
Το Skype (προφέρεται Σκάιπ) είναι ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου προσφέρεται η δυ-
νατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας μέσω Internet (Voice Over IP), παρακάμπτοντας τις
κλασικές γραμμές και το σημαντικότερο, χρεώσεις του ΟΤΕ.
Τα οφέλη του skype είναι πάρα πολλά: Δωρεάν τηλεδιασκέψεις, online μαθήματα και σε-
μινάρια, εκπαίδευση και υποστήριξη εξ’ αποστάσεως, και το κυριότερο… Ζωντανή, ουσια-
στική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με γραπτό κείμενο, ήχο και εικόνα, με τους

αγαπημένους σας σε όποιο
σημείο του πλανήτη κι αν
βρίσκονται, εντελώς δω-
ρεάν.
Το Skype λοιπόν είναι μια
εξαιρετικά δημοφιλής
εφαρμογή VoIP με εκατομ-
μύρια χρήστες από όλο τον
κόσμο. 
Αρχικά ήταν για επικοινω-
νία από Η/Υ σε Η/Υ. Πλέον
προσφέρει κλήσεις σε οποι-
οδήποτε μέρος του κό-

σμου, σε οποιοδήποτε δίκτυο τηλεφωνίας, σταθερής και κινητής, με χαμηλές χρεώσεις,
Instant Messenger, δυνατότητα αποστολής SMS, αποστολής αρχείων και δυνατότητα συν-
διάσκεψης. Διατίθεται σε εκδόσεις για Windows, Mac και Linux όπως επίσης και για τις
πλατφόρμες φορητών συσκευών Android, iOS και Symbian. 
Παλαιότερα ήταν διαθέσιμο και για Windows Mobile αλλά η έκδοση αυτή έχει διακοπεί. H
σύνδεση που παρέχει μεταξύ των χρηστών γίνεται μέσω Peer-to-Peer άμεσων συνδέσεων,
χωρίς την διαμεσολάβηση διακομιστών. 
Τι χρειάζεται για να κάνετε skype; Ακουστικά (ή ηχεία) για να ακούτε τον συνομιλητή σας,
Μικρόφωνο για να του μιλάτε και να σας ακούει αυτός. Και (προαιρετικά) κάμερα για να
βλέπει ο ένας τον άλλον (εφόσον έχουν και οι δύο) μέσα από βίντεο κλήση. Αν μάλιστα
έχετε laptop  σχετικά  καινούριο  όλα  αυτά  (ηχεία, μικρόφωνο,  κάμερα) είναι εξαρχής
ενσωματωμένα, και άρα δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα επιπλέον.

Φίλιππος Δημητρακόπουλος
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Η Μαθητική εφημερίδα

ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
του Χαλανδρίου

Εκδίδεται από τους μαθητές της ΣΤ1 του
5ου Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου
Βριλησσίων 2 - 15234 – Χαλάνδρι

Τη Συντακτική ομάδα αποτελούν οι εξής μα-
θητές της ΣΤ1 τάξης:

1.  Βρυσά Εριφύλη
2.  Δημητρακόπουλος Φίλιππος
3.  Δρίβας Κων/νος
4.  Κανέλλος Δημοσθένης
5.  Κομινάτος Γεννατάς Γιώργος
6.  Κυριακόπουλος Αλέξης 
7.  Μαργαρίτης Γρηγόρης
8.  Μητροπούλου Εύα
9.  Μουλάι Στέλιος
10. Μπουνιαλέτου Μαρία
11. Παφιλιάρης Χρυσόστομος
12. Πολυδώρου Ελένη
13. Σκολή Δήμητρα
14. Τόλιας Φίλιππος
15. Τρανούλης Δημήτρης
16. Τσουβαλιά Βασιλική

Το συντονισμό, την ενθάρρυνση και την
οργάνωση έχει ο δάσκαλος της τάξης: κ.
Βασίλης Φουρτούνης

Email: filarakia05@yahoo.gr

ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΟΥΒΕΪΤ
Το ταξίδι από την Αθήνα στο Κουβέιτ ήταν
πολύ μεγάλο. Κάναμε περίπου έξι ώρες, με
μια στάση στην Κωνσταντινούπολη. Μόλις
φτάσαμε ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά γιατί
ξαναέβλεπα το μπαμπά μου που εργάζεται
εκεί και είχα καιρό να τον δω.
Πηγαίνοντας από το αεροδρόμιο προς το
σπίτι είδα πολλά και ψηλά κτίρια και έμαθα
ότι το Κουβέιτ είναι η Πέμπτη πιο πλούσια
χώρα στον κόσμο, λόγω που πετρελαίου
που διαθέτει.
Αυτό το κατάλαβα όταν επισκεφτήκαμε τα
εμπορικά του κέντρα. Θαμπώθηκα από τη
χλιδή και την πολυτέλειά τους. Να ανα-
φέρω μερικά αξιοσημείωτα που ήταν οι εκ-
θαμβωτικοί θόλοι, οι χρυσές κυλιόμενες
σκάλες και ασανσέρ και φυσικά τα μαγαζιά

που φιλοξενούσαν τους μεγαλύτερους οί-
κους μόδας του κόσμου. Τα εμπορικά κέν-
τρα είναι μια από τις μεγαλύτερες
διεξόδους των κουβεϊτιανών αλλά και των
ξένων που ζουν εκεί και αποτελούν το 70%
του πληθυσμού της χώρας.

Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν η ενδυμα-
σία τους και η κουλτούρα τους. Οι γυναίκες
είναι ντυμένες στα μαύρα και έχουν καλυμ-
μένο το πρόσωπό τους εκτός από τα μάτια
τους, με το λεγόμενο τσαντόρ. Οι άντρες
είναι ντυμένοι κατά κύριο λόγο με λευκές
κελεμπίες και φορούν στο κεφάλι τους μια
μαντίλα.
Εκείνο που με εντυπωσίασε φοβερά είναι
ο ρόλος της γυναίκας στον αραβικό κόσμο
που είναι αρκετά περιορισμένος σε αντί-
θεση με τη γυναίκα της δύσης που είναι
απόλυτα ελεύθερη. Οτιδήποτε κάνουν πρέ-
πει να είναι μετά από έγκριση των ανδρών.
Επίσης λόγω της θρησκείας τους δεν επι-
τρέπεται το αλκοόλ και η κατανάλωση χοι-
ρινού κρέατος. Οι κουβεϊτιανοί είναι πολύ

πιστοί μουσουλμάνοι και
προσεύχονται πέντε
φορές την ημέρα, όπου
κι αν βρίσκονται. Η με-
γάλη προσφορά της θρη-
σκείας είναι ότι περιορίζει
πάρα πολύ την εγκλημα-
τικότητα.
Επειδή οι κουβεϊτιανοί
πλούτισαν πάρα πολύ
γρήγορα δεν δίνουν και
μεγάλη σημασία στη
μόρφωση και τον πολιτι-
σμό, αλλά επιδεικνύουν
τον πλούτο τους με το
ποιος θα έχει το ακριβό-
τερο αυτοκίνητο ή το τε-

λευταίο μοντέλο κινητού.
Γενικά οι εντυπώσεις μου από το Κουβέιτ
ήταν πολύ θετικές και θα ήθελα να το ξα-
ναεπισκεφτώ.

Δημήτρης Τρανούλης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ SKYPE


