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Η δημιουργία του  Γυμναστικού Συλ-
λόγου Κύμης ήταν μια αυθόρμητη α-
πόφαση που πάρθηκε από μια μικρή 
παρέα, που είχε ως σκοπό να βρει μια 
επιπλέον διέξοδο για να ασχοληθεί 
στον ελεύθερο χρόνο της. Στην από-
φαση αυτή πρωτοστάτησε και ανέ-
λαβε να την υλοποιήσει ο νεαρός επι-
χειρηματίας Αλέξανδρος Θεοδώρου, 
μετέπειτα πρόεδρος της ομάδας. 
Η Καλαθοσφαίριση αποτελεί την πρώ-
τη αγωνιστική δραστηριότητα με την 
οποία ξεκίνησε τη λειτουργία του ο 
Γυμναστικός Σύλλογος Κύμης το 
2010. Μπορεί η αρχή να ήταν τελείως 
ερασιτεχνική, αλλά τίποτα δεν έγινε 
βεβιασμένα και από το ξεκίνημα 
μπήκαν σωστές βάσεις για να αναπ-
τυχθεί σιγά σιγά ο Σύλλογος. Από την 
πρώτη κιόλας αγωνιστική περίοδο 
(2010-11) η ομάδα κατάφερε να 
προκριθεί από την Γ΄ κατηγορία ΕΣ-
ΚΑΣΕ στη Β΄, ενώ τη δεύτερη (2011-
12) εξασφάλισε την πρόκριση στην Α΄ 
κατηγορία, με αποτέλεσμα να αποτε-
λεί μια από τις πιο φιλόδοξες ομάδες 
των Σωματείων της Ανατολικής Στε-
ρεάς και Εύβοιας. Αυτό πιστοποιήθη-
κε από την τρίτη διαδοχική άνοδο με 
την ομάδα να περνά σε άλλο επίπε-
δο, καθώς για πρώτη φορά θα 
έπαιρνε μέρος στις εθνικές κατηγο-
ρίες και συγκεκριμένα στην Γ΄Εθνική. 
Εκεί έδειξε για μια ακόμη φορά την 
ποιότητα της σε όλα τα επίπεδα και 
εξασφάλισε με άνεση την πρώτη θέ-
ση της βαθμολογίας και την άνοδο 
στην Β΄Εθνική, όπου αγωνίστηκε την 
σεζόν 2014-15. Για άλλη μια φορά ο 
ΓΣ Κύμης αναδείχτηκε πρωταθλητής 
της κατηγορίας, οπότε την νέα σεζόν 
κλήθηκε να πάρει μέρος στην Α2! Το 
πρωτάθλημα Α2 λοιπόν της σεζόν 

2015-16 αποδείχτηκε το συναρπαστι-
κότερο των τελευταίων ετών, με πολ-
λές ομάδες να διεκδικούν με αξιώσεις 
την άνοδο. Ο νεοφώτιστος ΓΣ Κύμης 
μπήκε από την αρχή στο γκρουπ των 
πρωτοπόρων και με έναν καταπληκτικό 
2ο γύρο κατάφερε να κατακτήσει 
έναν ακόμα τίτλο πρωταθλητή. Μαζί 
πήρε και την 6η διαδοχική του άνοδο, 
φτάνοντας στην κορυφαία κατηγορία 
της χώρας, την Basket League. 

Ο στόχος λοιπόν, που στην αρχή φάν-
ταζε σε πολλούς απατηλό όνειρο, πραγ-
ματοποιήθηκε στο συντομότερο δυνα-
τό χρονικό διάστημα. Το σημαντικότε-
ρο είναι ότι η παρέα που λέγαμε στην 
αρχή δεν χάθηκε, απλά χρόνο με τον 
χρόνο μεγάλωνε. Πλέον ο Γυμναστικός 
Σύλλογος Κύμης είναι μια παρέα που 
περιλαμβάνει τους φιλάθλους όλης της 
Εύβοιας και όχι μόνο. Άλλωστε είναι η 
ομάδα που εκπροσωπεί την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας στην Basket 
League, είναι η ομάδα όλων μας! 
 
Σπανός Χρήστος 

Γυμναστικός Σύλλογος Κύμης  

ένα μικρό θαύμα 
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 Το ποδόσφαιρο 

Το ποδόσφαιρο  είναι ομαδικό άθλημα 

που παίζεται ανάμεσα σε δύο ομάδες 

των έντεκα παικτών με μία σφαιρική 

μπάλα. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας διεξά-

γεται σε ένα ορθογώνιο γήπεδο με φυ-

σικό ή τεχνητό χλοοτάπητα πράσινου 

χρώματος και ένα «τέρμα» στο μέσο 

κάθε μιας από τις στενές πλευρές. 

Σκοπός κάθε ομάδας είναι να οδηγή-

σει τη μπάλα στο αντίπαλο τέρμα, δη-

λαδή «να βάλει γκολ» (από την αγγλική 

λέξη goal που σημαίνει σκοπός) ή «να 

σκοράρει», όπως λέγεται στην ειδική 

ποδοσφαιρική γλώσσα. Οι παίκτες χειρί-

ζονται τη μπάλα κυρίως με τα πόδια, 

αλλά και με τον κορμό ή το κεφάλι. Η 

ομάδα που θα επιτύχει τα περισσότερα 

γκολ ως το τέλος του παιχνιδιού κερδί-

ζει. 
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Το ποδόσφαιρο είναι σήμερα το πιο 

δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Στις 

αρχές του 21ου αιώνα ασχολούνταν με 

αυτό περισσότεροι από 250 εκατομμύρια 

αθλητές σε περισσότερα από 200 κράτη 

Το ποδόσφαιρο είναι σήμερα το πιο 

δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Στις 

αρχές του 21ου αιώνα ασχολούνταν 

με αυτό περισσότεροι από 250 εκα-

τομμύρια αθλητές σε περισσότερα 

από 200 κράτη.[3] Το ποδοσφαιρικό 

παιχνίδι παίζεται σε διάφορα επίπεδα, 

από φιλικό, με λιγότερους ή περισσό-

τερους από έντεκα παίκτες, παιδιά ή 

ενήλικες, σε ένα οποιουδήποτε μεγέ-

θους γήπεδο, με δύο τυχαία αντικεί-

μενα για τη σήμανση του τέρματος, 

έως επαγγελματικό, με επαγγελματί-

ες ποδοσφαιριστές, αυστηρή τήρηση 

των κανονισμών και περισσότερους 

από 100.000 ενθουσιώδεις θεατές να 

παρακολουθούν σε ειδική ποδοσφαι-

ρική αρένα υψηλών τεχνικών προδι-

αγραφών. Ανώτατη οργανωτική αρχή 

του ποδοσφαίρου είναι η FIFA (FIFA - 

Fédération Internationale de Football 

Association), η οποία διεξάγει την κο-

ρυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, το 

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, 

κάθε τέσσερα χρόνια. 

Ο αγωνιστικός χώρος διεξαγωγής του 

ποδοσφαίρου είναι ένα γήπεδο σε 

σχήμα ορθογώνιου παραλληλόγραμ-

μου (βλ. εικόνα), το οποίο χαράσσε-
(Συνέχεια στη σελίδα 15) 



Μαδάρες μου Χανιώτικες 
κορφή του Ψηλορείτη 

και Λασιθιώτικα βουνά 
γειά σου παντέρμη Κρήτη 

     Η Κρήτη, εκτός από το μεγαλύτε-
ρο νησί της Ελλάδας, είναι επίσης και 
η ψυχή της. Η τρέλα των κατοίκων της 
καθώς και τα εκθαμβωτικά τοπία της 
την κάνουν έναν επίγειο παράδεισο. 
Αρχικά, οι παραλίες της Κρήτης είναι 
από τα πιο όμορφα στοιχεία της. Τα 
γαλαζοπράσινα νερά, η χρυσαφένια 
άμμος κ οι ζεστές αχτίδες του ήλιου   
που χαϊδεύουν κάθε ακρογιαλιά της 
Μεγαλονήσου σε κάνουν να νιώθεις 
ευλογημένος που επισκέφθηκες  αυ-
τό το ευλογημένο νησί.  
     Πιο συγκεκριμένα, παραλίες όπως 
ο Μπάλος στα βορειοδυτικά Χανιά, η 
ορθή Άμμος λίγο πριν τα Σφακιά, τα 
Σεϊτάν λιμάνια (Σεϊτάν = Σατανάς, η 
ονομασία δόθηκε από τους Τούρκους 
κατακτητές λόγω της απόκρημνης 
ακτογραμμής) στα βορειοανατολικά 
Χανιά και η παραλία της Γεωργιούπο-
λης στα βόρεια των Χανίων είναι αρ-
κετές για να ερωτευτείς το νησί. Ο 
επισκέπτης μπορεί να ατενίσει τη με-
γαλόπρεπη θωριά του Ψηλορείτη ή να 
ανακαλύψει  το απόκρημνο μονοπάτι  
του φαραγγιού της Σαμαριάς.  
    Ακόμη η κρητική κουζίνα, βασισμέ-
νη στη μεσογειακή διατροφή , αποτε-
λείται από πλούσια και γευστικά πιά-
τα.  Είναι γνωστό πως οι Κρητικοί α-
γαπούν κυρίως το πιλάφι, το βραστό 
αρνί, και τους μπουμπουριστούς χοχ-
λιούς (τηγανιτά σαλιγκάρια με σιτά-
ρι). Επίσης ένα κρητικό τραπέζι ολοκ-

Ταξίδι στην Μεγαλόνησο 
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ληρώνεται με τα καλτσούνια (ή καλιτ-
σούνια ή σκαλτσούνια) , τον ντάκο 
(=παξιμάδι, λάδι, τριμμένη ντομάτα, ρί-
γανη και μυζήθρα) και τη γραβιέρα. Για 
επιδόρπιο οι Κρητικοί συνηθίζουν να 
τρώνε ξεροτήγανα (σαν τις δίπλες) ή 
το παραδοσιακό γιαούρτι με την πέτσα 
συνοδευμένο με μέλι ή γλυκό του κου-
ταλιού. 
   Οι κάτοικοι της Μεγαλονήσου χαρακ-
τηρίζονται από πείσμα, έντονο σωβι-
νισμό και τρέλα καθώς αυτοαποκαλο-

ύνται κουζουλοί (=τρελοί). Από την άλλη 
πλευρά η φιλοξενία τους είναι υποδειγ-
ματική και μοναδική σε όλη την Ελλά-
δα. Επιπλέον μπορούν να χαρακτηρισ-
τούν ξεροκέφαλοι αφού δεν αλλάζουν 
εύκολα γνώμη. Αξιοσημείωτος είναι ο 
τρόπος που εκφράζονται μέσα από τις 
μαντινάδες και τους κρητικούς χορούς.  
  Η ομορφιά της Κρήτης δεν μπορεί να 
κλειστεί σε ένα μόνο άρθρο. Θεωρώ 
πως ένα ταξίδι στην Κρήτη θα ήταν μί-
α από τις σημαντικότερες εμπειρίες 
στην ζωή ενός ανθρώπου, αρκεί να 
έχει την υπομονή να ανεχθεί τις ιδιορ-
ρυθμίες των κατοίκων της.  
 

Μες στη μαθιά του Κρητικού 
βλέπεις τον Ψηλορείτη 

στο πρόσωπό του φαίνεται 
ζωγραφισμένη η Κρήτη 

Κρήτη μου, όμορφο νησί 
κλειδί του παραδείσου 

θεριό μου ανήμερο εσύ 
βγες να σε χαιρετήσουν. 

 

Στέλλα Ανδριανοπούλου 



Τα βράχια της Βωλάξ είναι τεράστιοι γρανιτικοί όγκοι που συχνά θυμίζουν 

πουλιά , ζώα , ανθρώπινα σώματα ή τις περισσότερες φορές απλά βόλους. 

Βρίσκονται στο χωριό Βωλάξ στο νησί της  Τήνου.  

Το μυστήριο γύρω από αυτά τα βράχια είναι ο τρόπος εμφάνισης και δημιο-

υργίας τους. Υπάρχουν πολλοί σχετικοί θρύλοι. Ένας από αυτούς λέει ότι ο θε-

ός αφού έπλασε τον κόσμο, πήγε πάνω από την Βωλάξ κι έτριψε τα χέρια του, 

τα ψίχουλα που έπεσαν στην Γη έγιναν πέτρες κι ευλόγησαν τον τόπο. Άλλος 

θρύλος αποδίδει την εμφάνισή τους σε πετροπόλεμο γιγάντων. 

Αντίθετα η πραγματική ιστορία 

για την δημιουργία τους δεν εί-

ναι το ίδιο ενδιαφέρουσα όσο 

οι μύθοι της. Από επιστημονική 

πλευρά όμως έχει πολύ ενδια-

φέρον. Η ιστορία τους ξεκίνησε 

15-25 εκατομμύρια χρόνια 

όταν το μάγμα στο εσωτερικό 

της Γης άρχισε να διεισδύει 

στον εξωτερικό στερεό φλοιό της , κατά  μήκος μιας ασυνέχειας. Το σφαιρι-

κό σχήμα των βράχων είναι αποτέλεσμα της χημικής και αιολικής διάβρωσης 

των γρανιτικών όγκων.  

Συμπερασματικά, οι μύθοι αλλά και η πραγματική ιστορία γύρω από αυτά τα 

βράχια έχουν ενδιαφέρον. Κατά την γνώμη μου αξίζει να επισκεφτείς αυτό 

το μέρος καθώς το τοπίο είναι μαγευτικό!   

Αριάδνη Δεληγιάννη 

Τα βράχια της  Βωλάξ 
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Υπάρχουν κι άλλες εικασίες για την 

δημιουργία τους όπως: 

 Πτώσεις μετεωριτών  

 Τρομερές ηφαιστειακές εκρήξεις 

 Καταστροφικοί σεισμοί   
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Αγορά Σταθερού ή Φορητού υπολογιστή; 

Η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά 

στην ζωή μας, και κυρίως οι Η/Υ. 

Το κύριο κριτήριο για την αγορά το-

υς πλέον, είναι η τιμή. Σε αυτό το 

άρθρο θα βρείτε κάποιες οικονομι-

κές λύσεις.* 

Το πρώτο θέμα που πρέπει ένας υ-

ποψήφιος αγοραστής να αποφασί-

σει είναι, το αν θέλει σταθερό ή 

φορητό υπολογιστή (laptop). 

Ο σημαντικότερος λόγος για την α-

γορά ενός laptop, είναι η εύκολη 

μετακίνησή του, σε αντίθεση με 

τον σταθερό υπολογιστή ο οποίος 

είναι σαφώς δυσκολότερο να μετα-

κινηθεί. Αν στην χρήση είναι υποχ-

ρεωτική η μετακίνηση του συστή-

ματος, τότε ένα laptop θα είναι η 

καλύτερη λύση. 

Ο σταθερός υπολογιστής έχει το 

μεγαλύτερο πλεονέκτημα, καθώς 

μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί, ε-

νώ αντιθέτως στους φορητούς Η/Υ 

η αναβάθμιση περιορίζεται στην 

μνήμη. 

Επιπροσθέτως, οι σταθεροί υπολο-

γιστές είναι ευκολότερο να ανα-

βαθμιστούν. Τα περισσότερα laptop 

δίνουν μονάχα τη δυνατότητα να 

προσθέσετε λίγη παραπάνω μνήμη  

Άλλα μοντέλα,  δεν επιτρέπουν ακό-

μα και καμία αναβάθμιση. Σε έναν 

σταθερό υπολογιστή μπορείτε να 

αλλάξετε και να αναβαθμίσετε τα 

πάντα, να το φέρετε ακριβώς πάνω 

στα μέτρα και τις ανάγκες σας. 

Οπότε το πρώτο ερώτημα που πρέπει 

να απαντήσετε πριν ξεκινήσετε την 

οποιαδήποτε έρευνα αγοράς είναι το 

εξής: Σταθερός υπολογιστής ή Laptop; 

Φορητός Υπολογιστής (Laptop)                  

HP 250G4  Τιμή:240€ 

Αποτελεί μια καλή και οικονομική λύση 

για αυτoύς που περιορίζονται σε βασι-

κή χρήση, όπως περιήγηση στο διαδίκ-

τυο, επεξεργασία εγγράφων και ανα-

παραγωγή ταινιών ή άλλων πολυμέσων. 

Το μόνο αρνητικό που έχει είναι οτι 

δεν έχει προ-εγκατεστημένο κάποιο 

λειτουργικό σύστημα.  

    HP15AY016nv   Τιμή: €525 

Προσφέρει τεχνικά χαρακτηριστικά πο-

υ θα καλύψει τον μέσο χρήστη, ενώ δι-

αθέτει και μια αρκετά δυνατή κάρτα 

γραφικών AMD Radeon R5 M430, ώστε 

να μπορεί να συνδυάζει αξιοπρεπώς 

gaming εμπειρία, καθώς δεν θα παρου-
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σιάσει κανένα πρόβλημα στην περιήγη-

ση στο διαδίκτυο ή σε άλλα πολυμέσα. 

Σταθερός Υπολογιστής

(Desktop) 

Για αρκετούς ανθρώπους το χτίσιμο ε-

νός Η/Υ φαίνεται μια χρονοβόρα και 

δύσκολη διαδικασία. Χωρίς να έχουν 

κάνει κάποια απόπειρα στο παρελθόν, 

επιλέγουν απευθείας συναρμολογημέ-

νους και έτοιμους Η/Υ.Παρόλα αυτά, το 

να χτίσετε μόνοι σας το δικό σας σύσ-

τημα έχει διάφορα οφέλη. Το κυριότερο 

είναι πως κερδίζετε αρκετά χρήματα, 

ενώ συγχρόνως καταλήγετε με ένα α-

ισθητά πιο αποδοτικό σύστημα. Προσω-

πικά προτείνω να αποφύγετε τα 

"έτοιμα" συστήματα, καθώς θεωρώ πως 

το να συναρμολογήσετε μόνοι σας 

έναν Η/Υ δεν είναι καθόλου δύσκολο 

αφού συμπεριλαμβάνονται εγχειρίδια 

και μπορεί να γίνει μια διασκεδαστική 

δραστηριότητα. Τα μόνα που χρειάζον-

ται είναι διάθεση,  κέφι και ελάχιστη 

γνώση συναρμολόγησης. 

Συνθέσεις  

Η σύνθεση αυτή προτείνεται για όσους 

θέλουν ένα φθηνό και αξιόπιστο σύσ-

τημα για το γραφείο τους ή για αυτούς 

που παίζουν λιγότερο απαιτητικά παιχνί-

δια. Ωστόσο, ενδείκνυται κυρίως για 

όσους σκέφτονται μελλοντικά να ανα-

βαθμίσουν τον υπολογιστή τους. 

Αγορά Σταθερού ή Φορητού υπολογιστή; 

Αυτήν την σύνθεση την προτείνω 

προσωπικά για ένα δυνατό και οικο-

νομικό gaming σύστημα. 

*Οι τιμές είναι βασισμένες στο 

www.skroutz.gr       

Τσαγκάρης Νίκος 

Επεξεργαστής Pentium Dual Core G4400                                           

Μητρική Πλακέτα MSI H110M Pro-D                                                           

Μνήμη RAM Kingston HyperX Fury 8GB DDR4-            

Κάρτα Γραφικών Gigabyte Radeon R7 250                                  

Μέσα αποθήκευσης Toshiba DT01ACA100 1TB                                           

Τροφοδοτικό Corsair VS Series VS450 PLUS                                     

Κουτί Cougar Spike                                                                                                                                                        

Σύνολο:: 335€ 

Επεξεργαστής Intel Core i3-6100 Box                                 

Μητρική Πλακέτα Asrock H110M-DGS                                          

Μνήμη RAM  Corsair Vengeance LPX 8GB  DDR4     

Κάρτα Γραφικών Palit GeForce GTX 1050Ti 4GB                       

Μέσα αποθήκευσης WesternDigitalCaviarBlue                        

Τροφοδοτικό EVGA 430W PowerSupply 80Plus              

Κουτί  Aerocool QS-240                                                                                                                                                                  

Σύνολο:522€ 

Σε καμία απο της παρακάτω 

συνθέσεις δεν περιλαμβάνεται το 

λειτουργικό σύστημα. 



Το να είσαι κωφός δεν είναι κάτι εύκο-
λο, διότι σου λείπει μία από τις πέντε α-
ισθήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι 
είμαστε εξωγήινοι απλά έχουμε μια 
δυσκολία με την ακοή. Εγώ προσωπικά 
το έχω αποδεχθεί και πιστεύω πως αυτό 
πρέπει να κάνουμε όλοι. 

Όχι, πήγα σε κανονικό δημόσιο σχολείο, 
γιατί τα σχολεία κωφών έχουν ένα πολύ 
χαμηλό επίπεδο το οποίο δεν θα με βοη-
θούσε καθόλου στο μέλλον. 

Εννοείται πως υπήρξαν κάποιες δυσκολί-
ες, περισσότερο στην παράδοση των 
μαθημάτων γιατί πολλές φορές το ακο-
υστικό έκανε διάφορους ήχους, έκλεινε 
και οι καθηγητές δεν μου έδιναν και πο-
λύ σημασία. Παρ΄ όλα αυτά κατάφερα 
να είμαι μια μαθήτρια του 19-20 και εί-
μαι πραγματικά πολύ υπερήφανη που τα 
κατάφερα! 

Στα πρώτα μου χρόνια στο δημοτικό τα 
παιδιά με βλέπαν σαν κάτι διαφορετικό, 
διότι μου ήταν αρκετά δύσκολο να συμ-
μετέχω σε όλα τα παιχνίδια που έπειζαν 
τα παιδιά τότε. Στο γυμνάσιο τα πράγ-
ματα ήταν κάπως καλύτερα και στο λύ-
κειο, που τα παιδιά ωριμάζουν, είχα την 

ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΩΦΑΛΑΛΟΣ 
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αντιμετώπιση που ποτέ δεν είχα. 
Ήμουν και εγώ ένα παιδί όπως όλα τα 
άλλα! Σχετικά με τους καθηγητές κά-
ποιοι με στήριξαν πάρα πολύ καθόλη 
τη διάρκεια ενώ άλλοι απλά με θεώ-
ρησαν δυσκολία και βάρος γι΄αυτό 
και αδιαφόρησαν.  

Πιστεύω πάντα στο καλύτερο και έχω 
πείσμα να πετυχαίνω τους στόχους 
μου. Τώρα έχω περάσει στο Πολυτεχ-
νείο και είμαι σίγουρη πως μπορώ να 
τα καταφέρω όπως όλοι οι άλλοι. 

Πιστεύω πως πρέπει να τους αντιμε-
τωπίζουν κανονικά, γιατί έτσι αισθά-
νονται κι εκείνοι καλύτερα. Πρέπει να 
τους ενθαρρύνουμε και να τους κά-
νουμε να νιώθουν ΙΣΟΙ. 
 
Μαριάννα Μαυρογένη 

Τι σημαίνει να είσαι κωφός; 

Πήγες σε κάποιο ειδικό σχολείο; 

Είχες δυσκολίες να ανταποκριθείς στα 

μαθήματα; 

Ποια ήταν η αντιμετώπιση που είχες από 

τους συμμαθητές και καθηγητές σου; 

Πώς βλέπεις το μέλλον σου;  

Πώς πρέπει οι πολίτες να 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες; 
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Ο νέος ποδηλατόδρομος 

Ο ποδηλατόδρομος που ενώνει το Φαλη-

ρικό Δέλτα με το κέντρο της Αθήνας 

έχει ήδη ολοκληρωθεί και η διαδρομή 

φαίνεται να έχει επιλεγεί σοφά μια που 

κάποιος μπορεί να φτάσει από το Γκάζι 

έως το Φάληρο από μία ασφαλή διαδρο-

μή που αποφεύγει τους κεντρικούς δρό-

μους με κίνηση. Ταυτόχρονα, η διαδρο-

μή μέσα από πλατείες, πεζόδρομους, 

πάρκα και συχνά αρκετό πράσινο είναι 

πολύ ευχάριστη. 

 Ο βασικός άξονας που επιλέχτηκε, εί-

ναι οι γραμμές του ΗΣΑΠ και ο ποταμός 

Ιλισσός στο Μοσχάτο. Η ποιότητα κα-

τασκευής είναι αρκετά συμπαθητική 

και δεν διακρίνονται πολλές κακοτεχνί-

ες. Τα περισσότερα σημεία είναι κα-

λυμμένα με άσφαλτο και ειδικό επικα-

λυπτικό χρώμα. Σε πολλά σημεία ο ποδη-

λατόδρομος είναι περιφραγμένος με 

κάγκελα για να προστατευτεί από αυτο-

κίνητα. Στη συνολική έκτασή του ο ε-

νιαίος ποδηλατοδρόμος θα ενώνει τη 

βόρεια Αθήνα με το παραλιακό μέ-

τωπο και θα έχει μήκος 27χλμ. 

Το νότιο τμήμα του φαίνεται στο πα-

ρακάτω σχήμα. 

Η νέα κατασκευή του βόρειου τμή-

ματος έχει προϋπολογισμό περίπου 

10 εκατ. ευρώ και αφορά αφορά δι-

αδρομή 16,7 χλμ με κατεύθυνση 

προς την Κηφισιά. 

Το δίκτυο αποτελείται από αμφίδρο-

μες λωρίδες, με τον ποδηλάτη που 

βρίσκεται προς την πλευρά των αυ-

τοκινήτων να κινείται σε φορά αντί-

θετη προς αυτά, ώστε όταν συναν-

τώνται, να ελέγχει ο καθένας καλύ-

τερα τις κινήσεις του άλλου. 

Με αφετηρία το κέντρο της Κηφισι-

άς, πλησίον του σταθμού του ηλεκ-

τρικού σιδηροδρόμου, ο βόρειος πο-

δηλατόδρομος θα διέρχεται από το 

ΚΑΤ, το κέντρο του Αμαρουσίου, τη 

Νερατζιώτισσα και κατευθύνεται 

προς Νέο Ηράκλειο, Νέα Ιωνία, Πευ-

κάκια, Περισσό, Άνω Πατήσια, Κυψέ-

λη, πλατεία Βικτωρίας, Ομόνοια, Μο-

ναστηράκι, Θησείο και Γκάζι, όπου 

θα συναντά το νότιο ποδηλατόδρο-

μο, ο οποίος καταλήγει στον φαληρι-

κό όρμο.  

Ο νέος ποδηλατόδρομος που ενώνει το 

Φαληρικό Δέλτα με το κέντρο της Αθήνας 

έχει ήδη πάρει μορφή.  
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Γνωριία με τα κόμικς 

   Η ομάδα της σχολικής εφημερίδας 

παρακολούθησε ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για τα κόμικς στην Δημο-

τική Βιβλιοθήκη της Καλλιθέας. Σκο-

πός του προγράμματος  ήταν να μά-

θουμε πως να δημιουργούμε το δικό 

μας κόμικ.  

 Οι δύο κυρίες που μας κάνανε την πα-

ρουσίαση μας δίδαξαν τους διάφορο-

υς τρόπους που εμείς θα μπορούσαμε 

να ζωγραφίσουμε σκίτσα και να κατα-

τάξουμε τις σκηνές ανάλογα με το τι 

αυτές απεικόνιζαν. Οι κατηγορίες κα-

τάταξης ήταν τρεις:  

* Οι μακρινές σκηνές, οι οποίες παρου-

σίαζαν ολόκληρο τον ήρωα ή μία διευ-

ρυμένη θέα  

* Οι μέσες σκηνές που απεικόνιζαν 

τον ήρωα από την μέση και πάνω  

* Οι κοντινές σκηνές που παρουσίαζαν 

μόνο το πρόσωπο του ήρωα ή ένα αν-
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τικείμενο από κοντά.  

Έπειτα από αυτήν την αναφορά ακο-

λούθησε η δημιουργία του δικού μας 

κόμικ.  

Χρησιμοποιώντας και τις γνώσεις που 

αποκτήσαμε κατά την ανάλυση των 

Χ-Μen καταφέραμε και πραγματοποι-

ήσαμε το δικό μας κόμικ. Τέλος ακο-

λούθησε ψηφοφορία και επιλογή του 

καλύτερου!  

Το μόνο άσχημο που συνέβηκε εκεί-

νη την μέρα ήταν ότι έπρεπε να γυρί-

σουμε στα σπίτια μας. 

 

Δρίβας Παναγιώτης 

Χωριστήκαμε σε ομάδες των 

τριών ή των τεσσάρων παιδιών 

και μέσα σε 15 λεπτά, έπρεπε 

να γράψουμε μία ιστορία και 

να την σχεδιάσουμε σε 

τέσσερις σκηνές.  



    Στις αρχές του 1939 η DC Comics 

(National Comics Publications) ήθελε 

περισσότερα κόμικς με πρωταγωνισ-

τές σούπερ ήρωες. Η αιτία αυτής της 

απόφασης ήταν η επιτυχία της σει-

ράς κόμικ, Action Comics, που είχε τον 

Σούπερμαν για πρωταγωνιστή. Λόγω 

αυτής της ζήτησης από την N.C.P. Ο 

Μπόμπ Κέιν δημιούργησε τον Μπάτ-

μαν αλλά ήθελε έναν ζωγράφο για 

να αναπτύξει τον ήρωα περισσότερο. 

Γι αυτό και φώναξε τον φίλο και συ-

νεταίρο του Μπίλ Φίνγκερ ο οποίος 

του έφερε έναν ζωγραφισμένο χα-

ρακτήρα όμοιο με τον Σούπερμαν με 

κόκκινα ρούχα, μπότες και μια μάσκα 
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Η ιστορία πίσω απ΄πο τον Μπάτμαν 

Domino που καλύπτει μόνο τα μάτια. Ε-

πίσης, είχε και δύο μεγάλα φτερά νυχ-

τερίδας που έβγαιναν από τις ωμοπλά-

τες του. Μετά άρχισαν να αλλάζουν 

τον χαρακτήρα. 

 Ο Μπομπ πρότεινε με κάπα εμπνευσ-

μένη από τα σκετσάκια της ιπτάμενης 

μηχανής που σχεδίασε ο Λεονάρντο 

ντα Βίντσι. Μετά ο Μπιλ πρότεινε να 

του δώσουν γάντια, να αλλάξουν το 

χρώμα κόκκινο σε άλλο και να του δώ-

σουν την μάσκα που όλοι γνωρίζουμε 

σήμερα. Ο χαρακτήρας του Μπάτμαν 

εμπνεύστηκε από τον  Ζορρό, τον Σέρ-

λοκ Χολμς , τον The Phantom (έναν 

ήρωα της εποχής) και πολλούς άλλους. 

Ο Μπάτμαν πρωτοεμφανίστηκε σε μια 

σειρά που την έλεγαν Detective com-

ics, εμφανίστηκε στο 27ο τεύχος και 

από τότε το κοινό το λάτρεψε. 

Παρασκευόπουλος Ανδρέας 

Ο χαρακτήρας του Μπάτμαν 

εμπνεύστηκε από τον  Ζορρό, τον 

Σέρλοκ Χολμς , τον The Phantom 
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    Παιδιά που οι γονείς τους δεν μπο-

ρούν να αναθρέψουν, παιδιά που 

δεν βρήκαν άλλη στέγη από τα ιδρύ-

ματα που τα περιθάλπουν και τα με-

γαλώνουν. 

    Αυτά τα παιδιά είναι μόνα στη ζω-

ή και προσπαθούν να επιβιώσουν. Εί-

ναι πλάσματα που μεγαλώνουν με 

οργή, μίσος και επιθετικότητα. 

Έρευνες δείχνουν ότι αυτή η κατάσ-

ταση  επηρεάζει περισσότερο τα κο-

ρίτσια στον προμετωπιαίο φλοιό του 

εγκεφάλου. Επίσης προκαλεί διατα-

ραχές στην κοινωνική συμπεριφορά. 

Σε περίπτωση που υιοθετηθούν 

έχουν τον φόβο για το άγνωστο και 

την απόρριψη δημιουργώντας τους 

τύψεις. Ακόμα παρουσιάζουν συμ-

πτώματα όπως κοιλιακή άλγη, τραυ-

λισμό, εμετούς, βουλιμία και ανορε-

ξία. 

 Τα ορφανά παιδιά αντιμετωπί-

ζουν διάφορες συμπεριφορές από 

τους γύρω τους, είτε συμπονετική 

είτε περιφρονητική. Πάντως και τις 

δύο περιπτώσεις τις ξεπερνούν και 

συνεχίζουν. 

Φυσικά υπάρχουν αρκετές οργανώ-

σεις που τα βοηθούν όπως: Το Χαμό-

Μια στέγη για τα παιδιά  ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΡΚΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ Η ΖΩΗ 

ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ; 

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίο-

υ Αθηνών, ο ΄΄χαλαρός ΄΄ τρόπος ζωής, η 

σωστή διατροφή, η άσκηση και η οικο-

γενειακή συνοχή σε συνδυασμό  πιθα-

νότατα με ΄΄ενισχυμένα΄΄ γονίδια προσ-

φέρουν στους Ικαριώτες ένα ανεκτί-

μητο δώρο: τη μακροβιότητα.  

Όσοι έχουν επισκεφθεί την Ικαρία 

έχουν δει από κοντά το χαλαρό και 

ίσως κάποιες φορές ανορθόδοξο ωρά-

ριο που ακολουθούν οι κάτοικοι του νη-

σιού. Άλλος ένας λόγος είναι ότι αυτός 

ο χαλαρός τρόπος δεν είναι και αγχωτι-

κός. Σύμφωνα με μελέτες όποιος ζει 

με άγχος , πεθαίνει πιο νωρίς. Επίσης, 

στην Ικαρία είναι περιορισμένη η χρή-

ση του τσιγάρου, του αλκοόλ, των κα-

φέδων και της κακής διατροφής.  Πολ-

λοί επομένως υποστηρίζουν ότι αν κά-

ποιος θέλει να χαλαρώσει και να ζήσει 

μια ήρεμη ζωή , η λύση είναι η Ικαρία. 

Παναγιώτης Γραμματικός 

γελο του Παιδιού, Τα Παιδικά Χωριά 

SOS, η Unisef, η Αγκαλιά και Μαζί για 

το Παιδί 

Νικολέτα Ντρέτσα 



Σκέψεις και  

προβληματισμοί 
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Μαζικός Αθλητισμός 

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου 

μας, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες 

που έχει μια σύγχρονη πόλη, σχεδιάζει 

τα προγράμματά του, εκσυγχρονίζει τα 

αθλητικά κέντρα και τις υπηρεσίες του, 

και βάζει νέους στόχους για την περαι-

τέρω αξιοποίηση της νεολαίας της πόλη 

μας διαμορφώνοντας τις κατάλληλες 

συνθήκες για μια βιώσιμη και αποτελεσ-

ματική αθλητική ανάπτυξη. 

Ο Μαζικός Αθλητισμός έχει γίνει πλέον 

θεσμός και η συμμετοχή στην μαζική 

άσκηση αρχίζει να γίνεται μια δημιουρ-

γική συνήθεια. Όλοι μας συνειδητοποι-

ούμε ότι η άσκηση και η φροντίδα για 

την υγεία είναι από τα θεμέλια μιας 

σύγχρονης ζωής στην πόλη. 

Πηγή:  

http://www.kallithea.gr/?page_id=33 

Νίκος Γεωργιλαδάκης 

Η σημερινή γενιά έχει αλλάξει και 

διαφέρει σε πολλά πράγματα από  

αυτή του χθές. Ιδίως οι έφηβοι   δί-

νουν μεγάλη προσοχή στον τομέα 

της εμφάνισης.  Δεν κρίνουν από 

τον εσωτερικό κόσμο του ατόμου 

μα από την εξωτερική εμφάνιση και 

συμπεριφορά. Εκτός όμως απο τα υ-

ποκειμενικά κριτήρια, υπάρχουν κά-

ποια δεδομένα, που σε κάθε εποχή 

αλλάζουν. Διαφοροποιούνται και ει-

δικεύονται στην εμφάνιση. Και εμε-

ίς ξεχνάμε τα δικά μας “θέλω” και 

τα δικά μας “μου αρέσει”, κρίνοντας 

με βάση τη μόδα.  

Με αποτέλεσμα να κατηγοριοποιού-

με τους ανθρώπους, να τους απορ-

ρίπτουμε και να τους συγκρίνουμε 

με το ιδανικό . Όμως ο καθένας έχει 

δικά του ιδανικά, ξεχωριστά που κα-

μία μόδα δε μπορεί να του επιβάλλει 

άλλα. Έτσι, ας ακούμε τον εαυτό 

μας και την καρδιά μας χωρίς να 

σκεφτόμαστε τις γνώμες των 

άλλων!!  

 

Νίκη Ντάβαρη 
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Γκράφιτι 

Τα γκράφιτι αποτελούν έναν τρόπο  
έκφρασης των συναισθημάτων και 
των ιδεών κάποιου μέσω της ζωγραφι-
κής σε τοίχους με σπρέι. Μερικά από 
τα είδη γκράφιτι που παρουσιάζονται 
σήμερα είναι 

• Σε εξωτερ ικο ύς  το ί χου ς 
(συνήθως σε τοίχους στους δρόμους, 
σε τοίχους κτηρίων και κάτω από 
γέφυρες/τούνελ).  
• Συνθήματα 
• Ζωγραφική (φαινόμενο προερχό-
μενο από την Αμερική – ΗΠΑ) 
• Διαμαρτυρία (για παράδειγμα 
στην Βόρεια Ιρλανδία, με τα murals 
που απαθανατίζουν νεκρούς και θέ-
ματα από τις συγκρούσεις με τους 
Βρετανούς) 
• Σε εσωτερικούς τοίχους και επι-
φάνειες (συνήθως μικρού μεγέθους), 
π.χ. τουαλέτες, σκοπιές, θρανία 
• Αυτοσχέδια ποιήματα 

   Στην  Ελλάδας το γκράφιτι εμφανίσ-
τηκε τη δεκαετία του '80 αρχικά με 
πολύχρωμα σχέδια και μηνύματα πά-
νω στα βαγόνια του ηλεκτρικού και 
των τρένων. Η ελληνική κοινωνία τότε, 
αντιμετώπισε το θέμα κάπως επιφυ-
λακτικά χωρίς να δώσει ιδιαίτερη 
έκταση. Βέβαια από τότε μέχρι σήμε-
ρα εξαπλώθηκε τόσο που σήμερα κα-
ταλαμβάνει μεγάλη μερίδα των κτιρί-
ων των πόλεων. 

Για κάποιους θεωρείται ένα ακριβό 
σπορ και ο λόγος εξάσκησης αυτής 
της τέχνης είναι η προσπάθεια να α-
ναδιαμορφώσουν και να βελτιώσουν 
το γκρίζο του αστικού τοπίου έστω κι 
αν αυτό γίνεται χωρίς συγκεκριμένη 
ταυτότητα και με παράνομο τρόπο. 

Η ελληνική κοινωνία τότε, 

αντιμετώπισε το θέμα κάπως 

επιφυλακτικά χωρίς να δώσει 

ιδιαίτερη έκταση. 
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Διχασμένη είναι και η αποδοχή των 
γκράφιτι από την κοινή γνώμη. Κά-
ποιοι θεωρούν ότι οι καλλιτέχνες του 

δρόμου συμβάλλουν στο να μετατ-
ραπούν οι γειτονιές σε εστίες καλλι-
τεχνικής δημιουργίας. Άλλοι όμως 
κάνουν λόγο για βανδαλισμό και 
φθορά ξένης ιδιοκτησίας.   

Με βάση την ελληνική νομοθεσία, 
το γκράφιτι χωρίς άδεια, θεωρείται 
αξιόποινη πράξη και όποιος με πρό-
θεση καταστρέφει ή βλάπτει ξένη 
περιουσία τιμωρείται με φυλάκιση 
μέχρι δύο ετών. Κάποιοι όμως δεν 
πτοούνται ωστόσο και δεν δείχνουν 
πρόθυμοι να σταματήσουν καθώς γι 
αυτούς αποτελεί έναν μέσο να επι-
κοινωνήσει κάποιο μήνυμα στο ευρύ 
κοινό. 
 
Εμμανουέλα Γιώργη 

Διχασμένη είναι και η 

αποδοχή των γκράφιτι από την 

κοινή γνώμη.  

ται με λευκές γραμμές. Όλες οι γραμ-

μές πρέπει να έχουν το ίδιο πλάτος, το 

οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 

εκατοστά, και θεωρείται ότι αποτελεί 

χώρο της περιοχής την οποία ορίζει κά-

θε γραμμή. Οι δύο μακρύτερες πλευ-

ρές του παραλληλογράμμου ονομάζον-

ται πλάγιες γραμμές και οι δύο στενό-

τερες γραμμές τέρματος. Για διεθνείς 

ποδοσφαιρικούς αγώνες ενηλίκων το 

μήκος της πλάγιας γραμμής πρέπει να 

κυμαίνεται από 100 μέχρι 110 μέτρα 

και η γραμμή τέρματος από 64 μέχρι 

75 μέτρα.  

Για εθνικούς και άλλους μικρότερους 

ποδοσφαιρικούς αγώνες η πλάγια 

γραμμή μπορεί να έχει μήκος 90 έως 

120 μέτρα και η γραμμή τέρματος από 

45 έως 90 μέτρα, με την προϋπόθεση 

ότι το μήκος της πλάγιας γραμμής εί-

ναι πάντα μεγαλύτερο από το μήκος 

της γραμμής τέρματος και ο αγωνιστι-

κός χώρος δεν γίνεται τετράγωνο. Πα-

ρόλο που το Διεθνές Ποδοσφαιρικό 

Συμβούλιο ενέκρινε το 2008 τυποποιη-

μένα μεγέθη (105 μέτρα για την πλάγι-

α γραμμή και 68 μέτρα για τη γραμμή 

τέρματος) για διεθνές αγώνες επιπέ-

δου Α η απόφαση αυτή δεν εφαρμόσ-

τηκε ποτέ. 

Γιαννούλης  Δημήτρης 

(Συνέχεια από τη σελίδα 3) 

Το ποδόσφαιρο Γκράφιτι 



Συντακτική επιτροπή  

Γιαννούλης Δημήτρης, Δρίβας Παναγιώτης, Κουκουβέ Ευγενία, Αλή Σιάμ Ντόνια             

Κοντομάρη Ευγενία, Κιάμου Λυδία, Αδαμοπούλου Έλενα, Αγγελάκου Κατερίνα, Μόκα Κατερίνα 

Ντρέτσα Νικολέτα, Τσιγάρας Λάμπρος, Γραμματικός Παναγιώτης, Δεληγιάννη Αριάδνη        

Γεωργιλαδάκης Νίκος, Γιώργη Εμμανουέλα, Πλατιάς Θανάσης, Τσαγκάρης Νίκος            

Σαββίδης Χρήστος,   Παρασκευόπουλος Αντρέας, Σπανός Χρήστος, Λαϊνοπούλου Σοφία      

Μαυρογένη Μαριάννα, Μαχαίρα Φαίη, Ντάβαρη Νίκη, Παπαδάτος Διονύσης 
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΄΄Ελεύθεροι Πολιορκημένοι΄΄  

Σαν γεννιέται κανείς ελεύθερος νομίζει πως θα ζήσει  

Κόπο και ιδρώτα όμως δεν ξέρει πως θα ρίξει.  

Από μικρό παιδί μέχρι που θα μεγαλώσει  

Κάποιος τη ζωή του όλο θα υποδουλώσει.  

Είτε αφεντικό είναι είτε γονιός  

Δύο μάτια τον διατάζουν σαν μάνα αετός.  

Κεφάλι μη σηκώσει από την εργασία  

Αλλιώς τον περιμένει της ανεργίας η τιμωρία.  

Σαν ελεύθερος αποφασίσει πως θέλει να είναι,  

Το ξεχνά σαν τα λεφτά φωνάζουν ΄΄μείνε΄΄  

Χωρίς εμάς να ζήσεις δεν μπορείς  

Μήτε ήρεμος κάτω από μια στέγη να κοιμηθείς.  

Ξέχνα λοιπόν της ελευθερίας την χάρη   

και στρώσου στη δουλεία μη στη φάνε οι άλλοι....  

Σιμωτά Ξανθίππη 


