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Οι μαθnτέs Γυμνασίου και Λυκείου
του εκηαιδευτηρίου «ΠΡΟΤΥΠΟ ΑθΗΝΩΝ»
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καθώs και {IS σχοnlκέs rous αναμνnσεls, tlS
έρευνέs τous και γενικάτερα tlS προσπάθεlέs
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Κ.Αρφαράs, K.BασΙι'lάKOυ, Κ.Βέργαδου,
κ.Βαγανάισπ, κ.ΔΙι'ιμπεράκπ,

K.Zn,

Κ. θεOδωραKOΠOύι'loυ, Κ. θεΟΧάρns,

K.Kanns,

κ.Καραγεώργου,

κ.Καιωπάδπ,

κ.ΚΟΚΟι'lίναs, κ.Κονroβράκns, K.KoυKoύι'lπ,
K.Mαυρoι'lέων,

K.Mιααύι'lπ,

κ.Μαχαίρα,

Κ.Μερκούρπ,

κ.Γ.Μπούραs,

Κ, ΝερανιζιΊ,

κ.Ράνιεβα,

κ.Ραφει'lέrοs,

κ.Ρίζου,

κ.Σεϊμανίδου, κ.Σιεργιώιπ, κ.Σroνιζούρπ,
κ, Ταμπάκns,

κ. Τζούι'lιαs,

κ. Τσαγκαι'lίδns,

Κ. ΤσαυμπριΊ,

Κ.Χαrζnνώrαs,

κ.Xρυσoυι'lάKΠ. Πoι'lύιιμπ ιΊιαν

rns

γραμμαrέωs roυ

n

βαιΊθεια

σχ ο ι'ιείου,

εύns

Κουισαύκου.
ΤΟ

έργο

που

φΙiιοξενείται στο

εξώφυililΟ επιμεilnθnκε ο

μοθnτns

rns

r

γυμνασίου, Αiιέξns Γκουίν ΝτέιΒls.
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Αν θέnετε μπορείτε κοι εσείs να δοκιμάσετε

tIS δυνάμειs oos στπν παρασκευιΊ

σαπουνιαύ:
ΥΛΙΚΑ

α) 1OOOg nάδι
β)

135g NaOH
γ) 400g νερά (απ ιονισμένο nβράχινο)
δ) αιθέρια έnαια. αρώματα
ε) Χρωστlκέs αυσίεs

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ/ΑΛ ΥΜΑ ΤΟΣ ΝαΟΗ (KαυσrΙKoύ Nαrρίoυ)

Το ΝαΟΗ είναι ένα επικίνδυνο και καυστικά αντιδραστιΊριο • άπωs nέει και το
όνομά του. Ζυγίζουμε το ΝαΟΗ σε ένα δαχείο. Κατόπιν το ρίχνουμε προσεκτικά

σετριπnάσια πασότπτα νερού.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!

ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣθΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΝαΟΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ. ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΑΝΤιθΕΤΟ θΑ
ΕΧΟΥΜΕΕΚΡΗΞΗ!!
Δ/ΑΔ/ΚΑΣ/Α

Πρασθέτουμε σιγά-σιγά και με συνεχιΊ ανάδευσπ το διάnυμα

του

ΝαΟΗ στο

nάδι. Η ανάδευσπ πρέπει να γίνεται με σταθερό ρυθμά. Με τπ βοι1Θεια
nnεκτρικού αναδευτιΊρα θα χρειαστεί 5 nεπτά. Μόnιs το μίγμα ομαγενοποιπθεί

πρασθέταυμε τα αρώματα

/ /

nτα χρώματα αναδεύονταs πρασεκτικά. Το 80% tns

σαπωναποίnσns έχει οnακnnρωθεί. Το μίγμα τοποθετείται σε καnαύπια και
σκεπάζεται. Μετά από nίγεs ώρεs το σαπούνι έχει σταθεροποιπθείκαι μπορούμε

να το κόψαυμε .θα είναι έταιμα npoS χριΊσπ μετά απά 1 μιΊνα, απάτε θεωρείται
ώριμα.

KαίlιΊ αos επιτυχία!

,;::.:••

ΠΡDΤΥΠΑ ΝΕΑ

Τι cίναι το τΟ'ουνάμι και

"

nwS cκδηλώνcται.

ΤΟ

00

ω

\00

iιO

120

H~

Ο ωουνάμι είνοι θΟi'lάσσιο φοινόμενο που δπμιουργείιοι καιά ιπν απόιομπ
μειαιόπισπ μεγάi'lων ποσοιι'ιιων νερού σε ένα υδάιινο σχπμαιισμό όπωs έναs
ωκεανόs, μια θάi'lασσα, μια i'ιίμνπ ι'ι ένα φιόρδ.. Το ωουνάμι εκδΠi'lώνειαιμε κύμαια

που σια Βαθιά νερά ιων ωκεανών (μέσο Βάθοs

4500

μέφα) οδεύουν με ιοχύιπιο 21 Ο

μέφων/δεuIερόi'lεπIO ι'ι 756ΧΙi'lιομέφων/ώρα (παραπάνω από ΙΟ μισό
ι'ιχου
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aInv

αιμόσφαιρα

Ins rns),

Ins ιοχύιnιοsιου

διαδίδονιοι με μέιωπα κυμάιων που μπορούν να

πi'lnσιάσουν σε πi'lάιοs ακόμα και

In ynIvn περίμεφο και οδεύουν με σύνnθεs μι'ικοs
50-400 ΧΙi'lιομέφων και ύψοs auvnewS από μερικά εκαιοσιό ws
ένα μέφο (ι'ι ΙΟ ΠΟi'lύ δύο μέφα, κονιύιερα aInv εσιία δnμιουργίαsιου)
κύμαιοs

InS

ιάξns ιων

Γιατί cίναι καταΟ'τρcπτικότο τΟ'ουνάμι;
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Καθώs ΙΟ μι'ικοs ιου κύμαιοs ενόs ωουνάμι αi'li'lάζει σιοδιακά, ακοi'lουθώνιοs
μειοΒοi'lι'ι InS μέσns ιαχύιnιόs ιου, σύμφωνα με ΙΟ Βάθοs
ορμι'ι ιου διαιnρείιοι (θεωρώνιοs προσεγγισιικά

nws

In
Ins θάi'lασσαs που διαφέχει, n

δεν εξαΠi'lώνειοι και καιά πi'lάιοs)

με ανιίσιοιχn μειοΒοi'lι'ι ιου ύψουs ιου και είναι ο i'ιόγοs για ιον οποίο γίνειαι
καιοσφεπιικόφθόνονιοsσIIS ακιέs, όπου κεδρίζει σε ύψοs.

πώs δημιοuρ~cίταιτο τΟ'ουνάμι;
Η αρχικι'ι απόιομn μειοιόπισn ιου νερού που προκαi'lεί In γένεσn ενόs ωουνάμι
μπορεί να είναι αποιέi'ιεσμα σεισμού, κυρίωs υποθαi'lάσσιου που προκαi'lεί καιοκόρυφn

ανάΙΟξn ιου Βυθού, παραθαi'lάσσιαs καιάρρευσns Βουνοπi'lαγιάs ι'ι nφαισιείου,
υποΒρύχιαs nφαισιειακι'ιs έκρnξns ι'ι πιώσns ικανού μεγέθουs ουράνιου σώμαιοs aIn
θάi'lασσα. Ενώ σε Βαθιά νερά ΙΟ ωουνάμι, i'ιόγω ιων χαρακιnρισιικών ιου εκεί, δε
θεωρείιοι σοΒαρόs κίνδυνοs για IIS πi'lέουσεs καιασκευέs, φιάνονιαs aIIS ακιέs έχει
ιδιαίιερα καιασφεπιικέs συνέπειεs.

Λί~α ακόμα λό~ια ~ια το τΟ'ουνάμι.
Τα κύμαια αυιά, έχουν μεγάi'lΟ μι'ικοs κύμαιοs και μειαφέρουν ιεράσιια ποσά
ενέργειαs. Ενώ μία σειρά μεγάi'lων θαi'lάσσιων κυμάιων που προκαi'lούνιοι από ιον
άνεμο, έχουν μέγισιο μι'ικοs κύμαιοs (απόσιοσn από κορυφι'ι σε κορυφι'ι κύμαιοs) ΙΟ 100150 μέφα και περιοδικόιnιο μερικά δευιερόi'lεπια, ΙΟ ωουνάμι έχουν ιεράσιια μι'ικn
κύμαιοs που μπορείνα φιάσουνΙΟ 100 ι'ι και ΙΟ 200 ΧΙi'lιόμεφα και περιοδικόιnιοακόμα
καιάνωιns 1 ώραs.
Όσο διαδίδονιοι mnv ανοιχιι'ι θάi'lασσα με μεγάi'lΟ Βάθοs, έχουν εi'lάχισιο ύψοs

που δεν ξεπερνά auvnews ια δύο μέφα και ιοξιδεύουν npOS όi'lεs IIS επιφεπιέs από ιον
αρχικό σχnμαιισμό ιου μειώπου, καιευθύνσειs, με ιοχύιnια 700 - 800 Χi'lμ/ώρα. Παρά
Inv φομακιικι'ι αυιι'ι ιοχύιnιο, δεν γίνονιοι ανιιi'lnπιά από ια Πi'lοία aInv ανοιχιι'ι θάi'lασσα,

'~.
FΊood tlde~

ούιε καν από Βάρκεs, καθώs φαίνονιοι σαν μία φουσκοθαi'lασσιά(i'ιείαs και αδιάσπασιns
επιφάνειαs, με κορυφέs που δεν σκάνε, ούιε ασπρίζουν) που περνάει «σαν ασφαπι'ι» και
φεύγει.
Φθάνονιοs όμωs σια ρnχά, i'ιόγω

InS

μείωσns ιου Βάθουs αναδΙΠi'lώνονιοι και

ενώ χάνουν ιαχύιnια, κερδίζουν σε ύψοs. Όιον ιεi'lικώs σκάσουν aInv ακιι'ι, αν και n
ιοχύιnια πρόσκρουσns auvnewS είναι 40 Χi'lμ/ώρα, ΙΟ ιεi'lικό ύψοs IOuS μπορεί να
ποικίi'li'lει από 5 ws θεωρnιικά 100 μέφα (περίπιωσn nIeavns καιάρρευσns σιο νnσί La
Palma[2]) ι'ι και παραπόνω σε περίπιωσn πρόσκρουσns ουράνιου σώμαιοs aIn θάi'lασσα.
Πρακιικά αρκείνα φιάσει ΙΟ 2 μέφα για να υπάρξουν ζnμιέs και θύμαιο.

Μόριοs Χοδιορόκοs, Μπουγόs Ηnίσs, 83 Γυμνοσίου
Υπεύθυνοs κσθnγnrι'is: Ευόγγεnοs θεοχόρns, Φυσlκόs
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ΨUΧΟΥονlκόs κύΡοs του ΠυΒΟΥόρο

Ο Πυθαγόραs, "ο οποίοs θο διοφέρει των άililων ανθρώπων κοτά το κάililοs κοι τπ σοφίο
κοι θο γίνει ωφέiιιμαs EIS το ανθρώπινο γένοs" κατά το χρηαμό tnS Πυθίαs, είναι α μέγlατοs
Έiιληναs μαθηματικόs, φιilόσοφοs και αρχηγέτηs μεγόλου θρησκευτικοπολιτικού κινnματοs,
μίλησε για την ουσία των όντων, IOUS αριθμούs.

Το Σύμπαν προΜθε από το υπάρχον χάοs μέσα από τη μορφπ , δηλαδι1 το μέτρο και την
αρμονία.

Πρώτοs ο Πυθαγόραs το ονόμασε Κάσμο, δηλαδι1 Τάξιs, εξ αιτίαs

Ο κύΒαs (εξάεδρο) συμΒολίζει τη Γη.

UJ

Aπoτεiιείτol από

onoIEs

θ κορuφέs κοι

rnS αρμονίαs που επικρατούσε σε

12 ακμέs

Αnοιεr'lείΤΟI από

onofEs

εowrεpIKnS φύσηs θέματο.

έδρεs ΟΙ

Το εικοσάεδρο συμΒαilίζει το Νερά.

αυτό.

Στην σχολπ του, που στην είσοδό rnS υππρχε ένα άγαλμα του Ερμπ του Λογίου, με την
επιγραφπ "Εκάs βέβηilοι" , δίδασκε IOUS αριθμούs κατά Βάση και πολλά άλλα επιστημονlκns n

6

είναι τετράγωνα,

20 έδρεs οι

είναι ισόπλευρο τρίγωνο,

12 κορuφέs ΚΟΙ 30 Qκμέs

Το οκτάεδρο συμΒολίζει ταν Αέρα.

Οι αριθμοί, η γεωμετρία και η μουσlκι'> οδηγούν στην κατανόηση των κοσμικών φαινομένων.

Οι Βασlκέs γραμμέs διδασκαλίαs του για

Aπoιει'lείτoι οπό 8 έδρεs ΟΙ
onoIts είναι lσόπnευρο τρίγωνα ι

IOUS αριθμούs, ειδικά για IOUS πρώτουs δέκα από

6

οuτούs, είναι:

Η Μονάδα αντισταιχούσεμε το πνεύμα, τον αιθέρα, την ενέργεια, τη δύναμη από τη αποία γίνετοι το

κορuφέs ΚΟΙ

12 οκμέs

Το τετράεδρα συμΒοilίζει τη Φωτιά.

παν.

Η δυάδα είναι η ύλη παυ απατελείταlαπό νερό και γη.
Η τριάδα είναι α Χρόναs σαν θεότητο,δηλαδι1το παρελθόν,το παρόν και το μέλλαν.
Η τετράδο είναι ο Χώροs, η τάξη του Κόσμου. Εδώ Βρίσκετοl η περίφημηΤετρακτύs.

Αποτελείτοl οπό

4 έδρεs ΟΙ

οποίεs είναι ισόΠi'lευρο τρίγωνο,
κορuφέs ΚΟΙ 60κμέs.

4

Τι είναι όμωs η Τετρακτύs; Δέκα συμΒολlκέsστιγμέs (τελείεs).

Τη θεωρία

rnS τετρακτύοs προώθησε ο Πυθαγόραs,

η οπαία συνέδεσε την ύπαρξη των δέκα

σωμάτων του δικού μαs Ηλιακαύ Συστnματοs.

Τα δωδεκάεδρα συμβοilίζει ταν Αιθέρα.
(Σύμπαν)

Η επιστπμη γνώριζε μόνο επτά τέτοια σώματο, αλλά οι πρόσφατοι αστρανόμοl έχαυν ανακαλύψει
άλλα τρία σώματο: τον Ουρανό, τον Ποσειδώνα και τον Πλαύτωνα.

Αποτελείιοl από

12

έδρεs ΟΙ

είναι κανονικά πεντάγωνο,

onoIEs

20 κορuφέs κοι 30 aκμέs

Τα σύμΒαλα

τετρακτύοs είναι το ακόλουθο:

rns

nws

σχηματίζεται ο ψυχαγανικόs
κύ60S του Πυθαγόρα;

Αυτό το σχπμα όπωs το χρησιμαπαιαύσαν αl Πυθαγόρειαι, απατελείτοl από δέκα στlγμέs
τοκτοποιημένεs σε ένα τριγωνικό πρότυπα, όπωs φαίνεται παραπάνω.
Συνδέαντοs τIS στιγμέs με διαφαρετικαύs τρόπαυs, πρακύπτουν πολλά τρίγωνα και
αρθαγώνια σχπματο, όλα φιλικά συνδυασμένα μπο Πυθαγόρεια μαθηματικό σύστημα.
Η Τετρακτύs είναι η πηγπ rns Δημιουργίαs. Σε αυτπν ορκίζοντον αι Πυθαγόρειαl. Είναι το
άθραισματων αριθμών 1,2,3,4.

Έχονταs σαν κέντρο τη μεσαία στιγμπ

rns

τρίτηs σειράs φέρουμε ευθείεs

γραμμέs που να ενώνουν I1S κορυφέs

του τριγώνου
του τριγώνου
κύκλουs

Η τετράδο σημειώνει ακόμα τα "κασμlκά σώματα" των τεσσάρων στοιχείων από τα αποία
συντάχθηκε τα Κοσμικό Σύμπαν, το τετράεδρο, το οκτάεδρο, το εlκοσάεδρο και τον κύΒο.

οι ευθείεs γραμμέs

-

αυτέs είναι και ταυτόχρονα τα ύψη

σημείου

- και

που

περιγράφουμε έξι

να

εφάπτονται

τομns του

ύψουs

του

με την

Βάση.

Η πεντάδο συμΒολίζει τα πέντε στοιχεία από τα οποία σύγκειται ο Κόσμαs ,δηλαδπ τη γη, το νερό,
τον αέρα, τη φωτιό και τον αιθέρα.

Τα πέντε αντίστοιχα πολύεδρα που συμΒολίζουν τα παραπάνω στοιχεία είναι κύΒοs , εlκοσάεδρα ,
οκτάεδρο, τετράεδρο, δωδεκάεδρο.
Δηλαδι1 το τετράεδρο, το οκτάεδρο και το εικοσάεδρο κατασκευάζονται από ίσα μεταξύ των
ισάπilευρο τρίγωνο , το εξάεδρο δηλαδι1 ο κύΒοs κατασκευάζεται από ίσα τετράγωνο και το
δωδεκάεδρο κατασκευάζεται από ίσα κονονικά πεντάγωνο.
Η εξάδο συμΒολίζειτα έξι είδη εμψύχωνόντων.

Taus θεούs, IOUS δαίμονεs,

τous

nPWES, τous ανθρώπουs,

τα ζώα και τα φυτό. Είναιlερόs αριθμόs

και ονομάζεται Γάμοs. Είναι τέλεlοs αριθμόs, δηλαδι1 το άθροισμα των μερώντου δίνει πάλι το

6.
6/6=1 ,6/3=2,6/2=3,1 +3+2=6. Είναι το εμΒαδόν ορθογωνίου τριγώνου με πλευρά την Ιερπ Τριάδα
,3,4,5.
Η επτάδα παριστάνει τous επτό niIavnrEs του Ηλιακού συστnματόs μαs και τα νόμο rnS εξέλlξηs.
ΕίναlΙερόs αριθμόs και σημειώνει τIS φάσεls rnS Σελnνηs.
Η ακτάδα υποδηλώνει IIS οκτώ αυράνιεs και IOUS οκτώ φθόγγαυs rnS μουσικns κλίμακαs, δηλαδπ

•

•
•

•

•

•

•••

ΣυνεχRοντοs

•

την χάραξη

σαν
κέντρο
rous tlS
προηγαύμενεs ευθείεs γραμμέs ,
σχηματίζετοl τεnlκά το σχέδιο που
Βnέπετε.

Είναι

ο

ψυχογονlκόs

κύΒαs του Πυθαγόρα.

την Αρμανία του Κόσμαυ.
Η εννεάδα δείχνει του εννέα κασμlκαύs χώρουs του Στερεώματοs.

Η δεκάδα είναι αυτό καθ' εαυτό το Σύμπαν.

ακάμα

έξι κύκnων που να εφάπτονται των
έξι προηγούμενων και που έχουν

..

'" ."';".- ,;,....
\
'

~

~

,.(

.,
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Γεωμετρική Ερμηνεία ταυ ΠυΒαγαρείαυ

Βεwρήματαs

Δίνεται αρθαγώνιο τρίγωνα ΑΒΓ (Α=90'), με υποτείνουσα μnκουs α και με κόθετεs πilευρέs μnκουs Β και γ.

11[].

Δο',""""ν'

Το εμβαδόν ταυ τετρ αγώνα υ
πλευρόs α είναι ίσα με το
όθραισμα των εμβαδών
των τετραγώνων πλευρόs
β και γ.

Τι να ισχύει άραγε αν ανΈικαraσΈιΊσουμεra Έεrpάγωνα με

ra

καΈάililΠilα ισόΠilευρα rpίγωνα ιΊ με Έα καΈόililΠilα πμικύΚiιια ;

θα αποδείξουμε ότι το εμβαδόν του ισοπλεύρου τριγώνου πλευρόs α είναι ίσο με το όθροισμα των εμβαδών των lσοπλεύρων
τριγώνων πλευρόs β και γ.

Γ

'ζ

νωρl ουμε

ό τι

'

το υψοs

~

,
EVos

, ,

lσοπ"ευρου

',
'
n"EUPOs

τριγωνου

δ'lνετοl

ο

,

,

απο τπν σχεσπ

υ"

a.,f3,
n δ'
οποτε το εμuα ον του

= -2-

Ε " ~ -4α '13

7 Ομοιωs Ε, = β';3 κοι Ε, = Υ':3 είνOl το εμβοδό των lσοπλεύρων τριγώνων πλευρόs β κοι γ αντίστοιχα.
θέλουμε να δείξουμε ότι

Εβ,
+Ε

Έχουμε ότι:

=

Ε α = Εβ

+ Ε,

β'../3
+ γ'../3
4
4

=

(β' +Υ'\../3
ί4

\!

=

α'../3
4

=

Ε

&

-

u

αφού το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο και ισΧύει ότι
Στο διπλανό σΧήμα εξωτερικό του ορθογωνίαυ τριγώνου ΑΒΓ κατασκευόζουμεπμlκύκλια με δlαμέτρουs t.S

nftEUpts

vtES επιφόνειεs που δπμιουργούνταl έχουν εμβαδόν Ε" ε. και Ε, αντίστοιχα. Το καθένα από τα Ε" Ε, και Ε,
αντιστοιχείστο εμβαδόν μισού κυκλικού δίσκου διαμέτρου ΒΓ, ΑΓ και ΑΒ αντίστοιχα ή αλλιώs OKtrvoS

α ,~ και r οντίστοιχα. θέλουμε να δείξουμε ότι Ε
2 2

,

lσουΤΟI με

2

Για το Ε ισχύει ότι:

,

α

&'''3
-

4

του τριγώνου. Οι τpEIS

Β

= Εβ + Ε Υ

Ι (α)'
Ι α' = -πα'
= -π
= -π"22248
1 (β)' =
= "2Π"2

1 β'
πβ'
=2 4
8

-π-

Ε = ..!.π(ι)' = ..!.πL = ΠΥ'
Υ

Q·A+G'\
Ε"

+

Ε

Ομο[ωs για το Ε, και για το Ε, έχω: Ε β

Γενικό ον Ε"

- 'J)
4

2

2

2

πβ' πι
Εβ +Ε = - + Υ
8
8

4

=

8

-π ~β , +1 )
8

,

=

_

πα
-- -

8

Ε

α

Αφού το τρίγωνο ΑΒΓ είνοl ορθογώνιο κοl ισχύει ότι α' = β'

Ε, είναι το εμβαδό κανονικών ν-γώνων που έχαυν

+ Υ'

nftEupts rOEs αντίστοιχα με tlS nftEUpts α , β , γ

ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ (Α=90') ,τότε θα ισΧύει και πόλι ότι Ε α

=~ + ΕΥ

Ε"

Εβ

εργασία μαθnrών Β 'Γυμνασίου

Υπεύθυνοs KGenynrIΊs: Σπύροs Ραφει'Ιέrοs
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-ο AIDS σι'ψερα θεωρείται ws μια από tIS κυριότερεs
~ απειπέs rns ανθρώπινnsυγείαs. Οι όνθρωποιαπό τπ στιγμn
που θα προσΒππθούν από τον ιό έχουν όριο ζωns από 7 έωs

i

και 25 χρόνια, καθώs ο ιόs προσΒόπει το ανοσοποιπτικότous σύστπμα,
εξασθενώνταs οπόκππρο τον οργανισμό και συνεπώs κόνονταs τον
ευάπωτο σε κάθε είδουs άπππ ασθένεια. Όμωs υπάρχουν και κάποια
άτομα τα οποία έχουν εκ yEvnns αντίστασπ στον Ηιν και είναι σχεδάν
απίθανο να προσΒππθούναπό αυτόν, όπωs υποστπρίζουνοι ερευνnτέs.
Σύμφωνα με tIS νέεs ανακαπύψειs πάνω στο θέμα, n YEvvnIIKn
αντίστοσπ στο Ηιν πειτουργεί με ποππούs διαφορετικούs τρόπουs και
εμφανίζεται σε διαφορετικέs

εθνικέs ομάδεs. Η ισχυρότερπ μορφn

αντίστασns, πρακαπούμενπ από μια YEVEtIKn ανωμαπία, εντοπίζεται σε
άτομα Ευρωπα'ι'κns

n KEvτpoaOIatIKns Karaywyns. Υποπογίζετοι άτι το
1% των ανθρώπων με Βορειοευρωπα'ι'κn Koroywyn είναι σχετικά ακατόρθωτο να προσΒππθούν από HIV, με ιδιαίτερα tOUS
Σουnδούs τous πιθανότερα προστατευμένουs. Επίσns, μια θεωρία προτείνει ότι n μετάππαξπ πρωτοεμφανίστπκε στπ ΣκανδιναΒία
και μετακινnθnκενότια μετουs Viking επιδρομείs.
Οι άνθρωποι με το υψππότερο επίπεδο ανοσίαs στο Ηιν μοιράζονται ένα ζεύγοs από μεταππαγμένα γονίδια, ένα σε κάθε
χρωμόσωμα, τα οποία εμποδίζουν τα κύτταρα του ανοσοποιπτικού συστnματοs να αναπτύξουν έναν «υποδοχέα», ο οποίοs
επιτρέπει στον ιά του Ηιν να τα προσΒάΠει. Αν ο πεγόμενοs υποδοχέαs

CCR5,

ο οποίοs όπωs χαρακτπριστικά αναφέρουν οι

επιστnμονεs μοιάζει με κπειδαριά, δεν υπάρχει, τότε ο ιόs μπορεί να εισέπθει στο κύτταρο και να το καταΠάΒεl.
Συνοψίζονταs, καθώs

n παραπάνω YEVEtIKn

αντίστασπ στον ιό του Ηιν έχει παρατπρπθεί σε σχετικά μικρό ποσοστό ατόμων

ανά τον nnovnrn και προφανώs κανείs δεν μπορεί να είναι σίγουροs nwS δε θα μοπυνθεί απά τον ιό, είναι απαραίτπτο να υπάρχει n
κατάπππππ ενπμέρωσπ και πρόΠπψπ.
Τζένπ Δπμπrριά6π, ΓΙ Γυμνασίου
Υπεύθυνπ Kαθπyfιrρια, ΜιαούιΊπ Μαρία

n~~~[O]tqpJ[O]~~[f<b~

WWW.PLIROFORIKI.GR
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Τι ειναι αίlκοαίlισμόs; Ειναl

n δπππτπρίασπ απο αίlKOόπ

και παρουσιόζεταl σε δυο μορφέs, τπν οξεία μέθπ και τπν
χρόνια μέθπ.
Τι επιπτώσειs έχει; Μια έρευνα που έγινε στπν Αμερικn
στπν Οππανδία έδειξε ότι οι όνθρωποι που

και

αντιμετωπίζουν προΒπnμα με το απκοόπ πόσχουν και από
κόποια ψυχιατρικn διαταραχn σε διππόσιο ποσοστό σε
σχέσπ με τous ανθρώπουs που δεν αντιμετωπίζουν
πρόΒππμα με το αΠκοόΠ. Οι όνθρωποι με πρόΒππμα

Σnμερα
έχουν

οι

Βρει

όνθρωποl
ένα

επικοινωνίαs

μέσο
και

διασκέδασns που δεν είναι
πόντα ασφαπέs, αυτόs ο

απκοοπισμού σαφώs και KorOnnyouv να έχουν μια
σχιζοφρενlκn, συναισθπματικι'ι/αχνώδπ διαταραχn.

τρόποs είναι το διαδίκτυο.

Επίσns τα απκοόπ κόνεl κακό στο συκώτι.
Κανείs δεν πέει nwS δεν πρέπει να μπν πίνουμε
καθόπου απκοόπ ..... αππό να πίνουμε φυσικό με μέτρο και
υπεuθυνότπτα.

κόθονταl μπροστό σε μια
οθόνπ επί ώρεs και

Συνnθωs

οι

έφπΒοι

.'

,a

χαζεύουν κόνονταs διόφορα πρόγματα που δεν είναι καπό για τπν
ασφόπειό τous. Υπόρχεl μια νέα ιστοσεπίδα που τπν χρπσιμοποιούν
τα περισσότερα παιδιό σε όπο ταν κόσμο. Aurn n ιστοσεπίδα είναι το

Αι'ιεξίου Χριστίνσ, Α, Γυμνασίου

πεγόμενο facebook.
Στο facebook γνωρίζειs καινούργιουs φίπουs που μπορεί να
σου κόνουν κακό με διόφορουs τρόπουs. Για παρόδειγμα αν σου

μιπnσεl κόποιοs όγνωστοs και θέπεl να τον κόνεls φίίlo σου μπορεί
να σου ζnτnσει να συναvτπθείτεκαι να είναι κόποιοs ανώμαίlοs που

να θέπει να σε nOpEvoxnncrEI n να σου κόνεl κόποιο όππο κακό.
Κόποια παιδιό, ποιπόν, πέφτουν θύματα rns παιδεραστίαs και rns
εκμετόππευσnsγια αυτόν το Πόγο. Επίσns μπορεί κόποιοs να μπει
στα προσωπικό σου αρχεία και να τα διαδώσει στο διαδίκτυο n σε

κόποιουs που δεν θέπειs να τα δουν. Επιππέον κόποιοs όγνωστοs
μπορεί να σου διαφπμίσεl κάτι με κακόΒουπο Πογισμικό. Επί
πρόσθετα έναs άγνωστοs μπορεί να πάρει τπ θέσπ σου στο

facebook και να παριστάνει εσένα και να πέει crΤOuS φίπουs σου
διάφορα πράγματααπό ερωτικά έωs άππα παράΠογα.
Οι περισσότεροι xpncrtEs του facebook Βάζουν χωρίs δεύτερπ
σκέψπ τπ φωτογραφία τous και τον αριθμό του κινπτού τous
τππεφώνου στο

facebook. «ΑνεΒάζουν» στο διαδίκτυο με ευΚοπία

τα προσωπικά tOUS δεδομένα, τπ διεύθυνσn τous, ακόμπ και tlS πιο
μύχιεs σκέψεls tOUS, κινδυνεύονταs ανό πάσα στιγμn να Βγούν αυτά
στπ φόρα. Αυτό είναι ένα ποπύ μεγόπο πόθοs που κανονικά δεν
πρέπει να το κάνει κανείs.
Για να μπν μαs συμΒούν αυτά τα πράγματα, πρέπει να είμαστε

ποπύ προσεκτικοί στπ xpncrn του διαδικτύου και στο τι διαδίδουμε σε
αυτό.
Δέσποινσ Αifεξίου
Α '2Γυμνσσίου

ο Πrοl;ό1l11$ l;Ql11 Λ1lΙέμlΙα ..

Η φιπία είναι ένα από τα αμορφότερα αγαθά rns ζωns ενόs
ανθρώπου. Ιδίωs σε εμάs τous εφι'ιΒουs, μετά από το σχοπείο και Ίπν
οικογένεια,n φιπία αποτεπεί τπν σπμαντικότερπ σχέσπ.

Στls πιο σnμαντικέs στιγμέs μαs, crtIS πιο χαρούμενεs, crrIS πιο
n ένα πρόΒππμα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε,
εκείνοs που θο μαs BonencrEI είναι ο φίποs μαs. Σε μια στεναχώρια μαs παίρνει τπ μισn και καμμιά φορά κι οΠόκΠπρπ.
Οι φlπικέs σχέσεls μάs ικονοποιούν τπν ονόγκπ για επικοινωνία και μαs Βοπθούν να αναπτύξουμε θετικά στοιχεία στο XOPOKtnpo
μαs. Κάνονταs παρέα με παιδιά που έχουν καπό XOPOKtnpo, Konn ανατροφn και σωστέs αρχέs μπορούμε να γίνουμε κοΠύτεροl.
Για να μπορούμε να έχουμε φίπουs που να μαs αγαπούν και να μαs εμπιστεύονταl,πρέπει και εμείs να δείχνουμε απππποκατανόπσπ
και εlπικρίνεια, να αφιερώνουμε χρόνο, npocroxn και να είμαστε εκεί όταν μαs χρειόζονταl.
Το μεγάπο ππεονέκτπμα rns φιπίαs είναι ότι oτous φίπουs σου μπορείs να είσαι ο εαυτόs σου χωρίs να προσποιείσαικότι που δεν
είσαι για να κάνεls KOnn εντύπωσπ. Η υποκρισία κι ο ανταγωνισμόs δεν έχουν θέσπ ανόμεσα σε φίΠουs.
Ο Προκόπns είναι έναs πανέμορφοs γότοs και n Μπέμπα ένα κότασπρο φουντωτό Κανίs κι όμωs στο σπίτι rns νονόs μου δεν
όμορφεs τα συναισθnματα ποΠΠαπΠασιάζονταl.'Οταν

έχουμε μια δυσκοπία

μπορείνα ζnσεl ο έναs χωρίs τον άΠΠο. Μοιρόζονταlαπό τα καπαθόκιατous για τον ύπνο μέχρι και το φαγπτό!
Η πραγματικnφιπία δεν κοιτόεl ούτεγπώσσα,ούτε χρώμα, μπδέφύπο και Koroywyn. Η πραγματικn φιπία είναι το πιο δυνατό όππο
του ανθρώπου.
Μαρίνα Καβουρίδπ, Εύα Ταρόση
Α2 Γυμνασίου
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Πολλοί ειδικοί υποστnρίζουν

rnv

κατάργnσn αυιού ιου

σωφρονιστικού συστι'ιμαιοs. Πιστεύουν άτι

n

φυλακι'ι είναι ένα

σχολείο.

Ακόμn

είναι

παιδιά

που

έζnσαν

σε διαταραγμένο

οικαγενειακό περιΒάλλον και είχαν απομακρυνθεί πρόωρα από

απάνθρωπο και ΒάρΒαρο μέτρο όπου αντί να συμμορφώνει και

ω σπίτι' Από τα δώδεκα ιous χρόνια είχαν μπει

να

δουλεύονωs είτε μόνιμα είτε περισιασιακά, αλλάζονταs συχνά

παραδειγματίζει

διαμαρφώνει

ιous

σε σκλnρούs

avnnIKOUS

κραιούμενουs,

εγκλnματίεs.

ιous

Αυτά είναι απάλυια

arnv

Βιοπάλn,

εργοδότn και οντιμετωπίζονιαsδύσκολεs κατοστάσειs.

λογικό αφού ένα αφύσικο περιΒάλλον δεν γίνεται να δnμιουργεί

Τα παιδιά δεν έχουν επαφέs με ων έξω κάσμο, με αποτέλεσμα

ομαλέs

όταν γυρίσουν από

auvBnKES.

Τα

παιδιά

θα πρέπει

να

περιΒάλλον που δεν θα ανακυκλώνονται οι

εκμετάλλευσns.

Βρίσκονιαι

auvBnKES

σε

Βίαs και

θα πρέπει σαν μέτρο να αντικαιασταθεί

άδεια ιous να είνοι στενοχωρnμένα και

rnv

απογοnτευμένα αφού και

n πραγματικάτnτα δεν tOUS δικαιώνει'

Η φυλακέs ανnλίκων δnμιουργούν δυσωχώs παλλά

με

εναλλακτικούs θεσμούs ισότιμns και δnμιουργικι'ιs ένιαξns των

αποτελέσμαια

παιδιών και των εφι'ιΒων στο κοινωνικό σύνολο. Είναι ντροπι'ι για

οικογένειά ιous. Πρώτο απά όλα είναι τα σnμάδια στο σώμα

ιον πολιτισμά μαs να υπάρχουν τέιοια ιδρύμαια αίσχουs για

tOUS

ποιδιά που υπέπεσαν σε κάποιο παράπτωμα ι'ι κάποια αξιόποινn

διακρίνεται

πράξn.

τεμπελιό.
Όπωs

άλοι

ξέρουμε

ΟΙ

των φυλακών των

auvBnKES

aιous κρατούμενουs

όταν επιστρέψουν

arnv

απά το ξύλο που έχουν υποστεί. Αξίζει να σnμειωθεί ότι

μία
Δεν

παρατnρείται

n

αδράνεια,
έχουν

αδιαφορία,

όνειρα

για

παθnτικότnτα

ω

μέλλον.

και

ΕπιπΠέον,

εξακολούθnσn αξιόποινων πράξεων, άπωs οι

ανnλίκων δεν είναι κατάλλnλεs για διαΒίωσn. Τα παιδιά ανι'ιλικοι

κλοπέs. Για το λάγο αυτό συνεχίζουν να έχουν προΒλι'ιματα τόσο

δεν έχουν

με ω νόμο, όσο και με

rnv

δυνατότnια να ζι'ισουν όπωs θα έπρεπε σαν κάθε

Στn φυλακι'ι ωυ Ναυπλίαυ για παράδειγμα ενώ α αριθμάs
χωρnτικότnωs προοριζόων για

δnλαδι'ι για

500

περίπου

250

άωμα, τώρα

Επίσns

παραωρούμε ότι

κοινωνία που

έχουν

μία

απραγία για

rnv

επαγγελματικι'ι ιous απακατάστασn.

ιον διπλάσιο αριθμό

φυλακισμένων απά

Εκτάs

από

αυτό,

δυστυχώs,

τον

συνεχίζουν να παίρνουν ναρκωτικά

παρόμοια

μπν μπαρώνταs να αποκοπούν από

κατάστασn θα λέγαμε nwS επικρατεί
ωυ Αυλώνα

αυιά. Τέλοs,

ίσωs

και

ια

πιο

καθώs

σnμαντικό, αισθάνονιαι άΒολα σιο

εκεί ο έναs είναι κυριολεκτικά πάνω

πραγματικό περιΒάλλον διότι έχουν

από ων άλλον. Επίσns σε πολλέs

απακτι'ισει μία αφύσικπ εξοlκείωσπ

άλλεs φυλακέs

με ω περιΒάλλαντων φυλακών.

orIS

φυλακέs

arnv

με αγριάτnτα και ψυχρότnτα απέναντι aιouS συμπολίτεs ιouS.

άωμα! Μιλάμε

προκαθορισμένο. Μια

επανένιαξι'ι tOUS

συχνά καθίσταιαι αδύνατn. Επίσns εξακολουθούν να φέρονται

παιδίτns nλlκίαs ιous.

φιλοξενούνται

rnv

rns

Ελλάδοs, ενώ ω

δωμάτια αρχικά φιλοξενούσαν μέχρι

2

Ευωχώs υπάρχει κι ένα μικρό

άωμα εξελίχθnκε σε

κατέλnξε να
ένα

4 και τελικά
κοιμαύνται 5 άωμα σε

κελί εκ των

οπαίων

ο

πασοστά, ω αποίο έχει καταφέρει να
φτιάξει τπν δικι'ι ωυ οικογένεια, να

έναs

έχει φιλοδοξίεsγια ιο μέλλον,να έχει

κοιμάωι σω πάτωμα. Μέσα

orIS φυλακέs οι ανι'ιλικοι ζουν υπό
άθλιεs και ασφυκτικέs auvBnKES διαβίωσns,
πολλέs φορέs
μάλισω

υφίσωνωι

κακοποίnσn,

συχνά

και σεξουαλικι'ι

από

μεγαλύτερουs ιous. Κάποιοι ξένοι ανι'ιλικοι δεν μπορούν να

Βγουν από rn φυλακι'ι καθώs n κυΒέρνnσn φοΒάται ότι παράλο
που θα

απελαθούν μπορεί να

ξαναγυρίσαυν

πίσω

και να

συνεχίσουν να δnμιουργούν προΒλι'ιμαω.'Ετσι οι φυλακισμένοι
παλεύουν για ω δικαιώματά ιous και για καλύτερεs

αποκόψει rIS

auvBnKES

διαΒίωσns κάνονωs αποχέs από ω συσσίτια και διαμαρωρίεs.
Επιπλέον, υπάρχει χαμnλό επίπεδο υγειονομικών παροχών. Η

auvMEIES που ωυ είχε επιΒάλλει π φυλακι'ι και να

ζει μία φυσιολαγικι'ι ζωι'ι.

Καταλι'ιγουμε άτι οι ανι'ιλικοι-κρατούμενοι περναύν
δύσκολεs καιαστόσειs

arn φυλακι'ι, με απατέλεσμα να έχαυν
ψυχικά τραύματα και άλεs οι σκλnρέs auvBnKES arn φυλακι'ι να
επανέρχονιαι arn μνι'ιμn ιous ws εφιάλτεs ύστερα από παλλά
χρόνια. Η κυΒέρνnσn

πρόΒλnμα

θα πρέπει να πάρει σαΒαρά αυτό ιο

με δραστικά

μέτρα. Το

ιδανικότερο

θα ι'ιταν

κατάργnσn των φυλακών ανnλίκων. θα πρέπει να υπάρχουν
ειδικά κέντρα, σια οποία να μένουν αυτά ια παιδιά για ένα μικρό

κατάσωσn είναι αφόρnτn, καθώs δεν υπάρχει καθαρόs αέραs.
Ακόμn, υπάρχουν πολύ παλιέs εγκαωστάσειs και ανεπάρκεια

διάστnμα. Έτσι

προσωπικού. Τέλοs, οι ωίχοι είναι γεμάωι με αίμαια και Βρωμιά.
Σύμφωνο με ποίlίlέs μείlέτεs:

μίο δυσάρεστn εμπειρία που κανέναs δεν θα ι'ιθελε να ζι'ισει.

TPEIS

σIOUS τέσσεριs κροτούμενουs θα επιστρέψουν σIIS

φυλακέs με Βαρύτερα αδικι'ιμαια.

Στιs φυλακέs ιου Αυλώνα ο αριθμόs των αλλοδαπών
είναι διπλάσιοs από αυτόν των Ελλι'ινων.
Οι περισσάτεροι κατάδικοι δεν απασχαλαύνται με κάποια
εργασία, παρά το γεγονόs ότι αρκειοί από αυωύs θα ω ι'ιθελαν.
Μόνο έναs oιous "ιpEIS

avnnIKOUS παρακαλουθεί μαθι'ιμαια
arlS μέρεs μαs.

σχολείου, γεγονόs απαράδεκω

Τα ναρκωτικά aιouS χώρουs των φυλακών, έχουν γίνει
αναπόσπασω κομμάτι rns ζωι'ιs των έγκλειστων παιδιών.
Οι οικογένειεs των κραωύμενων παιδιών δεν έχουν
συνι'ιθωs υψnλό μορφωτικά επίπεδο, πράγμα που κάνει πολλέs
φορέs ια ποιδιά πριν ων εγκλεισμό tOUS να εγκαταλείπουν ω

n

ια

παιδιά

θα

πρόσφεραν κάτι

κάνονταs

κοινωφελι'ι εργασία και επανορθώνονιαs δίκοιο. Η φυλοκι'ι είναι
Συπ/3ιόννα Σ/3ίγκου, BασΙΠΙKiί Τασσοπούπου
Α' 1 Γυμνασίου

ΠΡDΤ'τ'nΑ ΝΕΑ

ΣΕΛ

/ /

II

ΠΌΙΙΕ_ΌΣ
Πόnεμοs, μία nέξη τόσο τρομακτικι'ι,τόσο φριχτι'ι για κάθε έναν από εμάs. Είναι μία

τόσο απτι'ι πραγματικότηταπου ο καθέναs μαs, έστω και στο πίσω μέροs του μυαnού του,
τη σκέφτεται και νοιώθει φόΒο εμπρόs στην anElnn αυτι'ι. Ο πόnεμοs αnnάζεl τον άνθρωπο
δραστικό, τον μετατρέπει σε ένα αδιόφορο, ψυχρό κατασκεύασμα, το οποίο θα σκοτώσει με

οποιοδι'ιποτε τρόπο, είτε πατώνταs τη σκανδόnη με παγωμένο Βnέμμα, είτε αρνούμενοs
καταφύγιο σε φυγάδεs απά φάΒο και ανασφάnεια.
Ότον το Βράδυ πέφτειs αποκαμωμένοs στο κρεΒάτι τρέμονταs, μην ξέρονταs εάν θα ζι'ισειs άnnη μία χαραυγι'ι, ζώνταs υπό την

anElnn rns κάννηs του όπnου του κατακτητι'ι, χάνεls κόθε είδουs συναίσθημα και η ψυχι'ι σου απογυμώνεταl. Η μοτιά σου αντικρίζει
μόνο το έδαφοs καθώs φοΒόσαl να αντικρίσεlstIS σκηνέsπου διαδραματίζονται γύρω σου. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι τα τρόφιμα
που όnο και nιγοστεύουν και αυτά τα γυάnινα μάτια που αντικρίζεls παντού.
Το ζωώδεs ένστικτο αφυπνίζεται και η αξία rnS ανθρώπινηs ζωι'ιs είναι πnέον μηδαμινι'ι. Τίποτα πια, και κανείs δεν υποnογίζεται

ws οντότητο,πορά μόνο ws οριθμόs. Το έγκnημα και η καταπότησητων ανθρωπίνωνδικαιωμάτωνθεωρούνταιμέσα αγιασμένα από το
όκόπό, ενώ ο σκοπόsαυτόs είναι μίnια μακριά από την πραγματοποίησι'ιτου.
Η εξαθnίωση και ο τρόμοs κυριαρχούνκαι η αγανάκτηση και η δίψο για εκδίκηση παίρνουντο ρόnο rnS αθωότηταs που έχει πια χαθεί.
Οστόχοs όnο και απομακρύνεται, ενώ οι πnηγέs πnηθαίνουν και ένα ηχηρό

« Γιατί;» αντηχεί μέσα στην οδlαπέραστη σιωπι'ι.

Αίιήθεια, γιατί; Για τα συμφέραν, τα κέρδαs, την εξουσία; Πόσα πτώματα θα πρέπει να υπάρξουν, πόσεs ζωέs θα πρέπει να

ποδοπατηθούν για να κερδηθούν όnεs αυτέs οι εφι'ιμερεs έννοιεs; Πώs θα μπορέσει κανείs να αντέξει να έχει στην κατοχι'ι του όnα όσα
επιθυμούσε ξέρονταs όμωs ότι θυσιάστηκαν αθώοι γιΌυτά;

Ο Βωμόs του ποι'1έμου δεν κόνει διακρίσεls.Ούτε και η θεία Δίκη όμωs:Οnοι κάποια στιγμι'ι θα πnηρώσουμε για tIS πράξεls μαs,
όnοι ανεξαιΡέτωs. Κι εκεί η εξουσία δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Οι μορφέs των ανθρώπων που σκοτώθηκαν για να αποκτηθεί θα
γυρίσουν πίσω με τη μορφι'ι rns συνείδησηsκαι των τύψεων.
Οι άνθρωποι που έπεσαν άψυχοι δεν θα ξαναγυρίσουνπίσω, όμωs ο θάνατόs τous θα είναι πάντα ένα κάnεσμα:Εναζωντανό κάnεσμα
για τη δημοκρατίακαι την εnευθερία,θα είναι ζωντανό μέσα σε κάθε nοό και θο τον προστατεύειαπό τη nnen.
ΝτΙνια Ψαρρού, Α

'~::,~~Ι::~μοr:rθ: θ::~::~~::
ώρεs ανίαs

otlS

ώρεs ταυ αγαπημένου μου μαθnματαs,

ιστορίαs. Μεγόnοl, Βαρετοί και

rns

nεπτομερείs μονόnογοι από

Ay",nt\'tiVh \,-ου Μα.ρίνα,

Αύριο 80. Υίνει \οιια Πολύ CJh\""vτ'tιr:.h, 'tcί)th.. Ο. rep't αoVoi έ)(ουν

CJuyιr:.evTpW<fea ΠoλλCΊ όπλα tl:CΙI ",εΥΔλο dPIB'fa σ1"Ρα.τlwηΝv. Η αυριο.ν.;,

crύΥ"ΡΟUCfh θα. είνα.ι criyoup4 ΙCABOPIcrT'Il'h.

αυτΔ θα

τώρα στη θέση του διδόσκοντοs! Τα ΒιΒnίο lσΤΟΡίαs είναι γεμότα

από μόχεs, ποnέμουs, επαναστόσειs, από συνταρακτικό γεγονότα
που όμωs γίνονται τόσο όχρωμο κοι ονώδυνο όταν μπαίνουν σε
σεnίδεs axonlKns ύnηs ... Αυτό που με ενδιέφερε όταν σχεδίασα
ένα εναnnακτικό μόθημα σε κάποιο κεφόnαιο rnS ιστορίαs rnS Γ'
γυμνασίου ίΙταν το ψυχρό αυτό χορτί να μπορέσει να ζωντανέψει
και να <ψιnι'ισει», εκτόs από τα μυαnό, και otlS ψυχέs των
μαθητών. θέμα μαs, η μόχη του Βερντέν, μία από tIS
σημαντικότερεs και πιο ποnύνεΚΡεs στη νεότερη Ιστορία. Ζι'ιτησα
από τous εξαιρετικό συνεργάσιμουs είναι η anίIθEla- μαθητέs μου
(Γ2) να υιοθετίΙσουν ένα Ρόnο μέσα στο στράτευμο που
ετοιμόζεταl γιο τη μεγόnη μόχη (του oniHrn, του σημαιοφόρου,
του αξιωματικού K.nn) και να ταν σκιαγροφι'ισουν. Κόποιοs έκανε
το στρατηγό που διόταζε εκ του ασφαnούs. Οι υπόnοιποl, με
κατόnnηnη μουσικίΙ υπόκρουση τυμπόνων έπρεπε να Βαδίσουν
απέναντι στον εχθρό. Μέχρι να φτάσαυν στη γραμμι'ι που τous
όρισα έπρεπε να πέσουν όnαι «νεκραί». Μετό τη δραματοποίηση,
πι'ιραν χαρτί και μοnύΒI: έπρεπε να γρόψαυν ένα γράμμα, το
τεnευταία που θα είχαν στείnει orous δlκούs tOUS πριν τη μεγόnη
μόχη. Όnα τα παιδιό έγραψαν με μεγόnη προθυμία και το

απατέnεσμα ι'ιταν πραγματικό συγκινητικό. θα τα καταnόΒετε
δlαΒόζανταs κόποια από τα γράμματό raus:Eva τεnευταίο σχόnιο:
ι1θελα - και νομίζω ότι αυτό πέτυχε - να καταnόΒουν αl μαθητέs

nws πίσω από τous αριθμούs rns κόθε μόχηs (παnιότερηs και
σύγχρονηs) υπόρχουν όνθρωποl με ονοματεπώνυμο, με μια
οικογένεια πίσω tOUS και με έναν δικό tOUS μαναδlκό χαρακτίΙρα.
Για κόποιουs, αυτοί αl όνθρωποι ι'ιταν αναντικατόστατοl ... Ίσωs
έτσι καταλόΒουν ότι α κόθε πόλεμαs κρύΒει πολλέs προσωπlκέs
τραγωδίεs.
Β. Χ.

Δεν είναι CJiyoupo πwς θα 1Cι:ιτι:ιφέΡΟU\,ε να επιβlWCJΟU\Λ-ε όλοι, παρ' όλα
npOcJnG\BhCJoU'tE v" ιr:.Δνoυ\'oε άιτ! ιι:αλύτερο 'tπορού",ε Υ,α νΑ

εΠΙc:n'ρέφοu\toε<1,",,01 0'1'0 <πιίτι.

κοθηγητέs που απαιτούσον την αποστι1θlση και μόνο ... Υπι'ιρχαν
ΒέΒαια και εξαιΡέσειs... nlγοστέs όμωs. Και να, που είμαι εγώ

1 Γυμνασίου

θέλι., ν" eicro.t δυν~:n; Και αΙ(JιόδΟ~h. Μου λείπεις Πολύ ):ο.ι

BiAw

να

Πιο YPhyopQ. ~ΠOP"" ΥΙα. να. ~νc:ιδ"" εσ-ένc:ι ΙΙ:C:Ιι 1'c:ι πα.lδιΔ. Nc:ι τους
δwσ-εις ιιcc:ιιpετίCJ\oια.τα.. nPOcmABhO'E επίCJhς νc:ι ιι:c:ιθhCJuιιcΔΟ'εις τους Υονείς ιι ου

yupicrw aCJo

ΙΙ:C:Ιι νc:ι 1'ους πεις

nws εί~c:ιι ΙΙ:c:ιλΔ.

Όπwς σ-ου είπc:ι Πιο nAvw φoβΔιιc:ιι ό1'ι ιιπορεί νc:ι \IohV τc:ι ιι:c:ιτc:ιφέρw νc:ι
t.;CJw. Γι' c:ιυτό το τελευτc:ιίo πpΔy\'-c:ι που θέλw νc:ι σ'ου ΥΡΔφw είνc:ιι nws σ"

α.Υα.nw•.• yιc:ι πΔvτα..

Aλέ~..νδpo~. 2.5" ιη.ν

αιίρια eLlk2l π wevτ:aίa μdpι. .. 'ψtι<ό. ΜΙ Π wevτ:aLa μlJ(} Wtτ:a. 1Je με Y1JιdJet παια! 8a

r

νωiιreι πιο.. rιJΙ.ι aJ,ιώJ είμoJm ό,οιtaμEY1J/ σε O1JrόV ωνnό'eμα, άuJ:J ΜΙ σε llIίIJe nό'eμι;.

·,..ι'rsι.r !!ρeKει. MJpίJ'et ω κώμα n.αJ σε ,ίμ.ι ι::~ 8a είμoJm 8aμμiY1JL 1Je με Y1JιdJet πιο..

ι<a1ιir:φ. lk2 nd1i'M π.aρά lk2 5ι.r O1Jrό ω μL/fπUρια 'rtIJ(}V nd1iιot ιίδιι KιJιdδeJ άrι;μo. ιιnόρKων
ιιJιdδeJ φauμo.cLeJ ΜΙ na))d.! Mr:etΠf>1IlIl'YeJ αιι(ψ'ι.ΙeJ. [)πί{ι.r αyrό! lk2 eLlk2l α wevτ:aLaJ'
nό)eμα1

{!Jιrό ω ιράμμιι ω ιράρι.r ιω.
nό'eμα~ lk2 μd8ων...
wevτ:aiLl μω Wt"'-

lk2

ω διa&iιrων αι eιιόμEYeJ !,vld.! ΜΙ

lk2 MwάtωV

Jeιm ι. f3α,;,

"ι eιπί

..

~

~,\I\,,, ιe,ιό"

Eird6,

,1I,,~1<I Π'" ~όl'd6Γ". Α'ι<' 8d ι(Jω <dI 'Ι" ΙΤ'" ,πΙ&61\. ο ΙΤροι(α' ~"f6T'''' <dI ε"

ι(J~ ,d """"'" <d,i,., ITd ICl('l<ιi\ι<lr... )ψE""όl'd6Γ' ό6Ο11 "~OII ι(J~ ,d πo~,ιiΦ""'· ~6" ι(J~ ,d

n'!!1drl\6"'" <dI ,d 6...ώ6"", όπ~o ι(Jdl,,,,,, ιτ" nl",rιs ~\.
io6άιoI' Π'" ε" 8d ι(JC{'ί6ω ,d 6'" .o,d~ <d' ιιί6α d/]; ί,α ~ .;,,0 ε" ι(Jιψώ ,d 6"
Υ,rαεώ6 ό~d ό6d dι6!<-ι,l'" Ι'" 6ί,... ηό60 8d ~&~. ,d 6'" Υ<.\Li6 ω, " ..."'6ω ίΙΤω r, ~ 6'" ΟΜ, t"" ιoιιi!
λλ/Ο rώf<' ί!'" j il6 " <0& 'lJ1ιS ... ΤΟ .ί!"'Υ' <d'" ενο 1"'1 Π'" 8d r,~'Ιωι' ir6I d/]; r, ΙΤ"ι"i Π'" ι(Jio,<d 6,

ω

n:.ΙΙ'ΙΟ

ro rpr,lo.

ΜΙΟ, Υ' ό~, 'i'" r", df<il\. ΙJ' .il,," Π'" 6, ~drl,,;ω <αι Π'" ,l6d' ro.;,,0 Πι<~ Π., Υ' "",ro "",rd,ό, Π"'Ι"
"!i<ι" ,d l'όι....Ι ...όιιι: πo~,yόωΙ'" ,d ,l6d' ,Ι' ,~,;&I,>ΜΙο ψιf\I-

ι
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Διήλογοs πνήμεσπ σε ένπ σοσιπλιστή,

ένπν πνπρχιστή κπι ένπ κππιτπλιστή.
''Ο Ku(Jtpvfιrnsκαι ια πilfιρωμασαs εύχονιαιμια Kαilfι πιfισπ"

Δέκα "επτά μετά την αηαγείωαη, τρία άτομα διαφορετικών
ηοilιτικών ηεηοιθήσεων κάθονται αε διηilανά καθίσματα και
έναs απά αυταύs διαβάζει ένα άρθρο με τίτilο " 'Ο καπιταilισμάs
πτώχευσε, ο σοσιαilισμόs απέτυχε και τώρα τι ακοilουθεί;;;"
Με αφορμή αυτά το άρθρα ξεκίνησε ο παρακάτω διάilογοs:

- KonItoil.: Προφανώs τον καπlταΠlσμό.
- Σοσιαil.: Δni1αδn κεφαπαlοκρατία και κοινωνlκι) OVIQόInτo;
- KonItOil.: Όχι δεν είναι έτσι τα πράγματα! Ο καθέναs μπορεί με
rnv αξία του και rnv κοινωνlκι) του εργασία να αναρριχnθεί
κοινωνικά.

-

Σοσιαil.: Αυτό δεν ισχύει, διότι το σύστnμα αυτό ευνοεί τous

κοινωνικά lσχυρούs, οι οποίοι έχουν περισσότερα εφόδια για να
διατnρnσουν

-

Αναρχ.: Επlτέi10υs!!!

Κάποιοs το ονογνωρίζεl. Πρέπει να

να ανεΒάσουν

rnv

κοινωνlκι) τous θέσn σε

σχέσn με τα άτομα των χαμni1ών τάξεων. Έτσι διευρύνεται το
χάσμα μετοξύ των διαφόρων κοινωνικώντάξεων, με αποτέπεσμα

έρθουν νέεs ποi1ιτlκέs οπάψεls στο

- Σοσιαilιστήs: Γιατίτο i1Es ουτά;

n ακόμn

npoOKnvlo.
Ποιέs πιστεύεls nws είνοl αυτέs

εκείνοι των χαμni1ότερων να παραμένουν στάσιμοι χωρίs να
rns κοινωνίαs.

οι νέεs απόψειs;

συμμετέχουν ornv ανάπτυξn του ποπlτισμού και

- Αναρχ.: Κατά τη γνώμη μου ο αναρχισμάs.
- KonItoilIorns: Μα τι i1Es τώρα! Με rn Βία και IIS μοπάτοφ θα
πάει μπροστά n κοινωνία;
- Αναρχ.: Ο αναρχισμάs δεν είναι Βία και μοπότοφ, άπωs

Αντίθετα με τον σοσlαπlσμό όΠ01 έχουν ίδιεs εuκαιρίεs για
κοινωνlκι) καταξίωσn και αυτό οδnγεί ornv αξιοκρατία και ornv
lσότnτο. Σε όπα τα άτομα παρέχοντοι το ίδια εφόδια και n πορεία

ισχυρίζεσαι, είναι μια lδεΟΠ0γία που αντιπροσωπεύει ποi1i10ύs
νέουs OIIS μέρεs μαs, n οποία καταπύεl rnv ύπαρξn KEVIρIKnS
εξουσίαs. Επειδι1 τώρα κάποιοι πρεσΒευτέs του αναρχισμού
επlπέγουν να προΒαίνουν σε Βίαιεs ενέργεlεs και να
δlασφεΒπώνουντο νάnμα του, δεν σnμαίνεl άτι αυτά επικροτείται
απά τον ίδιο και σε καμιά περίπτωσn δεν επιδιώκεται επίσns.

- Σοσιαil.: Και ποιά είναι n πραγματικι) θεωρία του Π0lπάν;
- Αναρχ.: Είναι n κατάργnσn του κράτουs, δni1αδι1 του Βασικού
παράγοντα καταπίεσns rns εi1ευθερίαs του ατά μου και rns
κοινωνίαs, συνεπώs αυτά σnμαίνει rnv απεi1ευθέρωσn και rnv
αυτοδιαχείρnσn rns. Αποτεπεσματικά θα υπάρχει lσάτnτα μεταξύ
των ανθρώπων και των κοινωνιών.

- KonItOil.:

Και ποιόs θα διατnρεί

κράτοs και κατά συνέπεια

rnv

τάξn, αν δεν υπάρχει το

n αστυνομία, n πυροσΒεστlκι) και n

εθνlκι) άμυνα;

- Αναρχ.:

Όπα αυτά δεν θα χρειάζονται εφάσον όΠ0Ι οι άνθρωποι

θα έχουν το ίδιο επίπεδο ζωns και έτσι δεν θα υπάρχει i1όγοs
ανταγωνισμού, ζni1εlαs και μόχθου

- KonItOil.:

Για να i1ErτoupynOEI σωστά ο αναρχισμόs υπάρχει

n

προϋπόθεσn ο XOPOKInpoS του ανθρώπου να είναι ουμανιστικόs,
δίκαιοs και αγαθάs. θα πρέπει όμωs να γνωρίζετε ότι τέτοιοι
XOPOKInPES σπανίζουν OIIS μέρεs μαs.

του καθενόs Βασίζετοl στο πώs θα τα αξιοποιnσει και
πραγματικι'! του αξία.

ornv

Η επανάπαυσn στο κεκτnμένο και n σιγουριά για το
μέΠΠ0ν οδnγεί ornv oi1oKi1nPWIIKn έi1i1εlψn ανατογωνισμού και
έτσι κανείs δεν προσπαθεί να προοδεύσει.

- KonItoil.:

-

Σοσιαil.: Αυτό δεν ισχύει. Αντlθέτωs από

rnv

στιγμι'! που ο

καθέναs μπορεί, με οποιοδι1ποτε επάγγεπμα και εάν ασκεί, να
καπύπτει IIS ανάγκεs του, επιπέγει το επάγγεπμα που πραγματικά
του αρέσει και όχι εκείνο που θα του αποφέρει περισσότερα
χρnματα. Με τον φόπο αυτό γίνεται αποδοτικότεροs.
- KonItoil.: Όπα αυτά ισχύουν μόνο θεωρnτικά, αφού oτnv ΕΣΣΔ
που εφαρμόστnκεαυτό το σύστnμα δεν απέδωσε.

- Σοσιαil.: Η μεγαi1ύτερn απειπι'! για τον σοσlαπlσμό είναι ο μύθοs
ότι n ΕΣΣΔ nrov σοσlαπlστικό κράτοs. Όσον αφορά rnv πράξn,
όi10S ο δυτικόs κόσμοs, που αυτι'! rnv στιγμι'! καταρρέει, είναι
Βασlσμένοs στον καπlταΠlσμό. Ακόμα Π0ιπόν μία απόδειξn ότι ο
καπlταi1lσμόsδεν είναι μακροχρόνια Βιώσιμοs.
Την έντονη αυτή συζήτηση διακόητει η αεροσυνοδόs
Αεροσ.: θα θέπατενερό, coca-cola n χυμό;
Και οι3 μαζίμε μία φωνή αηάντησαν.: As το συζητήσουμε ...

Επιμέiιεια: Μιχάilns rEWPYouilfιs, Mιxofιil Λούκαs, Αποσιάilns
Ζαγανιάρns, Σιέiιιοs Τριανιαφύililου (Α' Λυκείου)

- Σοσιαil.: Και εσύ τι προτείνεls;

Σίγκμουντ Φρόυντ

Ο

Σίγκμουντ

Φρόυντ

nrov Αυσφιακόs ιατρόs, φυσιοilόγοs,

ψυχίατροs και θεμεi1lωτns rns ψυχαναi1υτlκns oxortns στον τομέα rns
ψυχαilογίαs. Αναγνωρίζεται ws έναs από tous πλέον Βαθυστόχαστουs
αναλυτέs του_200υ αιώνα_που μελέτnσε και προσδιόρισεέννοιεs όπωs το
ασυνείδητο,την απώθηση και την παιδική σεξουαilικότητα.

Οι επlστnμονικέs θεωρίεs του Φρόυντ και οι τεχνικέs θεραπείαs που
ανέπτυξε eEwpMnKOV ιδιαίτερα καινοτόμεs και αποτέλεσαν αντικείμενα
έντονns αμφlαΒnτnσns όταν παρουσιάστnκαν στη Βιέννη ταυ 190υ αιώνα.
Ωστόσο και σnμερα συνεχίζουν να εγείρουν έντονο προΒλnματlσμό και
αντιπαραθέσεls.

Η επίδρασn του Φρόυντ δεν περιορίστηκε

μόνο ornv

ψυχολογία και rnv ψυχιαφικn, αλλά ταυτόχρονα απλώθnκε σε πολλούs
τομείs rnS εηιστήμηs (ανθρωποilαγία, κοινωνιοilογία, φιilοσοφία) και

rnS

τέχνηs.

As<.

Αiιέξns Γκουίν

NrEI(JIs,

Γ2 Γυμνασίου
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Το ελλπνlκό κοινοβούλιοστπν εποχι'! μοs δείχνει nwS έχει αλλόξει

τρόπο

λειτουργίαs

δπμοκρατία.

και

Η δπμοκρατία

έχει

πόψει

να

αντιπροσωπεύει

είναι μια αξία που θεωρείται

σπμαντικι'! για τπ σωστι'! λειτουργία

rns

τπ

πολύ

χώραs. Όπωs γνωρίζουμε

ρόλοs rns είναι να προόγει τπν ελευθέρια αλλό παρόλλπλα να τπν
οριοθετεί ώστε να

μπορούν να

συμβιώνουν οι

πολίτεs στο

κοινωνικό σύνολο. Η ελευθερία βέβαια συνεπόγεται τπν έκφρασπ

και τπν αποτύπωσπ ιδεών και απόψεων χωρίs όρια και κριτικι'! από

tOUS

όλλουs. Αυτό στπ σπμερινι'! καθπμερινι'! ζωι'! δε συμβαίνει

δυστuχώs. Οι απόψειs των πολιτών ακόμπ κι αν όντωs εκφρόζονται
ελεύθερα,

αμελούνται

από τous ισχυρότερουs.

Αυτι'! είναι μια

έννοια που δε θα τπν καταλόβω ποτέ. Γιατί λέγονται ισχυρότεροι και

ανώτεροι αυτοί οι όνθρωποι ενώ στπ δπμοκρατία υποτίθεται

nwS

όλοι είναι ίσοι και έχουν τα ίδια δικαιώματα στπν κοινωνία; Γιατί
θεωρείται ότι επειδι'! έχουν στα χέρια

tous

περισσότερπ εξουσία και

δύναμπ μπορούννακόνουν ό,ΤΙ θέλουν μετιs ζωέs των πιο «αδύναμων»;
Όχι δε θεωρώ nwS ο ρόλοs του ελλπνικού κοινοβουλίου σnμερα είναι να προωθείτο δπμόσιο και εθνικό συμφέρον. Προσωπικό

πιστεύω
από

tlS

nwS αυτό που ξέρει να κόνει καλύτερα είναι να προόγει το δικό του συμφέρον και το συμφέρον των ακόμπ πιο ισχυρών χωρών

οποίεs εξαρτόται οικονομικό. Στπ χώρα μαs δεν έχουμε δlκι'! μαs οικονομία, δεν έχουμε σωστι'! και λειτουργικι'! παιδεία, δεν

έχουμε θέσειs εργασίαs, δεν έχουμε καθαρό περιβόλλον, δεν έχουμε σεβοσμό απέναντι oτous μετανόστεs, δεν έχουμε πθικι'! πολλέs

φορέs, δεν έχουμε δπμοκρατία, δεν έχουμε αυτονομία. Βαρέθπκα να γρόφω εκθέσειs που δε μεταφέρουν κανένα μnνυμα, που tS
γρόφω μόνο και μόνο για να εξασκπθώ για

tIS noVEnnnVIEs.

Για

IIS noVEnnnVIEs

που θα μου δώσουν το

«EIaItnPIo»

για μια σχολι'! με

απεργίεs και καταλnψειs, από τπν οποία θα πόρω το πτυχίο μου με όπειΡεs ώρεs διαβόσματοs για να καταλnξω όνεργπ και απένταρπ.
Δε τπ θέλω τέτοια ζωn, κι όμωs μου τπν επιβόλανε. Το κοινοβούλιο ουτό, το προπγούμενο, το πιο προπγούμενο .. Δεν ξέρω και δε με
νοιόζεl. Το μόνο που με νοιόζει είναι να βρω δύναμπ να συνεχίσω να ελπίζω για το καλύτερο μέλλον

aurns rns Χώραs, που όμωs κόθε
μέρα με απογοπτεύει όλο και περισσότερο:Ο,ΤΙκαι να κόνουν βέβαια, εγώ τπν αγαπώ τπν Ελλόδα, αγαπώ τπν ομορφιό rns, τπν ιστορία
rns κι os προσπαθούν μέχρι και αυτι'! να τπ διαγρόψουν και να μαs κόνουν να ξεχόσουμε tlS ρίζεs μαs που ουσιαστικό είναι οι ρίζεs
όλων των σπμερινών εθνών. Μέχρι και rns Γερμανίαs που σnμερα επιβόλλει πρόστιμα στπ χώρα μαs και τπν ελέγχει.
Δε νομίζω nws με το να γρόψω πέντε και έξι τρόπουs βελτίωσnsτου ρόλου του κοινοβουλίουΤOUS οποίουs μου δώσανε έτοιμουs
θα αλλόξεl κότι. Το μόνο που ξέρω είναι στο χέρι μου και στο χέρι των υπολοίπωννέων να διορθώσουντπν κοτόστασπ,όσο μπορεί αυτι'!
να διορθωθεί.Όχι για εμόs, ολλό για

επιβιώσει υπό τπν

tIS

επόμενεs γενιέs που δε φταίνε να ζουν σε μια χώρα που στπν πραγματικότπτα προσπαθεί να

EnItnpnan των Γερμανών και να

μπν κόνει όλλα λόθπ για να ξεχρεώσει επιτέλουs. Εύχομαι όταν πλέον ενπλικιωθώ

σε ένα χρόνο περίπου να έχω ακόμπ τπ διόθεσπ να Enavaoτarnaw και να διεκδικnσω τα δικαιώμοτα μου. θα το κόνω κι
καταφέρω τίποτα, αλλό δε θα τα

nopornaw με τπν πρώτπ δυσκολία όπωs n χώρα μου.
neEna να προτείνω

Σε αυτό το σπμείο πριν να τελειώσω αυτι'! τπν «έκθεσπ» θα
καιΡόs

n τουλόχιστον να στοματnσει να

os

μπν

στπν Υπουργό Παιδείαs να παραιτπθεί όσο είναι

προσπαθεί νο μαs κόνει αμόρφωτουs.
Ευχορισιώ πο,.,ύ.

Aγγε""Kι'i 8υιινίδπ,

Είναι γεγονόs nws ans μέρεs μαs, αλλό κοι από παλιότερα,είναι έντονπ n
κακοποίπσπ των ζώων. Πολλό περιστατικό σακόρουν με τπ σκλπρότπτα και τπν

απόνθρωππ στόσπ των ανθρώπων απέναντι σε ανυπερόσπιστα ζώα, τα οποία
βρίσκονται

απαμακρυσμένα

Ένα τέτοιο περιστατικό είναι

n

από

το

φυσικό

tOUS

περιβόλλον.

κακοποίπσπ ενόs ελέφαντα σε τσίρκο κατό τπ

διόρκεια παραστόσεων στπν πόλπ
τελέστπκε

atIS 2

Μαίου

rns Φλώριναs. Το περιστατικό κακοποίnσns
2009 μέσα στπν προσωρινι'! εγκατόστασπ rns

επιχείρnσns στο Δnμο Φλώριναs. Πρόκειται για ένα από τα πολλό περιστατικό
κακοποίnσns ζώων

που

λαμβόνουν χώρα

σε

EnIxEιpnaEls τσίρκο

λειτουργούν ανό τον κόσμο και που βλέπουν το φωs

παυ

rns δnμοσιότnταs.

Επειδι'! λαιπόν τα περιστατικόαυτό είναι πολύ συχνό έχουν δπμιουργπθεί

διόφορεs οργανώσειs που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ζώων και τα
προστατεύουν από κόθε είδοs κακοποίnσns και εκμετόλλευσns. Με τπν
πεποίθπσπ ότι

n όγρια ζωι'! είναι κομμότι rns ζωns μαs ο Αρκτούροs
υπερασπίζεταιτα δικαίωμα rns προστασίαs και διατnρnσns rns όγριαs ζωns στο
φυσικό rns βιότοπα, ενόντια σε οποιαδι1ποτε ανθρώπινπ συμπεριφαρό
εκμετόλλεuσns των ζώων και

αντιπρατείνει τα

καθεστώs διαβίωσns σε

πμιελεύθερο περιβόλλον για τα ζώα που δεν μπορούν να επιστρέψουν στο
φυσικό tOUS χώρο διαβίωσns.

Ε,.,ένπ Κωσιοπού"'ου, ΓΙ Γυμνοσίου

84

Λυκείου
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τ ο ~εγαλύτερo διαστημικό τηλεσκόπιο κόστισε 251 διs,
ζυγιζει 11 τόνουs,έχει μήκοs 13,1 m και με διάμετρο
φακού 240 cm. Εκτοξεύτηκε στο διάστημα σε ένα μήκοs
των 613 km από την NASA aTιS 24 Απριλίου 1990.
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Ζουμπουρλήs Πάνοs
Γ1 Γυμνασίου
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πατέρνα εξαππώθπκε ypnyopo στα σοκόκια, σε
σπίτια

και

γρόφτπκαν

Σμυρναίικα, δπμοτικό, ρεμπέτικα, κανταδόρικα,

Εθνικό εμΒατnΡlα, ακόμπ και πόnκεs, μαζούρκεs, Βαπσόκια και ταγκό,
ΠΟππό από τα οποία

αρχέs

του

αιώνα

είναι ανέκδοτα. Είναι χαρακτπριστικό ότι

unnpxov

γύρω

otlS

nατέΡνεs στπν

otlS 5000

Κωνσταντινούποππ,Aenvo και ΠειΡαlό, έναs αριθμόs εντuπωσιακόs,
γιατί σε σΧέσπ με ταν τότε πππθυσμό είχε τπν ίδια πυκνότπτα ανό
κόταlκα που έχαυν σnμερα τα πιόνα.
ΠαρόπΟ που δεν είναι παραδοσιακό Επππνlκό όργανο, πρέπει
να δοθεί ιστορικό δίκαιο στπ πατέρνα: Μεσουρόνπσε σε μια εποχι) που

δεν

ΣΕΛ

1S

_ _ _ _ .Yι(i J6a~~Lfα
ταΒέΡνεs, πανπγύρια και

ι

/ /

unnpxE γραμμόφωνο, ραδιόφωνο, στερεοφωνικό,

τπΠεόρασπ... κυρlαΠεκτlκό τίποτα. Ο κόσμαs μπορούσε να ακούσει
μουσlκι) μόνο σε κέντρα, γόμουs και πανπγύρια. Η μόνπ εναππακτικι)

πύσπ nτov

n πατέρνα, το μαζικό μέσο μουσlκns, με τπν οποία α κόσμοs

ψυχαγωγnθnκε,

Χόρεψε,

διασκέδασε,

τόνωσε

τπν

Εθνlκι)

του

συνείδπσπ, "όκουσε". Δεν είναι υΠεΡΒοπικό να παύμε ότι ένα σαΒαρό
καμμότl από τπ μουσlκι) μαs κππροναμιό είναι εππρεασμένο από τα

ακούσματα και

tlS τεχνlκέs δυνατότnτεs αυταύ ταυ αργόναυ, όπωs n

παραδασιακι) Evopxnoτpwon, το "μπαγπαμαδόκι",

n

χαρακτπριστικι)

τρίπια, το ρυθμικό μπόσο, οι διφωνίεs κ.Π.π.
Η

τερόστια

επlτuxία

tns

nατέΡναs αφειπόταν σε

2-3

«Φρόγκαυs» KWVOΤOVΤIVOunOnItEs,τον Τουρκόνι, τον Kαρμέ~~o και
τον Αρμόο, που το
μια γραμμι)

1855 έκαναν ένα δυνατό ξεκίνπμα, αργανώνανταs

nopoywyns

Ευρωπαϊκού πρατύπαυ και συνθέτονταs και

γρόφοντοs αξιόπογπ μουσlκn. Ήταν μια σωστι) επιπογι) τεχνικό και

χρονικό, διότι τα όργανο nτov φορπτό, δυνατό σε έντασπ, ππαύσιο
πχπτικό σαν μια μlκρι) opxnoτpo και δε χρειαζόταν Βιαμπχανlκι)

υπαδομι) για τπν κατασκευι) του. ΚυκπαφόρπσανnατέΡνεs από 33 έω$

42 "nnnKΤPO" και nnneuvov τα EpyootnplD, αl BlotExVIES και οι
μαθnτέs.

Ynnpxov δύο ομόδεs ειδlκοτnτων: αl πρώτοι - οι
''Οργανοποιοί''

-

"Σταμπαδόροl"

-

κατασκεύαζαν το

όργανο

και

οι

δεύτεροι

-

οι

έκαναν το τραγούδια. Γνωστό ονόματα: Τουρκόνl,

Αρμόα, Γεωργίου, Καρμέππο, Μπρίντιζι, ΤΡlποnlτσlώτns, ΠοnύκαΡπαs,
Παπανδρέου, Ντικρόν,

Ann Μπέπ, Ευθυμίου, Φωτίου, ... όνθρωπαl παυ

είχαντερόστια δόξα και αίγππ στπν κοινωνία tOUS.
Όταν κόποιοs ασχαππθεί με τπν κατασκευι) και τπ στόμπα

tnS

nατέΡναs αρχίζει σιγό-σιγό να ανακαπύπτεl τπ μεγαπαφυία, τ~α,;ιένία,

τα μερόκι, τπν αυταθυσία αυτών των ανθΡώ~παυ-σε;ΠΟΧέS παυ
δεν είχαν ούτε Βίδεs (tIS έφτlαχνΘν-μόνοl
μεγαΠούργπσαν.

Μέσα σε ένα αυταρχικό

tOUS από καρφιό)

καθεστώs

EpyoofoS με

ανύπαρκτπ πππραφόρπσπ, έφτιαξαν ακριΒέστατα όργανα που ακόμπ
και για εμόs σnμεΡα είναι μια ποπύ μεγόππ πρόκΠπσπ.
θεοδόσπs Κόνταs-Ζαυμπουρι'lιίs nόνοs,
Γ1

Γυμνασίου

ΟΚΑΝΑ: Ο ΟργανΙΘμόs Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
ιδρύθηκε με το Νόμο 2161/93 που ψηφίστηκε από το σύνολο του
ΚοινοβουλευτικούΣώματοs και η λειτουργίατου ξεκίνησετο 1995.
Είναι ένα αυτοδιοικούμενονομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που
τελείυπό την εποπτείατου ΥπουργείουΥγείαs και Πρόνοιαs.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο,ο ΟΚΑΝΑ έχει ws κύριουs
σκοπούs:

1) το σχεδιασμό, την προώθηση, το διυπουργικό συντονισμό κοι την
εφαρμογπ EeVIKns nOiIItIKnS σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία
και την αποκατόσταση των ουσιοεξαρτημένων ατόμων

2) τη μελέτη του προβλnματοs των ουσιοεξαρτπσεων σε εθνικό
επίπεδο, την παροχπ έγκυρων και εμπεριστατωμένων
πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση του κοινού
3) την ίδρυση και την αποτελεσματικι) λειτουργία κέντρων
πρόληψηs, θεραπευτικών μονάδων και κέντρων KOIVWVIKnS και
επαγγελματικns επανένταξηs.
Ο ΟΚΑΝΑ από την ίδρυσπ του έωs σπμερα επιδιώκει να ανταποκριθεί στο διττό του ρόλο

WS εθνικού συντονιστικού φορέα και
ws φορέα ανάπτυξηs υπηρεσιών και προγραμμάτων πρόληψηs, θεραπείαs και επανένταξηs.

Για τη χάραξη και το συντονισμό rnS EeVIKnS nOiIItIKnS γιο το ναρκωτικά, ο ΟΚΑΝΑ συνεργάζεται με φορείs rnS χώραs
(συναρμόδια υπουργεία, θεραπευτικά προγράμματα, τοπικι) αυτοδιοίκηση, πανεπιστημιακό ιδρύματα κ.ό.) καθώs και με
ευρωπαϊκούs και διεθνείs οργανισμούs (Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησηs Ναρκωτικών και Τοξικομανίαs EMCDDA, Ομάδα
Pompidou του Συμβουλίου rnS Ευρώπηs, Παγκόσμιο Οργόνωση Υγείαs, Οργονισμό Ηνωμένων Εθνών, κ.ό.) ενώ γιο τη μελέτη
του προβλnματοs των ναρκωτικών σε εθνικό επίπεδο, συνεργάζεται στενό με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσηs και
Πληροφόρησηs για τα Ναρκωτικό και την Τοξικομανία (ΕΚΤΕΠΝ).

Στον τομέα rnS πρόληψηs ο ΟΚΑΝΑ, σε συνεργασία με την τοπικι) αυτοδιοίκηση, έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο Κέντρων
Πρόληψηs σε όλη την Ελλάδα, ενώ παρόλληλα, αναπτύσσει ποικίλα προγράμματα στον τομέο rns θεραπείαs και rnS
KOIVWVIKnS επανένταξηs που καλύπτουν tIS διαφορετικέs ανόγκεs των εξαρτημένων ατόμων.

ΡΕΤΟ: Είναι ένα κέντρο απεξάρτησηs τοξικομανών και ξεκίνησε να δουλεύει σ' αυτόν"τον τομέα στην lσπανία πριν 17 χρόνιο.
Από τότε έχουν βoηθι'iσει πολλούs νέουs να ξεφύγουν από τα ναρκωτικά. Είναι ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο και χάρη στην

προσφορά των μελών κατόφεραν να συνεΧίσουν. Αυτοί που έχουν την ονάγκη να επικοινωνούν με το Κέντρο γίνοντοι κάθε μέρο

και πιο πολλοί και έτσι σιγό σιγά επεκτείνεται η δραστηριότητότous.

"

τι ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΡΕΤΟ"

Το "ΡΕΤΟ" είναι ένα κέντρο που βοηθόει αφιλοκερδώs "τον τοξικομανΠ. Είναι πρώην xpnarEs και έχουν πολύ διάθεση να
βoηθι'iσoυν νέουs και νέεs που είναι στο πρόβλημα. Είναι ένα χριστιανικό κέντρο όπου εμπιστεύονται το θεό. Έτσι βρπκαν τον
τρόπο να κόνουν στροφπ 1800 μοιρών στη ζωι'i τous και μια αληθινπ ελπίδα στην οποία στηρίζονται και για την οποία δίνουν μόχη
κάθεμέρα.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ

Να προσφέρει ένα κέντρο άμεσηs BoMEIOs όπου ο τοξικομανns θο μπορέσει να αποκατασταθεί σωματικά, ψυχικά, πνευματικά και
επίσηs να επανεντοχθεί στο φυσικό του περιβάλλον. Η βοπθεια πού προσφέρει βγαίνει από την κορδιά rous, μιάs και αυτοί πταν
κάποτε στην ίδια κατάσταση. Με την εμπειρία tOUS αυτπ θέλουν να προσφέρουν την ίδια ελπίδα που κι αυτοί κάποτε συνάντησαν.

Άλλα κέντρο αΠΟΤΟξίνωσηs ναρκωτικών είναι:

1) ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ "ΝΑΥΤΙΛΟΣ"
2) ΑΙ ,Β' ,Γ' και Δ' θεραπεuτlκέsΜονόδεsΑποκατάστασns
στο νοσοκομείοrns θεσσαλονίκns

,

3 ) Ανοικτό θεραπευτικό Πρόγραμμα Εφπβων ΑΝΑΔΥΣΗ
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ΠΡDΤΥΠΑ ΝΕΑ

ΕθΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοίσυμμοθητέs,

Η Κοινωνία, εξάλλου, έχει ανάγκn

Είμαι ιδιαίτερα Euruxns παυ μαυ δίνεται σιΊμερα η δυνατότnτα, σε

τous. Οι

αυτιΊν εδώ

οργανώσεls για

rnv

σnμασίαs, τα

αίθαυσα, να

μlλιΊσω για ένα θέμα Βαρύναυσαs

oos

δεν είναι όλλα από ταν εθελαντισμό. Οι

onoio

την

προστασία του

προγράμματα του ΔιΊμου γιο

αηόρων

επαφιΊ μαζί μου,

διεκπεραίωσn μεγάλων

τα καλοκαίρι που μαs πέρασε συμμετείχα

εθελοντέs και

rous

εθεilοντέs iιαμβάνουν μέροs σε μη

περισσότεροι από εσόs γνωρίζετε, ειδικότερα όσοι έχετε συχνιΊ

nws

ΣΕΛ

/ /

και

είναι

rn

rn

17

δράσn

κυΒερνπτικέs

ηεριΒάililοντοs, σε

σίτιση των αστέγων και των

πολλοί όσοι

Βοnθούν

αθλnτικών

εθελοντικά

orn

εκδnλώσεων, όnωs

οι

εθελοντικό στα πρόγραμμα «Χαμόγελο» που οργανώνει ο Δnμοs

ΟλυμπιακοίΑγώνεs. Οι άνθρωποι αυτοί ισοσκελίζουν rnv κρατική

μαs για

rn στnριξn των κακοποlnμένων παιδιών. Τα Βιώματά μου
από rnv εμπειρία αυτιΊ αποτέλεσαν αρωγούs στπν αναγνώριση
rns αξίαs του εθελοντισμού, ws npos rnv προσφορά του σε

αδιαφορία ιΊ,

αυτούs που έχουν πραγματικά ανόγκn, αλλό περισσότερο σε

καλλιεργούν το πνεύμα

εμένα τον ίδιο.

Βιώνονταs

Η συμμετοχιΊ μου στο πρόγραμμα περιλάμΒανε rnv καθnμερινn

συμμαθnτέs, αναπτύσσουν κοlνωνlκιΊ συνείδnσn και

εnαφn και επικοινωνία με τα άτυχα αυτά παιδιά, τα οποία μάθαιναν

αναλαμΒάνουν npwτoBouiIiEs για

ξανά, στα πλαίσια ταυ προγράμματοs, rnv ένναια και πράξn των

κοινωνικού ρατσισμού και

λέξεων «εμπιστοσύνη», «αililηilεγγύη», ακόμα και «ογάπη».

δικαιωμάτων. Προτάσσονταs το· κοινό καλό διασφαλίζουν

Παρατnρώνταs τα νο χαμογελούν πάλι, ύστερα από

αξιοκρατία και

{IS

τραγlκέs

tOUS εμπειρίεs, συνειδnταποίnσα πόσο σωτιΊρια μπορεί να αποΒεί
n εθελοντlκιΊ προσφορά, εκεί που n επιστnμn και τα φόρμακα
αποτυγχάνουν. Πέρα όμωs από το συγκεκριμένο πρόγραμμα,
αναλογιστείτε απλά πόσεs ανθρώπινεs ζωέs θα χόνονταν

rnv

ανlδlοτελιΊ συμΒολιΊ των «Γιατρών

xwpiS

σύνορα»

«Γιατρών του κόσμου» OΤIS χώρεs του Τρίτου κόσμαυ

niInYEiOEs

από

φυσlκέs

καταστροφέs.

Η

xwpiS
n των

n σε χώρεs

προσφορά

του

iows, αδυναμία, για rn φροντίδα των ευπαθών
ομάδων και rnv uiIonoinon μεγαλόπνοων έργων. Στα πλαίσια των
αργανώσεων

και

των

μοναδlκέs

rnv

ανθρωπιστικών

ouvεpyooios και

rns

εμπειρίεs.

Οι

προγραμμάτων

rns

αλλnλεγγύns,

εθελοντέs,

την

oyonnroi

καταποilέμηση του

ηροάσπιση των ανθρωπίνων

rnv

rnv

κοlνωνlκιΊ δlκαιοσύνn και, προσπαθώνταs να

πατάξουν rnv κοlνωνlκιΊ αδικία, δρουν npos rnv εδραίωσn rns
KOIVWVIKns ouvoxns και ευρυθμίαs.
Το στοιχεία, ωστόσο, που έχει, iows, rn μεγαλύτερn σnμασία τάσο
για τα άτομα όσο και για rnv κοινωνία, είναι n Evεpyonoinon που
επιφέρει n εθελοντικιΊ εργασία. Γιατί, όπωs καταλαΒαίνετε, τα
άτομα που ασχολούνται και λειτουργούν xwpis uorεpoBouiIiEs
για

το

κοινά

καλό

είναι

αυτά

που

προΒλnματίζονταl και

πρόΒλnμα,

εκάστοτε εξουσίαs. Ο εθελοντισμόs, δnλαδιl, συμΒάλλει oτnv

καθώs

πολυάριθμοι

εθελοντέs

κάθε

nλlκίαs

αντιστέκονται

ενnμερώνονταl,

εθελοντισμού αποτελεί, όμωs, και αντιστόθμισμα στο οικολογικό

otlS

oueOΙPEoiEs

rns

συμμετέχουν σε σχετικά προγράμματα, όπωs OΤIS αναδασώσεls

επαγρύπνnσn και πνευματlκιΊ

μετά

δεν αποτελούν παθnτικούs δέκτεs μnνυμάτων, δεν εφησυχάζουν

από

tlS

πυρκaγlέs,

tuoloenτonoinonrns
θα

ιΊθελα

ωστόσο

συντελώνταs

παράλλnλα

και

ornv

Kolvns γνώμns.
να

και

επιστιΊσω

αξιοσnμείωτο γεγονόs ότι

οι

rnv

προσοχιΊ

πια κερδισμέναl

στο

oos

μέσα από

rn

δεν

Evpnyopon

ετεροκατευθύνονται,

με

των ατόμων, τα οποία

αποτέλεσμα

να

μnν

μετατρέπονται ποτέ σε μάζα. Βρίσκονται, αντίθετα, σε πνευματlκιΊ

Evpnyopon

και

επαγρύπνnσn

και

δύνανται

ws noiIirEs

διαδικασία του εθελοντισμού είναι οι ίδιοι οι εθελοντέs. Μέσα από

δlεκδlκιΊσουν τα δικαιώματά

τα ανάλαγα πραγράμματο και

υποχρεώσεls tOUS. Αποτελούν, με αυτόν τον τρόπο, αυτό ακρlΒώs

κοlνωνlκέs

προσφορά τous

rnv

ομάδεs, οι εθελοντέs

δnμιουργικό, ξεφεύγονταs από

rnv

otlS

σχετικέs

αξιοποιούν το χρόνο
ανία

rns

rous

καθnμερινότητοs και

που ονομάζουμε «ενεργούs
Πριν κλείσω

rn

επιΒάλλει

εθελοντέs

δεν

δlασκέδασn και

rnv

εκτόνωσn

ws Kupiopxous

noilitEs»,

orIs

που θέτουν τα θεμέλια για

την εύρυθμn λειτουργία του δnμοκρατικού πολιτεύματοs.

αντιστέκονται στο κατευθυνόμενο σύστnμα που προσπαθεί να

rn

rous

και να αντοπεξέλθουν

να

σnμερινn μου ομιλία, πρέπει να επισnμάνω

γινόμαστε απά

nws
n από αίσθnμα
σύνολο n κάποιεs ομάδεs

λύπnσn

τρόπουs «ψυχαγωγίαs». Μέσω ταυ εθελοντισμαύ, όμωs, τα

ανωτεράτnταs απέναντι στο κοινωνικό

άτομα

του. ΕΒεilοντέs γινόμαστε μόνο αν μποραύμε να αναγνωρίσουμε

αξιοποιούν

tIS

εσωτερlκέs

tous

δυνάμεls για

την

υπερόσπισnτου κοινού καλού, ανακαλύπτονταsrnv nδύτnτα που

στα «μάτια»

μπορεί να αντλιΊσεl

καθίστατοl εφικτό να προσφέρουμε ουσιαστική Βοήθεια.

KOVEiS

από

θέτει. Και σε συνδυασμό με
ανθρωπιστικιΊ

rous

rnv

rnv

επίτευξn των στόχων που

ανlδlοτελιΊ προσφορά και

rnv

στάσn, οι εθελοντέs εξυψώνανταl nθlκά,

αποτελώνταs έτσι ένα αντιστάθμισμα oτnv

τον ωφελιμισμό που, δυστυχώs,

nelKn εξαχρείωσn
διέπει tlS KOlvwviES μαs.

του άilίloυ ένον οκόμη συνάνθρωπο. Μόνο τότε

ros ευχαριστώ.

και
Βσρ60ilόκη Δίίμηφα, Γ3 Λυκείου
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στπν

έχουν συνδεθεί με συνοισθι'ψοτο

αγάπns

aιopyns και έχουν εμπνεύσει

ανθρώπουs

δπμιουργία

μιαs

tOUS

ιδιαίτερns

γλώσσαs,

σnμειολογίαs.

Πάντοτε χρπσιμοποιαύντον

ανθρώπουs

ws

μέσο

για

να

και

μιαs

απά ιous

εκφράσαυν τα

συναισθπματά ιous ο έναs για ων άλλον. Γι' αυτά
άλλωστε οι

ερωτευμένοι τπν

μέρα

του

Αγίου

Βαλεντίνου δωρίζουν ένα μπουκέω με τριαντάφυλλα.

Αλλά

εκτόs

από

ων

έρωτα

και

τπν

αγάππ τα

τριαντάφυλλασυμβολίζουνκαι άλλα συναισθΠματα.Το

τι ακριβώs συμβολίζει το κάθε τριαντάφυλλοεξαρτάτοι
και από το χρώμα ωυ:
Κόκκινα: συμβολίζει τπν αγάππ, ω πάθοs και ων
σεβασμό.

nOiIMS

φορέs όταν ω τριαντάφυλλο είναι

σκουρόχρωμο δπλώνει θλίψπ.
Ροζ:

αντιπροσωπεύουν

έντονα

και

τρυφερά

συναισθπματα ενώ τα ανοιχτόχρωμα μπουμπούκια τπν

αγνότπτα. Ακόμα τα πιο σκούρα ροζ άνθπ εκφράζουν
κομψότπτο και ευτυχία.
~1ϊJW~@jg εκφράζουν τπν αγνότπτα και υπονοούν μια
καινούργια και ευχάριστπ αρχΠ. ΕξΌυ και

n

λευκπ

ανθοδέσμπ από τριαντάφυλλα aιouS γάμουs.

θυμίζουν ων πλιο και μεταφέρουν το μπνυμα

rns

αφθονίαs. Συμβολίζουν τπν ζεστασιά, τπν φιλία και

τπν φιλοξενία. Στπν βικτωριανπ εποχπ συνδέονταν με

ων φθόνο και τπν εμπάθεια.

ΠOΡΤOKαι'lί:

μεταφέρουν ω μπνυμα του πάθουs και

, νοl
,
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Ί nan lOI, ι.-aθ"",,'-έ,ζ
Ι'
•
J

Φέ.τος ε.ί~αστε.. ιrrnν Α' Λvι-ε.ίoυ fςαι απoιpaσίσα~ε.. να

αιΡΙε.ΡWσοv~ε..

Wa ~Ιfςpό άρθρο στις fςαθΙΙΥrιτΡΙε..ς που ε..ί~α~ε..
στgΛ\i~νάσιo ... 01 ανα~νrισε.ις ποΝΝέ.ς ... fςαι θα ~pε.ιαζό~ασταν
~ια οnόfςnιιΡIl ε.ιp1l~ε.pi6a Υια να τις αναΙPέfoυ~ε..I! ενδε..ιfςΤΙfςά,
θα πoυ~ε.. nίΥα ΝόΥια Υια πιν fςαθ~ίa1

είναι ~oνα6ι~rιl Aξέ.xαιrrnl...τpία oNόfςnllpa ~pόνια ~ας
ε.ί~ε.. ~aellτf.,ς ... Μας ανέ.ιlαμε.. από 6w6ε..f<,ιI ~p0vWv' fςαι fςατά πι
6ιάpfςε.ια ιIV1Wv' τwν ~ρόv'Wν ~ας ε..ί6ε.. να ~'1αnWνοv~ε.., να

αNflάζoυ~ε..,

να 'oIIpψάζoυ~ε.....

Mpαfςάfςoυ!

~ε.χwρίζε.ι

υπo~oνrι

έ.χε.ι...

που

ναι!! ~ιNά~ε.. Υια πιν fςυpία

Υια πι

τoυNά~ιστoν

~ε..τα6oτΙfςόπιτα
'1\iιpα

ξέfε.ι

fςαι

ότι

πιν

πις το

αναyvwρίζοv~ε..1 Με..τά πιν wpa πις παΡά60σιις 6ε..v έ.fε..vyε..
fςανε.ίς ~ε.. απορίε..ς!!! Μάς ~lIyoυσε.. fςαι πιν παpα~Ιfςprι
Nε..nτo~έfε.ιαl εί~αστε.. τv~ε.poί που έ.xoυ~ε. στο σ~oNε.ίo ~ας
σV~Πε.Ριflα~μάνοvrας fςαι τον fς. ΤΤρίιΡΠΙ - τους fςαNύτε.poυς
ΧΙΙ~ΙfςοVς!!
It fςυpία ΤΤίσπα!! ΜάΝιστα ... fςαι 11 6ε..v έ.xoυ~ε.. να πoυ~ε..

Υια ε..f<,dvll! Από πιν npwΠI ~έfα που ~πrιfςε.. ιrrnν τάξll ~ας,
Από πιν npwΠI ιΡορά που πιν αv'1lfςρίσα~ε.., fςαταNάμα~ε.. πwς
ε..ί~α~ε.. να fςάνoυ~ε.. ~ε.. ~ια fςaellyrιτpιa που ξέfε.ι να
προσεΥΥίζε..ι τους ~aellτέoς πις, Με.. το 6Ιfςό πις ~oνα6Ιfςό τρόπο
~ας έ..f<,ανε.. να αyαπrισoυ~ε.. τα αp~αία fςαι να fςατανorισoυ~ε. πι

~ptlι1ψόπιτα πις ε..f<,~άθιισιις τους. Κάθε.. ιΡορά που οι ~aellτf.,ς
πις fςoιτoύν πιν έ.v'6ε.ιξll «e.~it»

νου 11 ιΡράσll πις:

... συνε.ιp~Ιfςά

«.. ,πpoσταfςΤΙfςrι

τους ~~ε.ται στο

του 'εξε.ι~ι (ε.ξέf~o~αι)

από τπν φωτιά. Ακόμα δπλώνουν ενθουσιασμό και

έ-ξιτε.!!! ~II ~oυ πε.ίτε. πwς 6ε..v ε.ίναι αΠNrι αv'1lfςατάστασll ~ε.
NατινΙfςoυς ~αpafςτrιpε..ς!!». E:f';τός από το ~Giell~a, 11 πpoσo~rι πις

συναγωνίζονται το κόκκινα τριαντάφυλλα.

rιταν στρα~~wιι ιrrn συ~πε.pιιpopά ~ας ... '1\iιpα που ~'1αnWσα~ε.

ενόs ανεξέλεγκτου έρωτο καθώs είναι εμπνευσμένα

Μώβ: χρπσιμοποιούντοι για να δπλώσουν λατρεία και
σεβασμό. Συνδέονται και με «ων έρωτα με τπν πρώτπ
ματιά»!

Μπλε:

το

μπλε

τριαντάφυλλο

συμβολίζει

τπν

τελειότπτα. Καθώs μπλε τριαντάφυλλα είναι τεχνπτά
και όχι φυσικά, εκφράζει και τπν επιθυμία για ω
ανεκπλΠρωτο.

Πράσινα: θεωρούνται τα

μπεζ τριαντάφυλλα με

πράσινεs ανταύγειεs και δπλώνουν τπν αγνότπτο και
τπνγονιμότπτα και συνοδεύουντιs καλύτερεs ευχέs για
καλπ και γρπγορπ ανάρρωσπ.

Μαύρα: συμβολίζουν ω τέλοs και ων αποχαιρετισμό.
Στπν

πραγματικότπτα είναι

τριαντάφυλλα και

είναι

πολύ

σκούρα

κόκκινα

ιδανικά για ω τέλοs μιαs

σχέσns.

Πολυχρωμία: δωρίζονταs

ένα

μπουκέτο

με

τριαντάφυλλα διαφόρων χρωμάτων δεν εκφράζονται
ξεκάθαρα τα συναισθπματο μαs αλλά δείχνουμε σων
άωμο που τα έχουμε προσφέρει το ενδιαφέρον μαs.
Νίνου Κατερίνα, Γ2 Γυμνσσίου

σfςε.ιpτό~αστε. τις συ~μoυNέ.ς πις fςαι fςαταNαμαίνoυ~ε. πόσο 6ίfςΙO

ε.ίχε. fςι ας νε..vpιάζα~ε. τότε.!! ειΝ Ιfςpινά θα θέ.ιlα~ε. να πιν
ε.ίxα~ε. ξανά fςaellyrιτprGi ~ας ...

Κυρία

Σ-ταvrζοvρlll!!

εxoυ~ε.

Πε.Ράσε.ι

υΠέfoxε..ς

cmwf.,ς! lΞ:ίxε. npwτonoprafςf.,ς ι6έ.ε.ς Υια το ~Giell~Gi πις, πι
~oυσΙfςrι!!

Mε..τέ.Τpε..nε. το μαρε.τό,

~Giell~ιI πις ~oυσΙfςrις

σε.

ίσwς σε. άΝΝα σχοΝε.ία,

... anlleIVrι

απόnαvσll!

~ε.xwpIστrι

προσWΠΙfςόπιτα!! Μάς Νε.ίπε.ι πάρα ποΜ ..
lϊς fςαNVτε.pε..ς ε..vrvπWσε.ις ~ας έ.χε.ι αιprισε.ι fςαι

11

fςυpία

Kατwπό611!! Δύο χρόνια πιν ε.ίxα~ε. fςaellyrιτpIιI fςaι ο ~έ.θ060ς
6ι6ασfςαNίας

πις ε.ίναι

~oνα6Ιfςrιι

xpoνιf.,ς ~όνo fςαNf.,ς ανα~νrισε.ις

Σ.ε.. αυτf.,ς τις σxoNΙfςf.,ς
έ.xoυ~ε. από ε..f<,dvll .., fςαι

θυ~ό~αστε.. τον τρόπο που έ..f<,ανε. το ~άθlψα πις έ..f<,θuιις όΝο

fςαι πιο ε..νδιαιpέfoν Υια ~ας. Μας Νε.ίπε.ι τόσο ε..f<,dvll, όσο fςαι
ο τρόπος 6ι6aσfςαNίας πις!
KOpfςό~Uloυ Φw1'ε.ιvrι, Α' Λυfςε.ίoυ

~~
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Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΝΟΥΝ
ΧΩΡΙΣ ΦΑΓΗΤΟΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ θΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ
ΟΙ ΑΝθΡΩΠΟι.

ΕΙΚΟΣΙ

ΟΚΤΩ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΑΝθΡΩΠΟI ΠΕθΑIΝΟΥΝ

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ, ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝΚΑΙ ΝΕΡΟΥ.
ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΟΜΑΣΤΕΑΛΛΑ ΔΕΝ
ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔIΟΡθΩΣΟΥΜΕ.

Με τον όρο φτώχεια αναφερόμαστεγενικά στnν_αlκαναμlκήEKEivn
κατάστοσn, που χαρακτnρίζετοl από έππειψn επαρκών πόρων για tnv IKavonoinan Βασικών ανθρώπινων αναγκών, όπου n έννοια των
Βασικών αναγκών μπορείνα διαφέρει από άτομο σε άτομο και από χώρα σεχώρα.Έται n έννοια rns φτώχειαs επιδέχεται δύο ορισμών:

.YnS σπόιiυτπ φτώχεια ορίζεται το ποσοστό του ππnθυσμού που ζει με πιγότερο από ένα καθορισμένοποσό δοπαρίων rnv nμέρα. Η
δnμοφιπέστερnστατιστική του είδαυs (που χρnσιμοποιείτοlκοι οπό tnv Πογκόσμια Τράπεζα), είναι το ποσοστό του ππnθυσμού που
ζει με πιγότερο από ένα δοπάριο rnv nμέρα. Ιδανικό ποσοστό απόπυτns φτώχειαs είναι το 0%. Ο συγκεκριμένοs ορισμόs
χρnσιμοποιείταlπερισσότεροatIS αναπτυσσόμενεs χώρεs .
.7'ns σχεrιKΓι φτώχεια ορίζεται το ποσοστό των ατόμων σε μια χώρα που ζουν με εισόδnμα κατώτερο ενόs συγκεκριμένουποσοστού
του μέσου εισοδήματοs (auvilews 50%) arnv χώρα. Δnπαδn αν το ποσοστό είναι 50% και το μέσο εισόδnμα 10.000 δοπάρια, ο
δείκτns φτώχειαs είναι ο αριθμόs ατόμων που ζουν με πιγότερο από 5.000 δοπάρια ετnσίωs,δlαιρεμένοsδια τον συνοπικό πΠnθυσμό.
Ο ορισμόs του ποσοστού του μέσου εισοδnματοs διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η σχετική φτώχεια είναι και ο πιο συχνά
χρnσιμοποιούμενοs όροs
φrώχειαs.
Η

atlS στατιστικέs των ανεπτυγμένων χωρών όπου και ποπύ συχνά παρεξnγείταl ws δείκτns απόιiυrns

axEtIKn φτώχεια μεταξύ χωρών στον κόσμο είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο. Πριν 250 χρόνια όπεs οι χώρεs στον κόσμο

είχαν περίπου το ίδιο εισόδπμα. Ουσιαστικά όποι οι άνθρωποι γεννιόντουσανστον μόχθο rns aYPOtIKnS ζωns, ζούσαν έναν σύντομα
και επίπονο Βίο και πέθαιναν πριν τα 50 τous. Όμωs χάρn σων Βιομnχανlκn επανάστασn, κάποιεs Χώρεs με πρώτn rnv Αγγπία,
ποππαππασίασαντρομακτικάτο εισόδnμαΤOUS:OaO n επανάστασn εξαππωνόταν στον κόσμο, άππεs χώρεs,
aγynIKn κυριαρχία ανέΒnκαν και αυτέs σων σκάπα

KupiwS ευρωπαϊκέs n υπά

tnS ανάπτυξns. Σnμερα περίπου 1,2 δls άνθρωπαl έχουν ανέΒει ποπύ ψnΠά. Οι
1 δls άνθρωποι είναι σε Βαθιά φτώχεια xwpis

υπόπΟIΠΟI όμωs έχαυν μείνει για διάφορουs πόγουs αρκετά πιο πίσω. Και περίπου
εππίδεs BEnriwans.

Γιώργοs Τσσκίρns, Β'2 Γυμνασίου
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έχει τύχει, έστω μία φορά, τα εισερχόμενά
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να πάρουμε αυτό ΈΟ πράγραμμα rns άιiιins εroιΡίαs, που είναι

aas να είναι φορτωμένα με μnνύματα, όπωs το παρακάτω:
ro σrείιiειs σε πενπνro φίιiαυs σαυ, θα έχειs εφτά χρόνια

απεριόρισro. Κοι είναι πoιiύ πιο φθπνό. Αφού

Koιins rύχns. Αν το σrείιiειs μάνο σε πέντε, θα πεθάνετε άιioι

nιiεκrpανικέs εγκυκιiοπαίδειεs.

μαζί. Αν

-Συμφωνώ μαζί σου! θα πάω αύριο να ζπτπσω τπν προσφορά.

Αν

ro

σrείιiειs σε δέκα, δεν θα

διαγράψειs μεrά τπν ανάγνωσπ,

γίνει τίποro. Αν

ro

θα πεθάνειs τπν επόμενπ

μέρα.

aas

έχει έρθει ένα παρόμοιο μήνυμα. Σύμφωνα

με μία μlκρn έρευνα που έκανα, το

12,5% θα το έστεπνε σε 50, το
6,25 % σε 1Ο, το 12,5% σε 5 και το 68,75% θα το διέγραφε. Και,
σίγουρα, KaVEiS ΔΕΝ θα πέθαινε rnv επόμενn μέρα από το μnνυμα.
Ένα πράγμα, όμωs πρέπει να καταπάΒουν, αυτοί που θα το

προωθούσαν. ΔΕΝ

μπορεί ένα

ταχυδρομείου να αππάξεl

δύναμn μία

rn

γράμμα

nπεκφονlκού

ζωn μαs. ΔΕΝ έχει τόσn μεγάπn

annn γραμματασειρά, πίγα pixels arnv οθόνn μαs.

Αππώs από κάπου δεν θα ξεκίνnσε το μnνυμα; Αυτό που πάΒατε

xeEs στο κινnτό aas, n πριν από πίγο καιρό στον unOnoylarn aas;
Αυτά τα μnνύματα ξεκινούν το ταξίδι τous από μία εταιρία
δεν

βάζουν

Αυτπ που είδαμε στπ διαφπμισπ!

n αυτόs ο διάπογοs στο μυαπό aas:
Σίγουρα

για

rous

rόσεs εργασίεs σro σχαιiείo, πρέπει να μπαίνει συνέχεια σε

internet, n για ποπύ φθnνά μnνύματα για το κινnτό. Παπιά, που
unnpxav τα κινnτά και οι υποπογιστέs, αυτό γινόταν με τα

γράμματα!

Έταl ,ποιπόν, στέπνουν μερικά μnνύματα για να

πρέπει να πάρω έναν καινούριο αριθμό στπν άιiιiπ εrαιpία.
Είναι

φθπνότεΡΠ

και

δεν

θα

χρειάζεroι

να

ξοδεύω μια

περιουσία για μονάδεs σro κινπτό. Δεν θα χρειάζεroι να ιiέω

άιiιio ψέμαro arous γονείs μου.
Τώρα για να δούμε τι καταφέραμε:

1.έχετε πει ένα ψέμα oτauS yaVEiS

aaS. Τι ωραία που θα είναι όταν

το ανακαπύψουν, ε;

2.n εταιρία κέρδισε έναν ακόμα πεπάτn, γιατί αππώs αl yaVEiS aaS·
n, αντίστοιχα, EaEiS- δεν είδαν τα μικρά γράμματα, παυ μιπούσαν
για rn διππασίασnrns τιμns μετά ΤOUS έξι μnνεs!
Έται ξαναγυρνάμε oτnv εταιρία. Με αυτό τον τρόπο, όπο
και περισσότεροι αποφασίζουν να αππάξουν

rn

σύνδεσn του

internet.
Ακόμα και αν το

internet είναι απεριόριστο n τα μnνύματα

εκμεταππευτούνότι κάποιοι πιστεύουν ,αππώs, σων τύΧπ. Αυτοί

απεριόριστα, κάποιοs πόγοs δεν θα υπάρχει; Αυτόs ο πόγοs είναι:

τα προωθούνaτous φίπουs ΤOUS και πάνε παντού...

για να υπάρχει πάντα μία «μόδα», έναs πόγοs να έχεls

Μα, γιατίνα το κάνουν; Δεν μαs ξέρουν καν και μαs μισούν;

facebook, mai Ι n κινnτό.

msn,

Σίγουρα, πάντωs, ΟΧΙ επεlδιl θέπουν να μειώσουν το

Τι πέτε τώρα; θα τous αφnσουμε να διππασιάζουν τous

φαινόμενο rns τεράστιαs αύξnσns των ανθρώπων arn rn! Αππώs

πεπάτεs τous κάθε χρόνο, μόνο από τα μnνύματα προώθnσns; Δε

γιατί όπα γίνανται για τα χρnματα. Και γιατί στα σπίτι aas, μετά από

νομίζω. Τώρα ξανασκεφτείτε: θα

αμέτρnτεs npowenaEls, θα υπάρξει αυτόs ο διάπογοs ανάμεσα

Πέγαμε; Νομίζω ότι n απάντnσn είναι αυτονόnτn ...

npowBnaaE το μnνυμα που

aτous γονείs aas:

-Νομίζω άrι ο γιόs μαs χρπσιμοποιεί πoιiύ ro

internet. Πρέπει

Ιωάννα- Χριστίνα Χατζπθεο60σίουΑ'2 Γυμνασίου
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ΔΗΜΗΤΡΑ Χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ ΛΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΤΗ ΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣιον - ΛΥΚΕιον ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ

γΊ.α τη cπόση

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΚΑΘΩΣ

τωv- μαθnτών

ΚΑΙ

ΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

QJ.,tvavτ.l.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ
ΜΕ

ΤΙΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΙΩΝ

ΓΙΑ

ΤΙΣ

ΣνΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣΣΧΕΣΕΙΣ.

CΠO\T καθnμεΡl.vό
τρόπο ζωns
206
ΜΑΘΗΤΕΣ

ΔΕΙΓΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

αποτελέσματα σχετικά με την επιλογή έτοιμου
φαγητού ως γεύμα. Το 56% των αγοριών και το 62%

Σχετικά με τη συχνάτητα ενασχόλησης με ένα
άθλημα, η απόκλιση ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια

των κοριτσιών δήλωσαν πως σπάνια το γεύμα τους
είναι έτοιμο φαγητό.

είναι αρκετά μεγάλη.

Το 42%των αγοριών λυκείου-γυμνασίου δήλωσαν ότι
αθλούνται καθημερινά σε αντίθεση με το ποσοστό
των κοριτσιών που μόλις αγγίζει το

/ /

14 %.

Αγόρια και κορίτσια σε ποσοστό 64% και 73%
αντίστοιχα, χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μέσο
μεταφοράς για αποστάσεις που μπορούν να
διανυθούν ... περπατώντας. Τα αποτελέσματα
αναδεικνύουν το σύγχρονο τρόπο ζωής στις
μεγαλουπόλεις, όπου όχι μόνο είναι ελλιπής η
φυσική άθληση αλλά και κυριαρχεί η ενασχόληση με
τον υπολογιστή ως βασικό μέσο ψυχαγωγίας. Μόλις
το 18% των ερωτηθέντων κοριτσιών δήλωσε πως
δεν ασχολείται καθόλου με τον υπολογιστή και το
ποσοστό των αγοριών κυμαίνεται στα ίδια περίπου
επίπεδα, 13%.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι τα ποσοστά στην
απάντηση: "ασχολούμαι αρκετά με τον Η/Υ" δε
διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στα δυο φύλα - 59%
τα κορίτσια και 60% τα αγόρια-γεγονός που δείχνει
πως και το γυναικείο φύλο ελκύεται πλέον σε μεγάλο

βαθμό από τις νέες τεχνολογίες, πράγμα που δε
συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια σύμφωνα με
μελέτες.

Ένα άλλο θέμα που έθιξε η έρευνα ήταν αυτό της
οικογενειακής ζωής .Τα αποτελέσματα στην
περίπτωση αυτή δείχνουν πως το 20% των
ερωτηθέντων σπάνια γευματίζουν με όλα τα μέλη της
οικογένειας.

Επιπρόσθετα, άξια προβληματισμού είναι τα

Οι απαντήσεις των μαθητών δείχνουν πως
ορισμένες παραδοσιακές συνήθειες της ελληνικής
οικογένειας όπως αυτή του "σπιτικού φαγητού",
διατηρούνται ακόμη ...
Χωρίς ουσιαστική απόκλιση είναι και τα ποσοστά
για το πόσες ώρες συγκεντρώνεται όλη η οικογένεια
καθημερινά. Το 36% κοριτσιών και το 30% των

αγοριών απάντησαν ότι βρίσκεται όλη η οικογένεια
μαζί 3-4 ώρες την ημέρα. Αν εξαιρέσουμε το
νυχτερινό ύπνο, οι ώρες είναι πραγματικά
ελάχιστες ... Οι οικογενειακές στιγμές χάνονται κάτω
από το βάρος των αυξημένων υποχρεώσεων της
σύγχρονης ζωής ...

Τέλος, όσο αφορά τις εξορμήσεις στο φυσικό
περιβάλλον, μόλις το

14% των κοριτσιών και το 15%
αγοριών δήλωσαν πως τις πραγματοποιούν πολύ
συχνά. Πολύ μικρό ποσοστό ειδικά για μια χώρα με
ασύγκριτη φυσική ομορφιά και με πολλές επιλογές
για αποδράσει ς από τη ... τσιμεντούπολη.
... Η ζυγαριά; ... από τη μια πλευρά: άγχος, καθιστική
ζωή, καταναλωτισμός, αποχαύνωση, αποξένωση ...
και από την άλλη: ηρεμία, υγιές σώμα, κοινωνικές
σχέσεις, οικογενειακές στιγμές, ομορφιά της
φύσης ... Η επιλογή ... δική μας!!!
Ερευνητική ομάδα:Α" Λυκείου,τμήμαΨυχολογlας
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γεωργία ΠΙσπα

ΠΟΣΟ ΙΥΧΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΩΣ ΓΕΥΜΑ
ΕΤΟΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ;

• 1 -2

εβδομάδα

• 3 -4 εβδομάδα
σπάνια

~J1rJJ.PEYNA

Ι

·ΥΝΑ ΓΙ

Ε

ΔικΑΙ9.ΜΑτΑ ΤΟΥ πΑ.

Τ

.l-r,

·t.

αφορμι) δόθπκε στο ππαίσιο του μαθnματοs rns Λογοτεχνίαs,για τα παιδιά rns Β' Γυμνασίου, με τπ διδασκαπία
του noIfIμaτos «Για ένα παιδί που κοψάται», rns Δ. ΧριστοδούΠου. Η συζnτnσn για τα δικαιώματα του παιδιού
μεταφέρθπκεκαι στο μάθπμα rns Γnώσσαs, καθώs υπάρχει σχετικι) άσκπσπ στο σχοπικό βιβΠία. Σκεφτnκαμε,πώs
μέσα από μια μικρι) και ... ερασιτεχνικι) έρευνα τα παιδιά θα μπορέσουν να μάθουν Πίγο περισσότερο για το θέμα. Σε
αυτι) μαs τπν πρασπάθεια ζnτnσαμε τπ συνδρομι) των γονιών.

Συγκεντρώσαμετεπικά 46 ερωτπματοπόγια,τα μισά περίπου συμπππρωμένααπό μαθnτέs, τα υπόποιπα από γονείs.
Κι αυτό, γιατί θέπαμε να συγκρίναυμε rIS anavrnaEIs των μεγαπύτερων (με χρονοπογία γέννnσns πριν το 1980) με
αυτέs των νεότερωνμαθπτών μαs.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

rt't tV't Y'tI$"I Υαι.ι

Οι ηερισσότεροl ερωτηθέντε5 δηίlώνoυν ορκετό ενημερωμένοι
για το θέμα

(60,87%).

αγγίζει το

ΝύΧτα. Η κίvπση αραιή στη λεωφόρο.
lΙ1ες στο κλειστό, το φωτισμένο ερΥοστάσlο,
91 μηχανές αποσταμένες μα άΥρυπνες,

Αν μόίlιστα προσθέσουμε και όσου5

νιώθουν «πoίlύ ενημερωμένοι», το

συνOίlΙKό του5 ποσοστό

75,4%.

Είναι κοινι) διαπίστωσπ

( 63%)

Επιβλέπουν σαν άκακοι ΥίΥαντες

ότι τα δικαιώματα των παιδιών

Τον ύπνο του μΙΚρού.

παραβιάζονταιτόσο OΤIS χώρεs του nεγόμενουΤρίτου κόσμου όσο
και

arIS χώρεs

του (δικού μαs) αναπτυγμένου κόσμου.

Οι περισσότεροι από

IOUS ερωτnθέντεs (82,6%)

ΣτρlμωΥμένος Κοντά στη σκάρα Του ατμού,
lΙ1ε Του αδελφού Του το παλτό σκεπασμένος,
Ξεκουράζεται.

θεωρούν ότι το

είlίlηνΙKό κράτοs δεν έχει ίιάΒεl τα αποραίτητα μέτρα για τπν

προστασίατων δικαιωμάτωντων παιδιών.

Όλη τη μέρα δουλεύει στα φανάρια
Σκουπίζει τζάμια βιαστικά με το κόΚΚινο.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η νεότερη γενιά δηίlώνει ότι έχει ενημερωθεί για τα δικαιώματα
του παιδιού, κυρίωs από το σχoίlείo (σε ποσοστά

54,55%)

ΕισΠΡάττει κέρματα ή την εύλΟΥη αΥανάκτπση.

και

Περιμένει το επόμενο φανάρι.
Τίμια κερδίζει έτσι και Ψωμί
Και το μερίδιο Του νυχτοφύλακα,

δευτερευόντωsοπό τα ΜΜΕ (18,18%).
Αντίθετα, οι

μεγαίlύτερOI δηίlώνoυν ότι

η

κύρια

t:. α ιr 4τ't'

πηγή

ενημέρωσήs του5 γιο το θέμα είναι τα ΜΜΕ (σε ποσοστό
ποnύ μικρότερο ποσοστό, το

Που Τον αφήνει να Κοιμάται εκεί μέσα.
Τα XIOVΙσμένα βουνά Τπς πατρίδας Του,

54,17%) και δευτερευόντωs, σε
σχοnείο (16,67%).

Τα χέρια της μάνας Του Που τύλlΥαν Υύρω Του

Τει'ιικά, το σχοι'ιείο, σντσποκρίνεωι οπ' ά,rι φοίνεται σων

Γυναίκειο μαντίλι για το κρύο,

εKπαιδευrιKάroυ ράι'ιο, roυι'ιάχισωνσε ένα βαθμό.

ΤΟ δάσΚαλο Που Πλπρωνότανε με γάλα.

Το δικαίωμαπου «ψηφίστηκε»ως σημαντικότερο,με
μεγάλο μάλισταποσοστό (78%) αναφέρει:
«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα προστασίας από κάθε

lΙ1όλlς θυμάται.

Θυμάται κάτι ελ/ηVΙKά από το στόμα του,
Που τώρα εδώ αΚούΥονταl αλ/ιώτικα.

μορφής κακομεταχείριση: βία, παραμέληση,
κακοποίηση (σωματική, λεκτική, ψυχολογική,
σεξουαλική) και εκμετάλλευση, μέσα και έξω από την

Όχι σαν βότσαλα Υυαλιστερά μεγάλης θάλασσας,

Όχι σαν Ποδοβολητό Του αλόγου
Ενός ανίκητου στρατηλάτη.

οικογένεια».
Σε αυτό συμφωνούν η παλιότερη με τη νεότερη γενιά.

Αλλά να, σαν τα κέρματα στην τσέηη,

• Αυτό που ξεχώρισε ως 2' σημαντικότερα, επίσης

Σαν το φτύσιμο στο βλέμμα Του πελάτη.
Καμιά φορά πιο εγκάρδια

και από τις δύο κατηγαρίες ερωτηθέντων, είναι το
δικαίωμα που αναφέρεται στην εξασφάλιση ενός
ικανοποιητικούπεριβάλλοντοςανάπτυξης, για κάθε

Σαν τούτο δω το βουητό της σΚάρας,

ΠΟύ όλο ανεβάζει το θερμό ατμό.

παιδί, τόσο σε υλικό όσο και σε συναισθηματικό
πνευματικό επίπεδο.

• Διαφοροποίηση παρατηρείται, ωστόσο, στο 3'
κατά σειρά σπουδαιότητας δικαίωμα: οι μεγαλύτεροι
επέλεξαν το δικαίωμα που σχετίζεται με την

οικονομική εκμετάλλευσητων παιδιών ενώ οι
νεότεροι εκείνο που αναφέρεται στην ισότητα και την
εξάλειψη των διακρίσεων.
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Η ερώτηση ηου δυσKόι'lεψε ηερισσότερο τous ερωτηθέντεs nτov η εξns: ((Από το έντυπο που σαs έχει δοθεί να εΠΙilέξετε ένα
δικαίωμαπου θεωρείτεότι αφορόπερισσότεροεσόs ιi κάποιο άταμο από το οικογενειακόσαs πεΡι{JάililονJJ.
Εδώ, τέσσερο άτομο δεν οπάντησον KOθάι'lOυ, ενώ το 2 δlκοιώμοτα που επlι'lέχτηKαν περισσότερεs φορέs, τάσο απά τous
μεγαι'lύτερουs άσο και απά τous μlκράτερουs, είναι:

.?'Το δικοίωμο των παιδιώννα εκφράζουν τη γνώμη tOUS και oucn να ι'ιαμβάνετοl υπόψη για αποφάσεls που το αφορούν και
ιfI? Το δικαίωμα των παιδιών στην ανάπαυαη και ατην ψυχαγωγία.
Αυτό ro τεilευταίο μόilιστα προτιμι'ιθηκε iιίγο περισσότερο οπό rous νεότερουs, κάτι που μάililον φονερώνει την πίεση που
νιώθουν όrι υφίστανται οι νέοι σι'ιμερο από την έiιiιειψη χρόνου, που αφορά, εκτόs από fOUS
εργαζόμενουs,και rous μαθητέs...
Ει'ιπίδα μαs είναι, μέσα απά τη συζnτηαη για το φι'lέγoν αυτό ζnτημα, να εγείρουμε το
ενδιαφέρον των μαθητών μαs για

{IS περιπτώσειs nopoBίoonS των δικαιωμάτων των παιδιών σε

άι'lo τον κάσμο, και στην ίδια τη χώρα μαs. Ίσωs, μέσα από την αναπάφευκτη σύγκριση που τα

παιδιά θα κάνουν με τη δlκn ΤOUS ασφαι'ln και άνετη ζωn, αισθανθούν το μέγεθοs

αδlκιαs που

tnS

' " ')Ύ;."
'\.. \ '\

πι'lnπει αθώεs ψυχέs συνOμηι'lίKων rous και θει'lnσουν μεγαι'lώνοντοs να ανατρέψουν outn την

Snι Τ

ι""
"

αδικία ...

Νάσια Κατωπόδη

-

Βιργινία Xρυσαυι'lόKη

Φιλόλογοl Β' Γυμνασίου

Σ~~'4crt\ Wl4 1'4 'IΙC41ι1ι~41'4 1'oU η41510~
Πσρσκάτω

θα

{JpEIS ορισμένα

από

τα

δικαιώματα

που

περιέχονται στπ ΣύμΡσσπ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

κακομεταχείριση: βία, παραμέι'ιηση, κακοποίηση (σωματικn,

ι'ιεκτικn, ψυχΟι'lογlκn, σεξουαι'llκn) και εKμετάι'lι'lευση, μέσα
και έξω απά την οικογένεια.

1.

Όι'ια τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστοτεύονταl
απά

διακρίσεls

γι'lώσσαs,
νομlκns

ι'ιάγω

θρησκείαs,
κοτάστασηs

φυι'lns,

χρώματοs,

πεποιθnσεων,

KotGywyns,
των

ίδιων

φύι'loυ,

n

μει'lών

tns

οlκογένειάstous.

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ταυτάτητο, δηι'lαδι'\ σε

ένα άνομα, επώνυμο και ιθαγένεια.

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μην αποχωρίζονται απά
ΤOUS γονείs

tOUS,

εκτάs

αν αυτά γίνετοl

με

KOlvn
απάφαση των γονέων n ύστερα απά απάφαση tnS
ΠΟι'llτείαs, επεlδι1 αl γονείs τα παραμει'loύν n τα
κοκομετοχειρίζοντοι.

6.

τous, έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη και

tlS

απάψεls τous σε θέματο που τα αφορούν. Οι ενnι'llκεs
ι'ιαμβάνουν υπόψη τη γνώμη ΤOUS

πριν

πάρουν αποφάσεls γι' αυτά.

7.

Τα

παιδιά

έχουν

Κονείs δεν

δικαίωμα

να

εκφράζουν

tlS

μπορεί να

επεμβαίνει αυθαίρετο στην

lδιωτικn ζωn των ποιδιών, στην οlκαγένεlα, την κατοικία
και την υπάι'lηψn τous.
Τα

παιδιά

έχουν

ενημέρωσηs

13. Τα

επιμάρφωση, ώστε να

δικαίωμα

(εφημερίδεs,

παιδιά έχουν δικαίωμα

στην

IGrpIKn

περίθαι'lψη

και

φροντίδα, τous εμβοι'llασμούs, τη νoσηι'lεία, κ.ι'ιπ.

14:0τον η οικογένεια δεν μπορεί να φροντίσει ένα παιδί, τότε η
υιοθεσία, η φΙι'loξενία σε ανάδοχη οικογένεια

n

σε ίδρυμα,

που πρέπει να σέβοντοl nι'lnpws το δικαιώματά του.
15:0ι'lα το παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, σύμφωνα με

tlS

ανάγκεs και

παίρνει

tlS

lδlαlτερότητέs τous. Το κράτοs πρέπει να

μέτρα ώστε το

παιδιά να γράφονται

διακάπτουν στο σxoι'lείo, να αναπτύσσουν

{IS

και να

μη

ικανάτητεs και

την προσωπικότητά τous. Τα πειθαρχικά μέτρα δεν πρέπει να
πρoσβάι'lι'loυν την αξιοπρέπεια των μαθητών.
παιδιά έχουν δικαίωμα στην ανάπαυση, στο παιχνίδι και

την ψυχαγωγία.

17. Τα

παιδιά πρέπει να προστατεύονται απά κάθε μορφns

οlκονομlκn

εKμετάι'lι'lευση

(επαιτεία,

εκπάρνευση,

πορνογραφία, δoυι'lεμπάρlO, κ.ι'ιπ.) Έχουν άμωs δικαίωμα

πράσβασηs
ραδιάφωνο,

με την ηι'lΙKία, το είδοs εργασίαs, το ωράριο, κ.ι'ιπ ..

18. Τα

n την αι'lι'lηι'loγραφία τous, ούτε να πρoσβάι'lι'lεl την tIμn
9.

φροντίδα, εκπαίδευση και

στην εργασία με ασφάι'lιση και υπά προϋποθέσεls, ανάι'loγα

θρησκευτlκέsn άι'lι'lεs πεποιθnσεls tous.

8.

ηαιδιά με εlδlκέs ανάγκεs έχουν δικαίωμα στη δωρεάν

ειδlκn

16. Τα

Όι'ια τα ποιδιά, oνάι'loγα με την ηι'llKία και την ωριμάτητά

πρέπει να

12. Τα

ΠOι'llτε[α αναι'lαμβάνεl τη φροντίδα roυ με θεσμούs άπωs η

4. Τα παιδιά πρέπει να μεγαι'lώνoυν σε ένα περlβάι'lι'lOν
που tOUS παρέχει τα αναγκαία υι'llKά αγαθά (στέγη,
ρούχα, τροφι1) και δlασφαι'lίζει τη σωματικn, VOntlKn,
συναισθηματικn και KOIVWVIKn ΤOUS ανάπτυξη.
5.

παιδιά που προέρχοντοl από ξένη χώρα έχουν δικαίωμα

φροντίδαs και προστασίαs.

απoι'lαμβάνoυν ισότιμη και αξιοπρεπn ζωn.

2. Το συμφέρον του ποιδιού πρέπει νο ι'ιομβάνετοl υπόψη
σε άι'lεs tIS οποφάσεls που ro αφορούν.
3.

11. Τα

στα

μέσα

τηι'lεάραση,

ηι'lεKΤΡOνΙKά μέσα) αι'lι'lά πρέπει και να προστατεύονται
απά tIS αρνητlκέs επιδράσεls τous.

10. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα προστοσίαs απά κάθε μορφns

παιδιά που είτε το ίδια είτε μέι'ιη

tns

οlκογένεlάs τous

κάνουν xpnon ναρκωτικών n άι'lι'lων ουσιών που ΠΡOKαι'lOύν
εξάρτηση έχουν δικαίωμα κατάι'lι'lηι'lηs υποστnριξηs.

19. Τα

παιδιά

που

συι'lι'lαμβάνOνταl και

δικάζοντοι

έχουν

δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμά
στην ιδιωτικn ΤOUS ζωn, να ενημερώνονται αναι'lυΤΙKά από tlS
Αρχέs σε KotOVOntn γι'lώσσα και να έχουν νομlκn βοι1θεlα. Σε
περίπτωση που είναι αποι'lύτωs απαραίτητη η κράτησn tOUS, ι
outn πρέπει να γίνετοl χωριστά από ενnι'lικα άτομα και με
σεβασμά στην προσωπικάτητοκαι tlS ανάγκεs τous.

ΠΗΓΗ: Ο

ruvnyOPOS του Παιδιού

Duvεvτεύξεls

Κ[]ΣΤΑΣ 8ΑΝ[]Σ
Ο

κ. Κώσταs θόναs, Οίlυμπιανίκηs στην ΕίιίιηναρωμαΊ'κή Πόίlη

στα Σίδνεϊ

2000,

επισκέφτηκετα Πρότυπα Αθηνών και συναμίίlησεμε

touS μαθητέs tnS Γ' γυμνασίαυ.
-Πείτεμαs ένα σύνταμαβιαγραφικό uaS.
-Κατάγαμαι απ' τπν Καρδίτσα, από ένα αρεινό χωριό των Αγράφων:Εζπσα μέΧρι

8 ετών εκεί στα Βαυνά και μετά κατεΒπκαμε στπν Καρδίτσα. Ππγα tIS μισέs τάξειs
ταυ Δπματικαύ, Γυμνάσια και Λύκεια στπν Καρδίτσα. ΑναδείΧθπκα npwτoennrns
Ελλάδαs ΕφΠΒων. Τότε υππρχε α νόμαs παυ επέτρεπε να μπειs στπ Γυμναστικι'>
Ακαδπμία

να

σπαυδάσειs

χωρίs

εξετάσειs

ws npwraennrns

Ελλόδαs.

Σπαύδασα στα ΤΕΦΑΑ eEcrcronoviKns, μετά ππγα φαντάραs στα Διδυμότειχα.
Ταυτόχρανα, ότσν ππγα στπ θεσσαλανίκπ μππκα και στο κλιμάκια στπ πραεθνικι'>
αμάδα rns πάλns. Ξεκίνπσα τπν ελλπναρωμα"ίκι'> στα σύλλαγα μαυ στπν
Καρδίτσα, 14 ετών. Τα 1993 πμαυν 20 χρανών, τώρα είμαι 38. Γεννι1θπκα το
1973. Αναδείχθπκα παγκόσμιαs npwroennrns νέων στο Παγκάσμια
πρωτάθλπμα rns Aenvos. Μετά μππκα κανανικά στπν Εθνικι'> αμάδα:Εκανα μια
παρεία μεγάλπ ... Αναδείχθπκα npwτoennrns Ευρώπns τα 1997, Μεσαγειονίκns,
δεύτεροs στπν Ολυμπιάδα Ενόπλων Δυνόμεων το '99, Ολυμπιονίκns στο Σίδνε"ί
το 2000, MEcroYEIovJKns δεύτεροs το 2001 ... και σταμάτπσα το 2004.
TcnEuroios μου αγώναs πτον το 2007 στο Πανελλπνιο πρωτάθλπμα,που πλέον
στομάτπσα οριστικά και από το 201 Ο έχω εκλεγεί πρόεδροs στπν Ομοσπονδία
rns Πάλns και έχω υπό τπν ευθύνπ μου μαζί με τous συναδέλφουs μου στο
Διοικπτικό ΣυμΒόυλιο όλο το άθλπμα rns πάλns, rns ελλnνορωμα"ίκns, rns
ελεuθέραs και των γυναικών, στπν Ελλάδα για τπν ανάπτυξπ και τπν πράαδο του
αθλnματοs rns πάλns. Η Ομοσπονδία rns Πάλns είναι πολύ μεγάλπ, με μεγάλπ
ιστορία. 'Εχει σχεδόν 300 συλλόγουs εγγεγραμμένουs,αθλπτικά σωματεία σε
όλπ τπν Ελλάδα από τπ Νέα Βύσσα μέχρι τπν ΚρΠτπ. Πρέπει να πω ότι n διοίκπσπ
είναι δύσκολο πράγμα ... ·Οτον πμουν oennrns νόμιζα ότι αυτό που έκανα πταν το
πια δύσκολο... Αυτό που έμαθα είναι να παλεύω!

-Mas είπατε ότι ξεκινι\σατε τπν πόπn, όταν είσαστε' 4. Γιατίξεκινι\σστεαυτό τα
όθπnμακαι όΧΙ κόπαια όππα;
-Ξεκίνπσα το

'87. Τπ δεκαετία του '80 υππρχαν πολλέs rOIviEs στο σινεμά με τον
Bruce Lee και με τον Τσάκι Τσαν:Ολα τα παιδιά, επειΜ Βλέπαμε αυτέs tIs rOIviEs,
θέλαμε να γίνουμε KoporicrrEs, άλοι θαυμάζαμε το καράτε. Στο μεταξύ, είχαν
ανοίξει πολλέs σχολέs καράτε στπν Καρδίτσα που ζούσα, ολλά ο πατέραs μου
δεν πθελε να ππγαίνω στο καράτε, γιατί νόμιζε ότι δε θα διαΒόζω, δε θα
παρακολουθώ, και δε μου έδινε χρΠματα. Ταυτόχρανα είχε ανοίξει και ο
σύλλογαs rns ελλnνορωμα"ίκnsπάλns απά κάποιον προπονπτπ, ο OnOiOS ππγε
στα σχολεία, μίλπσε και είπε: 'Έχουμε ένα σύλλογο πάλns. Όποια παιδάκια
θέλουν να έρθουν." Δεν πλπρώναμε στο σύλλογο αυτά και λέω: ''As πάω να δώ
τι είναι n πάλπ ... Παλεύουμε, κάνουμε λαΒέs ... Μπορεί να μοιάζει και λίγο με το
καράτε! (Δεν έμοιαζε καθόλου ΒέΒαια!)". Κι έτσι ξεκίνπσα τπν πάλπ. Από τπν
πρώτπ μέρα που ξεκίνπσα το ερωτεύτπκα το άθλπμα, μου άρεσε πάρα πολύ ...
Ππγαινα στο ποδόσφαιρο πριν. Αμυντικάs ... δεν περνούσε τίποτα!
-Παίξατε πατέ έξω ξύπα;

-Πριν αρΧίσω πάλπ, στα διαλείμματα n στο σχαλείο n στπ γειτονιά μπορώ να πω
ότι αρκετέs φορέs μαλώναμε με τα παιδιό. Όχι εγώ ... όλα τα παιδιά ... Λίγο πολύ
το ξέρετε! Μαλώναμε και πλακωνόμασταν και λίγο. Η πάλπ δεν είναι ένα άθλπμα
Bios, είναι άθλπμα επlΒολns.Προσπαθείs να EnlBnneEis στον οντίπαλό σου όχι
με χτυππματα, αλλά με τεχνlκέs λαΒέs να τον ρίξεls στο έδαφοs. Αυτπ είναι n
νίκπ! Είναι το μόνο άθλπμα που καθ' όλπ τπ διάρκεια είσαι σώμα με σώμα και n
προσπάθεια που γίνεται είναι να EnlBnneEis στον αντίπαλό σου με τεχνlκέs
λαΒέs και όΧΙ με χτυπΠματα. Τα διάφορα αθλπματα, όπωs είναι το καράτε, το
ταεκΒοντό, το kung 'υ, n πυγμαΧία κλπ είναι αθλπματα τα οποία εμπεριέχουν Βία,
δπλαΜ xruπόs τον αντίπαλό σου για να ταν VIKncrEls. Στπ διδαχπ αυτπ, λοιπόν,
παυ μαs έκανε ο nponovnrns και σε όλπ τπν εκμάθπσπ rns πάλns και των
τεχνικών λαΒών υππρχε και το δεδομένο ότι γυμναζόμαστε, είμαστε δυνατοί,
επιΒαλλόμαστεστον αντίπαλό μαs με τα λόγια μαs, με τπ στάσπ, με το χαρακτπρα
μαs και όχι με τπ Βία. Από κει και πέρα δεν τσακωνόμουνακαι δεν Πθελα. Βέβαια
από κάποιο σπμείο και μετά με έΒλεπαν γυμνασμένο και δεν τύχαινε να με
προκαλούν! Ελάχιστεs φαρέs ...

ΠΡDΤΥΠΑ ΝΕΑ

/ /

ΣΕΛ 2ι...ι

ή συμμεταχικάs αθnnτισμόs που σπμαίνει για παράδειγμα ότι πάμε σε
ένα γnπεδο τα απογεύματα και τρέχουμε για τπν υγεία μαs,
ασκόυμαστε, κάνουμε κινπτικι) δραστπριότπτα που δεν έχει στόχο

-Ποιο είνοι n άποψπ uos για [α ανα(JOιJΙKά;

-Είναι ένα θέμα παυ έχει γίνει παπύ φιποπογία, ποπύ διαφι'ψισπ ... Είναι
όπωs όταν πέμε ότι όποl οι ποπlτικοί KilέBoυν. Δεν κπέΒουν όποl οι
ποΠlτlκοί... Ούτε όποl οι αθnnτέs παίρνουν αναΒοπlκά! Δυστυχώs
όμωs τα αναΒοπlκά είναι πραγματικότπτα ... Υπάρχουν στον αθππτισμό
όπωs υπάρχουν τα ναρκωτικά στπ ζωή, όnωs υπάρχουν οι κnοπέs
στπν κοινωνία, όπωs υπάρχουν οι ψεύτεs, οι κnέφτεs ... Όπωs
υπάρχουν παντού οι παράνομοι, υπάρχουν και στον αθΠπτlσμό ... τι
είναι τα αναΒοπlκά; Τα αναΒαπlκά είναι φαρμακευτlκέs OuorES οι
οnοίεs χρπσψοποιούνταl απ' lOUS γιαιρούs σε διάφορουs aoeEVEfS
με αοΒαρά ΠΡΟΒπήματα για να τονώνουν τον οργανισμό. Γίνεται
ανάππασπ κυττάρων και άππα παρόμοια. Αν τα πάρει έναs uylns
άνθρωποs που μάπιστα γυμνόζεταl, ταυ δίνουν μία μεγαπύτερπ ισχύ
και ώθπσπ στον οργανισμό. Αυτό άμωs έρχεται αφύσlκα. Η xpnon,
ποιπόν, τέτοιων ουσιών πρόσκαιρα μπορεί να σου φέρνει μία ισχύ, δεν
μπορεί όμωs να τπν πάΒεl KaVErS xwpfs γνώσπ. Υπάρχουν αθπήματα
και αγωνίσματα στα οποία οι φαρμακευτlκέs OuorES Βοπθούν
περισσότερο και σε άππα Πιγότερα. Για παράδειγμα, όαο ντόπινγκ και
να πάρουν οι nοδασφαιρlστέs lns Λάρισαs, αν παίξουν με τπ
Μπαρτσεπόνα,δεν πρόκειται ποτένα τπν κερδίσαυν.
Γιατί; Επειδή οι παίκτεs lns Μπαρτσεπόναείναι ποπύ υψππού τεχνικού
επιπέδου. Δεν είναι μόνο n ταχύτπτα και n δύναμπ (που μπορεί να σου
δώσει το ντόπινγκ) ... Είναι και n τεχνικι) κατάρτισπ. Στο άθππμα το δικό
μαs, lns πάnns, επειδή είναι τεχνικό άθππμα και όχι δυναμικό, οπότε
κανέναs αγώναs δεν είναι ίδιοs, μπορεί να υπήρχαν κατά καιρούs
αθnnτέs που να έπαιρναν αναΒοπικά, αππά ποτέ δεν κέρδlζαν:Εχουμε
δείγματα ποπύ δυνατών αθππτών, με ποππή ισχύ, που έχαναν από
άnnουs αθnnτέs, επειδή οι δεύτεροι κατάφερναν και lOUS κέρδιζαν
τεχνικά. Ο Έnnnναs lστορικόs, Φιnόστρατοs, όταν αναφερόταν στπν
πάππ, έπεγε: "το τεχνlκότερον και πανουργότερον των αθΠπμότων".
Σε κάποια άππα σπορ που απαιτούν μόνο ταχύτπτα n μόνο δύναμπ,
πιθανόν Βοπθάνε. Όμωs, το κακό που προκαπούν στον οργανισμό
είναι ανεπανόρθωτο. Γι' αυτό Βπέπετε κάποια γεγονότα χάνονται ζωέs
μεs στο γnπεδο, σταματάει n καρδιά ταυ αθππτή κΠπ. Το ντόπινγκ είναι
πραγματικότπτα και δυσιυχώs είναι κακή πραγματικότπτα. Και ποnnέs
φορέs όΠοι οι αθnnτέs έχουν μπει στον πειρασμό σε κάποια ήττα, σε

κάποια δύσκαππ στιγμn, όταν δεν τα καταφέρνεls και nES: "Mnnws αν
έπαιρνα κι εγώ ντόπινγκ, nnyolva καπύτερα;"'Εχουμεδει και αθnnτέs
που έχουν πάρει ντόπινγκ και δεν τα έχουν πάει καπύτερα, αππά

χειρότερα!

-Πώs θεωΡείrεάrι [α ππγαίνει ο ειJιJnνικόsαθιJnrισμόs;
-ο εnnnνlκόs αθnnτισμόs διαχωρίζεται σε διάφορεs Βαθμίδεs: Είναι ο
επαγγεnματικόsαθnnτισμόs, ο anoros είναι KupfwS το ποδόσφαιρο και
το μπάσκετ με ομάδεs Α' και Β' κατπγαρίαs και συμΒόπαlα μεγάπα και
ποππά χρήματα. Είναι ο "ερασιτεχνlκόs" αθnnτισμόs, n πάππ, ο mfBos,
n κοπύμΒπσπ, n όρσπ Βαρών, το τάεκΒοντα ΚπΠ που είναι τα αθnnματα
των οπυμπιακών αγώνων, αππά χρειάζονται ποπύ επαγγεπματισμό,
απόπυτπ αφοσίωσπ, atEnciwtcs ώρεs προπόνnσnsκαι nPOElaIμaoroS
για να πετύχεls και να γίνειs npwιoennlns.Και υπάρχει και α "μαζlκάs"

nOIOS θα Βγει πρώτοs. Δεν έχει, δππαδή, ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
Όπα αυτά όμωs συνθέτουν τον αθΠπτlσμό. Υπάρχει ο
πρωταθnnτισμόs, ο υψnnόs αθnnτισμόs και ο απnόs αθnnτισμόs.
Ο εnnnνlκόs αθnnτισμόs αυτι) τπ στιγμn; Μετά τα 2004, ενώ είχαμε
lOUS Οnυμπιακούs αγώνεs, ξοδέψαμε πόρα ποππά χρnματα ws χώρα,
κόναμε τεράστια προΒοπή γύρω από lOUS Αγώνεs και έγιναν αυτά τα
γεγονότα μειον Κεντέρπ και τπ Θάνου, στα οποία δυστυχώs τα κανάπια
έδωσαν μεγαπύτερπ έμφασπ απ' ότι έδωσαν σε ΟΛΟ το γεγανόs των
ΟΠυμπlακών. Ακόμα, επειδή κάθε χώρα που αναπαμΒάνει lOUS
αγώνεs κάνει μετά μια κοιπιά και επειδή n χώρα περνάει και μία
οlκονομικι) κρίσπ, ποππά χρήματα σταν αθππτισμό έχουν κοπεί. ..
Φανταστείτε ότι φέτοs, δε έγιναν καθόΠαυ τα σχοπlκά πρωταθΠήματα.
Έχει αππάξεl όπων πίγο ποπύ n ζωn, ΟnόκnnρnS lns KOlvwvioS. Το
ξέρετε μόνοι oaS που ασχοπείστε πίγο περισσότερο με το καμπιούτερ,
με το κινπτό, με τπν τππεόρασπ και πιγότερο με τπ σωματική άσκπσπ.
Εγώ πρόπαΒα πίγο μόνο τπν τππεάρασπ, ούτε κινπτό δεν είχα στπν
ππlκία oas. Από το μεσπμέρι που τεπείωνε το σχοπείο τρώγαμε,
καθόμασταν Πίγο να κάνουμε τα μαθήματα και μετά μέχρι το Βράδυ ιδίωs τα καποκαίρl-, μέχρι μετό {IS 12 είμασταν έξω, ΟΛΟ έξω! Όπο
παιχνίδια,όπο όσκπσπ, όπΟ κίνπσπ, όπΟ τρέξιμο... Εμείs που ππγαίναμε
και mOUS συnnόγουs τα κάναμε πιο εντατικό. Αυτό έχει ws
αποτέπεσμα ο εnnnνικόS αθnnτισμόs αυτή τπ στιγμή να έχει μία
μείωσπ συμμετοχns... Αππά το αππάζουμε αυτό ... Δε σταματάει ποτέ ο
αθnnτισμόs ...!!!
-Η ενασxόιJπσπ με [πν πάιJπ

uas σrέΡnσε

αικογενειακέs σrιγμέs;

-Όσα χρόνια κάνεls πρωταθππτισμό, χρειάζεται απόπυτπ αφοσίωσπ ...
Πριν ιous Οnυμπιακούs Αγώνεs 6 μnνεs από lOUS 12 ήμουν εκτόs
Εnnάδαs για προετοιμασίακαι αγώνεs. Στουs υπόnοιπουs6 μnνεs τον
περισσότερο καιρό ήμουν σε πρόγραμμα nPOEΙOIμooroS και έκανα 3
nponOvnOEIS καθπμερινά εκτόs KUPIOKnS και ΣαΒΒάτου που ήταν 2 και
Τετόρτns που "ταν 1... Αυτό είχε ws αποτέπεσμα να πείπω ποnnέs
ώρεs από το σπίτι μου, απ' τous yovcfs μου για ποπύ καιρό. Επειδή
όμωs αυτό που κάνει tvoS oenntns είναι όππ του n ζωn, είναι απόπυτα
ταυτισμένοs με αυτό, δεν έχει έππειψπ lns οικογένεlάsτου. Τώρα που
έχω παντρευτεί και έχω 2 μικρό παιδάκια, τον ΦοίΒο (6 ετών) και τον
Ailέξανδρo (1 Ο μπνών), πόγω lns ενασχόnnσnsμε τπν ομοσπονδία και
τον αθππτισμό πείπω aPKEltS ώρεs. Τώρα αισθάνομαι περισσότερο
τπν έππειψπ, παυ πείπω από τα σπίτι μου και από τα παιδιά μου.

-Δια(Jάσαμε όrι κάποια σrιγμιl αγωνισrιlκαrε με σπασμένα πιJευpά.
-Εκείνπ "ταν μια περίπτωσπ που έγινε όταν οι Οπυμπιακοί αγώνεs ήταν
στο Σίδνεϊ. Σταυs Οnυμπιακούs Αγώνεs συμμετέχουν οι επίπεκταl
αθnnτέs απ' όπο τον κόσμο, γιατί παιρνάνε από δ,αδlκασίεs- αγώνεs
πρόκρισns. Στπ δική μου κατπγορία συμμετείχαν οι 20 καπύτεροι
αθnnτέs απ' όπο τον κόσμο επlΠεκτικά. Είχαμε όποl δώσει αγώνεs πριν
για να καταφέρουν να προκριθούν στπν τεπlκι) εικοσάδα. Είναι το
όνειρο κάθε αθππτή να συμμετέχει στουsΌnυμπlακούsΑγώνεs, πόσο
μάππον να διακριθεί! Φανταστείτε ότι σε ένα στάδια που χωρούσε
80.000 κόσμο περίπου, γεμάτο, n πρώτπ που μπαίνει πάντα πρώτπ
στπν παρέπασπ είναι n Έππαδα! Κι αυτό, επειδή εδώ γεννήθπκε ο
αθnnτισμόs και ο οnυμπισμόs. Πρέπει Kavt,S να το Βιώσει για να
καταπάΒεl aUlnVlnv αίσθπσπ.
Ξεκίνπσαν, ποιπάν οι αώνεs. Στον πρώτα αγώνα, με τον Νοτιοκορεάτπ,
χτύππσα τα ππευρά μου. Κέρδισα ταν αγώνα με 3-1, αππά άρχισα να
πονάω ποπύ! Όσο περνούσε n ώρα, σιγά-σιγά, όταν μου έφυγε και n
έντασπ του αγώνα, πονούσα όπο και πιο ποπύ, δεν μπορούσα να πάρω
αναπνοή. Βγάπαμε μία ακτινογραφία και έγινε n διάγνωσπ: Διππό
ρωγμώδεs κάταγμα! Ο γιατρόs εισπγήθπκε να σταματήσω, να μπ
συνεχίσω τπν προσπάθεια, αππά είπα: "Γιατρέ, εδώ ήρθο για lOUS
Οnυμπιακούs Αγώνεs πρώτπ φορά." Είδα και lOUS αντιπάnουs μου
(είχε γίνει n κπήρωσπ) ότι "ταν Βατοί. Τεπlκά αγωνίστπκα lOUS
επόμενουs 4 αγώνεs με cvtOEIS ξυnοκαίνns (τοπικι) ανa.ισθπσία).
ΒέΒαια αυτό επιΒάρυνε αγώνα με τον αγώνα το κάταγμα ... Για ένα μnνα
μετά ιous αγώνεs είχα πρόΒππμα ... Ίσωs αν δεν είχα πάθει αυτό, να
είχα φτάσει και Πίγο ψπΠότερα ... διότι δεν ήταν μόνο ο πόνΟS που
ένιωθα. Αυτό τα ενέσιμα παυσίπονα είχαν και επιρροι) στπν απόδοσπ
μου, με καταΒόΠΠανε.

ΠΡΟΤΥΠΑ NER

-Μπορείεε νο μοs οναφέρεεε rous {Jασlκούs

γιοτί είχο διοφωνnσεl με τον

κανόνεs rns πόι1πs;

μου. Ήμουν ορχnγόs

-Υπάρχουν

Δεν είχομε κάποιο στοιχειώδπ πράγμοτο που

rns

κάποιο προΒπnμοτο με τous
είδπ πάπns:

n εππnνορωμοϊκn
κοl n επεuθέρo (άρθιο KOI κάτω). Στπν
εππnνορωμοϊκn πάππ εφορμόζοντοl noBts
οπό τπ μέσπ κοl πόνω. Οι oennrts είνοι όρθιοι,
προσποθούν νο προστοτεύουν τπ μέσπ tOUS
Κοl χρπσιμοποιούν το Χέριο tOUS ws "όππο"
προσποθώντοs νο εφορμόσουν noBts.
2

oPXInponovnrn
KOI είχομε
ouvoBnnrts μου.

ομάδοs

ws ορχnγόs το έπεγο ότι
είχομε έΠΠεlψεls... Aurn nτov n opvntIKn
σnμοντlκn στιγμn. Κοι οκόμο n πρώτπ φορό
που BynKo npwroBnnrns Εππάδοs το 1991

ουτιά,

μοππιά, μύτπ,

επεuθέρo πάππ οι

μάτιο,

noBts

πιόνουμε

Ποιμό... Στπν

προσέχουν περισσότερο το πόδιο
ουτό ογωνίζοντοl πιο σκυφτό
Στπ

γυνοlκείο

πόππ

KOI

κόνουν

oennrts
tOUS, γι'

πιο μοκριό.

το

στυπ

rns

επευθέροsπάπns (πόδιο).

2004.

-Πόσο επίπονπ είναι π προπόνπσπ;

στο Πονεππnνιο Πρωτάθππμο Εφι'1θων.

-Η προπάνπσπ γι' ουτό πέγετοl προ-πόνπσπ...
Προ-πονάω...

Πονάω πριν τον ογώνο! Κιο

πρέπεl νο nονέσεls ΠΟπύ πιο ΠΟπύ γιο νο
οντιμετωπίσεls τον ογώνο.

Aurts nrov οι 4 πlΟ σnμοντlκέs στlγμέs.
-Πώs

- Τα δικό oos παιδιό θα εα ωθαύσαεεποεέ σεον

αισθόνεσεε,

όεαν

εκπροσωπε(εε

επ

Χώραμαs;

επαγγει1μαεικόαθι1πεισμό;

που εφορμόζοντοl

έχουν νο κάνουν με το πόδιο. Οι

πρώτοs Οπυμπιονίκns στπν ABnvo το
Ήτον υψππού επιπέδου oBnnrns.

2S

χρειοζόμοστε. Εγώ

Απογορεύετοl νο χτυπάμε πόδιο, νο Βάζουμε
τρlκΠοποδlέs. Απογορεύετοl νο

ΣΕΛ

/ /

-Ιδfωs άτον κοτοκτάs ένο μετάππιο, σπκώνετοι
-Το ποιδιά μου θο το ωθούσο σίγουρο στον

n σπμαία,

Οθππτισμό, όποιο άθππμο κοι ον

γlαμένο!

Τώρο,

όσον

οφορά τον

οθππτισμό, θο

rous

άρεσε.

ποίζεl ο ύμνοs ... είνοl τεράστια τιμι)

επογγεπμοτικό

rous εξπγούσο, θο rous
το υπέρ κοι το κοτά...

έπεγο

-nOIOS

ι'ίεαν ο πιο σπμανrικόs

nponOvntiiS

σεπν καρ(ερο oos;

Αν ρίξουμε τον οντίποπο με το oτneos στο
έδοφοs είνοl

1 πόντοs.

ππάτπ είνοl

πόντοι. Αν (στπν κάτω πάππ) τον

3

Αν τον ρίξουμε με τπν

-Δεν "'τον μάνο

lvas.

Σε άππ μου τπν καριέρα

οποσπόσουμε ψππό κοι τον πετάξουμε πίσω

nponovnrts συνοπlκά!'Οποικόπου
αυνέΒοΠΠον... Ήταν ΚΟΙ κάποιαl που δε

είνοl

Bonθπααν.

5

πόντοι.

Αν

κοτοφέρουμε

κοι

άπποξα 22

τον

ρίξουμε με τπν ππάτπ κοl τον κροτnσουμε εκεί

ουτομάτωs τεπειώνεl ο ογώνοs. MnoivovtOS
στον ογωνιστικά χώρο οι oennrts ογωνίζοντοι
με ποποιστικά μογιώ (είνοι σον το οπόσωμο
κορμάκι που χρπσιμοποιούν ΟΙ oennrts του
στίΒου), κόκκινο κοι μππε πάντο. Ο δlοιτnτns
έχει στο χέρlο του ένο κόκκινο KOI ένο μππε
περlΒροχlόνιο γιο νο δείχνει τous Βοθμούs με
το δάχτυπά του. Πριν ξεκινnσεl ο ογώνοs, οι
oBnnrts δίνουν το Χέριο ws ένδειξπ σεΒοσμού
arous κονόνεs rns πάπns, τous onoious KOI θο
rnpnaouv κοl ws ένδειξπ σεΒοσμού στον
οντίποΠο. Στο rtnos του ογώνο οι oBnnrts
χοιρετούν τον nponovnrn του οντιπάπου ws
ένδειξπ σεΒοσμού σε ουτόν, είτε ον έχουν
κερδίσει είτε ον έχουν Χάσει'
Είνοι 3 γύροι των 2 Πεπτών. Όποιοs κερδίσει
tous 2 γύρουs κπρύσσετοl VIKntns.

"Εχεεε κόποιο γούρι;
"Εκονα το στουρό μου πάντο πριν οπό τον
ογώνα.

-Eos σει'ίριξε π αlκογένεlό oos;
-Πάρα ποπύ, διότι αν κόνεls πρωτοθππτισμό
χρειόζεταl ανοχι) μεγάΠπ...
-Ποια ε(ναι π μεγοι1ύεερπ θυσία που έχεεε

κόνεl για εα όθι1πμα;

-Η μεγαπύτερπ θυαίο μου έκανο "'τον να μπ
συμμετάσχω oτous Οπυμπιακούs Αγώνεs του
2004. θα μποραύσα να olwnnaw γιο όπο τα
πραΒπnμοτα που είχαμε ws oBnnrts, ws
ομάδα, και να αγωνιστώ, να κοιτάξω τον εουτό
μου. Κοίτοξα το καπό rns ομάδοs κοl του
συνόπαυ, για τous oBnnrts παυ έπρεπε να
έχουν τα στοιχειώδπ γιο να αγωνιστούν arous
ΟΠυμπlακούs... και μόΠωσα... θυσιόζοντοs
έτσι μίο ΟΠυμπιάδα.

-nOltS είναι οι αναμνι'ίσεls oas από εον πρώεο
σαsαγώνα;
-ο πρώτοs ογώνοs nτov σε φιπικούs ογώνεs

στπν Κοστοριά. Πnγομε με το Πεωφορείο.
Ήμουν μlκρόs. θυμάμοl άτι είΧο τόσο τροκ,
που nnyo νο δέσω το ποπούτσιο μου κοl
έτρεμον τόσο ποπύ το χέρlο μου κοι το πάδιο
μου (γιοτί ογωνιζόμουν με ένον κοπό oBnnrn
οπά το Τρίκοπο) κοι δεν μπορούσο νο δέσω το
κορδόνιο!!! Σκεφτόμουν τι θο μου κόνεl ...
Είνοl n πρώτπ φορά που ογωνίζεσοι ... !!!·Εχοσο
τον πρώτο ογώνο, τον δεύτερο τον κέρδlσο ΚΟΙ
nnpo το πρώτο μου χάπκινο μετάππιο, το οποίο
έχω μέχρι σnμερο...Το φορούσο στο σχοπείο

-Πώs είναι οι αθι1πtικέs εγκαrασrόσειs rns
Ει1ι1όδαs (Αθι'ίναs) σε σΧέσπ με EKE(VES rns
Αυσrpαι1ίαs (Σίδνεϊ);
-Οι

στο Σίδνεϊ, στπν ΑυστραΠίο έκονον πιο
έξυπνεs εγκοτοστάσειs. BpnKov ποπιά κτίριο,
στροτιωτικο,

κομιο Βδομάδο ...!!!
-Ποια ι'ίεαν π πιο σπμανrlKι'ί

καριέρα

σειγμι'ί

oBnntlKts εγκοτοστόσεls lδίωs στπν Aenvo
rous Οπυμπιακούsείναι καπύτερεs αππό

μετό

σεπν

φθπνά,

έφτιοξον

tlS

nonMs

οπό

το

διομορφώσονε,

εγκοτοστάσεls πιο πεlτουργlκέs,

ourts

πυόμενεs, όχι

τόσο

nοΠυέξοδεs...

oas;

-Η πιο σnμοντικn στιγμn στπν κοριέρο μου
nrov το 1993 στο Πογκόσμιο πρωτάθππμο
στπν ABnvo. BynKo πογκόσμιοs npwroBnnrns
arous Ntous. Ήμουν 20 χρονών.
Αγωνιζόμουν στπν κοτπγορίο των 90 κlΠών.
ΕίΧο χάσει 7,5-8 κlΠά. ΕίΧο κουροστεί ποΠύ ...
Εκεί nτov ποπύ μεγόππ, ποπύ σnμοντικn
στlγμn!Ήτον το Σίδνεϊ, οι Οπυμπlοκοί Αγώνεs.
Στο Σίδνεϊ nrov Πίγο ονάμεlκτο το
συνοισθnμοτο,όχι τόσο n επlτυΧίο όσο το ότι
είχο χτυπnσει, n διοδlκοσίο rns πρόκρισns...
Κοι nτov κοl το 2004, που με οποκπείσονε,

- Τι σπμαίνει πόι1π για εσόs;
"Οππ μου n ζωn. Είνοl τουτισμένπ με τπ ζωn
μου, είνοl n τουτότπτά μου.

-nOIOS κοεό επ γνώμπ oos ι'ίtαν ο κοι1ύrεΡΟS
ανrίnαίlΟSί

-ο κοπύτεροs πάντωs oBnnrns σε άπο το
χράνιο που ογωνίστπκο nτov στπ δlκn μου
κοτπγορίο ο Αιγύπτιοs Κοράμ Κομπέρ, ο

-Ποια ε(ναl π σΧέσπ προπονπει'ί-αθι1πει'ί;
-Στπ σΧέσπ

oBnnrn-nponovnrn

θο πρέπει νο

υπάρχεl επικοινωνίο. Δεν πρέπεl νο είνοl

φίΠοs ... θο πρέπει νο σε πιέζεl κιόπΟS! Enrans,
πρέπεl νο νιώθειs εμπιστοσύνπ ότι ουτόs σε
οδπγεί...

Eas ευχαρισεούμε ποι1ύΙ

Γ' γυμνασίου

ΠΡDΤΥΠΑ NER
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Τότηs

Φυί!οκούρηs

παδασφαιριστns,
δέκα

χρόνια

παυ

πρώην

αγωνίστηκε

στον

συμμετέχανταs σε

είναι

για

πρωτόθilπμα και

Τι σαs έiικυε?

Παναθπναϊκό,

207 αγώνεs cns Α
17 γκοil στο

Το

στο Κύπεililο. Με τον

Μπάilα. Όiια τα αγωνίσματα είναι καilά,

σκορόρονταs

EeVIKns

Τι σαs φα/30ύσεστο ποδόσφαιρα?

7

ποδόσφαιρο είναι

η

θεά

του

παιχνιδιού, για αυτά τπ iιένε και θεά

6
πρωταθilnματα (1961, 1962, 1964,
1969, 1970, 1972) και δύο

αililά στο ποδόσφαιρο υπάρχει άμυilα,

κάποια ευστροφία στο

μυαilό, είναι

Άγιαξ με ΠΟililά αστέρια στο ρόστερ ιns,

Κύπεililα(1967,1969).

ομαδικό

γενικά

τα

όπωs τον Κροιφ, nιov φανταστικό να

Παναθπναϊκό

κατέκτπσε

Ο Τότns Φυilακούρns συμμετείχε
σε

ευρωπαϊκό παιχνίδια του

16

Παναθπναϊκού και
ομόδαs

που

nιov

μέiιοs

cns

παιχνίδι,

αυτό

Βiιέπειs τόσο κόσμο να σε ζπτωκραυγάζει

καταilαΒαίνειs γιατί το iιένε ο Βασιilιάs

Και να ζειs και εσύ αυτό το παραilnρnμα

των σπορ.

ταυ κόσμου και να γνωρίζειs ότι

συμπεΡΙilαμΒάνει όilα

για

στο Στάδιο Γουέμπilει.

n Εiιiιάδα
Kailn εμφάνισπ.

από πίσω περιμένει μια

έφτασε στον τεilικό του

Κυπέiιiιου Πρωταθilπτριών Ευρώπns τα

1971

υπάρχει πάθοs, ανταγωνισμάs, υπάρχει

Από πού έχετε περάσει κατά τπν καριέρα

Ήμουν, είμαι και θα είμαι υπερnφανοs για

σαs σαν ποδοσφαιριστfιs?

aucn τπ στιγμn και για αυτό των αγώνα.

Επίσns αγωνίσθπκε στον Εθνικό
Πειραιώs

και

για

δύο

πρωτάθilπμα

cns

κατnγορίαs, με

τπ

χρόνια

Β

στο

EeVIKns

φανέiια ταυ

Α.Ο

Αιγάilεω.
Εκτόs απά ποδοσφαιριστns του

Έχω

συμμετάσχει στο

εililπνικό

πρωτάθilπμα, στο σπμερινά Τσάμπιονs

Για εκείνο το συμ/3άν με ταν κόκορα τι
έχετε να πείτε?

Λιγκ που τάτε nΙOVE Ουεφα, έχω παίξει με
ποililέs ομάδεs cns Ευρώπns απά άilα τα

Τότε

άκρα

αστεία για να κάνειs σόου, αφού και το

cns. "Εχω

συμμετάσχει σιnν

EeVIKn

μπορούσεs

να

ομάδα των Εiιπίδων και των Ανδρών. Το

ποδόσφαιρο

και

ποδόσφαιρο άμα το προσέξειs μπορείνα

ακόμα και όταν κάνειs μια ντρίμΠilα τπ

υππρεσιακού

npanovncn

(αντικαθιστώνταs το

2005

το

Ζντένεκ

Σκάζνι έωs ότου να αναilάΒει τπν ομάδα ο

είναι και

n μεililοντικn σου

αποκατάστασπ

κάνειs για να

σε ατομικό και οικογενειακά επίπεδο

σου

nOIES είναι οι καilύτερεs στιγμέs craS στα
craS έχουνε μείνει?

και

το

ένα

διάφορα

ΠΑΟ ο Τότns Φυilακούρns είχε αναilάΒει
χρέπ

είναι

κάνειs

σόου,

καθώs

EuxaPIcrcncrEIs τον εαυτό
Εκείνπ τπν Enoxn

κοινό.

Αυτέs οι στιγμέs είναι πάρα ποililέs. Η

unnpXE μια διάθεσπ για αστεία καθώs δεν
unnpxav κακέs προθέσειs. Όταν npeE
iιοιπόν n ΤΠilεόρασπ και με ρώτπσε αν

δΠilώσει επανεΙilπμμένα ότι πάντα θα

πρώτπ

μπορούμε

είναι

πρωτόπαιξα

Αiιμπέρτο Μαilεζάνι) έχονταs ΠΟilύ καilά
αποτεilέσματα.
Ο

γnπεδα? Κάποιεs που

Τάτns

έναs

Φυilακούρns έχει

"στρατιώτns" του

Παναθπναϊκού και θα είναι δίΠilα στπν

καilύτερπ

Παναθπναϊκού

στπν
το

στιγμn

είναι

πρώτπ

ομάδα

1964-5.

άταν
του

Μόσχαs

Η δεύτερπ

εύκοilΟ

να

, εγώ

νικnσουμε

τπν

ΤΣΣΚΑ

ΤOUS είπα ότι εμείs έχουμε

παιχνίδι

και

ότι

μπορεί

να

ομάδα από όποιο πόστο χρειαστείγι αυτό

μεγάilΠ στιγμn nιov άταν συμμετείχα

περνάγαμε.

Εκεί

το iιόγα είναι εξαιρετικά αγαπnτόs crΤOuS

στπν ομάδα του ΓουέμΠilει το

δnμοσιογράφοs

ότι

φιilάθilουsτου ΠΑΟ.

ταν Άγιαξ. Η τρίτπ μεγαilύτερπ είναι άταν

έπαιζε με ιnν Τότεναμ πίστευε ότι θα

παίξαμε με τπν Νάσιοναil στο Ηπειρωτικό

κερδίσει' Είχαν Βγει οι τότε παίχιεs του

άπου κατάφερα να σκοράρω και τα δύο

Οilυμπιακού, ο Γiιέζοs και ο Δεilnκάρns

γκοil των αναμετρnσεων. Όμωs όπωs

και είπαν ότι θα πάνε και θα μαδnσουν τον

Πόσα

χρόνια

ασχοilείστε με

τα

ποδόσφαιρο?

1970-1

με

είναι φυσικό είχα και απογοnτεύσειs και
ΑσχΟilούμαι από το

1960

σε Πilικία

13

χρόνων υπέγραψα crτous μικρούs του
Παναθπναϊκού και απά το

1960

n

είπε

ο

που

κόκορα, αφού το σnμα ιns Τότεναμ nιov

μεγαilύτερπ nιov όταν εγκατέiιειψα τα

έναs

ποδόσφαιρο.

δπμοσιογράφο ότι θα τous επιφυilάσσω

Παια fιταν τα συναισθfιματα που είχατε

τπν ΤΣΣΚΑ αililά

στον

από μία

μέχρι

1980 nμουνα ποδοσφαιριστnsκαι από το
1981 μέχρι τώρα είμαι nponovncns.
Πώs BPEenKacE να παίζεται στον

μου

Οilυμπιακόs

κάκοραs.

Τότε

είπα

στον

μια έκπilπξπ. Χάσαμε iιοιπόν εμείs από
Τεilικό

ταυ

Κυπέiιiιου

npeE

και ο Οilυμπιακόs

nna 4-0 μέσα στπν Τότεναμ. Το
nnpa στα ματs που θα

Πρωταθilηφιών με τον Ά γιαξ?

είδα εγώ αυτό και

αδεilφόs μου

Εκεί είχα αυτό που iιέμε τπν πρωτόπειρα.

γnπεδο όπου επικράτπσε πανικόs. Τεilικά

υπέγραψε στον Παναθπναϊκό μέχρι το

Ήταν σαν να μένειs σε μια γκαρσονιέρα

μετά χτύππσε με τπν Βέσπα και

και ξαφνικά να μεταφέρεσαι μαγικά σε

Παναθπνα"ικό?

Ήταν

το

1961,

1958

παίζαμε ένα κόκορα και τον πέταξα στο
όταν ο

εγκατέiιειψε, και το

1960 που nnya και
nnpE ο αδεilφόs μου

μια Βίilα με πισίνεs και ότι μπορείs να

υπέγραψα εγώ, με

φανταστείs. Έτσι ακριΒώs nΙOVE iιοιπόν

nnYE στο γnπεδο. Μετά αφού
IIS nponovncrEIs, έφευγα από

στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Όταν μπnκαμε

και

με

ξεκίνπσα
τπν

Γiιυφάδα,

μπάilα

πnγαίνονταs

crIOUS

να

μικρούs

Παναθπναϊκού,με τα πόδια.

μέσα είχαμε ένα τρακ, αφού γνωρίζαμε

παίξω

ότι μπαίναμε σε ένα από τα μεγαilύτερα

του

γnπεδα του κόσμου, σε έναν ιερό ναά.
Παίζαμε με τπν καilύτερπ ομάδα του

τιμωρnθnκα μετέσσεριs αγωνιστικέs.
J

..

ΠΡDΤΥΠΑ ΝΕΑ

πoι'lύ σκι'ιπρό, έχει
γKOι'l

. Παι'lιά

περνά

πoι'lι'lά θεαματικά

έΒι'ιεπεs ων Μαραντόνα να

τόσαυs

παίxrεs

και

ξαφνικά

Βι'ιέπειs ω Μέσι να κάνει ω ίδιο. Παι'lιά

nrov ο

Βρίσκειs σων

ΣΕΛ

/ /

άι'lι'lo.

Είναι
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παίxrεs

φαινόμενα που μπορούν να αφnσουν

ιστορία,

αρκεί

να

μείνουν

προσγειωμένοι.

Πει'lέ και τώρα ων παρομοιάζουν

με διάφορουs, όμωs ούτε ένοs δεν

Γιο ro xoυι'lιγKανισμό που επικραιεί σια

υπάρχει σαν ων Πει'lέ, ο Πει'lέ

ει'lι'lηνΙKά γfιπεδα ιι έχειε να πείιε?

nrov

ο

θεόs rns μπάι'lαs!
Ο
Ποιο είνοι

n άποψη

σοs για ιο σημερινό

ει'lι'lηνΙKό ποδόσφοιρο?
Από τότε

που

μπnκον

ελλπνικό

ποδόσφοιρο

οι

ξένοι

μεγαι'lύτεροs

χουι'lιγκανισμόs

ΠοιονΈι'ιι'ιηνοπαίχιη θεωρείιοιιονπιο

unnpxE nrov

Kαι'lό όι'lων ιων εποΧών?

διάφορα μέφα

που

τει'lείωσε

n

σω

Έναν παίΧΙπ ω ι'ιέμε Koι'lό όroν είναι

που

που

στπν Aγγι'lία. Όμωs με

και

πάρθπκαν αυτό

Aγγι'lία

μεγαι'lύτεροs

έγινε

εΧθρόs

ο

του

Οι'lΟΚι'ιnρωμένοs και μπορεί να παίξει

xoυι'lιγKανισμoύ. Η Βία ΠΡOKαι'lείωι από

Βλέπειs κολό ποδόσφαιρο φαίνεωι όrι

ποι'lι'lέs θέσειs. Αυτόs

rous

σιγό σιγό Χόνεωι και π ποιότπω. Οι

Λουκανίδns. Μπορούσε να παίξει από

οι

ομόδεs τώρα έχουν

τερμαωφύι'lακαs μέχρι και επιθεrικόs.

ποδασφαιριστέs μέσα σω γnπεδο. Εγώ

Μετέπειro θα

πω ων

δεν ξεκίνπσα με Βία και για αυτό τότε

έναν Χατζnπαναγn. Τώρα δεν

έΒι'ιεπαν και ωραίο ποδόσφαιρο, αφού

ξένουs

όρα

οι

7

πορόλο

με

παίxrεs

8

άλλοι

3 με 4 είναι
EeVIKn θα είναι 8

Έλλnνεs. Έrσι στπν

ΓKoύι'lα

n

να

ο Τάκns ο

nrov

μπορούσα να

καλοί παίxrεs και όλοι οι άι'lλoι ίσωs να

νομίζω

είναι αναπλπρωματικοί. Αυτό σπμαίνει

ποίΧΙπ τέωιου επιπέδου.

μπορώ

νο

Βρω

κάποιον

EeVIKn

οποίοι ω

δεν

unnpxE

έφεραν

οι

Τι

χρειάζειαι

κάποιοs

για

νο

γίνει

ro

γnπεδα,

μεroφέρουν και

σrous

Βία. Τπ Βία μάι'lι'loν τπν
ξένοι.

Εκείνπ

αποδείξουν ιπν αξία

όrι άμα συνεχίσουμε έrσι σε λίγα χρόνια
ίσωs και να μπν έχουμε Koι'ln

ανεγκέφαι'lουs έξω από

για

να

και επειδn

rouS

φοΒούνroι ότι μπορείνα φύγουν από

ομάδα. Το σπμερινό ποδόσφαιρο που

ποδοσφαιρισrfιs? Χρειάζειοι να έχειs

ομόδεs

παίζεται δεν είναι αυτό που ει'lKύει ων

Ioι'lένIO?

εντόs γππέδου. Οι δικοί μαs δεν έχουν

κόσμο,

με

μια

ενέργεια

ενόs

ΠΡOKαι'loύν

tIS

rouS,

επεισόδια

τέωιο φόΒο και για αυτό δεν κόνουν

ξένου

με μία παθιασμένπ ενέργεια

Δεν είναι μόνο ω roι'lένω, γιατί σrπν

τέωιεs BIOIόrnrEs. Ο ρομαντισμόs που

ενόs Έλι'lπνα παίΧΙπ δεν καωκτάs ων

Ει'ιι'ιάδο για νο είσοι Οι'lοκι'ιnρωμέναs

unnpxE

φίι'lαθι'lo. Από εκεί και πέρα δεν ππγαίνει

ποδοσφαιρισrns

Γιατί ω ποδόσφαιρο είναι ρομανrισμόs,

πoι'lύ καλά ω ποδόσφαιρο καθώs δεν

χρόνων, ενώ στπν Αγγλία μπορείs και

είναι μια

υπάρχουν

από ro

να φτάσειs σro άκρα σου, προκαλώνταs

παίΧΙπ

n

υπάρχουν

τόσα
δεν

ταλέντα

και

αξιοποιούνroι

αν

αφού

21.

πρέπει

νο

είσοι

25

Χρειάζεωι να είναι πάνω από

όι'lα να είναι σοΒαρόs όχι μόνο σω

έρχονroι οι ξέναι. Δεν υπάρχουν τόσοι

γnπεδο αι'lι'lά και στπν

nPOawnIKn

ωυ

παίxrεs σαν ων Φετφαντζίδπ

ζωn.

ω

ωυ

Νίνπ

και

αν

υπάρχουν

n σαν ων
auvnews

Πρέπει

να

έχει

συνειδπωποιπμένο

μυαι'lό

ότι θέι'ιει να κάνει

Χάνονroι. Χάνονroι διότι έρχονται οι

αυτό που ωυ αρέσει. Το θέι'ιω, μπορώ,

ξένοι και λένε θα Bάι'loυμεων ξένο, διόrι

θα ω κάνω! Εάν θέι'ιει να παίξει μπάι'lα

ων

μπορεί να παίξει! Εάν είναι υπάκουοs

πι'lπρώσαμε χρυσό

και

συχνά

παρασύρουν και ων κόσμο ο οποίοs

atIS

θέι'ιει να δει ω ξένο.

σέΒποι

ενωι'lέs ωυ
τον

nponovnrn
Ποια

n

διοφορά ιου ποδοσφαίρου

rns

Enoxfιs σαs μειο σημερινό?

Κοίτα να

δειs

εγώ

πιστεύω ότι

ω

σπμερινό παδόσφαιρο είναι

ypnyopo

και

πιο

δυνατό,

ποδοσφαιριστέs είναι

πιο

αι'lλά

σαν

καλύτεροι

οι

γνώσns

nponovnrn

εουτό

του

Λίγα ίιόγια από ταν Τότι:
Vπnρξα

με

τπν

συμμετάσχω σε

σroθερόs arιs απόψειs ωυ. Πρέπει να

όπαυ

είναι από

όπωs τπ Bραζιι'lία, Γαι'lι'lία και άι'lι'lεs

ro 12

Πιστεύω ότι αυτά

με

13 επαγγελματίαs.
είναι ro στάνroρ για να

γίνει κάποιοs ποδασφαιριστns.

αλλά

γιο

τπν

άι'lι'lα

συμμετείχαν διάφορεs χώρεs,

ποι'lι'lέs. Τώρα αυτό

ro

ει'lεύθερα χωρίs

μόρια

παιδιό μπnκανε

πανεπιστnμιο neEι'lov,

προιιμάιε

ιο

Νίνη

fι

ro

Βγnκαμε

σε
και

όποιο
έγιναν

επισrnμονεs.

Aurn

τπ

στιγμn

ο

Τότιs

ένα

οφού

όπωs μαs αναφέρει ο Τόrιs, που όντωs

ένα

γnπεδο. Από τπν άι'lι'lπ ο Φετφαντζίδns

κάνει πoι'lύ Koι'ln δoυι'lειά arIS ακαδnμίεs

ι'ιεφτά

είναι έναs πoι'lύ και'lόs τεχνίτns, με ω

ωυ,

Kαι'lύτερo

άι'lλoν έναν ποδοσφαιριστn!

πάρω
Το

ένα

που περιμένει παιδιά νεαρά για να

πάρω

φανέι'ια.

σε

παίχτns που έχει κοι ro δύο πόδια, είναι
ypnyopos, ων γνωρίζω πάρα πoι'lύ Kαι'lά

nrov

πoι'lύ ι'ιίγα:Επρεπε να κάνω μεroγραφn

ro

και

ασxoι'lείωι με Ακαδnμίεs, ένα διαμάντι

χρόνια σων Παναθπναϊκό και δεν

διαμέρισμα. Δεν παίζαμε για

ωυρνουό

Ο Νίνns είνοι έναs πάρα πoι'lύ και'lόs

έΒγαλα μία δραχμn. Το λεφτά τότε

να

διάφορα

παγκόαμιοι πρωroθι'lnτέs σε σXOι'lεία,

Φειφονιζίδη?

εκαωμμύριο για

καroφέρει να

στπν Ιro ι'ι ία, σε ένα από αυτά Βγnκαμε

Μπορώ να σε διαΒεΒαιώσω όrι έπαιξα

να

επαγγει'lματίεs

πρώωι

και επειδn rouS άρεσε αυτό που έκαναν.

για

17

ποδοσφαιριστns. Πρέπει ακόμο νο είναι

Ποιον

Εθνικό

έχω αναδείξει

προπόνπσπ μπαρεί να γίνει έναs και'lόs

με περισσότερο πάθοs, για τπ φανέλα

στον

nponovnrns atIS

Ακαδnμίεs ωυ Παναθπναϊκαύ μέχρι ω
παδασφαιριστέs. Έχω

και

χαθεί.

ων εαυτό σου να κάνει κάτι Kαι'lύτερo.

2006,

τον

έχει

άμυι'lα που σε σπρώχνει

ωυ, εάν

παλιαί. Οι τότε nrov πιο τεχνίτεs, έπαιζαν

17

UYIn

ποδόσφαιρο

και

ωυ τότε εάν έχει ι'ιίγο ίχνοs

ποδοσφαίρου

σω

τότε

εγώ

ων

ονέδειξα,

αριστερό

στπν

και

Βι'ιέπει

Ει'ιλάδα,

ο

ποδόσφαιρο είναι τει'lείωs διαφορετικό

οποίοs Koι'lι'lάει τπν μπάι'lo σro πόδια

από ω σπμερινό. Το σπμερινό είνοι

ωυ. Έrσl ότι δε Βρίσκειs σων έναν, ω

μόθει

ro

μυστικά ωυ

περιμένονros

να

rouS

ποδοσφαίρου

αναδείξει

Ρουμεil,ώτns Γ,ώργοs, Γ'

3

και

Γυμνοσίου

Ί)

z{JJtJ

Με αφορμfi

!ΤΟ ωΟΝλ!ΤΊ)ΡΙ......

[πν εργασία

[ων θρnσκευrικών

που μαs αναrέθnκε από [ον

καθnγnrfi μαs κ.ΜαυροrJέων, επισκεφθfiκαμε [πν I.Μ.ΒnθrJεέμ σrα Κορωπί, για
να πάρουμε μία συνένrευξn

από [πν αδεrJφfi

θέκrJα,

σχεrικά με

rn

ζωfi

σrο μανασrfiρι.
Μαρία Mαγδαππνιi: Πότε φτ/άχτπκε τα
μαναστιiρl;
Aδει'tφι'i θέKι'tO: Το συγκεκριμένο; Το

1969
Μ: Και από ποιον; Δππαδιi έγινε κάποιο
θαύμα και φτ/άχτπκε;

μπορούμε νο ζι'iσoυμε με ουτόν τον
άνθρωπο. Αυτό οποιτεί τoυι'tάχιστoν
γνωριμίο ενόs trous, ππγοινοέρχοντοι
στο μoνoστι'iρι οπό το σπίτι του κοι μετά
ον συμφωνήσουμε θο μπει μέσο στο
μoνoστι'iρι. Aι'tι'tά κοι ότον θα μπει στο
μoνoστι'iρι δε θο Bάι'tει ομέσωs μούρο
oι'tι'tά θο μείνει με το ι'tOϊKά του ρούχο οπό
6 μι'iνεs μέχρι όσο θο κρίνει n γεράντισσο

θ. Όχι, ι'iτoνε 7 KOntι'tES που ι'iθει'toν νο

με τπν Oδει'tφότπτo. Γιοτί μπορούν νο

γίνουν

πορουσιοστούν

μονοχέs

κοι

ψάχνοντοs

τπν

κάποια

πρoBι'tι'iμoτo

Μονοστπριού

γιοτί

του

εξωτερικού

γίνεται κάθε ΣάΒΒοτα, όχι μόνο οπό τπν

Oδει'tφι'i που είνοι το συγκεκριμένο
ΣάΒΒοτο υπεύθυνπ Oι'tι'tά οπό όι'tουs
μοs, ι'tόγω rns tKtOonS του χώρου.
Υπάρχει επίσns το διοκόνπμο νο είσοι
εκκι'tnσάρns, δπι't. νο φροντίζειs τπν
κοθσριότπτο των εKKι'tπσιών ΚΟΙ το
άνομμο των KOντπι'tιών. Λοιπόν, ον δει ο

περιoχι'i επέι'tεξoν το χώρο ουτά επειδι'i

στπν πορείο.

πρoϋπι'iρχε το εKKι'tπσάKΙ κάτω κοι ι'iτoν
οχρπσιμοποίπτο, άπωs υπι'iρχε κοι n
ππγι'i οπένοντι. Το χώρο ουτά οι

Μ. Δππαδιi τι είδουs πρoβπιiματα;

άνθρωποs που είνοι οκόμο με το ι'tOϊKά
ρούχο ότι μπορεί νο ονταποκριθεί σε
όι'tO ουτά τότε μπορεί νο μείνει.

οδει'tφέs το σκεπάσονε, δπι'toδι'i έκονον
ένα μικρά χώρο, το χρπσιμοποίπσον γιο

θ. Γιο ποράδειγμο νο μπν του ορέσει το
φογπτό. Συνήθωs στο σπίτια μοs έχουμε

Εννοείτοι ότι όι'tO ουτά γίνοντοι με
πνεύμο διότι είνοι ο χώροs που έρχομοι

τous 1Ο πρώτουs μι'iνεs γιο νο μείνουν
ωσότου νο χτιστεί n πρώτπ πτέρυγο. Ο
χώροs ουτόs προσέφερε ένα νοό που
μπορούσε νο KOι'tύπτει tIS ι'tEItOUPYIKtS
tous ονάγκεs.

μάθει νο μπν μογειρεύουμε σε
KOτσOρόι'tO κάθε μέρο. Στο μoνoστι'iρι
όμωs μογειρεύουμε σε KOτσOρόι'tO με
εξοίρεσπ ένο τοστ μια φορά στο τάσο, το

όχι γιο νο κάνω δουι'tειέs, γιοτί δουι'tειέs
θο έκονο ποντού, Oι'tι'tό άτι Βρίσκομοl σε
χώρο ιερό κοι έχω υΠOKOι'i.

TPEIS είνοι

οποίο δε θο είνοι το Βοσικά μοs φογπτό.
Ή os πούμε δε μου ορέσουν το ρεΒίθιο

μονοχι'is:
πορθενίο.

κοι δε θέι'tω νο τα φόω. Αυτό δε μπορείνο
ισχύσει στο μoνoστι'iρι. Τρώμε άι'to το
φογπτό. MOναδΙKι'i εξοίρεσπ στο
σOι'tιγKάριO. Εκείνπ τπ φορά θο έχουμε

Επίσns πρέπει νο έχω πτωχείο, με τπν
έννοιο ότι δεν έχω δικό μου ΠOΡΤOφόι'tι
στπν τσέππ (εγώ το έχω όι'tO) για νο
ογοράσω κάτι. Ότι χρειάζομοι το
ονοφέρω στπν Oδει'tφι'i που έχει
oνoι'tάBει κοι εκείνπ με τπ σειρό rns το
συζπτά με τπ γερόντισσο κοι
σποφοσίζουν. Στο δικό μοs μoνoστι'iρι
οι μονοχέs πρέπει νο είνοι άγομεs. Αυτό
ΒέΒοιο δεν είνοι νόμοs γιοτί σε κάποιο
άι'tι'tO μoνoστι'iριo οι μονοχέs μπορεί νο
είνοι νυμφευμένεs. Η σωμOΤΙKι'i
συνεύρεσπ μετοξύ ονδρόs κοι γυνοικόs
οπογορεύεται, όμωs κοι πνευμοτικά
μπορεί νο διοπράττω μοιχείο με κάθε
πάθοs που έχω δπι't. δε θο ι'tέω ψέμοτο,
δε θο κάνω κοκούs ι'tογισμούs κοι δε θο
κάνω κρίσπ γιο tOUS άι'tι'tουs.
Αυτά όι'to μπορεί νο συμΒούν otIS
μονοχέs, oι'tι'tά σε μίο φάσπ oγωνισΤΙKι'i,
σον μίο πτώσπ τπν οποίο όμωs συζπτώ
με τπ γερόντισσο κοι ποίρνω κάποιεs
συμΒουι'tέs γιο νο το ξεπεράσω, γιοτί
είνοι μίο οδυνομίο του εουτού μου, κοι
άτον έρθει ο πνευμοτικόs

ΕΠένπ. Είχατε έρθει από κάποιο άππο
μOνασrιiρlπιο πριν ιi μεγαπώσατεεδώ;

θ. Οι οδει'tφέs έγινον εδώ μονοχέs. Το
μoνόστι'iρι ουτό έχει το τυπικό νο μπν

παίρνει μονοχέs οπό όι'tι'tO μOναqτ:ι'iρι.
Δπι'tαδι'i όποιοs θέι'tει, εξορχι'is θο έρθει
νο Bόι'tει μετάνοια σε ουτό το μoνoστι'iρι.
Αν φύγει από ένο άι'tι'to μoνoστι'iρι κοι

έρθει εδώ δεν τον δεχόμοστε. Του ι'tέμε
νο πάρει πρώτο μετόνοιο κοι νο πάει
κάπου Oι'tι'tOύ (μετάνοιο ι'tέμε το
μoνoστι'iρι οπό το οποίο ξεκινάs).
Ε. Δππαδιi εδώ μπορούν να γίνουν
μοναΧέsαποκπειστlκόαπό το Κορωπί;

θ. Όχι, όποιοs θέι'tει μπορεί νο γίνει.

Εμείs εδώ έχουμε μόνο μίο οπό το
Κορωπί. Λοιπόν, μπορούν οπ' όπου

θέι'tOυν ~o έρθουν σον ι'tοϊκέs. Δε

γίνετοι νο έρθουν σαν μονοχέs οπό
άι'tι'tO μονοστι'φι.
Μ. Και αν έρθουνws παϊκέs ποια είναι π
διαδικασία;
θ. Πρώτο οπ'όι'to πρέπει νο γνωρίσουν
το μoνoστι'iρι, δπι'toδι'i nOIES είνοι οι
opxts του μονοστπριού κοι ποιο το
τυπικά του. Κατορχάs πρέπει νο
γνωριστούμε, νο δούμε ο άνθρωπάs

που έρχεται ον του κάνει τ~περιBάι'tι'toν,
ον έχει σχέσπ με ουτό που φονταζάτονή
με ουτά που διάΒαζε κοι επίσπs να
δούμε
ον μαs κάνει κοι εμάs, ον δπι'tαδι'i
'1-_ _

ρύζι κοι ποτότεs rnyoVItts, όποιοs θέι'tει
δε θο φάει σOι'tιγKάριO. Είνοι BOσΙKι'i
υπόθεσπ το θέμο ταυ φογπτού γιοτί είνοι
μιο ζωι'i κοι δεν το ξεπερνάs εύKOι'tO.
Άι'tι'to πρόBι'tπμo είνοι το πρωινό
ξύπνπμο. Στιs 3 n ώρο χτυπάει το
τάι'toντo γιο έγερσπ κοι OΤIS 4.15 γιο τπν
αKOι'tOυθίo. Μπορεί νο έχουμε όι'tπ τπ
μέρο OKOι'tOυθ~ Oι'tι'tά κάθε μέρο δεν
μπορεί νο έχουμε θείο ι'tεΙΤOυργίO
(OKOι'tOυθίO είνοι Βοσικά, n μνι'iμπ του
ογίου) οπό το μπνοίο (τα BιBι'tίo που
γράφει κάθε μέρο nOIOS άγιοs γιορτάζει).
Εάν δεν υπάρχει θείο ι'tειτoυργίo 6.15
τει'tειώνει n OKOι'tOυθίo, ενώ ον υπάρχει
θείο ι'tειτoυργίo τει'tειώνoυμε orIS 7.30
tIS κοθnμερινέs, κοι τπν KυΡΙOKι'i otIS
9.00. Μετά τπ ι'tειτoυργίo μένουμε 1/2 ώρο
στο Kει'tί μοs κοι μετά ππγοίνουμε γιο τπν
τράπεζο. Εάν δεν έχουμε θεία ι'tειτoυργίo
μένουμε 1 ώρο στο Kει'tί μοs κοι ύστερο
ππγαίνουμε γιο τπν τράπεζο. Μετά τπν
τράπεζο OKOι'tOυθOύν το δΙOKOνι'iμOΤo,
όπωs γιο ποράδειγμο ΤΟ Kεντπστι'iριo,
άπου κεντάμε ι'i το χώρο που
ογιογραφούμε

ι'i

το

χώρο

που

φτιάχνουμε θυμίομο. Αυτά είνοι το
στοθερά δΙOKOνι'iμOΤo. Υπάρχουν όμωs
κοι το 'διοκον'ήμοτο που είνοι
ενoι'tι'toσσόμενo, όπωs γιο ποράδειγμο
το μογείρεμσ στnν κουζίνο, n
καθοριότπτο του εσωτερικού χώρου του

οι BOOIKtS OpxtS μιοs
υΠOKOι'i, οκτπμοσύνπ κοι

εξoμoι'toγoύμoι γιο νο πάρω ΚΟΙ άφεσπ.
Αυτό δεν ισχύει μόνο στο μονοστήρι

oι'tι'tά κοι oτous ονθρώπουs εκτόs
μονοστπριού. Η πνευμοτική ομορτίο
που

οσθενεί πρέπει

όι'tουs tOUS
προσποθούμε

νο

υπόρχει

σε

ονθρώπουs, δπι't. νο
νο ει'tέγξOυμε το πάθπ

μοs κοι νο ογωνιζόμοστε όι'tOΙ γιοτί ουτό

είνοι KOινι'i εντOι'tι'i του θεού.

για να παντρευτώ. Απόντπσα ότι εγώ
τώρα σπουδόζω και δε σκέφτομαι κότl
όλλο αυτιΊ τπ στιγμιΊ.

προσαρμογns μαs, αλλά ξεπερνιούνται
με βάσπ τous στόχουs μαs.

Στπ σκέψπ μου

υπιΊρχε, και το δούλευα εκ nεpIτponns,
αλλό δεν ι'ιθελα να εκδπλωθώ και να πω

Μ. Τι έχετε να πείτε σε αυταύs παυ δεν
πισrεύoυνσrη θρησκεία;

κότι οριστικό. Κόποια στιγμιΊ λίγο πριν
πάρω το πτυχίο μου τous το είπα.

Γνώρισα
αδελφιΊ

Ε. Πόσεs μοναΧέs υπάρχουν σΌυτό το
μoναστfιpι;
θ. Είμαστε 28 μονοχέs.
Ε. Μπορείτε να ιδωθείτεμε

tous δικούs

aas ανθρώπουs;
θ. Αποφασίσθπκε από

tIS

ξεκίνπσε τα μαναστι'ιρl το

μαναχέs όταν

1969

να μπν

ππγαίνουμε στα σπίτια μαs, αλλό όπατε
θέλουν οι δικοί μαs όνθρωποι μπορούν
να έρθουν να μαs δουν. Ακόμα είχαμε
αποφασίσει να μπν ππγαίνουμε ούτε
orIS κnδείεs των γονέων μαs, αλλό μετό
τπν κπδεία να ππγαίνουμε μια επίσκεψπ
για συλλυππτι'ιρια. Τελικά οι OUYYEVEiS
μαs από μόνοι tOUS το έχουν απορρίψει
γιατί ύστερα από τόσα χρόνια να πάμε

το

μοναστιΊρι

απά

θ. Είναι θέμα

που ερχότανε και πιΊγοινα και

αυτά το ζπτιΊματα. Μπορούσε να μαs
κάνει όλουs να πιστεύουμε στπν ίδια
θρπσκεία αφού μαs έχει δπμιουργιΊσει
κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσι'ι του. Όμωs
εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωποs είναι

εγώ κόποιεs επlσκέψειs, ώσπου μία
φορό ιΊρθα για μία εβδομόδα για να δω
nws είναι n ζωιΊ στο μοναστιΊρι. Άλλο να
διαβόζειs και να ακούs για τπ ζωή στο
μοναστιΊρι και όλλο να τπ βιώνειs.
Μίλπσα με τπ γερόντισσα και μαυ είπε ότι
το θέμα θα το συζπτιΊσει με τous YOVEiS
μου και τον πνευματικό μου και ύστερα
θα τα ξαναπούμε. Μου πρότεινε να πόω
να δω και άλλα μοναστιΊρια και να
διαλέξω αυτό που μου ταιριάζει
περισσότερο.

έτσι

δεν

ελεύθεροs ν' αποφασίσει. Ακόμα και
που δπλώνει όπιστοs, στπν
ονάγκπ θα φωνόξει "Ποναγίο μου" .
Ουσιοστικό δεν πιστεύω ότι υπάρχουν
θεωρπτικό άπιστοι όνθρωποι, αλλό
όπιστοι στπν πράξπ. Πιστεύω ότι όσο
ζούμε θα βρει α θεόs τΡόπα να μαs

EKEivOS

"λπστέψει" τπν ψυχιΊ και να γίνουμε
πιστοί με ανώδυνα n επώδυνο τρόπο.

Μ. Η γερόντισσα τι πίlΙKία έχει;
θ. Είναι

Ε. Ποια είναι n προσφορά ενάs ατόμαυ
που έχει αKoίloυθιίσει το μοναχικό Ρίο
στο κοινωνικό σύνoίlo;

78 ετών.

Μ. Ήταν δύσKαίlη n πpασαpμoγfι

aas στο

να

θ. Εγώ παιδιά μου, δε δυσκαλεύτπκα

ππγαίνουμε

καθόλου, γιατί νομίζω ότι το ιΊθελα πολύ.
Αν δε το θέλειs εξάλλου γιατί να είσαι

θ. Το μοναστι'ιρι δεν κόνει κάτι
συγκεκριμένο με τπν έννοια rns
προσφαρόs δπλ. rns unIKnS BofIeEIOs.
Καθ' όλο το χρόνο έχει οικογένειεs που
τous δίνει ένα βοιΊθπμα , ειδικά tIs

εδώ;

πολύτεκνεs.

κάνουν οι άνθρωποι, να χαρούνε

και

EnEueεpios.

Ούτε ο ίδιοs ο θεόs δεν επεμβοίνει σ'

μανοχισμό;

μετά από ένα θάνατο, δεν ξέρουν τι να

λυππθούν

npoownIKns

κάποια

n

καθόλου.

Ε. Πώs αποφασίσατε να αφοσιωθείτε
σroν Κύρια; EμπνευσrιίKατε από κάποια

Ε.

ζώσα fι αγία μopφfι στην παρεία;

κουραστικιί n ζωιί σro μοναστιίρι;Έτσι;

θ. Εγώ έμενα στπν Αγία nOPOOKEun.
Αγαπούσα πολύ τπν Αγ. Παρασκευι'! και
εκεί εκκλπσιαζόμουνα.
Με είχε
εντυπωσιάσει
το τροπάριο rns

θ. Όχι, με τπν έννοια ότι n ζωιΊ στο
μοναστιΊρι είναι πάντοτε γεμάτπ, επειδι'ι
υπάρχει το πρόγραμμα. Αρχικά
περιλαμβόνει tIS εορτέs που είναι

Ay.nOPOOKEunS που έλεγε για tIS τpEIs
αρετέs rns και από εκεί και πέρα έψαχνα
να Βρω και άλλων αγίων OKOnoueieS,
διότι είναι φοβερόs πόλοs έλξns n ζωι'!
των αγίων. Ynnpxov, όμωs, και

θnσαυρόs για τπν εκκλπσία. Κάθε μέρα n
εκκλπσία μαs έχει έναν τουλάχιστον άγιο

ανθρώπινα πρότυπα που με εππρέασαν

δυνάμειs ταυ στο θεό. Ακόμπ όταν είσαι
σε μια αγρυπνία, που είναι ένα δώρο

όπωs n γερόντισσα που γνώρισα στο
μοναστιΊρι, αλλά και ο πρώτοs
πνευματικόs που είχα ,ο OnOiOS έχει
πεθάνει τώρα και ιΊταν άνθρωποs
ζωντανό παράδειγμα ζωns.
Μέχρι το δπμοτικό όπωs όλα τα παιδιά
έλεγα θα παντρευτώ, θα κάνω παιδιά και

oywvrorns,

θα ζιΊαω rn ζωιΊ μου. nnyoivovros στο
γυμνάσιο όμωs άρχισα να το σκέφτομαι.

Δεν είχα σκεφτεί το μοναστι'ιρl, αλλά
σκεφτόμουν να μπν παντρευτώ.
Σε
πλlκία 11 ετών πιΊγα πρώτπ φορά για
εξομολόγπσπ. Στπ συνέχεια σε πλικία 13

Οπότε

δεν

ιίταν

δύσKoίlη

και

που δείχνει τον άνθρωπο με τπν
αδυναμία ταυ αλλά και με τπν
παντοδυναμία του, όταν δώσει tIS

συνεχέs, αν και είναι έναs κόποs, σου
προσφέρει τόσα με το βίο του αγίου και
με τα τροπάρια που θα ακούσουμε απ' τπ
ζωιΊ του. Είναι από tous υμνωδούs μαs,
γραμμένπ σε κανόνεs, με μελωδία και με
βάσπ tOUS οκτώ nxous, που είναι
γραμμένοι σύμφωνα με αυτούs. Με τπν
ψαλμωδία οι πατέρεs μαs περνάνε πιο
εύκολα τα νοιΊματα που θέλουνε
πραγμαΤΙKά.Δπλαδιl ο μοναχόs δεν
πρέπει να έχει πρακτlκέs δυσκολίεs, αν

στον

είναι ξεκάθαροs:Εναναγώνα για τα πάθπ
του τον έχει, άλλοτε πέφτει αλλά θα

δεν ιΊθελα να
EKEivOS μαυ απάντπσε

δικαιολογείται n μάνιμπ 'πτώσπ σε έναν

άτι ήταν πολύ vwpis για να πω κάτι
τέταιο και να μπν το ξανασκεφτώ. Από
τότε δε με απασχόλπσε ξανά ώσπου
κατά τπ διάρκεια των σπουδών μου αι
YOVEiS μαυ, μου είπαν ότι υπάρχει
κάποια πρότασπ για μένα δπλ. προξενιό

ανθρώπινο, λένε οι πατέρεs, αλλό το να
μείναυμε στnν πτώσπ μαs είναι
δαιμονικό.
Άρα κάποιεs πρακτικέs
δυσκολίεs
μπορούμε
να
αντιμετωπίσουμε στπν αρχιΊ rns

ετών

είπα

κάποια

πνευματικό μου
παντρευτώ. Τότε

στιγμή

ότι

πρέπει

να

σπκωθεί

μοναχό

γιατί

το

να

αμέσωs.

πέσαυμε

Δε

είναι

Ε. Και επιίlέγετεεσείs nOIts οικογένειεs
θα Ροηθιίσετε;
θ. Πάντα κάνουμε μια αξιολόγπσπ. Από

tIS

οικογένειεs

βλέπαυμε

nOIES

που

γνωρίζουμε

έχουν μικριΊ

n

μεγόλπ

ανόγκπ. Το πρώτο και κύριο έργο του
μοναστπριού

βοιΊθεlα

και

είναι

n

n

προσευχιΊ.

ελεπμοσύνπ

Η

που

προσφέρει είναι πνευματικιΊ. Ο μαναχόs

είναι ευχέτns υπέρ όλου το κόσμου. Η
υλική βοήθεια ακολουθεί και τέλοs ο
τΡόπαs

ζωιΊ

των

μοναχών

είναι

και

αυτόs έναs τΡόποs BoneElOs.
Να
μπορέσει δπλ. έναs άνθρωποs που θα
έρθει

στο

μοναστιΊρι,

όχι

να

γίνει

μοναχόs βλέπανrαs έναν μοναχό, αλλό

να συνειδπτοποιιΊσει nws οι μοναχοί
είναι καθ' αμοίωσπ του θεού και να
αισθανθεί ότι είδε το πρόσωπο του
θεού. Τότε ο μοναχόs έχει εκπλπρώσει
τον προορισμά του. Είτε κόνουμε
οικογένεια, είτε γίνουμε μοναχοί αυτοί

είναι οι τρόποι owrnpios.

ι

Μ. Σαs ίιείπει α καταναίlωτικόs rpόποs
ζωns;
θ. Εόν είμαστε σωστοί μοναχοί, όχι δεν
μαs nείπει γιατί μαs Βγόζει από τous

σΈόχουs μαs. Τι να μου nείψει: να φόω

σε μία ταΒέρνα, να πόω σ' ένα θέατρο n
σε μία καφετέρια; Ο στόχαs του
μοναχού είναι πιο ψnnό, όρα αν πόω σε
αυτό θα εκπέσω από τον αρχικό μου
σκοπό, γιατί θα είμαι μεν με το σώμα στο

μοναστnρl αnnό θα Βρίσκομαι με το νου
μαυ έξω. θα

oas πω μια npoownIKn μου
nατρεύω rn θόnασσα, αnnό

αδυναμία:
δε θέnω να πόω να κόνω μπόνιο, nέω
χαριτοnογώνταs στον εαυτό μου, γιατί
όταν nμουν παιδί έκανα 200 μπόνια το
καnοκαίρι και τώρα τα έχU\ χορτόσει.
Όταν

έχει

Kaeapn

ατμόσφαιρα

ανεΒαίνω ψnnό στο μοναστnρι και

rn

Βnέπω και όταν πnγαίνω για
προσκύνnμα επιθυμώ να πόω δια
θαnόσσns και όχι δια ξnρόs. Η φύσn μαs
οδnγεί με τον τρόπο rns στο θεό.Η φύσn
είναι κτίσμα του θεού αnnό δε
nατρεύαυμε rn φύσn, nαφεύουμε το
θεό. Μπορεί να μου αρέσει ποnύ n
φύσn, αnnό δε θα Βόnω σε πρωτεύοντο
ρόnο rn φύσn από το θεό. Εμείs
μπροστό otous παnιούs μαναχούs
ζούμε με τον καταναnωτικότρόπα ζωns
γιατί τρώμε 3 φορέs rnv nμέρα ενώ
εκείνα ι έτρωγαν μία. Tnv Μεγόnn
Σαρακοστn τρώμε

2

φορέs

rnv

nμέρα

έντοξn μου στο κόσμου τούτου εόν είναι

σωστόs και όσα περισσότερο σωστοί
είμαστε, τόσο περισσότερο ζούμε rn
μέnnουσα ζωn, γιατί n θεία Κοινωνία, n
εξομοnόγnσn, n unaKon και n Euxn μαs
φέρνουν σε ouvεxn επικαινωνία με το
θεό. Στόχοs είναι να ενωθούμε με το θεό
μέσω των μοναχικών αρετών και

n

αιτία

που ο μοναχόs είναι στο μοναστnρl είναι
για να ζnσει rn μέnnουσα ζωn πριν να
Βγει από το σώμα του δnn. να γίνει n

ζωns. Εόν ζούμε με rnv

μέnnουσα ζωn. Πόντωs ο αγώναs των
μοναχών είναι να αποχωριστούν τον
παnαιό όνθρωπο, [IS αδυναμίεs μαs, τα
πόθn μαs και μέσω των δυνατοτnτων που
μαs δίνει το μοναστnρι να φτόσουν
επισκόπnσn του θεού.

ornv

Μ. Σαs ίιένε αδείlφιI θέκίια. Αυτό είναι

θ.

το βαφτιστικό uas όναμα;

ζωns. α) το κοινόΒιο δnn. σε ένα χώρο
ζούμε όnΟI μαζί με κοινό γέροντα και
nγούμενο , Kolvn τρόπεζα, τρώμε όnΟI

θ. Όταν

ερχόμαστε στο μοναστnρl
έχουμε τα Βαφτιστικό μαs όνομα, όταν

γίνει n ρασοφορία μαs δnn. όταν
φορέσουμε μαύρα nέγονταl τpEIS ευχέs,

ρασοφορία το ουσιαστικό είναι n annayn
του ονόματοs. Tnv ώρα που γίνεται n
annayn ο δεσπότns Βόζεl το καινούργιο

rEnnn

όπου γίνεται ο γόμοs

rnv αnι'1θεlα σαν
μοναχοί είμαστε Mn orn μέnnουσα ζωn,

όνομα. Είναι μια απόρριψn από rnv
προnγούμενnζωn μαs. Δεν αnnόζουμετ'
όνομα μαs επεlδι'1 δεν μαs αρέσει, αnnό
το αnnόζουμεγιατί δεν πρέπει να έχουμε
κότι που να μαs υπενθυμίζει τον

γιατί κατό κόσμων έχουμε πεθόνεl. Π.χ.

προnγούμενοτρόπο ζωns μαs.

πούμε

Ε. Ποιοι είναι αι τύποι του μοναχικού
βίου;

αισθανόμαστε ότι κόνουμε μία θυσία
σταπόθn.

να

θ. Στnν Ορθοδοξία όχι, αnnό υπόρχουν

orn Δύσn, oτous καθοnικούs.

npoontlKn να μnν

μια μικρn

Για

Μ. Υπάρχουνμαναχικάτάγματα;

περιμένουμε,θα πόμε από σκότοs σε
σκότοs. Εόν δεν έχουμε μια πρόγευσn
rns μέnnουσαs ζωns σnμερα, μnν
περιμένετε να δείτε κότl όnnο arn

του μοναχού, n επίσnμn ένταξn του. Στn

θ.

έτοιμοι να πετόξουμε.

rnv

αισθανόμαστε και αυτό έχει αξία, να

Ε. Προετοιμάζειο μοναχικόsβίοs για τπ

έρθει ο Βιοnογικόs θόνατοs είμαστε

ένωσn του ανθρώπου με το θεό
απαnnαγμένοs από tlS Βlοτlκέs
μέριμνεs.Επlπnέον n μέnnουσα ζωn
είναι n προέκτασn rns σnμερινns μαs

και nίγο αγκομαχούμε αnnό πόντωs το

μεταθάνατονζωιΙ;

μαs φοΒίζει ο Βιοnογlκόs θόνατοs, γιατί
Mn ζούμε σε εμπειρίεs όnnου κόσμου,
δεν μαs απασχοnούν τα καθnμερινό,
γιατί nδn είμαστε απογειωμένοικαι όταν

Υπόρχουν τpEIS τύποι

μαζί, n αΚΟnουθία ornv εκκnnσία, n
npooεuxn και n nειτουργία είναι KoIvn.
Β) ο οlκογενειακόs τρόποs ζωns όπωs
για παρόδειγμα στοΆγlοΌροs όπου δεν
υπόρχει ο προnγούμενοs τρόποs ζωns
επειδn είναι ποnυόριθμα τα μοναστnρια,
ζουν από 3-6 ότομα μαζί. Γ) τέnοs
υπόρχουν και οι ασκnτέs που ζουν mnv
έρnμο

n

μέσα σε δόσn. Όμωs για να

ζnσουν αυτό τον τρόπο ζωns πρέπει να
έχουν

από

τον

κοινοΒιακό τρόπο ζωns. Η ζωn

ornv

έρnμο

περόσεl
είναι

μπορέσει ο

αν πόω σε ένα δικnγόρο, ξέρει ότι ο

tlS

πnόνεs

aOKntns
που του

Ε. Κάποιαι μοναχαίKαταίlαβαίνoυνπότε

απαραίτnτn

δεν έιιω περιουσιακό στοιχεία, τα έχω
αφnσει orn Movn πριν rnv επίσnμn

έρxεrαι το τέίιοs

κοιναΒlακόs Βίοs.

ζωns tOUS. Ισχύει

πρώτα

επικίνδυνn

μοναχόs είναι κατό κόσμων νεκρόs διότι

rns

μοναχικns

και

για

να

να αντιμετωπίσει
παρουσιόζονταl,

προϋπόθεσn

είναι

ο

αυτά;
θ.

Υπόρχουν κόποιεs εξαιρέσεls. Σε

ποnnούs

πατέρεs, γνωστούs

όγνωστουs καθώs

και

σε

και

ευσεΒείs

nαϊκούs, ο θεόs αποκαnύπτει δnn.
προnέγεl το τέnοs rns ζωns τous. Δεν
είναι τρομακτικό, γιατί ο θόνατοs δεν
είναι μόνο n σόρκα μαs.'Οταν έχεls μόθεl
να μn γίνεται αυτό που επιθυμείs, να μnν

τpws αυτό που θέnεls, το θέnnμα είναι

αυτό που μαs φαίνεται θόνατοs. Η
απαγόρευσn σε κότι που επιθυμούμε μαs
στεναχωρεί, οι apvnOEls,twv όnnων μαs
πονόνε, όρα μέσα μαs ζει το θέnnμα. Ο
θεόs μas θέnει χωρίs το θέnnμα. Μπορεί
να μnν είναι αμαρτίεs τα θεnnματα που
έχουμε,

αnnό

πρέπει

να

είμαστε

εnεύθεροl από το "εγώ" μαs, γιατί κόθε
θέnnμα εκπροσωπεί το "εγώ" μαs. 'Οταν
πεθόνουμε ws npos το θέnnμό μαs, δε

Μαρία Μαγδαnnνn ΚωτσόΒοnου
Εnένη Παηαϊω6ννου. Γ3 Γυμνασίου
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Οι μαθnτέs

rns

ΠIΙ;Λ:Ι

Α' Λυκείου του rμήματαs

rns

Ψυχοπογίαs

πήραν συνέντευξΠ από τον Ηριδανό Λούπα, φοιτπτή του
Φυσικαύ τμήματοs στο Πανεπιστήμια Αθπνών. Ο Ηριδανόs

υπήρξε μαθnrήs του Πρατύπαυ Αθπνών το σχοπικό έrαs
2009-201 Ο και καταθέτει rIS εμπειΡίεsταυ τόσο από το χώρα
ταυ σχαπείαυ όσα και από τπ φαιτπτική ταυ ζωή, καθώs και
μιπάει για τα όνειρα του•••

Τώρα που πέρασεs στα Φυσικό τι θεs να

KOVEIS;

θα μείνειs

στπν Εππάδα;

Στπν Ελλάδα δε νομίζω ... θα τελειώσω το Φυσlκό κάποια
στιγμπ ... Δεν ξέρω στα πόσα χρόνιο, γιατί 4-8 χρόνια είναι ο

μέσοs όροs παυ παίρνουν πτυχίο. Μετά ελπίζω να κάνω ένα
μεταπτυχιακό έξω σε κάποιο πανεπιστnμιο... θα δείξει! θα δω
και πώs θα κινπθούν τα πράγματα ...

Τα θέμα είναι να μπν έχεls dyxos. Απλά να ακούs τous

καθnγnτέs, όταν σου λένε να δlαΒάζεls\παραπάνω, α~ά να
από

με τον εαυτό σου, γιατί εσύ ξέρειs ι

OnoIovBnnorE άλλο... αν έχειs κενά, ον
χρειάζεσαι περισσότερο διάΒασμα n όχι. Πρέπει να οκούs τον

εαυτό,σου Kα~ να μπ~ αγχ~νεσαι.!-ε ~lειι:lεΡί~π το άγxo~ _
δεν κονεl καλο και παντα ΕΧει avtleEtn αποτε-λεσματα απ' αυτο
\~

που eES. Σε όλα χρειάζεται ισορροπία: και να Βγαίνεls και να

δlοΒάζεls........

-

"'Όχι όμωs και να {Jγαίνειs κάθε Σάρρατο.
Γιατί όχι; Εξαρτάται πώs νιώθεls εσύ. Αν νιώθειs ότι δεν έχειs
κενά, ότι δε χρειάζεσαι διάΒασμα, γιατί να μπ BYEls; Απλά μπν το
ndPEIS σερί nopaaKEun, ΣάΒΒατο, KUPIOKn κι έρθειs ξενύχτns
Δευτέρο να naPOKOiIouenaEIs Κατεύθυνσπ os πούμε! Πώs να
Βγει n Κατεύθυνσπ Δευτέρα πρωί με 3 ώρεs ύπνου απ' όλο το
ΣαΒΒατοκύριακο ...;

Πώs μπορεί να απορππθεί αυτό τα oyXOS -όσο είναι δυνατόν;
Αυτό είναι στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Δεν υπάρχει ούτε
μεθοδολογία ούτε κάποια auvτoyn. Πρέπει να ψαχτείs μέσα
σαυ, να σκεφτείs ότι δεν είναι τίποτα, ότι ακόμα και αν δεν τα noS
καθόλου καλά atIS nOVEiIiInVIEs, έναs χρόνοs είναι από τπ ζωn
σου ... Στο κάτω κάτω θα ξαναδώσειs ... Μονό και μόνο να
σκεφτούμε το dyxos που nεpvds ένα χρόνο και πόσα χρόνια
xdVEIS από τπ ζωn σου απά θέματα υγείαs, από διάφορα άλλα
θέματα ... Δnλαδn, έλεοs ... Κάνει ΤΟΣΟ πολύ κακά αυτό το
πράγμα: να αισθάνεσαι έτσι για έναν ολόκλπρο χρόνο που απ'
το να είσαι ένα χρόνο χαλαρόs και να αποτύχειs

-

Καλύτερα απλά να ζnσεls τπ ζωn

Έκανεs ιδιαίτερα- φρoνrιστήριo; Είναι εφικτή

n επιτυΧία χωρίs

αυτά;

Όχι, δεν έκανα.

AiIiId.I,j.OI πάλι δεν πρόκειται να aoS πω να μπν

κάνευε ιδιαίτερα Ι«Ρπν, Kά~ετε φραντιστnριο. Δεν έχω κάνει

τον καθοδπγεί, να του δείξει τι να διαΒάσει, εάν δε νιώθει

Πώs (Jρίσκειs όππ τπ διαδικάσιαμε rIS novennfIvtES;

καλύτερα

KdVEIS.

ούτε μία ώρα φ~oντTστ~ρlo; ούτε μία ώρα ιδιαίτερο. Δαύλεψε
σε μέ';'α αυτό. Kdnolos άιΊηο\ μπαρεί να χρειάζετοl κάποιον να

Γιατίέχει 8 χρόνια;
Ή είναι δύσκολπ n όλοι Βαριαύνταl!Ή και τα δύο μαζί!

είσαι σίγουροs πρώτα

Χειρότερο μπορείs να

σοιη ν,ορπν nεpdaEIS πουθενά ...

είναι τίποτα!

Είναι ασnμαντα μπροστά στπ ζπμιά που παθαίνειs από το dyxos.
Εξαρτάται ΒέΒαια το dyxos. Υπάρχει και το γόνιμο dyxos που σε
κόνεl να BIoBdaEIS, αλλά αυτό είναι IBaVIKn περίπτωσπ ...
ruvι'iθws οι περισσότεροι n αγχώνονται πάρα πολύ n δεν
αγχώνονται καθόλου και δε διαΒάζουν ποτέ!

Το θέμα είναι να BPEIs [IS lσαρροπίεs. Και να διαΒάζειs αλλά και
να nεpvds καλά, γιατί δε γίνεται αλλιώs, θα έχεls αποτυχία. θα
αποτύχειs είτε αν δε δlαΒάζεls είτε αν δlαΒάζεls υπερΒολικά. Και
αν δεν αποτύχειs oτlS nOVEiIiInVIES, θα αποτύχειs στπ ζωn σου
μετά ... Δε γίνεται μια ζωnνα είσαι πάνω από ένα ΒιΒλίο. Είναι ότι

σίγουροs με τον εαυτό toi). Εγώ, as πούμε, όταν είχα κάποιο
. κενό ... πίεζα tous καθnγπτέs.Ήθελε α Kaenyntns να πιεί ταν
καφέ του ... εγώ τον πίεζα μΙχρl να μου λύσει τπν απορία μαυ.
Ένιωθα μόνοs μου και αυΤ9~με έκανε να ψάχνομαι και να

καλύπτω τα κενά μου. ΕηεlδΠ.δεν είχα κάποιον από πάνω μου να

μου λέει: "ΔιάΒασε αυτό" n "ΚΙάνε εκείνο", αυτόματα καθόμουν

I,!~VPS-P~τIJSil.L:n~ ~ρα πο.υ,δlάΒαζα _εVΤό~ΙζO τα κενά ~Oυ και

ππγαινα τπν__επoμεν~ερα
,
Koeriynrn ό,τι δεν nξερα.

--

Kαι .....ρwτoυσα τον αντιστοιχο

ΔTαφθραlK~ δε γίνι!ται. Το θέμα είναι να καλύψειs κενά. Αν δεν
καλύπτεlsτα κενάσbυ,και ιδιαίτερανα KdVEIS και φροντιστnρια,
το έχεls Χάσει το παιχνΤδl!

noacs ώρεs δισ{Jαζεs;
Εξαρτάται από τα πώs

nrov n διάθεσn μου. Κατ' opxds, μπν

τολμnσετε να κοιμάστε λίγα! Δεν ξέρω πόσο σnμαντικόs είναι
για Eads ο ύπνοs, ndvrws εγώ τα ΣαΒΒατακύρlακα ξυπνούσα
άνετα γύρω στπ μία (το νωρίτερο!). Επίσns, εξαρτάται από τον
τύπο του ανθρώπου. Εγώ αισθάνομαι πιο παραγωγlκόs το
Βράδυ, από tIS 11 και μετά. ΔιάΒαζα, os πούμε, από tlS 11 μέχρι

tls2.
Αν ήσουν Υπουργόs, τι θα άππαζεs στπ διαδικασία των
Πανεππηνίωνκαι γενικότερα στη διοδικασίο ΠΡόσ{Jοσns στο
Πονεπιστήμιο;
Κατ'

apxds,

διαφωνώ με το σύστπμα των Πανελλπνίων. Όλα

κρίνονται από 6 μαθnματα, 6 διαγωνίσματα. Αν λάΒουμε υπόψπ
και τπν ψυχολαγία ταυ κάθε ατόμου ... Κάποια παιδιά έχουν
τέτοιο dyxos που κομπλάρουν τελείωs και δεν μπορούν να
γράψουν τίποτα. Αυτά είναι άδικο σε σχέσπ με κάπαιον που είναι
χαλαρόs εκ φύσεωs, πάει dVEtos και αποδίδει στο μέγιστο.
Δπλαδι1, το παιδί που έχει γνώσειs, αλλά δεν τα πάει καλά λόγω
dyxous, αδικείται από αυτό το σύστπμα. Από τπν άλλπ τώρα, να

nEIS ότι καταργούνται οι nOVEiIiInVIEs, ο καθέναs μπαίνει όπου
θέλει και υπάρχει μετά ένα είδουs ελέγχου μέσα στο
Πανεπιστnμιο; Επειδι1 έχω δει πώs είναι τα Πανεπιστnμιο, μόνο
έλεγχοs δε θα unnPXE... Απλά θα έμεναν άσοι είχαν κάποιο
μέσο, γνώριζαν κάποιο Koenynrn κλπ. θεωρώ, δπλαδι1, ότι είναι
πια αξιοκρατικό τα σύστπμα των Πανελλπνίων απ' ότι είναι το
Ακαδπμαϊκό σύστπμα γενικά. θα μπείτε και θα δείτε πώs είναι ...
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Εγώ σκέφτnκα

ws

εξns: ''Αυτό είναι ... Χάλια είναι το σύστnμα.

Να το αλλάξειs μέσα σε ένα χρόνο δε γίνεται, γι' αυτό κάτσε
διάβασε, προσπάθnσε άσο μπορείs, κάνε ό,τι είναι να κάνειs και
άμα γίνεls πολιτικόs ... κάτσε σκέψου το τότε!"
Για να

αλλάξουμε

προτείνουμε

κάτι

πρέπει

tIS naVEiIiInVIEs
καλύτερο...

να

έχουμε να

Δεν μπορώ να σκεφτώ

κάτι

/ /
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σου φαίνεται πολύ βαρετό. Εξαρτάται από το πώs σκέφτεααι...
Αλλά υπάρχει και έναs τρόποs σκέψns που τα συμπεριλαμβάνει
όλα. Μαθαίνονταs, δnλαδή, πολλά πράγματα σκέφτεσαι πιο
σωστά, πιο συγκροτnμένα. Όπωs είπα και πριν, μπορεί να μnν
έχει κάποιο πρακτικό όφελοs, να μn σε βοnθά κάπου
καθnμερινότnτάσου, αλλά αλλάζει ο τρόποs σκέψns.

arnv

καλύτερο να προτείνω αλλά το ότι το ισχύον σύστnμα δεν είναι
καλά, σίγουρα δεν είναι ...

Δπι'lαδι'ί διό(JαζεsΑρχαία;

ΌΧΙ, δεν μπορώ να πω ότι διάβαζα...
Πώs επέι'ιεξεs το Φυσικό;
Η ΦυσικιΊ μου άρεσε από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου.'Ηταν,
δnλαδιl, τρέλα ...

n

οποία κράτnσε μέχρι και τώρα. Μετά, απλά

έβγαλα όσα μόρια έβγαλα και λέω: "Σε ποια σχολιΊ

eEs

να

περάσειs; Φυσικό. Υπάρχει Φυσικό." Αφού τρελαίνομαι για

Δίκαιο;
Ναι ...

ολnμερίs

και

ολnνυχτίs

Δίκαιο

διάβαζα!!!

Και

στον

ελεύθερο μου χρόνο ακόμα Δίκαιο διαβάζω ...!!!!!

rn

ΦυσικιΊ, άρα πιΊγα Φυσικό.Άπλά!

Αν μπορούσεs να KoropyIίUEIs ένα μόθπμα από το Λύκειο, ποιο

Και για έρευνα πιστεύειs ότι θα μείνειs εδώ;
Στnν Ελλάδα λίγο δύσκολο. Τελειώνω το Φυσικό σε κάποια
χρόνια και μετά ελπίζω ότι θα έχω αποκτιΊσει εμπειρίεs εκεί
μέσα, θα έχω διαμορφώσει άποψn για ξένα πανεπιστιΊμια, θα

Το ΑΟΔΕ ... Το πρόβλnμα είναι ότι το δίνειs naVEiIiInVIEs... Αν
δεν το έδινεs, το διάβαζεs και πάει στο καλό ... Αλλά το βιβλίο
πρέπει να βγει αναγκαστικά ... Αυτό το μάθnμα το έβλεπα σαν
άσκnσn πειθαρχίαs ... Σαν να σε βάζουν να διαβάσειs κάτι τόσο

σκεφτώ και θα αποφασίσω κάποια στιγμιΊ πού θα κάνω
μεταπτυχιακό. θα πάω εκέι και μετά βλέπουμε... Βέβαια, n
έρευνα που θα κάνω θα εξαρτnθεί από τον τομέα που θα
ακολουθιΊσω arn ΦυσικιΊ. Η ΦυσικιΊ έχει πάρα πολλούs τομείs

ο προγραμμαrισl!ιόs σου όρεσε;

θα ι'ίταν;

και ανάλογα με τον τομέα που διαλέγεls είναι και
rns έρευναs, το πεδίο που θα δουλέψειs.

n κατεύθυναn

'ExEIs σκεφτεί κόποια εξειδίκευσπ;
Όχι. Ακόμα όχι ... Εξειδlκευμένεs γνώσεls πάνω arn ΦύσικιΊ δεν
έχω ακόμα. Είναι πολύ νωρίs. Περιμένω να tIS αποκτιΊσω μέσα
ατn ΣχολιΊ ... Εντάξει .. :Ονεlρο eEplvns νυκτόs αν δείτε πώs είναι
n ΣχολιΊ βέβαια, αλλά δεν πειράζει ...

όνlαρό7εκνευριστlκό και ανούσιο •.• και να πρέπει να τα μάθεls!
Δ-ενΈίχε να σαυ'προσφέρει κάτι ... Εγώ δεν έμαθα τίποτα!

Είναι εύκολοs~καl πολύ ωραίοs ... και χρnσιμοs. Γενικά, rnv
έβρισκα με τον πρ01ραμι1aτισμό,μου άρεσε.
Οι κσθnγnτέsπου είχεs.ενδιαφέρονταν;

Όλοι οι καθnγnτέsενδ)αφέρ~νταν.Πάντωs οι περισσότεροι-αν
όχι όλοι- σε βοnθούσαν πολύ. Όποιον και να ρωτούσεs σου
απαντούσε. ΥπιΊρχαν σίγουρα

κάποιοι, οι

οποίοι

είχαν

παραπάνω ενδιαφέρoν... ~είναl και στο χαρακτήρα του κάθε
ανθρώπου ...

Δπι'lαδfι μπαίνονrαs στπ Σxoι'lfι τι ενrύπωσπ σου όφπσε;
Το ανάποδο ακριβώs •.. Δεν ξέρω βέβαια καλό ακόμα, μόνο ένα

Αισθόνθnκεs ότι το ενδιαφέρον ι'ίταν κατευθυνόμενο, ότιι'ίταν

εξάμnνο έχει περάαει ...

-οδΠΥ/α-από ΤO~ΙEυθυντι'ί;

Εόν σου πρότειναν να κόνειs έρευνα για υπερόπι'lα και όι'lι'lα
παρόμοια θα δεχόσουν;

,

'Οχι, αε καμία περίπτωσ~ Το κακό έίναl ότι δυατυχώs πολλοί
δέχονται και nδn βλέπω αυμφοιτnτέs

ΌΧι. Όroi/'κόΠQ!ΟS ε::lδlαφέρεταl,

φαίνεrαι. Όταν δεν

ενδιαφέρεται, πάλι φαίνεται. Η αναλογία ιΊταν υπέροχn. Με το

που ιΊρθα ΟΊο ΠΡ9τυπο έπαθα πλάκα! Εγώ είχα έρθει από ένα
δnμόσιο, στο1>ποίΌ οι καθΓiγnτέs που άξιζαν ws άνθρωποι (πέρα

από καθnνnτέs-)tα μπορείs να τous μιλnσειs σε προσωπικό

μου που θέλουν να
ααχολnθούν με τέτοιεs κατευθύναειs. Είναι λυπnρό. Η γνώσn
γενικά είναι δύναμn ... Το θέμα είναι παύ θα σrρέψειs αυτιΊ τπ
δύναμn, αν θα rn χρnαιμοποιnαεlsγόνιμα και για καλό σκοπό n

"Τι γίνεταl:"!iΌιδιά; Υπάρχει και τέτοιο σχολείο; Υπάρχει και
τέτoΓa;\ΌλιΊ αναλογία aΤOUS καθnγnτέs που να είναι τόσο καλοί

αν θα φτιάξειs, για παράδειγμα, πυρnνικά.

και

επίπεδο, να σε-βοnθnσουν) ιΊταν ελάχιστοι. Εδώ ιΊρθα και είπα:

ws

καθnγnτέs, και

ws

άνθρωποι;

TOUS

βλέπεls ότι είναι πιο

κοντά στα παιδία, με όρεξn ...

Ποιο από τα δύα έχει μεγαι'lύτερπ σπμασία για σένα:

n

επαγγει'lμαΤΙKfι αΠOKατόσrασπ ι'ί το να κόνειs κότι που σου

Ηριδονόs Λούποs

αρέσει;
Το να κάνω κάτι που μου αρέσει! Δεν το αυζnτάω ... Γιατί, nES ότι
έχειs επαγγελματικιΊ αποκατάστααn αε κάποιο επάγγελμα που
δε σ' αρέαει, που θα κάνειs κάτι το οποίο δε σε γεμίζει ούτε σε

~~

ευχαριστεί ... Αποκλείεται να αντέξειs τόαα χρόνια ...!!!
Τα Αρχαία σου όρεσαν;
Αααα •.. Λατρείααα ...
Τα θεωρείs χρήσιμα;

Όλα είναι χριΊσιμα ... Ακούγεται απίστευτο αλλά ακόμα και
Ισταρία

είναι χρnαιμn!!!

Πριν

από

μερικά

χρόνια

?

1 -'- .,J

n

δεν το

καταλάβαινα αλλά τώρα το βλέπω ... Το θέμα είναι ότι όλεs οι
γνώαειs -πέρα από το ότι μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχουν
κάποιο πρακτικό όφελοs- διευρύνουν το πνεύμα αου. Δnλαδn
νιώθειs ότι μαθαίνονταs τόαα πραγματα σκέφτεσαι μετά
διαφορετικά, βλέπειs τον κόσμο αλλιώs, με πιο ανοιχτά μάτια.
Γενικά, ΟΛΑ τα θετικά και τα θεωρnτικά συνδέονται ... Μπορεί να
φαίνεται ότι Μαθnματικά και Αρχαία είναι κάτι rεilείωs
διαφορετικό και το ένα μπορεί να σου αρέσει ενώ το άλλο να

~(.

~Γ@
Υ
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"Το 6εντούκι με τα αμύσητα 6ΕVτέφια"

~
~

Η

E-t

Η

ιl4

~

Η

.<
tt}

Το σεντούκι με τα αμύθπτα σεντέφια είναι ένα

έχαυμε μια γλαφυρn απεlκόνισπ tns KOIVWVIKnS ζωns tns

έντονα συγκινπτικόΒιΒλίο που avnKEI στπν κατπγαρία

Enoxns. Η EnnnVIKn οικογένεια ζει αρμανικό με αρχέs και αγόππ

του lστορικαύ μυθιστορnματοs. Η συγγραφέαs Τζέμπ

πασχίζανταs

Τασόκου

tns

προστατεύσειτο "παιδί". Δραστπριοποιείταlστπν εμπορικn ζωn

nρωίδαs tns , tns Κλειώs νο μαs μεταφέρει με τρόπο

tns πόλns συμμετέχει στπν KOIVWVIKn ζωn δεχόμενπ επlσκέψεls
και ανταλλόσσονταs απόψεls για tns εξελίξεls κοι τα

καταφέρνει

γλαφυρό τπν ιστορία
χρόνων ονόμεσα στο

μέσα

από

τπν

ιστορία

tns Σμύρνns στπ διάρκεια των

1ο

Πογκόσμιο πόλεμο και τπ

κοτέχεl

πρωτεύουσα

θέσπ

ο ι κονομ ι κά

κα ι

και

οι

με tOUS

ευκοτ' σ οτοl

κο ινωνι κό

και

ν

Kaτoywyn

αλλά

εκλεπτυσμένο
πνεύ

κυρίωs

γεμότπ

πρωτοπόρο
Ιωνίοs

που

αλλά

οπό

και

φωτίζει

το

συνάμα

αλλά

και

δπμιουργlκό,
παροδοσιακό
διαμαρφώνεl

xaPOKtnPES όπωs αυτόs tns Κλειώs. Ο
παππούs είναι ο σnμαντικότεροs npwas ο
οποίοs καταφέρνει με όπειρπ καλοσύνπ και

συμΒίωσπ. Το πρώτα
χτύππμα που επιφυλόσσεl n μοίρα

Ο fI
ι
\,Ι ,.~ ~\,"θ,,"~

τρυφερότπτα να δlοπλάσεl τπν
προσωπικότπτα tns Κλειώs με τέτοιο τρόπο

στπν πρωίδο είναι και το πρώτο
πλnγμα που δέχτπκε ο ελλnνισμόs

fιΙV1'tφι~

ώστε να τπν KaτoatnaEI όξια συνεχίστρια του
Μικρασιατικού Ελλπνισμού παρό tlS

ayaatn

tns Ιωνίαs. Μέσα από το θάνατο του
πατέρα tns πλπροφορούμαστε για
τον εξαναγκασμά των EΓIΓInvwv

αντιξοότnτεsκαι tlS δυσκολίεs που θα Βιώσει.
Στην εξέiιιξη

tnS ιστορίοs ο ονογνώστηs
συναντό ιδέεs και ιδανικό όπωs αυτό tnS αξίαs
tnS εκπαίδευσηs, tnS ονθρώπινηs
tnS
και tnS πilούσιαs πνευματικήs του

·1·
~

Η παρουσιαστούνκαινα unnpEInaouv r, Ι
"Οθωμανών

tt}

υπαστπρίξεl

αδυναμίεs όπωs όλοι οι άνθρωποι όλλωστε ονεξάρτπτα από

tV1'ou~

,.

να

xaPOKtnPEs του. Οι nPWEs είναι αλπθινοί με αρετέs και

~"I\"\'λΣAIιόY

υποδεέστερουs Τούρκουs σε μια

περίστασπ

Ένα από τα δυνατότερα στοιχεία του ΒιΒλίου είναι οι

~~ JIAIAAA

......

κόθε

τεκταινόμενα.

MIKpaalatlKn καταστροφn. Στπν apxn του ΒιΒλίου
γνωρίζουμε τπν Κλειώ n οποία μεγαλώνει στπν
ασφάλεια του αρχοντικού σπιτιού tns με τous γονείs
tns, τον ποππού tns και τπν OIKIOKn ΤOUS Βοπθό. Στπν
Σμύρνπ tns Enoxns το κυρίαρχο ελλπνlκό στοιχείο
'EnnnVEs συνυπόρχουν

σε

υππκόων"

εργαζόμενοι αφού

στον

πόλεμο

να

n Τουρκία μπnκε

στο

ι.=;

πλευρό των

Γερμανών.

Στπν εξέλlξπ tns lστορίαs εμπλουτίζουμε tns

γνώσns μαs για τπ Μεγάλπ Ιδέα, τπν είσοδο του
Ελλπνlκού στρατού στπν Σμύρνπ και

οξιοπρέπειαs, συνέχειαs του εililηνισμού

tns

κiιηρονομιόs, του ανεξόντilητου ονθρώπινου
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δυναμικού

,tnS oilneIvrls φιilίαs ,των

εililηνικών αξιών που διατήρησαν το έθνοs

Ι 'L~O'Oko ..'O'tTO'"""

στο πέρασμα των αιώνων, ένα αilηθινό
σεντούκι με αμύθητα σεντέφια.

συμμαχικέs συμφωνίεs για το πώs θα μοιραστεί n nεplOxn, τπν

Η γλώσσα του ΒιΒλίου είναι anΓIn, καθnμερινn με πολλό

Συνθnκn των ΣεΒρών και τπν προέλαση του Ελλπνlκού στρατού

στοιχεία από λέξεls tIS Μικράs Ασίαs που καθιστούν τπ διnγnσn

μέχρι το Σαγγάριο ποταμά, και στπ συνέχεια τπν υποχώρπσπ, τα

ακόμα πιο KaBnΓIWIIKn και PEaΓIIatIKn.

πολιτικά παιχνίδια στπν Ελλάδα και τελικό τπν καταστροφn

tns

Τελειώνονταs τπν ανόγνωσπ του μυθιστορnματοs ο

Σμύρνns, {IS σφαγέs τον ανείπωτο πόνο και τον ξεριζωμό.
Παρόililηilα με την πilηθώρα των ιστορικών στοιχείων η

έχει aUyKlvnaEI, τον έχει ταξιδέψει σε μέρπ και εποχέs μακρlνέs,

συγγραφέαs καταφέρνει με τρόπο θαυμαστό να εμπilουτίσει

το έχει διδόξεl μια ιστορία aΓInelvn γιατί είναι Βγαλμένπ μέσα

tIS γνώσειs μαs για tOUS σπουδαίουs πνευμοτικούs όντρεs
που γεννήθηκαν στην Ιωνία και iιόμπρυναν με το έργο tOUS το
ανθρώπινο πνεύμα. Μέσα από tIS διηγήσειs του παππού
μαθαίνουμε μαζί με την Κiιειώ για τον Όμηρο, τον eoiln τον
Μιilήσιο, τον Αναξιμένη και τον Ηρόδοτο τον ποτέρα tnS

από τπν καρδιό.

Ιστορίαs.

Σε κοινωνικό επίπεδο μέσα από τπν ζωή

tns Κλειώs

μέσοs αναγνώστns νιώθει ότι έχει διαΒόσεl μια ιστορία που τον

Νάσοs ΣακεililσΡιά6ns, ΓΙ Γυμνασίου
Υπεύθυνπ καθπγήτΡια: Βογανάτσπ Όiιγο
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Η Βερόν:ικα αποφασίΖα να πεaάνα
Ο ΡαυΙο Caelho γεννι'iθΠKε στο Ρίο ντε Τζονέιρο rns
Βραζιλίοs aas 24 Αυγούστου 1947. Φοίτπσε στπν ναμικn,
αλλά εγκατέλειψε rIS σπαυδέs του το 1970 για να
ταξιδέψει στο Μεξικό, Περού, ΒαλlΒία, XInn, στπν Ευρώππ
και τπν Βάρεια Αφρικn. Δύα χράνια αργάτερο επέστρεψε
στπν Βραζιλία και άρχισε να γράφει στίχουs για μουσικn.
Φυλακίστπκε για λίγα καιρό τα 1974 για υπονομευτικέs
δραστnριότnτεsκατά rns Βροζιλιάνικnsδικτοτορίαs.

παράτι Χριστιανάs Καθολικόs, τα κείμενά του
συνδυάζαυν με ένα ιδιαίτερα τρόπα τπ θρπσκευτικότπτο
ΚΟΙ ταν μυστικισμά, διαλαγισμό κοι πνευματικέs OOKnaEIS
ΚΟΙ εμπειρίεs οπό το παρελθάν του, παυ συχνά ίσωs να
αντιτίθενται στπ γραμμn του επίσπμου Καθαλικισμαύ.
Ποnλά από τα έργα του έχουν μίο ιδιοίτερπ και
μυστικιστικn οτμόσφαιρα, ενώ πολύ σύνnθεs θέμα cauS
είναι n αφοσίωσπ σε στόχουs και n επίτευξπ των ονείρων.
Έχει nounnaEI πάνω απά 20 εκατομμύρια ΒιΒλίο σε
οnόκλnρο τον κόσμο και τα έργα του έχουν μεταφροστεί
σε 38 γnώσσεs.Του έχουν απονεμπθείπαλλά λογαΤΕΧνικά
ΒραΒεία από διάφορεs χώρεs, συμπεριλομΒονομένns
μιαs υπαψnφιότnταs για τα περίφπμο Διεθνέs
Λογοτεχνικό ΒραΒείο ταυ ΔουΒίιίναυ για το "Η Βερόνlκα

Η

αποφασίζει νο πεθόνει".
Έγραψε τα ΒιΒλία του «π Βερόνικο αποφοσίζει νο
πεθάνει» το 1998. Η υπόθεσπ ταυ διοδραματίζεται στπ
Λιουμπλιάνο, πρωτεύαυσο τns ΣλοΒενίαs. Η
πρωταγωνίστριο Βερόνικα οκολουθεί το μονοπάτι rns
ζωns όπωs οποιοσδnπατε άλλοs νέαs cns nλικίαs cns.
Έχει μιο IKovonaInrIKn δουnειά ws ΒιΒλιοθnκάριοs και μένει σε ένο
μικρό διαμέριαμα σε μια μανn. Ωστόσο δεν είνσι ευτυχισμένπ και
θεωρεί ότι n ζωn rns πnέαν είναι οναύσια, οποφασίζονταs έτσι να

~

δώσει τέnοs στπ ζωn rns.
Από τύχπ n Βεράνικα γnιτώνει από τπν απάπειρο αυτοκτανίαs
rns και οδπγείται σε μια ψυχιατρικn KnIVIKn. θεωρώνταs πλέον άτι
δεν κατόφερε να δώσει τέλοs στπ ζωn rns, έναs γιοτρόs rns
ανακοινώνει άτι εξαιτίαs rns unεpBonIKns δόσns φαρμάκων στπν
απόπειρα αυτοκτονίαs cns, υπαφέρει από καρδιακn ανεπάρκεια και
άτι n διάρκεια ζωns cns περιαρίζετοι σε μια εΒδομόδα. Το χρανικό
αυτό διάστπμα γνωρίζει ανθρώπουs, ανταnλάσσει σκέψεls και
εμπειρίεs γιο νο Βρεθεί αντιμέτωππ με τπν ομφιΒοΠίο. Αρχίζει να
αναρωτιέται πλέον ον όντωs είχε πράξει εύσταχα στο να
αποπειραθεί να δώσει τέλοs στπ ζωn rns και αν άντωs aucn nτov n
κατάλλπλπ λύσπ ατο προΒλnματα cns.
Στο μετοξύ γνωρίζει έναν άντρα, τον Έντουαρντ ο οποίοs
οποτελεί ένα nnnpEs μυστnριο γιο εκείνπ, ένα μυστnριο που είχε
ορχίσει να ερωτεύετοι. Τπν τελευτοίο μέρα τπν οποίο επρόκειτο νο
πεθάνει σύμφωνα με τπ διόγνωσπ των γιοτρών αποφασίζει μαζί με

τον Έντουαρντ νο δραπετεύσουν οπό τπ KnIVIKn ώστε να ζnσει
ευχάριστα n Βερόνικο LIs τελευταίεs rns στιγμέs. Εξοπλισμένπ
πnέoν με rIs γνώσειs, εμπειρίεs κοι οπόψειs που είχε σχπματίσει
στπν KnIVIKn και έχονταs avaeEwpnaEI γιο τπ ζωn, μετά από
οτελείωτπ διοσκέδοσπ με τον Έντουορντ οποκοιμnθnκε. Όχι για
πάντα όμωs". n Βεράνικα τελικά nrav απολύτωs UYIns. Επράκειτα
γιο μιο μέθοδο που ακοnουθούσε ο διευθυντns rns KnIVIKns καθώs
λέγονταs rns άτι n ζωn cns θα τερματιζάτον σύντομα, θα
οναθεωρούσε για τπν αντίλπψπ cns σχετικά με τπ ζωn, πράγμο κοι το
οποίο έπροξε μέχρι το τέλοs rns ζωns rns.
Το ΒιΒλίο «π Βερόνικα αποφασίζει νο πεθάνει» θέτει πολλά
ερωτnμοτα npos ανοζnτnσn του πραγμοτικού εουτού μαs κοι τπν

ευρύτερπ αντίnnψn μοs σχετικά με τπ ζωn άπωs, σε noIous δρόμουs
μπορείνο οδπγπθεί έναs άνθρωποs ον πιστέψει ότι n ζωn δεν έχει νο
του προσφέρει τίποτο περισσάτερο απ' άσο του εχει δώσει μέχρι τπ
στιγμn που νομίζει ότι Βρίσκεται στο τέλμα cns. Δύο είνοι οι
περιπτώσειs: n συνέχισπ cns ζωns Βοσισμένπ σε ένα άγνωστο αύριο
n το σίγουρο τέnοs που μονάχα ο θάνατοs μπορεί να προσφέρει. Η
Βερόνικα αποφοσίζει νο επιλέξει το δεύτερο μονοπάτι. Δεν φοΒάται
να ζnσει σλλά γιο κάποιον λόγο πιστεύει ότι δεν έχει νο ζnσει τίποτα
περισσάτερο ΚΟΙ χορτασμένπ από τπν ζωn rns, αποφασίζει να δώσει
τέλοs στπν ανία και τπν πnnξn rns κσι παροnίγο νο τα πετύχει. Η

Βερόνικα πίστευε nws δεν
μπορούαε νο κάνει περισσάτερο
πράγμστα απ' όσα nδn είχε κάνει.
Παρ' όλα αυτά, μέσα στπν KnIVIKn

όπου νοσnnεύετοl,

ανακολύπτει

Q

--

ότι όχι μόνο μπορεί να κάνει νέα

Ρ

πράγματα ολλά, να ζnσει ακόμα

ΣΕΛ
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πιο οnοκnnρωμένεs εμπειρίεs σε
άσο έχει ι1δπ Βιώσει.
Το ΒιΒλίο στπ Ρ ίζετα ι σε
δυο άξονεs κίνnσns: ο πρώτοs
αφορά τπν ψυχολογία των
ανθρώπων και rous λάγουs που
μπορεί νο οδπγπθούν σε
κοτάθλιψπ n κοι σε διάφορο σύνδρομο κοι ο δεύτεροs έχει να κάνει
με LIs εμπειρίεs του ανθρώπου, τπν onoKnnpwan cous κοι τελικά, με
τον θάνατο. Κάθε ψυχοnογικn νάσοs δεν έχει νο κάνει μόνο με ταν
oaeEvn ολλά κοι με άσουs αποτελούν τον οικείο, συγγενικά n φιλικά
τous περίγυρο γιοτί μερικέs φορέs, είνοι πιο δύσκολο γιο εκείνουs
να οντιμετωπίσουν μια κοτάστασπ σον aurn, οδnγώνταs τous
πάσχοντεs σε οποξένωσπ και τελικά, σε μια εξΟνΟγκοστικn
πραγμοτικότπτα, τπν μοναδικn που μπορούν πλέον να οποτελούν
μέροs. Αντίστοιχο όσον οφορά τπν δεύτερπ οντίλπψπ, άσο γεννοίοs
και αν eEs νο σταθείs οπένοντί του θανάτου, ακόμα κι ον τον
nPOKOnEiS νο έρθει, ότον BPEeEis πρόσωπο με πρόσωπο, δεν
μπορείs πορά νο νιώσειs το οίσθπμα του φόΒου και rns κενάτnταs.
Ακόμα και n ΒεΡόνικα, που πίστευε ότι δεν έχει νο ζnσει τίποτα, που
μάνπ cns οφέθπκε στο χέρια ταυ θονάτου, ανοκάnυψε λίγο πριν το
τέλοs ότι δεν έχει ζnσει πραγμοτικά οφού ποτέ δεν Βίωσε Βαθύτερο
συνοισθnμστα n κοι που ον τα ένιωσε, δεν το άφπσε νο εκφροστούν.
Ίσωs ο θάνατοs νο είνοι ουτό που χρειάζετοι ο άνθρωποs γιο να
εκτιμnσει όσο έχει ζnσει κοι έχει οισθανθεί στπν ζωn του ολλά, iaws
νο είνοι ποράnλnλο ουτό που χρειάζετοι για νο οπελευθερωθεί, νο
λύσει το δεσμά του με τα πρέπει και τous συμΒοτικούs κανάνεs μιοs
κοινωνίαs που οσφυκτιά μέσα στπν ίδια cns τπν φύσπ.
Άννα-Μαρία Lovis

Το θεώρημα τ:ου παπαγάλου

Το

«θεώρπμο

του

Ποπογάλου»

είνοι

ένο

μοθπμοτικά

μυθιστάρπμο το οποίο έχει ws κεντρικά πnοίσιο τπν ιστορίο των
μοθπμοτικών. Είνοι μίο προσπάθειο ώστε νο συνδεθεί n λογοτεχνίο
με τα μοθπμοτικά, όπωs εξελίΧθπκον ουτά κατά το πέροσμο των
οιώνων. Ανοφέρεται στπν

Enoxn των ΒαΒυλώνιων και οργότερο rns
EIanyayov το μοθπμοτικά στον
κάσμο, έωs τn σnμερινn Enoxn.
ορχοίοs Ελλάδοs, οι οποίοι πρώτοι

Η ιστορίο διοδραματίζετοι
συγκατοικούν

στο Πορίσι σε ένο σπίτι στο οποίο

ένοs nnικιωμένοs

με κινπτικά προΒλnμοτο

λόγω

οτυχnμοτοs, πρώπν ΒιΒλιοπώλns, κοι μίο γυνοίκο με το ποιδιά rns,
ένο μικρά ογόρι με κώφωσπ κοι τα δύο ετEpoeonn αδέλφια του. Μίο
μέρο κοτοφτάνει σε oucnv τπν κοτοικίο ένα γράμμο ενόs πολιού
ξεχοσμένου φίλου του ΒιΒλlοπώλπ, στο οποίο ονοφέρετοι άτι
οπομονωμένοs στπ ζούγκλα του Αμοζονίου, έπειτο οπό OKnnpn
δουλειά, κατοφέρνει νο αποδείξει δύο μοθnμοτικέs εικοσίεs που
ταλσνίζουν εδώ κοι σιώνεs τπ μοθnμοτικn κοινάτπτσ. Επιπλέον, του

εκμυστπρεύετσι άτι έχει εμπιστευτεί συτέs ΤΙS οποδείξειs σε ένον
κσλό του φίλο ο οποίοs δεν θο LIS ξεχάσει, κοθώs ο ίδιοs κινδυνεύει
νο χάσει τπ ζωn του εξοιτίοs κάποιων οι οποίοι προσποθούν νο του
KnέΨOυν rIs οποδείξειs. Τουτάχρονο, του οποστέλλει μίο ανεκτίμπτπ
BIBnIoenKn στπν οποίο συγκέντρωσε ΒιΒλία με μοθπματικά
περιεχόμενο, ακόμπ κοι ΒιΒλία πολύ μεγάλns nnIKias.
Παράλλπλα, το μικρό ογόρι cns κατοικίοs καταφέρνει να anoKrnaEI
ένα σπάνιο παπαγάλο τυχοία οπά έναν καυγά στο δρόμο. Αυτόs ο
παπαγάλοs αποδεικνύεται τελικά συνδετικάs KpiKOS του μυστπρίου
των

αποδείξεων.

Έτσι,

λαιπόν,

αρχίζει

μία

προσπάθεια

ποραπάνω ατόμων να μάθουν άσα μπορούν για τπν ιστορία των

των

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ
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κάποια μαθπματικοί εργασία npoBίItnovroS ότι θα nτov μότοιο

ws κεντρικά πλοίσιο τπν lστορίο των
μοθπματικών. Είναι μία προσπάθεια ώστε νο συνδεθεί n λογοτεχνία

αφού

με τα μοθπματικά, όnωs εξελίΧθπκον αυτά κατά το πέρασμα των

μεταγενέστερπ, ένο άτομο δεν κατοφέρνεl νο δnμοσιοποιnσεl μία

αιώνων. Αναφέρεται στπν εποχι'! των ΒοΒυλώνιων KOI αργότερα rns
opxofos Ελλάδοs, οι οποίοι πρώτοι Elanyoyov τα μαθπμοτικά στον
κάσμο, tws τπ σπμερινι'! Enoxn.

ενδιοφέρουσο

μυθιστόρπμο το οποίο έχει

Η ιστορία διοδραματίζεταl
συγκοτοικούν

tvos

ποτέ. Πάνω σε ουτό Βασίζετοι κοι το ΒιΒλίο. Σε μίο εποχι'! πολύ

nλlκlωμένοs με κινπτικά προΒλnμοτα λόγω

ένο μικρά ογόρl με κώφωσπ κοι το δύο ετεροθολι'! αδέλφια του. Μίο

ournv

τπν κοτοικία ένα γράμμο ενόs παλιού

και σπμαντικι'!

δουλειά

συγγραφέαs θέλει να μαs δείξει

του.

Μέσο

οπό ουτό ο

nwS έπειτα από τόσουs οιώνεs,

τίποτα δεν έχει αλλάξει

Από τπν άλλπ πλευρά το ΒιΒλίο επιδιώκει να ονοδείξεl και

στο παρίσl σε ένα σπίτι στο οποίο

ατυχnματοs, πρώπν ΒIΒλιοπώλns, κοι μίο γυνοίκα με τα παιδιά rns,
μέρα κατοφτάνεl σε

n δικιά tOUS αναγνώρισπ n των έργων tOUS δεν θα ερΧόταν

μία

εντυπωσιακι)

συνάντπσπ,

μαθπματικών. Ήδπ από τον

αυτι'!

60 tws

rns φιλοσοφίαs και των

τον
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αιώνο Π.Χ. οι αρχοίοl

Έλλnνεs είχαν KoτovonaEI τπ στενι'! σχέσπ μεταξύ αυτών των δύο.
Και οι δύο επιστnμεs έχουν

ws κύρια ορχι'! τπν ερμπνεία των

ξεχασμένου φίλου του ΒIΒλlοπώλπ, στο οποίο αναφέρετοι ότι

πραγμάτων Βάσπ

απομονωμένοs στπ ζούγκλα του Αμαζονίου, έπειτο οπό σκλπρι'!

μία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το ότι οι περισσότεροι αρχαίοι

δουλειά, καταφέρνει νο αποδείξει δύο μαθnμοτlκέs

EIKoarES που

tns ίIOYIKnS, μια λογlκι'! διοφορετικι) στπν κάθε

φιλόσοφοι nτOν ταυτόχρονα μαθπμοτικοί και το

οντίστροφο.

ταλανίζουν εδώ και οlώνεs τπ μαθπματικι'! κοινότπτο. Επιπλέον, του

ΈΒλεπαν τπν oίIoKίInpwanτου ανθρώπου μέσω rns ανάπτυξns του

εκμυστπρεύεταl ότι έχει εμπιστευτεί

πνεύματόs τous με τπ

κολό του φίλο ο

φιλοσοφίαs. Εξάλλου και οι δύο ουτοί κλάδοι

ourts tlS αποδείξεls σε έναν
onofos δεν θα τIS ξεχάσει, κοθώs ο ίδιοs κινδυνεύει

BoneEID και των μοθπμοτικών και rns
rns επιστnμns είναι

νο χάσει τπ ζωι'! του εξαιτίαs κάποιων οι οποίοι προσπαθούν νο του

άρρπκτα συνδεδεμένο με τπ σκέψπ. Γι' ουτό και ο συγγραφέοs

κΠέψουν

μία

θέλπσε ο ένοs nρωάs του να ειδικεύεται στπ φιλοσοφίο και ο κολόs

με

του φίλοs στα μαθπματικά. Τελικά, ο ΒIΒλιοπώλns, κάνονταs

ανεκτίμπτπ

tIS αποδείξεls. Τουτόχρονα, του οποστέλλεl
BIBίIlOenKn

στπν

οποία

συγκέντρωσε

ΒιΒλία

μαθπματικά περιεχόμενο, ακόμπ και ΒιΒλία πολύ μεγάλns nίIIKfoS.

υπερπροσπάθεια, καταφέρνει να

Ποράλλπλα, το μικρό ογόρl

μαθπμοτικά και άχl να είναι μονόπλευροs και να εκτιμάει μόνο τπ

tns KotOIKfoS

καταφέρνει να

onOKtnaEI

ένα σπάνιο παπογάλο τυχαίο απά έναν καυγά στο δρόμο. Αυτόs ο

παπαγάλοs αποδεικνύεται τελικά συνδετικόs
των

αποδείξεων.

Έτσι,

λοιπόν,

αρχίζει

φιλοσοφία και

tOUS εκπροσώπουs rns.
Συμπεροίνονταs, θεωρώ nwS είναι ένο πολύ ενδιαφέρον

KpfKOS του μυστπρίου
μία

προσπάθεια

των

KotOVOnaEI σε ένα Βοθμό και τα

ΒιΒλίο

που

παρουσιόζεl

και

πραγματικότπτο,

πλπροφορεί γιο τπν ιστορία των μοθπματικών και μαs περνάει

να

φιλοσοφίαs

τπν

μαθπματικών με σκοπά το περιεχόμενο αυτά να τous

BonenaEI

σχέσπ

ρεαλισμά

ονοδεικνύεl

επιλύσουν το μυστnριο του γράμμοτοs του φίλου του ΒιΒλιοπώλπ,

τπ

με

ποραπάνω ατάμων νο μάθουν όσα μπορούν γιο τπν lστορίο των

σπμοντικά διαχρονικά διδάγματα μέσο από

μαθπμοτικών,

ournv.

Πιστεύω

μαs

nwS

μυστnριο που πυκνώνει μαθαίνοντοs ότι ο φίλοs του ουτόs, πέθονε

είνοι μία επιτυχπμένπ προσπάθειο να συνδεθούν το μαθπματικά και

μερικέs μέρεs μετά τπν αποστολι'! του γράμματοs. Περιπλονώνταl,

n λογοτεχνία.

λοιπάν, στπν ιστορία των ανακαλύψεων των αρχαίων EίIίInvwv, των
ΑράΒων έπειτα κοι οργότερο άλων των μεγάλων μαθπματικών του

ΛευrέΡns Μnόίlκοs Β 1 Λυκείου

κάσμου.

Στο τέλοs αυτού του ταξιδιού, ανακαλύπτουν τελικά

nOIOS

ευθύνετοι πίσω από το θάνοτο του φίλου του,

nOIOS κατέχει το
μυστικά των οποδείξεων, αλλά και άτι οι οποδείξεls ourtS έχουν

χαθεί οριστικά. Ένοs Άγγλοs μαθnμοτικάs, πάντωs, τπν ίδια
περίοδο, εργαζάμενοs μόνοs του, κοταφέρνεl να αποδείξει τπ μία
απά

[IS δύο EIKoafES. Οι πρωταγωνιστέs όμωs κατά τπ διάρκεια rns
περιπέτειάs tOUS ανακαλύπτουν σπμαντικά πράγματο, άπωs τπ
σκέψπ των πρώτων μαθπμοτικών, τπν απλπστία διαφάρων ατόμων

ακόμα και σε θέματα όπωs τα μαθπμοτικά, τπν επlΒεΒαίωσπ ότι αυτι'!

n ολαζονεία επικρατεί στον ίδιο Βαθμό oτlS μέρεs μοs, καθώs και τπ
σπμαντlκι'! σχέσπ μετοξύ φιλοσοφίοs και μαθπμοτικών, κότι που
είχαν δείξει απά πολύ παλιά οι opxofo(EίIίInVEs.
Σπμαντικό σπμείο στο μυθιστόρπμο θεωρείται

n αποκάλυψπ

των εκΒιασμών και των αδικιών που κρύΒονται πίσω οπό τπν εξέλlξπ
των

μαθπματικών.

Οι

fVΤPIYKES

και

ο

σκλnράs

και

οθέμιτοs

ανταγωνισμόs μεταξύ των μαθπματικών για τπν ανάδεΙξπ του
εαυτού tOUS είναι

μία σπμαντικι'!

πλπγι'!

στο

μαθπματικά.

Τα

παλαιότερα χρόνια, ntov συχνό φοινόμενο n προσπάθεια πολλών
επιτι'lδειων να εξαπατnσουν μαθnματικούs οι οποίοι έλυσαν κάποια
μαθπματικά προΒλnματα με σκοπό να τα παρουσιάσουν ws δικά

tOUS με στόχο οικονομικέs απολαΒέs n τπν οπόκτπσπ δόξαs. Αυτι'!
μάλιστα n προσπάθειά tOUS κάστισε τπ ζωι'! σε πολλά άτομα το οποία
ι'ιθελαν οπλά να προσφέρουν στπν επιστnμn. Άτομο τα οποίο είχαν
πολλά

νο προσφέρουν,

συνάντπσαν

ws επί το πλείστον τπν
οδιαφαρίο, τον εξευτελισμό tOUS n τπν εκμετάλλευσι'! tOUS οπό
άλλουs. Έτσι γνώρισαν τπν onoyonrEuan και γι' αυτό το λόγο
χάθπκε n ευκοιρία να γίνουν σπουδαίεs ανακαλύψεls. Πολλοί δεν
κατάφεραννα παρουσιάσουν τα έργα tOUS, άλλοι αποτράππκον από
το να φέρουν στπν επιφάνεια τπ δουλειά tOUS n να ασχολπθούν με

Η ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ

Η 'φάρμα των ζώων' γράφτπκε από τον Έρικ
Άρθουρ Μπλαίρ, γνωστό ws Τζωρτζ Όργουελ, ο onofos
γεννι'lθΠKε το 1903 atlS ΙνδίεS.Ήδn από μlκρι'! πλlκία είχε
προΒλπματlστεί για τα ποπlτικά θέματα rns AγyίIfos και
αργότερα oaXOίInenKE εκτενέστερο με τπν nOίIltIKn:Etar,
το 1945 επnρεασμένοs από τπ ρωσlκι) επανάστασπ
έγραψε τπ 'Φάρμο των ζώων', όπου σατίριζε KupfwS ourn,
αλλά και τπ μορφι'! και τπν εξέλιξπ κάθε επανάστασns.
Επιπλέον, μέσω αυτού του έργου εκφράζεται ο έντονοs
αντισταnινισμάs του καθώs και οι καθαρά
αντικομουνlστlκέs του αντlλnψεls:Ηταν tvoS άνθρωποs
που πάπεuε για τπν αποκάλυψπ rns oίIneEIOs και δεν
έπαυε να κατακρίνει tOUS διανοούμενουs rns Enoxns του.
Πέθανε atlS 21 lανουαρίου του 1950.
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επαναστάσεων όπωs είχε Βιώσει ο ίδιοs τπ ρώσlκπ επανάστασπ.

Στο αγρόκτπμα του κυρίαυ Τζόουνs επικρατεί αναστότωσπ,
αφαύ όι'tα τα ζώα έχουν συγκεντρωθεί για να αποφασίσουν πώs,

ότι, τει'tΙKά είναι πoι'tύ δύσKOι'tO να επιΒιώσει για ΠOι'tύ καιρό μια

Επιθυμούσε, ουσιαστικά, μέσα από τπ χριΊσπ αι'tι'tπγOρlών να δείξει

τει'tIKό θα οργανωθούν για να επαναστατιΊσουν απέναντι oτous
αφέντεs tous. ΒέΒαια, όχι μόνο oτous δlκούs tous αφέντεs, αι'tι'tά
κατ' επέκτοσπ και σε άι'tαυs tOUS ανθρώπουs που χρπαιμοποιούν τα
ζώα για προσωπικό tOUS όφει'tοs, χωρίs να ενδιαφέρονται, ούτε στο
ει'tόχlστO, για tlS ανάγκεs τous και τα θέι'tω τous. Αρχικά, όταν
πέτυχαν τον πρώτο και, ιδιαίτερα, Βασικό στόχο τous να

κοινωνία χωρίs να είναι κάποιοs αρχπγόs και επικεφαι'tns όι'tων.
Πάντο θα υπάρχουν κάποια άτομα που θα δρουν σύμφωνα με ιο
προσωπικό τous συμφέρον δίχωs να νοιάζανταl για τα κοινά και
πάντα με τπ χρπσπ αθέμιτων, κυρίωs, μέσων θα προσπαθούν να

απαι'tι'tαχθOύν, δπι'tαδιΊ, από τον Βαρύ ζυγό του Τζόουνs αν και
σαστισμένοι κατάφεραν να αργανωθούν. Οργανώθπκαν σύμφωνα
με έναν παι'tύ δίκαια και κοινώs αποδεκτό τρόπα. '0 ι'tα ι ιΊταν
ευχαριστπμένοl καθώs κυριαρχούσε π συι'tι'tαγIKάτπΤOκαι κανέναs,
στπν αρχιΊ ΤOυι'tάχlσταν, δεν επιθυμαύσε να αναι'tάBει τπν εξουσία.
'Οσο, άμωs, συνέχιζε να περνάει γαι'tιΊνlα και χωρίs αναταραχέs ο

επIBάι'tι'toνται otOUS υπόι'tοιπουs. Φαίνετοl , ι'tOιπόν, το καθαρά
ΠOι'tIΤIKό περιεχάμενο του έργαυ και π ΠOι'tIΤΙKιΊ κατάστασπ και π
δομπ των κοινωνιών tnS Enoxns του συγγραφέα, π οποία δεν
φαίνεται να έχει αι'tι'tάξεl ιδιαίτερα έωs και Kαθόι'tOυ. Aπoτει'tεί συχνό
φαινόμενο π εξαπάτπσπ και π παραπι'tάνπσπ του nι'tneous, ιο οποίο
δεν αντιδρά εύKOι'tα, διότι συχνά φοΒάται IIS επιπτώσεls των
ανΤΙδράσεών του n απι'tώs, όπωs και μερικό ζώα στπν lσιορία, δεν
ενδιαφέρετοl είτε επεlδιl έχει αγανακτπσει πια είτε εξαιτίαs Ins
άγνοιάsιου για τπν πραγματικπΠOι'tΙΤIKΠ κατάστασπ.

καιράs, τα γαυρούνια εξει'tlσσόνΤOυσανσε αρχπγούs και ιΊταν αυτοί
παυ έπαιρναν tIS αποφάσεls για άι'tεs και, κυρίωs tIS δύσκαι'tεs

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

καταστάσεls
Mlos και κανένα από το υπάι'tαlπα ζώα δε διαμαρτυρόταν, είτε γιατί

Βενιαμίν

δεν έδινε σπμασία στπ γενικιΊ διοίκπσπ tns φάρμαs και
ενδιαφεράταν μόνο για τον εαυτά του, είτε γιατί δεν ιΊταν αρκετά
έξυπνο ώστε να αντlι'tπφθείτον πραγματικά σκοπά των γουρουνιών
που έκρυΒαν με υποχθόνιο τράπο κάτω από υπασχέσεls, το
γαυραύνια έΒρlακαν το δράμα ανοιχτό για να συνεχίσουντο κυνιΊγl
tns εξουσίαs. Mάι'tlστα, χρπσιμοποιώνταs τπν εξυπνάδα τous
γνώριζαν ΠOι'tύ Kαι'tά tIS διαφορετlκέs ανάγκεs και τον κοινό φόΒο
όι'tων των ζώων, τον ερχομό του lδlοκτιΊτπ tns φάρμαs, ενόs
ανθρώπαυ.'Ετσl, πατώνταs πάνω αε κοινώs αποδεκταύs κανόνεs
διαμόρφωναν νόμουs περισσότερο ευνοϊκούs γι αυτούs παρά για
τα υπόι'tαlπα ζώα. Περνώνταsτα χρόνια π κατάστασπ είχε Βγει εκτόs
ει'tέγχαυ και τα γουρούνια έφτασαν στο σπμείο να έχουν τον
Oι'tOKι'tπρωΤIKό έι'tεγχO tnS φάρμαs. Όμωs σαν να μπν έφτανε αυτό
είχαν Βρει και τρόπουs να απαι'tι'tάσσανΤOI μυστικά και με δόι'tIO
τρόπο από τυχόν ζώα που εναντιώνανταν n έΒρισκαν το 'θράσαs' γι'
αυτούs, να εκφράσουν το δικαιώματά rous:ErOI, φαινόταν σαν να
ιΊταν αυτοί οι ευεργέτεs και οι υπόι'tαlπαl αυτοί που δεν
ενδιαφέρονταν για το καινό Kαι'tό. Πέρασε και άι'tι'tοs καιρόs και
άρχισαν οι συναι'tι'tαγέsτων γουρουνιών με IOUS ανθρώπουs, διlθεν
για να συνεχίσει π ευπμερία του αγροκτnματοs:οι'tεs οι αντιδράσεls
και οι εξεγέρσεls που σπμειώθπκαν στομάτπσαν πριν πρoι'tάBoυν να
αρχίσουν μιοs και εμφανίσθπκον οι πρώτεs απεlι'tέs. Δεν άργπσε ο
καιρόs που, ακόμα και τα ζώα με τπν χαμπι'tότερπ νοπμοσύνπ,
Kατoι'tάBαlναν ότι άρχισε να γκρεμίζεται το όνειρό τous για μια ζωιΊ
δlκιΊ IOUS που να ιn διαχειρίζονται αυτοί και να μπν κρίνεται από
αποφάσεls ανωτέρων, όμωs ιΊταν αργά και δεν μπορούσαν να
κάνουν πια τίποτα. Η φΡIKαι'tεότπτo των πράξεων των γουρουνιών
δεν είχε όρια μιαs και ακόμα και το πιο εργατικό ζώο που δOύι'tευεγlα
αυτά άταν δεν πταν σε θέσπ
πια να εργάζεται, άρα ιΊταν
άχρπστο σύμφωνα με τα

-..

;/

'/

~: δικά IOUS κριτπρια, αντί να

του προσφέρουν τπν
Kατάι'tι'tπι'tα
ΒοιΊθεια
κανόνισαν τπ σφαγπ του.
Τώρα πια είχε φτάσει π
στιγμπ που κανένα ζώο δεν
μπορούσε να αντιταχθεί και

"

όποιο ΤOι'tμOύσε το πι'tιΊρωνε
με τπ ζωπ του. Τώρα πια το
γουρούνια
πταν
οι

•

αναμφισΒιΊτπτοl αρχπγοί και
συναναστρέφονταν

.
συνεχώs
με IOUS
,'~.. " _ανθρώπουs που τόσο ΠOι'tύ
μισούσαν,

όπωs

έι'tεγαν

στπναρχιΊ.

Με τπν εξιστόρπσπ aurns
Ins lστορίαs ο συγγραφέαs
.~~

επιθυμούσε να περιγράψει
τπν Kατάι'tπξπ των

περισσοτέρων

Ο Βενιαμίν πταν έναs γάιδαροs και ιΊισν ιο πιο γέρικο ζώο tnS
φάρμαs. Δεν ενδιαφερόταν n, ΤOυι'tάχισΤOν, να μπν ενδιαφερόταν
για το κοινό συμφέρον του αγροκτnματοs, αι'tι'tά μόνο για το
προσωπικό του Kαι'tό. Aπoτει'toύσε μια μοναχlκιΊ μορφιΊ και έδειχνε
npOS όι'tεs IIS καισστάσεls συνεχώs onoens. Ακόμα και όταν π
κατάσισσπ είχε ξεφύγει από τον έι'tεγχO έδειχνε και πάι'tl απρόθυμοs
να ΒοπθιΊσει στπν δlασφάι'tισπ των δικαιωμάτωνιου.
Γροθιόs
Εργασιομανns ο γροθιάs ιΊταν ένα άι'tOγO που έσκυΒε ιο Kεφάι'tl
και δεν έπαυε ποτέ να εργάζεται. Υππρξε πιστόs καθ' όι'tπ τπ διάρκεια

Ins ζωns του στα γουρούνια και ποτέ δεν αντιστάθπκε n
δlαμαρτυρι1θπκε. Σταμάτπσε, αναγκαστικά, τπν εργασία εξαιτίαs
ενόs τραυματισμού, αι'tι'tά δεν αναγνωρίσθπκε ποτέ π αφοσίωσπ

που για τόσο καιρό έδειχνε orOUS ανωτέρουs του. Αντίθεισ
ανταμείφθπκε με τον χειρότερο τρόπο που σίγουρα δεν ιου άξιζε.
Αντιπροσωπεύει τα άτομα Ins κοινωνίαs που δεν αντlστέκονισlστο
κατεστπμένοκαι δεν υπερασπίζονταιτα δικαιώματάIOUS.
θει'tξίπππ

Η θει'tξίπππ πισν και αυτπ μια φοράδα, π οποία, όμωs, σε αντίθεσπ
με τον Γροθιά δεν κουράστπκε ποτέ και για τίποτα. Προσπαθούσε
συνεχώs να Βρίσκει ει'tεύθερO χρόνο για να ασχOι'tείταl με τον εαυτό
Ins και με τπν πρώτπ φιι'tOφρόνπσπ και το πρώτο τάξιμο που InS
προσφέρθπκε για μια Kαι'tύτερπ και ανετότερπ ζωιΊ δε δίστασε και
εγKατέι'tεlψε τπ φάρμα και άφπσε πίσω Ins χωρίs κανένα δισταγμό
τον αγώνα και τπν προσπάθειαγια τπν απόκτπσπ Ins ει'tευθερίαs και
Ins ανεξαρτπτοποίπσπsπου ποτέ δεν μπιΊκε στον κόπο να Kαισι'tάBεl
το πραγματικόνόπμά τous.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ

Υππρξε ένα γαυρούνι ευφυέσταιοκαι γεμάτο υποσχέσειs. Είχε
τυφι'tωθεί από τπ δόξα και τπν εξουσία και χρπσιμοποιώνισsκάθε
μέσο, θεμιτό KOI αθέμlιο δεν δίσισσε να τπν Kαται'tάBει. Προσπάθπσε
με επιτυχία να εξαπατιΊσει τα υπόι'tOιπα ζώα

Ins

φάρμαs και να

μεισBάι'tι'tει ισ θέι'tω ιous και τα πιστεύω τous με τρόπο τέτοιο ώστε
να μπ γίνεται εύKOι'tα αντιι'tππτόs.Παρ' όι'tO που δεν πισν τόσο και'tόs

pnropos υππρξε ο Έγκέφαι'tοs' Ins ομάδαs των γουρουνιών και
έπαιρνε όι'tεs IIS αποφάσεls. Εκπροσωπεί IOUS περισσότερουs
αρχπγούs των κυΒερνιΊσεων που ενεργεί σύμφωνα
εξυππρέτπσπ των προσωπικών του συμφερόντων.

με

τπν

χlΟΝΗΣ

Ο χlovns σε αντίθεσπ με τον Nαπoι'tέoνταδεν πταν τόσο και'tόs στπ
σκέψπ όσο στπ ρπτορlκΠ. Μπορούσενα παρουσιάσειτα γεγονότα με
τέτοιο τρόπο ώστε να αι'tι'tάξει τει'tείωs τπν πραγματικότπταχωρίs να
το παρατπρπσει κανείs. Υππρξε Βοπθόs του Nαπoι'tέoντα στα
διάφορα υποχθόνια σχέδιά ιου και πταν αυτόs που Βρισκόταν
συνεχώs δίπι'tα στα υπόι'tOlπα ζώο για να τα αΠOΠΡOσαναΤOι'tίσεlκαι
να ξεχάσουν τον τρόπα ζωns που επιθυμούσαν. Φυσlκά και αυτόs
ωφει'tOύνισναπό τπν εξουσία των ανωτέρων.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ

ΤΖΩΡΤΖ

Ο Κ. Τζώριζ nIav α ιδιοκιnrns rns φάρμαs και χρπσιμαπαιαύσεια
ζώα npas άφελοs δικά ιου και Ins αικαγενείαs ιου. Δεν φράνιιζε
ιδιαίιερα ΙΟ ζώα και ενδιαφεράιαν μάνα για ΙΟ κέρδαs απά ιπν
napaywyn με απαιέλεσμα να έχει πρακαλέσει ΙΟ μίσοs σrα ζώα και
ΙΟ οδnγnσε σιο σχεδιασμά και ιπν πραγμαιοποίπσπ επανάσιασns
ενανιίωνιου.
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΥπΓφξε α ιδρυιns

Ins

επανάσιοσns που, άμωs δεν είχε

φανιοσιεί ιπν φομερn έκΒασπ ιων πραγμάιων. Είχε αραμαιισιεί

ένα καλύιερο μέλλον για άλα ω ζώα Ins φάρμαs άπαυ θα είχαν όλα
nIav ανώιερο ιου άλλαυ. Όλα
θα αγωνίζονων για ω ιπν ελευθερία IDUS και θα λειιουργούσαν
ομαδικά. Φυσικά άλα αυιά συνέβπσαν, αλλά aUIn n αυιοπία δεν
κράrnσε για παλύ καιρό. Όπωs, cruvMws, συμΒαίνει έωι και σιπν
ισιορία aUIn υπάρχει κάπαιαs αισιόδοξοs που κάνει μεγαλεπΜαλα
σχέδια χωρίs άμωs να σKέφIεrαl και IIS 'παρενέργειεs' που μπαρεί
να προκύψουν.
ω ίδια δlκαιώμαω και κανένα δε θα

ΣΚΥΛΙΑ

Τα σκυλιά υπάκαυαν μόνα σιον Ναπολέονω και φοΒέριζαν
οποιονδnποιε ενανιιωνόων crIIS αποφάσειs που λάμΒανε. Τα είχε
αναθρέψει, ΒέΒαια, α Ναπολέονωs κρυφά από rous υπόλοιπουs
και έωι nIOV ο μόνοs που είχαν γνωρίσει και είχαν συνπθίσει:Εωι
είναι λογικό να έχαυν ruφλn εμπισιοσύνπ και να υπακούουν σε
αυιό.

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Η "Φάρμα ιων ζώων" αποιελεί ένα ΒιΒλία παυ δεν πράκειωι ποιέ
να χάσει ων επίκαιρο και προφπ"κά xaPOKInpa ωυ, μιαs και ω πιο
πιθανά είναι να υπάρχουν πάνω κάποιαι παυ με ιπ βία θα

διεκδικούν αυιά που επιθυμαύν σrπν nonI"Kn και σιπν κυΒέρνπσπ,
ιπν εξουσία δnλαδn. Το συγκεκριμένο ΒιΒλία πραIείνεrαι
ανεπιφύλακω μιαs και απεικονίζει με μεγάλπ ακρίΒεια ιπν
πραγμα"κόιπια. Μια πραγμα"κόrnω που δεν αλλάζει όσα χρόνια
και αν περάσουν. Μέσα από αυιό ω διnγnμα άωμα μικρns nnIKias
θα μπορέσουν να συνειδnωποιnσουν ό" ια πράγμαια δεν είναι
πάνω όπωs φαίνονιαι και ό" "s περισσάιερεs φορέs αι
υποσχέσειs μένουν υπασχέσειs και δεν υλοποιαύνωι.Ακάμα και ια
άωμα μεγαλύιερns nλικίαs θα έχουν ιπ δυναιόιπω να θυμαύνωι
ό" n φύσπ ιου ανθρώπαυ δεν αλλάζει και καωσιάσειs
επαναλαμΒάνονιαι με διαφορε"κέs συνθnκεs. Φαίνεωι, λοιπόν,
ό" ο Όργουελ περνάει πολλά μπνύμαια και έωι ΙΟ ΒιΒλίο δε θα
πρέπει νο λείπει απά "s ΒιΒλιοθnκεs.
Ρόνια Παπαποστόλου

ΣΕΛ
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ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΕΓΚΛΉΜΑΤΑ

Το μυθιστάρπματου Τεύκρου
Μιχαηλίδη, Bασίζεroι

KupiwS
MIxann

σε δύο πρόσωπα, ιον
ιγερινό και ιον Σιέφονο
Κανωριζn. Το 1929 ένοs
υπασruνόμοs , ο Ανιωνίου, ο
onoios ενπμέρωσειον MIxann
γιο ιον θάναω ωυ επισιnθιου
φίλου ωυ, Σιέφονο. Ο Mixann
καλείωι ιώρα , αφού nIav ο
μόνοs που είχε Kov"vn σχέσπ
με ΙΟ θύμο, να ΙΟ οναγνωρίσει.
Κάνει μια οναδρομn σιο
πορελθάν κοι συγκεκριμένα
σιπν πρώιπ IOus συνάνιπσπ ,
σε ένα συνέδριο με μΟθπμο"κά
περιεχάμενο σιο πορίσι ιο
Επίσns ονοπολεί "s
IOUS οπά ιο Πορίσι,
όλοι οι μεγάλοι μαθπμα"κοί
διανόπσπ, "s Βόλιεs ιου σω
Παρίσι, ακόμπ IOUS
Βαλκανικούs πολέμουs, όπου είχαν πάρει μέροs, ιπ MIKpacrID"Kn
καωσφοφn κοι ων διχοσμά. Τελειώνονιαs με ουιά επανέρxεrαl
σιο παράν αναγνιvρίζονωs ΙΟ πιώμα ωυ φίλου ωυ. Ο MIxann χάρπ
σιον ασrυνάμo Ανιωνίου για ένα χρόνο έμεινε σιπ φυλακn ws
δολοφόνοs ιου φίλου ωυ. Ύσιερα Βγnκε και αφού έγραψε ένα
γράμμα αυιό που ιον Βασάνιζε ,δπλαδι1 n σκέψπ οιί αυιάs σκάιωσε
ΙΟ φίλο ωυ, αυωκιάνπσε.

1900.

παρέεs

Σω ΒιΒλίο περlγράφεroι με έναν ξεχωρισιό και πανέμορφο

φόπο

n Γαλλία. Τα σπί"α nIav καλοσυνιπρπμένακαι
Μουλέν Ρουζ unnpxav ω InnnnOID φαμ και κάσμοs

πολυιελn. Σω
καλονruμένοs

,που nξερεs ό" πόιε δεν θα σου έκαναν ιίποω κακό, ΠΟλ"ισμένοs
και

άωμα

από υψnλn

μεrαφέρει αρώμαω απά

KOIVWVIKn ιάξπ. Επίσns ω ΒιΒλίο μαs
"s ακριΒέs γαλλικέs κολόνιεs. Ενιύπωσπ,

επιπλέον, μαs έκανε ω ό" ΙΟ Μουλέν Ρούζ με ΙΟ Ζυι άπου απείχαν
περίπου

πενιακόσια μέφα

σε

απόσιασπ αλλά

εκαιονιάδεs χιλιόμεφα σε πολ"ισμά
μαύρο

ω

άλλο

. Tous

άσπρο ω ένα,

?

ανθρώπουs

σιο

Ζυι'

IOUs

συνανιούσεs σπάνια σε έρπμα δρομάκια που Βρισκάσουν

ξαφνικά να διασχίζειs και για rous οποίουs δεν nξερεs αν
θα έκαναν καλό n κακό. Σω Ζυι κυριαρχούσε n φιώχεια
και αυιό φαίνεrαι απά "s ξεχαρΒαλωμένεs καρέκλεs και
φαπέζια , "s οσμέs από ιπγανlσμένο λάδι, ωιγάρα που
nIOV διάχυιεs σrπν αrμόσφαιρα, και "s ακαθαρσίεsαπά "s
γάιεs που «φιλοξενούσε» n περιοχn. Γενικά σω Ζυι
κυριαρχούσε n Βρωμιά και n δυσωδία, κά" που δεν έχει
καμίαs σχέσπ με rnν Χλιδι1 ιου Μουλέν Ρουζ.

Τέλοs

αυιό

που

μαs

κίνπσε

περισσόιερο

ω

ενδιαφέρον

nIOV ΙΟ γεγονάs με ων Άμπελ , ο οποίοs
παρόλο που nIOV πάμφιωχοs ξάδεψε ω ιελευωία ιου
χρnμαω ( που δεν nIav και πολλά) για να ωπώσει μάνοs
ιου ω κείμενο Ins μαθnμα"κnsαπάδειξns,δπλαδι1 ό" δεν
μπορούμε να εκφράσουμε ιπν λύσπ Ins εξίσωσπs ιου
πέμπιου Βαθμού με IOUS συνnθισμένουs φόπουs
επίλυσns ("s 4 πράξειs και "s Ρ ίζεs):Εσrειλεανιίτυπα σε
διάφορουs μαθnμα"κούs, από IOUS onoIous άμωs δεν
πnρε θε"κn απάνrnσπ. Αργόιερα, άιαν δανείσιπκε
χρnμαια ανέλαΒε μάνοs ωυ να πάει να επισκεφιεί έναν

άλλο σπουδαίο μαθπμα"κό, ων Κάσι και να ωυ εξnγnσει

"s

εργασίεs ωυ, άμωs

n

ανιίδρασπ κι' αυωύ δεν

καλύιερπ

. Έωι,

πέθανε

και ο Κάσι με ιπν σιάσπ ωυ

,

σε πλικία είκοσι επιά εrών

μαθπμα"κά oΡKεrά χράνια πίσω.

,
aUIn

nIav n

ο Άμπελ

πnγε ω

....ι

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ

Το πρώω μnνυμα παυ πρoBάι'Jι'Jει ω BIBι'Jίo είναι άIl αν Kι'JOνιστεί π
εμπισωσύνπ oιouS αριθμαύs, Kι'J ον ίζετα ι και

των αριθμών, τότε θα Kι'JOνιστεί και κόθε μαθπμαIlκό αξίωμα, κάτι
που θα φέρει σε κίνδυνο τπ ζωn παι'Jι'Jων καθώs και τπν Eιpnvn στον
κόσμο,

αφού

τα

μαθπμοτικά

είναι

σχετιζόμενα

και

με

ων

στρατιωτικό ωμέα. Ένο άι'Jι'Jo μnνυμα αρκετά σπμανIlκό είναι ότι
άποιοs έχει Bάι'Jει ένα στόχο και θέι'Jει πoι'Jύ να ων πετύχει, κάνει τα
αδύνατα δυνατά ώσπου να τα καταφέρει.Έτσι έκανε και ο Άμπει'J, ο

OnOIOS ξόδεψε και τπν τει'Jευταία δεκάρα ωυ για να καταφέρει να
δπμοσιεύσει τπν εργασία ωυ, παρόι'JO που δεν είχε τπν επιθυμnτn
ανταπόκρισπ, δεν τα παράτπσε και συνέχιζε ακόμπ πιο δυνατά μέΧρι
ων θάναω ωυ.

σκότωσε;

Τον Στέφανο Κανταρτζn τον σκάτωσε ο κονIlνότεροs, ο πιο
στενόS ωυ φίι'Jοs και κατ' επέκωσπ δικό ωυ άτομο, ο MIxanι'J

ΙγερινόS. Ο rtι'JEUΤOIOS ω έκανε καθαρά για να προστατεύσει τον
φίι'Jo του, αν και με ακραίο τρόπο, για να ων αποτρέψει από πού nιov

διαιεθειμένοs να κάνει, ,ω οποίο όμωs θα έφερνε ω τέι'Jοs
μαθnματικns σκέψns, απόδειξπs και

rns
EnIons με αυτόν ων τρόπο ων

απότρεψε απ' τπν γει'Joιoπoίπσπ που θα αKι'Joυθoύσε. Το αίIlΟ που
αναφέρθπκε

απ'

ων

αστυνόμο

ύστερα

από

μαρτυρία

rns

νοικοκυράs, ότι ων σκότωσε γιατί μόι'Jιs απομακρύνθπκεο MIxanι'J
από μια Koπέι'Jα, τπν είδε αργότερα με τον φίι'Jo του Στέφανο απ τον
οποίο ξεxείι'Jlζε n αγάππ ωυ γι aurnv:EΤOI ο αστυνόμοs το συνδύασε
και με τπν πρότασπ που άκουσε

Ο MIxanι'J είναι έναs αγνόs, και'Jοκόγαθοs άνθρωπαs, που
ωυ. Αυτό

να ι'Jέει ο MIxanι'J σων

, με

απoτέι'Jεσμα τπν φυι'JάKισπ του MIxanι'J που ι'JίγO καιρό αργότερα,
ει'JευθερώθΠKε από τα δεσμά

για ων συνάνθρωπό

n νοικοκυρά

Στέφανο: «Δεν θα σε αφnσω να ω κάνειs, δεν θα ω επιτρέψω»

Χαρακιπρισμαί των πρασώπων ιαυ BιBilίαυ

ενδιαφέρεται
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noIos σκόιωσε ιον Σιέφανο Κανιαριζn, και κυρίωs γιαιί ιον

n εμπιστασύνπ στπν

αρμανία ωυ σύμπανωs. Δπι'Jαδι'l, αν Kι'JOνιστεί n πίστn στπν δύναμπ

ΣΕΛ

/ /

φαίνεται

απ ω

θι'Jίψπ και

rns

rns φυι'Jακns, όχι όμωs και από τπν

στεναχώρια που KoυBαι'Jαύσε μέσα του. Αυτό με τπν

σειρά ωυ επέφερεπν αυωκωνίαωυ MIxanι'J.

γεγονόs ότι όταν έφτασε ο μεγάι'JΟS μαθnματικόs Καραθεωδωρns
έσπευσε να τον

ouvavrnOEI και να του μιι'Jnσει και για ταν φίι'Jo ωυ

Στέφανο. Έτσι έγινε και το Στέφανοs κέρδισε ω ενδιαφέρον του
μεγάι'Joυ μαθπματικού αυτού και εξασφάι'Jlσε, Χάρπ στον φίι'Jα του

ws Kaenynrns σω πανεπιστnμια παυ πάντα
επιθυμούσε. EnIons, το ενδιαφέρον του για ων συνάνθρωπο
καθώs και ο φlι'Jομαθnμοτικόs ωυ XOPOKtnpaS αΠOKαι'Jύπτεται και
οπό ω γεγονόs ( αν και κάπωs υπερBoι'JΙKό), ότι σκότωσε τον

Σιοιχεία για ιαν Τεύκρα Mιxαπίlίδπ, συγγραφέα ιου ΒιΒίιίου

"Πυθογόρεια Εγκίιnμοια"

MIxanι'J, μια θέσπ

επιστι1θιο

φίι'Jo

του,

Στέφανο,

καθαρά

κοι

μόνο

γιο

να

ων

προστατεύσει από τπ γει'Joloπoίπσπ και κατά κάποιον τρόπο τα ίδια

τα μαθπματικά.
Και

Ο Τεύκροs Μιχαni1ίδnsγεννι1θπκετο
διδάκτωρ των μαθπμαιικών σε ένα

1954 στπν Aenva. Είναι

Πανεπιστnμιο σω παρίσι.

Διδάσκει μαθπμαIlκά στπ μέσπ εκπαίδευσπ, από ω

1981. Έχει

γράψει εκπαιδευτικά BιBi1ία μαθπματικών και πι'Jnροφορικns.Έχει
δπμοσιεύσει άρθρα σχεIlκά με τπν διδακτικn των μαθπματικών,τπν

EIoaywyn των υπoι'Joγlστών στπν εκπαίδευσπ, τπν ισωρία των

σων

Στέφανα

διακρίνουμε

τον

φιι'JoμαθπμαΤΙKό

θεIlκών επιστπμών καθώs και εKι'JαϊKευΤΙKά κείμενα σχεIlκά με τα

xapaKtnpa του αι'Jι'Jά σε μεγαι'Jύτερo Βαθμό απ τον MIxanι'J, γιατί

μαθπματικά.'Εχει μεταφράσει απ τα γαι'Jι'JΙKά και τα αγγι'JΙKά δεκαέξι

όπωs φαίνεται στο BIBι'Jίo, παρόι'Jo που δεν είχε τπν αικανομικn

(16) BιBι'Jία με θέμα τα μαθπμαΤlκά και tIS θετικέs

ευχέρεια ωυ

MIxanι'J, δεν

σταμάτπσε να

ασxαι'Jείται

με

τα

μαθπμαIlκά, να κάνει περιαδείεs σε χώρεs σε όι'Jo τον κόσμα για να

επιστnμεs. Τέι'Jοs τα

«Πυθαγόρεια Εγκι'Jnματα» είναι ω πρώω ωυ μυθιστόρπμα ω οποίο
συνιστάμε στον oπoιoνδι'lπoτε να ω διαΒάσει.

napaKOι'JOuenOEI συνέδρια σχετικά με τα μαθπματικά. Και αυτόs
είναι

EnIons αγνόs

,φιι'Jότιμοs

και

ταπεινόs

άνθρωποs,

χαρακτπριστικά τα οπαία φIlάχνουν ων τέι'Jειo συνδυασμό γιο τπν
ύπαρξπ μιαs τέτοιαs δυναμικns προσωπικότnταs.

υπόθεσns

tEXVIKn

aurns (tns

rns

δΟι'Jοφονίαs). Χρπσιμοποίπσε κάθε είδουs

και φυσικά τπν εξυπνάδα του και σω τέι'Jοs κατάφερε να

Βρει τον υπαίτιο ωυ εγκι'Jnματοs.

Ο Πικάσο

nrav έναs απ' τous και'Jύτερουs φίι'Jουs του

Στέφανου. Πρόκειται για ένα άτομο αρκετά δύσπιστο και γενικώs
περίπι'JOKO και μυστnριώδεs. Αυτό αποδεικνύουν,τoυι'Jάxιστoν, οι
πίνακέs που ζωγράφιζε, οι οποίοι

nrav ζωγραφισμένοι με τέχνπ και

Kαι'Jαισθπσία, με φόντο όμωs το μυστnριο, το διαBoι'JΙKά και το
κάπωs απόκοσμο. Πρέπει να πούμε και για τπν αδυναμία του OΤIS

yuvafKES, το οποίο πόι'Jι φαίνεται μέσω των πινάκων του, όπωs μαs
περιγράφει ο MIxanι'J, με περιφράνπσπ και απέΧθεια για IIS
yuvafKES. Το γεγΟνόS αυτό μπορεί να oφείι'Jεται και στπν άσχπμπ
έκΒασπ ωυ φίι'Joυ ωυ και μιαs yuvafKas:EVIweE έναν φόΒο, από
πού εκπορευόταν δεν γνωρίζουμε, ο OnOIOS μπορεί να είναι αυτό
που έκανε τον Παμπι'Jo Πικάσο να περιφρονεί και να οποφεύγει tIS
yuvafKES. Μ' όι'Jα τα παραπάνω καται'Jnγουμε στο συμπέρασμα ότι ο
Παμπι'Jo nτov έναs EUaIoenιos και, όχι τόσο δυναμικόs όσο οι άι'Jι'Joι,

XGpaKtnpoS, που εππρεάζεται εύKoι'Jα απ' tIS καταστάσειs και τα
καθπμερινά γεγονότα.

Λυκείου

Xpι'ίaros ΜnσκούΡns, Ζώns Apa{3avι'ίs

Ο Αντωνίου, ξεκάθαρα πρόκειται για ένα δυναμικό άτομο,
πoι'Jύ Kαι'Jό στπ δoυι'Jειά του. Αυτό φαίνεται απ τπν εξιχνίασπ
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Το Εθνικό θέοτρο πορεμΒοίνει στπ σχOί'tIKι'ι διαδικασία με μια
ευέί'tIKΤΠ θεατρικι'ι παράστασπ αρχαίαs τραγωδίαs. Ο σκnναθέτns
Τ. Τζαμαργιάs, έναs από τous πια εξειδικευμένουs καί'tί'tιτέχνεs

στον τομέα

rns εκπαίδευσns, ανέΒασε τπν Αντιγόνπ του

Σοφοκίιή με τπ συμμεταχι'ι νέων ταί'tανταύχων πθαπαιών. Στο
σχoίlείo μοs, οι μοθnτέs είχον τπ δυνοτότπτο νο δουν πωs
μετατρέπεται σε ζωντανό θέατρο η θεωρητική σχOίlΙKή ύίlη.

Ο, συvτει'lεστέs rns παΡόσrασns:
Μετάφρασπ: Ν.Παναγιωτόπαυί'tαs

Σκπνοθεσία: Τ.Τζαμαργιάs
Σκπνικά-κασταύμια:Πί't.Ανδριτσάκns
Μουσική διδασKαί'tία: Μ.Παιονίδου
Ηθοπαιαί: Προκόπns Αγαθοκί'tέαυs, Αί'tέξανδραs Μαυρόπαυί'tαs

Ηρώ Μπέζαυ, Aμαί'tία Τσεκαύρα

Στο σχoί'tεία μαs δπμιαυργι'ιθπκεακόμα μια παράδοσπ. Οι

μαθnτέs rns Γ Γυμνασίαυ, οι πιο ώριμαι και έταιμαι να
αποχαιρετι'ισουν το Γυμνάσιο, ετοιμάζαυν ένα μεγάί'tO θεατρικό

έργο, σαν σKυτάί'tπ n απαία πρέπει να παραδοθεί OΤIS μlκρότερεs
τόξειs. Οι τείlεlόφOIΤOΙ του Γυμνασίου προσπαθαύν να
ξυπνήσουν otOUS «διαδόχουs» tOUS ένα δημιουργικό πόθοs για
την τέχνη και για παγκόσμια ΠOίlιτlσΤΙKή κίιπρονομιά. Πρόπερσι
παίχθπκε n «Αρκούδο» του ΤσέχωΒ, πέρσι «ο μαγεμένοs αυίlόs»
του Μότσαρτ ..
Φέταs απαφασίσαμε να παραυσιάσουμε ένα από το
δπμoφιί'tέστερα έργα του Πίιούτου, του μεγαί'tύτεραυ Ρωμαίαυ
κωμωδιαγράφαυ, τον «Καυχησιάρη στροτιώτπ». Το έργα αυτό
μόί'tιs μεταφράστπκε στα Eί'tί'tπνΙKά και είναι σχεδόν άγνωστα στα

εί'tί'tπνIKό καινό. Όπωs και οι υπόί'tοιπεs κωμωδίεs του Πί'tαύτoυ,
Βασίζεται OΤIS υπαθέσειs rns Νέαs AnlKnS Κωμωδίαs. Οι ι'ιρωέs
rns είναι ai·Eί'tί'tnVEs από τπν Μικρά Ασία ... και όμωs εδώ νιώθει

KaVEiS τπν καθπμερινι'ι ζωι'ι rns Ρώμns, ακούει τπν δυναμlκι'ι και
εκφραστικι'ι γί'tώσσα των Ρωμαίων πί'tπBείων, ζει τα πνεύμα του
ί'tαΊ'KOύ ΙΤOί'tΙKOύ θεάτρου.
Τπν παράστασπ ανέί'tαBε απαKί'tειστΙKά ένα τμι'ιμα, το

rz

του Γυμνασίαυ, και ο καθέναs πι'ιρε από ένα ρόί'tO. Χρειάστπκεεκ
μέραυs τous να γίνει μια μεγάί'tπ πρασπάθεια, διότι αl μαθnτέs

έπρεπε να μάθουν απ' έξω ποί'tί'tέs σεί'tίδεs αυθεντικαύ κειμένου.
Eπlπί'tέαν, κάπαιαι αποστι'ιθισανκαι ποιι'ιματο στα Λατινικά για να
τραγουδι'ισαυν tOUS υπέραχαυs Ρωμαίουs παιnτέs, τον
Kάτoυίlίlo και τον TίBoυίlo.
Τα σχαί'tεία εταίμασε εξαιρετικά κοστούμια, ενώ n κυρία
ΡάντεΒα με rauS μαθnτέs έφτιαξαν για σκπνlκά μια πραγματικι'ι
γειτονιά

rns apxaiaS

Εφέσαυ με κρι'ινπ, σπίτια, ταίχαυs και

κισσούs.
Είιπίζουμε nwS μπορέσομε νο ονοίξουμε μια μικρή πόρτο
στπ μαγευτική

γίlώσσo

κίιηρονομιά

rnS

ορχοίαs

Ρώμηs με τη ευχή

rnS να OKOυσrεί στα μείlOΠOlημένO ποιήμοτο κοι το

χιούμορ των κοτοίκων rnS νο Βρει οντοπόκριση σrous
σύγχρονουs θεοτέs οι οποίοι γέίιοσον πoίlύ με το οστείο που
γράφτπκον πάνω από

2.000 χρόνιο πριν.
Όίιγο Μπούρο

ΑkΡΑm
Οι μαθnτέs

~--~

rns Β' Τάξns του Λυκείου, στα πλαίσια του

μαθ(ψατοs των θρπσκευτικών (θρησKεIOίloγία). επισκέφθπκαν

το Σοτυανόντασραμ,ένα απά τα δπμοφlλέστερακέντρα rns γιάγκα
στπν Ελλάδα, Στόχοs rns επίσκεψns (ηαν n γνωριμία με τπ
«γιόγκα», ένα από τα έξι συστ(ψατα rns lνδικns φιλασαφίαs που
για εκαταμμύρια lνδαύs πρεσΒεύει τπν ένωσπ rns ψυχns με τον
θεό, μέσω συγκεκριμένωνμεθόδων, κύρια του διαλαγισμού,
Η lνδουϊστική γιόγκα είναι γνωστι'! στπ Δύσπ για πολλέs
δεκαετrεs, και

ειδικά στπν Αμερικι'! έχει

γίνει

αφορμι'! για

αναρrθμnτεs iIaΤPEfES. EnIans συνιστό μια εκλαϊκευμένπ μορφι'!
ψυχικns eεpanEIaS που για πολλούs θεωρείται ότι δεν έχει
θρnσκευτικαύs σκοπούs, αλλά αποτελεί μια πανάρχαια
δlαχρανlκΓι καυλτούρα, που σχετίζεται με τπν ανάγκπ του
ανθρώπου να εξελίσσεται και να ξεπερνά rauS περιαρισμαύs του,
Οι υπεύθυναl του κέντρου συνέΒαλλαν στο να μπορέσουν αl
μαθnτέs να γνωρίσουν τπ «γιόγκα», όχι ws ένα είδοs npoaEuxns n
epnaKEfoS, αλλά ws μια συστπματικι'! διαδικασία παυ οδπγεί στπν
εμπειρία των ανώτερων καταστάσεων rns συνειδnτότnταs,XWPIS
να περιορίζεται στο πλαίσιο οποιοδι'ιποτε πολιτισμού, παράδοσns

n epnaKEfoS,
Ωs εκ τούτου,

n

συμμετοχι'! των μαθπτών στο πρόγραμμα

«Σατυανόντα Γιόγκα» διάρκειαs μιόμισns ώροs,
δυνατότπτα

να

έρθουν

σε

επαφι'!

με

rauS

έδωσε τπ

συγκεκρlμένεs

δραστnριότnτεs, οι OnOIES καλύπτουν αλιστικά τον άνθρωπο και
απασκοπούν στπν εναρμόνισπ των φυσικών λειταυργιών με
EKEIVES του νου και των συναισθπμάτων.
Συγκεκριμένα, τα παιδιά παρακολούθπσαν μια παραυσίασπ για το
νόπμα rns γιάγκα, έκαναν τα όσονα
εlδlκέs στάσεls που
δυναμώναυν,τεντώνουν, αναζωογανούνόλο το σώμα, συνέχισαν
με το προναγιάμα τεχνlκέs που χρπσιμοποιούν τπν αναπνοι'! για
να αφυπνίσαυν,να εξlσορροπΓισουνκαι να διευρύνουν τπν ζωτικΓι δύναμπ στο σώμα και στα νού, ενώ ολακλΓιρωσαν
το πρόγραμμα με τπ γιόγκα νίντρα σταδιακό και συστπματικότρόπο Βαθειόs χαλάρωσns που απατελεί συγχρόνωs
και τύπο διαλογισμού.
Παράλλπλα, αl μαθnτέs περιπγι'ιθπκαν oτouS οπαρόμιίlίlns φυσlκns ομορφιόs χώρουs του κέντρου, με
παραδοσιακά κτίρια χτισμένα με ταν ελλπνlκό τρόπο μέσα σε ανθlσμένουs KnnOUS με ζωντανά παγώνια, όπου
διαμένουν άτομα παυ έχουν επιλέξει να ζουν ενεργά σύμφωνα με τπ γιόγκα, πολλοί εκ των αποίων είναι και εlσnγnτέs
rns γιόγκα. Αξιασπμείωτα είναι τα γεγονάs ότι οι επισκέπτεs του κέντρου έρχονται από διάφαρα μέρπ του κόσμαυ,
προκειμένουνα εντρυφΓισαυνστπ φιλοσοφία rns γιόγκα και να αποκτΓισουνπρακτlκΓι εμπειρία rns ζωns σύμφωνα με
τπ γιόγκα σε καθπμερινι'! Βάσπ.

Στο τέλαs rns επίσκεψns τα παιδιά είχαν τπν δυνατότπτα να συζπτΓισαυν με τπν Σουόμι ΣIΒαμούρτη
Σορασουότι, την Ιδρύτριο κοι Διευθύντρια του Κέντρου n οποία μέσω ερωτΓισεων και απαντΓισεων Βοι'ιθπσε τous
μαθnτέs να έχουν τπν πρώτπ προσέγγlσπ του γεγονάτοs πώs το ΣαΤUανάντα Γιόγκα συνδυάζει τπ Βαθειά γνώσπ των
αρχαίων γιογκικών διαδασκαλιών με τπ σύγχρονι'! απόδοσι'! rouS. Οι μαθnτέs έκαναν πολλέs θεωρnτικέs και
πρακτlκέs EpwrnaEls Π.χ. nOIOS είναι ο σκοπόs rns γιόγκα, τι συμΒαλίζει το παρτοκαλί χρώμα των ενδυμασιών των
μελών ταυ άσραμ, τι σπμαίνουν τα ιδιαίτερα ονόματά tOUS, αν ακαλαυθαύν το μοναχικό τρόπο ζωns, τι σχέσπ έχει n
γιόγκα μετα υλικά αγαθά κλπ.
Πριν φύγουμε από το φιλόξενο άσραμ, μαs κέρασαν τσάι και γλυκά, τον ίζοντα 5 nwS είμαστε το πρώτο σχολείο
που επισκέφθπκε το κέντρο. Εκ μέροs μαs θα θέλουμε να ευχαρlστΓισουμε θερμά όλουs αυταύs παυ μαs
υπαδέχτπκαν με αγάππ και μαs άφπσαν να ρίξουμε μια ματιά στπ καθπμερινι'! ζωι'! ταυ κέντραυ, απαντώντοs ανοιχτά
και με ειλικρίνεια σε όλεs tlS onOpfES που είχαμε.

Ταμπάκns

ι

NfKOS, θεοίlόγοs

IIID (ii) QΘ-

Με στ:;όΧο τ:;ην ΚΟΙ.vωVl.κή συνοχή
Ζούμε σε μιο δύσκολη εποχι'ι όπου κυριορχεί η οδιοφορίο κοι η ιδlοτέλειο. Η
συλλογlκότητο χόνετοl μέσο στη δίνη

κοθημερινότητοs

rnS OKiInpnS

που εκμουλίζεl

tIS

συνειδι'ισεls των πολιτών. Υψώνοντοl συνεχώs τείΧπ ανόμεσό μαs. 'Ομωs, πόντα υπόρχουν

μικρέs tUKGιpiES για να απαδείξεl ο καθέναs από εμόs ότι δεν έχει χόσει την ανθρωπιό και την
ευαισθησία του.
Ιδιαίτερα σι'ιμερα, που πληθαίνουν οι ομόδεs των ανθρώπων που
χρειόζονταl την Βοι'ιθειό μαs.

Άνεργοι, μετονόστεs,

xpnOlES

ουσιών, όστεγοι, ότομα με

εlδlκέs ανόγκεs, χρειόζοντοl την προσοχι'ι μαs. Αυτι'ι δε μετοφρόζετοl οποραίτητο σε υλικό
αγαθό ι'ι οlκονομικι'ι ενίσχυση. Αρκεί και ένα χαμόγελο, μια κουΒέντο ι'ι λίγαs χρόνοs γι'

αυτούs ΤOUS ανθρώπουs παυ είναι μέλη lns κοινωνίαs μαs, αλλό ζαυν στα περιθώριο. Δεν
είναι λύση το να αποστρέφουμετο Βλέμμα μαs απ' αυτούs.
Έχει ειπωθεί ότι «κάθε κοινωνίο κρίνεται απά τα πώs μεταχειρίζεται

tOUS

πιο

οδύνομουs ονάμεσά rns». Μέσα από την εκπαίδευση μπορούμενα αλλόξαυμετη νοοτραπία
των νέων. Έχουμε καθι'ικον να ευαισθητοποιι'ισουμε τous μαθητέs μαs στο κοινωνικό
προΒλι'ιματα και να κοτοπολεμι'ισουμετο φόΒο και την πρακατόληψη για την ετερότητα. Η
κοινωνlκι'ιαλληλεγγύηείναι λοιπόν η προϋπόθεσηγια μια Βιώσιμη κοινωνία.
Στο πι'lαίσιo ουτό προγματοηοιι'ισαμεκαι φέτοs ενημέρωση άι'lων των τμημάτων γιο
Κυ(Jερνntικέs Οργονώσειs. Enians, στο τέι'ιη ΔεκεμΒρίου 201 Ο συγκεντρώθηκετο

rIS Mn

ποσά των

1.440€ γιο την

γnnΡεσίο ΣτήΡιξnsΑστέγωνrns Μ.Κ.Ο. Κίιίμοκο, των

την οργάνωση Κόνε μια ευΧή κοι των
μοθητών, γανέων κοι καθηγητών.

1.41 O€ γιο

200€ γιο

Ι

το Xoμόγείlo του ποιδιού, οπά εισφορέs

Επιπράσθετα, σημαντική Βοήθεια για tOUS συνονθρώπουs μοs αποτέι'ιεσαν και τα
τράφιμο, ραύχο κοι είδη σωματικήs UYIEIvίIS που συγκεντρώθηκαν στο σχoι'lείo μαs και
παραδάθηκαν από tOUS μαθητέs rnS Γ' ι'ιυκείου στα γραφεία των οργανώσεων.
Ευχόμαστε να συνεχιστούν οι δρόσεls που αποδεικνύουν έμπρακτα την κοινωνlκι'ι
ευαισθησία μαθητών και καθηγητών ...

ΑίιέξανδΡΟS ΑΡφαΡόs

--

ιαΡ

w
flID--t

ι

Η συνάvτ:.ηση με τ:;ον ΑΡΧl.εmσκ.οnο
Με το Πρότυπο Αθηνών έχουμε πόεl noiIi\έs εκδρομέs, έχουμε δει πολλό μέρη

έχουμε συνοντι'ισεl παλλούs ενδlαφέροντεs ανθρώπουs. Όμωs το τμήμα

82

Γυμνασίου

είχε την τιμή να συναντήσειένα ξεχωριστόάνθρωπο,τον Αρχιεπίσκοηαrns EKKι'lnaioS μαs,
Ιερώνυμο. Η συνόντηση αυτι'ι πταγνατοπαιι'ιθηκε επειδι'ι τα τμι'ιμα μαs κέρδισε στο
διαγωνισμό Λογατεχνίαs. Ήμασταν όλοι

ενθουσιασμένοι που

θα

πηγαίναμε στην

Αρχιεπισκοπι'ι και θα συναντούσαμε αυτόν τον θαυμάσιο άνθρωπο. Πριν τον συναντι'ισουμε

καθόμαστον σε κάτι μεγάλεs καρέκλεs σε ένα δωμάτιο παυ είχε όλα το πορτραίτα των
προηγούμενων Αρχιεπισκάπων. Καθώs μαs φώναξαν μέσα στο γραφείο, η καρδιά μαs
χτυπούσε δυνατά. Μάλls τον είδαμε, αισθανθnκαμε άνετο απεναντί του :Ητον από

tOUS

πιο

χαμογελαστούs, ευχάριστουs και προσγεlωμένουs ανθρώπουs που είχαμε γνωρίσει! Του
φιλι'ισαμε το χέρι και καθι'ισαμε.

Mas

κέρασε καραμέλεs και ακολούθησε μια ενδlαφέραυσα

συζι'ιτηση με θέματα από την Δευτέρα Πορουσία μέχρι το έργο
μετονάστεs. Στο

rtiIOS

rnS

εκκλησίαs για ΤOUS

α Μακαριάτοτοs μαs χάρισε μικρά καυτάκια παυ μέσα περιείχαν

σκολιστά χρυσά σταυρουδάκlα!'Ητον μια αξέχοστη συνάντηση με ένον οξέχαστο άνθρωπο!
Νσυσικό Λoμπpινoπoύίloυ,

82 Γυμνασίου
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Οι μαθητέs rns Β

και Γ

Λυκείαυ παρακαΠ0ύθησαντπνπαράστασπ

"Το αμάρτημα rns μnτράs μαυ" στο θέατρα Βαφείο.
Το αυτοΒιογραφικάδιnγημα του Γεωργίου Βιζυηνού Το Αμόρτπμο rns Μnrρόs

μου δραματοποιείται χωρίs καμία απαλύτωs αλλαγι'ι στπ γλώσσα ι'ι περlκαπι'ι του
κειμέναυ, Η παράστοση είναι μια παιπτικι'ι θεατρικι'ι αφnγηση, που παράλι'lηλα με τπν

εξέλlξπ

lns niIOKnS,
αισθημάτων και tIS
σύγχρονπ

πράτοσπ

επιχειρεί να αναδείξει τη γοπτεία
απαχρώσεls

xpnons

των χαρακτι'ιρων

εικαστικού και

rns

γλώσσαs, τη λεπτότητα των

του Βιζυηνού,

και απατελεί μια

μουσικού περIΒάi1λοντοs. Ο Γεώργιοs

Βιζυnνόs αυτοσυστι'ινεται στα Αμάρτημα rns Μητράs μου με ταν παροιμιώδη lπlγγlώδη
τράπα ταυ και α συντορακτικάγραμμένοs μύθοs του ομώνυμου διηγι'ιμοτοs ζωντονεύει
γλαφυρά επί OKnvίIS. Αξίζει να σημειωθείάτι το τραγούδιαπου ακούγονταιείναι ποll'ψατα
του Γεωργίου Βιζυπναύ που μελοπαιnθηκανειδικά για τπν παράστοσπ aurn.

dJII~αm-

ΥΡΤΙ
Το

«Πρότυπο

Εκπαιδευτήριο Αθπνών»
διοργάνωσε

aIIS

εγκοτ:οστ:άσεls τ:ου
έκθεσπ με θέμα:
«Μύρτls: πρόσωπο

πρόσωπο

με

με

το

παρείlθόν».
Η

φωτ:ογραφικn έκθεσπ

φιλοξενι'1θπκεστ:ο σχολείο μαs από

έωs
τ:πν

tIS 5 Aπριίlίoυ 2011 και
EUYEVIKn συνδρομn

IIS 29

Μαρτίου

πραγματ:οποlι'1θπκεμε
τ:ου

οδοντ:ιάτ:ρου

ορθοδοντ:ικού, καθnγnτ:n Οδοντ:ιαφlκns κ. Μανώηπ

Ι. Παπαγρπγοράκπ, που συνέλαΒε και υλοποίπσε τ:πν
ιδέα ανάπλασns τ:ου προσώπου

cns

εντ:εκάχρονns

έφnΒns.
Η εντ:εκάχρονπ Αθπναία έχασε τ:π ζωn

cns

από

τ:ο μεγάλο λοιμό που έπλπξε τ:πν Αθnνο κοτ:ά τ:σ
πρώτ:σ

2.500

χρόνια

τ:ου

χρόνια

Πελοποννπσιακού

μετά,

είχε

την

πολέμου.

ευκαιρία

να

«συναντήσει» συνOμήίlΙKα με εκείνη παιδιά και να

tns στπν Αθnνα κατά τ:σ
πρώτ:σ χρόνια τ:ου πΟλέμου, IIS ασχολίεs cns, tOUS
φόΒουs και IIS ανnσυχίεs cns... Το παρεηθόν

tOUS

«μιηήσει» για τπ ζωn

συναντά το παρόν και μαζί ατενίζουν το μέηηον υπό
το πρίσμα

tns αέναηs εξέnιξηs•••
tns Γ' Γυμνασίου συμμετείχανστο
στήσιμο tns έκθεσηs καθοδηγούμενοι από ειδική
μουσειοηόγο, η οποία tOUS ενημέρωσε για την
Οι μαθητέs

ποίΙlτιστική

διαχείρηση.

Σε

ειδική

εκδήηωση,

η

οποία σηματοδότησε και την έναρξη

tnS

έκθεσηs, οι

μαθητέs

το

υίΙικό

tnS

Γ'

Γυμνασίου

με

συγκέντρωσαν μαs μετέφεραν την ατμόσφαιρα
Αθήναs στα πρώτα χρόνια του ποηέμου.

που

tnS

Τα nμf!,αλάΥιι.~':..~!"l!,.c;!!!ΥΔ
Κατά τη διάρκεια rnS φετινήs axoίIIKίIS χρονιάs, αι μαθητέs είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε
nOίIίIonίItS δραστηριάτητεs, OΤIS απαίεs είτε συμπλήρωσαν με επιτάπια έρευνα IIS γνώσειs που είχαν
απακομίσει απά IIS aXOίIIKtS αίθουσεs είτε ξεδίπλωσαν τα ταλέντα IOUS είτε συνομίλησαν με κορυφαίουs
επιστήμανεs απά διάφορουs χώραυs. Παράλληλα, δάθηκε έμφαση στην καλλιέργεια του γραπταύ λάγου
μέσω του λογοτεχνικού διαγωνισμού για IOUS μοθητέs του γυμνοσίου. Στο πλαίσιο rnS Βίωσηs του
αθλητικού ιδεώδουs δε θα μηορούσε να λείπει και η συνάντηση με κορυφαίουs oeίInrtS και η διοργάνωση
των- καθιερωμένων πλέον- σχολικών αγώνων.

Παρασκευή 1 ΟκτωΒρίου- διενέργεια μαθητικών εκnογών για την ανάδειξη ηενταμεnών και δεκαπενταμεnών
συμΒουnίων Γυμνασίου- Λυκείου. Οι μαθητέs αντιμετώπισαν με υπευθυνότητα και ωριμάτητα τη διαδικασία
αυτή, αποδεικνύονταs την πίστη τous arOUS δημοκρατικούs θεσμούs.
Πέμπτη 21 ΟκτωΒρίου- Εκπαlδευτικέs εκδρομέs για τous μαθητέs του Γυμνασίου. Συγκεκριμένα, η Α'
γυμνασίου επισκέφθηκε το μνημεία- σύμΒοnο rns Aenvas, την Ακρόποnη, όπου και ξεναγήθηκε από ειδικό
επαγγεnματία ξεναγό. Οι μαθητέs rns Β' γυμνασίου στα πnαίσια rns μει'1έτηs rns Βυζαντινήs ναοδομίαs
επισκέφθηκαν τη μονιΊ rnS Kalaaplavns, ενώ η r γυμνασίου περιηγι1θηκε σIOUS χώρουs rnS Παnαιάs

,.

Baunns.
τρίτη 26 ΟκτωΒρίαυ-Την ημέρα αυτιΊ napnnaaE σταν προαύnιο χώρου του σχοnείου, το τιμητικό άγημα rns
σημαίαs. Στη συνέχεια, οι μαθητέs οδηγι1θηκαν στο χώρου του θεάτραυ, όηου και ηαρακοnούθησαν IIS
EOpraaIIKtS εκδηnώσειs για την επέτειο rns 28"' ΟκτωΒρίου. Αξίζει να σημειωθεί άτι στη γlορτιΊ ταυ Λυκείου
παρευρέθηκε και ο ανιψιάs του Μίμη Τραιφόρου, ο οποίοs προσηάθησε να μαs μεταφέρει με ηερισσότερη
ηαραστατικότητατην ατμόσφαιρατου χειμώνα του 1940.
τρίτη 16 ΝοεμΒρίου- Ενόψει rns 37"' εηετείου εορτασμαύ του Ποnυτεχνείου ηραγματοηοlιΊθηκαν στο
σχοnείο μαs εκδηnώσεls που περlnάμΒαναντάσο την npoBonn ντοκουμέντων αηό εκείνη τη μέρα όσο και IIS
μαρτυρίεs ανθρώηων ηου συμμετείχαν στα γεγονότα. Μετά τα τέnοs των εορταστικών εκδηnώσεων,
απονεμιΊθηκαν aIOUS μαθητέs Γυμνασίου- Λυκείου τα αριστεία ηροόδου για το προηγούμενο σχοnlκά tIOS.
τετάρτη 8 ΔεκεμΒρίου 2010- Η δράση rns Μη KuBεpvnIIKns οργάνωσηs ScίCo με τίτnο Υγεία εν Γνώσει
πραγματαηοιείταl στα σχοnεία στο ηnαίσιο aywyns υγείαs:Ετσι, ο θίασοs έδωσε δυο ηαραστάσεls στο θέατρο
του σχοnείου μαs, όηου τονίστηκε η αξία rnS awarns διατροφns και καταρρίφθηκαν μύθοι σχετικοί με IIS
τροφέs. Ο «αστυνάμοs πεψίνηs» κατάφερε να περάσει με τον ηιο εύγnωττο και απστεnεσματικό τράηο IIS
μεγάnεs anneEIEs rnS διατροφns, επlΒεΒαlώνοντοs την άηοψη άτι η μάθηση είνοl πιο στοθεριΊ, άταν
συνοδεύετοl οπά χαρά. Το εκηοιδευτικό ηράγρομμα «Υγείο εν Γνώσει» τεnεί υπό την αιγίδο του Υηουργείου
Υγείαs κοι KOIVWVIKnS Αnnηnεγγύηs, του Υπουργείου Ποιδείαs, Διο Βίου Μάθησηs και θρησκευμάτων, rnS
rEVIKnS Γρομμοτείαs Ntas Γενιάs, του ΙνστιτούτουΝεοnαίαs και ταυ ΒρετανικούΣυμΒουι'1ίου.
τρίτη

21 ΔεκεμΒρίου 2010- Στα ηnαίσιο rns ευαισθητοποίησηs των
anoaronn παιδιών του γυμνασίου επισκέφθηκε το ΚΑΖ, χώρο όπου

μαθητών για τα αδέσηατα ζώα, μια
Βρίσκουν καταφύγια και

eannwpn

αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα. Η κινητοποίηση των μαθητώνγια συγκέντρωση φαρμάκων και τραφών ιΊταν
συγκlνητlκιΊ και η επίσκεψη στο ΚΑΖ άφησε σε όnουs μια γnυκόπικρη γεύση... πικρία για την αναnγησία

κάποιων ανθρώπων απέναντι στα ζώα και θαυμασμό για τous ανθρώπουs- άπωs οι εργαζόμενοι του ΚAl
που έχουν αφιερώσει τη ζωιΊ IOUS στην προστασία των ζώων που αφέθηκαν αΒοιΊθητα σIOUS δράμουs ...
ΔεκέμΒριοs 2010- Απρίίtιοs 2011- Στο πnαίσια ταυ μαθnματοs του ΣΕΠ αl μαθητέs rns r γυμνασίου
συμμετείχαν στα προγρόμματα «Μια επιχείρηση σε δράση» και «Διεθνns Αγορά». Στην τακτlκιΊ εΒδομαδιαία
συνάντηση με raus μαθητέs μαs, ειδlκαί εηαγγεnματίεs, καταξιωμένοι στο χώρο των επιχειριΊσεων,
συνομιnούσαν μαζί IOUS, δίνοντάs rauS xpίIaIμES ηnηροφαρίεs για τous κανόνεs rnS αγαράs, μέροs rnS
οηοίαs θα αηοτεnούν και οι ίδιοι σεnίγα χρόνια.
Πέμπτη 23 ΔεκεμΒρίου 2010- Οι μαθητέs του Γυμνασίου επlσκέπτοντοlτο Αττικό lωοnογlκά Πάρκο, όπου
KOI παροκοnουθούν θέαμα με npwraYWVIartS τα ... δεnφίνια! παράnnηnα, αντιπροσωπεία μαθητών του
Λυκείου επlσκέητεταl την Κnίμακα, προκειμένου να παραδώσει τη Βοήθεια τάσα σε είδη όσο και σε χρήματα
που είχε συγκεντρώσει το σχοnείο μαs.
Ιονουάριοs 2011- Όnο τα τμιΊματα του Γυμνασίου συμμετείχαν στο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό ο οποίοs
διενεργήθηκε για πρώτη φορά στο σχοnείο μαs. Σε κάθε τάξη του γυμνασίου είχε δοθεί ένα nογοτεχνlκό
ΒIΒι'1ίο, το οηοίο οι μαθητέs έπρεπενα διαΒάσουνκαι στη συνέχειανα συνθέσουνμια ομαδlκιΊ εργασία που να
στηρίζεται σε αυτά. Στόχοs του διαγωνισμαύδεν ιΊταν όnnοs από τη μύηση των μαθητών στη nογοτεχνία και
στην πνευμοτική δημιουργία τόσο EnnίIvwv όσο και ξένων συγγραφέων. Ιδιαίτερη έμφοση δόθηκε στο να
ανταποκρίνονταιτα ΒIΒnία στα ενδιαφέροντακαι να συμΒαδίζουνμε IIS IOΤOPIKtS γνώσεls των παιδιών κόθε
ηnlκίαs. Οι φιnόnογοίτουs σε ρόnο κριτών ανέδειξαν και ΒράΒευσαν IIS καnύτερεs εργασίεs. Ξεχώρισαν τα
τμήματα Α' 1, Β'2 και r2 γυμνασίαυ. Ωστόσο, VIKnrίIS ιΊταν κάθε παιδί που αφέθηκε έστω και για nίγεs στιγμέs
στη μαγεία rnS ανάγνωσηs των σεnίδων ενόS ΒIΒι'1ίαυ ...

+ιt
--'

Πέμπτη 27 lαναυαρίου 2011- Επίσκεψπ των μοθητών tns Α' λυκείου στο Κουτούκι tns nDlovioS, ένα
εντυπωσlοκό φυσικό μνπμείο με σταλOKrιKό KOI σταλογμlκό συμπλέγμοτο που σχπμοτίστπκον στο
πέροσμο του χρόνου. Η Β' πυκείου προγμοτοποίπσε μιο πρωτότυππ επίσκεψπ στο κέντρο Γιόγκο
Σοτυονόντασρομ. Στο κέντρο Γιόγκο οι μοθπτέs έμοθον ποππέs κοl ενδlοφέρουσεs πλπροφορίεs γιο ουτπν
τπν πονάρχοιο KOI διοχρονlκά πογκάσμιο κουλτούρο που σχετίζετοι με τπν ονάγκπ του ονθρώπου να
εξελίσσεται κοl να ξεπερνά tOUS περιορισμούs του. Κοτανόπσον όrι π γιόγκο δεν πρέπει νο συγχέεται Π νο
θεωρείτοl είδοs γυμνοστικπs Π nPOaEuxnS.

Πέμπτη 27 lαναυαρίου 2011- Εκκππσιοσμάsτων μοθπτών του Γυμνοσίου ενόψει

tns Eoptns των Τριών

lερορχών.

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011- Το γυμνάσιο συμμετέχει σε εκποιδευrικέs επισκέψεls. Συγκεκριμένο, οι
μοθπτέs tns Α' γυμνοσίου επlσκέπτοντοl το Μουσείου Γουλονδρπ Φυσlκπs latopios, όπου κοι
ενπμερώνονταl γιο σύγχρονο οικολογικό προΒλΠμοτα. Η επίσκεψπ tns Β' γυμνοσίου στο Χπμείο του
Κράτουs σίγουρο Βοπθπσε τous μοθπτέs νο εμπλουτίσουν tlS γνώσεls tous κοl νο κοτανοπσουν ότι π
Χπμείο είνοl π επιστπμπ tns κοθπμερινότπταs. Τέλοs, οι μοθπτέs tns
γυμνοσίου στο πλοίσιο του &.ιιι
μοθπμοτοs των Αρχοίων Ελλπνlκών οπό Μετάφροσπ ποροκολούθπσον σταΊδρυμο Μιχάππ Κοκογιάννπ τπ ~
θεοτρικπ πορόστασπ «Ελένπ» του Ευριπίδπ. Πτυχέs tnS ευριπίδειοs τρογωδίοs όπωs π οντίθεσπ εΙνοlφοίνεσθοl, π κοταδίκπ του πολέμου KOI π τρογlκότπτα των πρώων ονοδείχθπκον μονοδlκό μέσο οπό το
θεοτρικό δρώμενο.

r

Δευτέρα 21 ΦεβρουαρΙου 20 11- Επίσκεψπ των μοθπτών tns Α' πυκείου στο Γενικό Χπμείο του Κράτουs. Οι
μοθπτέs είχον τπν ευκοιρίο νο περιπγπθούνστο Τμπμο τόσο των Νορκωτικώνόσο κοι των Ποτών.
Παρασκευή 2S Φεβρουαρίαυ 2011- Οι μοθπτέs tns Β' πυκείου επlσκέπτοντοl το Κέντρο Απεξάρτπσπs,
όπου συζπτούν γιο ένο σοΒορό θέμο που οποσχολείτόσο τous νέουs όσο κοι τous μεγολύτερουs κοι δεν
είνοι άλλο οπό τα κάπνισμο και tlS επιπτώσεls ταυ στπν υγείο.
Τετάρτη

2

Μαρτίαυ

2011-

Το σχοπείο, σε μιο προσπάθειο ουσιοστικότερπs

EnlKOlvwvioS

γονιών/

δοσκάλων με τous εφι1Βουs, οργονώνεl ομιπία- συζπτπσπ με τπν ψυχολόγο- ψυχοθεροπεύτριο
Τσουκολά με θέμο

«Ayxos κοl

που κλι1θπκον νο ενσορκώσουν
κόσμο των εφΠΒων.
Πέμπτη

Μορίο

επιθετικότπτα στπν εφπΒεία». Η εKδι'iλωσπ έκλεισε με το ποιχνίδl των ρόλων

YOVEfS

κοl που σίγουρο Βοπθπσε νο οφουγκροστούμε το συνοισθπμοτικό

3 Μαρτίαυ 20 11- Οι μοθπτέs tns Α' γυμνοσίου συμμετέχουνσε OπoKρlάrιKΠγιορτπ που συνΙστοταl

σε ουτοσχεδιοσμούsκοl ποιχνίδιοταχύτπταs κοl επιδεξιότπταs.Κοι όλο ουτό υπό τous nxous OπoKρlάrιKων
τρογουδιών ...
Πέμπτπ

1Ο

Μσρτίαυ

2011- Οι

μοθπτέs tns Β' πυκείου του σχολείου μοs ποροκολούθπσονστο χώρου του

θεότρου τπν ποράστασπ «Aνrιγόνπ» του Σοφοκππ οπό τπν εφπΒlκπ σκπνπ του Εθνικού θεάτρου σε

σκπνοθεσίο Τάκπ Τζομσριά. Η θεωρπrιKΠ ύλπ ενόs ΒιΒλίου μετουσιώθπκε μέσο σε λίγο λεπτό σε ένο
δρώμενο που μογνπτισετο Βλέμμοτο κοι rιs ψυχέs των ποιδιών...
Τετάρτπ 16 Μαρτίου 2011- Στο πλοίσιο tns nεplBorlrlovrιKnsεκποίδευσπs,όλοι οι μοθπτέs του Γυμνοσίου
συμμετέχουν σε περΙποτα στον Εθνικό Δρυμό tns Πάρνπθοs. Κοτά τπ διάρκειο tnS πεζοπορίοs είχον τπν
ευκοιρίο νο ποροτπρπσουν πώs διοφοροποιείται π Βλάστπσπ, κοθώs ολλάζεl το υψόμετρο κοl νο
ονοκολύψουν ίχνπ ζώων στο δάσοs. Κοτά τπν επιστροφπ τous στο σχοπικά λεωφορείο, είχον τπν ευκοιρίο
νο δουν τα Βοσιπικά ονάκτορο στο Τοτάl.

23 Μαρτίου 2011- Οι γιορτέs του Γυμνοσίου ΚΟΙ Λυκείου γιο τον εορτασμό tnS ένορξπs tnS
Επονάστασπs του 1821 είχον κότl το ξεχωριστό. Οι μοθπτέs που συμμετείχον στπν οργόνωσπ tns YIoptns
ονοφέρθπκον σε προσωπικότπτεs του Αγώνο, δίνονταs ποράλλπλο πλπροφορίεs γιο τπ ζωπ KOI τπ δράσπ
τous. Ποράλλπλο, οι συμμοθπτέs τous σε ρόλο ενεργών θεοτών κροτούσον σnμειώσειs, προκειμένου νο
συμπππρώσουν στπ συνέχει ο το ερωτπμοτολόγιο που θο μοιράζονταν. Το στιπό στπν οίθουσο ταυ θεάτρου
είχον πάρει φωrιά KOI οι συζπτπσεls γιο το ποιο οπάντπσπ πτον σωστπ κοl ποιο λάθοs γίνοντον σε υψππούs
τόνουs. Το σίγουρο είνοι όrι κονείs δε θο ξεχάσει τπ γlορτπ ουτπ, γιοτί κοθένοs έΒοπε ένο λιθοράκι στπν

Τετάρτπ

επιτυχίο

tnS!

Παρασκευή 1 Απριπίαυ 2011- Η Α' γυμνοσίου επισκέπτετοl το κτπμο Ζοχοίου. Το ποτπτπρl, ο τρύγοs...
έννοιεs όγνωστεs γιο ένο σύγχρονο ποιδίτπs πόλπs. Η μονοδlκότπτα του χώρου ουτού συνίσταται στο ότι
πέτυχε τπ σύζευξπ του πορελθόντοs κοl του πορόντοs μπροστά στο μότιο δωδεκάχρονων ποιδιών ...

Τρίτπ S Απριπίου 2011- Στο πποίσιο των εγκοινίων tnS περιοδεύουσοs έκθεσπs tnS Μύρτιδοs, που
φlλOξενι'iθΠKε στο σχολείο μοs, ο κ. Μονώλπs Ποπογρπγορόκπs, ορθοδοντικόs κοι εμπνευστπs tnS ιδέοs
ονάπποσπs του προσώπου tnS Μύρτιδοs, και ο ορθοδοντικόs κ. ο Φίλιπποs Συνοδινόs μοιράστπκαν με
τous μοθπτέs τπν πορεία που αKOλOυθι'iθΠKε οπό τπ στιγμπ tnS σύλππψπs tnS lδέαs tnS ανόππασπs του
προσώπου tns 11 xpovns Aenvoios μέχρι τπν οποκλπρωσπ του εγχειρΠματοs. Η ομιλία ππαισιώθπκε οπό
μαθπτέs tns Α' και r γυμνασίου καθώs και οπό καθπγπτέs ταυ σχολείου, οι οποίοι προσπάθπσον να
μεταφέρουν μέσα από τα κείμενά τous τπν ατμόσφαιρο που επικροτούσε στπν Αθπνα κοτά τα πρώτα χρόνιο
ταυ Πελοποννπσιακού ΠοΠέμου.

Πέμπτη

7 Απριλίου 2011- Το ιμι'ψο Β'2 γυμνοσίου,το οποίο είχε διοκριθείστο διογωνισμό λογοτεχνίοs,

συνοδευόμενοαπό την κ. Μπαύρο και ΤOuS θεολόγουs του σχολείου, κ. Μαυρολέοντακαι κ. Ταμπόκη, είχε
την τιμn να επισκεφθεί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πόσηs Ελλόδοs Ιερώνυμο. Στο πλαίσιο
επίσκεψns τous οι μαθητέs συνομίλησαν με τον προκαθnμενο

rnS

rnS

Ελλαδικns Εκκλησίαs και να του

απηύθυναν εpwrnOEIs για θέματα που τous απασχολούσαν.
Τρίτη

12 Απριλίου 2011- Τα τριόντα εννέα ζευγόρια ματιών που nrov καρφωμένα πόνω στον Κώστα Θόνο,
rns πόληs otouS Ολυμπιακούs Αγώνεs του Σιδνευ, μαρτυρούσαν το
θαυμασμό των μαθητών npos το πρόσωπο του αθnητn ο οποίοs αγωνίστηκε, παρόλο που είχε σπόσει όλα
του τα πλευρό. Η απλότητα, η γνησιότητα και η δύναμη rnS θέλησηs αυτού του αθλητn- συμβόλου
«μαγνnτισαν» tOUS μαθητέs rnS r γυμνασίου που είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν και να του
τέταρτο Ολυμπιονίκη στο όθλημα

απευθύνουνερωτnσειs.

τετάρτη

13

Απριλίου

2011-

Η θεατρικn παρόσταση του Ρωμαίου Κωμωδιαγρόφου Πλαύτου

«Καυχησιόρηs Στρατιώτηs» παρουσιόζεται για πρώτη φορό oτous μαθητέs του γυμνασίου. Στην
παρόσταση συμμετείχε σύσσωμο το

r2 γυμνασίου το οποίο υπό tIS σκηναθετικέs

οδηγίεs

κατόφερε να παρουσιόσει ένα όρτιο αποτέλεσμα και απέδειξε ότι η συνεργασία και η

rns κ. Μπούρα
OKitnpn δουnειό είναι

το κλειδίγιατην επιτυχία.

Πέμπτη

14

Απριλίου

2011-

Ο Γ. Χστζητέγαs, φυσικόs, συνομιλεί με τous μαθητέs

rns

Α' nυκείου για

θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού που τous αφορούν. Ξεκινώνταs από τη σημασία rns
κατεύθυνσηs και

tIS

EnIitoyns

προαπτικέs παυ ονοίγονται από καθεμιό από αυτέs, συνέχισε κόνονταs τη σύνδεση

πανεπιστημιακών ιμημότων με τη δυνατότητα

διεκδίκησηs θέσεων εργασίαs, για να καταλnξει στα

επαγγέλματα εκείνα που έχουν ευαίωνεs προοπτικέs για ταχεία επαγγελματικn απακατόσταση.
Παρασκευη

15 Απριλίου 2011- Η Α' λυκείου, ολακληρώνονταs την ενασχόλησn rnS με την Αρχαία
ιστορία, επισκέφθηκε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου εντυπωσιόστηκε τόσο από τη ouititoyn
προϊστορικών αρχαιοτι'ιτων όσο και από τη ounitoyn έργων yituntIKnS και μικροτεχνίαs και
μεταnλοτεχνίαs. Η επιτόπια παρατι'ιρηση σίγουρα tOUS Βοnθησε να εμπλουτίσουν και να εμΒαθύνουν otIS
γνώσειs του σχολικού βιΒλίου. Η Β' λυκείου με τη σειρό rnS επισκέφθηκε το Γενικό Χημείο του Κρότουs και
συγκεκριμένα τα ιμnματα των ναρκωτικών και των ποτών.
Δευτέρα 9 Μαίου 2011- Η τεnευταία μέρα του σχοnικαύ έτουs σφραγίζεται από τη διενέργεια μαθητικών
αθλητικών αγώνων. Ήταν ο καλύτεροs τρόποs, για να onoxOIPEtnoouv οι μαθητέs μια χρονιό γεμότη
εμπειρίεs και να εκτονωθούν λίγο πριν την ένταση των εξετόσεων που ακολαυθούν ...
Άλλη μια σχολικι'ι χρονιό έφτασε στα τέλοs rnS, όλλοs έναs κύκλοs αλοκληρώθηκε. Συνnθωs, όταν κλείνει

έναs κύκλαs, όnοι σκεφτόμαστε τι δεν έγινε, τι θα μπορούσαμε να κόνουμε καnύτερα. Ωστόσο, όλοι θα
συμφωνι'ισουμε στο εξns : ότι η φετινn χρονιό όφησε σίγουρα το αποτύπωμό rnS στο ναυ και στην ψυχι'ι
όnωνμαs ...

Εr1ίνα Τσoυμπρfι, Φιr1όr10γοs

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ Λ ΥΚΕΙΟΥ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1" :ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΑΚΟΣ
2" : ΜΠΑΓΛΑΜΑΔΕΣ
3": ΓΑΤΟΥΛΗΔΕΣ

1": ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
2" : ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ
3": ΟΙ ΤΡ/ΚΕΦΑΛΕΣΠΥΡΑΚΤΩΜΕΝΕΣΑΡΚΟΥΔΕΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΑ Λ ΥΚΕΙΟΥ

ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1" : ΑΖΑΧ
2" : ΜΠΑΓΛΑΜΑΔΕΣ
3" : DERICK ROSE

1" :DREAM ΤΕΑΜ
2": ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΗ
3": ΑΝΩ ΡΑΧΟΥΛΑ

ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1" : ΠΡΩΤΑΚΙΑ
2": ΑΝΩΝΥΜΗ
3" : ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ

ΒΟΛΛΕν ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
1": ΠΑΥΛΕΣ
2" : ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ
3" : ΧΛΑΠΑΤΣΕΣ

ΒΟΛΛΕΥ ΑΓΟΡΙΩΝ Λ ΥΚΕΙΟΥ

1" :ΔΕΝΤΡΟΣΠΙΤΟ
2": FORTUNE
3" : ΑΖΑΧ

θεσδωραKσπσύιJσυ Φωτεινι'Ί, καθ. γυμνασrικι'Ίs
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.D.{.nTPo nΟ Γ l.n

Συγγραφική αμάδα: Μιχάι'lns Γεωργούι'lns, Γιώργοs θονοσιάs, Μάνοs Κομενάκns, Φωτεινή

KOΡKάντζει'loυ, Ανδρέοs Κουτσορδάκns,
ΣιοκοΒέι'ιο,

Πέγκυ

ΣOι'lωμoύ,

Αντιγάνπ

Hι'lfos ΠOρμOKσίζOγι'loυ, Ίριο Σοριδάκπ, Μοριντίο
Τριoντoύι'lπ,

Μορίο Τσοκίρπ,

Ισμι'ινπ Τσογκοράκπ,

Γιάννns Χοι'lκιάs. (Μοθnτέs Α' Λυκείοu)
Επlμέiιεlα: Βιργινίο Xρυσoυι'lάKΠ (Φιι'ιόι'lογοs)

Περίilηψη: Το έργο μοs ξεκινάει με ένον οποχοιρετισμό: τει'lευτoίo μέρο στο σxoι'lείo γιο τous
ήρωέs μοs Κοι άι'lOI κάνουν όνειρο γιο το μέι'ιι'ιον ..• Με ένο χρονικό άι'lμo (συγγροφlκή οδείο)
Βρίσκουμε ξονά το ίδιο πρόσωπο 20 χρόνιο μετά. Ποιο όνειρο τει'llKά προγμοτοποιι'ιθπκονKOI
ποιο έμεινον στπν άκρπ; Τι σκέφτοντοl κοl πώs περνάνε τπ ζωή τous οι πoι'lιoί συμμοθnτέs;Ένο
μοθπτικό έργο που oσxOι'lείτOI με το δύσKOι'lO θέμο rns ενnι'llκίωσns Κοl rns οξίοs του νο
ονειρεύεσοl...
προη πο ΛθΗΝΗΝ

1010·

Ένα έργο φτιαγμένο βfιμα βfιμα, μέσα στο μάθημα rnS θεαrpοι'/ογίαs, ένα μάθημα που έγινε
για tOUS μαθητέs μια ανάσα μέσα στα διαβάσματα και [IS nOnntS υποχρεώσεls••• Απόι'/αυσα τη
δημιουργία ταυ όσα και αυταί και

ΖΟI1

tOuS ευγνωμανώ για όι'/εs [IS στιγμέs παυ μOιpαστfιKαμε!
Β.Χ

Απόσπασμα από [ην

1" σκπνn

Και'/ι'/ιΡόπ: (ανασπκώνεται από τπ μισαξαπΛωμένπ στάσπ rns)
Eot(s δε μαs βάι'/ατε νσ γράψαυμε «πώs φοντάζαμαι τον εαυτά μου
σε 20 χράνισ»; Ε, εγώ Λοιπάν, θέΛω να γ(νω διάσπμπ και να
δουΛεύω στπν τπι'ιεάρασπ. Έχω μια ξαδέρφπ που δουι'ιεύει στπν
Τατιάνα και ε(ναι κατενθαυσιασμένπ!Μου ε(πε μάι'ιιστα άτι θα με
πάει να τπ γνωρ(σω... Όσο, για τα υπόι'ιοιπα, δεν ξέρω.
Καθπν.: KoiIn τύχπ Λαιπάν και σε σένα! Αν και πιστεύω πωs μπορε(s
να κάνειs πια σπαυδα(α πράγματα απά αυτά που ονειρεύεσαι!
(κοιτάει το ροΛόι rns) Αχ, πώs περνάει έτσι n ώρα! noIos άΛΛοs
έμεινε; ΕΛένπ, εσύ θα μαs nEIS;

Ει'ιένπ: Εγώ κυρία θέΛω να ερωτευτώ και να πανφευτώ αΛΛά πάνω
απ' άΛα θέΛω να γίνω γιαφάs. Είναι το πιο ωρα(ο επάγγεΛμα!
Καθπν.: Γιατίτο nEs αυτό;
Ει'ιένπ: Να... είναι ωρα(ο να βοnθάs rous άΛΛουs, και όων
απει'ιπ(ζονται να μπορείs να raus δίνειs κουράγιο...
Σταuάτns: (ειΡωνικά)Αυτό το «Νπσί» στο Μέγκα σ' έχει καταστρέψει!
Καθπγ.:ΈΛα, βρε Σταμάτπ, μπν τπν πειΡάζειs...
Σωuάrns: Ε, μα κυρία, αφού είναι στον κόσμο rns! Όι'ιοι οι γιαφοί
κοιτάνε να βγάΛουν χρnμαrα άχι να ponenoouv το συνόνθρωπο.
Αυτά μόνο στα έργα τα PntnEIs!
Κασuάs: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν σκέφωνται μόνο το
xpfIμaro!
Κώσrαs: Να και ο KoiInIrtxvns! Εσύ δπΛαδ" δε etiIEIs νο βγάι'ιειs
χρnμοrο;
Κοσuάs: Και βέβαια θέΛω αιΊιΊά όχι με οποιοδι1ποτε φάπο!
Καθπγ.: Γιο nES μαs βρε Κοσμά κι εσύ τι ονειΡεύεσοι.
Κοσuάs: θέι'ιω να κάνω τπ μουσικn επάγγει'ιμα. Να ζω οπ' αυτά, νο
γρόφω φαγούδια, να κάνω ouvauiIfts... Ξέρω ότι είναι δύσκοΛο
βέβοια.
Καθπγ.: Αξίζει να παΛεύει KavtrS όμωs για ro άνειΡά ωυ .. (xrυπάει το
κουδούνι κι άΛοι ανασπκώνονται βιοστικά) Λοιπάν, (υψώνει τπ
φωνΜ μοκάρι όΛα oos το όνειρα νο βγουνοΛπθινά, με τον και'ιύτερο
φάπο! θα oas δω OrIs εξεrάσειs σε iIfyts μέρεs.
ΚαΛ" επιrυxία orIs ΠανεΛΛαδικέs...

Απόσπασμα από [πν rεt'tευrαία σκπνn
Σrαuάrns: Mas θυμόσασταν;
KoenγnrpIa: Και βέβαια Σταμάτπ. Δεν oas ω είπα ποτέ αΛΛά
υπnρξαrε μ(α απά rIs πιο αγαπnμένεs μου rάξειs... Και rIs πιο
χαρισματικέs!

Κοσuάs: Είναι ποΛύ ωραίο που μαs το ι'ιέτε. Γι
δείτε;

αυτό θέΛατε να μοs

KoenγnroIa: Τπν αφορμn μου τπν έδωσε μια παι'ιιά oos
συμμοθnφια,που δεν είναι απάψεμοζ(μαs.
Κοσuάs:Η ΕΛένπ! Μόνο aurn Λείπει.
KoenγnroIO: Ναι, n ΕΛένπ, n οποία βρ(σκεται ποΛύ μακριά aurn τπ

σrιγμn. θα oos πω αργότερα... TtiIos πάντων... Τπ συνάντπσα πριν
μερικούs μnνεs σro ιαφείο rns... Aurn n συνάντπσπ μου θύμισε nws
έχω Kάrι δικό oas και έπρεπε να oas ro επισφέψω!
Κώσrαs: Δικό μαs; Μπ μου πείτε nws έχετε KpornOEI τα τεφάδια των
εκθέσεων; Δεν nμουν και τόσο κοΛόs σω θεωρπτικά ...
Νάντια: Κάτσε βρε Κώστο να μοs πει ... Τι είνοι ουτά που θέι'ιετε να
μοsδώσεrε;
KaenγnrpIa: (Αρχίζει να μοιράζει ω φύΛΛα που είχαν γράψει 20
χράνια πριν, για το τι θέΛουν να κάνουν στπ ζω" rous). Για κοιτάχτε,
νο δούμε τι θο θυμπθείτε: Και'ιι'ιιΡάπ, Xpnoros, κοσμάs, Σrαμάrns,
Νάντια, Κώσrαs και Τάσοs.
Τάσοs: (Αφού ρίχνει μια μαrιά) Αυτά τα γράψαμε στο τεΛευταίο
μάθπμα, έτσι δεν είναι; Mas είχατε ζnrnσει να γράψουμε πώs

ονειΡευόμαστε ω μέι'ιι'ιον μοs ...
KaenγnroIo: Και το μέΛΛον έγινε παρόν, Τάαο!
Νάντια: ΑΧ, κυρία, δεν ro πιστεύω ... θα βάι'ιω τα κι'ιάμαω!
ΚαΛΛιοόπ: Εγώ πάνrωs, τον στάχα τον πέτυχα... (σκεφrικn) Τώρα rι
κάνουμε, είναι τα θέμα ...

Xpnoros: ΜάιΊιΊον πρέπει να PpEIs vlous σrόχουs...
KaBnγnroIO: Έχω φέρει και Kόrι άΛΛο. Για δείτε: PpnKD μερικέs
φωωγραφίεs παυ unnpxov σro αρχείο του σχοΛείου. (TIs
υπαδέχονται με έκπΛπξπ: «Πω, πω!», «Δεν
πιστεύω», «Κοίω πώs
nμασrαν!» κ.Λπ.) Λοιπόν, νομίζω ότι npeE n ώρα να oas διαβάσω
κότι. Είναι ένο γράμμα οπά τπν ΕΛένπ. Και μετά θα πρότεινα να πάμε
άΛοι μαζί εδώ δίπΛα, σε ένα ωραίο μαγαζάκι, να πιούμε και ένα κρασί,
για να θυμπθούμε ω παι'ιιά. Τι Λέτε;
ΚαΛΛιράπ: Εγώ ξέρετε πρέπει να φύγω ...
Νάντια:ΈΛα, βρε ΚάΛΛι ... Δε γ(νονται και κάθε μέρα αυτά...
Τάσοs: Και εγώ πνιγμένοs είμοι, αΛιΊό έστω κοι για Λίγο αξίζει να το
πούμε.

ro

Σrαuάrns: Δεν ro διαβάζετε, Λοιπά ν κ. ΠπνεΛόππ;
(Η κ. ΠπνεΛόππ βάζει τα γυαΛιά rns και αρχίζει να διαβάζει).
«Αγαπημέναl μου συμμαθηιέs,
Δεν ξέρω αν με θυμάστε όι'ιοl, καθώs έχουν περόσεl και 20
χρόνια από την ιει'/ευτα(α φαρά παυ με ε(δαιε. Xpfιστα, Σταμάιη,
Κοσμά, Kώσrα, Νόvrια, Τάσο, Και!ι!ιΡόη, ι!υπάμαl ποΛύ που δεν μπορώ
να είμαι μαζί oas, μα θα nBrιIa να ξέρετε ότι αυτ" η συνάντηση, σε
συνδυασμό με μια πρόσφατη απoγofιιευση που είχο, με πfιγε 20 χρόνιο
πίσω κοι με έσπρωξε νο πάρω μιο ποι!ύ δύσκοι!η οπόφοση. Aυτfι τη
σrlγμfι που διοβάζειε τα γράμμα μου βρίσκομοι στην ΑφΡlκn,
ακοι!ουθώvrαs το όνειρό μου. Ε(μαl σrous ({Γιαrpούs xwpfs Σύνορα»
και εδώ βαηθώ πραγματικά ανθρώπαυs που έχουν ανάγκη, και μάι!ιστα
μεγάι'/η. Λυπάμαι που δε γνωρίζω τι καιάφερε ο KaBtvaS απά εσάs στη
ζω" του, μα ά,τl κι αν κάνειε θυμηθείτε αυτό: ΝΑ ΑΚΟΛΟΥθΗΣΕΤΕ ΤΑ
ΟΝΕ/ΡΑ ΣΑΣ. ΠΟΤΕ ΔΕΝ Ε/ΝΑ/ ΑΡΓΑ.

Eas

φιΛώ άι!ουs

Με αγάππ, ΕΛένη

ΠΡΟΤ'τ'ΠΑ ΝΕΑ
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χορόs είνοι έκφροσπ, κίνπσπ, ρυθμόs και τέχνπ... είναι τρόποs ζωns. Γι' αυτό και δεν αντιμετωπίζετε μόνο σαν BnIJara και

φιγούρεs, αλλό σαν έναs ζωντανόs οργανισμόs, με δικn ταυ ζωn και ισταρία.

Ίσωs δεν το γνωρίζετε, αλλό κόθε χορόs αποτελεί εξέλιξπ

n συγχώνευσπ ενόs n περισσότερων παλαιότερων χορών, είτε από

τπν

ίδια γεωγραφικn nεpIoxn, είτε - ειδικό τα τελευταία 150 χρόνια - από δύο διαφορετικέs γεωγραφικέs περlοχέs.
Σε όλεs rIS εποχέs και rIS χώρεs δπμιoυργnθΠKαν διαφορετικό είδπ χορού.
Αρχοίοι χοροί και παραδόσειs διατnρnθnΚ~.,j(οι·.ν.,cιωματώθnκαν στπν νέα εποχn. Αναζnτnθnκαν τρόποι για να αναΒlώσαυν οι ιεροί

χοροί από τπν Αρχαία Αίγυπτα (φαραωνιεό'S χορόs) o~wS επίσns και ο Ταντρικόs Χορόs και όλλαι. Η «ΠρωτόγονπΈκφρασπ» είναι ένα

παρόδειγμα σύγχρονns rεxVIKns εμπνευ ΡΙIlIΊS~ό"QOus παραδοσιακούs τελετουργικούs θεραπευτικαύs χορούs που επιδιώκει τπν
σύνδεσπ ταυ παλιού και του νέου προσφ POvraS έ α vko εργαλείο δουλειόs arOUS θεραπευτέs.
Σταν Χαρό ενσωματώνουμε το θ .ίεητnflεό ,~Ψ ,το πνεύμα.
Χορεύονταs ιδρώνουμε και ο ιδΡψΤΟ's ε'iνΌι ~'1 πανόρχαια φόρμα αυτό-ίασns είτε γίνεται στο YUIJvoarnpro n στπν σόουνα n σε
ένα club χορού.Οιδρώταsσύμφωνα με ιl~ δ'rόφαρε φιλοσαφίεsκαίει τα κόρμα, γνίζει σώμα και ψυχn.

'Οσο περισσότεροχαρεύειsτόσα !PP1~ίν1ι~αϊ"'Θ:σo) ώνειs τόσο περισσQ.ι.ειι.~ε'\ίχεσαικαι όσο περισσότεροπροσεύχεσαιτόσο
πιο κοντό έρχεσαι στπν έκστασπ.

Ο χορόs πρακαλείδυναμ,Ι~~,.,JWθύτερε~s~

ίζει τα συ

εσωτερικού
μασόζ. Τα δlαφΟΡiΙό
είδJ~α.ύDικns επ δρούν διαφο ικό στο
σκλnρόs ρυθμόs που αναίγευ;Ι
τ ρώτα ~~1'f6 ρα) ενώ ένα ~oμμα dQQ

Όταν χορεύουμε για ένα χρο ικο δ9\ί1ι:πμα διαφο θτ,κέs συχ 'τnτεs δο
Οι διαφαρετικοί τόν 'Υ

l

ω~ίovτrσςoιχoύν στα διό~αρα εσωτε

κέντρα και καθώs δoν~ύν~ ~ ί 'οττα""έν-φγαrlοιούν.
Σε ourn τπν ενότ 1Gtt!
. φερθούμ πολύ σύντο'μα miW-Iaropjcr ταυ
rns

χορόs είναΙ.kI{,~μμα

ιστορίαsτου ανθρώπουκαι πώs ο χορόsΒοΝ

~Τ'ό μπλοκαρίσματα.Ο χορόs θεραπεύει.
αl δίνουν στο σώμα IJas τπν αίσθπσπ ενόs
.
Rock
μου Kns «μιλόει» κατευθείαν στπν καρδιό.
s ' γανα παυ συνδέονται με τα ενεργειακό IJOs

αι

~o

για παρόδειγμα είναι έναs Βαρύs και

, /Αυτό θα Βοnθnσει στο να καταλόΒαυμε το πώs ο
ν έκφρασπ των ανθρώπινων συναισθπμότων.

I~ qE όflο και VεΡισσόΤεΡεs χώρεs, αναπτύχθπκαν διόφορα Βπματολόγια για

οlνόμενΌ πολ"λΘί\ιοροί (όπωs Π.χ. n polka) να αναπτύξουνστυλ που ΠεΡιλόμΒαναν

Ρ ",,,Ι,.,,,Ι

ΤΟ foxtrot nnP~Q όναμό του α
μπαλέτο Ziegfr ed Follies (
χορογραφίαs του. Έτ

Αργότερα, ο χορ

rns ΚΟΙ χ~ρ

, ο οποίοs ταν καιρό που εργαζόταν στο
χαρέψει σωστό τα διπλό BnIJaro rns
~ "'ιiύo aa,ra,en BnIJara (trots).

,σιεύo~~.αταλαγιoτου.

Ο",ί.ck.SΙ"f'

Το quickstep εμ~ανίστΠKε
anIJεpIvn ταυ IJoP.Iwn, το qui~"
BnIJaro (σε ρυθμό 1/8 n και)!,

I~ LavaLLe, lδΡυτn του rIJnIJaros Latin χορών τ

Iρ!~d\:~Iόnnous)και το έφερεστπν Ευρώππ.

R",~b"
Η Rumba είναι έναs χορόs που έχει τπν Kaτoywynτου στπν ΚούΒα.Έγινειδιαίτερα δnμοφιλnsγύρω στο 1890 στπν ΑΒόν~μεΡlνn
του μΟΡφn παραμένει από τα μέσα rns δεκαετίαs του 1940, μετό από τπ συγχώνευσπτων δύο Βασικότερωντύπων rns Rumba (του Ι
Danzon κοι του Son Montuno) σε ένα ενιαίο στυλ.
Η Rumba θεωρείται από τous πιο εΡωτικαύs χαρούs, όχι μόνο επειδι'1 αναδεικνύει θαυμόσια rIs γραμμέs του γυναικείου σώματοs,
αλλό και λόγω του ρυθμού, των κινnσεων και ταυ auvolaenIJaτosπου απαπνέουν οι χΟΡευτέs. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που το όλλο
όναμα rns Rumba είναι «ο χορόs του έρωτα».

ΠΡDΤΥΠΑ ΝΕΑ
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Η Samba είναι tvos ζωντανόs ρυθμικόs χορόs από tn ΒραζιiΗο, και όρχισε να γίνεται γνωστόs με tnv εμφόνισn tns ομόνυμns
μουσlκι1s στα ttiIn του' 90υ αιώνα. Στnν πραγματικότnτο,n Samba δεν είναι tvoS χορόs αλλό μια ομόδα χορών tns Βραζιλίαs με
κόποια κοινό χαρακτnριστικό,με αποτέλεσμα να μnν υπόρχει κάποιο συγκεκριμένο στυλ Samba που να θεωρείται με ΒεΒαlότnτα ws
γνΠσlο.

$ "Is"
Η

Salsa είναι

μίξn διαφόρων ρυθμικών χορών

tns ΚούΒαs (κατά κύριο λόγο Son), αλλά n καταγωγπ tns διεκδικείται και από το

Πόρτο

Ρίκο. ΕμφανίστnκεatIS opxtS tns δεκαετίαs του' 940 και μέχρι τα ttiIn tns δεκαετίαs του , 970 είχε γίνει πολύ δnμοφιλns - ειδικά
Ν. Vόρκn - λόγω του μεταναστευτικού ρεύματοs npOS tIS Η.Π.Α. ΚουΒανών και Πορτορικανών.

atn

το οποίο nponiIeE από tnv ΙσπανικιΊ «Contradanza» .
.α~ουσιάστnκε oτnv ΑΒόνα από το μουσικό Perez Prado το , 940, προκειμένουνα

«Danzon»,

rado

πέρασε στο Μεξικό και οπό εκεί

atn

Ν. Vόρκn. Αργότερα ο

xoPEutns

και

nμερινn του μορφΠ.

~e1"e""9",e

νδρια. Προπλθε από tn σnμερινn Δομινικανπ

Η

Merengue είναι tvos ζωντα
Δnμοκρατίαπερίπου στα μέσα τΦυ

lεν [χει προσδιοριστεί.

'Β"ck"~,,

ομ~'llκανns Δnμοκρατίαs - συγκεκριμένα από tnv
oιJ'Bolero, ενώ έχει δεχτεί σnμαντικn επιρροπ και

Η

Bachata είναι tvoS ακόμα
επαρχία tns χώραs - και xoJlE
από tn Merengue

C\A",,6f~

Η Cumbia':"
ευρύτατα

,ωf\'" nonTιmJύos;)?i1iίOI ο παραδοσιακόs χορόs tns ΚολομΒίαs, αλλά είναι
τόs

διαδεδομ

από

tn

Βραζιλία), με

ΚQUJ,ταφέρθnκε σύντομα

P"s"V

Το

noiIiIts tOnlKtS nopoiIiIoyts.

otIS IonOVIKtS αποικίεs tns

ΚούΒαs και του

ρόs Latin λόγω του ρυθμού του και των Βnμάτωντου, που

Paso Doble

μοιάζουν με τα

όs. Σε κοινωνικο.επίπεδοχορεύεται σαν όνοιγμα σε ορlσμένεs nεpIoxts

Το Paso Doble ε
tns Γαλλίαs, tns Ι

J"'n

Η jazz είναι το πλ ων σύγχΑ

είδοs XOPEutIKns 'kφρασ
χορογράφου, είτε

υτοσχεδια

ελεύθερ

τικι1. Η τε

δυσκολεύονται να (ιοδώσου l .

Σπμερο n jazz α lελεί tn Β on για Kά~Ι tιιflΜΗ"~bρογραφία που παρουσιόζεται σε διόφορα
παραστάσειs
,,6'χορόs θ -ι απεύει
Από τότε πο

'
, ω oτnv yn oM~ι:iό~ft~b\ n ουσία tns ανθρώπινnsύπαρξns και ψυχns.
Μέσα στα κύτταρά μαs υπάρχει κωδlκοποlriμένn n κίνnσn, n έκφρασn και n δnμιουργία. Ο άνθρωποs χορεύεl"'(~~ρJ,jffiεs
KIvnOEIs ακούγονταs μια μελωδία, έναν ρυθμό είτε καθοδnγούμενοs ακολουθώντοs μία χορογραφία είτε για~ται σε
κατάστασn tKotoons κατά tnv διάρκεια μιαs τελετουργίαs n απλά για διασκεδάσει μαζί με φίλουs. Όπωs και να έχει ο χορόs είναι
κομμότι του «είναι» μαs.

Και μέσα στο χρόνο ανέδειξε tnv μοναδlκότnτοκαι τον τρόπο έκφρασns ενόs γκρουπ ανθρώπων ανάλογα με το περιΒάλλον κοι tnv
κουλτούρα.

Aιfεξία TpαμπαKαπoύιfαυ,
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Μοuσlκη

Η ετυμΟi'lογία rn50 i'ιέξπ5ο τζαζ παραμένει ανεξιχνίαστπ. Σύμφωνα με μια εκδοχιΊ, π τζαζ πι'φε το όνομό rn50 από τον χορευτιΊ Τζόζμοο
Μπράουν ενώ μια άi'li'lΠ υποστπρίζει nw50 π ανομασία τζαζ προέρχεται από τπ συντόμευσπ του ονόματο5ο κάποιου μουσικού Τσάρi'l5ο

(Charle5o, cha5o, ja505o, jazz) n Τζάσπερ.Λέγεταl, επίσπ5ο, ότι π i'ιέξπ τζαζ σχπματίστπκε από το γαi'li'lικό ριΊμα ja50er (αl i'ιευκοί rn50 Νέα5ο
Ορi'lεάνπ5ο μιλούσαν τότε γαi'li'lικά) που σπμαίνει φi'lυαρώ, επειδr'1 π φi'lυαρία υπονοεί τον αυτοσχεδιασμό .. Η τζαζεμφανίστπκε w50 μουσικό
είδο5ο περίπου το 1900. θεωρείται δεδομένο nw50 οι καταΒοi'lέ5ο rn50 τζαζ μουσlκn5ο είναι αφρικανικέ5ο. Οι έγχρωμοι σΚi'ιόΒοι μετέφεραν
μέρο5ο των παραδόσεων τou5o, όπω5ο π ρυθμικιΊ ΠΟi'lυΠi'lοκότπτα και οι αφπρπμένε5ο μουσικέ5ο κi'ιίμακε5ο.
ορισμένα απότα πιο γνωστό είδπ rn50 τζάζ

Το μπλονζ

Παρακάτω παρουσιάζονται

(B1ues)

Για ΠΟi'li'lά χρόνια το μΠi'lουζ καταγραφόταν μόνο από μνnμπ5ο. Γεννr'1θΠKε στο δέi'ιτα του Βόρειου ΜισισιπιΊ μετά από τον αμερικανικό
εμφύi'lια πόi'lεμο. Εξεi'lίχθπκεσταδιακά σε μουσικιΊ για έναν τραγουδιστιΊ, που δπμιουργούσεδιάi'lογο ανάμεσα στπ φωνιΊ και τπν κιθάρα
του.Στπ δεκαετία του '30 και του '40 τα μΠi'lουζ πέρασαν στο ρεπερτόριο rn50 μπιγκ μπαντ (μεγάi'lπ5ο opxnoτpa5o) rn50 τζαζ. Η εισαγωγιΊ του
Πi'lεκτρικού ενισχυτιΊ και π χριΊσπ rn50 τονικότπτα5ο rn50 τζαζάi'li'lαξε ριζικά τπ μορφιΊ του «Πi'lεκτρικού» Πi'lέον μπi'lουζ. Μερικοί από rou5o πιό
γνωστού5ο μΠi'lουζίστε5ο είναι ο Μάντυ Γουότερ5ο, ο Τζον Λπ Χούκερ, Μπι Μπι Κινγκ κ.α.καθιέρωσαν ένα νέο στui'l που συνδύαζε τπν τεχνικιΊ

rn50 τζαζ με το

ρεπερτόριο και τπν τονικότπτα του μπi'lουζ.

Άι'ιεξ

Ντέι{3ιs Γ2

-

Γιόννns

Το σον'νΥΧ (9\τ1ng)
Είναι ένα είδο5ο

rn50 τζαζ που αποτεi'lεί

Μαι'ιικαύτns

ΓΙ

.
έναν ενδιάμεσο σταθμό ανάμεσα στπν παραδοσlακιΊ και στπ μοντέρνα τζαζ. Η ονομασία του

προέρχεται από το αγγi'llκό ριΊμα 5owing, που σπμαίνει κουνιέμαι, ακριΒώ5ο γιατί π μουσικιΊ ιΊταν εύθυμπ και ρυθμlκιΊ και γιοτί στον
αντίστοιχο χορό του σουίνγκ το ζευγόρι i'ιικνίζεται αριστερά και δεξιά, όπω5ο μια κούνια. Πρωτοεμφανίστπκε μετά το 1920 στο Σικάγο, orI5o
μεγάi'lε5ο opxnOτpE5o νέγρων.
Ένα από τα θετικά στοιχεία του σουίνγκ

w50 μουσικό είδο5ο απατεi'lεί το γεγονό5ο ότι χρπσιμοπαίπσε orI5o opxnOτpE5o i'ιευκού5ο και νέγρου5ο
μουσικαύ5ο μαζί. Αυτό ιΊταν μια νίκπ OΤl5o φυi'lετικέ5ο διακρίσει5ο των Αμερικανών και στπν επιμονιΊ IOU5o να θεωρούν τπν τζαζ μουσικιΊ μόνο
των νέγρων.
Ει'ιένπ

Το ΥχόσΠiλ

Kωσrαπαύι'ιαυ Γ'1 Γυμνασίαυ

( Gospe1)

Με τον όρα Γκόσπεi'l (gΟ5ορeΙ=ευαγγέi'ιlο)ανοφερόμαστεστπ μουσικιΊ των μούρων rn50 Αμερικn5ο, π οποίο προιΊi'lθε από τπν παράδασπ rn50
EKKi'lnOiaorIKIΊ5o i'ιειτουργία5ο προτεσταντικών εΚΚi'ιπσιών και αναπτύχθπκε γύρω στα

1870.

Χαρακτπριστικό rn50 μουσικn5ο γκόσπεi'l είναι οι εκφραστικοί αυτοσχεδιασμοί σε στΙi'l ρετσιτατίΒο (είδο5ο μουσικn5ο απογγεi'lία5ο), το
μεi'lισματικό τραγούδι και π Πi'lπθωρικιΊ εκφραστικότπτα. Τραχαυδιούνται' α caρella (χωρίs. μουσικιΊ συνοδεία) n και με τπ Bor'1θεια
μουσικών οργάνων, απο χαρωδίε5ο και σοi'lίστε5ο τραγουδιστέ5ο μέσα QII50 εκκi'ιπσίε5ο.
.
θεο6όσns

Το

μπo1ίyx~

Καντόs

ΓΙ

- NIKfιras Βiιάχοs Γ'2

(boogle)

• Το boogie είναι ένα είδα5ο τζαζ μουσικn5ο που είχε σπμαντικιΊ απιΊχπσπ περίπου τπ δεκαετία του 1940. Η φόρμα του boagie χαρακτπρίζεταl
ouvn'ew5o από έναν γριΊγορο και επαναi'lαμΒανόμενο ρυθμό και ενώ στπν αρχιΊ rn50 εμφάνισn5ο του εμφανίστπκε σαν ένα στυi'l για σόi'lΟ
πιάνο, αργότερα επεκτόθπκε με τπν χριΊσπ πρόσθετων οργάνων n μεγάi'lπ5ο opxnoτpa5o. Μέχρι το 1920 δεν χρπσιμοποιαύνταναυτό5ο α
ορό5ο για να χαρακτπρίσει το στυi'l αυτό, μέχρι που κυΚi'ιοφόρπσεμια δπμοφιi'ln5ο σύνθεσπ με τον τίτi'lΟ «Boogie -woagie» και από τότε
επικρότπσενα i'ιέγεταl έτσι.

Το boagie χτίζεται με μικρέ5ο, χτuππτέ5ο φράσει5ο που αυτοσχεδιάζονταιαπό τα δεξί χέρι στα πιάνο, ενώ το αριστερόπαίζει σταθερά ένα
ρυθμικόκαι κυi'lιόμεΥα μπάσα. Από ποi'li'lαύ5οθεωρείΤQΙ nw50 το baogie απατέi'ιεσετπ Βάσπ ταυ ροκ εν ροi'l.
"

Σεilένα' Μαρκουίζου Γ' 2 Γυμνασίου
Η

χο1ίλ Τζαζ

(0001 Jazz)

Η Caol Jazz είναι ένα είδα5ο μοντέρνα5ο Jazz που αναπτύχθπκεκυρίω5ο κατά τπ διάρκεια του Β' Παγκοσμίου rΊOi'lέμoυ.Αρχικά, υπιΊρξε μια
σπμαντικιΊ εισροιΊ i'ιευκών μουσικώνrn50 Jazz στπ Νέα Υόρκπ. Εκεί ,οι i'ιευκοί μουσικοί<;>νωρίζονταιμε μαύρου50 μουσικού5ο rn50 Bepop και
από τπ συνεργασίαIOU5o προκύπτει ένα νέο είδο5ο Jazz, π COOl Jazz π οποία ονομάστπκεέτσι γιατίείχε δρασερό και ιΊρεμο ιΊχο, σε αντίθεσπ .
μετπ Bepop που ιΊτον κυρίω5ο αυτοσχεδιαστικιΊμουσlκιΊ .'Eva5o από ΤOU5o ίσω5ο πιο γνωστού 50 καi'li'lιτέχνε5ο rn50 COOl Jazz είναι ο Chet Baker, ι
ο οποίο5ο αποκαi'lείται w50 «Πρίγκιπα5ο rn50 COOl Jazz».
Τζένπ Δπμπφιά6π

Η φ~01ίζ~oν τζαζ

Γ'1

(Fuslon Jazz )

Η FU5oion Jazz αναπτύχθπκεστα τέi'ιΠ rn50 δεκαετία 50 του 1960 από ένα μείγμα στοιχείωνrn50 ~,όπω5ο ο αυτοσχεδιασuό5ο και οι ρυθμοί
rn50 funk και R&B (rhythm and blue5o). Συχνά, ο όρο5ο "ροκ-τζαζ" χρπσιμοποιείται w50 συνώνυμο τπ~ "fu5oion jazz". Μετό από μια δεκοετία
ανάπτυξΠ5οπ fU5oion επέκτεινετι5ο αυτοσχεδιαστικέ5ο και πει~αματικέ5ο πρασεγγίσει5ο τπν δεκαετία του '80 και '90.
Ει'ιένπ Παπαϊωάνναυ Γ'3
Υπεύθυνπ Kαθπγfιφια:Αθπνά Σταντζαύρπ

~)P~~rriPL!{W ιtrrp~ L!{~rrw~ \fl
Ίr\fl~ ~~L!{ ~~)P~pL!{\fl~
Οι ρίζεs rns rock χάνονται aIIS ζούγκλεs του Αμαζονίου και
Αφρlκns.Το 1619 οι πρώτοι σκλάΒοι μεταφέρονται στπν
ΑμερικΓι. Φέρνουν μαζίτουs IIS παραδόσεls, τα έθιμα και φυσικά
τπ μουσlκΓι IOUS. Κλιμακωτά με τπν ανάμιξπ αφρικανlκns και
ευρωπαϊκns μουσlκns δπμιουργείταl n μπτέρα rns rock, n jazz.
Στπ γέννπσπ rns rock συνέΒαλαν επίσns το rhythm and btues και
τα gospeLs, που είναι αφροαμερικάνlκα ιδιώματα, και n countrie,
είδοs φολκλορικns μουσικns που εμφανίστπκε στπ Ιρλανδία.

rns

Το πρώτο

rock hit Γιταν το "Rock around the clock" του
His Comets το 1954.Έτσl ξεκίνπσε n διάδοσπ rns
μουσlκns rock. Επίσns, στπ διάδοσπ rns ,συνέΒαλαν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι
στο πνεύμα του ανταγωνισμού με τπν τπλεόρασπ έπαιζαν συνεχώs κομμάτια rock. Ο
πρώτοs τραγουδιστns που έδωσε στπ rock παγκόσμια λάμψπ Γιταν ο Elvis PrisLey, που
εμφανίστπκε στπ μουσlκΓι σκπνΓι το 1955.
8ill Haley

και των

Η δεκαετία του 060 έχει να επιδείξει πολλά αξιόλογα συγκροτΓιματα, με
πρωταγωνιστέs IOUS 8eatles, τous Kings, IOUS Rolling Stones, τous Who και τous
Animals , στπν Αγγλία. Στπν ΑμερlκΓι πολλοί rock τραγουδlστέs όπωs ο 80b Dylan
έγραψαν τραγούδια των οποίων το περιεχόμενο είναι τα σοΒαρά κοινωνικά και πολιτικά
προΒλΓιματα, όπωs ο πόλεμοs ,n φτώχεια. Αξιόλογα συγκροτΓιματα Γιταν, οι Jeferson
AirpLane, The GratefuL Dead οι Doors ,n τραγουδίστρια Jannis Joplin, ο εκπλnκτικόs
KIeaPIarns Jimmy Hendrix Κ.αλ ..
Τπν δεκαετία του '70 -'80 κυριαρχούν τα συγκροτΓιματα : Scorpions, Guns 'n'
Roses, Metallica, Sex PistoLs, Deep PurpLe, Led Zeppelin, Pink Floyd κλπ. Ακόμα
τραγουδοποιοί όπωs οι Elton John, 8ruce Sringsteen, David 80wie, Lου Reed, Eric
CΙapton. Σιγά σιγά ο nxos σκλπραίνεl και n μουσlκΓι γίνεται πιο Βίαιπ και επlθετlκΓι.

Ξεκινούν επίσns οι nλεκτρονικέs επεμΒάσειs στπ μουσlκΓι. Άλλα συγκροτΓιματα που
γεννιούνται είναι οι Genesis, Yes, Kansas, EagLes, Roxy Music κλΠ.Στο μεταξύ
εμφανίζονται και παρακλάδια rns rock, όπωs n rap, n ψυχεδέλεια, n τζαμαϊκανΓι reggae και
n heavy metal. Στls αρχέs rns δεκαετίαs του 080 δnμοφιλns είναι n τάσπ του new wave με
συγκροτΓιματα όπωs οι Talking Heads, StrangLers ... Τότε διαμορφώνεται και το dark wave
n gothic rock με τous Joy Division, Cure... Στιs ΗΠΑ σχπματίζονταl συγκροτΓιματα
καθοριστικά για τπν πορεία rns μουσlκns όπωs οι REM, Sonic Υουth ... Επίσns στο Σιάτλ
έχουμε τπ μουσlκΓι grunge με αντιπροσώπουs τous Pearl Jam, Nirvana,
Sουndgarden... Στnν άνθπσπ rns αμερικανlκns rock συμΒάλλουν οι Red Hot Chili

Peppers, Offspring, Smashing ΡυmΡkίns.Στnν Ελλάδα αξιόλογοι είναι οι Socrates, Magic
de SpeLL, Panx Romana, 2002 GR, Μεταλλακτικοί, Μουσlκέs Ταξιαρχίεs κλπ.
Η δεκαετία του '90 είναι δεκαετία ακμns για τπ ΒρετανικΓι rock με IOUS Oasis, 8ΙυΓ, ΡυΙρ,
Radiohead ,Aerosmith, υ2 κλπ. Ο αιώναs κλείνει με τπν ύπαρξπ αθάνατων rack
κομματιών και καταπλπκτικώνδπμιουργών.
θεοδωρπε Γκαρδιακόs Β'2 Γυμνασίου
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Ένα πούλμαν όλο δικό μαs μάs περίμενε το πρωί rns napaaKEuns 6 Μαίαυ, για

να μαs μεταφέρει ομολογαυμένωs χωρίs σύμμαχο ταν καιρό- aτous
προορισμούs μαs. Το σκπνlκό του καιρού όμωs δεν άργπσε να αλλάξει και να
συμΒαδίσει με τπν άνοδο rns θερμοκρασίαs... μέσα στο λεωφορείο!
Πρώτοs σταθμόs αl MUKnVES. Μια ευγενέστατπ ξεναγόs μόs οδι'1γπσε

πρόθυμα σταν αρχαιολογικό χώρο, όπου ανεΒαίναμε εμείs και μερικέs ορδέs
συνομnλικών μαs Ennnvwv αλλά και ξένων επισκεπτών. Μαζί, λοιπόν, με tIS
πλnροφορίεs για την Πύλη των Λεόντων, rauS θαλωτούs τάφουs, τα θασιλικά
ανάκταρα, τα ευρήματα από χρυσό, τα θρησκευτικά απομεινάρια, Βούιζαν στα

αυτιά μαs και οι φραστικέs εκδnλώσειs ενθουσιασμού - και όΧΙ μόνα ...

- των

παρευρισκομένων περιπγπτών.

Με κάποιουs σταθμούs ανεΒnκαμε στην ακρόπαλη και με τπ Βοnθεια rnS
ξεναγού ταξιδέψαμε για λίγο στο μακρινό παρελθόν μαs και ίσωs φρεσκάραμε
κάποιεs γνώσεls μαs, γεγονόs άκρωs εποικοδομπτικό. Τελικά, επιΒεΒαιώνεται
για ακόμπ μια φορά ότι

n πολιτιστικι) μαs κλπρονομιά απατελεί διαχρονικό πόλο

έλξns για τous ταξιδευτέs, ακόμπ και αν τα στοιχεία που αποκομίζει καθείs έχουν
διαφορετικά ποιοτικά

KpIrnpIa...

Η κάθοδοs επακολούθπσε με Βnμα γοργό.

Mas περίμενε, άλλωστε, έναs

ακόμη σταθμόs στο παρελθόν. Ήταν α περίφnμοs τάφοs του Ατρέα, με τπν
απαράμιλλπ αρχιτεκτονική που όχι μόνο αντέχει στο χρόνο, αλλά μάs δείχνει και
το δρόμο για τπν εκτίμπσπ του μεγέθουs

rns γνώσns που κατείχαν οι πρόγοναί
μαs στον τομέα συτό. Ίσωs, τελικά, avaeEwpnaouv τπν άποψι) rauS όσοι
σύγχροναι συμπαλίτεs μαs θεωραύν τα ευΡnματα αυτά μια ... στοίΒα από πέτΡεs
χωρίs aIaentIKn. Πάντωs, ο Έλγιν, ο γνωστόs σε όλουs μαs, φαίνεται ότι είχε
εκτιμnσει δεάντωs tOUS κίονεs παυ διακοσμαύσαν τπν είσαδο του
μεγαλοπρεπούs τάφαυ, γι' αυτό και εμπλαύτισε τπ συλλογι) του με αυτούs.
Ώρα

για

διαπιστώσαμε

διάλειμμα.

από

Στο

φωτογραφικό

Έλλnνεs και ξένοι διάσπμοι,

επιλεγμένο
υλικό,

εστιατόριο,

έχουν

το

επισκεφθεί

οποίο,
κατά

όπωs

καιρούs

μάs περίμεναν εύγεστα ζεστά εδέσματα για αρχι)

και έναs γλυκόs πειρασμόs για το τέλοs. Με υποδειγματικι) συμπεριφορά
πnΡομε εύσπμα από Βρετανό παρευρισκόμενο(!)

- σπολαύσαμε το γεύμα μαs,

πnΡαμε δυνάμεls και ξεκινnσαμε για τον τελευταία προορισμό, τπν πόλη του
Ναυπλίου.
Με έκπλπξπ διαπιστώσαμε ότι

n ιδέα δεν nrav αποκλειστικά δικι) μαs...

αλλά και πολλών πολλών άλilων, μικρών και μεγάλων! Εμείs όμωs δε χάσαμε το

κουράγιο μαs και με αποφασιστικότπτα κατευθυνθnκαμε

npOS μια φπμισμένπ
γωνιά ιταλικού παγωτού, γιατί ένσ δεν είναι πατέ αρκετό ... Για κάποιουs δε,
(ονόματα δε λέμε) ο αριθμόs έφθασε τα κρατπθείτε(!)- Οκτώ!!
Μετά από τπν τελειωτικι) γευστικι) κραιπάλη, είχαμε ακόμπ δυνάμειs για
μια μεγάλπ απογευματινι) Βόλτα στα ηαραδασιακά καταστήματα

rns πόλns για

τπν αγορά αναμνπστικών. Η μεγόλπ παρέα συνέχισε τα πειράγματα στπ

διαδρομι) rns επlστΡοφns.Ήταν πια καιρόs... Ο nrtIos αποχαιρετούσε εμάs και
εμείs το

yartnVIo και γραφικό Ναύπλιο, με τπν υπόσχεσπ ότι τπν επόμενπ φαρά

θα γνωρίσουμε κι άλλα αξιοθέατά του ...
Με γnυκέs σνσμνιiσειs

Νόσισ Κστωπό6π

.~

....... -

~A Ι Ι

ιη

Τα φέραμε από δω ... τα φέραμε από κει ... και τελικά ... τα καταφέραμε!!!!!!
Πnγαμε, με τα παιδιά rns Α'γυμνασίαυ,τπν πολυπόθπτπ μονοnμερn εκδρομn!!!
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Ναι, ίιαιπόν, τα αμαίloγώ!
σκέφτπκα: «Πού πάω με

20

Φτιάχνονταs τπ Bαίlίτσα μου,

άγνωστα σε εμένα παιδιά γυμνασίου;

Πώs θα τα προσφωνούσα,όταν παρίστατο ανάγκπ;»
Κι όμωs n παραμικρι) ανnσυχία μου διαί'tύθnκε στο ί'tεπτό! Με
το που συναντnθnκαμε στο αεροδρόμιο, όί'toι

nrov

σα στρατιωτόκια

και μόί'tιστo χαμoγεί'toστό, με πoί'tύ και εξαιρετικό χιούμορ, αυτό που

μόνο τα παιδιό μπορούν να προσφέρουν...
Το ταξίδι

όρχισε, στο αερoπί'tόνo ούτε μία

nopornpnan

(nρθαμε ΒέΒαια πoί'tύ κοντό...), στο πoύί'tμαν όγγεί'tOI με αυτιό για

ακρόασn νέων πί'tnροφοριών

(n μία συνοδόs
arnv ξενόγnσn του

καθόταν πίσω εντεί'tώs

τυχαία ...), υποδειγματικοί

ιστορικού κέντρου του

Μονόχου (τα παγωτό στο χέρια έπαιξαν φυσικό το ρόί'to

arnv ώρα rous
Koenynrns κόθε
δύο

μέρεs

νιώσαμε

Disney

παραμυθένιο

n

nrov

απί'tό διακοσμnτικόs...)

πραγματικοί

ιππότεs

Neuschwannstein,

και

TIs

κυρίεs

επόμενεs

Enoxns

το κάστρο του ΛουδοΒίκου

έκανε σύμBoί'tό ταυ (ναι, ναι όντωs υπόρχει!!) και το

παραδοσιακό

KυKί'tOφOΡOύσε στα

nμέρα,

και

ότον χωριστnκαμε για τα ψώνια (ο επικεφαί'tns
ομόδαs

επισκεπτόμενοι το

Β', που ο

rous...)

επίσκεψn

γιατί απoτεί'tεί το

χωριό

Oberamer9au (n παρόδοσn
σοκόκια και ενδυματοί'tαγικώs ...). Tnv τεί'tευταία
στο Deutsches Museum μαs έί'tυσε rnv απορία
πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο! Εκεί δε

φωνόζουν «μnν ακουμπότε» αί'tί'tό αντιθέτωs σε ενθαρρύνουν να
πιέζειs τα κουμπόκια, να ανέΒειs
τροχούs, να

xtunnaEIs

με δύναμn

arn ζυγαριό, να γυρίζειs rous
tIs μπόί'tεs (ακριΒώs όπωs arnv

Eί'tί'tόδα...).

Όσο για το ξενοδαχεία, όψαγα τα δωμότια (όθικτα και όταν
awrnPIQ n εσωτερικι) πισίνα (θα rns μείνουμε αξέχαστοι...)

φύγαμε!),

και το φαγnτό απερίγραπτο (ποσότnτα τε και παιότnτα!!).

Και

npoaoxn! Στο Μόναχα μn διαναnθείτε να μnν προσέξετε και να
nornaEtE rnv ειδικι) ί'tωρίδα κατό μnκοs του πεζαδρομίου: ovnKEI
atous ποδnί'tότεs και τα πιο πιθανό είναι να ακούσετε πόραυτα το
χαρακτnριστικό «ντιν» και να έρθετε πρόσωπα με πρόσωπο με ένα
πoδι'1ί'tατo ιί'tιγγιώδουs ταχύτnταs που κατευθύνεται npos τα πόνω

aos...!

GERMANY
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Το πρωινό ξύπνπμα

ήταν ασυνήθιστα

ευχόριστο,

γιατί αντί για το

σχολείο θα ππγαίναμε στο αεροδρόμια για το ταξίδι μαs στα Μικρασιατικό

\ΊΌγ,,11 ι.\ϊ

Παρόλια. Περιμένοντοs ΤOuS συμμαθnτέs μαs και τous καθnγnτέs παυ θα μαs
συνόδευαν στπν εκδρομή, προσπαθούσαμε να φανταστούμε το ιστορικό μέρπ

που θα επισκεπτόμασταν.
Μετά τον αποχαιρετισμό των δικών μαs
επιΒιΒαστnκαμε στο αεροππάνο και αναχωρnσαμεγια τπ Σμύρνπ.
Κατά τπν άφιξι'! μαs στο αεροδρόμιο tns Σμύρνns, γνωρίζουμετον οδπγό
tns εκδρομns κ. Γιώργο. Μετά τπν παραπαΒι'! των αποσκευών, επιΒιΒαζόμαστε
στο πούπμαν, όπου μαs περίμενε α άριστα κατορτισμένοsξεναγόs κ. Μουράτ, ο
οπαίαs μαs ξεναγαύσε επί μιάμισπ ώρα, όσο διnρκnσε n διαδρομι'! npos το
Κουσάντοσι.
Στο Κουσόντασι στοθμεύσαμε στο πιμάνl και κάναμε τπν πρώτπ ΒάπΤΟ
μαs μέχρι το κόστρο tns πόi1ns. Μετά το τέi10S tns ξενόγnσns, γευματίσαμεσε
παρακείμενο εστιατόριο με τοπικά εδέσματα. Ύστερα, αναχωρnσαμε για το
ξεναδοχείο,και αφού τοκτοποιπθήκαμεστο δωμάτια, δειπνnσαμεστο εστιατόριο
του ξενοδοχείου. Μετά το δείπνο επιστρέψαμεστα δωμάτια, όπαυ μιi1nσαμε και
με άλλουs συμμαθnτέsμαs για tIS εντuπώσειs μαs μέχρι tIS εντεκάμισπ.
Τπν επόμενπ μέρα πnραμε πρωινό στο ξεναδοχείο και αναχωρnσαμε για
το παζάρι tns Σμύρνπs. Μετά τπν κουραστικι'! περιπλάνπσι'! μαs στο παζάρι,
πnγαμε για μεσπμεριανό σε ξακουστό και Βραβευμένο εστιατόριο tns πόλns.
Τελειώνονταs το γευστικότοτο γεύμα επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο μετά από
τρίωρο ταξίδι, ξεκουραστnκαμε λίγο και ακαλούθπσε το Βραδινό και ο ύπνοs
ολοκi1nρώνονταs κατ'aυτόν τον τρόπο τπν εξαντλπτικι'! δεύτερπ πμέρα tns
εκδρομns.

,

Τπν τρίτπ μέρα αναχωρnσαμεγια τον αρχαιολογικόχώρο tns Εφέσσου,
• στον οποίο μαs ξενόγπσε ο κ. Μουράτ. Συνεχίζονταs, επισκεφθnκαμε το γραφικό
χωριό Κιρκιντζέ (πατρίδα tns Διδούs Σωτπρίου), όπου αφού ψωνίσαμε στπν

τοπικι'! αγορά, πnγαμε για φαγπτό σε παραδοσιακι'! ταΒέρνα. Ακολούθπσε μία
ακόμα Βόλτο στο χωριό και τέλοs επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο. Μετά από
ολιγόωρπ ξεκούρασπ δειπνnσαμε και καθnσαμε μέχρι αργό το Βράδυ
συζnτώντοs.

Τπν τελευταία μέρα αναχωρnσαμε για το αεροδρόμιο tns Σμύρνns,
επισκεφθnκαμετα duty free, επιΒιΒαστnκαμε στο αεροπλάνο και αναχωρnσαμε
για Aenva. Η άφιξι'! μαs στπν Ελλάδα συνοδεύτπκε από ανάμεικτο συναισθnματο.
Συναισθnματο χαράs για τπν επιστροφι'! στον τόπο μαs και τous δlκούs μαs, αλλά
και λύππs που τελείωσε τόσο σύντομα αυτι'! n υπέροχπ εκδρομn.
Εύα Δαι'lιέτoυ, Κατερίνα Νίνου, ΓΙ Γυμνασίου
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Ρώμη ••• Ρώμη

••• Ρώμη ••• Ρώμη ... Τόσο

απασχολούσετο μυαλό όλων μαs! Επιτέλαυs crtIS

καιρό

11/3

αυτπ

π

ιΊέξπ

έφτασε π μεγόλπ

μέρα! Η εκδραμπ που όλαι περιμέναμε με ενθαυαιασμόκαι ανυπομανπσία!
Αν και προγραμματισμένπτελευταία στιγμπ, δεν έλλειπε τίποτα από αυτπ
τπν εκδρομΠ. Επισκέψειs,έξοδοι, ψώνια, τα πάντα! Επισκεφτπκαμειστορικό

μνπμεία και χώραυs όπωs το Κολοσσαίο, το Βατικανό, τπν Παμππία και
πολλά άλλα, όπου με τπ Boιlθεια του κ. Ηλία, ενόs καταπλπκτικαύξεναγού,
μάθαμε και είδαμε πολλά. Βρεθπκαμεακόμα για ψώνια, Βόλτεs και φαγπτό

aΤOUS φπμισμένουsρωμαϊκούsδρόμουs και πλατείεs. Pantheon,

Fontana

Di Treνi, Piaza De Spania.... Τέίιεlα μέρη, υπέροχεs αναμνnσεls για όίlουs,
καθnγnτέs και μαθnτέs! Σίγουρα όμωs πάνω απ' όλα θα μαs μείνουν π
παρέα, τα γέλια, τα απρόοπτα συμΒόντα παυ γέμισαν τπν εκδρομπ και τα
απαία θα μαs μείνουν για πάντα αξέχαστα μαζί με όλεs tIS στιγμέs, tIS

αναμνnσειs και tIS εμπειρίεs! Συμπέρασμα:n Ρώμn
~

,

ν

~

"i~

, Ζ , -'.

••

nou θα θυμόμοστε!!!

ι

2011 είναι ένα ταξίδι

Μυρτώ ΤσουμαΙΙόκου,
Ρεγγίνα ΜέΡμnγκα
Α'1 Λυκείου
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Ήταν μια υπέραχπ εκδραμn. Ήταν τέσσερls μέρεs
διαφορετικών εμπειριών, γνωριμίαs με τπν Πόλπ και με έναν
ολότελα διαφαρετικό πολιτισμό. Είναι στιγμέs που αισθάνεσαι
τuχερόs που είσαι μαθnτns και έχειs τπν ευκαιρία να επισκεφτείs

μια πόλπ σταθμό για τπν ελλnνlκn και παγκόσμια ιστορία.
Ήδπ από τπν πρώτπ μέρα συνειδnτοποιnσαμε ότι aurn n
εκδρομn θα nrav ιδιαίτερπ. Τι να πρωτοπεί κανείs για τα
αξιοθέατα, IIS αγορέs, το Βόσπορο; Σίγουρα πάντωs νιώθουμε
ακόμα το δέοs και τπ συγκίνπσπ rns επίσκεψns μαs στπν Αγία
Σοφία. Περάσαμε τπν τεράστια σιδερένια πόρτα και αμέσωs τα
μάτια μαs έπεσαν στο κέντρο ταυ τρούλου που μοιάζει να
αιωρείτοl στο άπειρο. Βγαίνονταs, δεκάδεs μικροπωλnτέs μαs
πλπσίασαν για να μαs nouitnaouv τπ πραμάτεια τous. Το παζάρι
βέβαια nrav οπαραίτπτο. Τα ελλπνικά τous αν κοι σπαστά nrav

αρκετά για να συνεννοnθείs. Ένα «Γεια σου Μαρία», «Γιατί
μπαμπά», και «Πάρε μπατζανάκπ» αρκούσαν για να σε πείσουν
και να σε κάνουννα γελάσεls.

Οι αντlθέσειs nολλέs. Απ' τπ μία τυπικέs μουσουλμάνεs με
μαντίλεs, και φορτωμένεs με το ψώνια του σπιτιού και οπ' τπν
άλλπ απελεuθερωμένεs γυναίκεs να παρακολουθούν
ποδόσφοιρο φανατικά! Και όλα αυτά με φόντο απ' τπ μία {IS
φτωχικέs γεlτονιέs rns nαλιάs πόλns και απ' τπν άλλπ τπν
τρομερn ανοlκοδόμπσπκαι IOUS ουρανοξύστεs.
Τπν τρίτπ μέρα ταυ ταξιδιού μαs, μαs δόθπκε n μοναδικn
ευκαιρία να παρευρεθούμε σε λειτουργία του πατριαρχείου με
τπν παρουσία του Πατριάρχπ, ενώ τπν προπγούμενπ μέρα

επισκεφτnκαμε τπ

/ /

θεολογlκn

axoitn rns Χάλκns και τα

Πριγκππόνπσσα.

Τα βράδια τα περνούσαμεστο Taksim, μια λεωφόρο γεμάτπ
καφετέριεs, παμπ, μαγαζιά και ζωντανn μουσικn. Ανοκαλύψαμε
παραδοσιακά εστιατόρια και γευτnκαμε IIS τοπlκέs και
πικάντικεs λιχουδlέs. Είναι έναs πολυσύχναστοs δρόμοs
γεμάτοsζωn όπου Τούρκοι και τουρίστεsδιασκεδάζουνμαζί.
Δυστuχώs όμωs, όπωs όλα τα ωραία έτσι και το ταξίδι μαs
έφτασε στο τέλοs του. Μαγεμένοι και ενθουσιασμένοι
αποχωριστnκαμετπν πόλπ aurn και IIS αξέχαστεs στlγμέs που
μαs χάρισε. Κωνσταντινούπολπ σίγουρα θα σε ξαναδούμε
σύντομα!

Tamam?Tamam!
Μσρίilισ Κουvrουριώrου
Εύπ Λσμπσ6όκπ
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Εδώ και μερικά χράνια είθισται στο σχολείο μαs,

n

τελεuroία τάξπ του Λυκείαυ να επισκέπτεται τπν Τυνπσία. Η
αλλαγι'i

του

πραορισμού

φέτοs,

λάγω

των

πολιτειακών

αλλαγών στπν Τυνπσία και των κοινωνικών ανακατατάξεων
που αυτέs επέφεραν, συνοδεύτπκε από κάποια απoγoι'iτευσπ
από τπν

πλευρό των μαθπτών.

αναπτερώθπκε γρι'iγoρα και

ταξίδι

αυτά

n

Πορόλα

αυτά

το

πθικό

διάθεσπ αναKτι'iθΠKε καθώs το

θο αποτελούσε μια

ονάπαυλα εν μέσω

rns

nIEatIKι'iS ourι'is χρονιάs...
Νέοs

προορισμάs

τεχνολαγικά
ανάγκεs

θαύμα,

των

μια

τουριστών

••• το
πάλπ
και

Ντουμπάι,
χτισμένπ
με

ένα

σύγχρονο

σύμφωνα

εξελιγμένεs

με

tIS

υπnρεσίεs

φιλοξενίαs, που δεν παύει όμωs να ανι'iKει σε μια ισλαμΙKι'i
χώρα με

tIS

άπαιεs απαγορεύσειs συνεπάγεται. Το γεγονάs

αυτό δε φάνπκε ικανό να μαs πτoι'iσει, αντίθετα περάσαμε ποilύ
ωραία, φωτoγραφι'iσαμε τous επιΒiιnτικούs
είδαμε

- αν

και εξ αποστάσεωs

- τα

ουρανοξύστεs,

υπερπoλυτελι'i ξενοδοχεία,

περπατι'iσαμε πάνω στα πολυσυζπτπμένα τεχνπτά νπσιά και ...
υποκύψαμε στο καταναλωτικό πνεύμα, ύστερα από πολύωρεs
nEPIniIavι'iaEIs

στα

δαιδαλώδπ

εμπορικά

tOUS

κέντρα.

EπισKεφτι'iKαμε ακόμπ την αγορά μπαχαρικών και πι'iραμε μια
γεύση από την έρπμο!
Πραγματικά περάσαμε πολύ όμορφα και οι αναμνι'iσειs
από αυτι'i την εKδPOμι'i θα μείνουν αξέχαστεs!!
Bσpδσι'lόKη Δfιμηφσ, Γ Λυκείου
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Τ
αιγίδα

Ο Τσάμπιονs Λιγκ (Champions League) είναι η σπουδαιάτερη διασυλλαγlκ'"
παδοσφαιΡΙΚ'" διαργάνωση του niIovnrn, που προσφέρει κύροs OtOUS
ποδασφαιΡιστέs και παχυλά έσοδα OΤIS ομάδεs. Διεξάγεται στην Ευρώπη, υπά την
rns ΟΥΕΦΑ, από την περίαδο 1955 • 1956 με τπν οναμασία Κύπελλα

ΠρωταθλητριώνΟμάδων Ευρώπηs.Απά το 1991 nnpE τη σημεριν'" rns οναμασία.
Μέχρι τα μέσα rns δεκαετίαs του '50, η μάνπ διεθνns ποδοσφαιΡΙΚ'" διοργάνωση στην
Ευρώπη σε επίπεδα συλλάγων "'ταν το Λατινικό Kύπε~~o, στα απαία συμμετείχαν ομάδεs
από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Παρταγαλία.

Το 1953 ο γάi1i1αs δημοσιογράφοsrns oei1ntIKns εφημερίδαs «Λ' Εκίπ» και παi1ιόs διεθνns
παδοσφαιΡιστns Γκαμπριέi1 Ανά (1889 - 1968) πρότεινε στην ΟΥΕΦΑ τπ διεξαγωγ'" ενάs
τουρναυά με τη συμμεταχ'" των πρωταθi1ητριών ομάδων tns Ευρώπηs. Η Γηραιά είχε
αρχίσει να επουλώνει tIS πληγέs του Β' Παγκοσμίου Παi1έμου και Βάδιζε σε τροχιά
αικονομικns ανόδου. Τα αεροπi1άνο είχε συνδεθεί με όi1εs tIS μεγάi1εs πόi1ειs και είχε μικρύνει tIS απαστάσειs, ενώ παλi1ά στάδια
είχαν onOKtnOEI προΒαλείs για νυχτεριναύs αγώνεs.Έτσι, "'ταν αποi1ύτωs εφικτ'" η τέi1εση ποδοσφαιρικών αγώνων μεσοΒδόμαδα,
ώστε να μην εππρεάζεται η διεξαγωγ'" των πρωταθλημάτων τα ΣαΒΒατοκύριακα.
Η νεοσύστατη, τάτε, ευρωπαϊκ'" ποδοσφαιΡΙΚ'" αμοσπονδία υιοθέτησε την πρόταση του Ανό και την υi10ποίησε τα φθινόπωρο του
1955. Στο 1α Κύπεi1λο Πρωταθi1ητριών Ομάδων Ευρώπηs Mi1woov συμμετοχ'" 15 χώρεs και η γερμανικ'" περιοχ'" του Σάαρ, που
τότε Βρισκάταν υπά γαλλικ'" Kotoxn, i1άγω του Β' Παγκοσμίου Πολέμαυ:Εi1αμψε δια rnS απουσίαs rnS η Αγγλίαs, ενώ η χώρα μαs
εμφανίστηκε στη διοργόνωση το 1959. Η ΟΥΕΦΑ επέi1εξε το σύστπμα των γύρων με διπi1ά παιγνίδια για τη διεξαγωγ'" του
τουρνουά.
Στην Ki1npwon του πρώτου γύρου μετείχαν 16 αμάδεs: Σπάρτιγκ ΛισσαΒόναs, Παρτιζάν Βεi1ιγραδίου, ΜΤΚ Βουδαπέστηs,
Άντερi1εχτ Βρυξελλών, ΣερΒέτ Γενεύηs, Ρεάi1 Μαδρίτηs, Ροτ Βάιs Έσσηs, Χιμπέρνιαν ΕδιμΒούργαυ,Τζουγκάρντενs Στοκχάi1μηs,
ΓκΒάρντια ΒαρσαΒίαs,'ΑαρχαυsΔανίαs, Ρεμs Γαi1i1ίαs,Ραπίντ Βιέννηs,ΑϊντχόφενΟi1i1ανδίαs,Μίilαν Ιταilίαs και ΖααρμπρίκενΣάαρ.
Ο πρώτοs τεi1ικόs rnS διοργάνωσηs έγινε orIS 13 Ιουνίου 1956 στο «Παρκ Ντε nPEVs» των Παρισίων, παρουσία 38.239 θεατών.
Έπειτα από ένα συγκi1ανιστικάπαιγνίδι, η Ρεάi1 Μαδρίτηs των Ντι Στέφανο και Χέντα νίκπσε τη yoi1i1IKn Ρεμs ταυ Ρεϊμόν Καπά με 4-

3.
Οι Μαδριilένοι "'ταν οι απόi1υτοι κυρίαρχοι τη δεκαετία του '50, κατακτώνταs όi1α τα τρόπαια. Τη δεκαετία του '60, εκτόs rns Ρεάil,
πρωταγωνίστπσανηΊντερ, η Μίilαν, η Μπενφίκα και αι Βρετανοίτηδιετία 1967 - 1968 με τη Σέi1τικ και τη ΜάνστεστερΓιαυνάιτεντ. Η
δεκαετία του '70 ξεκίνησε με την υπεροχ'" ταυ Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ και ταυ PIVOUS Μίχεi1s, παυ EIonYOYE το οi10κi1πρωτικό
ποδόσφαιρο και συνεχίστηκε μετηντριετ'" κυριαρχία rnS Μπάγερν του Φραντs Μπεκενμπάουερ.
Με προεξάρχουσα τη ΛίΒερπαυλ, το 1977 αρχίζει η κυριαρχία των αγγi1ικών ομάδων, η οποία διακόπτεται otIS 29 Μαίου 1985 με
την «Τραγωδίατου Χέιζεi1». Ο αποκi1εισμόsτων αγγλικών ομάδων εξαιτίαs του χαυi1ιγκανισμαύδίνει την ευκαιρία OΤIS αμάδεs από

την lταilία και την Ισπανία να KUPiopxnoouv. Το 1986 η Στεάαυα Βουκαυρεστίουγίνεται η πρώτη και μοναδικ'" ομάδα από την
Avoroi1IKn Ευρώπη που κατακτά το τρόπαιο στον αξέχαστο τεi1ικό με την Μπαρτσεi1όνα στη rEBfili1n, με "'ρωα τον τερματοφύi1ακα
Χέiιμαυτ Ντουκαντόμ. Οι εγγilέζαι Enovnileov στο npoOKnv/o το 1999 με τη μεγάi1η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ταυ σερ Άi1εξ
Φέργκιαυσαν.
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Η χώρα μαs πήρε μέραs για πρώτη φαρά στα Kύπε~ilo Πρωταθ~ητριώντην περίαδο 1959 - 1960. Mos
εκπρασώπησε ο Ο~υμπιακόs, α οπαίοs αΠOK~είστηKε σταν πρώτα γύρα από τη Mί~oν. Οι «ερυθρό~ευKαl»
πήραν ισαπα~ίo 2-2 από taus μεγά~ουs οντιπά~αυs taus στο Στάδιο Κορο'ίσκάκη και ηττήθηκαν 3-1 στο
Σαν Σίρο. TIS μεγο~ύτερεs χαρέs στη διοργάνωση μαs tIS πρόσφερε α Παναθηναϊκόs. Το 1971 έφθασε
στον τε~ΙKό του Γαυέμπ~εϊ, όπου έχασε 2-0 από τον μεγά~o Άγιαξ. Δύο ακόμη φορέs οι «πράσινοι»
έδωσαν το «παρών» στα ημlτε~IKά tnS διαργάνωσηs: Με τη Λίβερπoυ~ το 1985 (0-4, 0-1) και τον Άγιοξ

1996 (1-0, 0-3).
Την περίοδα 1990 - 1991 το Κύπεi1i10 ΠρωταθλητριώνΟμάδων Ευρώπηs αililάζει μορφ'" με την εισαγωγ'"
το

των αμίi1ων, που σημαίνει περισσότεραπαιγνίδιαγια tIS μεγάi1εs ο

μάδεs και παi1i1ά i1εφτά από roUS χορηγαύs. Την επόμενπ σεζόν μετανομάζεται σε Τσάμπιονs Λιγκ.
Κσμενόκns

Mdvos Α'3 Λυκείου
eavaaIdS ΓιώΡΥΟS Α'Ζ Λυκείου
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ςdα/E~Elι'~EE (nr~I'K~~J&EE)

τel~ος : Ο 6O~ός cιοκητΙΙς

Έν"ς χ<lλl~ης, λl)o πeιν π~':'νει.)Ι" ν" clπo~oΙoει ποιον "πο

E~Ι&E~EE1nn
1. Εμφανίστnκε σε γαΡιδάκια, και αντlγΡάφτnκε μετά απ' όλε\ τι\
μάρκε\: Μπορεί να είσαι ο

VIKnTii\,

δεν είναι απαΡαίτnτn

n αγορά του

το"ς Μο )ιο"ς τον ~" κ':'νει χ<lλl~η, τονς ~"ν"ξ. Κ"Ι τονς
είπε ν" π':'νε οτΟ Ki.Yteo της ι.eΙψoν Kcll ycl κ':'νονν όν".

<Ι)"ν" ~eόμον με τις κcιμι,Λε<; τονς πe ος το χ.,},ι~τo. ΤΟ"ς

άν"κοΙνωοε όμως πώς χ<lλl~ης ~ό, )Ινει "ντός πο" η κ"μλ/ο.

πΡοϊόντ% πλnΡοΦΟΡίε\ εντό\.

2. Σε lμπασιόν μάρκα\ πιστολάκι για μαλλιά: Mnv το χrnσιμοποιείτε
κατά Tnv διάρκεια του Vπνoυ.

3. Σε all brand σαπούνι EAAnVIKn\ παpaγωγn\: ΧΡnσlμοποιηστε το σαν
κανονικό σαπούνι.
ΙΙ. Σε κατεψυγμένο φαγnτό, ΠΡότασn σεp~ιpίσματo\: Ξεπαγώστετο.

5. Σε κάλυμμα κεφαλιού για ντου\, Πpoσo~η: Χωράει μόνο ένα κεφάλι.
6. Σε πακέτο με γλυκό τιραμισού (τυπωμένο στον πάτο): Mnv το
αναπoδoγυpΊSετε.

άν

τον ~" τι.eμ"τΙoει ~ε\ι<ι.eηll1e':')μdΤΙ, οι ~νo ν<.οι "'ιι.e τις

ΚdμiW-<; τονς οτην i.eημο,.:f/V1 ~εν ξεκι νο"οε Κάνείς.11

0λύ

πeο€λημ"τιομi.νοι, €λi,πo νν όνάν oo~ό "οκητι, κ"Ι οκέ<ιτοντ",ι

νό. eώτι,οονν τη)ν"μη τον )Ιό. ΤΟ πώς ~'" Λ\ι60ν ν το πeό€λημ':'
τονς, ο oo~ός ':'ντe",ς το"ς ψι~elζει κ"ΤΙ κ"'Ι άμόΟώς "ντοΙ
Kά~νε τις Κάμι,Λε<; κι "eχΙζο"ν νό. τei.χ ονν πe το
ος

χ.,},ι~τo. Τι τονς είπ. ο ",οκητΙΙς,

Απ':'ντηοη: Τονς είπε ν' .:f/V1ξονν ΚdμiW-<;111Ι1

7. Σε υπνωτικό ~άπl, Παpεvέpγειε\: Μπορεί να προκαλέσει υπνnλία ...
β.Σε φωτάκια Χριστουγέννων

με μεγάλα γράμματα:

Μόνο για

εσωτεΡlκη και ε.sωτεΡlκη χrnan.
9.Σε

αΠΟΚΡιάτικn

Φορώντα\ αυτη

Tn

παιδlκη

στολη

ΣoVπεpμαν

με αuστnΡό

ύφο\:

στολη δε μπορεί\ να πετά,Sει\.

10. Σε πακέτο .snΡών καρπών αεροπορικη\ εταιρεία\, Οδnγίε\: Aνoίgτε

Σο>; ό'νο')\'" ,<»:o.<.n~~",i, "'~~.'''' .""n!n<.i.>v ~ .""

",~~νoν\", νo.ι~'I<.4 <.ο oνό\",<'~ <.ον,!
WI"'.. 1''''''
<.4lφ ν <σl o !~~W" <.ον
ονό\"'<'Ο<! Το ... ".ν~..o<'" ."" ".ν~,o'" ,vvoovv<-ov'

ou,,~ι.
Γ .ιο"""""" ΤΟ ,,~i.><'o

το πακέτο, φάτε Tov\.snpoU\ καρπού\.

000

παl5«i σω δρόμο ~ ω ακαΛείο fQέnow jJ\O cαμnέΛα

λέει

: 'LκαΛείo ..

Kόψr:ε cαr;ύcrιca"

I'\ιI~TEΨE ... l1σισΣ Eι~λι???!!!!
'

,11

,.«κοιολόΒοιεόλοΙ; KOI ιο ... κορίισιο;
...»
ο
2.«Κύριε, μf10ρώ νο "όω σιΟ μf1όνl ;»

nou

,) Τόr:ε ω έva luΡVΆa και λέει σω <illo με ~WίJ1jJέvo ύφος:

."" <'0

t

.. KCLIά. ά φΑvcάZ,ov((]\; Οα EpKόμaσr:ε φέκOllα:ις;

-«όΧΙ, όχι! είνοl "0ρόνομο\»
3,«"ν
δεν κόνεl s σωσιό tlS oOKnOEl s , θο ...τΡέχουμε
μέχΡΙ ιο ιέλο S tns ώροS!»
δείξει n ...νεκροψίο!»

4. «θο
5.

«ποιδιό μου,Ιl θο μου δώσειεσnμεΡΟγιο ιnν
«Το γJord ιο έχουν "όρεl κι οι γιογόδεs!»
εφnμερίδΟ μοS;»

6.
7. «κόνε (κ) Βοριό (6a) κορδιό(ca))
6. «1'01
..

Γ{'ίψος : Το μCΙK{'ν Kcιλdμι

Έvclς Ψcl('~ς ~iAει v" τ"ξ'~έψει cιεeΟποeικώς

μεt<l~ieΟvtclς μclζΙ το" ivcl Kcιλ.:\μι ψcI('iμclτος. Δ"οt\lχώς
ο "πε>J~vος Τ~ς ttclιeΙ"ς το" λiει πως Το Kcιλ.:\μι Το"
έχει 5 εK"Τooτ~ μεycιλ"'εeo μηκος cιπό "uτό πο"

"όεl ιο μικρό γονίδlΟ κοι ισο ύκου ... ισο

.8.

J\ Vcl το Kovt>Jvtt Kcll

ο

μlκeότεe "πό το Kcιλ.:\μι ΤΟ" Kcll ΤΟ Τoπo~έτ~ .. μi6C\

το" ~Ιcl}'ώvιclΙΙ'

"_----5

3.1'_--------- 5

4. Κ _------- 5

χωeΙς Vcl

ΙΙΠ~vt~ο~: Έ~τιclξ. ivcl KOUΤΙ "Ψο"ς Kclt~ 5 'KcltOOt~

,. "_-------5
2.

πeό€λl]μcl Kcll l/eJ\Kt iv"v τeόπο Y'cl v" Το O"OK'"~oει

χωeΙς Vcl ΤΟ λuyΙοει

...»

, ο. «Σ.υνθnκn ιων Σ.εΒρών ... έισl; ... ενιόξεl;»

9. «Μf10 γλομόS\\»

tlTlteiπo"v ΟΙ κ"νΟΥιομοι. Ο Ψcl('~ς μεMτ~ .. το

Πcl('cιl/εt Το"ς ΚCΙvοvιομο>Jς. Τι iKclVt,

ύκου

Με αγότtll
0\ μαθll1έ ζ

111ζ Γ γυμνασ\ου

5. n _-_ο
6.1 _--- _---- 5
7.Α_----- _-u
8.1__
9. Μ_------ ν

----0

'0.1_-----5

\
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ΕΡ2ΤΙΙΣΕΙΣ ΜΕ...•.. ΝΟ"ΜΑ ι!!!!!
ι.

Αφού το κοΓΙύμπl οδυνοτίζεl, τι nάθοs κάνουν οι φάnαινεs;
Αν n LOQO στιγμns κοΓΙΓΙάει παντού, γιατί δεν καΓΙΓΙάει μέσα στ:ο σωΓΙπνάριο;

11.
111. Γιατί όταν παίρνουμε nάθαs τπΓΙέφωνα n γραμμπ δεν είναι ποτέ κατειΓΙπμμένπ;
lν. Γιατί πριν επισκεφτούμε ένα μέντιουμ πρέπει να κΓΙείσουμε ραντεΒού;
ν. Αν σι'ψερα έχει μπδέν Βαθμούs ΚεΓΙσίου και αύριο κάνει δύο φορέs περισσότερο κρύο, πόσο κρύο θα
κάνει αύριο;

νι.

Γιατί n Μξπ "μονοσύΓΙΓΙαΒπ" είναι πεντασύΓΙΓΙαΒπ;

νι ι. Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν αμέσωs κάποιον παυ IOUS ΓΙέεl ότι ο ουρανόs έχει 400 δls αστ:έρια, ενώ
όταν τous πει ότι το παγκάκι είναι φρεσκοΒαμμένοπάνε και το εΓΙέγχουν με το δάχΤ:UΓIo;
νιιι. Γιατί n ΓΙεμονάδα αποτεΓΙείταl από συντπρπτικό, όταν το απαρρυπαντικό για τα πιάτα περιέχει

???
?
.

r;:>.

πραγματικό χ~μό ΓΙεμονl?ύ;,

ΙΧ. Με τι ταχυτπτα απΓΙωνεται το σκοταδι;

Χ.

Υπόρχεl άΓΙΓΙπ ΓΙέξπ για το "συνώνυμο";

ΧΙ. Αφού το μαύρο κουτί των αεροπΓΙάνων δεν
παθαίνει τίποτα κατά τπ σύγκρουσπ, γιατί δεν

."ό>,,",ο'.""ρο,ο Ο'ΡΟΠ'.'οΟΠ. ,ο ",Ο "'".;
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1(11 συγκινητική ιστορία

-παρα!~α ...,
Το

τελευτοίο

κοιρό

στπν

lαπωνία συμΒαίνει κότι πολύ παρόξενο.
Έναs

ανώνυμοs δωρnτns

χρπμάτων

αφnνεl λεφτά σε δnμόσιεs ταυαλέτεs

με ένα σπμείωμα από πόνω παυ λέει ότι \
τα λεφτό πρέπει να χρπσιμαπαιπθαύν
για

εκπαιδευτικαύs

λόγαυs.

Βδαμόδα Βρέθπκαν σε

Σε

μία

20 διαφαρετικέs

τοπαθεσίεs στπ Σαιτάμα και στπν Ακίτα

λεφτό με το εν λόγω σπμείωμα. Τα
συνολικό ποσό παυ έχει Βρεθεί είναι

"'200,000 (κοντό στα 1600$). Η είδπσπ
αυτι) είναι πρώτπ στπν Ιαπωνία και αl
αρχέs δεν μπορούν να ανακαλύψουν
τον "ΡομπέντωνW.C."

Η Στέλλα Λίμπεκ το

1992 σε

πλlκία 79 χρονών κέρδισε μια δίκπ στο
Νέο Μεξικό και μαζί 2,9 εκ. δολλόρια. Ο
λόγοs rns δίκnS.••??.σε ένα κατόστπμα

Δύο άνδρεs, και οι δύο σοΒαρό όρρωστοl,

έμεναν στα ίδιο δωμότιο ενόs

νοσακομείου. Ο έναs όνδραs αφπνόταν νο σπκωθεί όρθιοs στο κρεΒότl ταυ για μία ώρα
κόθε απόγευμα για να κοτέΒουνε υγρό από το πνευμόνια του. Το κρεΒότl του Βρισκόταν
δίπλα στο μοναδικό ποράθυρο του δωματίου. Ο όλλοs όνδραs έπρεπε νο περνόει όλπ τπν
ώρα του ξοπλωμένοs. Οι όνδρεs μιλούσον για ώρεs οδιάκοπο. Μιλούσον γιο

{IS γυνοίκεs

IOUS και tIS οικογένεlέs IOUS, τα σπίτια IOUS, tIS δουλεlέs tOUS, τπ θπτεία tOUS στο στροτό,
πού nnyov δlακοπέs. Κόθε απόγευμο, όταν α άνδραs δίπλο στο ποράθυρο μποραύσε να
σπκωθεί, περνούσε τπν ώρα του περιγρόφοντοs στον «συγκότοικό» του όλα όσα
μπορούσε να δει έξω οπό το παρόθυρο. Ο όνδραs στο όλλο κρεΒάτι όρχιζε να ζει για αυτέs

tlS

περιόδουs μίοs ώραs όπου μπορούσε νο ανοιχτεί και νο ζωογονπθεί ο δικόs του

κόσμοs από όλπ τπ δραστπριότπτο κοι χρώμα από τον κόσμο εκεί έξω. Το ποράθυρο

έΒλεπε ένο πόρκο με μιο όμαρφπ λιμνούλα. Πάπιεs κοι κύκνοι έπαΙζον στα νερό ενώ
παιδιά αρμένlζον το καραΒόκlα

tous.

Ερωτευμένοι νέαl περπατούσανχέρι-χέρι ανάμεσα

σε κόθε χρώματοs λουλούδια και μια ωραία θέα του ορίζοντα rns πόλns μπορούσε να

ειδωθεί στο Βόθοs. Καθώs ο όνδραs στο παρόθυρο περιέγραφε όλα αυτό με θεσπέσια
λεπτομέρεια,ο άνδραs στο όλλο μέροs του δωματίου έκλεινε τα μότια του και φανταζόταν
αυτό το γραφικό σκπνικό:Ενα ζεστό απόγευμα, ο όνδραs στο παρόθυρα περιέγραφε μία
παρέλασπ που περνούσε. Αν και ο όλλαs όνδραs δεν μποραύσε να ακούσει τπ
φιλαρμανlκι) - μπορούσε να τπ δει στο μότι του μυαλού του καθώs α κύριαs δίπλα στο
παρόθυρο το απεικόνΙζε με παραστατlκέs λέξειs. Μέρεs, Βδαμόδεs και μnνεs πέρασαν.

rns αλυσίδαs Mc Donald' 5 χύθπκε μία
καύπα καφέ πόνω rns, προκαλώνταs

Ένα πρωί,

σοΒαρό εγκαύματα(Η). Υπόρχεl όμωs

Ξαφνιόστπκε και κόλεσε tOUS θερόποντεs lατρούs να πόραυν το νεκρό σώμα. Όταν
eEwpnenKE πρέπον, ο όλλοs όνδραs ρώτπσε αν θα μπορούσε να μεταφερθεί δίπλα στο
παρόθυρο. Η νοσοκόμα ευχαρίστωs έκανε τπν aiIiIayn, και εφ' όσαν σιγουρεύτπκε ότι α

και συνέχεια ... από τότε δπμιoυργι'iθΠKε
το

" SteLLa Award ",

ένα ΒραΒείο που

δίνεται σε ανθρώπουs παυ κερδίζουν
παράξενεs υπαθέσεls. Μία από αυτέs
είναι και

n lσταρία ενόs ανθρώπου που

μnνυσε τον γιατρό που τον θερόπευσε
από

τον

καρκίνο

περισσότερο

καιρό

επειδι)
απ'

ότι

έζπσε
είχε

πραΒλέψεl ο συγκεκριμένοs γιατρόs •..

n πρωινι) νοσακόμα npeE να tOUS φέρει νερό για το μπόνιο tOUS μόνο για να δει

το όψυχο σώμα του όνδρα δίπλα στο παρόθυρο, α οπαίοs πέθανε ειρπνικό στον ύπνο του.

όνδραs αισθανόταν όνετα, τον άφπσε μόνο. Σιγό, επώδυνα, στnριξε τον εαυτό του στον
ένα του αγκώνα να δει για πρώτπ φορά του τον έξω κόσμα. Πάσχισε να γείρει να δει έξω
από το παρόθυρο δίπλα στο κρεΒότl. Αντίκρισε ένα λευκό ταίχο. Ο όνδραs ρώτπσε τπ
νοσοκόμα τι θα μπορούσε να ανόγκασε το συχωρεμένο συγκόταlκό ταυ ο απαίαs
περιέγραφε τόσο έξαχα πρόγματα έξω από το παρόθυρα. Η νοσοκόμα αποκρίθπκε nwS ο

όνδραs nrav τυφλόs και δεν μπορούσε να δει ούτε τον τοίχο. Πρόσθεσε. «IawS neEiIE
απλά να σου δώσει θάρροs.»
Ν/ΝΟΥ ΚΑΤΕΡ/ΝΑ ΓΙ ΓΥΜΝΑΣ/ΟΥ
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ΣύλλΟΥος Εθελοντών Κοινωνικής & Σοναισθηματικής Στήριtης
Ανθρώπων με καρκίνο

& των Οικογενειών τοvς

Ν. Π. μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
Λ. Pιαvκoύρ

52 - Τ.Κ 115 23 Αθήνα - e-mail: info@>pnoi-agapis.gr

Αθήνα, 25/05/2011
Προς: Εκπαιδευτήριο ΠρΌΤUΠoAθηνΏV
Υπ' όψιν: Δ/ντή Κ. Π.Μποίψα,κaςΜ. Ράντεβα
Αρ. Πρωτ.: ... 70.../2011

Θέμα: EuχαριστήριoΥια ΚαλλΙΤΕXVΙKάΈρyα

Αξιότιμε κ. Μπούρα,
Σας εοχαριστούμεθερμά τόσο εσάς αλλά πολύ περισσότεροτους μαθητέςτοο
σχολεΙοο σας ποο προσέφερανμε αΥάπη τις δημΙΟΟΡΥίεςτοος Υια να δώσοον

ζωντάνιακαι πνοή στους άΨVx0υς τοίχους. Η προσφοράτων παιδιών στον
ΣύλλΟΥΟΕθελοντώνΚοινωνικής& Σοναισθηματικής Στήριξης Ανθρώπων με

καρκίνο & των ΟΙΚΟΥενειών τοος και '1 αξιοποίησή τοος στοος χώροος τοο
Αντικαρκινικού Νοσοκομείοο ''Ο ΆΥιος Σάββας" συμβάλλει στην αισθητική
αναβάθμισή τοος.
Τα δικά σας μηνύματα δίνοον στοος ασθενείς και στοος συνοδούς τοος χαρά και
ελπΙδα.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδροςτοο Δ.Σ.
Μ. ΠαπaιcωνστavτΙνoυ

nPDTynR NER
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

"ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ"ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΑΑΑΔΙΚΕΣ Ε:ΕΕΤΑΣΕΙΣ

2009

- 2010

ΛΟΥΛΑΣ ΗΡΙΔΑΝΟΣ-ΙΑΣΩΝ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑθΗΝΑΣ (1°5) 19.568 μόρια

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥ Λον Λ V ΔΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ θΕΣΣΑΛIΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (9 n )

ΚΡΕΠΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΠΑΡΜΑΚΣΙΖΟΓΛον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π.

ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ Ε.Μ.Π 1Β.926 μόρια

ΣΤΑθοπονΛΟΣ ΟΛΕΓΚ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ θΕΣ/ΝIΚΗΣ 1Β.535 μόρια

ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ θΡΑΚΗΣ (ΞΑΝθΗ)

ΚΩΣΤΟΥΛΗ

NIKH-MAVPA

19.411 μόριο

19083

μόρια

18.483

18.465

μόρια

μόριο

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝΜΑθΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε.Μ.Π.

ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΑΝΑΓιΩτοπονΛΟΥ-ΑΛΗθΕIΝον ΒΕΑΤΡΙΚΗ

ΜΑθΗΜΑΤΙΚΩΝΑθΗΝΑΣ

18.162

μόρια

ΠΡΙΟΒΟΛον ΜΑΡΙΑ

ΜΑθΗΜΑΤΙΚΩΝΑθΗΝΑΣ

18.200

μόρια

ΠΑΠΑθΑΝΑΣlον ΜΑΡΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑθΗΝΑΣ 18.744 μόρια

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΙΑΣΩΝ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΑΛΑΤΣΙΔΗ ΕΥθΥΜIΑ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΧΗΜΕΙΑΣ θΕΣ/ΝIΚΗΣ

ΠΑΝΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΟΡΓ/ΗΣ ΚΑΙ Δ/ΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ οlκ/κον ΠΑΝ. ΑθΗΝΑΣ 4005 18.389μόριο

ΚΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΡΓ/ΗΣ ΚΑΙ Δ/ΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ οlκ/κον ΠΑΝ. ΑθΗΝΑΣ 440518.653 μόριο

ΔΕΝΔΡIΝον ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΕΙ ΡΑ/Α

ΚΑΚΑΓιΑΝΝοπονΛΟΣ ΓΕΩΡΓιΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΠΕΙΡΑΙΑ

θΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛOΓlΣΤΙKHΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΝΟΜΙΚΗΣ OIK/MIKOV ΠΑΝ.ΑθΗΝΑΣ 18.742 μόρια

ΣκονΛΙΔΑ ΜΕΡΟΠΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΛOΓlΣΤΙKHΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΝΟΜΙΚΗΣOIK/M'KOV ΠΑΝ.ΑθΗΝΑΣ 18.696 μόρια

ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛον ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΑΤΡΑΣ

ΡΑΜΠΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕlον ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΑθΑΝΑΣIΟΣ-ΕΡΜΠΕΡΤΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞlον ΣΟΦΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΑΡΙΑΣ ΠΑΡΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕθΥΜΝΟ) (3°5)

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΤΕ/ΟΥ

ΖΑΒIΤΣΑΝον ΒΑΡΒΑΡΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΑθΗΝΑΣ

ΣΟΥΛΑΑθΗΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΣΠΑΡΤΗ) (29 n )

ΓΚΟΤΖΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) (39 n)

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΤΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΑΙΓΑΙΟΥ (ΛΗΜΝΟΣ) (26 n )

ΠΡΙΦΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (41 n )

ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

18.332

μόρια

(2005)

&

(16 n )

O'KONOMIKOV

ΠΑΝ.ΑθΗΝΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕlον ΚΡΗΤΗΣ

& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

18.861

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(4 n )

μόρια

