
Εθισμός 
στο Διαδίκτυο

Τι θα άλλαζα 
στον κόσμο…

Θυμός και 
Εφηβεία

Γιατί οι έφηβοι
χρησιμοποιούν
όλο και περισσότερο 
τα κινητά τηλεφωνά

σελ. 4 σελ. 5

σελ. 3

σελ. 7

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

ΣΤΗΛΕΣ:

Συγκεντρώσαμε για εσένα 4 έξυπνους 
τρόπους για καλύτερες επιδόσεις στο 
σχολείο αλλά …. και στο gaming............. σελ. 2

Είσαι όμορφη/όμορφος; ................................... σελ. 6

Επαγγέλματα που έχουν 
εξαφανιστεί............................................................................σελ. 8

Χρήσιμες συμβουλές για να ξεκολλήσεις
απο τα ηλεκτρονικά παιχνίδια................ σελ. 9

Γρίφοι και Σπαζοκεφαλιές 
για να ακονίσετε το μυαλό σας ................... σελ. 10

Το σύμπαν θα παγώσει βάλε ζακέτα ...σελ. 11

Xαμηλές πτήσεις του Αρκά............................. σελ. 12



2 ΤΕΥΧΟΣ 5
ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

1) Συχνή προπόνηση:
Αν προπονείσαι συχνά στο αγαπημένο σου παιχνίδι, 
τα χέρια σου θα είναι συνηθισμένα σε κάθε κίνηση 
του παιχνιδιού άρα και οι επιδόσεις σου θα αυξη-
θούν.

2) Ξεκούραση ανά λίγη ώρα:
Κάνοντας διαλείμματα θα έχεις καλύτερη απόδο-
ση,αφού τα μάτια σου και το σώμα σου θα είναι πιο 
ξεκούραστα.

3) Προσαρμογή ρυθμίσεων:
Το να προσαρμόζεις τις ρυθμίσεις στις δικές σου 
ανάγκες σε βοηθάει στο να βολεύεσαι στα κουμπιά 
του παιχνιδιού.

4) Ο ήχος μπορεί να κάνει τη διαφορά:
Το να φοράς ακουστικά βοηθάει στη συγκέντρωση 
την ώρα του παιχνιδιού όπως και στο να ξέρεις από 
πού  θα  εμφανιστεί ο αντίπαλος.

Ποιος είπε πως το να είναι κάποιος
 καλός μαθητής τον εμποδίζει από το να  

είναι και καλός στο αγαπημένο του παιχνίδι;

4 ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ GAMING

1) Διάβαζε με διαλείμματα:
Αν κάνεις συχνά και μικρά διαλείμματα, το μυαλό σου θα 
επεξεργάζεται πιο εύκολα τις νέες πληροφορίες και έτσι θα 
απομνημονεύεις καλύτερα τα μαθήματα.

2) Διάβαζε λογοτεχνικά βιβλία:
Το διάβασμα βιβλίων θα σε βοηθήσει να καλλιεργήσεις την 
φαντασία σου και να βελτιωθείς στην ορθογραφία. Επίσης, 
έτσι θα  διευρύνεις το λεξιλόγιό σου.

3) Κάνε συχνές επαναλήψεις:
 Να κάνεις συχνές επαναλήψεις… έτσι , θα  θυμάσαι τα μα-
θήματα καλύτερα και η επανάληψη για το διαγώνισμα θα 
είναι εύκολη υπόθεση.

4) Συγκεντρώσου στο μάθημα:
Το να προσέχεις στο μάθημα και να καταφέρεις να μείνεις 
συγκεντρωμένος, θα σε βοηθήσει ώστε μην χρειάζεται να 
διαβάζεις για πολλή ώρα τα μαθήματά σου στο σπίτι.

Συγκεντρώσαμε για εσένα 4 έξυπνους τρόπους για καλύτερες 
επιδόσεις στο σχολείο αλλά …. και στο gaming.

4 ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Λεκάκης Γιώργος  Α2,   Λεκάκης Χάρης Α2,    Ανδρεάκης Γιώργος Α2



3ΤΕΥΧΟΣ 5
ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Το ίντερνετ, στις μέρες μας, απο-
τελεί για τους περισσότερους αν-
θρώπους αναπόσπαστο κομμάτι 
της καθημερινότητας. Δεν χωρά 
αμφιβολία ότι οι δυνατότητες 
που μας προσφέρει σε τομείς 
όπως η εργασία, η εκπαίδευση, 
η επικοινωνία, κ.α. είναι απεριό-
ριστες. 

Ωστόσο, ταυτόχρονα, το διαδίκτυο κρύ-
βει και πολλούς κινδύνους όπως είναι η 
παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, 
η παραπληροφόρηση και ο εθισμός.
Ειδικότερα στη νέα εποχή του κορωνο-
ϊού, η χρήση του διαδικτύου έχει γίνει 
για πολλούς χρήστες το κέντρο της ζωής 
τους αφού αφιερώνουν πολλές ώρες 
μπροστά στο κινητό, το tablet  ή τον υπο-
λογιστή «σερφάροντας». Όπως έλεγαν και 
πρόγονοί μας «Το περίσσο χαλάει το ίσο» 
και πολλοί από εμάς το έχουν παρακάνει.
Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι μια σχετικά 
νέα μορφή εξάρτησης, η οποία βρίσκεται 
υπό εξέταση από την επιστημονική κοινό-

τητα. Αυτή η μορφή εθισμού ορίζεται ως 
η ενασχόληση με το Ίντερνετ για άντληση 
συναισθήματος ικανοποίησης και συνο-
δεύεται με αύξηση του χρόνου που κα-
ταναλώνεται για τον σκοπό αυτό. Αφορά 
όλες τις ηλικίες και ειδικότερα στην ση-

μερινή εποχή, ο εθισμός των νέων στο 
διαδίκτυο φαίνεται να έχει αυξηθεί σημα-
ντικά.
Οι επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει 
ο εθισμός  είναι η παραμέληση και μη 
ολοκλήρωση υποχρεώσεων και καθηκό-
ντων, η μείωση της κοινωνικοποίησης, 
η επιθετικότητα ή νευρικότητα όταν δι-
ακόπτεται η πλοήγηση και πολλά άλλα. 
Από τις επιπτώσεις αυτές δεν μπορούν 
να λείπουν  οι επιδράσεις στο σώμα από 
την πολύωρη καθιστική ζωή και ακινησία 
όπως η αύξηση σωματικού βάρους και οι 
πόνοι σε διάφορα σημεία του σώματος.
Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να 
κάτσουμε και να αναρωτηθούμε: Μήπως 
τελικά η υπερβολική ενασχόληση με το 
διαδίκτυο δεν μας κάνει καλό; Μήπως 
πρέπει να σταματήσουμε να βρισκόμα-
στε άσκοπα μπροστά σε μία οθόνη; Για-
τί αυτά που πραγματικά έχουν αξία δεν 
βρίσκονται στο ίντερνετ αλλά ακριβώς 
δίπλα μας!  

Καδιανάκη Αριστέα Γ1

Εθισμός 
στο 
Διαδίκτυο
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Η εφηβεία αποτε-
λεί αναμφισβήτητα 
μία περίοδο αλλα-
γών,τόσο εξωτερικών 
όσο εσωτερικών. Οι 
περισσότεροι έφη-
βοι δυσκολεύονται 
να συνηθίσουν, ή να 
αποδεχτούν αυτές 
τις αλλαγές, καθώς 
είναι κάτι εντελώς 
καινούριο, το οποίο 
νιώθουν ότι «εισβά-
λει» στην ζωή τους.

Κυκλοθυμία, έντονα συναισθή-
ματα, ανασφάλεια και ισχυρή 
ευαισθητοποίηση για τα γύρω 
τους ζητήματα, καθώς και 
για τα παγκόσμια γεγονότα, 
ταράζουν τους εφήβους και 
αναστατώνουν την ψυχολο-
γία τους. Για πρώτη φορά, αρ-
χίζουν να αμφισβητούν τους 
γονείς  και τους γύρω τους 
και  επιζητούν περισσότερο 
την επαφή με τους συνομη-
λίκους τους. Οι συγκρούσεις 
μέσα στην οικογένεια είναι 
αναπόφευκτες και οι εκρή-
ξεις θυμού αποτελούν συχνό 
φαινόμενο.
Όποια και αν είναι η αιτία που 
προκαλεί και πυροδοτεί το 
θυμό, ένα πράγμα είναι σίγου-
ρο, ο θυμός είναι ένα φυσιολο-
γικό συναίσθημα που συμβαί-
νει σε όλους! Δεν είναι κακό ή 
λάθος να νιώθουμε θυμωμέ-
νοι. Αυτό όμως που είναι ση-
μαντικό,  είναι ο τρόπος που 
διαχειριζόμαστε  το θυμό που 
πηγάζει από μέσα μας.
Ένας υγιής και λειτουργικός 
τρόπος έκφρασης του θυμού, 
είναι η σωματική εκτόνωση-
όπως και η δυνατή μουσική, 
συμπεριφορές που μπορούν 
να χρησιμοποιούν όλοι (μι-
κροί- μεγάλοι) για την εκτό-
νωση του θυμού. Επίσης, η 
ήρεμη συζήτηση, σε μετα-
γενέστερο χρόνο, και η υπε-
ράσπιση των απόψεών μας 
με ηρεμία και σταθερότητα 
σίγουρα βελτιώνει την επικοι-
νωνία με τους γύρω μας και 
βοηθάει στην επίλυση των 

όποιων διαφορών.
Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό και οι ίδιοι οι  γονείς 
να αναζητήσουν την αιτία 
του θυμού των παιδιών τους. 
Πολλές φορές πίσω από των 

θυμό των εφήβων κρύβεται 
ανασφάλεια και στεναχώρια-
οπότε αυτό που χρειάζονται 
είναι κατανόηση και αποδοχή 
από το οικογενειακό τους πε-
ριβάλλον. 

Η εφηβεία είναι ίσως η πιο 
περίπλοκη περίοδος της ζωής 
μας. Είναι μία περίοδος μι-
κρών και μεγάλων αλλαγών 
για τις οποίες πολλές φορές 
ούτε οι έφηβοι ούτε οι γονείς 
τους είναι προετοιμασμένοι. 
Παρ’ όλα αυτά, δεν πρέπει να 
ξεχνάμε  ότι είναι και μια από 
τις ομορφότερες περιόδους 
της ζωής, συνοδευόμενη από 
έντονα συναισθήματα χαράς 
και αγάπης. Γι’ αυτό, θα πρέ-
πει να αντιμετωπίζουμε τις 
όποιες δυσκολίες  εμφανίζο-
νται, αυτή την περίοδο της 
ζωής μας, και να κυνηγάμε 
πάντα τα όνειρά μας με στό-
χο την ευτυχία.

Ζωή Γιαννουλάκη Γ1

Θυμός και Εφηβεία
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Όπως εσείς οι ενήλικες  μεγα-
λώσατε με σταθερό τηλέφω-
νο, ραδιόφωνο  και τηλεόρα-
ση, έτσι και εμείς τα παιδιά  
μεγαλώνουμε με κινητό τηλέ-
φωνο και υπολογιστή. Είναι 
η φυσιολογική εξέλιξη των 
πραγμάτων, παράλληλα με την 
εξέλιξη της τεχνολογίας, και 
μοιάζει αδύνατο να κάνου-
με κάτι για να το αλλάξουμε 
αυτό.

Σύμφωνα με περσινή έρευνα του Ελλη-
νικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, 
πάνω από το 80% των παιδιών Γυμνασίου 
στην Ελλάδα χρησιμοποιούν κινητό τηλέ-
φωνο. Το ποσοστό αγγίζει το 36% στα παι-
διά Δημοτικού, το 60% στα παιδιά 9-12 
ετών, ενώ περίπου ένα στα εκατό παιδιά 
εμφανίζονται με κινητό τηλέφωνο στο νη-
πιαγωγείο. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί 
μεγάλη έκπληξη, καθώς θα έχετε παρα-
τηρήσει πως ένα δίχρονο παιδί μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το smartphone σχεδόν 
τόσο καλά όσο ένας ενήλικας, με μόνο 
εμπόδιο να είναι ότι δεν έχει μάθει ακόμα 
να διαβάζει και να γράφει.
Τα παιδιά της γενιάς μας, σε σχέση με τις 
προηγούμενες, είμαστε τεχνολογικοί ιθα-
γενείς. Γεννηθήκαμε ενώ αυτή η τεχνολο-
γία υπήρχε ήδη. Μάθαμε από μικρή ηλικία 
ότι για να φάμε το φαγητό μας έπρεπε να 
δούμε ένα παιδικό στο YouTube, για να 
σταματήσουμε να γκρινιάζουμε επιτρε-
πόταν να  παίξουμε ένα παιχνιδάκι στο 
Tablet και για να κοιμηθούμε μας νανού-
ριζε η μουσική από κάποια ηλεκτρονική 
συσκευή.
Έπειτα μεγαλώνοντας  αποκτήσαμε την 
πρώτη δική μας συσκευή με την έγκριση 
των γονιών μας, για να μπορούν να μας 
βρουν και να ξέρουν που βρισκόμαστε. 
Όμως,  ένα Smartphone μπορεί να κάνει 
πολλά πράγματα και από συσκευή ελέγ-
χου έγινε μία συσκευή ελευθερίας για μας. 
Μέσα από αυτό μπορούμε να εκφραζόμα-
στε, να ανταλλάσσουμε μηνύματα, να κά-
νουμε παρέες και ομάδες και να συζητά-
με ό,τι μας απασχολεί, να ανταλλάσσουμε 

φωτογραφίες, να δημοσιεύουμε την άπο-
ψή μας, να σερφάρουμε στο διαδίκτυο, να 
ακούμε μουσική, να διασκεδάζουμε και να 
οργανώνουμε την καθημερινότητά μας. 
Ααα και να κάνουμε και  τηλεκπαίδευση 
….το  ξέχασα αυτό!
Στην ηλικία των 13 ετών, ένα παιδί έχει 
περισσότερο από ποτέ την ανάγκη να 
αποτελεί μέλος μια κοινότητας φίλων και 
να ανταλλάσσει απόψεις, σκέψεις και συ-
ναισθήματα. Το κινητό διευκολύνει αυτή 
τη συναναστροφή, εκμηδενίζοντας τις 
φυσικές αποστάσεις. Επίσης, σε αυτή την 
ηλικία, ένα παιδί έχει το δικαίωμα σε μια 
ισορροπημένη και κατάλληλη για την ηλι-
κία του κοινωνική ζωή.
Αγαπήσαμε και «εξαρτηθήκαμε» από τις 
συσκευές αυτές λοιπόν από μικρή ηλικία… 
Δεν φταίμε εμείς αλλά η εποχή …..

Ντισπυράκη Ελευθερία Α1

Γιατί οι έφηβοι χρησιμοποιούν
 όλο και περισσότερο τα κινητά τηλεφωνά
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Τα παιδιά της γενιάς 
μας, σε σχέση με 
τις προηγούμενες, 
είμαστε τεχνολογικοί 
ιθαγενείς. 
Γεννηθήκαμε ενώ 
αυτή η τεχνολογία 
υπήρχε ήδη.
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Η ομορφιά  είναι μια έννοια 
πολύπλευρη. Δεν αφορά μόνο 
στην εξωτερική μας εικόνα 
δηλαδήσε παράγοντες όπως 
η εμφάνιση, η δομή του 
σώματος, τα μαλλιά και τα 
ρούχα, αλλά και στον εσωτε-
ρικό μας κόσμο δηλαδή στον 
χαρακτήρα και τα συναισθή-
ματα που έχουμε.

Είναι γεγονός πως ζούμε σ’ έναν κόσμο 
που εξυμνεί  την εξωτερική ομορφιά 
και υποτιμάει την εσωτερική .Η εξωτε-
ρική ομορφιά, δεν είναι τίποτε άλλο από 
συμμετρία. Ας καταρρίψουμε λοιπόν αυ-
τόν τον μύθο που επιφέρει τόσο μεγάλη 
ψυχική και συναισθηματική πίεση στους 
ανθρώπους κάθε ηλικίας, και ιδιαίτερα 
στους νέους, να είμαστε δηλαδή κάπως 
αλλιώς, από ότι είμαστε πραγματικά. Εί-
ναι σαν να λέμε ότι δεν είμαστε αρκετοί 
όπως είμαστε αλλά  θα πρέπει να αλλά-
ξουμε για να μας αποδεχτούν και να μας 

αγαπήσουν. 
Η εξωτερική ομορφιά κάποια στιγμή 
μπορεί να εξασθενίσει, όμως η αθωό-
τητα και η χάρη μιας αγνής ψυχής μας 
κρατάει νέους και όμορφους για πάντα. 
Ένας άνθρωπος όμορφος εσωτερικά ση-
μαίνει ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύ-
νη και αγάπη που σέβεται τόσο τον ίδιο 

του τον εαυτό όσο και τους γύρω του. Αν 
γίνει όμορφο το εσωτερικό, το εξωτερικό 
θα διαμορφωθεί ανάλογα. Είναι λοιπόν 
άσκοπο, να εστιάζουμε υπερβολικά στην 
εξωτερική μας εμφάνιση, αγνοώντας την 
εσωτερική δηλαδή να επιμένουμε στο 
πώς δείχνει το σώμα μας, αντί να προ-
βληματιζόμαστε για το αν πληγώσαμε κά-
ποιον ή δεν ήμασταν αρκετά ειλικρινείς. 
Η πραγματική ατέλεια που έχουμε βρί-
σκεται στην καρδιά μας, όταν αυτή εί-
ναι ικανή να επιτίθεται, να ταπεινώνει ή 
να πληγώνει τους άλλους. Η ουσιαστική 
ομορφιά ενός ανθρώπου προσδιορίζεται 
από τις πράξεις του και τη συμπεριφορά 
του απέναντι τόσο στον ίδιο του τον εαυ-
τό, όσο και στους ανθρώπους που τον 
περιβάλλουν και όχι από ένα γυμνασμένο 
σώμα, όμορφα  ρούχα, ακριβό κινητό και 
αμάξι. Σκέψου, σου έτυχε ποτέ μία μέρα 
απλά χαμογελώντας και έχοντας ωραία 
διάθεση, να νιώθεις πιο όμορφη ή όμορ-
φος από ποτέ;

Γιαννουλάκη Αργυρώ Γ1

Είσαι όμορφη/όμορφος;

ΤΕΥΧΟΣ 5
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Αν θα μπορούσα  
τον κόσμο να άλλαζα…
Πολλές ελπίδες κρυμμένες σε μία πρό-
ταση. Ζούμε σε έναν κόσμο που δεν εί-
ναι αγγελικά πλασμένος… Η δυστυχία, 
οι αρρώστιες, οι κακουχίες και η πείνα 
μαστίζουν στην εποχή μας. Μέσα σε όλα 
αυτά, άνθρωποι που εκμεταλλεύονται 
τον πόνο κάποιου άλλου για να γεμίσουν 
κι άλλο το ήδη γεμάτο πορτοφόλι τους. 
Ακόμα και εκείνοι, που κλέβουν τον 
κόπο του συνανθρώπου τους για να ζή-
σουν μία πιο άνετη ζωή χωρίς κόπο και 
κούραση.
Είναι λοιπόν φανερό, ότι ο ρόλος τόσο 
της οικογένειας όσο και του σχολείου 
είναι πολύ σημαντικός, έτσι ώστε να δη-
μιουργήσουμε καλύτερους ανθρώπους 
στο μέλλον…
Θα άλλαζα την νοοτροπία που έχουν 
κάποιοι γονείς να είναι αδιάφοροι παι-
δαγωγικά απέναντι στα παιδιά τους με 
αποτέλεσμα εκείνα πολλές φορές να 
δρουν με τέτοιον τρόπο που να προκα-
λεί λύπη σε άλλα παιδιά, με σκοπό να 
περάσουν καλά.
Κάτι άλλο που θα επιθυμούσα να αλλά-
ξω είναι η σκέψη των ανθρώπων όταν 
παίρνουν το μεταφορικό τους μέσο και 
δεν σκέφτονται τις ζωές που αλλάζουν 

ριζικά και τις οικογένειες που χάνουν 
κάποιο μέλος τους,  την στενοχώρια και 
τον πόνο που σκορπάνε. Τους φίλους 
τους που χάνουν κάποιο στήριγμα, έναν 
άνθρωπο που λένε τον πόνο τους και 
ένα ώμο να κλάψουν ή να χαρεί με τη 
χαρά τους.
Προφανώς, δεν είναι μόνο αυτά…
Απώτερος σκοπός μου είναι να αλλάξω 
τον τρόπο συμπεριφοράς των ανθρώ-
πων στο περιβάλλον. Το δεύτερο σπίτι 
μας! Για παράδειγμα, η συνεχιζόμενη 
απελευθέρωση βιομηχανικών αποβλή-
των προξένησε και εξακολουθεί ακόμα 
και τώρα να προξενεί έντονη καταστρο-
φή στη στιβάδα του ατμοσφαιρικού όζο-

ντος, το οποίο είναι η προστασία της Γης 
από τις πολλές βλαβερές ακτίνες του 
Ηλίου. 
Ένα ακόμα σύνηθες φαινόμενο που θα 
ήθελα να αλλάξω είναι η συμπεριφορά 
των ανθρώπων απέναντι σε συνανθρώ-
πους μας, οι οποίοι είναι διαφορετικοί. 
Οι άνθρωποι δε δέχονται το διαφορετικό 
και το απορρίπτουν χωρίς να προσπα-
θήσουν να το γνωρίσουν. Λόγου χάρη 
αποφεύγουν τη συναναστροφή με αν-
θρώπους που έχουν ειδικές ικανότητες 
όπως για παράδειγμα είναι οι άνθρωποι 
με κάποια νοητική ή κινητική καθυστέ-
ρηση.
Και φυσικά και όχι μόνο αυτό…
Για κάποιους, οι άνθρωποι από ξένες 
χώρες δε θεωρούνται ίσοι με τους Έλλη-
νες γιατί μπορεί το χρώμα, η θρησκεία 
και η μητρική γλώσσα τους να είναι δι-
αφορετική.
Μικρή προσπάθεια χρειάζεται από όλους 
μας… Μικρή αλλά συλλογική για να φέ-
ρουμε στη ζωή μας την άνοιξη…
Γιατί όπως λέει και ο εθνικός μας ποιη-
τής Οδυσσέας Ελύτης :
¨Την άνοιξη αν δεν την βρεις την φτιά-
χνεις¨!

Νικολέτα Σαββάκη Α1

ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ…
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Με το πέρασμα των χρόνων, καθώς ο τρόπος ζωής , οι ανάγκες των ανθρώπων και ο τρόπος παραγω-
γής των προϊόντων αλλάζουν, πολλά επαγγέλματα εξαφανίζονται ή αντικαθίστανται από άλλα,συμ-
βαδίζοντας με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Δύο τέτοια επαγγέλματα που χάθηκαν με τα χρόνια είναι το 
επάγγελμα του λούστρου ή  λουστραδόρου και του νερουλά.
 

Λούστρος ή Λουστραδόρος

Παλιότερα που ο κόσμος περπατούσε σε χωμάτινους 
δρόμους, τα παπούτσια σκονίζονταν ή λασπώνονταν 
εύκολα. Τότε, γνώρισε άνθηση και το επάγγελμα του 
λουστραδόρου. Αυτός με ένα κασελάκι μπροστά του, 
αληθινό κομψοτέχνημα, και γύρω του να κρέμονται 
οι βούρτσες και τα βερνίκια με τα διάφορα χρώματα, 
καθόταν σε ένα χαμηλό σκαμνάκι, στην αρχή της πλα-
τείας, περιμένοντας υπομονετικά. Για να προσελκύσει 
τους πελάτες γινόταν ταχυδακτυλουργός ή χτύπα-
γε ρυθμικά το κασελάκι. Όταν ο πελάτης  πλησίαζε 
άπλωνε, όπως ήταν όρθιος, πρώτα το δεξί πόδι πάνω 
στην ειδική μεταλλική θέση της κασέλας κι έπειτα το 
άλλο. Η αμοιβή τους ήταν ελάχιστη καθώς ένας πελά-
της τους έδινε περίπου 2 δεκάρες

Νερουλάς
Στην παλιά Αθήνα που δεν υπήρχαν βρύσες μέσα 
στα σπίτια, ο νερουλάς αναλάμβανε την τροφοδότη-
ση τους με νερό. Υπήρχε συνήθως ένας νερουλάς σε 
κάθε γειτονιά και είχε σταθερή πελατεία . Έκανε πολ-
λά κοπιαστικά δρομολόγια και αμειβότανε περίπου 1 
δεκάρα τον τενεκέ. Το επάγγελμα του νερουλά δια-
τηρήθηκε μέχρι το 1930, οπότε ιδρύθηκε η ΟΥΛΕΝ. 
Νερουλάς στο Μαρούσι ήταν και ο Σπύρος Λούης, ο 
πρώτος νικητής του Μαραθωνίου δρόμου στους πρώ-
τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896 στην 
Αθήνα . 

Ηρώ Γιαννουλάκη , Γ1

Επαγγέλματα που έχουν εξαφανιστεί
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Αν οι ώρες που περνάς κολλη-
μένος μπροστά από μία οθόνη 
είναι πολλές, μάλλον ήρθε η 
στιγμή για να «ξεκολλήσεις». 
... και για αυτό σου δίνουμε 
μερικές χρήσιμες συμβουλές.

 
1) Όσο παράξενο και αν σου φαίνεται, η 
σταδιακή μείωση της ώρας που παίζεις 
ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι βοηθάει, χωρίς 
να το καταλάβεις, στο να συνηθίζεις να 
παίζεις λιγότερο.   

2) Ζήτα από τους φίλους σου να πάτε μία 
βόλτα. Το περπάτημα και η συζήτηση θα 
σε βοηθήσουν να μειώσεις τις ώρες που 
περνάς μπροστά από την οθόνη. 

3) Ένα βιβλίο που να σε ταξιδεύει μπορεί, 
δίχως αμφιβολία,και να σε ξεκολλήσει 
από τα παιχνίδια στο κινητό ή τον υπολο-
γιστή.

4) Τα χόμπι είναι ατελείωτα, ώστε να 
βρεις αυτό που σου ταιριάζει και σε εκ-
φράζει περισσότερο. Με ό,τι και να ασχο-
λείσαι, αρκεί να σου αρέσει, σε βοηθάει 
να σκέφτεσαι κάτι άλλο πέρα από το 
gaming. 

Ανδρεάκης Γιώργος  Α2
 Λεκάκης Γιώργος Α2
Λεκάκης Χάρης   Α 2

Χρήσιμες συμβουλές 
για να ξεκολλήσεις…από 

τα ηλεκτρονικά παιχνίδια
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Γρίφος 1: 

Μπορείτε να βρείτε ποιος αριθμός λείπει από την πυραμίδα;
Γρίφος 2: 

Ο Κύριος Τάκης φτάνει στο εξοχικό 
του. Είναι Χειμώνας και το κρύο εί-
ναι ιδιαίτερα έντονο. Μέσα στο σπίτι 
υπάρχουν, μια εφημερίδα, ένα τζάκι, 
μια λάμπα κηροζίνης, αρκετά προσα-
νάμματα,  κι ένα σπίρτο. Τι πρέπει να 
ανάψει πριν από οτιδήποτε άλλο ;

Γρίφος 3: 

Προσθέστε γρήγορα και χωρίς χαρ-
τί και μολύβι. Πάρτε 1000 και βάλτε 
ακόμα 40. Τώρα προσθέστε ακόμα 
1000 και μετά άλλα 30. Τώρα βάλτε 
άλλα 1000 και σε ότι βρήκατε ακόμα 
20. Τώρα άλλα 1000. Και ακόμα 10. 
Πόσα βρήκατε ;

Γρίφος 4: 

Το έξω-έξω πετιέται και το υπόλοιπο 
μαγειρεύεται. Μετά τρώγεται το έξω-
έξω και πετιέται το υπόλοιπο. Τι είναι ;

4 Γρίφοι και Σπαζοκεφαλιές
 για να ακονίσετε το μυαλό σας…

(Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του άρθρου..)

Απάντηση 1:   Λείπει ο αριθμός 45. Κάθε κουτί περιέχει το άθροισμα των δύο αριθμών 
                        που βρίσκονται στα ακριβώς από κάτω κουτιά μείον τον αριθμό 2.
Απάντηση 2:  Το σπίρτο. Άλλωστε είναι και το μόνο που μπορεί να ανάψει. 
Απάντηση 3:  4100. Και όχι 5000.
Απάντηση 4 :  Το καλαμπόκι. 

ΤΕΥΧΟΣ 5
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Αβοκάντο
Ποιο είναι το αντίθετο του αβοκά-
ντο; 

 Αβοξανασκέψουτο. 

Οι μέλισσες
Γιατί οι μέλισσες πηγαίνουν στον 
πύργο της Πίζας;

Επειδή έχει «γύρη».

Να πληρώσουμε;
– Φώναξε λίγο να πληρώσουμε.

– Ααααααααααααα!!!!

 

Το σύμπαν θα παγώσει...
Βάλε ζακέτα!
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