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Ένας θρύλος κατά του ρατσισµού και υπέρ της δικαιοσύνης.
Επιµέλεια:
Τριανταφυλλίδου
Αναστασία

Περιεχόµενα τεύχους:

• Ένας θρύλος
κατά του ρατσισµού και υπέρ
της δικαιοσύνης
• HUNGER
GAMES
• Ξέρεις από Βόλεϊ
• 8 Πράγµατα
που µάθαµε λάθος στο σχολέιο

Ο πρώτος µαύρος
πρόεδρος της Νότιας
Αφρικής ο Νέλσον
Μαντέλα, άφησε την
τελευταία του πνοή σε
ηλικία 95 ετών στις 5
Δεκεµβρίου 2013
ύστερα από «άνιση
µάχη µε το θάνατο».
Ο Νέλσον Μαντέλα
ήταν ο πατέρας της
δηµοκρατίας της νότιας Αφρικής, αφού
ήταν ο πρώτος
έγχρωµος πρόεδρος
που εκλέχτηκε στη
νότια Αφρική. Τον
Απρίλιο του 1994,
περισσότερο από 22
εκατοµµύρια
Νοτιοαφρικανικοί ψήφι
-σαν, στις πρώτες
εκλογές στην ιστορία
της χώρας. Σ’ αυτές
είχαν δικαίωµα ψήφου
πολίτες κάθε φυλής.
Η συντριπτική
πλειοψηφία επέλεξε
το ΑΕΚ και τον
Νέλσον Μαντέλα, για
να οδηγήσουν τη χώρα
στην µετά απαρτχάιντ
εποχή. Στις 10 Μαΐου

1994, ο Νέλσον
Μαντέλα ορκίστηκε
πρόεδρος, σε ηλικία
77 ετών. Ως
πρόεδρος, ο Μαντέλα
δούλεψε για το καλό
του λαού της χώρας,

Ο Νέλσον Μαντέλα

µαύρων και λευκών.
Βελτίωσε τις σχέσεις
µεταξύ των µελών
από διαφορετικές
φυλές, αποθάρρυνε
τους µαύρους από την

“Η αγαπηµένη του
φράση ήταν το
“hamba kahle”,
που σηµαίνει “να
προχωράς αργά”.
επιθυµία τους να εκδικηθούν τους λευκούς
και οικοδόµησε µια νέα
διεθνή εικόνα µιας
ενωµένης Νότιας
Αφρικής. Κατά τα

λόγια του, η Νότια
Αφρική ήταν πλέον
«ένα πολύχρωµο
έθνος», σε ειρήνη µε
τον εαυτό του και τον
κόσµο .Τον τελευταίο
χρόνο, έδωσε ακόµα
έναν αγώνα, αυτή τη
φορά, απέναντι στο
θάνατο. Η αγαπηµένη
του φράση ήταν το
“hamba kahle”, που
σηµαίνει “να
προχωράς αργά”.
Έτσι, προχωρώντας
αργά, πέτυχε όλους
τους στόχους της
ζωής του. «Δεν
µπορώ να φανταστώ
τη ζωή µου χωρίς το
παράδειγµα που έθεσε
ο Μαντέλα και όσο ζω
θα κάνω ότι είναι
δυνατό προκειµένου
να µαθαίνω από
αυτόν» είπαν οι
άνθρωποι που τον
θαύµαζαν όσο τίποτα
άλλο για το έργο του.
Ο Νέλσον Μαντέλα
ήταν, είναι και θα
είναι ένας θρύλος
κατά του ρατσισµού
και της αδικίας.
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HANGER GAMES
Επιµέλεια Αυλογιάρη
Δήµητρα -Μαρία

Τελικά ποιος είναι
ο σωστός τρόπος
για να σωθούν; Θα
κερδίσει ο λαός την
ανεξαρτησία του ή
όλα είναι στηµένα;

Το 2ο βιβλίο της
θρυλικής τριλογίας
των “Hanger
Games”
µεταφέρθηκε στη
µεγάλη οθόνη
γεµίζοντας τον
θεατή µε
έντονα
συναισθήµατα.
Ο έρωτας, το
πάθος για τη
νίκη σε
σαγηνεύουν και
συνάµα σε
ταξιδεύουν στις 13
συνοικίες του
κόσµου. Όσο ο λαός
αγωνίζεται να
απελευθερωθεί από
τα δεσµά της
σκλαβιάς, οι ήρωες
µας η Katnis, ο
Pytas και η Prim
µπαίνουν σε νέες
περιπέτειες
προσπαθώντας να
σώσουν τη ζωή τους
χαρίζοντάς µας
σκηνές που κόβουν
την ανάσα.
Είναι µια ταινία η
οποία περνά
µηνύµατα που
συνδέονται άµεσα µε
την ελληνική αλλά
και την παγκόσµια

κοινωνία. Η ανέχεια
και η φτώχεια
αναγκάζουν τους
ανθρώπους να
εξεγερθούν για να
διεκδικήσουν την
ελευθερία τους. Η
εξουσία βέβαια που
καλοπερνά

προσπαθεί να
καταπνίξει τη λαϊκή
οργή. Τα σκληρά
µέτρα όµως αντί να
σιγήσουν τη φωνή
του λαού τη
δυναµώνουν. Στην
προσπάθεια της η
εξουσία να κρατήσει
τον λαό κάτω από τα
δεσµά της
διοργανώνει τους
‘αγώνες Πείνας’, ένα
οπτικοακουστικό
θέαµα που
προβάλλεται στην
τηλεόραση. Οι
δώδεκα αντίπαλοι θα
συναντηθούν στην
αρένα µε τρόπαιο τη
ζωή τους. Οι
παίκτες όµως
ενώνονται για να
βγουν όλοι νικητές

όπως πιστεύουν.
Τελικά είναι ο
σωστός τρόπος για
να σωθούν; Θα
κερδίσει ο λαός την
ανεξαρτησία του ή
όλα είναι στηµένα;
Ο σκηνοθέτης
φωτίζει σε βάθος
την κοινωνία και
συνδέει τη δράση µε
την έννοια της
επιβίωσης. Μια
ταινία που
συνεπαίρνει τον
θεατή και δεν τον
αφήνει να τραβήξει
τα µάτια του από την
οθόνη.
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Ξέρεις από Βόλεϊ
Επιµέλεια
Μπαλµπαγάδη Χρύσα
H πετοσφαίριση ή
αλλιώς βόλεϊ είναι ένα
οµαδικό Ολυµπιακό
άθληµα που
επινοήθηκε το 1895
και εντάχθηκε στους
Ολυµπιακούς Αγώνες
εντάχθηκε το 1964
στο Τόκιο. Το βόλεϊ
είναι από τα
δηµοφιλέστερα
αθλήµατα στον κόσµο.
Η Διεθνής
Οµοσπονδία του
Αθλήµατος υπολογίζει
ότι 1 στους 6
κατοίκους του
πλανήτη παίζει ή
παρακολουθεί αγώνες
βόλεϊ.

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΒΟΛΕΪ:
Το βόλεϊ παίζεται µε 2
οµάδες κάθε µια από
τις οποίες αποτελείται
από 6 παίκτες. Επίσης
µπορεί να έχει µέχρι 6
αναπληρωµατικούς, 1
προπονητή, τον βοηθό
του και τον
φυσιοθεραπευτή. Οι
θέσεις που πρέπει να
βρίσκονται οι παίκτες
στο γήπεδο είναι 3
στην αµυντική ζώνη

και 3 στην επιθετική
ζώνη. Εξαιρείται ο
παίκτης που εκτελεί
το σερβίς. Κάθε φορά
που η οµάδα κερδίζει
το σερβίς οι παίκτες
µετακινούνται µια
θέση κατά την φορά
του ρολογιού. Το βόλεϊ
παίζεται σε κλειστό
γήπεδο διαστάσεων
18Χ9 µέτρων,
χωρισµένο από ένα
ψηλό φιλέ.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:
Σκοπός κάθε οµάδας
είναι να περάσει την
µπάλα στο απέναντι
γήπεδο µόνο µε 3
µπαλιές και για να
κερδίσει τον πόντο
πρέπει η µπάλα να
αγγίξει το έδαφος το
αντίπαλου γηπέδου. Ο
ίδιος παίκτης δεν έχει
δικαίωµα να κάνει 2
συνεχόµενες µπαλιές.
Το παιχνίδι τελειώνει
όταν µια οµάδα
κερδίσει 3 σετ.
Η ΜΠΑΛΑ ΤΟΥ
ΒΟΛΕΪ:
Η µπάλα του βόλεϊ
είναι κατασκευασµένη
από πλαστικό ή δέρµα.
Μετά το 1996 η µπάλα
είναι πολύχρωµη για
χάρη της
θεαµατικότητας και
αποτελείται από 12
οµοιόµορφα κοµµάτια

σε συνδυασµό 3
χρωµάτων (κίτρινο,
άσπρο,
µπλε). Το
2009 όµως
αλλάζει.
Παραµένουν το µπλε
και το κίτρινο και η
κατανοµή τους
αλλάζει. Η
µπάλα τώρα
έχει πολύ
περισσότερους πόρους
µε αποτέλεσµα να
είναι πολύ πιο µαλακιά
από την προηγούµενη.
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΑΙΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ
ΒΟΛΕΪ:
Στον ελεύθερο χρόνο
του µπορεί κανείς να
παίξει βόλεϊ στο
Αθλητικό Κέντρο
Νέας Ελβετίας στη
Χαριλάου δωρεάν ή να
γραφτεί σε κάποιο
αθλητικό κέντρο όπως
η ΧΑΝΘ ή σε κάποιο
αθλητικό σύλλογο
όπως ο Άρης ή η
ΜΕΝΤ. Επίσης
υπάρχει ένα Πάρκο
Άθλη-σης και
Ψυχαγωγίας στο
πάρκο της ΧΑΝΘ για
έφηβους αλλά και
µεγαλύτερους όπου
έµπειροι και
εκπαιδευµένοι
καθηγητές διδάσκουν
δωρεάν βόλεϊ.

Η Διεθνής
Οµοσπονδία Βόλεϊ
υπολογίζει ότι 1
στους 6 κατοίκους
του πλανήτη παίζει
ή παρακολουθεί
αγώνες βόλεϊ.
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8 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΜΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!

λυψε τον ηλεκτρικό λαµπτήρα Ο Έντισον ανακάλυψε
πολλά πράγµατα αλλά ο ηλεκΜάλλον κάποια πράγµατα δεν τρικός λαµπτήρας δεν είναι
µας τα µάθανε σωστά. Ακολο- ένα από αυτά. Στην πραγµατιυθεί µια λίστα το περιεχόµενο κότητα ανακάλυψε τον ηλεκτης οποίας θα µας εκπλήξει. τρικό λαµπτήρα σχεδόν ταυτόχρονα µε το Βρετανό Τζό1) Ο Αϊνστάιν ήταν κακός
ζεφ Σουάν, στον οποίο ανήκει
µαθητής Γενιές παιδιών
µεγαλώσανε µε την πεποίθηση ότι ο νοµπελίστας φυσικός δεν τα κατάφερνε καλά
στο σχολείο.
Στην πραγµατικότητα τα
η πατρότητα της εφεύρεσης.
πήγαινε πολύ
καλά, ιδιαίτερα 5) Ο άνθρωπος προέρχεται
στη φυσική και τα µαθηµατικά! από τον πίθηκο Ο ΔαρβίΕπιµέλεια: Χρύσα Μπαλµπαγάδη

2) Στα ποντίκια αρέσει το
τυρί Στα ποντίκια αρέσουν
οι τροφές που είναι πλούσιες
σε σάκχαρα
όπως επίσης
το φυστικοβούτυρο και
τα δηµητριακά.

νος δεν είπε ακριβώς αυτό,
αν και οι περισσότεροι αυτό
του χρεώνουµε. Εκείνο που
υποστήριξε ο Δαρβίνος ήταν
ότι οι πίθηκοι, οι χιµπατζήδες
και ο άνθρωπος είχαµε τον
ίδιο πρόγονο πριν από πολλά
πολλά χρόνια.

6) Οι Βίκιγκς είχαν κράνη
µε κέρατα Οι Βίκιγκς εντα3) Ο Ναπολέων ήταν κοντός
φιάζονταν µαζί µε τα κράνη
Στην πραγµατικότητα είχε
τους και τα κέρατα που χρηύψος περίπου 1,7 µέτρα, που
σιµοποιούσαν για να πίνουν.
ήταν το µέσο ύψος για την εΌταν ανακαλύφθηκαν οι πρώποχή του.
τοι τάφοι θεωρήθηκε λανθασ4) Ο Τόµας Έντισον ανακά- µένα ότι είχαν κράνη µε κέρα-

τα.
7) Ο Κολόµβος
πίστευε ότι η
Γη είναι επίπεδη Μπορεί να
µη γνώριζε πόσο µεγάλη είναι
η Γη, αλλά σίγουρα δεν ανησυχούσε µήπως
πέσει στο κενό όταν θα φτάσει στην άκρη της.
8) Διαφορετικά σηµεία της
γλώσσας αναγνωρίζουν διαφορετικές γεύσεις Πράγµατι έχουµε διαφορετικούς
αισθητήρες σε διαφορετικά
σηµεία της γλώσσας αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι χωρισµένη σε διακριτές περιοχές. (Ο διαχωρισµός έγινε
κυρίως για την ευκολία διδασκαλίας).

