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Σε πιάσαμε αδιάβαστο;
Είτε στα Ελληνικά, είτε στα Αγγλικά, 
παντού υπάρχει ένας μύθος.

iLove Technology:

Shortcut keys. 

Μάθετε να τα παίζετε στα δάκτυλα.

Art from the heart:

Σχολικά κτίρια που 
παραδίδουν μαθήματα!

Fast Foot:
Άνθρωποι είμαστε 
και σφάλματα
κάνουμε, 
όλοι σε 
τούτο 
χαρτί…

Αντανακλάσεις:

Ρωτάω
για την οικονομική κρίση.



Άρθρο: 
Άκυρη η ψήφος!

Βιβλικές ανακαλύψεις: 
Χάρτινοι κόσμοι

iLove Technology: 
Shortcut keys.

Art from the heart: 
Σχολεία που παραδίδουν μαθήματα.

School

Quiz:
Survivor.

Young Detectives:
It was a dark and stormy night...

Quick Answers:
Fast foot.

Αντανακλάσεις:
Ρωτάω για την κρίση.
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Μια προσφορά των 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών
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AΘHNA: KENTPΑ ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN ASK 
ΚΑΛΟΔΙΚΗ Δ: Iθώμης 3, Γκύζη 
Τ: 2106433050 ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΓΛΩΣΣΩΝ G. PAPAS Δ: Αρτέμιδος 26, Άλιμος 
Τ: 2109884754 KENTPΟ ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN 
LINGUA ON THE WAY Δ: Αρκαδίας 66, 
Χαλάνδρι Τ: 2106007125 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ 
ΓΛΩΣΣΩΝ TEACH ME Δ: Αναπαύσεως 27 & 
Μητροπούλου, Βριλήσσια Τ: 2108037894-5 
ΞENEΣ ΓΛΩΣΣEΣ BYPΩN Δ: Kριτοβουλίδου 
45 & Παρασκευοπούλου, Κ. Πατήσια 
Τ: 2108311380 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΝΤΖΙΔΟΥ Δ: Ροδοπόλεως 91,  
Ελληνικό Τ: 2109652640 KENTPO ΞENΩN 
ΓΛΩΣΣΩN ΕΥΡΩΣΤΟΧΟΣ Δ: Αντιγόνης 40, 
Ν.Ηράκλειο Τ: 2102816538 ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ 
ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗ Δ: Πυθίας 3, 
Κυψέλη Τ: 2108653384 KENTPO ΞENΩN 
ΓΛΩΣΣΩN KIOYPKOY Δ: Mιλτιάδου 23 & 
Kανάρη, Παλλήνη Τ: 2106668890 
KENTPO ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN MOYΣOYPH 
Δ: Eυρυνόμης 73, Zωγράφου Τ: 2107777619 
AΛEΞANΔPEIA HMAΘIAΣ: KENTPΑ ΞENΩN 
ΓΛΩΣΣΩN MIXAΛOΠOYΛOΣ 
Δ: Eθν. Aντιστάσεως 30 Τ: 2333022890 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: KENTPO ΞENΩN 
ΓΛΩΣΣΩN GLOBAL DYNAMICS 
Δ: Ανδρόνικου 66 Τ: 2551084111 
BOΛOΣ: KENTPA ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN 
ANETOΠOYΛOY- HUTTON Δ: Aριστοτέλους 
53 & N.Γάτσου Τ: 2421021441 
EΔEΣΣA: KENTPO ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN 
ENGLISH CENTRE Δ: Ηφαιστίωνος 2 
Τ: 2381029655 ΘEΣΣAΛONIKH: KENTPA 
ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN LORD BYRON Δ: Tσιμισκή 
104, Διαγώνιος Τ: 2310268647 KAΛAMATA: 
KENTPΑ ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN MAKPOΠOYΛOY 
KEΛΛY Δ: Πολυχάρους 10 Τ: 2721096496 
KATEPINH: KENTPA ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN 
KOYNTOYPA Δ: Mεγ.Aλεξάνδρου 32 
Τ: 2351025115 ΚΕΡΚΥΡΑ: STUDIO ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΙΚΗ ΣΠΙΤΙΕΡΗ Δ: Μουστοξύδου 
7 Τ: 2661048175 ΚΡΗΤΗ: ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΣΗΜΕΝΙΑΣ ΦΗΤΑΜ 
Δ: Επ. Μαρούλη 50, Ρέθυμνο Τ: 2831023428 
ΛIBAΔEIA: KENTPA ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN 
ALC ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ Δ: Σοφοκλέους 37 
Τ: 2261026095 ΞANΘH: ΞENEΣ ΓΛΩΣΣEΣ 
XATZHΣTEΦANOY Δ: 28ης Oκτωβρίου 
201 Τ: 2541063680 ΣEPPEΣ: ΑΓΓΛΙΚΑ 
TEPMENTZOΓΛOY Δ: Nικ. Φωκά 14 
Τ: 2321022312 TPIΠOΛH: ΞENEΣ ΓΛΩΣΣEΣ 
MΠOYPTΣOYKΛH Δ: 11ου Συντάγματος 9 & 
Γράνας Τ: 2710232331 TYPNABOΣ: KENTPΑ 
ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN ΚΟΛΙΤΣΑ Δ: Aναλήψεως 
19 Τ: 2492025547 XAΛKIΔA: KENTPΑ ΞENΩN 
ΓΛΩΣΣΩN E.L.C. ANYΦANTHΣ Δ: Κουκούλη 
6Α Τ: 2221080130 

editoreal Σ ε λίγο καιρό χτυπάει 
το κουδούνι για το 
μεγαλύτερο διάλλειμα 
του χρόνου! 

Ναι, το καλοκαίρι είναι ένα μεγάλο διάλλειμα 
και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσετε. 
Σαν μία ευκαιρία να περάσετε όμορφες στιγμές, 
να ξεκουραστείτε, να χαρείτε τη θάλασσα 
και τη φύση, αλλά κάπου εκεί στο βάθος 
του μυαλού σας να θυμάστε πως πρόκειται για μία 
παύση και όχι ένα stop. 
Οι καλοκαιρινές διακοπές θα σας δώσουν τη δύναμη 
να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της νέας σχολικής 
χρονιάς με καθαρό μυαλό και ανεβασμένη διάθεση. 
Διάθεση που αν τη διατηρήσετε στην καρδιά 
σας και κατά την επιστροφή σας στις σχολικές 
αίθουσες, θα φέρει ακόμη πιο σύντομα 
το επόμενο καλοκαίρι στη ζωή σας! 

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!
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 Άρθρο

Για μία και μόνο ψήφο δε θα υπήρχαν φροντιστήρια 
ξένων γλωσσών και η ανάγκη για εκμάθηση της 
Αγγλικής Γλώσσας, καθώς όλος ο πλανήτης θα 
μιλούσε Ελληνικά. Αυτό τουλάχιστον ήθελε ο
μύθος που ακόμη και σήμερα πολλοί 
μαθητές ψιθυρίζουν συνωμοτικά  
στις σχολικές
αίθουσες…

Ο ΜΥΘΟΣ

ο τέλος του Αμερικανικής Επανάστασης 
(1776), βρήκε τους νομοθέτες εκείνης της 

περιόδου να προσπαθούν να θέσουν τις βάσεις 
του νέου αυτού κράτους. Ανάμεσα στα θέματα 
που τέθηκαν προς συζήτηση, ήταν και το ζήτημα 
της επίσημης γλώσσας των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Σύμφωνα με το μύθο, τα Αρχαία Ελληνικά ήταν η 
επικρατέστερη γλώσσα η οποία και θα γινόταν η 
επίσημη γλώσσα του κράτους! Οι λόγοι για τους 
οποίους είχε επιλεγεί η αρχαία ελληνική γλώσσα 
ήταν δύο. Ο πρώτος σχετιζόταν με τα πατριωτικά 
συναισθήματα των Αμερικανών, οι οποίοι δε 
θα δέχονταν την Αγγλική γλώσσα, δηλαδή 
τη γλώσσα των αντιπάλων τους στον πόλεμο 
(Μεγάλη Βρετανία), ως αναγνωρισμένη γλώσσα 
του ελεύθερου πλέον κράτους τους. 
Ο δεύτερος λόγος σχετιζόταν με τους δημοκρατικούς 
συμβολισμούς που πηγάζουν από την ιστορία της Ελλάδας, 
της χώρας δηλαδή που γέννησε τη δημοκρατία. 
Η ιστορία θέλει να γίνεται ψηφοφορία για το εν λόγω ζήτημα 
και για μόλις μία ψήφο να κερδίζει η αγγλική γλώσσα. 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ

α χρόνια πέρασαν, η αγγλική γλώσσα κατέκτησε 
τον κόσμο, αλλά ο θόρυβος γύρω από εκείνη 

την ψήφο που στέρησε μοναδικά ομολογουμένως 
πλεονεκτήματα για τη χώρα μας, δεν έλεγε να κοπάσει.
Η παραφιλολογία αυξανόταν ολοένα και περισσότερο, με 
αποτέλεσμα γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί και όχι μόνο, να 
πιστέψουν στην εγκυρότητα των εν λόγω πληροφοριών. 
Μάλιστα, ο γνωστός ιστορικός Ρίτσαρντ Κλογκ, στο βιβλίο 
του «Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας, 1770-2000», εισάγει 
τον αναγνώστη στο έργο του, γράφοντας στην αρχική 
σελίδα τα εξής: «..and, indeed, in the infant United States 
where ancient Greek was almost adopted as the official 
language…». Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως το εν λόγω 

βιβλίο έχει δεχθεί έντονη κριτική από ειδικούς για την 
ιστορική ακρίβεια αρκετών θεμάτων που πραγματεύεται στις 
σελίδες του. 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ύμφωνα με τα πρακτικά των τότε συνεδριάσεων, 
αλλά και με πολλά άλλα επίσημα έγγραφα του 

Κογκρέσου, δεν τέθηκε ποτέ κανένα απολύτως ζήτημα 
σχετικά με την επίσημη γλώσσα του νεοσύστατου τότε 
κράτους της Αμερικής και πολύ περισσότερο δεν έγινε 
ποτέ αυτή η περιβόητη ψηφοφορία. 
Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφέρουμε πως οι 
παραπάνω πληροφορίες είναι προσβάσιμες για όποιον το 
επιθυμεί. Ακόμη όμως και με την κοινή λογική αν δούμε το 
θέμα, θα διαπιστώσουμε πως θα ήταν πραγματικά τιτάνιο 
έργο να αφήσουν πίσω τους, τόσα εκατομμύρια πολιτών, τη 
γλώσσα που μέχρι εχθές μιλούσαν, δηλαδή την Αγγλική και 
να μάθουν από το μηδέν Αρχαία Ελληνικά! 
Σκεφθείτε τις κοσμογονικές αλλαγές που θα προέκυπταν, 
τόσο εντός των συνόρων της Αμερικής, όσο και εκτός!

Τ

Τ
Σ



κόσμοι
Το εξώφυλλο, η πύλη. 
Οι σελίδες, το ταξίδι. 
Το οπισθόφυλλο, το δίδαγμα. 
Ναι, το βιβλίο είναι ταξίδι και ευτυχώς 
υπάρχουν προορισμοί για κάθε γούστο 
και κάθε χαρακτήρα αναγνώστη.

Χάρτινοι

 
Βρίσκεται στην τελευταία τάξη του 
Λυκείου, με το άγχος των εξετάσεων 
και την αναποφασιστικότητα για το επαγγελματικό της 
μέλλον, να είναι λίγα μόνο από τα προβλήματα που μέρα 
με την ημέρα γιγαντώνονται στο μυαλό της. Τα υπόλοιπα, 
σχετίζονται με την οικογένειά της ή καλύτερα τη μητέρα της, 
η οποία δείχνει να μην καταλαβαίνει τη 16χρονη ηρωίδα 
του βιβλίου μας. Όλα δείχνουν πως τίποτα δεν ενώνει 
μητέρα και κόρη, καθώς η κάθε μία από τη δική της οπτική 
γωνία, έχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη για την κοινή 
τους συμβίωση. Όλα δείχνουν πως ποτέ δε θα βρουν έναν 
κοινό δρόμο επικοινωνίας, ή μήπως όχι; Η απάντηση σε ένα 
πραγματικά ενδιαφέρον βιβλίο με έντονες δόσεις καυστικού 
χιούμορ και ρεαλιστικές εικόνες καθημερινότητας.

Κρυμμένοι θησαυροί, απίστευτες 
περιπέτειες και μία φιλία ανάμεσα σε 
6 παιδιά που θα τους αλλάξει για 
πάντα τις ζωές. Όλα αυτά με φόντο ένα 
νησί των Κυκλάδων! 
Η μικρή Έλσα, δε φανταζόταν ποτέ πως 
θα ήταν αναγκασμένη να περάσει το καλοκαίρι της σε ένα 
Αιγαιοπελαγίτικο «ξερονήσι», φιλοξενούμενη στο σπίτι 
της θείας της. Όπως άλλωστε δε φανταζόταν πως εκεί θα 
ζούσε την απόλυτη καλοκαιρινή περιπέτεια! Μια περιπέτεια, 
που όλα τα παιδιά της ηλικίας της θα ήθελαν να ζήσουν. 
Η αγωνία, οι ανατροπές και κυρίως η ανάδειξη των αξιών 
της φιλίας και της ομαδικότητας, συνοδεύουν κάθε σελίδα 
του βιβλίου αυτού που μας προδιαθέτει να ζήσουμε ένα 
περιπετειώδες καλοκαίρι.

Ενός λεπτού σιγή 
για τα αδικοχαμένα 
δέντρα που 
κόπηκαν για να 
παραχθεί το χαρτί 
του συγκεκριμένου 
βιβλίου! 
Πληροφορίες 
που θέλουν να 
κυκλοφορεί και 
νούμερο 2, 
κρίνονται ως 
αβάσιμες. 

Τέρμα! 
Εδώ κατεβαίνουν όλοι…

Περιπέτεια στο Αιγαίο 

Σούζυ Μόργκενστερν 

Ελπίδα Λαμπάκη 

Προβληματίστηκα

Ταξίδεψα

Σε ηλικία μόλις 4 ετών, πουλήθηκε σαν 
σκλάβος από την οικογένειά του. 
Στα δέκα του, ήταν αναγκασμένος να δουλεύει για πάνω 
από 12 ώρες την ημέρα και υπό άθλιες συνθήκες, σε ένα 
από τα αναρίθμητα ταπητουργεία του Πακιστάν. Κατάφερε να 
αποδράσει για λίγο, αλλά και πάλι βρέθηκε αλυσοδεμένος 
στο ταπητουργείο. Λίγο καιρό μετά, κατορθώνει να διαφύγει 
ξανά και να κάνει γνωστή την ιστορία του σε όλο τον κόσμο. 
Ο μικρός Ικμπάλ Μασίχ, αποτέλεσε τη φωνή εκατομμυρίων 
παιδιών που αναγκάζονταν και αναγκάζονται να εργάζονται 
υπό άθλιες συνθήκες στις χώρες της ανατολής και όχι μόνο. 
Το βιβλίο αυτό, αποτελεί τη βιογραφία του μικρού επαναστάτη 
από το Πακιστάν, ο οποίος τελικά σε ηλικία 13 ετών, πλήρωσε 
με την ίδια του τη ζωή, τη δίψα του για ελευθερία και σεβασμό.

Ικμπάλ, ένα παιδί ενάντια 
στην παιδική εργασία

Francesco D’ Adamo

Έκλαψα

Δε θα το διάβαζα...

Βιβλικές Ανακαλύψεις
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iLove Technology
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Σε αυτό το τεύχος, «το καλό το παλικάρι 
ξέρει και του πληκτρολογίου το μονοπάτι». 
15 επιλεγμένα keyboard shortcuts που θα 
κάνουν την ψηφιακή σας ζωή πιο εύκολη!

info
Τα παρακάτω shortcut keys αφορούν 
λειτουργικά συστήματα Windows XP και Windows 7. 

Windows Key + D
To desktop πάντα στη διάθεσή σας!

Ctrl + End
Μεταφέρεστε στο τέλος 
μιας σελίδας ή ενός εγγράφου.

Windows Key + E
Άμεση πρόσβαση στο My Computer.

Ctrl +W 
Κλείσιμο ενός ενεργού 
παραθύρου ή σελίδας.

Ctrl + Home
Μεταφέρεστε στην αρχή 
μιας σελίδας ή ενός εγγράφου.

Windows Key + F 
Βρείτε ότι θέλετε με το Search.

Ctrl + A 
Επιλογή όλων των στοιχείων.

Windows Key + M  
Ελαχιστοποίηση όλων 
των ανοιχτών παραθύρων.

F2  
Μετονομάστε όποιο αρχείο 
ή φάκελο επιθυμείτε. 

F5   
Κάντε ανανέωση (refresh) 
ενεργού παραθύρου.

Ctrl + I    
Άνοιγμα της γραμμής “Αγαπημένα” 
στον Internet Explorer.

Ctrl + Tab   
Εναλλαγή καρτελών στον browser 
που χρησιμοποιείτε.

Ctrl + Z    
Αναιρέστε μια σειρά από ενέργειες 
που κάνατε.

Windows Key + Shift + M   
Επαναφορά ελαχιστοποιημένων 
παραθύρων.

Alt + Enter   
Δείτε τις ιδιότητες (properties) 
ενός αρχείου.

1 9

2 10

8

3 11

4 12

7 15

6 14

5 13



Art from the heart
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Αν θεωρείτε 
πως το κτίριο 
ενός σχολείου 
οφείλει απλά να 
φιλοξενεί τους 
μαθητές και τις 
εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες 
που λαμβάνουν 
χώρα σε αυτό, 
τότε κάνετε 
μεγάλο λάθος. 
Ένα σύγχρονο 
εκπαιδευτικό 
κτίριο, πρέπει 
να λειτουργεί 
κυριολεκτικά 
σαν εκπαιδευτικό 
εργαλείο! 
Και κάποια 
σχολεία το 
κάνουν.

Μια μικρή Disneyland κατάφεραν να δημιουργήσουν οι 
υπεύθυνοι ενός σχολείου στην Ινδία. 
Το σχολείο μετράει μόλις ένα χρόνο λειτουργίας, αλλά ο 
αριθμός των μαθητών που επιθυμούν να φοιτήσουν σε 
αυτό είναι τόσο μεγάλος, ώστε ήδη δημιουργούνται και 
νέα σχολεία στα πρότυπα του συγκεκριμένου. 
Το σχολείο παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα για 
παιδιά ηλικίας μέχρι 8 ετών, κάτι το οποίο γίνεται αμέσως 
εμφανές από την εξωτερική του και μόνο εικόνα. 
Έντονα χρώματα, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι και 
αρκετή φαντασία, είναι τα συστατικά που κάνουν ακόμη 
και ενήλικες να αναπολούν την παιδική τους ηλικία και 
να θέλουν να φοιτήσουν σε ένα τέτοιο σχολείο!

Aadharshila Vatika School 

Δελχί - Ινδία



Art from the heart
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Το συγκεκριμένο σχολείο λειτούργησε για πρώτη φορά 
το 1915. Το 1992, η κυβέρνηση της Αυστραλίας αποφάσισε 
να το κλείσει οριστικά, επικαλούμενη έλλειψη κρατικών 
πόρων για τη συντήρησή του. Μετά από μακροχρόνιο αγώνα 
μαθητών και γονέων, το σχολείο άνοιξε και πάλι το 2004. 
Πέντε χρόνια αργότερα, το παλιό κτίριο αντικαταστάθηκε 
από μια εντυπωσιακή φουτουριστική κατασκευή που 
εκπέμπει δυναμισμό και ενέργεια! Στους εξωτερικούς αλλά 
και εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, κυριαρχούν οι έντονοι 
χρωματισμοί που εμμέσως παρακινούν τους μαθητές να 
δραστηριοποιηθούν δημιουργικά και να είναι σε εγρήγορση 
κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τέλος, αξίζει 
να αναφερθεί πως ο καινοτόμος αυτός σχεδιασμός έχει χαρίσει 
στο σχολείο αρκετά διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και design.

Η Cynthia και ο John Hardy, διατηρούσαν μία επιτυχημένη 
επιχείρηση σχεδίασης πολύτιμων κοσμημάτων στο Μπαλί 
που απασχολούσε 1.200 εργαζομένους. Μετά από 20 χρόνια 
δουλειάς, αποφάσισαν πως ήθελαν να αλλάξουν τον τρόπο 
της ζωής τους, αλλά και τον τρόπο μάθησης εκατοντάδων 
παιδιών. Έτσι, πούλησαν την επιχείρησή τους και το 2008 
εγκαινίασαν ένα πραγματικά φανταστικό σχολείο σε ένα 
ειδυλλιακό περιβάλλον. Το σχολείο, όπως και όλες οι 
εγκαταστάσεις του, είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου 
με ξυλεία μπαμπού και φιλοξενεί παιδιά ηλικίας από 3 έως 
16 ετών. Οι τυχεροί αυτοί μαθητές, κάνουν το καθημερινό 
μάθημά τους σε χώρους που πλημυρίζουν από τα αρώματα 
και τις εικόνες της φύσης! Στο κτιριακό συγκρότημα, 
υπάρχει καφετέρια, γυμναστήριο, αίθουσα μουσικής, 
γραφεία καθηγητών και γενικότερα ότι συναντάμε σε ένα 
συμβατικό σχολείο. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροδοτούνται από 
υδροηλεκτρικές γεννήτριες και ηλιακούς συλλέκτες!

Το σχολείο εγκαινιάστηκε μόλις το 2011 και μέσα σε λίγο 
χρονικό διάστημα κατάφερε να προσελκύσει όλα τα φώτα της 
δημοσιότητας. Ο λόγος; Είναι το πρώτο σχολείο που δεν έχει 
τοίχους! Όλο το κτίριο αποτελείται από μία τεράστια ενιαία 
αίθουσα που χωρίζεται σε νοητούς χώρους, δίχως όμως 
την ύπαρξη διαχωριστικών τοιχωμάτων. Το εσωτερικό του, 
είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές ίδιου 
επιπέδου και όχι ηλικίας, να κάνουν τα μαθήματά τους στις 
διάσπαρτες «γωνιές» του κτιρίου. Μοντέρνα έπιπλα και ειδικές 
εκπαιδευτικές κατασκευές, μετατρέπουν τον πολυχώρο σε ένα 
ιδιαίτερο playroom γνώσης και δραστηριοτήτων. Η φιλοσοφία 
του σχολείου επικεντρώνεται στην εφαρμογή παιδαγωγικών 
προτύπων που προάγουν τη γνώση μέσα από το τρίπτυχο: 
Διασκέδαση, χαρά, παιχνίδι!

Fitzroy High School 

Μελβούρνη – Αυστραλία

The Green School 

Μπαλί - Ινδονησία

Vittra School 

Χάλμσταντ - Σουηδία
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Exercise on Definitions. 
Fill in the correct family member.

Ev
er

yd
ay

 p
ro

b
le

m
s!

W
h

at
 d

o
 y

o
u

 s
ay

 w
h

en
 s

o
m

et
h

in
g

 g
o

es
 w

ro
n

g?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A boy/man who has the same mother and father as I do is my                        .

My father’s brother is my                        .

My father’s father is my                        .

The man who I am married to is my                        .

The woman who I am married to is my                        .

My female child is my                        .

My father’s sister is my                        .

The son of my father’s brother is my                        .

A girl/woman who has the same mother and father as I do is my                        .

My mother’s mother is my                        .

A
n

sw
ers: 5) w

ife  1) b
roth

er  7) aunt  
3) g

ran
dfath

er  9) sister  6) dau
g

hter  
2) un

cle  10) g
ran

d
m

oth
er  4) hu

sb
an

d  
8) co

u
sin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

The pipe in my kitchen is                        .   

a. running            b. leaking

I got in an accident and                        my bumper. 

a. bruised            b. dented

My phone battery                        . 

a. died            b. ended

I fell and                        my arm. 

a. dented            b. bruised

I spilled some wine and                        the tablecloth. 

a. broke            b. stained

Our washing machine                        . 

a. broke down            b. came off

I                        a tooth while I was eating dinner. 

a. chipped            b. banged

We                        gas on the way to work. 

a. ran out of            b. ended up

I forgot my keys so now I’m                        of my apartment. 

a. stuck out            b. locked out

I                        my head on the kitchen cupboard. 

a. bumped            b. collided

Answers: 6) a   9) b  4) b  2) b  10) a  5) b  1) b  8) a  3) a  7) a

School
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3

In the grocery store…
Can you complete 
the dialog below?

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Answers: 5) don’t sell them  2) some  8) Here you are  
11) same  3) Anything  1) do  7) altogether  4) film  10) lot  

6) much  9) change

Fill in 
the correct 
idiom

Don’t talk about me                        

If there’s a problem, tell me to my face.

You should never spend all the money you 

earn, but always                                 .

Don’t try to                         

your sister. I know the accident was your fault.

The government is trying 

to                                 crime by putting more 

policemen on the streets. 

   “I’m top of my class this term.”

“                                ? I’m glad you’re doing 

so well.”

You should                                 the fact 

that she has just learnt to drive.

Answers:  2) put something by for a rainy day  
5) no kidding  1) behind my back  3) put the blame on  

6) make allowances for  4) put an end to

Shop assistant: Good afternoon. 
What can I                            for you? 
(make / help / do)

Customer: I’d like a bread and                            
cheese, please. 
(some / any / many)

Shop assistant:                            else? 
(Everything / Anything / Something)

Customer: I need a                            for 
my camera. 
(film / movie)

Shop assistant: Sorry, we                             
(sell them not / not sell them / don’t sell them)

Customer: Well, that’s all then. 
How                            is it? 
(much / many)

Shop assistant: That’s 1.35 euro                             
(everything / altogether)  

The customer gives 2 Euros.

Customer:                             
(Please / Here you are / You’re welcome)

Shop assistant: Thank you. 
Here’s your                             
(change / little money / payback)

Customer: Thanks a                            .
Have a nice day. 
(little / lot / much)

Shop assistant: The                            to you.
Goodbye. 
(equal / like / same)

(put the blame on / no kidding /
behind my back / put an end to / 
make allowances for / put something by for a 
rainy day)

School
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6

5
C

o
m

p
le

te
 u

si
n

g
 t

h
e 
ad

je
ct

iv
es

 
in

 b
ra

ck
et

s 
o

r 
th

ei
r 

ad
ve

rb
s.

1

2

3

4

5

As this is my                                 (last) year in high school, 

I’m                                 (definite) going to have a party in June. 

I know very                                 (little) about gardening, that’s why 

I’m attending a                                 (special) course in gardening these days.

It has been raining                                 (heavy) 

                                 (recent). I wish it would stop.

Mrs Johnson thinks very                                 (highly) of you. 

She’ll                                 (probable) promote you soon.

Jim is a                                 (good) friend. 

He doesn’t live                                 (near) me but he comes over every time 

I have a problem.

Answers: 2) little - special  4) highly - probably  
1) last - definitely  5) good - near  3) heavily - recently

Cross out the wrong answer.

1

2

3

4

5
6

A
n

sw
ers: 4) to

o  6) h
ow

  
2) very  5) as  1) o

nly  3) o
nly

There’s   only   /   too   little time to shop. 

There are   only   /   very   a few hotels in this village. 

She’s got   only   /   very   few qualifications.

It’s rude to ask people   too   /   how   much money they earn.

There was   so   /   as   much smoke in the room that I had to open the window. 

Nowhere else have I seen   so   /   how   many cyclists as in Holland. 

School
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7 Which 
word 
fits the 
sentence?

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Answers: 8) Α  3) Β  1) Α  9) Β  5) Α  
10) Α  7) Α  4) Β  6)Β  2) Β

Which                        of shoes should 

I wear today? 

A) pair       B) pear

Can you                        some milk for me? 

A) pore       B) pour

Take a                        . 

You’re working too hard! 

A) brake       B) break

My friends and I want to                        

across the lake. 

A) sale       B) sail

Which jeans are you going to                     ? 

A) wear       B) where

Your face looks very                        . 

A) pail       B) pale

Why is your                        so long? 

A) hare       B) hair

I received                        from my boss. 

A) mail       B) male

I have                        the book ten times. 

A) red       B) read

My legs are                        

after the 5 mile run. 

A) sore        B) soar

8 Teasers! 
Brain

THINK!
A doctor gives you three pills 

telling you to take one every half 
hour. How long would the pills 
last?

What’s full of holes but 
still holds water?

How many animals of each 
sex did Moses take on the ark?

What is it that you will break 
every time you name it?

If there are 3 apples and you 
take away 2, how many do you 
have?

What are two things you 
cannot eat for supper?

Some months have 31 days; 
how many have 28?

What fruit has its seeds 
on the outside?

A farmer has 17 sheep, and all 
but 9 die. How many are left?

The more of them you take, 
the more you leave behind. 
What are they? Answers:

1) One hour! You take 
one at the start of 
the hour, one after 30 
minutes and one at 
the end of the hour.

2) A sponge

3) None. You’ re 
thinking of Noah, not 
Moses.

4) Silence!

5) You have 2, 
because you took 
away two!

6) Breakfast and 
lunch!

7) All of them (12) 
have at least 28 days!

8) Strawberry!

9) Nine are left, 
because it said all but 
nine died!

10) Footsteps.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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SURVIVORSURVIVOR
Your cargo 
pockets contain:

A) Just your cell phone. 
Hey, you can surf the internet, 
play games, and take 
pictures … if only you had new 
batteries and a signal!
B)  Swiss Army knife, rubber 
bands, magnifying glass, a 
couple of energy bars in 
a Zip-loc bag, bottle of water, 
hat, and waterproof watch
C) Gum and a comic book

The first thing you do is:

A) Take a nap – getting 
shipwrecked is exhausting!
B) Gather sticks and try 
to start a fire.
C) Play a game on your cell 
phone, then start to build a 
shelter.

Dinner is served! 
A handful of juicy bugs 
is rationed out. You:

A) Try one, then go look 
for other food.
B) Excuse yourself and go to bed
C) Gobble ’em up – mmm, 
protein!

Night falls. 
You prepare for bed by:

A) Gathering fronds and leaves 
to make a natural mattress.
B) Get comfortable on the 
sand – you’ve always dreamed 
of sleeping on the beach under 
the stars.
C) Go to that special place in 
your brain and fantasize about 
your cushy bed and fluffy 
pillows.

You’re getting eaten alive 
by bugs. You:

A) Concoct a special recipe for 
insect-repellent ointment that 
you learned in Scouts.
B) Hide under the mosquito 
net you brilliantly stashed in 
your pants.

C) Scratch, scratch, scratch, and 
scratch some more.

You spy some fruit 
on the other side 
of a rattlesnake pit.
You’re really hungry 
so you:

A) Turn around, muttering to 
yourself, “Snakes, why does it 
always have to be snakes?”
B)  Make a vine rope and 
bravely swing over the snakes, 
landing safely on the other side.
C) Convince one of your friends 
to swing over the pit by 
telling them the snakes aren’t 
poisonous.

Even with your 
two friends, it’s 
starting to get lonely 
on the island. For 
companionship and 
entertainment, you:

A) Make up silly stories 
to tell your friends.
B) Keep a mouse as a pet.
C) Take long walks with your 

“imaginary” buddy.

You’re marooned 
on a deserted island 

with two friends.

Who would
survive the 
longest?

1

2

4

6

7

5

3
Take this quiz to find out!
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SURVIVORSURVIVOR
You and your friends 
try to start a fire. You:

A) Start rubbing two sticks 
together furiously like you 
learned in Scouts.
B) Do a fire dance, jumping 
around in a circle yelling 

“Fire! Fire!”.
C) Pull out your magnifying glass 
to show the others how it’s 
done.

A boat has arrived 
to rescue you. You:

A) Help clean up the camp and 
then proceed to the boat.
B) Say “no, thanks,” and 
stay on the island to 

“Robinson Crusoe it”.
C) Are the first one off the 
island, swimming through shark-
infested
waters to the boat.

You’ve been off the 
island for a year now 
and it’s time for the family 
vacation. They suggest 
camping in the wilderness. 
You:

A) Volunteer for summer school, 
which is in session the same time
as the vacation, darn!
B) Start brushing up on survival skills 
and packing emergency items
so you’ll be prepared.
C) Watch “Cast Away” and study Tom 
Hanks’ every move as he learns how 
to survive on an island by himself.

8

9

10

Add up your points 
to see how your 
survival skills rate.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A-2,      B-3,      C-1 
A-1,      B-3,      C-2 
A-2,      B-1,      C-3 
A-2,      B-3,      C-1 
A-3,      B-2,      C-1 
A-1,      B-3,      C-2
A-3,      B-2,      C-1
A-2,      B-1,      C-3
A-2,      B-3,      C-1
A-1,      B-3,      C-2

So your idea of 
“roughing it” is 
drinking soda 
without ice, eh? 
Creature comforts are 

your friends, your very good friends, and 
that’s fine. Just remember, if you decide 
to go on a wilderness tour, be sure to 
book lodging at a 4-star resort with 
room service and the little chocolate 
mint on your pillow each night.

Good job! 
Υou’re a Star 
Survivor-in 
Training.
You’ve got the 

instincts to brave it with the best of 
them – soon you’ll be giving the All-
Star Survivors a run for their money.

Congratulations, 
you’re the 
Ultimate Survivor!
Clever and 
courageous, 

“adventure” is your name and surviving
is your game!

13
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Young Detectives

14

It was a 

DARK
and stormy night...

3 mysteries that need to be solved immediately! 
Are you good enough to make it?

A man is found dead one 
Saturday morning. He was 
killed while his wife was 
sleeping. The wife tells the 
police all that she knows. 
She tells them that the cook 
was cooking breakfast, the 
maid was cleaning and 
the butler was getting the 
mail. The police immediately 
arrest the person who 
is responsible. Who is 
responsible and why?

Jack tells Jill, “This isn’t 
the $5 bill you left on 
the table. I found it 
between pages 15 and 
16 of Harry Potter.” 
Jill retorts, “You’re lying 
and I can prove it.”
How did Jill know?

Shauna was killed one 
Sunday morning. 
The police know who they 
are going to arrest from 
this bit of information:
April was getting the mail, 
Alyssa was doing laundry, 
Reggie was cooking, Mark 
was planting in the garden.
Who killed Shauna and 
how did the police know 
who to arrest?

The wife because she was 
sleeping, how could she know 
that all of that happened!

Harry Potter, like all other 
books, has odd-numbered 
pages on the right. Therefore, 
pages 15 and 16 are the front 
and back of a single page, 
and nothing could have been 
found between them.

April killed Shauna, because 
there is no mail delivery on 
Sundays.



Η 
παραπάνω 

φράση, αποκτά 
άλλη διάσταση 

όταν αναφερόμαστε 
σε ένα τυπογραφικό λάθος που συνέβη κατά 
τη διάρκεια της εκτύπωσης μιας έκδοσης της 

Βίβλου! Στη συγκεκριμένη έκδοση (King James 
Version 1631) και μάλιστα στην ενότητα με τις 10 

Εντολές, ο τυπογράφος ξέχασε ένα «ου» πριν 
από τη λαίξη «μοιχεύσεις». Έτσι, η εντολή «ου 

μοιχεύσεις», μετατράπηκε σχεδόν σε παρότρυνση 
προς τους αναγνώστες, να ενδώσουν στην 

αμαρτία, καθώς διάβαζαν μόνο τη λέξη 
«μοιχεύσεις»! Τα αντίτυπα κυκλοφόρησαν και 
όταν αποκαλύφθηκε το λάθος, ο τυπογράφος 

τιμωρήθηκε με 300 λίρες πρόστιμο.

Η πιο γρήγορη 
σελίδα του 
περιοδικού 
2Generations. 
Γρήγορες, περίεργες 
και εντυπωσιακές 
πληροφορίες για 
πράγματα και 
θέματα που δε 
φαντάζεστε! Αυτή τη 
φορά ασχολούμαστε 
με τα λάθη…

Το 2008 
ήταν 
μια πολύ 
δύσκολη χρονιά 
για το Εθνικό 
Νομισματοκοπτείο 

της Χιλής. Σχεδόν το σύνολο των νομισμάτων και 
χαρτονομισμάτων που τύπωσε ήταν άκυρα! Σκεφθείτε 
να είχατε στα χέρια σας ένα χαρτονόμισμα που από 
τη μία του πλευρά θα είχε αναγραφόμενη αξία 50 
ευρώ και στην άλλη 20! Κάτι τέτοιο συνέβη στη Χιλή, 
μόνο που οι υπεύθυνη δεν αρκέστηκαν μόνο στα 
λάθη των χαρτονομισμάτων, αλλά επεκτάθηκαν και 
στα κέρματα! Στα νομίσματα των 50 πέσος, η Χιλή 
(Chile) αναγραφόταν ως Chiie! Σήμερα, τα εν λόγω 
χαρτονομίσματα και κέρματα, έχουν αποκτήσει 
συλλεκτική αξία μιας και η κυβέρνηση δε θέλησε ποτέ 
να τα ανακαλέσει από την κυκλοφορία.

Το 1870, μία ομάδα Γερμανών επιστημόνων δημοσίευσε μια 
μελέτη σχετική με την περιεκτικότητα κάποιων τροφών σε 
ωφέλιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό θρεπτικά στοιχεία. 
Μία λάθος υποδιαστολή στα στοιχεία για την περιεκτικότητα 
του σπανακιού σε σίδηρο, αύξησε κατακώρυφα τα ποσοστά 
του, σε σημείο μάλιστα που να ισούνται με τις ποσότητες 

σιδήρου που περιέχει το κόκκινο κρέας! Κάτι τέτοιο, ασφαλώς και δεν ισχύει, προς 
απογοήτευση πολλών ανθρώπων που πίνουν νερό στο όνομα του σπανακιού ή και 
μετά το σπανακόρυζο!

Το 1988, 
το Πανεπιστήμιο του Wisconsin 
στις ΗΠΑ, απένειμε σε χιλιάδες 

φοιτητές του τα πτυχία τους. 
Πού είναι το περίεργο; 

Στα πτηχία, το όνομα του 
Πανεπιστημίου αναγραφόταν ως Wisconson! 

Χρειάστηκε να περάσουν έξι ολόκληροι μήνες 
μέχρι να γίνει αντιληπτό το γεγονός, εκθέτοντας το 

διοικητικό προσωπικό και τους υπευθύνους 
του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αξίζει να σημειωθεί πως 
κανείς φοιτητής δεν εντόπισε το εν λόγω λάθος, καθώς 

όλοι έστρεψαν την προσοχή τους μόνο στο αν είχε 
γραφτεί σωστά το όνομά τους!

Κάθε μία 
ιστορία 
κρύβει και ένα 
κραυγαλέο 
ορθογραφικό 
λάθος. 
Μπορείς να το 
εντοπίσεις;ΤΑ ΛΑΘΗ:

1  πτηχία-υ   2  κατακώρυφα-ό 
3  λαίξη-έ     4  Υπεύθυνη-οι
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ΡΩ
ΤΑ

Ω 
ΓΙ

Α 
ΤΗ

Ν 
 Ο

ΙΚ
ΟΝ

ΟΜ
ΙΚ

Η 
 Κ

ΡΙ
ΣΗΟι γονείς καταλαβαίνουν πολλά περισσότερα απ’ όσα αφήνουν να εννοηθεί ότι 

γνωρίζουν, γι΄ αυτά που σκέφτεστε. Είναι στη φύση τους εξάλλου να θέλουν να 
προστατέψουν τις συνθήκες του οικογενειακού περιβάλλοντος και το κάνουν είτε 
μιλώντας είτε σιωπώντας στα ερωτήματά σας. 
Εσείς έχετε μιλήσει με τους γονείς σας για την οικονομική κρίση;

Κάθε οικογένεια, κάθε παιδί, κάθε 
άνθρωπος, βιώνει τη δύσκολη αυτή 
περίοδο της οικονομικής κρίσης, με 
τελείως διαφορετικό τρόπο. 
Δεν υπάρχει κάποιος χρυσός κανόνας 
για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να ρωτή-
σετε τους γονείς σας για τις οικονομικές 
αλλαγές που έχουν επέλθει στον οικο-
γενειακό τους προϋπολογισμό εξαιτίας 
της κρίσης. Ωστόσο, αν θεωρείτε πως 
χρειάζεστε κάποιες απαντήσεις, ίσως 
ήρθε η ώρα να κάνετε μαζί τους μια 
εποικοδομητική κουβέντα, η οποία αν 
γίνει με το σωστό τρόπο, θα ανακουφί-
σει και εσάς και τους δικούς σας. 

Προσπαθήστε να αδειάσετε το 
μυαλό σας από όλες αυτές τις 

συσσωρευμένες πληροφορίες που τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, φίλοι και 
γνωστοί, φρόντισαν να σας παρέχουν. 

Ζητάτε απαντήσεις από τους δικούς σας 
ανθρώπους πλέον και το λιγότερο που 
μπορείτε να κάνετε για να τους διευκο-
λύνετε, είναι να εμπιστευθείτε τα δικά 
τους λεγόμενα.

Είναι δικαίωμά σας να θέσετε 
ερωτήσεις, αλλά είναι και 
δικαίωμα των γονιών σας να 

απαντήσουν σε όσες και όπως εκείνοι 
νομίζουν. 

Δεν είναι ότι θέλουν να σας αποκρύ-
ψουν πληροφορίες, αλλά σε ένα τόσο 
πολυσύνθετο θέμα όπως αυτό της 
οικονομικής κρίσης, τα πράγματα είναι 
αρκετά περίπλοκα, ακόμη και για το 
μυαλό ενήλικων ανθρώπων. Εξάλλου, 
το ότι έχετε απέναντί σας ένα γονέα ο 
οποίος θέλησε να έχει αυτή τη συζήτηση 
μαζί σας, αποδεικνύει πως σας αντιμετω-
πίζει με σεβασμό και εμπιστοσύνη, δύο 
στοιχεία δηλαδή του χαρακτήρα σας 
που αποτελούν δική σας προσωπική 
κατάκτηση!

Η οικονομική κρίση δεν μπορεί 
να μειώσει την αγάπη και το 

ενδιαφέρον των γονιών σας για εσάς 
και τα όνειρά σας. 
Θέλουν να σας προσφέρουν όλο τον 
κόσμο αν είναι δυνατόν, αλλά είναι στο 
χέρι σας να τους δείξετε ότι μπορείτε να 
φτιάξετε μαζί τους ένα νέο κόσμο! 

Έναν κόσμο που δε θα χρειάζεται 
όμορφα περιτυλίγματα ακριβών 
δώρων αλλά ουσιαστικές στιγμές επι-
κοινωνίας, παιχνιδιού και χαράς. 

Μοιραστείτε την ελπίδα! 
Γιατί η ελπίδα κάθε γονέα, 

βρίσκεται στο πρόσωπο του 
παιδιού του. 

Λέμε μοιραστείτε, γιατί πρώτα εσείς 
με το χαμόγελό σας, το γέλιο σας, την 
αγκαλιά σας, μπορείτε να προσφέρετε 
εκείνη την πολύτιμη νότα αισιοδοξίας, 
που περισσότερο από ποτέ, όλοι μας 
έχουμε ανάγκη. Ναι, τα πράγματα είναι 
δύσκολα αλλά όχι αναστρέψιμα. Η 
ελπίδα δεν πρέπει να χαθεί και αυτό 
είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχετε 
στη διάθεσή σας. Να μεταμορφώνετε 
το δύσκολο σε εύκολο και το άχρωμο 
σε ουράνιο τόξο. Με ένα και μόνο 
χαμόγελό σας!
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