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Οι παραπάνω πληροφορίες είναι από το βιβλίο  
μαθητή της Ε’ «Ερευνώ και ανακαλύπτω». 

Ένας μύθος για την Ηχώ 
Η ηχώ δημιουργείται, όταν μιλάμε ή 
φωνάζουμε, ενώ απέναντί μας βρίσκεται μια 
λεία και στιλπνή επιφάνεια, όπως για 
παράδειγμα μια βραχώδης πλαγιά. Για ν’ 
αντιληφθούμε την ηχώ πρέπει ν’ απέχουμε 
τουλάχιστον 17 μέτρα από την επιφάνεια 
που ανακλάται ο ήχος. 
Η Ηχώ ήταν νύμφη των δασών. Οι μούσες 
της είχαν μάθει την τέχνη του τραγουδιού 
και του αυλού. Σύμφωνα με ένα μύθο, ο 
Νάρκισσος περιφρόνησε την αγάπη της και 
η Ηχώ, ντροπιασμένη κρύφτηκε μέσα σε μια 
σπηλιά. Από τον πόνο της έλιωσε κι έμεινε 
μόνο η φωνή της. Από τότε δεν έχει μόνιμη 
κατοικία. Μένει παντού, αλλά έχει το 
χάρισμα να ξαναδίνει πίσω τους ήχους και 
τις φωνές που ακούει. 

Αρχαία θέατρα 
Οι αρχαίοι Έλληνες αξιοποίησαν το 
φαινόμενο της ανάκλασης του ήχου στα 
θέατρά τους ήδη από τον 5ο αι. π.Χ. Ο χώρος 
των θεατών αναπτυσσόταν ημικυκλικά γύρω 
από μια σκηνή. Για την κατασκευή των 
καθισμάτων που είχαν χτιστεί σε σειρές πάνω 
σε μια πλαγιά χρησιμοποιήθηκαν σκληρά και 
λεία υλικά, ώστε ν’ ανακλάται το ηχητικό 
κύμα και να κατευθύνεται προς τους θεατές. 
Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου είναι ένα 
από αυτά που φημίζεται για τη θαυμάσια 
ακουστική του. 
 

 

Οι τραγουδιστές των ωκεανών 
Θαυμάζουμε τις φάλαινες για τη χάρη με 
την οποία κινούνται στο νερό. Πέρα από το 
μέγεθός τους, κάποια είδη φάλαινας 
διακρίνονται και για την ικανότητά τους στο 
τραγούδι. 

 
Οι φάλαινες μπορούν να επικοινωνούν 
τραγουδώντας ώρες χωρίς διακοπή. Ο ήχος 
του τραγουδιού τους διαδίδεται στο νερό και 
μπορεί ν’ ακουστεί μέχρι και 160 χιλιόμετρα 
μακριά. 

ΤΑΛΩΣ 
Δίμηνη μαθητική εφημερίδα  

4ου – 50ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου Κρήτης 
 
Μάης – Ιούνιος 2008 
Αριθμός φύλλου: 8  
Εκδότης:  
Οι μαθητές του Δ’ 2 
Σχεδίαση εξώφυλλου:  
Ρένα Ματαλλιωτάκη 
Επιμέλεια και διόρθωση κειμένων:  
Θανάσης Πασσίσης 

Ο ήχος γκρεμίζει τείχη 
Μελετώντας την ιστορία μαθαίνουμε ότι η 
κατάκτηση της Ιεριχούς από τους Εβραίους 
δεν ήταν καθόλου εύκολη, λόγω των καλών 
οχυρωματικών της έργων. 
Ο αρχηγός τους, ο Ιησούς του Ναυί, έβαλε 
τους Εβραίους να φτιάξουν ειδικές σάλπιγγες. 
Όταν αυτές σάλπισαν όλες μαζί συγχρόνως, τα 
τείχη κατέρρευσαν «σαν από θαύμα». 
 

Τα φυτά απορροφούν τους θορύβους 
Τα φύλλα των φυτών συμβάλλουν 
σημαντικά στην καταπολέμηση της 
ηχορρύπανσης, λόγω της ιδιότητάς τους ν’ 
απορροφούν τους ήχους.  
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Στις 5 Ιουνίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 
Το περιβάλλον, φυσικά, δεν πρέπει και δεν αρκεί να το θυμόμαστε μόνο μια φορά το 
χρόνο. Είναι απαραίτητο να κάνουμε κάτι γι’ αυτό καθημερινά. Γιατί πραγματικά 
βρίσκεται σε κίνδυνο και μαζί μ’ αυτό κι εμείς! 
Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι αφιερωμένη σ’ ένα σοβαρό 
περιβαλλοντικό θέμα. Φέτος, έχει κεντρικό σύνθημα «κλότσα τη συνήθεια!» και 
αναφέρεται στις προσπάθειες που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί, σχολεία, πολίτες, 
βιομηχανίες και κυβερνήσεις, για να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, του 
αερίου που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και για τις κλιματικές αλλαγές 
στον πλανήτη μας. 
 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου προκαλείται όταν κάποια αέρια, όπως το 
μεθάνιο, τα οξείδια του αζώτου και, κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα, 
βρίσκονται στην ατμόσφαιρα σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις απ’ ό,τι 
πρέπει, εμποδίζοντας τη θερμότητα της Γης να φύγει προς το διάστημα 
και κάνοντάς τη να μοιάζει με χαμάμ. 
Τον κυριότερο ρόλο σ’ αυτό έχουν παίξει η καταστροφή των δασών, 
που δεν υπάρχουν πια για ν’ απορροφήσουν το διοξείδιο του 
άνθρακα, και τα καυσαέρια που εκπέμπουν τα αυτοκίνητα και οι βιομηχανίες 
από την καύση πετρελαίου και άνθρακα. 
 
Οι αλλαγές στο κλίμα επηρεάζουν τη ζωή μας και το φυσικό περιβάλλον. Σε λίγα χρόνια 
χιλιάδες άνθρωποι θα πεθαίνουν από τους καύσωνες, ενώ θα υπάρχουν δισεκατομμύρια 
ζημιές από την ξηρασία και την έλλειψη συγκομιδών. Την ίδια στιγμή, πολλοί θα 

χάνονται από πλημμύρες και θύελλες, όπως οι καταστροφικοί 
τυφώνες που χτυπούν την Ασία και την Αμερική, και όσοι επιζούν 
θα πεθαίνουν από  μολυσματικές ασθένειες εξαιτίας της έλλειψης 
καθαρού πόσιμου νερού και την έλλειψη τροφής. 
Σε λίγες δεκαετίες από σήμερα θα εξαφανιστούν οι κρύες μέρες 
του χειμώνα, ενώ τα καλοκαίρια θα γίνουν αφόρητα. Μέσα στον 
αιώνα μας, το χιόνι και οι πολικοί πάγοι θα μειωθούν δραματικά. 
Το ίδιο και οι παγετώνες. Η στάθμη της θάλασσας θ’ ανεβεί, θα 
πλημμυρίσουν νησιά και παράκτιες περιοχές, πολλές λίμνες και 
ποτάμια θα εξαφανιστούν και χιλιάδες ζώα και φυτά σε όλο τον 

κόσμο θα χαθούν εξαιτίας της απώλειας των βιότοπών τους. 
 
Με αφορμή λοιπόν την  Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος, έχουν προγραμματιστεί πολλές 
εκδηλώσεις, για να μας θυμίζουν αυτά που πρέπει να 
κάνουμε καθημερινά για το περιβάλλον. 
Το Αλφαβητάρι της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 
μας συστήνει τουλάχιστον 80 διαφορετικούς τρόπους 
που μπορούμε να διασκεδάσουμε μαζί της: ποδηλατάδες, 
αγώνες δρόμου, συναυλίες, παρελάσεις, διαγωνισμούς 
αφίσας και ποίησης, εκθέσεις με υλικά ανακύκλωσης, 
δεντροφυτεύσεις, ομιλίες ενημέρωσης, ανακύκλωση, 
εκστρατείες καθαρισμού πάρκων, παραλιών, δρόμων, 
δασών, κλπ., δωρεές για το περιβάλλον, εκδρομές σε 
προστατευόμενες περιοχές, φεστιβάλ οικολογικών 
ταινιών, προσφορά εθελοντικής εργασίας σε συλλόγους και πολλά άλλα. 
Γι’ αυτό έχετε τα μάτια σας και τα αφτιά σας ανοιχτά !  
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Το ήξερες ότι … 
 Η Γη χρειάζεται περισσότερο από ένα χρόνο και δύο μήνες για να αναπληρώσει 

ό,τι καταναλώνουμε σε ένα χρόνο. 
 Η θάλασσα μας προσφέρει το οξυγόνο για κάθε δεύτερη ανάσα 

μας. 
 1 κουτί αλουμίνιο = ενέργεια για να λειτουργήσει η τηλεόραση 3 

ώρες.  
 1 γυάλινο μπουκάλι = ενέργεια για να λειτουργήσει ο 

υπολογιστής 25 λεπτά. 
 1 πλαστικό μπουκάλι = ενέργεια για να καίει μια λάμπα (60 Βατ) 3 ώρες. 

 Σχεδόν 5.000 τόνους απορριμμάτων παράγει κάθε 
μέρα η χώρα μας ενώ το 40% προέρχεται μόνο από 
το λεκανοπέδιο της Αττικής. 

 Από το σύνολο των απορριμμάτων μας, 
αξιοποιείται – ανακυκλώνεται μόλις το 14%. 

 Κάθε χρόνο κυκλοφορούν 250.000 – 300.000 νέα 
αυτοκίνητα στην Ελλάδα. 

 Για ένα τόνο εφημερίδες θα κοπούν 24 δέντρα. 
 Το πλαστικό μπορεί να ζει έως και 500 χρόνια. 
 124 είδη ελληνικής πανίδας απειλούνται άμεσα με 

εξαφάνιση. 
 Συνολικά στην Πελοπόννησο έχουν καεί 1.772.654 

στρέμματα δασών και φυσικών εκτάσεων ενώ στην Πάρνηθα 
καταστράφηκαν τα 2/3 του ελατόδασους από την περσινή 
πυρκαγιά. 

 Το 84% του εδάφους της Ελλάδας αντιμετωπίζει κίνδυνο ερημοποίησης.  
 

Από το ένθετο της εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ «Οι Ερευνητές» 31/5/08 

Κλότσα τη συνήθεια και σώσε το περιβάλλον ! 
Για να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα, θα πρέπει να «κλοτσήσουμε» από τη ζωή 
μας πολλές κακές συνήθειες και να υιοθετήσουμε κάποιες καλές. Ακόμα και μικρές 
αλλαγές στη συμπεριφορά μας, μπορούν να κάνουν τη διαφορά.  
Για παράδειγμα, να καταργήσουμε, όπου μπορούμε, το αυτοκίνητο και να το 
αντικαταστήσουμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ποδήλατο ή το περπάτημα. Να 
αυξήσουμε το πράσινο στις πόλεις μας, φυτεύοντας λουλούδια και φυτά στα σχολεία, 
στα μπαλκόνια και στους δρόμους. Επίσης, να κάνουμε ανακύκλωση.  

                                                    
Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Τοποθετούμε 
ηλιακό θερμοσίφωνα, γυρίζουμε το πλυντήριο στους 30ο , αγοράζουμε ηλεκτρικές 
συσκευές που καταναλώνουν λίγο ρεύμα, κλείνουμε τα φώτα όταν βγαίνουμε από ένα 
δωμάτιο, δεν αφήνουμε την τηλεόραση και το κομπιούτερ ανοιχτά ή σε θέση αναμονής 
και χρησιμοποιούμε τους ειδικούς λαμπτήρες που καίνε λίγο. Προστατεύουμε τα δάση 
και χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική). 
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Η ρύπανση της θάλασσας 
Στις μέρες μας η θαλάσσια ρύπανση είναι ένα από τα πολλά 
προβλήματα που απασχολούν τους ανθρώπους. 
Οι πετρελαιοκηλίδες από τα πλοία και τα απόβλητα των 
εργοστασίων μολύνουν τις θάλασσές μας. Έτσι  κινδυνεύουν 
και πολλά ζώα της θάλασσας, όπως τα δελφίνια, που έχουν 
μειωθεί αρκετά στη Μεσόγειο θάλασσα. 
Το κράτος πρέπει να βάλει αυστηρούς νόμους. Τα εργοστάσια 
να μην πετάνε τα απόβλητα στα ποτάμια και στις θάλασσες 
αλλά σε ειδικές δεξαμενές και οι άνθρωποι να μην πετάνε τα σκουπίδια τους στις 
παραλίες. 

Μαριρένα Φραγκιαδάκη, Δ’2 
 

Πλαστικά και άλλα σκουπίδια από πλοία, σκάφη αναψυχής, πόλεις και τουρίστες 
απειλούν τη θαλάσσια ζωή, συσσωρεύοντας στις ακτές και 
στο βυθό και ταξιδεύουν στα νερά της Μεσογείου. 
Συσκευασίες επικίνδυνων χημικών φυτοφαρμάκων 
καταλήγουν συχνά στη θάλασσα. Το πλαστικό είναι το 
υλικό που συναντιέται πιο συχνά στις ακτές και στο βυθό 
της Μεσογείου. 
Πάνω από δέκα χιλιάδες ψάρια πεθαίνουν στη Μεσόγειο 
κάθε μέρα, επειδή καταπίνουν κατά λάθος αντικείμενα που 
προέρχονται από τον άνθρωπο και ιδιαίτερα πλαστικά.  

Ελένη Νιθαυριανάκη, Δ’2 
 

Μια σημαντική επίπτωση της ανθρώπινης δραστηριότητας στις θάλασσες είναι η 
ρύπανση. Δεν είναι μόνο η ρύπανση από διαρροές τοξικών αποβλήτων. Είναι επίσης τα 
λύματα αποχετεύσεων, τα βιομηχανικά απόβλητα, τα αστικά και βιομηχανικά λύματα, τα 
βιομηχανικά ατυχήματα και τα φυτοφάρμακα. 

Σοφία Κουτάντου, Δ’2 
 

Τα δάση καταστρέφονται 
Αξέχαστο θα μείνει το περσινό καλοκαίρι από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε όλη τη 
χώρα μας, και κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια και στην Πάρνηθα, όπου 
καταστράφηκαν εκατομμύρια στρέμματα δάσους. 
«Η φύση όμως εκδικείται» και αντιδρά σε όσα της κάνουν οι άνθρωποι. Η κλιματική 
ζώνη έχει επηρεαστεί και οι συνέπειες θα είναι όχι μόνο περιβαλλοντικές αλλά και 
κοινωνικές και οικονομικές. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει συνεχώς τον κίνδυνο 
ερημοποίησης σε όλη τη χώρα, ενώ τις επόμενες δεκαετίες θα ζήσουμε την αύξηση της 
μέσης θερμοκρασίας στη χώρα 4 με 5 βαθμούς Κελσίου. 

Μάνος Πατρουδάκης, Δ’2 
 

Πολλά δάση καταστρέφονται στις μέρες μας από πυρκαγιές, με 
αποτέλεσμα το χειμώνα να έχουμε πολλές πλημμύρες. Ακόμη 
απειλούνται πολλά άγρια ζώα που έχουν τις φωλιές τους στα δάση, 
όπως τα φίδια, οι αρκούδες, οι αλεπούδες κ.ά. 
Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε στην προστασία των δασών με 
διάφορους τρόπους: Αν δούμε κάπου καπνό να ειδοποιήσουμε 
αμέσως την πυροσβεστική, να μην αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, 
να μην ανάβουμε φωτιά και αν ανάψουμε να είμαστε σίγουροι πως 
τη σβήσαμε, να μην κόβονται δέντρα για χαρτί αλλά να κάνουμε ανακύκλωση.  
Προστατεύοντας τα δάση προστατεύουμε την ίδια μας τη ζωή! 

Γιώργος Φραγκιαδάκης, Δ’2 
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Μετά από ένα χρόνο επισκεφθήκαμε ξανά το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων. 
Την πρώτη φορά ακολουθήσαμε το μονοπάτι του Αγίου Υάκινθου για 
να γνωρίσουμε από κοντά το σπίτι του βοσκού, το μιτάτο, την 
αρχιτεκτονική του και την λειτουργία του. Αυτή τη φορά 
ακολουθήσαμε το δρόμο του νερού για να μάθουμε ότι το νερό υπάρχει 
παντού, πάνω ή γύρω στα βουνά: όπως τα οροπέδια, τα σπήλαια και οι 
πηγές, που αποτελούν δρόμους του νερού που άλλοτε φαίνονται και 
άλλοτε όχι. 
Μετά από ένα κουραστικό ταξίδι, η ομορφιά του Ψηλορείτη αμέσως μας έκανε να ξεχάσουμε την 
κούραση θαυμάζοντας από ψηλά το οροπέδιο της Ίδας που απλωνόταν στα πόδια μας. 

Αφού φάγαμε το κολατσιό μας, πήραμε το 
μονοπάτι που θα μας οδηγούσε στο Ιδαίο 
Άντρο. Το μονοπάτι ήταν ανηφορικό και η 
μέρα πολύ ζεστή. Η στάση μας στην πηγή 
του «Χριστού» έσβησε τη δίψα μας και τα 
δέντρα της μας χάρισαν λίγη σκιά που τόσο 
την είχαμε ανάγκη. Το τρεχούμενο νερό, 

κρυστάλλινο και δροσερό δεν το χορταίναμε και φεύγοντας κλέψαμε 
λίγο γεμίζοντας τα μπουκάλια μας για τη συνέχεια του δρόμου.  

Μετά από αρκετή πεζοπορία φτάσαμε στο Ιδαίο Άντρο. Μιλήσαμε για 
το μύθο που λέει ότι σ’ αυτή τη σπηλιά ανατράφηκε ο Δίας για να 
γλυτώσει από τον πατέρα του τον Κρόνο. Είδαμε μάλιστα και το μέρος 
που κοιμόταν, σύμφωνα με το μύθο, το 
μωρό. 
Στη συνέχεια μπήκαμε στο λεωφορείο για 
να πάμε στον επόμενο προορισμό μας που 
ήταν το σπήλαιο «Σφεντόνη» στα Ζωνιανά.  

Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια της Ελλάδας. Δεν 
χορταίναμε να θαυμάζουμε τους σταλακτίτες και σταλαγμίτες, που με 
περίσσια υπομονή εκατομμυρίων χρόνων έφτιαξε η μάνα φύση. 
Το σπήλαιο αυτό χρησιμοποιήθηκε από παλιά σαν κρησφύγετο. Εδώ είχε βρει καταφύγιο ένας 

αντάρτης από τα Σφακιά, ο Σφεντόνης.  
Άλλος μύθος αναφέρει ότι στο σκοτεινό σπήλαιο κρυβόταν μια όμορφη 
νεράιδα, που έβγαινε συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα για να πάει στη 
γειτονική πηγή και να πιει νερό. Μια μέρα, μόλις φάνηκε η νεράιδα, 
ένας βοσκός, που παραμόνευε να τη δει, την χτύπησε με μια πέτρα που 
πέταξε με τη σφεντόνα του. Η νεράιδα τραυματισμένη κατόρθωσε να 
τρέξει και να κρυφτεί μέσα στο σπήλαιο, αφήνοντας στην είσοδό του 
το ματωμένο της μαντίλι. 

Η περιπλάνησή μας στους δρόμους του νερού είχε τελειώσει. Το παρκάκι στα Ανώγεια ήταν ο 
τελευταίος μας σταθμός όπου κάτσαμε και φάγαμε κάτω από τις σκιές των δέντρων και μετά 
παίξαμε. 
Η φιλοξενία των υπεύθυνων του Κέντρου και η ξενάγηση ήταν για μια ακόμη φορά η καλύτερη. 

Οι μαθητές του Δ’2 
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- Γιάννη, ρωτά ο δάσκαλος, τι είναι πιο μακριά, 
το φεγγάρι ή η Κίνα; 

- Η Κίνα, απαντά ο Γιάννης. Αφού το φεγγάρι 
το βλέπουμε, ενώ την Κίνα όχι. 

……………….. 
- Μπαμπά, σήμερα με τους φίλους μου κάναμε 

αγώνα ποιος θα πετάξει πιο μακριά μια πέτρα. 
- Και ποιος νίκησε; 
- Εγώ. 
- Μπράβο, παιδί μου. 
- Ναι, αλλά εσύ θα πληρώσεις τα τζάμια του 

γείτονα! 

Ήταν δυο μεθυσμένοι στο δρόμο και 
τραγουδούσαν. 
Όπως περπατούσαν, ο ένας χτύπησε το 
κεφάλι του σε μια κολόνα της ΔΕΗ. 
«Χτύπα, χτύπα!» του λέει ο άλλος 
μεθυσμένος. 
«Έχει φως επάνω! Θα μας ανοίξουν!» 

………………… 
- Τοτό, έλα μέσα, βρέχει! Λέει η 

μητέρα. 
- Γιατί, έξω τι κάνει; Απαντάει ο 

Τοτός. 
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Μαριρένα Φραγκιαδάκη Κωστής Αντωνιάδης Δημήτρης Δουλουφάκης 

Σοφία Κουτάντου Γιώργος Φραγκιαδάκης Αγγελική Σταματάκη 

Γιώργος Σωμαράκης Ελένη Νιθαυριανάκη Κάλλια Μπαλούρδου 

Νίκος Γιακουμάκης Γιώργος Παχάκης Ζωή Τσικνάκη 
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Μια ανοιχτή επιστολή στο δήμαρχο 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο 30 Μαΐου 2008 
 

Αξιότιμε κύριε δήμαρχε 
 
Είμαστε οι μαθητές του Δ’2 του 4ου και 50ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και αποφασίσαμε 
με την επιστολή μας αυτή να σας ενημερώσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην 
πόλη μας τα άτομα με ειδικές ανάγκες και να σας προτείνουμε μερικές λύσεις. 
 

1. Τα πεζοδρόμια να φτιαχτούν πιο μεγάλα και πιο φαρδιά και να τιμωρούνται 
αυστηρά όσοι παρκάρουν τα οχήματά τους πάνω σ’ αυτά. 

2. Να φτιαχτούν ειδικές ράμπες στους δημόσιους χώρους για να διευκολύνονται τα 
άτομα με κινητικές δυσκολίες. 

3. Τα μέσα συγκοινωνίας να ανακοινώνουν τις στάσεις για να διευκολύνονται τα 
άτομα με προβλήματα όρασης. 

4. Να τοποθετηθούν ηχητικά σήματα στα φανάρια για την ασφαλή διέλευση των 
ατόμων με προβλήματα όρασης. 

5. Οι καταστηματάρχες να μην πιάνουν μεγάλο χώρο του πεζοδρομίου με τα 
πράγματα που πουλάνε σε πάγκους. 

6. Να γίνουν περισσότεροι χώροι στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες και να 
τιμωρούνται αυτοί που δεν τηρούν το ειδικό σήμα. 

7. Οι υπηρεσίες του δήμου να εξυπηρετούν γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία τα άτομα 
με ιδιαιτερότητες. 

 
Θα χαρούμε πάρα πολύ και θα αισθανθούμε μεγάλη ικανοποίηση αν μπορέσετε κάποια από 
αυτά που σας ζητάμε να τα πραγματοποιήσετε. Έτσι το Ηράκλειο θα γίνει μια πόλη πιο φιλική 
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 
 

Με εκτίμηση 
Οι μαθητές του Δ’2 
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Kids 4 Future 
 
Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας 
Ημέρας Περιβάλλοντος οι 17 μαθητές του Δ’4 
του σχολείου μας, που συμμετέχουν στο έργο 
“Kids 4 Future”, διαβάζοντας το «βιβλίο των 
Βροχοποιών», σχεδίασαν τις παρακάτω 
δραστηριότητες: 
• Σύνταξη κειμένου που αναφέρεται στη 

σημασία της ημέρας, τους κινδύνους που 
απειλούν τον πλανήτη μας, την 
αναγκαιότητα εξοικονόμησης ενέργειας 
απ’ όλους και τέλος για τους Βροχοποιούς. 
Το κείμενο διαβάστηκε μετά την πρωινή 
προσευχή σ’ όλα τα παιδιά και τους 
δασκάλους του σχολείου μας. 

• Σύνταξη χρήσιμων οδηγιών για την 
εξοικονόμηση ενέργειας στην τάξη και στο 
δωμάτιο των παιδιών και σχεδιασμός 
σελιδοδεικτών με οικολογικά μηνύματα 
από τους μαθητές. Οι οδηγίες και οι 
σελιδοδείκτες μοιράστηκαν στους μαθητές 
και τους δασκάλους και των δύο σχολείων. 

 
  

Διαγωνισμός φωτογραφίας  
για το Περιβάλλον 

 

 
Με τη συμμετοχή 26 μαθητών από τις Δ’ –
Ε’ και Στ’ τάξεις του σχολείου μας έληξε ο 
1ος διαγωνισμός φωτογραφίας για το 
Περιβάλλον, που διοργάνωσε το σχολείο 
μας. 
Πραγματικά, το έργο της επιτροπής για την 
ανάδειξη των τριών καλύτερων 
φωτογραφιών ήταν πάρα πολύ δύσκολο, 
γιατί οι περισσότερες φωτογραφίες των 
διαγωνιζομένων ήταν εξίσου ωραίες. 
Δόθηκαν τρία πρώτα βραβεία, ένα για κάθε 
τάξη και ένας ειδικός έπαινος για κάθε τάξη. 
Σε όλους τους συμμετέχοντες απονεμήθηκε 
έπαινος για τη συμμετοχή τους.  
Τα βραβεία (μια ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή για κάθε νικητή) πήραν: 
Δ’ τάξη: Νιθαυριανάκη Ελένη. 
Ε’ τάξη: Μπελαντής Αντώνης. 
Στ’ τάξη: Βιδάκης Μενέλαος. 
Τους ειδικούς επαίνους (ένα φωτογραφικό 
άλμπουμ για τον κάθε μαθητή) πήραν: 
Δ’ τάξη: Πατρουδάκης Μάνος. 
Ε’ τάξη: Πασσίσης Γιάννης. 
Στ’ τάξη: Μουάτσου Χρύσα. 
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια όχι μόνο σ’ 
αυτούς που διακρίθηκαν αλλά και σε όλους 
τους συμμετέχοντες. 
Οι φωτογραφίες όλων των διαγωνιζομένων 
έχουν αναρτηθεί στο χώρο του σχολείου. 
Ελπίζουμε του χρόνου, να γίνει ο 2ος 
διαγωνισμός με τη συμμετοχή περισσοτέρων 
μαθητών. 

Εθελοντική αιμοδοσία 
Σχολικών συγκροτημάτων «Τάλως» 

Η 1η εθελοντική αιμοδοσία έγινε με επιτυχία 
στις 26 Μαρτίου 2008 που διοργάνωσε ο 
Σύλλογος Γονέων των 4ου – 50ου δημοτικών 
σχολείων. 
Η 2η εθελοντική αιμοδοσία θα γίνει τη 
Δευτέρα 9 Ιουνίου από τις 5.00 μμ. – 8.00 μμ. 
στο χώρο του σχολείου μας, όπου θα 
βρίσκεται κινητή μονάδα αιμοδοσίας του 
Βενιζέλειου Νοσοκομείου. 
Αυτή τη φορά η Τράπεζα αίματος γίνεται πιο 
μεγάλη και με τη συμμετοχή του γυμνασίου 
και του λυκείου. 
Η διαδικασία αιμοδοσίας είναι εντελώς 
ανώδυνη και ακίνδυνη. Ο κάθε αιμοδότης 
μπορεί να δώσει αίμα 2 με 3 φορές το χρόνο. 
Μια φιάλη αίμα σώζει τρεις ζωές. 
Το αίμα είναι δώρο ζωής. 
 

Το αίμα σώζει 
ζωές 
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Πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» 
 

Το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» έχει ως στόχο την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και 
μαθητριών σε προγράμματα άσκησης, τροποποιημένα έτσι ώστε να προβάλλουν την ισότητα 
στην κοινωνία, την ανάδειξη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανοχή στη 
διαφορετικότητα.  
   

                                                            
 
Το σχολικό μας συγκρότημα ολοκληρώνει την εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την 
ισότητα στην κοινωνία «Καλλιπάτειρα» με τις παρακάτω εκδηλώσεις: 

• Για το 50ο δημοτικό σχολείο το πρόγραμμα «παίζουμε, γελάμε και τη γη γυρνάμε» θα 
ολοκληρωθεί με την ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, που θα πραγματοποιηθεί στον 
προαύλιο χώρο την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008 και ώρα 9.00 π.μ. 

Τα παιχνίδια στα οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές του σχολείου είναι τα δημοφιλέστερα 
από αυτά που οι ίδιοι ανακάλυψαν κάνοντας το «γύρο του κόσμου» μέσα από το μάθημα 
«Καλλιπάτειρα». 
• Για το 4ο δημοτικό σχολείο το πρόγραμμα «ένας κόσμος μια αγκαλιά» θα 

ολοκληρωθεί με θεατρικό δρώμενο και χορό που θα παρουσιαστούν την Πέμπτη 12 
Ιουνίου 2008 στο θέατρο του σχολείου και ώρα 19.30. 

 
Στο χώρο του σχολικού συγκροτήματός μας εκτίθενται τα έργα των μαθητών και των δύο 
σχολείων. 
 

Θεατρικά δρώμενα 
 
Την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2008 και ώρα 19.30, στο χώρο του σχολείου μας, 
 θα παρουσιαστούν δύο θεατρικά δρώμενα από τα παιδιά του Β’2 και του  
ΣΤ’4. 
 
Το πρώτο δρώμενο αφορά στη ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
Τα παιδιά του Β’2 θα μας δείξουν σκηνικά, τον τρόπο με τον οποίο δούλε- 
ψαν διαθεματικά τη «διαφορετικότητα» και θα μας παρουσιάσουν και 
μια σκηνή με θέμα τους «Μετανάστες». Το δρώμενό τους έχει τίτλο: 
«Μαζί και διαφορετικοί». 
                              
                             Τα παιδιά του ΣΤ’4 θα αποχαιρετήσουν το δημοτικό σχολείο, θεατρικά, 
                             καταθέτοντας τις μνήμες και τα συναισθήματά τους από τα σχολικά τους 
                             χρόνια στο δημοτικό, αλλά και τους φόβους τους για το μέλλον. Το δρώμενό             
                             τους έχει τίτλο: «Τα μαθητικά μας χρόνια». 
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Το σπίτι του μέλλοντος 
 «Έξυπνα» σπίτια που στον πάγκο της κουζίνας προβάλλεται η 
συνταγή και δίνονται φωνητικές οδηγίες στον επίδοξο μάγειρα 
προκειμένου να μην κάνει κανένα λάθος. Ψυγεία που γνωρίζουν 
αν έχει περάσει η ημερομηνία λήξης ενός προϊόντος. 
Οι παραπάνω σκηνές μοιάζουν να βγαίνουν από 
κινηματογραφική ταινία επιστημονικής φαντασίας, όμως, ήταν 
πράγματα που παρουσιάστηκαν στα ερευνητικά κέντρα της 
Microsoft, στις κεντρικές εγκαταστάσεις του αμερικανικού 
κολοσσού στην πόλη Ρέντμοντ, στο βορειοδυτικό άκρο των 
Ηνωμένων Πολιτειών. 
Οι άνθρωποι της Microsoft 
αρέσκονται ν’ αλλάζουν σε τακτά 

χρονικά διαστήματα τα σενάρια που υλοποιούν μέσα στους ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους που διαθέτουν. Σε κάθε περίπτωση, 
επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία προκειμένου να γίνει 
πιο εύκολη η καθημερινότητά μας. 
Στην τραπεζαρία, η επιφάνεια δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται 
μόνο για να βάλουμε τα πιάτα μας επάνω, αλλά και για να 
προβάλλονται διάφορα παιχνίδια και εικόνες που ευχαριστούν το μάτι 
και είναι πολύ χρήσιμα στην περίπτωση των παιδικών πάρτι. Επιπλέον, 
οι τοίχοι του δωματίου μπορούν ν’ αλλάζουν χρώματα και σχέδια 
ανάλογα με τη διάθεσή μας ή με το ποιος μένει τη δεδομένη στιγμή εκεί 
μέσα. Άλλες εικόνες θέλει να βλέπει ο γιος μιας οικογένειας και άλλες η 
γιαγιά που ήρθε για μια ολιγοήμερη επίσκεψη. Ακόμη και οι καθρέφτες 
μπορούν να μας ενημερώσουν για το αν μας πηγαίνει κάτι ή όχι, όπως και για το αν κάποιο ρούχο 
χρειάζεται πλύσιμο. 
Λέτε να είναι όντως έτσι το σπίτι του μέλλοντος; Ο χρόνος θα δείξει και μάλιστα αρκετά σύντομα! 

ΕΘΝΟΣ 25/5/08 
 

 
 

Γεννήθηκε πράσινο! 
Μέχρι σήμερα είχαμε ακούσει για πράσινα 
αυτοκίνητα, για πράσινα κινήματα, αλλά 
όχι και για πράσινα κουτάβια! Κι όμως 
έγινε κι αυτό. Στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ 
γεννήθηκε ένα πράσινο Γκόλντεν Ριτρίβερ,  
                                           και όπως ήταν      
                                           φυσικό τράβηξε                
                                           τα φώτα της 
                                           δημοσιότητας. 
                                           Τα υπόλοιπα           
                                           κουτάβια της  
 
γέννας είναι λευκά, όπως όλα τα σκυλάκια 
αυτής της ράτσας όταν έρχονται στη ζωή. 
Σύμφωνα με τους ειδικούς τον ίδιο δρόμο 
θα πάρει και το ξεχωριστό αυτό 
κουταβάκι, αφού το πράσινό του χρώμα 
προκλήθηκε απ’ το αμνιακό υγρό σε 
συνδυασμό με τη διατροφή της μαμάς του. 

 
ΕΘΝΟΣ 18/5/08 

 

 
Εκδήλωση Συλλόγου Γονέων 

 
Την Τετάρτη 11 Ιουνίου και ώρα 19.30 ο 
Σύλλογος Γονέων των σχολείων μας 
διοργανώνει την καθιερωμένη εκδήλωσή του για 
τον αποχαιρετισμό των αποφοίτων της ΣΤ’ 
τάξης, προσφέροντάς τους αναμνηστικά δώρα. 
Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η δουλειά των 
τμημάτων χορού και  τάε κβο ντο που 
λειτούργησαν με ευθύνη του Συλλόγου, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της χρονιάς.  
Στο χώρο του σχολείου θα υπάρχει επίσης και 
έκθεση ζωγραφικής με έργα των παιδιών του 
συγκεκριμένου τμήματος. 
Στο τέλος, η βραδιά θα κλείσει, όπως κάθε 
χρόνο, με φαγητό, μουσική και χορό στο 
προαύλιο του σχολείου. 
Σας περιμένουμε όλους, γονείς, μαθητές και 
δασκάλους! 


