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Τους τελευταίους μήνες η χώρα μας είναι 
σε άσχημη κατάσταση οικονομικά, πολιτι-
κά και πολιτιστικά. Αυτό γενικά μας έχει 
επηρεάσει όλους μας.
Για αυτό σκεφτήκαμε να συντάξουμε ένα 
μικρό ερωτηματολόγιο για να δούμε πόσο 
αυτή η κρίση έχει επηρεάσει τη σκέψη, τη 
γνώμη, και την ίδια την ζωή μας αλλά και 
των άλλων συνομηλίκων μας. Και έτσι θέ-
σαμε ερωτήσεις σε παιδιά 13-16 ετών. 
Οι απαντήσεις που πήραμε ήταν ενδια-

φέρουσες 
γιατί δια-
π ιστώσα -
με ότι όλοι 
π α ρ α κ ο -
λουθούν, 
ενημερώ-
ν ο ν τ α ι , 
προβλημα-
τίζονται για 
όλα όσα 
σ υ μ β α ί -
νουν και 
κυρίως για 
το μέλλον. 
Δεν είναι 

τα αδιάφορα παιδιά όπως κάποιοι θέλουν 
να τα παρουσιάσουν. Η προσπάθειά μας 
δεν είναι ούτε δημοσκόπηση ούτε έρευνα 
αλλά προϊόν κρίσης και προβληματισμού 
μας. Είναι το πρώτο θέμα με το οποίο 
ασχολούμαστε και σε επόμενα τεύχη μας 
θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα που 
μας ενδιαφέρουν και μας προβληματίζουν. 
Τα ερωτήματα τα οποία θέσαμε ήταν τα 
ακόλουθα:
1)Ποια είναι τα συναισθήματα που 
σας δημιουργεί η σημερινή οικονομι-
κή κατάσταση της Ελλάδας;
-Αβεβαιότητα για το τι θα γίνει από εδώ 
και εμπρός.

2)Πιστεύετε ότι η κατάσταση της παι-
δείας τα τελευταία χρόνια έχουν οδη-
γήσει στα σημερινά οικονομικά προ-
βλήματα;
-Όχι (11/18)
-Δεν έχω γνώμη (1/18)
-Ναι (5/18)
-Ναι, εν μέρη (1/18)

3)Ποια είναι η γνώμη σας για τους 
Ευρωπαίους “συναίτερούς” μας στην 
Ε.Ε;
-Κοιτάνε όλοι το συμφέρον τους και όχι το 
συμφέρον της χώρας μας (12/18)
-Δε γνωρίζω πολλά πράγματα (6/18)

4)Πιστεύετε ότι αν η γενιά μας μεγα-
λώσει και έρθει “στα πράγματα” θα 
αλλάξει την οικονομική και πολιτική 
κατάσταση της χώρας μας;
-Δεν το πιστεύω (5/18)
-Ναι η γενιά που είναι στην πολιτική έχει 
κάνει πολλά και μοιραία λάθη πιστεύω 
όταν έρθει η σειρά μας να μην κάνουμε 
μοιραία λάθη (11/18)
-Δεν θα αλλάξει τίποτα αν ρίχνουμε συνε-
χώς την ψήφο μας σε αυτούς που δεν το 
αξίζουν (1/18)
-Και ναι και όχι (1/18)
5)Θα τολμούσατε να βγείτε ποτέ 
στους δρόμους και να διαμαρτυρηθεί-
τε για το μέλλον που σας περιμένει;
-Ναι θα το τολμούσα γιατί όλοι θέλουμε 
ένα καλύτερο μέλλον (13/18)
-Όχι δεν θα τολμούσα (5/18)

6)Θα θέλατε να γίνεται πολιτικός;
Αν ΝΑΙ ποια θα ήταν τα πράγματα που 
θα αλλάζατε στη χώρα μας;
Αν ΟΧΙ γιατί;
-ΟΧΙ διότι δεν με προσελκύει κάτι στην 
πολιτική (7/18)
-Ναι θα ήθελα, θα άλλαζα ότι μπορούσα 
και θα προσπαθούσα να έκανα τη χώρα 
καλύτερη(11/18)

7)Σκέφτεστε το μέλλον και τη ζωή 
σας εκτός Ελλάδας;
Αν ΝΑΙ σε ποια ή ποιες χώρες;
-Φυσικά! σε χώρες που υπάρχουν περισ-
σότερες ευκαιρίες για τους νέους όπως 
Αμερική(5/18)
-Θέλω να πάω να κατοικίσω στην Γαλλί-
α(2/18)
-Δεν έχει πολύ σημασία παντού ιδία κατά-
σταση είναι (1/18)
-Δεν εγκαταλείπω ποτέ την Ελλάδα ότι και 
αν γίνει (2/18)
-Γενικά σκέφτομαι το μέλλον μου σε άλ-
λες χώρες (2/18)
-Βόρεια και κεντρική Ευρώπη (1/18)
-Ναι στην Γερμανία (2/18)
-Μεξικό, Χαβάη κάπου χαλαρά (1/18)

ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 Πέρασε λίγος καιρός από την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς και σκεφτήκαμε να 
συνεχίσουμε την περσυνή μας ιδέα για 
την σχολική εφημερίδα. Η σχολική μας 
εφημερίδα είναι ένα δικό μας δημιούρ-
γημα που αρχίσαμε να το εφαρμόζου-
με τον περσυνό χρόνο. Από πέρσι μας 
έχουν μείνει πολύ όμορφες αναμνήσεις, 
υπέροχες εμπειρίες, τις οποίες θέλουμε 
να ξαναζήσουμε και να τα ξαναπεράσου-
με διότι το μικρόβιο της δημοσιογραφίας 
έχει μπει για τα καλά μέσα μας!! Και έτσι, 
συγκροτηθήκαμε ξανά, βρήκαμε φαντα-
στικές ιδέες, δαχτυλογραφήσαμε κείμενα 
και γενικά εργαστήκαμε ομαδικά για να 
βγάλουμε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα, 
το οποίο κρατάτε στα χέρια σας.
Την φετινή χρονιά η προσπάθεια μας 
γίνεται εντονότερη, πιο επίπονη αλλά 
συγχρόνως και ποιο ενδιαφέρουσα διότι 
αποφασίσαμε να εκδώσουμε περισσότερα 
από ένα τεύχη. Αυτή η προσπάθεια είναι 
δύσκολη, είναι μία πρόκληση αλλά εμάς 
μας αρέσουν οι προκλήσεις. Ελπίζουμε 
να τα καταφέρουμε.
 Θέλουμε να πούμε όμως ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ σε όλους τους καθηγητές μας 
για την σημαντική βοήθειά τους, ένα ευ-
χαριστώ σε όλους τους οποίους ενθαρρύ-
νουν και βραβεύουν αυτή την ιδιαίτερη 
προσπάθεια και φυσικά ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ στο κ. Παπαδόπουλο τον διευ-
θυντή μας, ο οποίος είναι πάντα αρωγός 
στις προσπάθειες μας.

Παυλοπούλου Ευαγγελία

Κ. Α. Θ. Α. Ρ. Μ. Α. Τ. Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ:

ΜΟυρΤζΙΝΟς ΧΑρΗς
ΜΟυΤςΗς ΓΙΑΝΝΗς

ΜΠΑλΚΟΠΟυλΟς ΠΑΝΑΓΙώΤΗς
ΜΠΑΝΤΑς ΝΙΚΟς

ΜΠΑςΜΑΤζΙΔΗς ΧρΗςΤΟς
ΜΠΕΓΚλΗς ΓΙΑΝΝΗς
ΜΠΟυςΝΑΚΗ ΜΑΓΔΑ
ΝΤΑΜΠΙζΑ ΔΗΜΗΤρΑ
ΠΑΝΕλλΑ ΧρΙςΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟυλΟς  λΕυΤΕρΗς
ΠΑρΑςΚΕυΟΠΟυλΟς 

ΑλΕξΑΝΔρΟς
ΠΑρΙςςΗ ΔΗΜΗΤρΑ

ΠΑΤΕΝΙΑΤζΗς ΧρΗςΤΟς
ΠΑΤΙΚΑ ΒΑςΙλΙΚΗ

ΠΑΤςΙΑΒΑς ΟΔυςςΕΑς
ΠΑυλΟΠΟυλΟυ ΕυΑΓΓΕλΙΑ

ΠΕΤΚώΦ ΠΕΤρΟς
ΠΙΠΕρΑς ΓρΗΓΟρΗς
ΠλΑςΤΗρΑς ΝΙΚΟς
ΠρΟΒΕλΕΓΚΙΑΔΗς 

ΑλΕξΑΝΔρΟς
ςΑΜψώΝΙΔΟυ ΜΙΧΑΕλΑ

ςΤΑΗς ΝΙΚΟς
ςυρΑΚΗ ΕυΑΓΓΕλΙΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ: 

ΜΠΟυςΝΑΚΗ ΜΑΓΔΑ
ΠΑυλΟΠΟυλΟυ ΕυΑΓΓΕλΙΑ 

ΠΑΤςΙΑΒΑς ΟΔυςςΕΑς
ΜΠΕΓΚλΗς ΙώΑΝΝΗς
ΠΑΝΕλλΑ ΧρΙςΤΙΝΑ
ΠΑρΙςςΗ ΔΗΜΗΤρΑ

ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΙ:

ΠΑΤΙΚΑ ΒΑςΙλΙΚΗ
ΜΟυΤςΗς ΙώΑΝΝΗς

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

ΠΟΝΙΔΟυ ςΤΕλλΑ

Ευχαριστούμε
τον κο Μπουσνάκη Γιάννη
για τη σελιδοποίηση της 

εφημερίδας

ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
-Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι αρκετά απαιτητικό, 
μπορούμε να πούμε ότι πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Οι 
αλλαγές οι οποίες γίνονται συστηματικά νομίζοντας ότι γίνονται 
για την καλύτερη λειτουργία του εκπαιδευτικού είναι ανούσιες 
(9/12)
-Θα προτιμούσα να υπάρχει βιωματική συμμετοχή των παιδιών 
στο μάθημα και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να μειωθεί 
αρκετά η ύλη των μαθημάτων και να διδάσκονται τις πιο ουσια-
στικές ενότητες(1/12)
-Το εκπαιδευτικό σύστημα για τα παιδιά Γυμνασίου και λυκείου 
είναι δύσκολο γιατί αφιερώνουμε όλο τον χρόνο μας στο διάβα-
σμα του σχολείου και δεν μένει χρόνος για εξωσχολικές δραστη-
ριότητες. (1/12)
-Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αρκετά καλό για τα παιδιά γιατί 
μαθαίνουμε γρήγορα και εύκολα (1/12)

ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

-Είμαι αρκετά ικανοποιημένος με την λειτουργία του σχολείου 
γιατί υπάρχει θέληση. Αυτό οφείλεται στους δασκάλους και στον 
τρόπο τον οποίο παραδίδουν το μάθημα (7/12)
-Ελάχιστα θα πρέπει να υπάρξουν ριζικές αλλαγές για να ικα-
νοποιηθώ απόλυτα. Οι καθηγητές καθημερινά μας γεμίζουν τα 
μυαλά με νέες γνώσεις και ακόμα δεν έχουμε μπορέσει να κα-
τανοήσουμε τα προηγούμενα που μπορεί να είναι και πιο βασικά 
και χρήσιμα για την υπόλοιπη ζωή μας. (1/12)
-Αρκετά ικανοποιημένη/ως. μα έχω κάποια προβλήματα/θέματα/
παραπονά. (3/12)
-Η λειτουργία κάθε σχολείου δεν εξαρτάται μόνο από το σύστη-
μα αλλά και από τους καθηγητές. Άμα οι καθηγητές ενδιαφέρο-
νται για τους μαθητές τότε οι μαθητές θα αγαπήσουν το σχολείο 
και το μάθημα. (1/12)

ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
-Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να μειωθούν οι ώρες εργασίας 
στο σπίτι και να αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας κάποιων μαθη-
μάτων (4/12)
-Μείωση ωρών και κατάργηση εξετάσεων γιατί κατά την γνώμη 
μου οι μαθητές μαθαίνουν βιβλία από έξω με αποτέλεσμα σε λίγο 
καιρό να ξεχαστούν όλα από το μυαλό μας. (1/12)
-Να μειωθεί ο αριθμός το μέγεθος αλλά και το βάρος των βιβλί-
ων γιατί μπορούν να προκληθούν πολλά προβλήματα από το 
μεγάλο βάρος. (1/12)
-Δεν θα ήθελα να αλλάξει τίποτα. (2/12)
-Προτιμώ να υοθετίσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τις ΗΠΑ 
που επιτρέπει τα παιδιά να τελειώνουν τα μαθήματα στο σχο-
λείο. (1/12)
-Θέλω να κατασκευαστούν περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας 
και να απλοποιηθούν τα βιβλία. (2/12)
-Θα ήθελα ΟλΟΙ οι καθηγητές να σκεφτούν λίγο και εμάς τα 
παιδιά (1/12)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
-Δ.ξ.Δ.Α. (4/12)
-Περισσότερες εκδρομές, Μουσική κατά την διάρκεια του δια-
λείμματος, Να είναι πιο ελαστικοί οι καθηγητές, Να επιτρέπετε 
το κινητό (2/12)
-Να υπάρχουν διαθεματικές εργασίες στα φιλολογικά μαθήματα 
που να γίνονται στο σχολείο. (1/12)
-Να μειωθούν τα βιβλία (1/12) 
-Μείωση ωρών, Αύξηση κάποιων πρωτευόντων μαθημάτων, 
Ανάπτυξη της τεχνολογίας των σχολικών ειδών (1/12)
-Να αρχίσουν να χρησιμοποιούντα διαδραστικά εργαλεία (1/12)
-Να προστεθούν χάρτες και αφίσες στις τάξεις (1/12) 
-Να δημιουργηθεί ένα εργαστήριο ζωγραφικής (1/12)

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του σχολείου μας
http://2gym-charil.thess.sch.gr/
Νέα & ενημερωμένα θέματα:
25η Μαρτίου - Όλη η γιορτή σε video
Πιστοφίδης Γιάννης, 3ος σε διαγωνισμό έκθεσης
Ειρήνη ζαχαρίου, 3η στους σχολικούς αγώνες σκάκι
Βελτιώνοντας την Εκπαίδευση (Τριημερίδα)
ςελίδα Γεωλογίας - Γεωγραφίας
Μαθαίνω ν’ αγαπώ την Ιστορία
Η Ελληνική δραστηριότητα στην Ακτή Ελεφαντοστού
Ανάπλαση της αυλής του σχολείου
Επίσκεψη στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
Επίσκεψη στην Αμερικανική Γεωργική ςχολή
Αποστολή σχολικού υλικού στην Ακτή Ελεφαντοστού
Έρανος για το “Άσυλο του Παιδιού”
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ΑΝΕΡΓΙΑ: ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
ςτη σημερινή εποχή είναι παρά πολύ δύ-
σκολο να βρει κάποιος εργασία η έστω να 
δουλέψει έστω και για λίγες ώρες σε κάποια 
επιχείρηση. υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι 
για τους οποίους συμβαίνει αυτό. 
Ένας από αυτούς τους λόγους είναι η οικο-
νομική κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα και 
εξαιτίας της πολλές εταιρίες κλείνουν και 
απολύονται εργάτες. 
Επίσης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης δεν 
ανοίγουν νέες εταιρίες όπου θα μπορούσαν 
να εργαστούν πολλοί άνθρωποι. Έτσι που οι 
θέσεις που απομένουν είναι λίγες και εκτός 
αυτού απασχολούνται πάρα πολλοί μετα-
νάστες οι οποίοι επίσης αναζητούν εργασία 
ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που 
ζητούν εργασία ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί 
λίγες θέσεις. 
Ένας ακόμα λόγος είναι που υπάρχουν πάρα 
πολλοί που έχουν σπουδάσει ο ίδιο επάγ-
γελμα και έτσι είναι δύσκολο να βρουν όλοι 
δουλειά μιας και οι θέσεις εργασίας είναι λί-
γες για το συγκεκριμένο επάγγελμα. 
υπάρχουν όμως λύσεις για το ζήτημα της 
ανεργίας. 
Μια από αυτές είναι να ανοίξουν νέα εργο-
στάσια ή εταιρίες που θα μπορούσαν να ερ-
γαστούν πολλοί άνθρωποι. 
Επίσης το κράτος θα μπορούσε να βοηθάει 
με πολλούς τρόπους τους νέους πτυχιού-
χους ώστε να ανοίξουν τη δική τους επιχεί-
ρηση. 
Ακόμα θα μπορούσε να βοηθήσει τα σχολεία 
με το σωστό επαγγελματικό προσανατολι-
σμό ώστε να μην επιλέγουν πάρα πολλοί 
νέοι το ίδιο επάγγελμα και έτσι να μένουν οι 
περισσότεροι άνεργοι. 
Το πρόβλημα της ανεργίας μπορεί να λυθεί 
αν παρθούν σωστές αποφάσεις και να γί-
νει ένας σωστός σχεδιασμός για το μέλλον 
από το ίδιο το κράτος, το σχολείο, την οι-
κογένεια. Η εργασία είναι απαραίτητη στον 
άνθρωπο γιατί χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δε 
μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον του. 

Σαμψωνίδου Μιχαέλα

ΚΑΤΑΘΛΙψΗ
ςυνήθως μιλάμε για τον όρο κατάθλιψη και 
εννοούμε την κατάσταση θλίψης και μελαγ-
χολίας που διαρκεί για μικρό διάστημα. Η κλι-
νική κατάθλιψη ωστόσο επηρεάζει την καθη-
μερινότητα του ατόμου και παρεμποδίζει την 
λειτουργικότητά του. Είναι κάτι διαφορετικό 
από την απλή θλίψη και θεραπεύεται με τη 
βοήθεια ειδικού, μέσω ψυχοθεραπείας και 
ίσως με την χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμά-
κων. Οι παράγοντες που μπορεί να προκαλέ-
σουν κατάθλιψη ποικίλουν (π. χ. σημαντικές 
απώλειες κ. λ. π. ). Μερικά από τα συμπτώ-
ματα μπορεί να είναι θλίψη, αναστάτωση του 
ύπνου ή της όρεξης για φαγητό, εσωτερική 
παράλυση, κούραση, πονοκέφαλος, έλλειψη 
ευχαρίστησης, ή ακόμη και σκέψεις θανάτου 
και αυτοκτονίας. Φυσικά έχοντας κάποιο από 
τα παραπάνω συμπτώματα δε σημαίνει απα-
ραίτητα ότι πάσχουμε από κατάθλιψη. Αυτό 
το κρίνουν οι ειδικοί και πράττουν αναλόγως. 
ςτη χώρα μας έχει αυξηθεί αρκετά ο αριθμός 
των ατόμων που παρουσιάζουν κατάθλιψη. 
Κυρίως αυτοί που πλήττονται είναι άτομα που 
συχνά αντιμετωπίζουν οικονομικά, εργασιακά 
κοινωνικά και ψυχικά προβλήματα. Πολλοί 
από αυτούς είτε δεν έχουν την οικονομική 
άνεση να απευθυνθούν σε ειδικούς είτε φο-
βούνται τον οικονομικό στιγματισμό!!!!!!!!!!. 

Βίκη Πατίκα

FACEBOOK
Το facebook είναι ένας χώρος στο internet 
όπου οι άνθρωποι μπορούν να συνομιλούν 
μεταξύ τους, να δημοσιεύουν φωτογραφί-
ες,να μοιράζονται τα ενδιαφέροντά τους, να 
ενημερώνονται. Μέχρι εδώ όλα ακούγονται 
όμορφα και απλά. ςτην πραγματικότητα 
όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. 
Το facebook είναι ένας ηλεκτρονικός κόσμος, 
που όπως και ο πραγματικός, δεν είναι κα-
θόλου ασφαλής. Όταν κάποιος «ανεβάζει» 
προσωπικά δεδομένα στο facebook, αυτά 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιον-
δήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι είναι 
πολύ εύκολο να πέσει κανείς θύμα απάτης 
και σε χειρότερες περιπτώσεις να κακοποιη-
θεί, να μπλέξει με ναρκωτικά ή ακόμη και να 
οδηγηθεί στην αυτοκτονία. 
ςτις μέρες μας, όποιον νέο και να ρωτήσεις 
τι κάνει στον ελεύθερο του χρόνο θα σου 
απαντήσει: «μπαίνω στο facebook». 
Όμως κατά τη γνώμη μου ο λόγος για τον 
οποίο συμβαίνει αυτό, είναι όχι επειδή οι 
νέοι «χρειάζονται» το facebook αλλά επειδή 
αυτό είναι η μόδα της εποχής. 
Γενικά πιστεύω πως δεν υπάρχει λόγος να 
έχει κανείς facebook, όμως αν έχει, θα πρέ-
πει να γνωρίζει τους κινδύνους που υπάρ-
χουν και να ξέρει πώς να τους αντιμετωπί-
ζει. 

Μπουσνάκη Μάγδα

ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΑΣ…
Η φιλία είναι μία ανθρώπινη σχέση που την 
διακρίνει η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός και η 
ειλικρίνεια. 
Η φιλία είναι μια ιερή και πολύ σημαντική 
για το ανθρώπινο είδος, σχέση. Τι θα είναι 
αυτό όμως που θα καταφέρει να την διατη-
ρήσει; Για να καταφέρει κάποιος να πετύχει 
παντοτινή φιλία, χρειάζεται να επιστρατεύσει 
όλη του την ευφυΐα, όλη του την ενεργητι-
κότητα, όλη του την καλοσύνη, όλη του την 
ανεκτικότητα, όλη του την πνευματικότητα. 
Γιατί φίλος είναι εκείνος που θα σου συμπα-
ρασταθεί στις δύσκολες στιγμές και θα χαρεί 
πιο πολύ από εσένα, επειδή μόνο και μόνο 
θα σου έχει συμβεί κάτι καλό, που θα παρα-
μελήσει τα θέλω και τα μη και θα είναι σε 
ετοιμότητα για να κάνει τα πάντα έτσι ώστε 
να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του φίλου του 
και τόσα άλλα που σου «απαγορεύουν» να 
χαλάσεις τέτοιες φιλίες που αποτελούνται 
από ανθρώπους-διαμάντια. 
Πού να βρεθούν όμως τέτοιοι φίλοι και αν 
τελικά σταθούμε τυχεροί και τους βρούμε 
είμαστε άξιοι να τους κρατήσουμε ή θα τους 
απογοητεύσουμε με αποτέλεσμα να τους χά-
σουμε; Η δυσκολία της σημερινής εποχής, η 
ζήλια και ο φθόνος μας δυσκολεύει να δια-
τηρήσουμε την πολύτιμη αυτή σχέση και δεν 
μας επιτρέπει να γίνουμε και εμείς οι ίδιοι 
καλοί φίλοι, λόγω των πειρασμών και του 
εγωισμού που μας κυριεύει. 
Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις αλη-
θινής και παντοτινής φιλίας που διατηρού-
νται μέχρι σήμερα από τα σχολικά χρόνια, 
πράγμα που σημαίνει ότι το σχολείο μπορεί 
να συμβάλει θετικά σε σχέσεις φιλίας, αλλά 
δυστυχώς και αρνητικά γιατί από εκεί γεν-
νιούνται οι επιρροές που οδηγούν σε κάτι 
όμορφο αλλά και εκείνες, που οδηγούν σε 
κακά και στην χειρότερη περίπτωση σε κα-
ταστρεπτικά αποτελέσματα. 

Νταμπίζα Δήμητρα

… ΣΤΗ ΡΩΓΜΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ!!!!!
Εδώ και λίγες μέρες μετά το φοβερό σεισμό 
στην Ιαπωνία. Ανοίγοντας την τηλεόραση 
παρακολουθούσα δημοσιογράφους και επι-
στήμονες να αναλύουν το ενδεχόμενο να 
επηρεάσουν οι εκρήξεις από το εργοστάσιο 
πυρηνικής ενεργείας στη Φουκοσίμα. Την 
Ευρώπη και κατ’επέκταση την Ελλάδα!!!! 
ςτην αρχή θύμωσα σκεπτόμενος τον εγωι-
σμό που μας έχει καλύψει όλους. Βλέπω τα 
συντρίμμια από τα σπίτια από δουλειές από 
ανθρώπινες ζωές από μαμάδες να ψάχνουν 
να βρουν τα παιδιά τους, παιδία να προσπα-
θούν να βρουν τους γονείς τους και στενα-
χωριέμαι. Ναι, ωραία θέλω και εγώ να μάθω 
για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος αλλά 
ο πανικός της άγνοιας μας μάς κάνει τόσο 
μεγάλους εγωιστές. 
Μιλάω για εγωισμό και στο μυαλό μου έρχε-
ται ο θάνατος του Μανώλη ρασούλη που βέ-
βαια με όχι με τόσο μεγάλη βαρύτητα με το 
σεισμό στην Ιαπωνία αλλά και αυτό νομίζω 
συνδέεται με το πώς βλέπουμε τα πράματα. 
Ενώ ακούγαμε “Πότε Βούδας πότε Κούδας” 
και “Αχ, Ελλάδα σ’ αγαπώ” ο ρασούλης έχει 
φύγει μοναχός του σε ένα διαμέρισμα στην 
Θεσ/νίκη “εδώ στη ρωγμή του δρόμου”. 

Προβελεγκιάδης Αλέξανδρος

ΤΣΟΥΝΑΜΙ
Το τσουνάμι είναι θαλάσσιο φαινόμενο, που 
δημιουργείται κατά την απότομη μετατόπιση 
μεγάλων ποσοτήτων νερού, σε ένα υδάτινο 
σχηματισμό, όπως ένας ωκεανός, μια θά-
λασσα, μια λίμνη ή ένα φιόρδ. Το τσουνάμι 
εκδηλώνεται ως κύματα, τα οποία στα βαθιά 
νερά των ωκεανών (μέσο βάθος 4500 μέτρα) 
οδεύουν με ταχύτητα 210 μέτρων/δευτερό-
λεπτο ή 756 χιλιομέτρων/ώρα (παραπάνω 
από το μισό της ταχύτητας του ήχου, στην 
ατμόσφαιρα της Γης). Διαδίδονται με μέτω-
πα κυμάτων, που μπορούν, να πλησιάσουν 
σε πλάτος, ακόμα και τη γήινη περίμετρο κι 
οδεύουν με σύνηθες μήκος κύματος της τά-
ξης των 50-400 χιλιομέτρων και ύψος, που 
κυμαίνεται, συνήθως, από μερικά εκατοστά, 
έως 1 με 2 μέτρα το πολύ, όταν βρίσκονται 
κοντύτερα στην εστία δημιουργίας τους. 
Φτάνοντας σε ρηχά νερά χάνουν την τα-
χύτητά τους, έως και 20 φορές, αρχικά στο 
μπροστινό τους μέτωπο, αυτό που φτάνει 
πρώτο στα ρηχά, και έτσι το μήκος τους μι-
κραίνει, καθώς το πίσω μέρος του κύματος 
ταξιδεύει ακόμη, με σχετικά μεγαλύτερη τα-
χύτητα. Καθώς το μήκος του κύματος ενός 
τσουνάμι αλλάζει σταδιακά, ακολουθώντας 
τη μεταβολή της μέσης ταχύτητάς του, σύμ-
φωνα με το βάθος της θάλασσας που δια-
τρέχει, η ορμή του διατηρείται, (θεωρώντας 
προσεγγιστικά πως δεν εξαπλώνεται και κατά 
πλάτος) με αντίστοιχη μεταβολή του ύψους 
του και είναι ο λόγος, για τον οποίο γίνεται 
καταστρεπτικό φθάνοντας στις ακτές, όπου 
κερδίζει σε ύψος. Η αρχική απότομη μετα-
τόπιση του νερού, που προκαλεί τη γένεση 

ενός τσουνάμι, μπορεί να είναι αποτέλεσμα 
σεισμού, κυρίως υποθαλάσσιου, που προ-
καλεί κατακόρυφη ανάταξη του βυθού, πα-
ραθαλάσσιας κατάρρευσης βουνοπλαγιάς ή 
ηφαιστείου, υποβρύχιας ηφαιστειακής έκρη-
ξης ή πτώσης ικανού μεγέθους ουράνιου σώ-
ματος στη θάλασσα. Ενώ σε βαθιά νερά το 
τσουνάμι, λόγω των χαρακτηριστικών του 
εκεί, δεν θεωρείται σοβαρός κίνδυνος για τις 
πλέουσες κατασκευές, φτάνοντας στις ακτές 
έχει ιδιαίτερα καταστρεπτικές συνέπειες. 
 To τσουνάμι και τις καταστροφικές του επι-
πτώσεις το παρακολουθήσαμε πρόσφατα με 
κομμένη την ανάσα στην Ιαπωνία αλλά και 
πριν από μερικά χρόνια στην Ινδονησία. Και 
στις δυο περιπτώσεις οι νεκροί ήταν χιλιά-
δες και οι υλικές ζημιές ανυπολόγιστες. Η 
Ιαπωνία είναι η χώρα με την μεγαλύτερη 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και όλοι λένε πως 
κανένας δεν μπορεί να τα βάλει μαζί της. 
ΜΟΝΟ η ΦυςΗ. Ό,τι και αν κάνουμε εμείς 
οι άνθρωποι, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να 
τα βάλουμε με την φύση,γιατί αυτή έχει την 
δύναμη που εμείς οι άνθρωποι δεν θα απο-
κτήσουμε ποτέ !!!!!!!!!!

Πατσιαβάς Οδυσσέας

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ Inkas ΑΠΟ 
ΤΟΝ FrancIsco PIzarro                                                                                   

Το έτος 1538 μΧ, εποχή που η Ελλάδα είχε 
ήδη καταληφθεί από του Οθωμανούς, σε 
άλλα μέρη της γης διαδραματίζονταν εξ ίσου 
σημαντικά ιστορικά γεγονότα, τα οποία δυ-
στυχώς δεν διδάσκονται στα Ελληνικά σχο-
λεία αλλά και η ευρύτερα ‘’ενημερωμένη’’ 
κοινή γνώμη μάλλον τα αγνοεί. Ευτυχώς 
υπάρχει το History Channel και μας τα υπεν-
θυμίζει. Ο όρος Ιndians (‘’Iνδιάνοι’’) δεν 
χρησιμοποιείται πλέον στην Αμερική, γιατί 
σημαίνει Ινδοί. Οι γνωστοί από τα καουμπό-
ϋκα έργα ‘’Ινδιάνοι’’ των ΗΠΑ (Πχ Navajo, 
Sioux, κλπ) και του Καναδά (Mοϊκανοί, Μο-
χώκ) αποκαλούνται Native Americans (=αυ-
τόχθονες Αμερικανοί) ενώ οι αυτόχθονες της 
Νοτίου Αμερικής αποκαλούνται με τα επιμέ-
ρους ονόματά τους Πχ Inkas, Aztecks κλπ. 
 
Το έτος λοιπόν 1538 μΧ, ο Ισπανός θαλασ-
σοπόρος και στρατιωτικός Francisco Pizarro 
κατέλαβε με 300 άνδρες κάποιες περιοχές 
του Περού και κατάφερε να συλλάβει τον 
Αυτοκράτορα των αυτοχθόνων Inkas, τον 
Atahuallpa (Αταουάλπα) με σκοπό να δια-
πραγματευθεί την δήθεν ανταλλαγή του 
με λύτρα σε χρυσάφι. Ατυχώς όμως για 
τον Pizarro, η απαγωγή έγινε αντιληπτή 
από τις διάφορες φυλές Ιnkas οι οποίοι συ-
γκεντρώθηκαν και σχεδόν περικύκλωσαν 
την ομάδα του. υπολογίζονταν σε 40.000- 
80.000 πολεμιστές Inkas. Οι πολεμιστές 
αυτοί στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα Κα-
χαμάρκα (Cajamarca). O αυτοκράτωρ λοι-
πόν Atahuallpa, έστειλε από τη φυλακή με 
απεσταλμένο, την εντολή στους στρατηγούς 
του, να ικανοποιηθεί το αίτημα του Pizarro 
για λύτρα σε χρυσό, αλλά παράλληλα κάνο-
ντας χρήση των μυστικών της γλώσσας του 
έστειλε και κρυφή εντολή να είναι έτοιμοι 
για επίθεση όταν δώσει την εντολή. Έτσι τη-
ρήθηκε μια εκεχειρία εν αναμονή της παρά-
δοσης των λύτρων. Οι εβδομάδες πέρασαν 
και ο Pizarro δεν έχασε την ευκαιρία. Έκανε 
παρέα με τον Atahuallpa και τον έμαθε Ισπα-
νικά και σκάκι!!! ςτο μεταξύ ο αδελφός του 
Atahuallpa, ο Uaspa (Oυάσπα) διεκδικητής 
του Θρόνου άρχισε να δραστηριοποιείται. 

 
ςτο μετα-
ξύ ιθαγε-
νείς Inkas 
άρχ ισαν 
να κατα-
φθάνουν 
στον κα-
τ α υ λ ι -
σμό των 
Ισπανών 
είτε με τα 
πόδια είτε 
με φορ-
τ ω μ έ ν α 
λάμα του 
Π ε ρ ο ύ , 

κουβαλώντας σκεύη από ασήμι και χρυ-
σάφι ατελείωτο!!!!! Εκεί τα λάφυρα κατα-
γράφηκαν λεπτομερώς, αλλά και πολλά 
εκλάπησαν συστηματικά τη νύχτα από τους 
φρουρούς. ςτο μεταξύ ένας στρατηγός 
του Pizarro, ο Almagno (Αλμάνιο) απαίτη-
σε μερίδιο από το χρυσάφι για τους άνδρες 
του. Τελικά συγκεντρώθηκαν 30 τόνοι (!!!) 
χρυσάφι και ασήμι σε σκεύη και κοσμήμα-
τα, και οι Ισπανοί ΔυςΤυΧώς τα έλιωσαν 
για να τα μετατρέψουν σε ράβδους χρυ-
σού και ασημιού, ένα από τα μεγαλύτερα 
πολιτιστικά εγκλήματα όλων των εποχών. 
 
Έγινε κάποια κατανομή των λύτρων και 
κρατήθηκε σημαντική ποσότητα για το Βασι-

λιά της Ισπανίας. Ο Pizarro κράτησε για ‘’την 
πάρτη του’’ 250 κιλά χρυσάφι και 250 κιλά 
ασήμι και επί πλέον το ΧρυςΟ ΚΑΘΙςΜΑ του 
αυτοκράτορα Atahuallpa!!! Οι Ισπανοί εξα-
κολουθούσαν να είναι περικυκλωμένοι από 
80.000 πολεμιστές Inkas πού δεν τολμού-
σαν να επιτεθούν γιατί ήταν αιχμάλωτος 
ο αυτοκράτορας τους και φοβούνταν μή-
πως εκτελεσθεί. Η αναλογία Ισπανών προς 
Inkas ήταν περίπου 1: 250 με τη διαφορά 
ότι οι Ισπανοί είχαν και πυροβόλα όπλα.  
 
ςτο μεταξύ οι Ισπανοί άρχισαν να υποψιάζο-
νται σωστά ότι τα στρατεύματα του Atahuallpa 
δεν τον υπακούνε πλέον, και ο Pizarro κα-
τηγόρησε τον αυτοκράτορα για συνωμοσία. 
Τον πέρασε από ‘’στημένη’’ δίκη με μονα-
χούς δικα-
στές και τον 
καταδίκασε 
να πεθάνει 
στην πυρά. 
Αποφασίζουν 
λοιπόν οι 
Ισπανοί να 
σκοτώσουν 
τον Atahuallpa, ο οποίος εκλιπαρεί να τον 
σκοτώσουν με σπαθί, διότι κατά την ιερά 
παράδοση των Inkas, πίστευαν ότι με την 
πυρά θα έχανε την μετά θάνατο ζωή. Τελικά 
οι Ισπανοί έκαψαν ζωντανό τον Atahuallpa 
το ςάββατο 26 (μήνας?) του 1533 μΧ. Οι 
40.000-80.000 πολεμιστές Inkas έμαθαν 
τη θανάτωση του αυτοκράτορα τους και 
άρχισαν να περικυκλώνουν τους λιγοστούς 
Ισπανούς του Pizarro (περίπου 300). Άρ-
χισε επίθεση στη θέση των Ισπανών από 
τους Ιnkas αλλά λόγω της υπεροπλίας, 
και λόγω καλής οχυρωματικής θέσης των 
Ισπανών, οι επιτιθέμενοι Inkas αποδεκα-
τίστηκαν. υπολογίζεται ότι - κατ’ αναλογία 
- κάθε Ισπανός σκότωσε 48 Inkas. ςκοτώ-
θηκαν πάνω από 15.000 Inkas!!! Αρκετοί 
άλλοι Inkas στασίασαν και δεν υπάκουσαν 
στους στρατηγούς του Atahuallpa. H κατάρ-
ρευση - στην ιστορία - ακολουθείται πάντα 
από διχόνοια. Εκτός από τον αδερφό του 
Atahuallpa πού διεκδικούσε το θρόνο, ‘’σή-
κωσαν κεφάλι’’ και άλλοι αρχηγοί φυλών. 
 
Ο Pizarro κινήθηκε γρήγορα και ήρθε σε 
επαφή με φυλές Inkas και τελικά ανακή-
ρυξε νέο αυτοκράτορα ένα φύλαρχο με 
το όνομα Tupak Αmaru. Παράλληλα όρισε 
σαν νέα πρωτεύουσα την πόλη Cusco ιερή 
πόλη των Inkas. Εκεί οι κάτοικοι Inkas 
υποδέχθηκαν τον Pizarro σαν ελευθερωτή 
(προφανώς τους είχε υποτάξει προγενέ-
στερα ο Atahuallpa). Έτσι άλλες εθνότη-
τες κατακτημένες από τους Inkas υπό τον 
Atahuallpa παλαιότερα, εξεγέρθηκαν και 
υποτάχθηκαν με χαρά πλέον στους Ισπα-
νούς του Pizarro. Όμως σύντομα συνέβη 
κάτι αναπάντεχο. Ο νέος αυτοκράτωρ Tupak 
Amaru (*) δηλητηριάστηκε και πέθανε. 

Ο Μuco 
I n k a 
έ ν α ς 
νεαρός 
οπλαρ-
χ η -
γός 18 
ε τ ώ ν , 
φ α ν α -
τ ι κ ό ς 
εχθρός 

του atahuallpa, ο οποίος κρυβόταν κάποια 
χρόνια καταδιωκόμενος, ορίστηκε από τους 
Ισπανούς ως νέος αυτοκράτωρ και συνερ-
γάστηκε πλήρως (μαριονέτα αυτοκράτωρ). 
ςτις 15 Νοεμβρίου 1533 οι Ισπανοί εισήλθαν 
στην πόλη Cusco πρωτεύουσα των Inkas. 
O Francisco Pizarro έστειλε επιστολή στον 
βασιλιά της Ισπανίας και έγραψε «Απο-
στέλλω χρυσό και ασήμι. Εισήλθα εις 
cusco. Πολύ πλούσια και μεγάλη πόλη. 
Η λέξη σημαίνει Ο Ομφαλός της Γης». 
ςτο Cusco πλέον οι Ισπανοί οργιάζουν. Κλέ-
βουν χρυσάφι και άλλα αγαθά, βασανίζουν, 
βιάζουν σωρηδόν ιθαγενείς γυναίκες, και η 
διαφθορά εξαπλώνεται ραγδαία. Όλως πα-
ραδόξως όμως ο Βασιλιάς της Ισπανίας απα-
ντά ως εξής: «Μας δυσαρέστησε ο θάνατος 
του Αταουάλπα!!!» και βέβαια στην Ισπανία 
επικρατεί αναβρασμός από το ατέλειωτο 
χρυσάφι πού ανακαλύφθηκε και απεστάλη. 
 
ςτο μεταξύ οι γυναίκες Inkas αρχίζουν να 
γεννούν παιδιά των Ισπανών από τους βια-
σμούς και η πόλη γεμίζει μιγάδες στο χρώ-
μα. Οι λοιμώδεις ασθένειες πού μέχρι τότε 
ήταν άγνωστες στην Αμερική εξαπλώνονται 
και αποδεκατίζουν τους Inkas πού δεν εί-
χαν αντισώματα προς αυτές (ευλογιά, ιλα-
ρά, σύφιλη, κλπ). ςαν να μην έφταναν 
όλα αυτά ξέσπασε και εμφύλιος πόλεμος 
ανάμεσα σε διάφορες φυλές των Inkas. 
Έτσι ο τυχοδιώκτης και αιμοσταγής δολοφό-
νος Pizarro κατάφερε να εδραιώσει την ισχύ 

ΤΑ  Κ. Α. Θ. Α. Ρ. Μ. Α. Τ. Α.  ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟψΕΙΣ ΤΟΥΣ
ζητήσαμε από συντάκτες και συμμαθητές μας, να επιλέξουν ελεύθερα ένα θέμα και σας  το παρουσιάζουμε.
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του με μόλις 300 άνδρες και να καταργήσει 
μια τεράστια αυτοκρατορία χιλιάδων Inkas, 
χρησιμοποιώντας κλασσικές διπλωματικές 
μεθόδους (‘’διαίρει και βασίλευε’’ κλπ). ςε 
λίγο ο Pizarro ίδρυσε την νέα πρωτεύουσα 
Lima του Peru η οποία εξακολουθεί να είναι 
και σήμερα, παράλληλα δε καθόρισε και τα 
σημερινά σύνορα του Περού. Ουδέποτε επέ-
στρεψε στην Ισπανία και έζησε πλουσιοπά-
ροχα μέχρι τα 60 του χρόνια οπότε και πέθα-
νε με το χαρακτηριστικό επίθετο costicador. 
Tα τελευταία 100 χρόνια έχουν γίνει χιλιά-
δες αρχαιολογικές ανασκαφές στο Περού και 
έχουν ανακαλυφθεί κτίσματα και αντικείμε-
να του Πολιτισμού των Inkas υπέρτατης αξί-
ας. H γνωστή πόλη Machu Pitchu σε μεγάλο 
υψόμετρο των Άνδεων, έχει πολυγωνικό σύ-
στημα τοιχοποιίας, ίδιο με αυτό της Αρχαίας 
Κασσώπης και του Νεκρομαντείου Πρέβε-
ζας, λες και συνεννοήθηκαν οι δύο Πολιτι-
σμοί μεταξύ τους (Ελληνικός – Inkas). Tο 
Machu Pitchu καταπλήσσει τους επισκέπτες 
και οι Αμερικανικές Αρχαιολογικές υπηρε-

σίες εγκατέ-
λειψαν την 
Ευρώπη και 
ασχολούνται 
πλέον με 
τους Πολι-
τισμούς των 
Ιnkas και 
των Αζτέκων 
στο Μεξικό, 
ο δε τοπικός 
αρχα ι ο λο -
γικός του-
ρισμός με 
κύριους πε-
λάτες τους 
Αμερικανούς 
συναγων ί -

ζεται πλέον τον αρχαιολογικό τουρισμό της 
Ελλάδας, της Ισπανίας και της Τουρκίας.  
(*) ςημειώνεται ότι παλαιότερα υπήρχε στο 
Περού μια Επαναστατική Οργάνωση Μαο-
ϊκών Ανταρτών με το όνομα Τουπαμάρος. 
Πήρε το όνομά της από το όνομα του Tupak 
amaru. H οργάνωση αυτή του Περού εξαρ-
θρώθηκε τη δεκαετία του 90 και ο αρχηγός 
της καταδικάσθηκε σε ποινή ισόβιας κάθειρ-
ξης για τρομοκρατία.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ςτις μέρες μας το ελληνικό πρωτάθλημα πα-
σχίζει από πολλούς παράγοντες που αλλά-
ζουν την γενική εικόνα τους. Μερικοί από 
αυτοί είναι η διαιτησία η οποία επηρεάζει 
υπερβολικά τις ομάδες του πρωταθλήματος 
μας και πολλές φορές την αναγκάζει να βγει 
εκτός στόχων. 
 Άλλος παράγοντες είναι ο χουλιγκανισμός 
τον οποίο τον αντιμετωπίζουν πολλές ομά-
δες στην χώρα μας όπως ο Πάοκ, ο Άρης, 
ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Αυτοί 
οι παράγοντες κάνουν το ελληνικό πρωτά-
θλημα ένα από τα χειρότερα του κόσμου, 
κάτι που εμποδίζει στο να γίνουν ακριβές 
μεταγραφές και να έχει διασημότητα. Αν 
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, το ελληνικό 
πρωτάθλημα θα γίνει ένας πόλος έλξης για 
τους καλύτερους ποδοσφαιριστές και ταυτό-
χρονα ένα καλό παράδειγμα για τις υπόλοι-
πες χώρες. !!!!!!!

Μπαντάς Νίκος

ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 Τις τελευταίες βδομάδες, έχουμε 
γίνει μάρτυρες βίαιων επεισοδίων 
στον αθλητισμό. ςυγκεκριμένα 
στην Αθήνα πριν από 3 εβδομά-
δες στον αγώνα που διεξάχθηκε 
ανάμεσα στον Ολυμπιακό και 
στον Παναθηναϊκό και την προ-
ηγούμενη βδομάδα στον αγώνα 
Άρη-Ηρακλή παρατηρήθηκαν 
επεισόδια.
ςτον αγώνα του Ολυμπιακού οι 
οπαδοί του μπήκαν στον αγωνι-
στικό χώρο και επιτέθηκαν αρ-
χικά στους παίκτες τους παίκτες 
της αντίπαλης ομάδας. ςτον άλλο 
αγώνα οι οπαδοί του Άρη και στη 
συνέχεια υπήρχαν συμπλοκές με 
την αστυνομία στους γειτονικούς 
δρόμους.
 To πρωτότυπο και ανησυχητικό 
σε αυτά τα φαινόμενα είναι ότι οι 
οπαδοί στράφηκαν εναντία των 
παικτών, οι οποίοι είναι επαγγελ-
ματίες και δεν πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται με τέτοιο τρόπο. Αυτά 
τα φαινόμενα είναι αρνητικά και 
απαράδεκτα για τον αθλητισμό, 
γιατί μπορούν να στερήσουν τις 
ζωές των ανθρώπων
ή να δημιουργήσει σοβαρά προ-
βλήματα. Είναι φανερό ότι η βία 
θα πρέπει να σταματήσει με την 
επέμβαση του κράτους, δηλαδή 
θα πρέπει να εφαρμοστούν κά-
ποια μέτρα και να θεσπιστούν 
νόμοι που θα επιβάλλουν αυστη-
ρές κυρώσεις στους οπαδούς και 
τις ομάδες 
 Επιτέλους πρέπει να σταματήσει 
αυτή η κατάσταση για να απο-
λαμβάνουν το αγαπημένο τους 
άθλημα. 

Πατενιατζής Χρήστος                        

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
ΕΝΑ ΣΚΥΛΟ

Το να διαλέγεις ένα σκύλο δεν 
είναι εύκολο.
1.Αν θέλεις ένα μεγάλο σκύλο 
είναι καλύτερα  να έχεις ένα με-
γάλο σπίτι με αυλή
2. Άμα έχεις διαμέρισμα είναι 
καλύτερο να πάρεις μικρό σκύ-
λο επειδή τα μεγάλα χρειάζο-
νται ένα μεγάλο χώρο για να 
τρέχουν και να παίζουν.
3. Πριν αγοράσεις σκύλο σκέψου τι ράτσα 
θέλεις.
4. Όταν δεις έναν σκύλο που σου αρέσει 
πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ακριβός πε-
ρίμενε και ψάξε λίγο ακόμη για να βρεις μία 
καλύτερη τιμή.
5. Το ποιο σημαντικό από όλα είναι όταν πά-
ρεις τον σκύλο σου και το φέρεις σπίτι σου. 
Παίξε μαζί του για να  μην φοβάται και τότε 
θα αρχίσει μια καλή σχέση με εσένα και τον 
καινούργιο σου φίλο

Πέτκωφ Πέτρος

 ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
 Κάποτε σε ένα χωριό της βόρειας Αμερικής 
ζούσε ο Μπέγκλ με τον ένα από τους δύο 

αδερφούς του (τον Ντάνιελ ) και τον πατέρα 
του. Ο δεύτερος αδερφός του είχε εξοριστεί 
από το χωριό διότι σκότωσε έναν άνθρωπο. Η 
οικογένεια του, κρατούσε ένα μεγάλο μυστικό 
εδώ και πολλά χρόνια. Το μυστικό αυτό αφο-
ρούσε τον μύθο για το νερό της αθανασίας.
 Οι Τσερόκι μια ινδιάνικη φυλή που κυνη-
γούσε εδώ και πολλά χρόνια τον μύθο για το 
νερό της αθανασίας επιτέθηκαν στο χωριό του 
Μπέγκλ για να μαζέψουν πληροφορίες για το 
νερό της αθανασίας. Πρώτα απ’όλα έκαψαν 
όλα τα σπίτια του χωριού και στη συνέχεια 
ρώτησαν όλους τους κατοίκους για να μά-
θουν πληροφορίες για το νερό της αθανασίας. 
Όποιος δεν έδινε πληροφορίες τον σκότωναν 
επιτόπου. Μόλις ήρθε η σειρά του Μαξ ( ο 
μπαμπάς του Μπέγκλ ) όπως ήταν φυσιολο-
γικό αρνήθηκε να δώσει πληροφορίες και ενώ 

ένας ινδιάνος ήταν έτοιμος να τον σκοτώσει ο 
Ντάνιελ έκανε το μοιραίο λάθος• φανέρωσε το 
μυστικό που κρατούσε η οικογένεια του εδώ 
και πολλούς αιώνες. 
Oι Ινδιάνοι παραξενεύτηκαν με τα λόγια του 
Ντανιέλ και σταμάτησαν αμέσως την εκτέλεση 
του Μαξ. Ο αρχηγός των Τσερόκι κατευθύν-
θηκε προς το μέρος του Ντάνιελ και του ζήτη-
σε πληροφορίες. Ο Ντάνιελ του ζήτησε 3 μέ-
ρες για να του φέρει μπροστά του το νερό της 
αθανασίας. Ο Ατσόα ( το όνομα του αρχηγού 
των Τσερόκι) δέχτηκε την πρόταση του.
 Την επόμενη κιόλας μέρα ο Ντάνιελ ξεκί-
νησε μαζί με δυο Ινδιάνους για να ψάξει, 
να βρει και να δώσει το νερό της αθανασίας 
στον Ατσόα. (συνεχίζεται....)

Μπεγκλής Γιάννης,
Πατσιαβάς Οδυσσέας

Η περίοδος της Μ. Τεσσαρακοστής του Πάσχα ομολογου-
μένως είναι η κατεξοχήν περίοδος των πνευματικών εν 
Χριστώ αγώνων μας. Όλοι οι χριστιανοί, όλοι οι πιστοί, 
όλα τα μέλη της Εκκλησίας, ύστερα από γενικευμένο χα-
λάρωμα της υπόλοιπης ζωής μας, βάζουμε τα δυνατά μας, 
συγκεντρώνουμε τις δυνάμεις μας και ξεκινάμε μία αγω-
νιστική πορεία 7 εβδομάδων δηλαδή 50ημερών. ςήμερα 
είμαστε « προ των θυρών της Μ. Εβδομάδας.»
Θα μπορούσαμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η Μ. Εβδομά-
δα ελάχιστες τις ψυχές ανθρώπων αφήνει ασυγκίνητες.. 
Το μεγάλο πλήθος ανθρώπων(των Ελλήνων), αυτές τις 
μέρες της Μ. Εβδομάδας κατακλύζουν τους ναούς με τη 
«ςύνοψη» στο χέρι να σιγοψάλλουν μαζί με τους ψάλτες 
τους ύμνους των ιερών κατανυκτικών ακολουθιών.
Αναμφίβολα, αυτές τις άγιες ημέρες της Μ. Εβδομάδας η 
ψυχή κάθε ορθόδοξου χριστιανού κατακλύζεται από μεγά-
λα αισθήματα άγια και ιερά, και από μια ανεξήγητη καλή 
διάθεση για μετάνοια, για αλλαγή τρόπου ζωής, για να ξα-
ναβρούμε τη σχέση μας με το Θεό και το συνάνθρωπό μας, 
για προσπάθεια να ενωθούμε μυστικά με το Νυμφίο της 
Εκκλησίας μας, ώστε να «μη μείνωμεν έξω του νύμφωνος 
Χριστού». Αυτές τις άγιες μέρες όλοι έχουμε μια καλή δι-
άθεση να διορθώσουμε την πορεία της ζωής μας, να σκε-
φτούμε το Γολγοθά και να ακολουθήσουμε τα βήματα του 
Χριστού στο Πάθος. Προϋπόθεση για να γευτούμε και τη 
χαρά της ανάστασης του Κυρίου. 
Χρειάζεται όμως να αντιταχθούμε σθεναρά στον κακό μας 
εαυτό, ο οποίος με τις αδυναμίες του και τις κακές μας 
συνήθειες μας οδηγεί σε μια αγωνιστική, πνευματική χα-
λάρωση, σε μια ραθυμία. 
Για αυτό ακριβώς, από την πρώτη κιόλας Ακολου-
θία του Νυμφίου ο θεόπνευστος υμνογράφος μακαρί-
σει(καλοτυχίσει) τον «γρηγορούνται», ενώ χαρακτηρίζει 
«ανάξιο» τον «ραθυμούνται». «Μακάριος ο δούλος ον ευ-
ρήσει γρηγορούνται». Είναι γεγονός ότι χωρίς την εγρή-

γορση και τη νήψη παγώνει ο ενθουσιασμός και η θέρμη 
της ψυχής, και κάθε προσπάθεια να δημιουργήσει ο άν-
θρωπος σχέση αγάπης με τον Θεό και τον συνάνθρωπο 
του ατονεί και ίσως χάνεται.
Για αυτό, λοιπόν, η Εκκλησία μας σε αυτή τη κατανυκτική 
περίοδο της Μ. ςαρακοστής του Πάσχα και της Μ. Εβδο-
μάδας, με τις πυκνές της ακολουθίες και τα θεσπέσια τρο-
πάριά της, προσπαθεί να μας βγάλει από την πνευματική 
τεμπελιά και την ψυχική μας ραθυμία, που σαν αδύνα-
μοι άνθρωποι πολλές φορές βρισκόμαστε, δηλαδή να μας 
αφυπνίσει, για να ξυπνήσει επιτέλους η τάλαινα ψυχή μας, 
ώστε να επιθυμήσουμε μέσα από την καρδιά μας το Σω-
τήρα Χριστό.
Όταν λοιπόν συμβεί αυτή η εξωτερική μας αφύπνιση, και 
αποφασίσουμε-συμμετέχοντας ενεργά στις ιερές ακολου-
θίες της Εκκλησίας μας- «κεκαθαρμέναις διανοίαις» να 
συμπορευτούμε με το Χριστό και «συσταυρωθώμεν και 
νεκρωθώμεν δι αυτόν ταις του βίου ηδοναίς», τότε είναι 
δυνατόν -με τη χάη του Θεού βέβαια- να αλλάξουμε τρό-
πο ζωής και σκέψης ακόμα και εντός της Μ. Εβδομάδας. 
Αυτό σημαίνει άλλωστε Πάσχα (εβραϊκή λέξη που σημαί-
νει πέρασμα, διάβαση, πορεία προς τον καινούργιο κόσμο 
της Βασιλείας του Θεού κ.ο.κ), δηλαδή πέρασμα από την 
φθαρτή καθημερινότητα σε έναν «αλλότριο» τρόπο ζωής, 
πρόγευση της «όντως ζωής», πέρασμα από το ψέμα στην 
αλήθεια, από την μιζέρια και την απελπισία στην πνευματι-
κή αρχοντιά και στην αναστάσιμη ελπίδα, από την βασανι-
στική αμφιβολία και ανασφάλεια στην αναστάσιμη σιγου-
ριά και στη χειροπιαστή εν Χριστώ ανανέωση. 
Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί συνάδελφοι και γονείς των 
μαθητών μας, αγαπητοί συνοδοιπόροι αυτών των αγίων 
ημερών της Μ. Εβδομάδας, το Πάσχα δεν είναι μια απλή 
ανάμνηση ενός γεγονότος από το παρελθόν. Για τους χρι-
στιανούς, για τα πιστά μέλη της Εκκλησίας, δεν είναι γιορ-
τή μόνο για λαογραφικές εθιμικές εκδηλώσεις( για κόκκινα 

αυγά, οβελία κ.α) 
Το Πάσχα είναι μια πραγματική και χαρμόσυνη συνάντηση 
μ’ Αυτόν, που οι καρδιές τους Τον είχαν γνωρίσει και τον 
είχαν συναντήσει από καιρό, ως ζωή, ως πνευματική τρο-
φή και ως ανέσπερο Φως. Οι πιστοί, σε κάθε θ. Ευχαριστία 
βιώνουμε αυτή τη κοινωνία μαζί Του. ςε κάθε θ. λειτουρ-
γία υπάρχει μία πρόσκληση ίνα «είπωμεν, αδελφοί, και 
τοις μισούσιν ημάς συγχωρήσωμεν πάντα τη αναστάσει».
Τότε λοιπόν γιορτάζουμε αληθινή λαμπρή, όταν δείχνουμε 
έμπρακτα (βαρεθούμε τα πολλά κουφά λόγια) της αγάπην 
μας προς πάσχοντες αδελφούς μας, όταν «τολμήσουμε» 
και παραμείνουμε ενωμένοι -εάν είναι δυνατόν- ακόμη και 
με τους 
«εχθρούς» μας, όταν ανανεώσουμε με το Ανέσπερο Φως 
της Αναστάσεως την τάλαινα ψυχή μας, γευτούμε την εν 
Χριστώ σωτηρία και παραμείνουμε ενωμένοι μαζί Του δι-
αρκώς, Αναστημένοι, αιώνια νικητές και θριαμβευτές.
Πάντως, η φετινή Μ. Εβδομάδα και η Ανάσταση του Κυ-
ρίου είναι μια χρυσή ευκαιρία, προσφέρεται να κάνουμε 
όλοι μια καλή αρχή στα να υποδεχτούμε στην καρδιά και 
στη ζωή τους, ακόμη πιο αληθινά και όχι επιφανειακά και 
εθιμικά, τον σταυρωθέντα και παθόντα και αναστάντα Χρι-
στό. Άλλωστε «Εν καινότητι ζωής να περιπατήσωμεν», μας 
προτρέπει και ο απ. Παύλος.
Εγκάρδιες ειλικρινείς ευχές σε όλους σας για ΚΑλΗ ΚΑΙ Ευ-
λΟΓΗΜΕΝΗ Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΑ και ΚΑλΟ ΠΑςΧΑ, Πάσχα καινό, 
άγιον, Πάσχα μυστικόν,Πασχα Πανσεβάσμιον Πασχα μέγα, 
Πασχα των πιστών,Πασχα το πυλας ημίν του παραδείσου 
ανοίξαν,παντοτε με υγεία αισιοδοξία και οικογενειακή 
ευτυχία και βεβαία ο Πανάγαθος Θεός να βοηθήσει την 
πατρίδα μας και όλους τους Έλληνες να «βγούμε από τα 
αδιέξοδά μας»! 

ΧρΟΝΙΑ ΠΟλλΑ ΚΑΙ ΕυλΟΓΗΜΕΝΑ..
Παπαδόπουλος Αθανάσιος 

Θεολόγος-Γυμνασιάρχης

ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ
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 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΥΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

1) Πώς αισθανθήκατε όταν ήρθατε πρώτη 
φορά στο σχολείο μας για να αναλάβετε 
τα καθήκοντά σας σαν διευθυντής;
Όπως αισθάνεται κάθε νέος διευθυντής 
που αναλαμβάνει συνειδητά το δύσκο-
λο και πολυσύνδετο ρόλο της διοίκησης 
μιας σχολικής κοινότητας. Είχα άγχος και 
αγωνία. Βέβαια, όπως σας είπα και κατά 
την περσινή συνέντευξη (βλ. περσυνή 
εφημερίδα σας), στην αρχή είχα απογοη-
τευτεί από την κακή κτηριακή κατάσταση 
του σχολείου, ενός σχολείου που είχε να 
βαφτεί 8-9 χρόνια, αντιμετώπιζε σοβα-
ρό πρόβλημα αποχέτευσης, είχε απελπι-
στικές και άκρως ανθυγιεινές τουαλέτες 
μαθητών, έσταζαν τα σώματα θέρμανσης 
και έπεφταν οι λάμπες από τα φθαρμένα 
παμπάλαια φωτιστικά σώματα και άλλες 
άμεσες κτηριακές ανάγκες. Όλα αυτά και 
πολλά άλλα σήμερα, μετά από 3 χρόνια 
σκληρής και συντονισμένης δουλειάς, λύ-
θηκαν και η ικανοποίησή μου για την ου-
σιαστική κτηριακή βελτίωση του σχολείου 
είναι πολύ μεγάλη. Η πρώτη μου εντύ-
πωση λοιπόν για το κτήριο ήταν απογοη-
τευτική, αλλά δεν το έβαλα κάτω. Άλλω-
στε, «ο καλός καπετάνιος στη φουρτούνα 
φαίνεται». ςτρώθηκα στην δουλειά και 
σήμερα, τρία δημιουργικά χρόνια αργότε-
ρα απολαμβάνουμε όλοι μας ένα πλήρες 
όμορφο, ανακαινισμένο, καθαρό υγιεινό, 
πλήρης εξοπλισμένο με νέα τεχνολογικά 
μέσα, αναβαθμισμένο σχολείο.
2) ςτην αρχή το σχολείο ήταν σε απελπι-
στική κατάσταση και εξωτερικά και εσω-
τερικά. Προσπαθήσατε να το αλλάξετε. 
Νομίζετε ότι το καταφέρατε; Ήταν δύσκο-
λη προσπάθεια;
Όπως το λέτε παιδιά. Πράγματι, εσωτε-
ρικά( όχι, τόσο εξωτερικά) το σχολείο, οι 
διάδρομοι, τα γραφεία Δ/ντη κ’ Γραμμα-
τείας, οι αίθουσες καθηγητών, τα εργα-
στήρια και οι αίθουσες διδασκαλίας, αλλά 
προπάντων οι τουαλέτες, κοριτσιών και 
αγοριών στους 3 ορόφους «διψούσαν» 
για ουσιαστικές βελτιωτικές αλλαγές. Ναι, 
νομίζω ότι τα κατάφερα, βέβαια με πολύ 
κόπο και σκληρή δουλειά. Είναι μια ευ-
καιρία να το κάνω γνωστό στους αναγνώ-
στες της εφημερίδας σας, ότι τα πρώτα 
2 καλοκαίρια όταν δηλ. όλοι οι υπόλοιποι 
έκαναν θερμές διακοπές και τα μπάνια 
τους, εγώ επέβλεπα τις αλλαγές στα γρα-
φεία που ήταν από τα πρώτα έργα. Πρώτη 
φορά το λέω αυτό να σας πω την αλή-
θεια, ντρεπόμουν να το πω, για να μην 
με περάσουν γραφικό. ςας εκμυστηρεύ-
ομαι ότι στις διακοπές των πρώτων μου 
Χριστουγέννων σαν διευθυντής, δηλ. τα 
Χριστούγεννα του 2007 έκανα τον ελαιο-
χρωματιστή στις τουαλέτες και την κουζί-
να των καθηγητών, πράγματι ήταν πολύ 
δύσκολη προσπάθεια, διότι πέρα από την 
προσωπική μου επίβλεψη και εργασία 
όταν χρειάστηκε, έπρεπε να βρω τρόπο 
να πείσω τους αρμόδιους φορείς είτε να 
εντάξουν τις κτηριακές μας ανάγκες σε 
τρέχουσες εργολαβίες του Δήμου είτε να 
επιχορηγήσουν την σχολική μας επιτρο-
πή. Για το σκοπό αυτό είχα στην αρχή και 
προσωπικές επαφές με προϊσταμένους 
της Τεχν. υπηρεσίας τους οποίους πα-
ρακάλεσα προφορικά για να κάνουν και 
την γραπτή απογράφη όλων των κτηρι-
ακών αναγκών του σχολείου μας. Όταν 
σκεφτούμε ότι όλα αυτά τα έργα έγιναν 
σε μια τέτοια οικονομική συγκυρία, κυρι-
ολεκτικά στο παρά πέντε της σημερινής 
οικονομικής κρίσης, η ικανοποίησή μου 
είναι διπλή. Από τώρα και μετά θα ήταν 
πολύ δύσκολα. 
3) Ποιους τρόπους προτείνετε στους συ-
ναδέλφους καθηγητές σας για να λύνουν 
ένα πρόβλημα ανάμεσα στα παιδιά ή ακό-
μα και στους ίδιους;
 Η δουλεία ή καλύτερα το λειτούργημα 
είναι από τα πιο δύσκολα, διότι έχουμε 
να κάνουμε με παιδιά, με ψυχές και μάλι-
στα με έφηβους. Ο καθηγητής οφείλει να 
σέβεται την προσωπικότητα κάθε μαθητή 
και να προσπαθεί να τον διευκολύνει, να 
του δίνει ευκαιρίες και να εκτιμά την προ-
σπάθειά του. Βέβαια και ο μαθητής είναι 
υποχρεωμένος και πρέπει να είναι έτσι 
καλλιεργημένος από την οικογένειά του 
που να σέβεται πρώτα τον καθηγητή του 
και να πειθαρχεί στους κανόνες λειτουρ-
γίας του σχολείου που φοιτά. 
Οι καθηγητές είναι κ αυτοί άνθρωποι και 
μπορεί καμιά φορά, να είναι αυστηροί, 

απαιτητικοί και νευριασμένοι. Έτσι εν-
δεχόμενος να δημιουργηθεί κάποιο πρό-
βλημα, κάτι που οφείλουν οι μαθητές να 
υπομένουν και να υπακούν στις υποδεί-
ξεις ή στις συστάσεις των καθηγητών. 
Οπωσδήποτε δεν επιτρέπεται –στα χρόνια 
μας- ένας καθηγητής να συμπεριφέρεται 
απαξιωτικά προς τους μαθητές του, να 
εκστομίζει προσβλητικούς προς τον μα-
θητή χαρακτηρισμούς και γενικά να είναι 
απρόσιτος και υπέρμετρα αυστηρός με 
τους μαθητές του. Απεναντίας -αυτό το 
επισημαίνω συχνά στους συναδέλφους 
μου καθηγητές- οφείλει ο καθηγητής να 
είναι φιλικός, προσιτός και διαλλακτικός 
με τους μαθητές και με κάθε ευκαιρία να 
ενθαρρύνει την προσπάθεια κάθε μαθη-
τή και να τον επιβραβεύει. Κάθε μαθητής 
χαίρεται με το «ΜΠρΑΒΟ»» που του λέει 
ο δάσκαλός του. 
Τώρα, αν προς τις μεταξύ τους ενδεχό-
μενες διενέξεις ή διαφωνίες είπαμε ότι με 
λίγη καλή διάθεση και συναδελφικότητα 
αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα. ςε 
μια τέτοια περίπτωση, ο Δ/ντής πρέπει να 
απέχει και οποιαδήποτε παρατήρηση ή 
σύσταση σε καθηγητή πρέπει να γίνεται 
διακριτικά κ’ συναδελφικά. 
4) ςαν καθηγητής με ποιους τρόπους 
προσπαθείτε να δημιουργήσετε ενδιαφέ-
ρον για το μάθημά σας;
 Αυτό πρέπει να είναι το βασικότερο μέλη-
μα ενός καθηγητή. Με τα χρόνια (πείρα) 
βρίσκει ο καθηγητής ενδιαφέρον τρόπους 
διδασκαλίας να κεντρίσει το ενδιαφέρον 
των μαθητών για το μάθημά του. Το βασι-
κότερο είναι να μην κάνει το μάθημα σαν 
«αγκαρία», να μην βαριούνται οι μαθη-
τές.. Απεναντίας να λαχταρούν πότε θα 
κάνουν μάθημα και να το χαίρονται. Θα 
μπορούσε λόγου χάρη κάποιος καθηγητής 
να δοκιμάζει κατά καιρούς την ομαδοσυ-
νεργατική μέθοδο, τα παιδιά χαίρονται να 
χωρίζονται σε ομάδες, να συνεργάζονται 
και να έχουν κάποιους εκπροσώπους της 
ομάδας (αρχηγούς) να μιλάει εκ μέρος 
της ομάδας. Επίσης η χρήση του Διαδρα-
στικού πίνακα ενθουσιάζει τους μαθητές 
αφού πλέον είναι εξοικειωμένοι με τις 
νέες τεχνολογίες.
 Τώρα συγκεκριμένα για μένα σαν θεολό-
γος θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Θα 
αρκεστώ όμως στο να επισημάνω απλά 
ότι ο Θεολόγος πρέπει ν αγαπάει τα παι-
διά και να ξεπερνάει το τυπικό μέρος της 
βαθμολογίας (αξιολόγηση) στο μάθημα 
των θρησκευτικών. Να είναι φιλικός και 
πάνω από όλα ζωντανό παράδειγμα υγει-
ούς θρησκευτικής ζωής. Αφορμή και ειλι-
κρινής. Δηλαδή ο θρησκευτικός φανατι-
σμός (στο παρελθόν) έκανε κακό. Πρέπει 
πρώτα να κερδίσουμε τους μαθητές μας 
με των εν χριστώ αγάπη που τους δεί-
χνουμε καθημερινά και τον πράο χαρα-
κτήρα μας και μετά θα μπορούμε να τις 
«περασμένες» ευκολότερα τις μεγάλες και 
άκρως απαραίτητες στην εποχή μας αξίες 
του χριστιανισμού. Δυστυχώς την τελευ-
ταία δεκαετία αμφισβητείται και «συζητιέ-
ται» πολύ το μάθημα των θρησκευτικών. 
λες και για όλα τα κακά της κοινότητας 
(πατρίδα) μας φταίνε τα θρησκευτικά στα 
σχολεία. Είναι μεγάλο το θέμα. Πάντως 
πιστεύω πολύ στο ρόλο ενός θεολόγου 
καθηγητή στο σχολείο (ιδιαίτερα στο λύ-
κειο). Μπορεί αυτή να διαμορφώσει συ-
νειδήσεις και να διαπλάσει καλούς χαρα-
κτήρες.
5)Αν σας ζητούσαν να γυρίσετε το χρό-
νο πίσω και να διαλέγατε επάγγελμα ποιο 
επάγγελμα θα διαλέγατε και γιατί;
Δύσκολη ερώτηση. Μετά από 30 χρόνια 
«καριέρας» ως καθηγητής θεολόγος δεν 
νομίζω να με εκφράζει κάτι άλλο. Μάλλον 
το ίδιο επάγγελμα θα διάλεγα, διότι πέραν 
όλων των άλλων σε καταξιώνει μέσα στο 
κοινωνικό περιβάλλον που ζεις, μολονότι 
η ελληνική κοινωνία δεν έχει την καλύ-
τερη γνώμη για την παρεχόμενη παιδεία 
και για τους καθηγητές-δασκάλους. Νομί-
ζω ότι με εκφράζει το «επάγγελμα» αυτό, 
διότι έχουμε να κάνουμε με ζωντανά 
πλάσματα, με νέους, με παιδία στα οποία 
μπορείς να «προσφέρεις» αν αγαπάς την 
δουλεία σου. Αλλά και «παίρνεις» απ’ 
τα παιδιά, εάν βέβαια είσαι ανοιχτός ως 
χαρακτήρας. Αν και είναι «ψυχοφθόρα» 
δουλειά και κουραστική διότι διαρκώς 
διαβάζεις και προετοιμάζεσαι για την επό-
μενη μέρα έχει πολύ ενδιαφέρον να μα-
θαίνεις διαρκώς, να ψάχνεις και να «ψά-
χνεσαι» διαρκώς και να αναζητάς τρόπους 
βελτίωσης και ως δάσκαλος αλλά και ως 
άνθρωπος με αποτέλεσμα να γίνεσαι κάθε 
χρόνο καλύτερος. Και αυτό είναι γοητευ-

τικό διότι ο δάσκαλος (καθηγητής) πρέπει 
να είναι ζωντανό παράδειγμα στα παιδία. 
ςας ευχαριστώ, παιδιά για τις έξυπνες και 
ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που μου κάνα-
τε. Ελπίζω να σας ικανοποίησα. ςας ξανα-
θυμίζω τον πολύ περιορισμένο ελεύθερο 
χρόνο μου. Γι’ αυτό συγχωρήστε με. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΥΡΙΟ ΚΩΤΤΑ

(Ο κύριος Κώττας ήταν διευθυντής στο 
σχολείο μας από το 1997 έως το 2004)
 1) Ποιο διάστημα ήσασταν διευθυντής 
στο σχολείο μας; Το σχολείο έχει αλλάξει 
καθόλου;
  ςτο σχολείο αυτό ήρθα τον ςεπτέμβριο 
του 1997 και έφυγα τον Ιούνιο του 2004.
Από την πρώτη στιγμή που μπήκα το σχο-
λείο σας έχει αλλάξει.  Αυτό το σχολείο 

παλιά ήταν το 29ο δημοτικό. Το σημερινό 
29ο δημοτικό σχολείο χτίστηκε για να γί-
νει γυμνάσιο αλλά τελικά έγινε δημοτικό. 
Το σημερινό λύκειο και γυμνάσιο χτίστη-
καν μαζί και το λύκειο όταν πρώτοχτί-
στηκε ήταν γυμνάσιο. Χτίστηκε μετά τον 
σεισμό αλλά είχε βελτιωθεί αρκετά. Έχει 
ομορφύνει από κάθε άποψη.  
 2) Πώς νομίζετε ότι πρέπει να είναι η 
σχέση μαθητή και καθηγητή και αντί-
στροφα;
 Για να αποδώσει το σχολείο θα πρέπει 
να υπάρχει μια δεμένη σχέση μαθητή με 
καθηγητή. υπήρχαν προβλήματα μεταξύ 
καθηγητών και μαθητών. Κατά τα άλλα 
το σχολείο πήγαινε καλά. υπήρχαν και 
υπάρχουν συνάδελφοι που αγαπούν τη 
δουλειά τους. υπήρχαν ποίκιλες δραστη-
ριότητες  όπως πηγαίναμε τα παιδιά στην 
Βουλή των Ελλήνων ( τα παιδιά πάντα 
έξω από το σχολείο ήταν και είναι πολύ 
ζωηρά).
 3) Πώς κρίνετε το τωρινό σύστημα του 
υπουργείου Παιδείας ;
 Καταρχάς εμένα προσωπικά δεν με αρέ-
σουν οι γρήγορες αλλαγές. Θα ήθελα να 
κάτσουν οι πολιτικοί να σκεφτούν και να 
μην αλλάζει συνεχώς το σύστημα. Τώρα 
οι αλλαγές του λυκείου σε πρώτη φάση 
έχουν την σωστή κατεύθυνση.
Πάμε εμπρός γυρίζοντας πίσω. Κάτι άλλο 
είναι ότι προσπαθούμε να μην μπούμε στο 
πανεπιστήμιο. Εγώ προσωπικά μεγάλωσα 
σε ένα σχολείο που ήταν ανεξάρτητο από 
το να μπεις στο πανεπιστήμιο. 
4)Μπορείτε να μας διηγηθείτε ένα περι-
στατικό  που συνέβη στην αίθουσα ενώ 
διδάσκατε;
Έκανα μάθημα στην 4η τάξη γυμνασίου. 
Οι μαθητές μου μια μέρα  είχαν βάλει ένα 
καλάθι πάνω στην πόρτα με έναν σπάγκο. 
Όταν μπήκα μέσα έσπασε ο σπάγκος και 
το καλάθι με καπέλωσε. Δεν τους τιμώ-
ρησα, συνέχισα να κάνω μάθημα και στο 
τέλος μου ζήτησαν συγγνώμη.
5) Πως σας φαινόταν η παιδαγωγική με 
τις βέργες;
Πιστεύω πως αυτή η παιδαγωγική ήταν 
επιεικώς ΑΠΑρΑΔΕΚΤΗ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΥΡΙΑ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ

1)Τι θυμόσαστε από την  πρώτη σας μέρα 
στο σχολείο;
Ήταν καλό το κλίμα που υπήρχε ανάμεσα 
στους συναδέλφους καθηγητές, το επίπε-
δο και το ήθος των μαθητών.
2)Πώς αισθανθήκατε όταν μπήκατε την 
πρώτη ώρα, την πρώτη φορά στην αίθου-
σα για να διδάξετε ;
Έτρεμα διότι είχα άγχος επειδή δεν είχαμε 

κάνει καμία πρακτική πριν.
3)Πώς ήταν εκείνο τον καιρό οι σχέσεις 
σας με τους μαθητές; Οι μαθητές ήταν πιο 
ζωηροί από ότι τώρα;
Όχι, τα παιδιά σε όλες τις εποχές είναι 
τα ίδια. Οι σχέσεις μας πάντα εξαρτώνται 
από το πώς πλησιάζουμε τα παιδιά. Απο-
φεύγω εγώ συγκεκριμένα να βγάζω τα 
παιδιά έξω από την αίθουσα, 
4)Τι θα σας λείψει από το σχολείο μας 
όταν με τον καιρό φύγετε;
Θα μου λείψει η διδασκαλία, η τάξη, η 
επαφή μου με τα παιδιά και επίσης θα μου 
λείψουν και αρκετοί συνάδελφοι.
5)Μπορείτε να μας διηγηθείτε ένα περι-
στατικό  που συνέβη στην αίθουσα ενώ 
διδάσκατε;
ςτα πρώτα χρόνια θυμάμαι όταν υπηρε-
τούσα σε ένα λύκειο είχαμε μια κρίση από 
μια μαθήτρια η οποία έπασχε από ψυχο-
λογικά προβλήματα.
Ένα όμως ευχάριστο γεγονός είναι ότι φέ-

τος σε ένα τμήμα της Γ’ γυμνασίου ενώ 
εξηγούσα την αρχαία τραγωδία και το τι 
ρόλο παίζει η παρουσία του χορού στην 
ορχήστρα, όλα τα παιδιά αυθόρμητα άρ-
χισαν να απαγγέλλουν όλα μαζί το δεύτε-
ρο στάσιμο της τραγωδίας και μάλιστα με 
σοβαρότητα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ Τon 
ΚΥΡΙo ΠΑΠΑΣΤΑΐΚΟΥΔΗ

1)Τι θυμόσαστε από την  πρώτη σας μέρα 
στο σχολείο; Δεν θυμάμαι και πολλά.
2)Πώς αισθανθήκατε όταν μπήκατε την 
πρώτη ώρα, την πρώτη φορά στην αίθου-
σα για να διδάξετε ;
 Είχα πολύ άγχος.
3)Πώς ήταν εκείνο τον καιρό οι σχέσεις 
σας με τους μαθητές; Οι μαθητές ήταν πιο 
ζωηροί από ότι τώρα;
Κι φυσικά οι μαθητές τώρα είναι πιο ζω-
ηροί. Όσο περνούν τα χρόνια οι μαθητές 
ζωηρεύουν.
4)Τι θα σας λείψει από το σχολείο μας 
όταν με τον καιρό φύγετε;
 Η αίθουσα διδασκαλίας, το πρωινό μου 
ξύπνημα και πάνω απ’όλα τα παιδιά.
 5)Μπορείτε να μας διηγηθείτε ένα περι-
στατικό  που συνέβη στην αίθουσα ενώ 
διδάσκατε;
Ναι, θυμάμαι ένα παιδί που είχε σηκωθεί 
στον πίνακα και το ρώτησα πόσο κάνει 
μηδέν και μηδέν και μου είπε δύο μηδέν.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΥΡΙΑ ΜΙΛΑΠΙΔΟΥ

1)Τι θυμόσαστε από την  πρώτη σας μέρα 
στο σχολείο; Δεν θυμάμαι και πολλά.
2)Πώς αισθανθήκατε όταν μπήκατε την 
πρώτη ώρα, την πρώτη φορά στην αίθου-
σα για να διδάξετε ;
Έτρεμα πιο πολύ και από τα παιδία αλλά 
όλα πήγαν καλά.
 3)Πώς ήταν εκείνο τον καιρό οι σχέσεις 
σας με τους μαθητές; Οι μαθητές ήταν πιο 
ζωηροί από ότι τώρα;
Τα παιδιά πιστεύω είναι πάντα ίδια. Δεν 
αλλάζουν ποτέ.
4)Τι θα σας λείψει από το σχολείο μας 
όταν με τον καιρό φύγετε;
ΜΟΝΟ τα παιδιά.
5)Μπορείτε να μας διηγηθείτε ένα περι-
στατικό  που συνέβη στην αίθουσα ενώ 
διδάσκατε; Ένα άσχημο περιστατικό που 
έγινε την φετινή χρονιά ήταν ότι κάποια  
κορίτσια από την τρίτη γυμνασίου ενώ 
είναι στο ίδιο τμήμα δεν μιλούσαν κα-
θόλου. Είχαν χωριστεί σε «ομάδες». Τις 
μίλησα λίγο και τα πράγματα έχουν βελ-
τιωθεί λίγο.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ!
ΤΑ  Κ. Α. Θ. Α. Ρ. Μ. Α. Τ. Α.  ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥΣ
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Ο Ανδρέας Κάλβος (1792-1869) απο-
τελεί έναν από τους σπουδαιότερους 
Έλληνες ποιητές. Η νεοκλασικιστική του 
παιδεία και η ρομαντική του ψυχοσύνθε-
ση συμπλέκουν στην ποίηση του το δρα-
ματικό με το ειδυλλιακό, το παγανιστικό 
με το χριστιανικό, τα αρχαιοελληνικά 
πρότυπα με την σύγχρονη επαναστατική 
επικαιρότητα, τον πουριτανισμό με τον 
λανθάνοντα ερωτισμό, την αυστηρότητα, 
τη μελαγχολία, την κλασικιστική φόρμα 
με το ρομαντικό περιεχόμενο, σύζευξη 
που είναι ορατή ακόμη και στη γλώσσα 
(αρχαΐζουσα με βάση δημοτική) και στη 
μετρική (αρχαϊκή στροφή και μέτρο που 
συχνά δημιουργεί, σε δεύτερο επίπεδο, 
δεκεπεντασύλλαβους).
Βιογραφικά στοιχεία
ςύγχρονος του ςολωμού, γεννήθηκε το 
1792 στη ζάκυνθο από μητέρα αρχοντο-

πούλα (την Αν-
δριανή ρουκάνη) 
και από πατέρα 
μικροαστό και 
τυχοδιώκτη (τον 
Τζανέτο η Ιωάν-
νη Κάλβο, πρώ-
ην ανθυπολοχα-
γό του ενετικού 
μ ισθοφορικού 
στρατού). Το 
1802 ο πατέρας 
Κάλβος παίρνει 
τα δύο παιδιά 

του, τον Ανδρέα και τον κατά δύο χρόνια 
μικρότερο Νικόλαο, και εγκαταλείπει τη 
σύζυγο του για να εγκατασταθεί στο λι-
βόρνο της Ιταλίας, γεγονός που παρέχει 
στον Κάλβο δυνατότητες μόρφωσης και 
φιλομαθής καθώς είναι, πραγματοποιεί 
τις πρώτες επαφές του με τα ελληνικά 
γράμματα και την κλασική ελληνική και 
λατινική αρχαιότητα.
ςτο λιβόρνο γράφει ο Κάλβος και το 
πρώτο του έργο, τον Ύμνο στον Ναπο-
λέοντα, κείμενο προτρεπτικό αντιπολε-
μικό, που αργότερα αποκηρύσσει (κι έτσι 
γνωρίζουμε την ύπαρξη του, μιά που το 
ίδιο δεν σώζεται). Τον ίδιο χρόνο πη-
γαίνει για λίγους μήνες στην Πίζα, όπου 
εργάζεται ως γραμματέας και αμέσως 
μετά πηγαίνει στη Φλωρεντία, κέντρο 
τότε της πνευματικής ζωής και δημιουρ-
γίας. Τα δυο παιδιά μεγαλώνουν χωρίς 
οικογενειακή θαλπωρή. Η μητέρα χάνει 
τα ίχνη των παιδιών της και ο πατέρας 
εγκαταλείπει τα παιδιά ταξιδεύοντας για 
τις δουλειές του. Το 1812 σημαδεύεται 
από τον θάνατο του πατέρα του και την 
ακόμη μεγαλύτερη οικονομική κάμψη 
που γνωρίζει αλλά παράλληλα και από 
την γνωριμία του με τον Ugo Foscolo, 
τον πιο τιμημένο Ιταλό ποιητή και λόγιο 
της εποχής. Ο Foscolo θα γίνει δάσκα-
λος, καθοδηγητής και μυητής του Κάλ-
βου στον νεοκλασικισμό, στα αρχαϊκά 
πρότυπα, και στον πολιτικό φιλελευθερι-
σμό. Το 1813 ο Κάλβος, και υπό την σκιά 
του Foscolo, γράφει στα ιταλικά τις τρεις 
τραγωδίες: Θηραμένης, Δαναΐδες και 
Ιππίας. Επιπλέον ολοκληρώνει τέσσερις 
δραματικούς μονολόγους, σύμφωνα με 
τις νεοκλασικιστικές επιταγές. Ο Foscolo 
αυτοεξορίζεται στο τέλος του 1813 στη 
ζυρίχη για να αποφύγει το αυστριακό 
καθεστώς. Ο Κάλβος τον ξανασυναντά 
εκεί το 1816, όταν μαθαίνει και για το 

θάνατο της μητέρας του, γεγονός που 
τον συγκλονίζει, όπως φαίνεται στην 
ωδή του Εις θάνατον. Εν τω μεταξύ έχει 
συνθέσει, από το 1814, και την ώδή εις 
Ιονίους.
ςτα τέλη του 1816 οι δύο φίλοι κατα-
φεύγουν στην Αγγλία και η αλληλεπί-
δραση τους εξακολουθεί μέχρι τον Φε-
βρουάριο του 1817, όταν ο οξύθυμος 
και στρυφνός χαρακτήρας αμφοτέρων 
διαλύει τη φιλία τους. Ο Κάλβος εξα-
σφαλίζει τα προς το ζειν παραδίδοντας 
ιδιαίτερα μαθήματα ιταλικών και μετα-
φράζοντας στα ιταλικά και ελληνικά επί 
χρήμασι θρησκευτικά βιβλία, των οποί-
ων τον απόηχο βρίσκουμε στις ώδές του. 
ςτα 1818-19 δίνει διαλέξεις με θέμα την 
σωστή προφορά των αρχαίων, οι οποίες 
προκαλούν αίσθηση. ςυντάσσει και εκ-
δίδει μια Νεοελληνική Γραμματική, μια 
τετράτομη Μέθοδο Εκμάθησης Ιταλικών 
(στον τρίτο τόμο της οποίας τυπώνει τις 
Δαναΐδες) και ασχολείται με τη σύνταξη 
ενός αγγλοελληνικού λεξικού.
Το Μάιο του 1819 παντρεύεται την Τε-
ρέζα Τόμας η οποία πεθαίνει (πιθανότα-
τα και η κόρη που είχαν εν τω μεταξύ 
αποκτήσει) ένα χρόνο αργότερα. Αποτυ-
χημένη είναι και η ταυτόχρονη ερωτική 
του σχέση με την μαθήτρια του ςούζαν 
ριντού. Τότε πιθανολογείται και μιά από-
πειρα αυτοκτονίας του Κάλβου (περίπου 
το 1820). ςτις αρχές του 1820 εγκατα-
λείπει την Αγγλία.
Τον ςεπτέμβριο του 1820 επιστρέφει στη 
Φλωρεντία με μια μικρής διάρκειας στά-
ση στο Παρίσι. Εμπλέκεται στο κίνημα 
των Καρμπονάρων, συλλαμβάνεται και 
απελαύνεται στις 23 Απριλίου του 1821. 
Καταφεύγει στη Γενεύη, όπου περιβάλ-
λεται με αγάπη από τον φιλελληνικό κύ-
κλο. Εργάζεται και πάλι ως καθηγητής 
ξένων γλωσσών, ενώ παράλληλα ασχο-
λείται με την έκδοση ενός χειρογράφου 
της Ιλιάδας, που όμως δεν πραγματοποι-
είται. ςυγκλονισμένος και συνεπαρμένος 
από το ξέσπασμα της επανάστασης εκ-
δίδει το 1824 το πρώτο μέρος του ελ-
ληνόγλωσσου και του μόνου με υψηλή 
ποιητική αξία έργου του, τη λύρα, μια 
συλλογή 10 ωδών. Οι ωδές του σχεδόν 
αμέσως μεταφράζονται και στα γαλλικά 
και βρίσκουν ευνοϊκότατη υποδοχή. ςτις 
αρχές του 1825 ο Κάλβος μεταβαίνει στο 
Παρίσι όπου ένα χρόνο αργότερα δημο-
σιεύει ακόμη δέκα ωδές, με οικονομική 
ενίσχυση των φιλελλήνων, τα λυρικά.
ςτο τέλος του Ιουλίου του 1826 πηγαί-
νει στο Ναύπλιο. Απογοητεύεται όμως 
από την επικρατούσα διχόνοια και από 
την αδιαφορία για εκείνον και το έργο 
του. Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου 
πηγαίνει στην Κέρκυρα, όπου μέχρι το 
1827 διδάσκει στην Ιόνιο Ακαδημία. ώς 
το 1836ασχολείται με ιδιαίτερα μαθήμα-
τα, οπότε και επανατοποθετείται στην 
Ακαδημία. Το 1841 αναλαμβάνει τη δι-
εύθυνση του Κερκυραϊκού Γυμνασίου, 
παραιτείται όμως στο τέλος του χρόνου. 
Ταυτόχρονα συνεργάζεται με τοπικές 
εφημερίδες. ςτο δύστροπο του χαρα-
κτήρα του, αλλά και στο ότι ποτέ δεν 
αναγνωρίστηκε στην πατρίδα του ίσως 
οφείλεται και το ότι, παρά τη συνύπαρ-
ξη του στο νησί όλα αυτά τα χρόνια με 
τον ςολωμό, δεν φαίνεται να είχαν ποτέ 
προσωπική γνωριμία.

ςτο τέλος του 1852 ο Κάλβος αφήνει 
την Κέρκυρα και εγκαθίσταται στο Louth 
της Αγγλίας, όπου ένα χρόνο αργότερα 
παντρεύεται την Charlotte Wadans και 
διδάσκει στο παρθεναγωγείο της μέχρι 
το τέλος της ζωής του, στις 3 Νοεμβρίου 
του 1869.

Ο Κάλβος ανάμεσα σε καθαρολόγους 
και δημοτικιστές
Τα έργα του Κάλβου δέχτηκαν αρκετή 
κριτική από τις δύο επικρατούσες πα-
ρατάξεις διανοουμένων της ελληνικής 
πραγματικότητας. Οι Φαναριώτες από 
τη μία και οι Επτανήσιοι από την άλλη, 
αρνήθηκαν στις ώδές του το δικαίωμα 
πολιτογράφησης στον χώρο της ελλη-
νικής ποίησης. Ο Κάλβος γεννήθηκε 
μεν στη ζάκυνθο και γύρισε εκεί μετά 
τη συγγραφή των ώδών του, αλλά δεν 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως Επτανήσι-
ος ποιητής. Δεν ανήκει στη σχολή που 
παγιωνόταν γύρω από τον ςολωμό και 
μάλιστα κανένας λόγιος των Επτανήσων 
δεν τον θεώρησε ποτέ ως Ιόνιο ποιητή. 
Πολλοί άσκησαν κριτική στη γλώσσα που 
χρησιμοποιούσε ο Κάλβος αν και παρα-
δέχονταν την ποίηση του. Το ίδιο και οι 
Φαναριώτες. ς’ αντίθεση με τους Έλλη-
νες λόγιους, ο γαλλικός τύπος παρου-
σιαζόταν ενθουσιασμένος από τα έργα 
του Κάλβου, ο οποίος κατάφερε να πεί-
σει τους ξένους πολύ πιο εύκολα από’ τι 
τους συμπατριώτες του.
Το βιβλίο του Κάλβου ήταν ένα αποτέ-
λεσμα εργασίας γραφείου, οι ωδές του 
προορίζονταν για ανάγνωση αν και κά-
ποιες προφορικές διαδικασίες είναι εμ-
φανές. Ο Κάλβος δεν έβγαινε στους 
δρόμους και στις πλατείες όπως άλλοι 
ποιητές για να εμψυχώσει τα παλικάρια. 
Οι πολεμιστές της Ελλάδας δεν μπορού-
σαν να διαβάσουν τις ωδές του, έτσι δη-
μιουργήθηκε ένα σχήμα: ποιητής- (πο-
λεμιστής) – αναγνώστης. Τα έργα του 
ίσως και να προορίζονταν για μία ειδική 
κατηγορία αναγνωστών – τους Ευρωπαί-
ους φιλέλληνες. Η απόρριψη των έργων 
του εκ μέρους των Ελλήνων λογίων και 
ο ενθουσιασμός των ξένων μπορούν να 
ερμηνευτούν και ως αποτέλεσμα προμε-
λετημένης στρατηγικής. Μάλιστα έκδοση 
των ωδών του, του 1824, περιέχει ερ-
μηνευτικό λεξιλόγιο που ανταποκρίνε-
ται στις ανάγκες ενός ξένου με επαρκή 
αρχαιογνωσία. Έτσι ο Κάλβος διοχετεύει 
τις πατριωτικές επιταγές του ελληνικού 
Αγώνα σε ποιητικούς όρους που ανήκουν 
στην ευρωπαϊκή παιδεία. Όσο αφορά τη 
γλώσσα ο Κάλβος δεν είχε το θάρρος να 
απορρίψει την καθαρεύουσα ή τη δη-
μοτική. Η γλωσσική πολλαπλότητα της 
εποχής του περιοριζόταν σε δύο στάσεις 
που αντιπαρατάσσονταν στις ωδές του. 
Η συμβίωση της δημοτικής με την καθα-
ρεύουσα γίνεται διασταύρωση μεταξύ της 
ζωντανής φωνής της ζωής και τον κόσμο 
των βιβλίων. Όσο αφορά τη γλώσσα, ο 
Κάλβος επιχειρούσε να συνδυάσει δύο 
αντίθετες δυνάμεις όπως έκανε με τον 
μυθολογισμό και τα σύγχρονα γεγονότα 
της εποχής του, τον Δία και τον Θεό, τον 
νεοκλασικισμό και τον ρομαντισμό.
Η πρώτη νομιμοποίηση του ποιητή από 
την ελληνική πλευρά έρχεται από τον Βι-
κέλα και ολοκληρώνεται στην ομιλία του 
Παλαμά το 1889.

Εργογραφία
Ποιητικές συλλογές
1. λύρα - ώδαί Ανδρέα Κάλβου (1824)
2. λυρικά (1826)
ξενόγλωσσα έργα
1. Ιππίας (τραγωδία)
2. Θηραμένης
3. Δαναϊδες
4. Le Stagioni - Giovanni Meli
5. ώδή εις Ιονίους (1814)
6. ςχέδιο νέων αρχών των Γραμμάτων
7. Απολογία της αυτοκτονίας
8. Italian lessons in four parts (1820)
9. Έρευνα περί της φύσεως του διαφορι-
κού υπολογισμού (1827)
10. Χάριτες - αποσπάσματα, Φώσκολος 
(1846)

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ
Γεννήθηκε στη Νάξο στις 3 Δεκεμβρί-
ου 1922. Το 1935 η οικογένειά του 
έρχεται για μόνιμη εγκατάσταση στην 
Νίκαια. ςτη κατοχή αναμείχθηκε στην 
αντίσταση αλλά όταν συνελήφθη από 
τους Γερμανούς (1943) οδηγήθηκε 
και κρατήθηκε στο στρατόπεδο συ-
γκέντρωσης Μαουτχάουζεν μέχρι τις 
5 Μαΐου 1945, οπότε και απελευθερώ-
θηκε από τις συμμαχικές δυνάμεις.
Όταν γυρίζει στην Ελλάδα, οι παραστά-
σεις του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου 
Κουν, το χειμώνα του 1945-46, τον 
συναρπάζουν... «εκεί ανακάλυψα τον 
εαυτό μου και τον προορισμό μου». Αν 
και δεν ολοκλήρωσε γυμνασιακή μόρ-
φωση, έδειξε ιδιαίτερη αφοσίωση στο 
γράψιμο. Τον Καμπανέλλη ανακάλυψε 
ο Αδαμάντιος λεμός. Το πρώτο θεατρι-
κό έργο του ήταν ο Χορός πάνω στα 
στάχυα, που παρουσιάστηκε τη θερινή 
θεατρική περίοδο 1950 από τον θία-
σο λεμού στο Θέατρο «Διονύσια» της 
Καλλιθέας.
Τον Οκτώβριο του 1981 τοποθετήθηκε 
στη θέση του διευθυντή ραδιοφωνίας 
της ΕρΤ.
Από τα θεατρικά του έργα τα πλέον 
γνωστά είναι Η ςτέλλα με τα κόκκινα 
γάντια, Έβδομη μέρα της δημιουργίας, 
Η Αυλή των θαυμάτων, Ηλικία της νύ-
χτας, Παραμύθι χωρίς όνομα, Γειτονιά 

των Αγγέλων, Βίβα Ασπασία, Οδυσσέα 
γύρισε σπίτι, Αποικία των τιμωρημέ-
νων, Το μεγάλο μας τσίρκο, Ο εχθρός 
λαός και Πρόσωπα για βιολί και ορχή-
στρα.
Βρισκόταν νοσηλευόμενος σε μονάδα 
εντατικής θεραπείας μετά από επιπλο-
κή λόγω της νεφροπάθειας από την 
οποία έπασχε..
Απεβίωσε στις 29 Μαρτίου 2011, λίγες 
μέρες μετά το θάνατο της γυναίκας 
του Νίκης.

O Αλέξανδρος 
Παπαδιαμά-
ντης γεννήθη-
κε στις 4 Μαρ-
τίου του 1851 
και πέθανε στις 
3 Ιανουαρί-
ου του 1911, 
στη ςκιάθο. Ο 
πατέρας του, 
Αδαμάντιος Εμ-
μανουήλ, ήταν 

ιερέας. Μεγαλώνοντας σε τέτοιο οικογε-
νειακό περιβάλλον ήταν φυσικό ο Αλέ-
ξανδρος να επηρεαστεί και να συνδεθεί 
με μια βαθιά ευλάβεια με τον χριστιανι-
σμό και τα εκκλησιαστικά γενικότερα.
Παρόλη τη φτώχεια και τη στέρηση που 
συνόδεψε τα παιδικά του χρόνια ο Πα-
παδιαμάντης αγαπάει τα γράμματα και 
καταφέρνει με πολλές δυσκολίες, μετά 
από πολλές διακοπές να τελειώσει το 
γυμνάσιο και να γραφτεί στην φιλο-
σοφική σχολή του Πανεπιστημίου της 

Αθήνας. Όμως δεν θα καταφέρει ποτέ 
να τελειώσει τις σπουδές του. Παραδίδει 
μαθήματα για να βγάλει τα προς το ζην 
και παράλληλα μελετάει με πάθος αρ-
χαία ελληνική γραμματεία αλλά και την 
Ευρωπαϊκή λογοτεχνία της εποχής του. 
Μαθαίνει μόνος του αγγλικά και γαλ-
λικά. Για να ζήσει κάνει μεταφράσεις, 
δουλεύει ως διορθωτής σε εκδόσεις και 
δημοσιεύει κείμενα σε εφημερίδες και 
περιοδικά. Ταυτόχρονα αρχίζει να εκ-
πληρώνει το όνειρο του να γίνει συγ-
γραφέας και κάνει την είσοδο του στα 
ελληνικά γράμματα με το μυθιστόρημα 
« Η μετανάστις « που δημοσιεύεται στον 
Νεολόγο της Πόλης.
Ο κυρ Αλέξανδρος για τους απλούς αν-
θρώπους που τον γνωρίζουν αλλά και 
για τους νέους λογοτέχνες της εποχής 
που τον συναντούν στο στέκι του, το 
καφενεδάκι της δεξαμενής, εντυπωσιά-
ζει με την πλατιά του μόρφωση αλλά και 
με τα μυθιστορήματα και διηγήματα του 
που δημοσιεύει. Εντυπωσιάζει επίσης με 

την ασκητική μορφή του αλλά και την 
ασκητική ζωή του. Διάφορα οικογενει-
ακά προβλήματα, η οικονομικές του δυ-
σκολίες αλλά και ο θάνατος του αδερφού 
του, τον οδηγούν στον αλκοολισμό.

Το 1908 αποφασίζει να επιστρέψει στο 
αγαπημένο του νησί την ςκιάθο για να 
βρει την ηρεμία και τη γαλήνη που του 
τόσο πολύ του έλειψαν, έστω στα τελευ-
ταία χρόνια της ζωής του. Πεθαίνει μετά 
από μια σύντομη αρρώστια ενώ λίγες 
μέρες πριν το ελληνικό κράτος που μέ-
χρι τότε δεν τον είχε βοηθήσει σε τίπο-
τε, τον παρασημοφορεί αναγνωρίζοντας 
την μεγάλη του πνευματική προσφορά.
Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι 
μια ξεχωριστή περίπτωση στα ελληνικά 
γράμματα. Γράφει σε μια ιδιότυπη αρ-
χαΐζουσα καθαρεύουσα που πιθανόν να 
χρειάζεται μετάφραση για κάποιον που 
μιλάει μόνο δημοτική, ενώ τους διαλό-
γους των απλών ανθρώπων του νησιού 
του που είναι και οι περισσότεροι ήρωες 

των διηγημάτων του, τους γράφει στο 
δημοτική ντοπιολαλιά της ςκιάθου. Πα-
ρόλα αυτά τα κείμενα του έχουν τερά-
στια εκφραστική δύναμη. «Ο άγιος των 
ελληνικών γραμμάτων» κατέχει δικαι-
ωματικά μια θέση στο πάνθεον των πιο 
σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών.
Έργα του: H Μετανάστις, Η Έκπτωτος 
ψυχή, Oι Έμποροι των Εθνών, Η Γυφτο-
πούλα, Το Χριστόψωμο, Η Χήρα Παπα-
διά, H υπηρέτρια, Η ςταχτομαζώχτρα, 
Εξοχική λαμπρή, Η Μαυρομαντηλού, Ο 
Φτωχός Άγιος, Ο Αμερικάνος και άλλα, 
ςτο Χριστό στο Κάστρο, Ο Τυφλοσύρτης, 
Βαρδιάνος στα ςπόρκα, Της Κοκώνας το 
σπίτι, Η Νοσταλγός, Η Γλυκοφιλούσα, 
Πατέρα στο σπίτι, Άγια και Πεθαμένα, Τα 
Χριστούγεννα του Τεμπέλη, T’αγνάντε-
μα, Tα Δαιμόνια στο ρέμμα, υπό την Βα-
σιλικήν Δρύν, Η Φόνισσα, Η Φωνή του 
Δράκου, Ο Πεντάρφανος, ρεμβασμός 
του Δεκαπενταύγουστου, Φορτωμένα 
Κόκκαλα, Το Μοιρολόγι της Φώκιας, Τα 
Δυο Τέρατα.
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Ο Κωνσταντίνος Καβάφης το γέ-
νος Γεωργάκη Φωτιάδη, ή Κ. Π. Κα-
βάφης, γεννήθηκε στις 29 Απριλί-
ου 1863 στην Αλεξάνδρεια, όπου οι 
γονείς του εγκαταστάθηκαν εγκαταλεί-
ποντας την Κωνσταντινούπολη το 1840. 
Μετά το θάνατο του πατέρα του το 1870 
η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αγ-
γλία (λίβερπουλ και λονδίνο) όπου 
έμεινε μέχρι το 1876. ςτην Αλεξάνδρεια 
ο Kαβάφης διδάχτηκε Αγγλικά, Γαλλι-
κά και Ελληνικά με οικοδιδάσκαλο και 
συμπλήρωσε τη μόρφωσή του για ένα-
δύο χρόνια στο Ελληνικό Εκπαιδευτή-
ριο της Αλεξάνδρειας. Έζησε επίσης για 
τρία χρόνια, που ήταν τα κρισιμότερα 
στην ψυχοδιανοητική του διαμόρφωση, 
στην Πόλη (1882-84).
Το 1897 ταξίδεψε στο Παρίσι και 
το 1903 στην Αθήνα, χωρίς από τότε 
να μετακινηθεί από την Αλεξάνδρεια για 
τριάντα ολόκληρα χρόνια. Ύστερα από 
περιστασιακές απασχολήσεις σε χρημα-

τιστηριακές επιχειρήσεις, αποφάσισε να 
γίνει δημόσιος υπάλληλος και διορίστη-
κε σε ηλικία 26 χρονών στο υπουργείο 
Δημοσίων Έργων στην υπηρεσία του 
Τρίτου Κύκλου Αρδεύσεων, όπου παρέ-
μεινε έως τον Μάρτιο του 1922.
Από το 1886 άρχισε να δημοσιεύει ποιή-
ματα επηρεασμένα από τους Αθηναίους 
ρομαντικούς ποιητές, χωρίς να τον έχει 
επηρεάσει καθόλου η στροφή της γενιάς 
του 80. Από το 1891, όταν εκδίδει σε 
αυτοτελές φυλλάδιο το ποίημα Κτίσται, 
και ιδίως το 1896, όταν γράφει τα Τείχη, 
το πρώτο αναγνωρισμένο, εμφανίζονται 
τα χαρακτηριστικά των ώριμων ποιημά-
των του.
Ο Καβάφης είναι γνωστός για την ει-
ρωνεία του, ένα μοναδικό συνδυασμό 
λεκτικής και δραματικής ειρωνείας. Οι 
Έλληνες ποιητές γενικά τον σνόμπα-
ραν λόγω του ότι ήταν ομοφυλόφι-
λος. Πολλοί όμως από τους αλλόγλωσ-
σους ομοτέχνους και αναγνώστες του 

(π.χ. Όντεν, Φόρστερ) αρχικά γνώρισαν 
και αγάπησαν τον ερωτικό Καβάφη.
Το 1932, ο Καβάφης, άρρωστος από 
καρκίνο του λάρυγγα, πήγε για θερα-
πεία στην Αθήνα, όπου παρέμεινε αρ-
κετό διάστημα, εισπράττοντας μια θερ-
μότατη συμπάθεια από το πλήθος των 
θαυμαστών του. Επιστρέφοντας όμως 
στην Αλεξάνδρεια, η κατάστασή του χει-
ροτέρεψε. Εισήχθη στο Νοσοκομείο της 
Ελληνικής Κοινότητας, όπου και πέθανε 
στις 29 Απριλίου του 1933, τη μέρα που 
συμπλήρωνε 70 χρόνια ζωής.
Ένα σύντομο αυτοβιογραφικό σημείωμα 
του ποιητή:
«Είμαι Κωνσταντινουπολίτης την κατα-
γωγήν, αλλά εγεννήθηκα στην Αλεξάν-
δρεια - σ’ ένα σπίτι της οδού Σερίφ· μι-
κρός πολύ έφυγα, και αρκετό μέρος της 
παιδικής μου ηλικίας το πέρασα στην 
Αγγλία. Κατόπιν επισκέφθην την χώραν 
αυτήν μεγάλος, αλλά για μικρόν χρονι-
κόν διάστημα. Διέμεινα και στη Γαλλία. 

Στην εφη-
βικήν μου 
η λ ι κ ί α ν 
κ α τ ο ί κ η -
σα υπέρ 
τα δύο έτη 
στην Κων-
σταντινού-
πολη. Στην 
Ελλάδα εί-
ναι πολλά 
χρόνια που 
δεν επήγα. 
Η τελευταία 
μου εργα-
σία ήταν 
υπαλλήλου 
εις ένα κυ-
βερνητικόν γραφείον εξαρτώμενον από 
το υπουργείον των Δημοσίων Έργων 
της Αιγύπτου. Ξέρω Αγγλικά, Γαλλικά 
και ολίγα Ιταλικά».

ΑφιέρωμΑ: Νικος κΑββΑδιΑς 100 χροΝιΑ Απο τη γέΝΝηςη του
Ο Νίκος Καββαδίας γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 1910 στο Νίκολσκι Ουσουρίσκι, μια επαρχιακή 
πόλη της περιοχής του Χαρμπίν στη Μαντζουρία, από γονείς Κεφαλλονίτες, το Χαρίλαο Καββαδία 
και τη Δωροθέα Αγγελάτου της γνωστής οικογένειας εφοπλιστών της Κεφαλλονιάς. Σ’ αυτή τη 
μικρή Ρωσική πόλη, γεννιούνται και άλλα δυο παιδιά: η Τζένια (Ευγενία) κι ο Μήκιας (Δημήτρης). 
Ο πατέρας Χαρίλαος Καββαδίας διατηρούσε γραφείο γενικού εμπορίου διακινώντας μεγάλες 
ποσότητες εμπορευμάτων με κύριο πελάτη τον τσαρικό στρατό.
Το 1914, με την έκρηξη του Πολέμου, η οικογένεια έρχεται στην Ελλάδα κι εγκαθίσταται στο 
Αργοστόλι, ενώ ο πατέρας επιστρέφει στις επιχειρήσεις του στη Ρωσία, όπου καταστρέφεται 
οικονομικά. Το 1917, κατά τη διάρκεια της Οκτωβριανής Επανάστασης, φυλακίζεται. Γυρίζει 
και πάλι στην Ελλάδα το 1921, τσακισμένος και ανίκανος να προσαρμοσθεί στην ελληνική 
πραγματικότητα.
Μετά το Αργοστόλι, η οικογένεια εγκαθίσταται στον Πειραιά. Ο Καββαδίας πηγαίνει στο 
Δημοτικό κι είναι συμμαθητής με το Γιάννη Τσαρούχη. Διαβάζει Ιούλιο Βερν και διάφορα βιβλία 
περιπέτειας. Στο Γυμνάσιο γνωρίζεται με το συγγραφέα και ιατρό του Πολεμικού Ναυτικού Παύλο 
Νιρβάνα. Δεκαοκτώ ετών, αρχίζει να δημοσιεύει ποιήματα στο περιοδικό της Μεγάλης Ελληνικής 
Εγκυκλοπαίδειας με το ψευδώνυμο Πέτρος Βαλχάλας.
Τελειώνοντας το Γυμνάσιο, δίνει εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή. Όμως την ίδια περίοδο πεθαίνει 
ο πατέρας του και αναγκάζεται να εργαστεί σε ναυτικό γραφείο. Συνεχίζει όμως να συνεργάζεται 
με διάφορα φιλολογικά περιοδικά. Το Νοέμβριο του 1928, ο Καββαδίας βγάζει ναυτικό φυλλάδιο 
και μπαρκάρει ως «ναυτόπαις» τον επόμενο χρόνο στο φορτηγό «Άγιος Νικόλαος».
Το 1934, η οικογένεια μετακομίζει από τον Πειραιά στην Αθήνα. Το σπίτι της γίνεται τόπος 
συγκέντρωσης λογοτεχνών, ζωγράφων και ποιητών. Ο Καββαδίας την εποχή εκείνη περιγράφεται 
ως ένας λιγομίλητος απλός άνθρωπος, ατημέλητος, χαριτωμένος, εγκάρδιος, με ανεξάντλητο 
χιούμορ, αγαπητός στους πάντες. Το 1938 στρατεύεται και υπηρετεί στην Ξάνθη με την ειδικότητα 
του ημιονηγού, ενώ το 1939 παίρνει το δίπλωμα του ραδιοτηλεγραφητή κατωτέρας τάξεως. Στον 
πόλεμο του ’40 φεύγει για την Αλβανία, όπου υπηρετεί αρχικά ως ημιονηγός τραυματιοφορέας 

και αργότερα λόγω της ειδικότητάς που είχε ως ασυρματιστής χρησιμοποιείται στο σταθμό υποκλοπής της ΙΙΙ Μεραρχίας.
Με τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου, ο ποιητής μπαρκάρει και πάλι αφού έχει εξασφαλίσει την άδεια της ασφάλειας, που τον θεωρεί 
«κομμουνιστή άνευ δράσεως» και του χορηγεί ειδικά διαβατήρια περιορισμένης χρονικής ισχύος. Έπειτα, από το 1954 μέχρι και το 1974, 
ταξιδεύει διαρκώς με πολύ μικρά διαλείμματα. Μέσα στη χρονική αυτή περίοδο, τα πιο σημαντικά γεγονότα στη ζωή του ποιητή αφορούν 
το θάνατο του πιο μικρού του αδερφού, Αργύρη, το 1957, την κυκλοφορία της «Βάρδιας» στα γαλλικά το 1959, την επανέκδοση του 
«Μαραμπού» και του «Πούσι» το 1961 από τις εκδόσεις Γαλαξίας, το θάνατο της μητέρας του το 1965 και τη γέννηση του Φίλιππου το 1966, 
γιου της ανιψιάς του Έλγκας. Το 1975, στην Αθήνα, στην κλινική «Άγιοι Απόστολοι», αφήνει την τελευταία του πνοή ύστερα από εγκεφαλικό 
επεισόδιο.
έργογραφία
Ποίηση: Μαραμπού (1933), Πούσι (1947), Τραβέρσο (1975), Το ημερολόγιο ενός τιμονιέρη: Αθησαύριστα πεζογραφήματα και ποιήματα, 
επιμέλεια Guy (Michel) Saunier. Αθήνα: Άγρα, 2005 
Πεζογραφία: Βάρδια (1954), Λι (1987), Του πολέμου/Στ’ άλογό μου (1987).
Το μικρό πεζό «Λι» γυρίστηκε σε κινηματογραφική ταινία το 1995 με τίτλο «Between the devil and the deep blue sea».

Μαραμπού

Λένε για μένα οι ναυτικοί που εζήσαμε μαζί
πως είμαι κακοτράχαλο τομάρι διεστραμμένο,
πως τις γυναίκες μ’ ένα τρόπον ύπουλο μισώ
κι ότι μ’ αυτές να κοιμηθώ ποτέ μου δεν πηγαίνω.

Ακόμα, λένε πως τραβώ χασίσι και κοκό
πως κάποιο πάθος με κρατεί φριχτό και σιχαμένο,
κι ολόκληρο έχω το κορμί με ζωγραφιές αισχρές,
σιχαμερά παράξενες, βαθιά στιγματισμένο.

Ακόμα, λένε πράματα φριχτά παρά πολύ,
που είν’ όμως ψέματα χοντρά και κατασκευασμένα,
κι αυτό που εστοίχισε σε με πληγές θανατερές
κανείς δεν το ‘μαθε, γιατί δεν το ‘πα σε κανένα.

Μ’ απόψε, τώρα που έπεσεν η τροπική βραδιά,
και φεύγουν προς τα δυτικά των Μαραμπού τα σμήνη,
κάτι με σπρώχνει επίμονα να γράψω στο χαρτί,
εκείνο, που παντοτινή κρυφή πληγή μου εγίνη.

Ήμουνα τότε δόκιμος σ’ ένα λαμπρό ποστάλ
και ταξιδεύαμε Αίγυπτο γραμμή Νότιο Γαλλία.
Τότε τη γνώρισα - σαν άνθος έμοιαζε αλπικό -
και μια στενή μας έδεσεν αδελφική φιλία.

Αριστοκρατική, λεπτή και μελαγχολική,
κόρη ενός πλούσιου Αιγύπτιου όπού ‘χε αυτοκτονήσει,
ταξίδευε τη λύπη της σε χώρες μακρινές,
μήπως εκεί γινότανε να τήνε λησμονήσει.

Πάντα σχεδόν της Μπασκιρτσέφ κρατούσε το Ζουρνάλ,
και την Αγία της Άβιλας παράφορα αγαπούσε,
συχνά στίχους απάγγελνε θλιμμένους γαλλικούς,
κι ώρες πολλές προς τη γαλάζιαν έκταση εκοιτούσε.
Κι εγώ, που μόνον εταιρών εγνώριζα κορμιά,
κι είχα μιαν άβουλη ψυχή δαρμένη απ’ τα πελάη,
μπροστά της εξανάβρισκα την παιδική χαρά
και, σαν προφήτη, εκστατικός την άκουα να μιλάει.

Ένα μικρό της πέρασα σταυρόν απ’ το λαιμό
κι εκείνη ένα μου χάρισε μεγάλο πορτοφόλι
κι ήμουν ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος της γης,
όταν εφθάσαμε σ’ αυτήν που θα ‘φευγε την πόλη.

Την εσκεφτόμουνα πολλές φορές στα φορτηγά,
ως ένα παραστάτη μου κι άγγελο φύλακά μου,
και μια φωτογραφία της στην πλώρη ήταν για με
όαση, που ένας συναντά μέσ’ στην καρδιά της Άμμου.

Νομίζω πως θε να ‘πρεπε να σταματήσω εδώ.
Τρέμει το χέρι μου, ο θερμός αγέρας με φλογίζει.
Κάτι άνθη εξαίσια τροπικά του ποταμού βρωμούν,
κι ένα βλακώδες Μαραμπού παράμερα γρυλίζει.

Θα προχωρήσω!... Μια βραδιά σε πόρτο ξενικό
είχα μεθύσει τρομερά με ουίσκυ, τζιν και μπύρα,
και κατά τα μεσάνυχτα, τρικλίζοντας βαριά,
το δρόμο προς τα βρωμερά, χαμένα σπίτια επήρα.

Αισχρές γυναίκες τράβαγαν εκεί τους ναυτικούς,
κάποια μ’ άρπαξ’ απότομα, γελώντας, το καπέλο
(παλιά συνήθεια γαλλική του δρόμου των πορνών)
κι εγώ την ακολούθησα σχεδόν χωρίς να θέλω.

Μια κάμαρα στενή, μικρή, σαν όλες βρωμερή,
οι ασβέστες απ’ τους τοίχους της επέφτανε κομμάτια,
κι αυτή ράκος ανθρώπινο που εμίλαγε βραχνά,
με σκοτεινά, παράξενα, δαιμονισμένα μάτια.
Της είπα κι έσβησε το φως. Επέσαμε μαζί.
Τα δάχτυλά μου καθαρά μέτρααν τα κόκαλά της.
Βρωμούσε αψέντι. Εξύπνησα, ως λένε οι ποιητές,
“μόλις εσκόρπιζεν η αυγή τα ροδοπέταλά της”.

Όταν την είδα και στο φως τ’ αχνό το πρωινό,
μου φάνηκε λυπητερή, μα κολασμένη τόσο,
που μ’ ένα δέος αλλόκοτο, σαν να ‘χα φοβηθεί,
το πορτοφόλι μου έβγαλα γοργά να την πληρώσω.

Δώδεκα φράγκα γαλλικά... Μα έβγαλε μια φωνή,
κι είδα μια εμένα να κοιτά με μάτι αγριεμένο,
και μια το πορτοφόλι μου... Μ’ απόμεινα κι εγώ
ένα σταυρόν απάνω της σαν είδα κρεμασμένο.

Ξεχνώντας το καπέλο μου βγήκα σαν τον τρελό,
σαν τον τρελό που αδιάκοπα τρικλίζει και χαζεύει,
φέρνοντας μέσα στο αίμα μου μια αρρώστια τρομερή,
που ακόμα βασανιστικά το σώμα μου παιδεύει.

Λένε για μένα οι ναυτικοί που εκάμαμε μαζί
πως χρόνια τώρα με γυναίκα εγώ δεν έχω πέσει,
πως είμαι παλιοτόμαρο και πως τραβάω κοκό,
Μ’ αν ήξεραν οι δύστυχοι, θα μ’ είχαν συχωρέσει...

Το χέρι τρέμει... Ο πυρετός... Ξεχάστηκα πολύ,
ασάλευτο ένα Μαραμπού στην όχθη να κοιτάζω.
Κι έτσι καθώς επίμονα κι εκείνο με κοιτά,
νομίζω πως στη μοναξιά και στη βλακεία του μοιάζω....

Σταυρός του Νότου 

Έβραζε το κύμα του γαρμπή. 
Είμαστε σκυφτοί κι οι δυο στο χάρτη 
γύρισες και μου’πες πως το Μάρτη 
σ΄άλλους παραλλήλους θα’χεις μπει. 

Κούλικο στο στήθος σου τατού, 
που όσο κι αν το καις δεν λέει να 
σβήσει. 
Είπαν πως την είχες αγαπήσει 
σε μια κρίση μαύρου πυρετού. 

Βάρδια πλάι σε κάβο φαλακρό 
κι ο Σταυρός του Νότου με τα στράλια. 
Κομπολόι κρατάς από κοράλλια 
κι άκοπο μασάς κάθε πικρό. 

Το Αλφα του Κενταύρου μια νυχτιά 
με το παλιονώριο πήρα κάτου. 
Μου’πες με φωνή ετοιμοθανάτου: 
“Να φοβάσαι τ’άστρα του Νοτιά”. 

Αλλοτε απ΄τον ίδιον ουρανό 
έπαιρνες, τρεις μήνες στην αράδα, 
με του καπετάνιου τη μιγάδα, 
μάθημα πορείας νυχτερινό. 

Σ’ένα μαγαζί του Nossi Be 
πήρες το μαχαίρι, δυο σελίνια, 
μέρα μεσημέρι απά στη λίνια 
ξάστραψε σα φάρου αναλαμπή. 

Κάτου στις αχτές της Αφρικής 
πάνε χρόνια τώρα που κοιμάσαι. 
Τα φανάρια πια δεν τα θυμάσαι 
και τ’ ωραίο γλυκό της Κυριακής. 
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Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα ζήτημα σοβα-
ρό, το οποίο μας αφορά όλους και κυρίως εξαρτάται ως 
ένα βαθμό από τους ίδιους μας. 
Η  δική μας συνεισφορά στην προστασία του περιβάλ-
λοντος, έστω και αν φαίνεται μικρή, μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματική. Εκείνο που πρέπει να επιδι-

ώκουμε είναι, μέσα από μικρές καθη-
μερινές συνήθειες, να προχωρήσουμε 
σε μείωση της ενέργειας που κατανα-
λώνουμε. Για να το πετύχουμε αυτό 
μπορούμε να αποκτήσουμε τις εξής 
απλές συνήθειες:

Για να μειώσουμε την ηλεκτρική 
ενέργεια που καταναλώνουμε:
Θα πρέπει να σβήνουμε τα φώτα, 
όταν δεν τα χρειαζόμαστε καθώς εί-
ναι περιττή κατανάλωση ενέργειας να 
φωτίζουμε κάποιο δωμάτιο όταν δε 
βρισκόμαστε σε αυτό. Επίσης, μπο-
ρούμε να αντικαταστήσουμε τους 
παλιούς λαμπτήρες με νέους οικονο-
μικούς, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής, μεγαλύτερη απόδοση 
και παράλληλα καταναλώνουν λιγό-
τερη ενέργεια.
Όταν δε βλέπουμε τηλεόραση και 
όταν δεν ακούμε μουσική, μπορούμε 
να κλείνουμε τελείως τις συσκευές 
και όχι να τις αφήνουμε στην αναμο-
νή. Ακόμη και το μικρό φως που είναι 

αναμμένο και υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη 
να ανοίξει, καταναλώνει πολύτιμη ενέργεια.
Όταν βάζουμε πλυντήριο, θα πρέπει να φροντίζουμε να 
είναι γεμάτο, ώστε να μην κάνουμε επιπλέον πλύσεις 
χωρίς λόγο. Επίσης, μπορούμε να επιλέγουμε προγράμ-
ματα χαμηλότερης θερμοκρασίας για να μειώσουμε την 
απαιτούμενη ενέργεια για κάθε πλύση.
Ένας καλός τρόπος για να μειώσουμε την κατανάλωση 

ενέργειας είναι να βελτιώσουμε τη μόνωση του σπιτιού 
μας ώστε να ζεσταίνεται ευκολότερα και να μην υπάρ-
χει μεγάλη απώλεια θερμότητας.

Για να μειώσουμε τη σπατάλη του νερού:
Όταν πλένουμε πιάτα ή όταν ξυριζόμαστε, αν αφήνου-
με τη βρύση να τρέχει χωρίς να την κλείνουμε, ξοδεύ-
ουμε πολύτιμο νερό χωρίς λόγο.
Ένα ντους είναι καλύτερη επιλογή από το να κάνουμε 
μπάνιο γεμίζοντας τη μπανιέρα νερό. Για να γεμίσουμε 
τη μπανιέρα θα πρέπει να αφήσουμε πολύ ώρα ανοιχτό 
το θερμοσίφωνα και παράλληλα θα χρειαστούμε πολύ 
περισσότερο νερό.
 Ένας άλλος καλός τρόπος για να βοηθήσουμε ακόμα 
περισσότερο στο περιβάλλον είναι να βάλουμε στη ζωή 
μας την ανακύκλωση!
Μπορούμε να αναζητήσουμε τους ειδικούς κάδους ανα-
κύκλωσης στην περιοχή μας και να πετάμε χώρια τα 
χαρτιά, τα γυαλικά και τα αλουμινένια αντικείμενα. Αν 
διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχουν πουθενά κάδοι ανα-
κύκλωσης, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με το δήμο 
και να θέσουμε το ζήτημα με επιμονή.
Και επίσης μπορούμε να γεμίσουμε το μπαλκόνι του 
σπιτιού μας με όμορφα λουλούδια τα οποία 8α δίνουν 
και μιά νότα χαράς στο μουντό χρώμα τον πολυκατοι-
κιών.
 ςκεφτείτε πως αν η πόλη μας είχε περισσότερο πράσι-
νο, τα καλοκαίρια θα ήταν πιο δροσερή και δε θα χρεια-
ζόταν να σπαταλάμε τόση ενέργεια στα κλιματιστικά. 

Προσπαθήστε και εσείς στη καθημερινή σας ζωή να βο-
ηθήσετε με τέτοιους τρόπους το περιβάλλον και μην 
είστε εγωιστές! Η φύση μας χρειάζεται όλους μας!

πέριβΑΛΛοΝ

Την Τρίτη  5\4\2011 έγινε η τρίτη εκδήλωση  πλη-
ροφοριακών συστημάτων Θεσσαλονίκης στο μουσικό 
σχολείο πού συμμετείχε η ομάδα των pixtons comics 
του σχολείου μας και του  1ου γυμνάσιο Χαριλάου. 
Όταν  φτάσαμε στο μουσικό σχολείο εγγραφτήκαμε 
και μπήκαμε στο αμφιθέατρο του σχολείου. ςτην σειρά 
ήμασταν έκτοι  και είδαμε από τα άλλα δημοτικά σχο-
λεία και γυμνάσια της  Θεσσαλονίκης τις   παρουσίασης   
τους από τα τους πληροφοριακά συστήματα που είχαν 
βρει από το διαδίκτυο η είχαν δημιουργήσει. Δηλαδή 
μερικοί είχαν δημιουργήσει τηλεχειριστήρια για τους  
διαδραστικούς  πίνακες  για ανθρώπους που είχαν ειδι-
κές ανάγκες  η είχαν δυσκολίες χειρισμού. Άλλοι  πα-
ρουσίασαν ρομπότ από Lego που είχαν ανεπτυγμένους 
αισθητήρες κίνησης, ψηφιακές μορφές βιβλίων κλπ. τα  
περισσότερα σχολεία είχαν παρουσίαση με θέμα την οι-
κολογία και πώς να την προστατέψουμε. Όταν  ήρθε η 
σειρά του σχολείου μας ήμασταν σίγουροι ότι θα περ-
νούσαμε στα 10 καλύτερα. Το  παρουσιάσαμε με το 
πρόγραμμα PowerPoint και με βίντεο γιατί δεν υπήρχε 
σύνδεση διαδικτύου. Φάνηκε να άρεσε στο κοινό και 
τους δώσαμε ένα account για να μπορούσαν να δουν 
το pixtons καλύτερα. Μου έκανε εντύπωση πως υπήρ-
χαν διάφοροι άνθρωποι  με προβλήματα και μαθητές 
που παρουσίασαν με χαρά και τιμή τους γνωστούς  ποι-

ητές της Ελλάδας διαβάζοντας τα ποιήματα τους. Δεν 
είδαμε όλα τα σχολεία γιατί ‘έπρεπε να φύγουμε να  γυ-
ρίσουμε στα σχολεία μας. Αυτή η εκδήλωση μου έκανε 
μεγάλες εντυπώσεις και περιμένω τα αποτελέσματα της 
εργασίας του σχολείου μας. 

Παραθέτουμε δείγματα από την δουλειά της ομάδας 
των pixtons comics

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


