μερικούς, και περισσότερο τον Αριστοφάνη(«Θεσμοφοριάζουσαι»):
Ούτε σπληνάντερο, ούτε πρωτόγαλα
ούτε συκώτι χοιρινό, ούτε κερήθρες,
ούτε κοιλιά γουρουνόπουλου,
ούτε χέλι, ούτε αστακό μέγα,
δεν εδώσατε στις γυναίκες
όπου είναι κουρασμένες;

Σκηνή μαγειρείου. Λεπτομέρεια από
παράσταση σε μελανόμορφο
κρατήρα γνωστό ως «του Ευρυτίου
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Καθώς η σχολική χρονιά πλησιάζει να τελειώσει.....
Καθώς λοιπόν πλησιάζουμε προς το τέλος θα θέλαμε να σας χαιρετήσουμε με μια
ευχάριστη νότα... Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν ώστε
για μια ακόμα σχολική χρονιά να καταφέρουμε να συνεχίσουμε την έκδοση της
εφημερίδας μας, ως μορφή ηλεκτρονικού εντύπου. Τα μέσα που είχαμε δεν ήταν
αρκετά, όμως πιστεύουμε ότι τα καταφέραμε αρκετά καλά.... Ελπίζουμε αυτή η
προσπάθεια να συνεχίσει να βρίσκει πρόσφορο έδαφος και να γίνει εξελιχθεί σε
κάτι ακόμα καλύτερο και για το σχολείο μας, αλλά και για εμάς τους ίδιους!!!
Πριν τελειώσουμε για αυτήν την χρονιά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους
τους φορείς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βοήθησαν στην υλοποίηση
αυτού του προγράμματος. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε το σχολείο του
Καστριτσίου και ιδιαίτερα την κ. Βογιατζάκη, όπως επίσης και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαίας
και τον κ Τσορμπατζόγλου για την συνεργασία τους με το σχολείο μας. Τέλος
ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την υπεύθυνη των πολιτιστικών προγραμμάτων κ.
Νικολοπούλου. για την πολύτιμη βοήθειά της...
Πολλές ευχές για ένα ήρεμο και δημιουργικό καλοκαίρι
			
				
Η συντακτική ομάδα

Καθαρό περιβάλλον
Επειδή το καλοκαίρι πλησιάζει και το περιβάλλον μας καλεί άλλη μια φορά να το
προσέξουμε ψάξαμε στο Διαδίκτυο για να βρούμε μερικές χρήσιμες συμβουλές
για το πως να το προστατεύουμε. Συμβουλές απλές που όλοι μας τις έχουμε
ακουστά, μα οι περισσότεροι, για να μην πω καλύτερα όλοι, τις αγνοούμε τις
περισσότερες φορές!! Τ
Ο ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
Πρέπει να το χρησιμοποιούμε με σύνεση. Ας μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες
πόλεις μας δεν βρίσκονται κοντά σε επαρκείς υδατικούς πόρους.
ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Τα σκουπίδια που «παράγει» ο καθένας από μας στη ζωή του, είναι περίπου 600
φορές περισσότερα από το βάρος του. Είναι λοιπόν σημαντικό να αποφεύγουμε
να δημιουργούμε σκουπίδια, όταν μπορούμε.
ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
Ιδίως τώρα καλό θα ήταν να φροντίζουμε όταν πηγαίνουμε σε παραλίες να μην
αφήνουμε σκουπίδια αλλά αντιθέτως να τα μαζεύουμε ακόμα και αν δεν τα έχουμε
αφήσει οι ίδιοι.
Ευχαρριστούμε

χιούμορ από τον Αρκά...

Σας δίνουμε μια συνταγή για γρανήτα
κακάο μιας και πλησιάζει το καλοκαίρι...
Τι χρειαζόμαστε:
•
140 γρ. κουβερτούρα
•
500 γρ. νερό
•
130 γρ. ζάχαρη
•
25 γρ. κακάο
•
5 γρ. ρούμι
Πως το κάνουμε:
1.
Βράζουμε την ζάχαρη, το νερό και
το κακάο.
2.
Μόλις βράσουν ρίχνουμε
το σιρόπι στην κουβερτούρα και
ανακατεύουμε. Αφήνουμε να κρυώσει λίγο
και μετά το βάζουμε στο ψυγείο, μόλις
κρυώσει καλά ρίχνουμε και το ρούμι και
βάζουμε στην κατάψυξη.
3.
Ανα διαστήματα το χτυπαμε, στο
σύνολο τρείς φορές.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ (με τον Τοτό)
Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως
γίνονται τα παιδιά.
- Μαμά, μαμά, λέει ο Τοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα
μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά.
- Δεν μπορώ τώρα, καθαρίζω πατάτες, λέει η μαμά.
- Έλα, ρε μαμά, πες μου...
Τέλοσπάντων, η μαμά του για να τον ξεφορτωθεί του
δείχνει μία πατάτα και του λέει:
- Την βλέπεις αυτήν; Από εδώ έρχονται τα παιδιά.
Εκστασιασμένος ο Τοτός βάζει την πατάτα στην τσέπη, και
περιμένει πως και πως την επόμενη μέρα στο σχολείο.
Την άλλη μέρα στην τάξη, ρωτάει η δασκάλα:
- Μάθατε αυτό που σας είπα;
- Ναι!!! λένε όλα τα παιδάκια με μία φωνή.
- Για πες εσύ, Κωστάκη.
- Λοιπόν κυρία, λέει ο Κωστάκης τα παιδιά τα φέρνει ο
πελαργός.
- Λάθος!! Λάθος!! άρχισε να φωνάζει ο Τοτός.
- Για πες μας εσύ, Ελενίτσα, λέει η δασκάλα.
- Τα παιδάκια τα φέρνει ο Θεούλης!! λέει η Ελενίτσα.
- Μα τι λέει; φωνάζει ο Τοτός και κάνει φασαρία.
Εκνευρισμένη η δασκάλα γυρνάει στον Τοτό:
- Για πες μας εσύ Τοτό που τα ξέρεις όλα...;
Ο Τοτός με ένα πονηρό χαμόγελο βάζει το χέρι στην
τσέπη, πιάνει την πατάτα και λέει στην δασκάλα:
- Να την βγάλω έξω;
- Και βέβαια, όχι! Λέει η δασκάλα σοκαρισμένη.
- Βρε, να την βγάλω έξω; ξαναλέει ο Τοτός.
- Όχι, φυσικά!
- Α, λέει ο Τοτός, δεν θέλεις να την βγάλω... Όταν την τρως
όμως, καλά είναι, έ;

