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ΣΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΤΕΥΧΟΣ  
ΘΑ  Δ ΙΑΒΑΣΕΤΕ . . .  

• Χαιρετισμός από τον 
Πανιερότατο Μητροπολίτη 
Πάφου κ.κ. Γεώργιο. 

• Το έπος του 1940. 

• Γυμναστική: 10 καλοί τρόποι να 
αναθεωρήσετε αν έχετε άλλη 
άποψη. 

• Θέματα Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή: Ενημερώνομαι για 
το Internet και το Facebook. 

• Εδώ γελάμε. 

• Ανακοινώσεις 

• … και διάφορα άλλα θέματα...  

Η  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣ  

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 
 
ΤΕΥΧΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Χαιρετισμός από τη συντακτική ομάδα. 
 
Αγαπητοί μου φίλοι, φίλοι μου αγαπημένοι… 
 
Για μια ακόμα χρονιά η εφημερίδα μας ΝΒ είναι κοντά σας για 
να  σας  ενημερώνει  να  σας  ψυχαγωγεί  και  να  σας  κρατά 
συντροφιά. Η εφημερίδα μας κυκλοφορεί πιο  νεανική και πιο 
ανανεωμένη  από  ποτέ.  Θα  μας  ακολουθεί  σε  όλες  τις 
δραστηριότητες  που  θα  διοργανώνει  το  κέντρο  μας  και  θα 
κρατά  ιστορικά  όλα  τα  στοιχεία  εκείνα  που  οργανώνονται  με 
ζήλο και ευχαρίστηση από τα μέλη του κέντρου μας.  
Αγαπητοί  μου  φίλοι,  η  εφημερίδα Νεανικό  Βήμα  εύχεται  σε 
όλους εσάς τους αγαπητούς μας αναγνώστες ότι καλύτερο και 
μια  καλή  χρονιά  γεμάτη  ευτυχία,  υγεία  και  επιτυχίες  στα 
μαθήματά σας. Καλή Χρονιά σε όλους... 

 

Το Κέντρο μας διαθέτει όμορφα διαμορφωμένους χώρους στους 
οποίους οι νέοι της Πάφου είναι ευπρόσδεκτοι να ψυχαγωγηθούν 
και να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά τον ελεύθερο τους 
χρόνο. Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται καθημερινά είναι 

δωρεάν, από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό!!!  
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Η Μηνιαία Εφημερίδα του Κέντρου Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. 
Υπεύθυνος Εφημερίδας: Αλέκος Παπαγεωργίου  
Υπεύθυνος σύνταξης: Γιάννη Σωτηριάδη   
Επιμέλεια: ∆έσπω Προκοπίου 
Συμμετέχουν παιδιά του Κέντρου μας 
∆ιεύθυνση: Οδός Αγίου Θεοδώρου 13, 8047, Πάφος 
Τηλέφωνο: 26220487 
www.impaphou.org 
mitropol@logosnet.cy.net 

Χαιρετίζω και φέτος με ιδιαίτερη ικανοποίηση 
την έκδοση του περιοδικού του Νεανικού 
Κέντρου της Μητροπόλεώς μας. 
 
Σε μια εποχή που τα πάντα έχουν εκτροχιασθεί 
από την κανονική πορεία τους είναι παρήγορο 
πως υπάρχουν άνθρωποι που θέτουν τον εαυτό 
τους στην υπηρεσία της Εκκλησίας βοηθώντας 
την στην προσπάθειά της για συγκράτηση της 
κοινωνίας και ώθησή της προς τα εμπρός. Μιλώ 
για τους συνεργάτες του Κέντρου Νεότητας, τον 
διευθυντή και το υπόλοιπο προσωπικό, τους 
οποίους και ευχαριστώ ιδιαίτερα. 
 
Ακόμα πιο παρήγορο είναι το γεγονός πως 
υπάρχουν και νέοι, τα παιδιά των σχολείων μας 
που αντιστέκονται στον κατήφορο, κλείνουν τ’ 
αυτιά τους στις παντοειδείς σειρήνες του κακού 
και προσπαθούν να οικοδομήσουν ένα σωστό 
χαρακτήρα που να μπορέσει να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις των καιρών μας. Είναι αυτά τα 
παιδιά που έρχονται στο Κέντρο Νεότητας της 
Μητρόπολής μας και κάνουν χρήση όλων των 
προσφερόμενων σ’ αυτό υπηρεσιών. Της 
βιβλιοθήκης, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
του γυμναστηρίου, των ποικίλων μαθημάτων 
που παρέχονται, των επιτραπέζιων και άλλων 
παιχνιδιών. Μακριά από ψυχοφθόρα κέντρα 
οικοδομούν σωστά τη ζωή τους. Κι αυτούς τους 
συγχαίρω και τους εύχομαι έτσι να συνεχίσουν 
στη ζωή τους. 
 
Θα’ ταν παράλειψή μου αν και σ΄ αυτό τον 

χαιρετισμό δεν 
επεσήμαινα την 
πρωτοποριακή, για 
την εποχή του, 
προσπάθεια του 
Μακαριότατου 
Αρχιεπισκόπου κ. 
Χρυσοστόμου του 
Β΄. Από τη δεκαετία 
του 1990, προσέχοντας στα λόγια του 
ομώνυμού του αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου, προσπάθησε, στην 
Μητροπολιτική του περιφέρεια, να δώσει 
«αντίδοτα» στα όσα κακά προσέφερε ο κόσμος. 
Και με μεγάλη δαπάνη μάς χάρισε το Κέντρο 
Νεότητας. Τον ευχαριστούμε και πάλιν. 
 
Φέτος, με μια σημαντική δαπάνη εκ μέρους της 
Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, έγινε μια 
ανανέωση των χρησιμοποιούμενων μέσων και 
παιχνιδιών με σκοπό την καλύτερη εκπαίδευση 
αλλά και την προσέλευση και άλλων νέων και 
νεανίδων. Ελπίζουμε οι ελπίδες μας να 
επαληθευθούν. 
 
Τελειώνοντας εύχομαι σ’ όλους καλή επίδοση 
στα μαθήματά τους και αναμένουμε τις 
εισηγήσεις τους για περαιτέρω βελτίωση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών του Κέντρου 
Νεότητας της Μητρόπολής μας. 
 
                                                    † Ο Πάφου 

Γεώργιος 
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Μια ιστορική εθνική επέτειος που, κάθε χρόνο, 
γιορτάζεται με κάθε επισημότητα, σε κάθε γωνιά της 
Ελλάδας και της Κύπρου. Ο δεύτερος παγκόσμιος 
πόλεμος είχε αρχίσει από το 1939, με τη γερμανική 
εισβολή στην Πολωνία. Στις 10 Ιουνίου του 1940 η 
Ιταλία εισέρχεται στον πόλεμο και τον Αύγουστο, θα 
προκαλέσει την Ελλάδα με τον τορπιλισμό στην Τήνο του 
ευδρόμου «Έλλη», ανήμερα της μεγάλης γιορτής της 
Π α ν α γ ί α ς .  
Είναι ο προάγγελος της ιταλικής επίθεσης στην Ελλάδα, 
που προετοιμάζεται με κάθε μυστικότητα, πριν αυτή 
εκδηλωθεί στις 28 Οκτωβρίου του 1940. Η Ελλάδα 
χωρίς να διαθέτει τα τεράστια πολεμικά μέσα των 
εισβολέων Ιταλών και με μόνα όπλα της την ψυχή και τη 
γενναιότητα του λαού της είπε ΟΧΙ στο τελεσίγραφο του 
Ιταλού δικτάτορα Μουσολίνι, καταφέρνοντας, στο 
μέτωπο της Αλβανίας, καίριο κτύπημα στις 

ιμπεριαλιστικές του φιλοδοξίες, σε σημείο ταπείνωσης, 
γεγονός που ανάγκασε τον επίσης δικτάτορα της 
Γερμανίας, Χίτλερ, να ανασυντάξει τα πολεμικά του 
πλάνα και να προστρέξει σε βοήθεια του συμμάχου του. 
Η Ελλάδα, αφού αντιστάθηκε ηρωικά στις σιδηρόφρακτες 
στρατιές του Χίτλερ, υπέκυψε στις κατά πολύ ανώτερες 
στρατιωτικές του δυνάμεις και αναπόφευκτα υπέστη στις 
24 Απριλίου 1941, την τριπλή κατοχή από τις 
συνασπισμένες δυνάμεις της Γερμανίας, της Ιταλίας και 
της Βουλγαρίας. Κι από την σκληρή αυτή κατοχή 
ξεπήδησε η εποποιία της Εθνικής Αντίστασης, που σε 
συνδυασμό με τις νίκες των συμμάχων οδήγησαν στην 
πτώση των δυνάμεων του ναζιστικού και φασιστικού 
άξονα και στην απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτό με 
λίγα λόγια το ιστορικό πλαίσιο της μεγάλης αυτής 
ιστορικής επετείου.  

Οι δραστηριότητες του Κέντρου... 
• Μαθήματα και δραστηριότητες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των νέων. 

• Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο 

• Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου: Παρέλαση και εκδηλώσεις του ∆ήμου Πάφου, στις 
οποίες συμμετείχε η χορωδία και η φιλαρμονική του Κέντρου μας. 

• Έκδοση της μηνιαίας εφημερίδας. 
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Πρωινή, 
μεσημεριανή ή 
απογευματινή 
γυμναστική; 
Πιστεύετε ότι 
όποια ώρα της 
ημέρας και να 
γυμναστείτε τα 
αποτελέσματα θα 
είναι τα ίδια; Και 

όμως υπάρχουν 10 καλοί λόγοι για να αναθεωρήσετε… Αν 
λέγαμε σε κάποιον να πάει γυμναστήριο το πρωί θα 
αντιδρούσε αυθόρμητα: «Είσαι τρελός; Και πως θα δουλέψω 
μετά; Θα είμαι πτώμα». Αυτός είναι ο πρώτος λάθος 
συνειρμός που κάνουμε ακούγοντας τη φράση «πρωινή 
γυμναστική». Από την άλλη, πολλοί θα σας πουν ότι, όποια 
ώρα της ημέρας και αν γυμναστείτε, δεν έχει καμία διαφορά. 
Ισχυρίζονται ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο είτε 
γυμναστείτε στις 7 το πρωί είτε στις 7 το απόγευμα. Τέλος, 
υπάρχουν και κάποιοι που ισχυρίζονται ότι είναι καλύτερα να 
κάνετε προπόνηση το πρωί ή το αντίθετο. Οι απόψεις πάνω 
σε αυτό το θέμα ποικίλουν και η συζήτηση παραμένει 
ανοιχτή. Όπως όμως αποδεικνύεται στην πράξη υπάρχουν 
πολλά πλεονεκτήματα στο να γυμνάζεστε πρωί. Το ΜΕΝ 24 
σας παρουσιάζει 10 λόγους που αποδεικνύουν ότι, αν είστε 
πρωινός τύπος, θα έχετε πιο γρήγορα αποτελέσματα.  
 
10. Θα είστε πιο συνεπείς  
Όταν λέτε ότι θα γυμναστείτε κατά τη διάρκεια του 
μεσημεριού  ή μετά τη δουλειά, σίγουρα το πιστεύετε. Το 
θέμα είναι ότι λίγες φορές το τηρείτε. Αναβάλλετε διαρκώς 
την προπόνησή σας – με το πρόσχημα ότι έχετε άλλες 
προτεραιότητες— μέχρι που η μέρα περνάει χωρίς καν να 
πατήσετε το πόδι σας στο γυμναστήριο.  
Την κατάσταση αυτή μπορείτε να την αποφύγετε με το να 
γυμνάζεστε το πρωί. Πηγαίνετε στο γυμναστήριο πριν πάτε 
στη δουλειά σας, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε χωρίς 
τύψεις το μεσημεριανό διάλειμμα με τους συναδέλφους σας 
και να έχετε το βράδυ σας ελεύθερο για να κάνετε κάτι που 
θέλετε και που θα σας ξεκουράσει.  

9. Δεν θα περιμένετε  
Όλοι εκνευριζόμαστε όταν έχει πολύ κόσμο στο γυμναστήριο. 
Πρέπει να περιμένουμε για να χρησιμοποιήσουμε τα όργανα 
και πολλές φορές μας παίρνουν ακόμα και τη σειρά όταν 
κάνουμε διάλειμμα για να πιούμε νερό. Αυτό συμβαίνει 
συνήθως τα απογεύματα.  
Αν όμως πάτε νωρίς το πρωί, θα έχετε όλο το χώρο δικό σας 
και θα τον μοιράζεστε μόνο με κάποιους που είχαν την ίδια 
έξυπνη ιδέα με εσάς. Έτσι θα μπορέσετε να απολαύσετε τη 
γυμναστική σας και μάλιστα η προπόνησή σας θα είναι πολύ 
πιο έντονη καθώς δεν θα είστε αναγκασμένοι να περιμένετε 
πριν κάνετε κάποια άσκηση.  
 
8. Η κίνηση ενεργοποιεί το μεταβολισμό  
Η άσκηση ενεργοποιεί το μεταβολισμό σας και τον κρατά σε 
εγρήγορση για ώρες. Γιατί λοιπόν να μη θέσετε τις μηχανές 

σας σε λειτουργία όσο το δυνατόν γρηγορότερα; Με αυτόν 
τον τρόπο, ο μεταβολισμός θα δουλεύει – και φυσικά θα καίει 
θερμίδες—ενώ εσείς θα κάθεστε. Αν η δουλειά σας είναι 
καθιστική, όπως και των περισσοτέρων ανθρώπων, ξέρετε 
πολύ καλά ότι αυτός ο λόγος από μόνος του είναι αρκετός για 
να αρχίσετε να γυμνάζεστε το πρωί.  
 
7. Δίνει ενέργεια  
Έχετε παρατηρήσει ότι στο στρατό γυμνάζονται το πρωί; Αυτό 
δίνει στους στρατιώτες την απαιτούμενη ενέργεια για να 
ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της ημέρας. Επομένως, αν ο 
καιρός και η συσσωρευμένη κούραση σας κάνουν τελευταία 
να νιώθετε εξουθενωμένοι, προσπαθήστε να πάτε 
γυμναστήριο νωρίς το πρωί. Η πρωινή προπόνηση θα 
απελευθερώσει τις ενδορφίνες και άλλες ορμόνες, οι οποίες 
θα σας ενισχύσουν για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Με άλλα 
λόγια, θα πάρετε την απαιτούμενη ενέργεια όχι μόνο για να 
δουλεύετε όλη μέρα αλλά και για να γλεντάτε όλη νύχτα.  
 
6. Καθαρίζει το μυαλό  
Δεν εννοούμε ότι θα αποκτήσετε την απόλυτη ηρεμία και 
αυτοσυγκέντρωση που έχουν οι βουδιστές, απλά η πρωινή 
άσκηση θα σας βοηθήσει να καθαρίσετε το κεφάλι σας και να 
αποκτήσετε μια υγιή νοοτροπία. Με τη βοήθεια της πρέσας 
και του διαδρόμου θα καταφέρετε να αποβάλλετε το άγχος 
της προηγούμενης μέρας και να αρχίσετε την καινούρια με 
μια νέα προοπτική. Με άλλα λόγια αρχίζετε μια τελείως νέα 
ημέρα χωρίς τα άσχημα «υπολείμματα» της προηγούμενης. 
Έτσι, μειώνετε τις πιθανότητες να 
αγχωθείτε ή να ταραχθείτε κατά τη 
διάρκειά της. Αυτό μπορεί να μην 
ισχύει για όλους, αλλά, κατά γενική 
ομολογία, η άσκηση μειώνει το άγχος.  
 
5. Ρυθμίζει την όρεξή σας  
Η πρωινή γυμναστική θα σας βοηθήσει 
να ρυθμίσετε την όρεξή σας. Σταδιακά 
θα ανακαλύψετε ότι οι ώρες των 
γευμάτων σας λειτουργούν πλέον σαν μηχανισμός ρολογιού. 
Γιατί συμβαίνει αυτό; Κατά τη διάρκεια της μέρας σπαταλάτε 
πολύ ενέργεια, εξαντλείτε τα αποθέματά σας και 
προσπαθείτε να τα αναπληρώσετε με πολλά ενδιάμεσα 
γεύματα, τα οποία συνήθως αποτελούνται από ανθυγιεινά 
σνακ. Η πρωινή σας προπόνηση όμως θα σας αποτρέψει από 
το να πέσετε με τα μούτρα στο φαγητό γιατί θα σας έχει 
προμηθεύσει με την απαιτούμενη ενέργεια για να φέρετε εις 
πέρας τις υποχρεώσεις της ημέρας.  
 
4. Αυξάνει τη διανοητική αντίληψη  
Μπορεί να έχετε αντιληφθεί ότι μετά από μια καλή 
προπόνηση είστε σε επιφυλακή και αισθάνεστε πιο έτοιμοι να 
αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε πρόκληση ή αναποδιά βρεθεί 
στο δρόμο σας. Αν γυμνάζεστε πριν τη δουλειά, θα έχετε 
περισσότερα εφόδια για να αντιμετωπίζετε τις απαιτητικές 
καταστάσεις που σας παρουσιάζονται στο γραφείο. Στην 
πραγματικότητα, όταν γυμναζόμαστε, αυξάνεται η διανοητική 
μας αντίληψη για τέσσερεις με δέκα ώρες μετά την άσκηση. 

Η πρωινή γυμναστική 
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3. Αυξάνει την πειθαρχία  
Χρειάζεται πολύ πειθαρχία και ισχυρό κίνητρο για να 
σηκωθείτε από το κρεβάτι σας το πρωί, πόσο μάλλον αν 
πρέπει να πάτε και γυμναστήριο. Ωστόσο, αν συμπεριλάβετε 
αυτή τη συνήθεια στην καθημερινότητά σας και βρείτε το 
κουράγιο να πάτε στο γυμναστήριο, μπορεί να βελτιωθεί 
δραστικά η ποιότητα της ζωής σας. Πριν καλά καλά το 
καταλάβετε, η πειθαρχία που αποκτήσατε και σας κάνει να 
γυμνάζεστε κάθε πρωί, θα εξαπλωθεί και σε άλλους τομείς 
της ζωής σας.  
 
2. Θα κοιμάστε καλύτερα  
Η τακτική γυμναστική έχει σαν αποτέλεσμα καλύτερο είδος 
και ποιότητα ύπνου. Το σώμα σας θα σας ειδοποιήσει πότε 
είναι ώρα για ύπνο, αλλά, και μόνο η σκέψη ότι πρέπει να 
ξυπνήσετε το επόμενο πρωί για να πάτε γυμναστήριο, θα σας 
αναγκάσει να κοιμηθείτε μια λογική ώρα. Είναι πολύ 
σημαντικό να δώσετε στο σώμα σας το χρόνο και την 
ξεκούραση που χρειάζεται για να συνέλθει από την 
προπόνηση. Θα είναι δύσκολο να κάνετε μύες και να 
βελτιώσετε τη λειτουργία της καρδιάς σας αν δεν 
ξεκουράζεστε όσο πρέπει.  
 

1. Βελτιώνει τη διατροφή  
Μπορεί να είναι πολύ δελεαστικό το να πιστεύετε ότι 
κάνοντας γυμναστική πριν το πρωινό θα έχει σαν αποτέλεσμα 
να κάψετε αμέσως λίπος, όμως τα πράγματα δεν είναι 
ακριβώς έτσι. Στην πραγματικότητα, το να γυμναστείτε πριν 
φάτε μπορεί να σοκάρει τον οργανισμό σας και αυτό 
συνήθως θέτει σε λειτουργία τον καταβολισμό 
(καταστροφικός μεταβολισμός), με αποτέλεσμα το σώμα σας 
να καίει μύες για να εξασφαλίσει ενέργεια. Μπορεί να είναι 
σκληρό, αλλά προσπαθήστε να φάτε ένα σνακ με λίγες 
θερμίδες, όπως ένα μήλο ή ένα γιαούρτι, περίπου 30 λεπτά 
με μια ώρα πριν την προπόνηση. Το σνακ θα σας δώσει την 
ενέργεια που χρειάζεστε και θα καεί αμέσως. Η πρωινή 
γυμναστική θα σας βοηθήσει επίσης να φάτε καλύτερα κατά 
τη διάρκεια της ημέρας. Θα χρειαστείτε τα κατάλληλα 
θρεπτικά συστατικά, κάτι το οποίο θα σας αναγκάσει να 
αναζητήσετε πιο υγιεινές τροφές. Επίσης, για να μην πάει 

Εμπρός λοιπόν, βάλτε ξυπνητήρι  
 

Όταν βλέπετε λοιπόν κάποιους να τρέχουν στις 7 το πρωί, 
δε σημαίνει ότι είναι τρελοί αλλά ό,τι ακολουθούν κάποια 
μέθοδο εκγύμνασης. Και αν την ακολουθήσετε και ΄σεις, η 
πρωινή γυμναστική μπορεί να αποδειχθεί πολύ ευεργετική.  
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Τι είναι το facebook; 

Ένας  δικτυακός  τόπος  (site)  στον  οποίο  ο 
οποιoσδήποτε  χρήστης  υπολογιστή  μπορεί  να 
δημιουργήσει  δωρεάν  τον  προσωπικό  του 
δικτυακό  χώρο.  Γιατί  να  το  κάνει  αυτό  θα 
αναρωτιέστε; 

Μέσα  από  το  facebook  οι  άνθρωποι  έχουν  τη 
δυνατότητα  να  βρίσκουν  παλιούς  γνωστούς  τους 
ή  ακόμα  και  να  γνωρίζουν  άλλα  νέα  πρόσωπα 
δημοφιλή  ή  μη  και  έτσι  να  έρχονται  σε  επαφή 
μαζί  τους,  τουλάχιστον  μέσω  του  υπολογιστή 
αρχικά. 

Ουσιαστικά το facebook είναι ένα εργαλείο το 
οποίο βοηθάει στην “κοινωνικοποίηση” των 
ανθρώπων μέσω του διαδικτύου εάν αυτή μπορεί 
να θεωρηθεί ως τέτοια. Σίγουρα ουδεμία 

ομοιότητα δεν υπάρχει με την πραγματική επαφή 
που μπορεί να έχουν δύο ή περισσότεροι 
άνθρωποι αλλά με τους σημερινούς ρυθμούς ζωής 
το facebook βρίσκει και αυτό τη χρησιμότητα του 
στη σημερινή κοινωνία. 

Είναι  απαραίτητο  να  έχω  λογαριασμό  στο  face‐
book; Όχι απαραίτητο δεν είναι, και μάλιστα είναι 
πολύς  ο  κόσμος  που  δεν  έχει  γραφτεί  (ακόμα!) 
όπως  και  εμείς.  Από  την  άλλη  είναι  πολλοί  οι 
άνθρωποι  που  θεωρούν  το  facebook  μια 
ευχάριστη  απασχόληση  ιδίως  τις  ώρες  που  δεν 
έχουν να κάνουν κάτι σημαντικό. 

Να επισημάνουμε σε αυτό  το σημείο ότι  το  face‐
book  όπως  και  άλλα  αντίστοιχα  site  του 
διαδικτύου  (myspace,  friendster  κτλ.)  μπορεί  να 
προκαλέσουν  εθισμό  στο  χρήστη  και  ιδίως  σε 
νεαρά  άτομα.  Παν  μέτρον  άριστον  έλεγαν  οι 

Τι είναι το Internet; 
Το πρώτο συστατικό στοιχείο είναι 
το φυσικό δίκτυο. Το Internet 
συμπεριφέρεται όπως αν όλοι οι 
υπολογιστές των δικτύων που 
συμμετέχουν ήταν συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ένα 
τεράστιο καλώδιο. Στην πραγματικότητα όλοι οι 
υπολογιστές του Internet είναι συνδεδεμένοι με καλώδια 
διαφόρων τύπων. Η καλωδίωση, όμως, είναι μόνο η 
αφετηρία. Το καλώδιο υποστηρίζει τη διακίνηση των 
μηνυμάτων μέσα στο δίκτυο, αλλά δεν μπορεί να δώσει 
κάποιο νόημα σε αυτή τη διακίνηση. 
 
Ένα βήμα πιο πέρα από το απλό καλώδιο, θα 
συναντήσουμε ένα αριθμό εξειδικευμένων γλωσσών για 
τη διαβίβαση μηνυμάτων (σαν τη διεύθυνση και τον 
ταχυδρομικό κώδικα που χρησιμοποιούνται από την 
ταχυδρομική υπηρεσία). Αυτές οι γλώσσες λέγονται 
πρωτόκολλα (protocols), και διαιρούν το φυσικό δίκτυο 
σε διακεκριμένες περιοχές, επιτρέποντας την αποστολή 

μηνυμάτων από μία περιοχή σε μία 
άλλη. Αν δούμε το Internet σαν 
φυσικό δίκτυο, αυτό μοιάζει με ένα 
πολύ μακρύ κορδόνι στο οποίο είναι 
συνδεδεμένα εκατομμύρια τενεκεδένια 
κουτιά. 

 
Στο Internet, συμμετέχουν πολύ περισσότεροι από ένα 
εκατομμύριο υπολογιστές, που συνδέονται μεταξύ τους 
με καλωδίωση παρόμοια με αυτή του δικτύου των 
τενεκεδένιων κουτιών. Το φυσικό δίκτυο του Internet 
λειτουργεί σαν ένα τεράστιο, απλό κύκλωμα, μία 
γιγαντιαία γραμμή, μέσω της οποίας μεταφέρονται τα 
δεδομένα όλων. Όλοι οι υπολογιστές και το λογισμικό 
που απαρτίζουν το Internet είναι είτε client (Πελάτες - 
λαμβάνουν και μεταφράζουν τα δεδομένα), είτε servers 
(εξυπηρετητές - παρέχουν δεδομένα). Συνεπώς 
διαθέτοντας έναν υπολογιστή, ένα modem, σύνδεση σε 
κάποιον παροχέα Internet (ISP - Internet Service 
Provider) καθώς και το κατάλληλο client λογισμικό, 
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Τοτός Επίσκεψη 

Μια μέρα, η οικογένεια του Τοτού, αποφάσισε να 
επισκεφθεί μια φιλική τους οικογένεια. Ο γιος τους όμως, 
είχε μια ιδιαιτερότητα. Δεν είχε αυτιά. Οπότε, οι γονείς 
του Τοτού, τον συμβούλεψαν να μην κάνει καμία 
ερώτηση για τα αφτιά του παιδιού και τους φέρει σε 
δύσκολη θέση. Καθώς ο Τοτός συζητούσε με τον πατέρα 
του παιδιού λέει: 
- "Ο γιος σας βλέπει καλά;" 
- "Ναι, πολύ καλά." 
- "Σε 20 χρόνια; Θα βλέπει καλά;" 
- "Πιστεύω πως θα βλέπει καλά." 
- "Σε 40 χρόνια; Θα βλέπει;" 
- "Ε, σε 40 χρόνια, μάλλον θα χρειαστεί γυαλιά." 
- "Και που θα τα στηρίζει;" 

Μια Ξανθιά στο σουβλιτζίδικο 

Μπαίνει μια ξανθιά σε ένα σουβλιτζίδικο: 
‐ Μία πίτα, σας παρακαλώ, λέει στον σουβλιτζή. 
‐ Με καλαμάκι; ρωτάει αυτός. 
‐ A, θα τρελαθώ, μη μου πείτε ότι βγήκε και σε χυμό; 

Δύο ξανθές στο νοσοκομείο 

Δύο ξανθιές κάθονται στο κλαδί ενός δέντρου. Η μία από 
αυτές πριονίζει το κλαδί στο οποίο κάθονται. Μια γριά που 
τυχαίνει να περνά από κάτω τις βλέπει και τους φωνάζει: 
‐ Καλέ κορίτσια τι κάνετε εκεί; Θα πέσετε βρε! 
Οι ξανθές αδιαφορούν και συνεχίζουν ώσπου το κλαδί σπάει, 
πέφτουν κάτω, και οδηγούνται στο νοσοκομείο με βαρύτατες 
κακώσεις σε όλο το σώμα. 
Καθώς βρίσκονται σε διπλανά κρεβάτια η μία από τις δύο 
βλέπει τη γριά που είχαν δει όταν βρίσκονταν στο δέντρο να 
περιφέρεται μέσα στο νοσοκομείο. 
Έντρομη γυρίζει στη φίλη της και της λέει: 
‐ Κοίτα, κοίτα το μέντιουμ...  

Τις σιγανές να φοβάσαι... 

Στην εκκλησία, μια γιαγιά κάνει το σταυρό της και μετά 
γέρνει προς το μέρος του άντρα   

της και του λέει στο αυτί: 

 _ "Ωχ, άφησα μια σιγανή κλανιά". 

 Αυτός την κοιτάει αυστηρά και της απαντάει: 

_"Να αλλάξεις αμέσως μπαταρία στο ακουστικό σου!" 

ΟΙ ΨΕΥΤΕΣ 

- Κυρία μου; είστε πολύ γοητευτική; λέει ένας τύπος σε 
μια γυναίκα σε μία δεξίωση. 

- Δεν μπορώ να πω το ίδιο και για σας; του απαντάει 
αυτή. 

- Τότε κάντε ότι κάνω κι εγώ. 
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Ανακοίνωση 
Ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Νεότητας προγραμματίζει στις 
21/11/2009 εκδρομή στην Χρυσορρογιάτισσα και στο χωριό 
Παναγιά… Η αναχώρηση θα γίνει η ώρα 9:00 το πρωί από 
το Κέντρο Νεότητας και η επιστροφή η ώρα 2:00 το 
μεσημέρι. Η εκδρομή είναι δωρεάν και περιλαμβάνει και 


