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ελίδα 2 ΣΑ SCHOOLΗΚΙΑ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

ΤΝΣΟΝΙΜΟ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  

ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΠΕ02) 
ΣΖΑΛΑΛΗ ΑΓΓΕΛΟ (ΠΕ02) 

Εκπαιδευτικοί του Γε.Λ. Ιστιαίας 

Πολύ ωραίο! Περισσότερες εικόνες! 

πόιηα γηα ημ 1μ μαξ ηεύπμξ 

Σεράστια κείμενα, αλλά  
καλή η προσπάθεια… 

Μεγέθυνση εικόνων! 

Ούτε καν την αγόρασα, ΚΟΤΛΗΚΙΑ! 

Μου άρεσαν όλα! 

Λείπει CD του Παντελίδη! 

Να αφορά περισσότερο το χώρο και τη 

ζωή του σχολείου. Θα ήθελα δηλαδή 

περισσότερο «άρωμα σχολείου» 

Η υγεία ήταν ενδιαφέρον θέμα! Λίγη 
αθλητική ενημέρωση ρε παιδιά! 

Εξαιρετική δουλειά, πλούσιο περιεχόμενο, 

υψηλή αισθητική, εύστοχες ρήσεις. Θα προτι-

μούσα μια στήλη με χιουμοριστικά σχόλια ή 

ανέκδοτα. υγχαρητήρια σε μαθητές και κα-

θηγητές, συνεχίστε την προσπάθεια! 

Αντικειμενική γροθιά  
στην πραγματικότητα! 

ΕΞΨΥΤΛΛΟ: κίτσο: ΘΕΟΔΨΡΟΤ ΓΙΨΡΓΟ 



 Οι καθηγητϋσ πρϋπει να ςταματόςουν να εύναι αδιϊ-
φοροι. Πρϋπει να τιμωρούν τον θύτη αλλϊ και να ενημερώ-
νουν τουσ γονεύσ του, ώςτε να ςυμβϊλλουν και αυτού με τη 
ςειρϊ τουσ ςτο να λυθεύ το πρόβλημα με κϊθε δυνατό τρόπο.   
 Εμεύσ, οι μαθητϋσ, να ενημερώνουμε αμϋςωσ, αν βλϋ-
πουμε ϋνα τϋτοιο κρούςμα, να μη γινόμαςτε ςυνϋνοχοι ςε 
κϊτι τϋτοιο. Αν βλϋπεισ ϋναν ϊνθρωπο να υποφϋρει και μϋ-
νεισ ϊπραγοσ, γύνεςαι αυτόματα κι εςύ ςυνϋνοχοσ ς’ αυτό. 
Τουσ θύτεσ δεν πρϋπει να τουσ επικροτούμε αλλϊ να 
τουσ καταδικϊζουμε και να τουσ κϊνουμε να αντιληφ-
θούν το ςφϊλμα τουσ εξηγώντασ τουσ τισ ςυνϋπειεσ τησ βύ-
ασ!  
 Και μϋςα από την οικογϋνεια από μικρού πρϋπει να 
μαθαύνουμε να ςεβόμαςτε το διαφορετικό και να αντιλαμ-
βανόμαςτε πωσ όλοι εύμαςτε ύςοι.  
 

 Γονεύσ, μαθητϋσ, καθηγητϋσ και κοινωνικού φο-
ρεύσ ασ ενωθούμε όλοι μαζύ για να ςταματόςει αυτό το 
φαινόμενο που ονομϊζεται ενδοςχολικό βύα. Λϋμε όχι ςε μια 
κοινωνύα απολύτιςτη! Λϋμε όχι ςε ανθρώπουσ που δεν ξϋ-
ρουν να ςϋβονται το διαφορετικό! Λϋμε όχι ςτο βαςανιςμό 
αυτών των ψυχών! 
   Σασ ευχαριςτώ για την προςοχό ςασ. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ελίδα 3 

Αγαπητού ακροατϋσ, 
 

      Ονομϊζομαι Τριανταφύλλου Μιρϊντα και εκπρο-
ςωπώ τη μαθητικό κοινότητα του Γενικού Λυκεύου Ι-
ςτιαύασ. Θα όθελα να αναφερθώ και εγώ με τη ςειρϊ μου 
ςτο φαινόμενο τησ ενδοςχολικόσ βύασ. Εύναι ϋνα θϋμα 
που αφορϊ όλουσ εμϊσ,  τουσ μαθητϋσ, τουσ καθηγητϋσ, 
τουσ γονεύσ αλλϊ και ολόκληρη την κοινωνύα. Απευθύ-
νεται ςε όλεσ τισ ηλικύεσ και ςε όλουσ τουσ «τύπουσ» αν-
θρώπων. Τα αύτια προκαλούνται από όλουσ τουσ φορεύσ 
όμωσ οι λύςεισ μπορούν να δοθούν μόνο από τουσ ϊμεςα 
εμπλεκόμενουσ.  
 Ένα αύτιο που μπορεύ να δημιουργόςει την ενδο-
ςχολικό βύα εύναι το μορφωτικό επύπεδο και η καλλιϋρ-
γεια του καθενόσ. Ο κϊθε ϊνθρωποσ φυςικϊ ϋχει 
τον δικό του χαρακτόρα. Όμωσ, το ςύνηθεσ φαινό-
μενο (και αυτό που πραγματικϊ ϋχει αποδειχτεύ ότι 
υπεριςχύει) εύναι πωσ όςο πιο μορφωμϋνοσ και 
καλλιεργημϋνοσ εύναι ϋνασ ϊνθρωποσ, τόςο διαφεύγει τϋ-
τοιου εύδουσ φαινόμενα. Το μυαλό του μπορεύ να ςκεφτεύ 
πωσ δεν υπϊρχει κϊτι κατώτερο από αυτόν ό κϊτι ανώτε-
ρο αλλϊ ότι όλοι εύμαςτε ύςοι, με τισ ύδιεσ αξύεσ και δικαιώ-
ματα. Οπότε αποφεύγει ςε αυτόν την περύπτωςη να γύνει 
ο θύτησ.  
 Ένασ ακόμα ςυνόθησ λόγοσ βύασ εύναι κϊποτε ο 
θύτησ να όταν ο ύδιοσ το θύμα και τώρα  ο ρόλοσ να ϋχει 
αντιςτραφεύ, ςκεφτόμενοσ πωσ ϋτςι τιμωρεύ αυτούσ που 
τον «βαςϊνιζαν» ψυχικϊ και ςωματικϊ ό ακόμα και να 
λειτουργεύ με το ϋνςτικτο τησ εκδύκηςησ αλλϊ και του δυ-
ναμιςμού που τότε δεν εύχε.  

 Σημαντικότεροσ λόγοσ 
ενδοςχολικόσ βύασ εύναι και οι 
αξύεσ που παύρνουν οι θύτεσ 
από την οικογϋνειϊ τουσ. Ο 
ϊνθρωποσ διαπλϊθει τον χαρα-
κτόρα του μϋςα από την οικογϋ-
νειϊ του. Από μικρόσ μαθαύνει να 
ζει με τα πιςτεύω τησ οικογϋ-
νειϊσ του. Εύναι θλιβερό ςτισ μϋ-
ρεσ μασ να υπϊρχει το φαινόμενο 
τησ ενδοςχολικόσ βύασ, αλλϊ ε-
φόςον εμφανύζεται ωσ πρότυ-
πο ςε οικογϋνειεσ, δεν πρϋπει 
να μασ εντυπωςιϊζει. 
  Όλοι μασ πρϋπει να δρϊ-
ςουμε. Με τον δικό μασ τρόπο 
ξεχωριςτϊ όλοι να ανταποκρι-
θούμε ςτο κϊλεςμα και να δια-
γρϊψουμε το φαινόμενο αυτό.  
  

“ Λϋμε όχι ςε 

ανθρώπουσ 

που δεν ξϋρουν 

να ςϋβονται το 

διαφορετικό! 

Λϋμε όχι ςτο 

βαςανιςμό 

αυτών των 

ψυχών!“ 

Μια υποθετική ομιλία ςτο δημοτικό ςυμβούλιο 
τησ περιοχήσ για το φαινόμενο τησ  

ενδοςχολικήσ βίασ:  αίτια και τρόποι  
αντιμετώπιςησ 



ελίδα 4 ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

        Ίσως σήμερα αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση. Ολόκληροι λαοί εγκαταλείπουν τις χώρες 

τους προσπαθώντας να ξεφύγουν από το μένος του πολέμου. Η πρώτη στάση τους για το ευρωπαϊκό, πια, όνειρο εί-

ναι η Ελλάδα. Κι εμείς ως πολίτες παρακολουθούμε στις οθόνες μας τον πόνο και την αγωνία που βιώνουν καθημε-

ρινά, ενώ οι εκάστοτε δημοσιογράφοι τούς ακολουθούν κατά πόδας, οξύνοντας το αίσθημα της εξαθλίωσης.  

         Προκειμένου να εξυπηρετήσουν ορισμένα συμφέροντα, δημοσιογράφοι στα κέντρα εξακρίβωσης στοιχείων και 

διαμονής προσφύγων (τα λεγόμενα hot spots) κάνουν πολύωρα ρεπορτάζ παρουσιάζοντας “εικόνες   ντροπής για τη 

χώρα” και “τις φρικτές συνθήκες διαβίωσης των ξεριζωμένων” συνοδεία πλάνων που φέρνουν σε δύσκολη θέση τους 

πρόσφυγες, οι οποίοι μάταια προσπαθούν να καλύψουν τα πρόσωπά τους, 

ώστε να διαφυλάξουν την ιδιωτικότητά τους. 

 Υπάρχουν άπειρες ειδησεολογίες με μωρά που κλαίνε, καθώς διασώ-

στες τα αποσπούν από βάρκες που βουλιάζουν ή γονείς που εναγωνίως προ-

σεγγίζουν άτακτα εθελοντές για να εξασφαλίσουν λίγα τρόφιμα. λα αυτά ε-

πενδεδυμένα με τα κροκοδείλια δάκρυα δημοσιογράφων και παρουσιαστών. 

Και ας μη ξεχνάμε τις φωτογραφίες των παιδιών που πνίγηκαν στο Αιγαίο 

προ ολίγων μηνών και που αδιάντροπα δημοσίευσαν ελληνικά και ξένα μέσα. 

 λες αυτές οι δακρύβρεχτες ιστορίες 

παρουσιάζονται κυρίως για τηλεθέαση. μως, δυστυχώς, υπάρχουν βαθύτερα 

κίνητρα. Δημοσιογραφικά  πρακτορεία επιδιώκουν την επιλεκτική και μονο-

μερή ενημέρωση των πολιτών, ώστε να μην υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα πά-

νω στα διάφορα ζητήματα. Έτσι, μπορούν να χειραγωγήσουν και να περά-

σουν οποιοδήποτε μήνυμα αυτούς συμφέρει. Βέβαια, όλο αυτό γίνεται σκο-

πίμως προκειμένου  να εστιάσουν οι δέκτες στις συνέπειες του πολέμου κι όχι 

στο ίδιο  το γεγονός ή τα κίνητρα που το υποδαυλίζουν. Κατά αυτόν τον τρό-

πο αποκρύπτεται το γεγονός, εν μέρει συγκαλύπτονται οι υποκινητές, 

ενώ οι πολίτες, λόγω άγνοιας, δεν έχουν τη δυνατότητα σχηματισμού 

άποψης, οπότε δεν αντιδρούν. Έτσι, η κατάσταση συνεχίζει να κλιμακώ-

νεται, χωρίς την παραμικρή παρέμβαση των διεθνών οργανισμών. Πρό-

σφυγες εξαθλιωμένοι, χωρίς ελπίδα, ενώ στην πραγματικότητα είναι αξιοπρε-

πείς, που ψάχνουν καλύτερο χώρο εγκατάστασης, μακριά από τις σφαγές και την αγριότητα του πολέμου. 

ελίδα 4 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

«Οη παππμύδεξ μαξ πνόζθογεξ. 

Οη γμκείξ μαξ μεηακάζηεξ. Γμείξ ναηζηζηέξ» 

ύκζεμα Σμίπμο  

“Σα δεμμζημγναθηθά 

πναθημνεία επηδηώθμοκ 

ηεκ επηιεθηηθή θαη 

μμκμμενή εκεμένωζε, 

πνμθεημέκμο κα 

εζηηάζμοκ μη δέθηεξ 

ζηηξ ζοκέπεηεξ ημο 

πμιέμμο θη όπη ζημ ίδημ 

ημ γεγμκόξ θαη ηα 

θίκεηνα πμο ημ 

οπμδαοιίδμοκ”  

ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

ΣΑΜΑΣΕΛΟΤ  ΩΣΗΡΙΑ (Β3) 

 Λοιπόν, γιατί αυτή η τερατολογία και σε τι αυτή αποσκοπεί; Μήπως προσπαθούν να δη-

μιουργήσουν κλίμα φόβου στους πολίτες, ώστε να υπάρξει τεταμένη, έως και εχθρική, ατμόσφαιρα απέ-

ναντι στους πρόσφυγες; Ή μήπως η παγκόσμια κοινή γνώμη θεωρεί ότι θα εξαγοράσει τους Έλληνες πο-

λίτες δίνοντας Νόμπελ Ειρήνης στους νησιώτες του Αιγαίου; Είναι ανθρωπιστικό χρέος καθενός μας 

να προσφέρει ό, τι δύναται για να βοηθηθεί η συγκεκριμένη ομάδα, χωρίς να έχει ανάγκη την οποιαδή-

ποτε είδους ανταμοιβή.  

Μάλλον είναι καιρός να αρχίσουμε να σκεφτόμα-

στε και να μη γινόμαστε φερέφωνα του κάθε τυ-

χάρπαστου και των ιδεοληψιών του, αλλιώς θα κα-

ταλήξει η χώρα του φωτός να μετατραπεί σε χώρα 

του σκοταδισμού και της μισαλλοδοξίας. 



ελίδα 5 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 Σηεκ επμπή μαξ, ανθεημί άκζνωπμη θαη πμιιέξ θμνέξ κέμη ακηηιαμβά-

κμκηαη ηα πνάγμαηα με ηνόπμ πνμθαηεηιεμμέκμ πςνίξ κα οπάνπεη ιόγμξ θαη αηηία. Έηζη, πανμοζηάδμοκ ναηζηζηηθή ζο-

μπενηθμνά ζε δηάθμνεξ πενηζηάζεηξ θαη θένκμοκ ζε δύζθμιε ζέζε ημοξ ακζνώπμοξ πμο ζεςνμύκηαη «δηαθμνεηηθμί». 

 Ανπηθά, μία από ηηξ ζεμακηηθόηενεξ μμνθέξ ναηζηζμμύ είκαη μ θοιεηηθόξ ναηζηζμόξ. Αθόμε θαη ζήμενα πμο ε επη-

ζηήμε έπεη πνμπςνήζεη πμιύ θαη μη πενηζζόηενμη άκζνςπμη ζεςνμύκηαη μμνθςμέκμη, πανόι’ αοηά, ανθεημί ακηημεηωπί-

δμοκ ανκεηηθά ηηξ μεημκόηεηεξ θαη ημοξ μεηακάζηεξ. Έκα θαζεμενηκό πανάδεηγμα ναηζηζμμύ, πμο έπμομε δηαπηζηώζεη 

όιμη μαξ, είκαη ε εθμεηάιιεοζε ηςκ αιιμδαπώκ είηε αοηή είκαη μηθμκμμηθή, ζηενώκηαξ ημοξ ημ βαζηθό μενμθάμαημ ή δίκμ-

κηάξ ημοξ ιηγόηενα πνήμαηα, είηε είκαη ζςμαηηθή αζθώκηαξ ζοπκά βία ζε βάνμξ ημοξ. Αθόμε, μ ναηζηζμόξ εμθακίδεηαη θαη 

ζηεκ πμιηηηθή δωή, αθμύ μη πμιηηηθμί ημκ πνεζημμπμημύκ ςξ μέζμ απμπνμζακαημιηζμμύ ηςκ πμιηηώκ από ηα μεγάια πνμ-

βιήμαηα ημο ηόπμο. Κονίςξ, θαιιηενγμύκ ημ αίζζεμα λεκμθμβίαξ, γηα κα θενδίζμοκ όιμ θαη πενηζζόηενεξ ρήθμοξ. Επη-

πνόζζεηα, έκα ζοκεζηζμέκμ θαηκόμεκμ είκαη ε άκηζε ακηημεηώπηζε ηςκ έγπνςμςκ ζε πμιιέξ πώνεξ. Δοζηοπώξ, οπάν-

πμοκ ανθεημί άκζνςπμη, μη μπμίμη πηζηεύμοκ όηη ε μαύνε θοιή είκαη θαηώηενε από ηεκ ιεοθή. Γη’ αοηό πμιιέξ θμνέξ μη 

ιεοθμί πνεζημμπμημύκ ημοξ μαύνμοξ ζε δμοιεηέξ πμο ηηξ παναθηενίδμοκ «δεύτερες» θαη οπμηημεηηθέξ. 

 Μία άιιε μμνθή ναηζηζμμύ ε μπμία εμθακίδεηαη ζηηξ μένεξ μαξ είκαη αοηή ημο θμηκωκηθμύ. Σογθεθνημέκα, πμιιμί 

άκζνςπμη ακηημεηςπίδμοκ με ανκεηηθή δηάζεζε ηηξ πενηζςνηαθέξ θαη άιιεξ θμηκςκηθέξ μμάδεξ, όπςξ κανθμμακείξ, απμ-

θοιαθηζμέκμη, θμνείξ ή αζζεκείξ με AIDS. Αοηό δείπκεη ημ παμειό επίπεδμ παηδείαξ, αθμύ απμοζηάδεη ε θνηηηθή ζθέρε 

θαη ε επηζηεμμκηθή ζεώνεζε ηςκ πναγμάηςκ. Επηπιέμκ, ανθεηέξ δηαθνίζεηξ παναηενμύκηαη ακαθμνηθά με ηεκ ζεώνεζε 

ηωκ επαγγειμάηωκ ςξ ακςηένςκ θαη οπμδεέζηενςκ θμηκςκηθά. Όιμη μαξ έπμομε αθμύζεη ζοπκά κα ζπμιηάδεηαη ημ επάγ-

γειμα θάπμημο εάκ δεκ είκαη ακηάλημ ηεξ θμηκςκηθήξ μαξ ζέζεξ. Έηζη, δεμημονγμύκηαη ναηζηζηηθέξ ακηηιήρεηξ γύνς από 

ηεκ ενγαζία, πςνίξ κα οπάνπεη θάπμημξ ηδηαίηενμξ ιόγμξ, αθμύ θαμία δμοιεηά δεκ είκαη κηνμπή. Αοηό βέβαηα πμο μαξ θά-

κεη μεγαιύηενε εκηύπςζε είκαη ε ζηάζε πμο θναημύκ θάπμημη απέκακηη ζηα άημμα με εηδηθέξ ακάγθεξ (Α.Μ.Γ.Α). Δεκ 

ημοξ δίκμοκ ηεκ δοκαηόηεηα κα αλημπμηήζμοκ ηηξ ηδηαίηενεξ ηθακόηεηέξ ημοξ. Τέιμξ, άιιεξ μμνθέξ αοημύ ημο είδμοξ ναηζη-

ζμμύ απμηειμύκ μη ηαληθέξ δηαθνίζεηξ θαη ε οπμηίμεζε ηεξ γοκαίθαξ, θονίςξ ζηηξ ακαπηοζζόμεκεξ πώνεξ. 

 Γηα όιμοξ ιμηπόκ αοημύξ ημοξ ιόγμοξ είκαη ακάγθε κα βνεζμύκ θάπμημη ηνόπμη άμβιοκζεξ ημο πνμβιήμαημξ ζηεκ 

ειιεκηθή θμηκςκία θαη παγθμζμίςξ.  

 Πνςηίζηςξ, ε μηθμγέκεηα, ςξ πνςημγεκήξ θμνέαξ θμηκςκηθμπμίεζεξ, μθείιεη κα ακαζνέρεη ηα παηδηά με ανπέξ 

θαη αλίεξ πμο δεκ πνμζβάιιμοκ ηεκ έκκμηα άκζνςπμξ θαη δεκ βάδμοκ πνμηεναηόηεηεξ ζηε δςή ημοξ αημμηθηζηηθέξ, αιιά  

έπμοκ γκώμμκα ημ ζοιιμγηθό ζομθένμκ. Επίζεξ, ημ ζπμιείμ με ηε ζεηνά ημο, ζα πνέπεη κα θαηεοζύκεη ηα παηδηά ζε ακ-

ζνςπμθεκηνηθμύξ ζηόπμοξ ζομβάιιμκηαξ ζηεκ θαιιηένγεηα ακζνςπηζηηθώκ ανπώκ θαη ηδακηθώκ θαη πκεύμαημξ μηθμομεκη-

θήξ ζοκείδεζεξ. Οη δάζθαιμη ςξ πκεομαηηθμί άκζνςπμη μθείιμοκ κα λοπκήζμοκ ηε ζοκείδεζε ηωκ κέωκ μέζα από δηάθμ-

νεξ εθδειώζεηξ: βηβιία, μμοζηθή, θηκεμαημγναθηθέξ ηαηκίεξ, πμο ζα μπμνμύκ πανάιιεια με ηεκ ροπαγςγία κα πνμζθένμοκ 

ακεθηίμεηεξ γκώζεηξ γηα ημκ πμιηηηζμό άιιςκ ιαώκ. Επηπιέμκ, ζα μάζμοκ κα θάκμοκ πανέα με παηδηά από λέκεξ πώνεξ 

θαη κα ζομμεηέπμοκ ζε ζπμιηθέξ μμάδεξ με ακηηναηζηζηηθή δνάζε. Με ημκ ηνόπμ αοηό ζα ελμηθεηςζμύκ με ηεκ πμιοπμιη-

ηηζμηθόηεηα θαη ηεκ απμδμπή ημο δηαθμνεηηθμύ.  

 Ακαγθαίμ ζεςνείηαη ε θηκεημπμίεζε ηςκ παγθόζμηωκ μνγακώζεωκ πμο αγςκίδμκηαη γηα ηεκ δηαζθάιηζε ηςκ ακ-

ζνώπηκςκ δηθαηςμάηςκ, όπςξ μ ΟΗΓ θαη ε UNICEF. Αθόμε, μη ηζπονέξ πώνεξ επηβάιιεηαη κα ζομβάιμοκ με ηεκ ακα-

γθαία ηεπκμγκςζία ζηεκ ακάπηολε ηςκ οπμακάπηοθηςκ πςνώκ, ώζηε κα ελαζθαιίζμοκ ακζνώπηκεξ ζοκζήθεξ δηαβίςζεξ 

πμο απμηνέπμοκ ηέημηα θαηκόμεκα. Έπεηηα, πνεηάδεηαη κα αζθήζμοκ ηεκ επηννμή ημοξ ζηα θαζεζηώηα ηωκ πωνώκ πμο 

εμπιέθμκηαη ζηεκ δεμημονγία ημο πνμβιήμαημξ ημο ναηζηζμμύ. Με ημκ ηνόπμ αοηό, μη πμιίηεξ ηςκ ακαπηογμέκςκ πςνώκ 

ζα απαιιαγμύκ από ηεκ αημμμθεκηνηθή ζεώνεζε ηςκ πναγμάηςκ θαη ηε μμκμμένεηα θαη ζα πνμζακαημιίζμοκ ημ εκδηαθέ-

νμκ ημοξ ζε πνμβιήμαηα πμο αθμνμύκ ηεκ παγθόζμηα θμηκόηεηα. Τέιμξ, ηα ΜΜΓ πνεηάδεηαη κα πνμβάιιμοκ ημ πνόβιεμα 

ημο ναηζηζμμύ ζηηξ πναγμαηηθέξ ημο δηαζηάζεηξ, ώζηε κα εκενγμπμηήζμοκ ημ εκδηαθένμκ ηεξ παγθόζμηαξ θμηκήξ γκώμεξ 

θαη κα μάζμοκ μη άκζνςπμη κα δμοκ ανμμκηθά ζημ κέμ αοηό πενηβάιιμκ. 

μύναξ Φώηεξ 

ΡΑΣΙΜΟ 

 Αξ πνμζπαζήζμομε ιμηπόκ όιμη μαξ αιιά θαη μ θαζέκαξ λεπωνηζηά, έηζη ώζηε κα πενημνηζηεί ημ δοζάνεζημ 

αοηό θαηκόμεκμ εθδήιωζεξ ναηζηζηηθώκ δηαζέζεωκ. Γηαηί μη κέμη απμηειμύκ ημ μέιιμκ ηεξ θμηκωκίαξ μαξ θαη έπμοκ 

ακάγθε από πνόηοπα πμο δεκ ζα ημοξ μδεγήζμοκ ζηεκ εζηθή αδηαθμνία. 



ελίδα 6 ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

         Αν και ςτο κακθμερινό μασ λεξιλόγιο ο 
όροσ ρομαντιςμόσ χρθςιμοποιείται ςχεδόν απο-
κλειςτικά για να περιγράψει ερωτικζσ ι ςυναι-
ςκθματικζσ καταςτάςεισ, ςτθν πραγματικότθτα 
ρομαντικόσ είναι κάκε άνκρωποσ με ιςχυρι φα-
νταςία, θρωιςμό, άρνθςθ ςυμβιβαςμοφ με τθν 
κακθμερινότθτα, πάκοσ για το μυςτθριϊδεσ ι το 
απροςπζλαςτο και αγάπθ για τθν περιπλάνθςθ 
και τισ ανακαλφψεισ. 

   Εκτόσ από αυτά όμωσ, οι ρομαντικοί ξεχωρί-
ηουν για τθν ευαίςκθτθ φφςθ τουσ,  προςπα-
κοφν να απομακρυνκοφν από τθ ηωι των πολ-
λϊν και, οχυρωμζνοι πίςω από τθ διαφορετικό-
τθτά τουσ, να παρακολουκοφν και να κρίνουν, 
από όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ απόςταςθ γί-
νεται, τον κόςμο γφρω τουσ. Κρυφι και μόνιμθ 
ελπίδα τουσ είναι να καταφζρουν κάποτε να 
επιλζξουν οι ίδιοι τον τρόπο ηωισ τουσ και να 
ελευκερωκοφν από τα δεςμά που τουσ κζτει 
κακθμερινά θ ανοθςία, θ δειλία και θ μοχκθρία 
των άλλων. 

    Είναι γενικά αποδεκτό, ότι τα τελευταία χαρα-
κτθριςτικά ζχουν επικρατιςει παντοφ και ο ρο-
μαντιςμόσ ολοζνα και φκίνει. Γιατί όμωσ ςυμ-
βαίνει αυτό; Γιατί απομακρφνουμε οτιδιποτε 
ςχετίηεται με τθν ευαιςκθςία και τα αιςκιματα; 
 Η απάντθςθ κρφβεται πίςω από τα Μ. 
Μ. Ε., κυρίωσ το ίντερνετ και τθν τθλεόραςθ. 
Γενικά, θ διαρκϊσ αναπτυςςόμενθ τεχνολογία 
μεταβάλλει το ςφγχρονο νζο ςε ζνα άβουλο αλ-
λά κυρίωσ αναίςκθτο πλάςμα! Κι αυτό εξαπλϊ-
νεται ραγδαία. Ροιοσ κα κάτςει πια να καυμά-
ςει μια ωραία νφχτα, όταν αςχολείται με το 
iPhone; Ροιοσ κα βγει βόλτα με τουσ φίλουσ του, 
όταν υπάρχει το facebook; Ροιοσ κα αιςκανκεί, 
όταν δεν ξζρει πια οφτε τι είναι το ςυναίςκθμα;! 
     Οι άνκρωποι που είναι ρομαντικοί αντιμετω-
πίηονται με κοροϊδία και περιφρόνθςθ. Ναι, 
μπορεί να είναι δφςκολο να είςαι ρομαντικόσ ς’ 
ζναν κόςμο που μαςτίηεται από ςκλθρό ρεαλι-
ςμό, όμωσ δεν χρειάηεται να ακολουκοφμε το 
ρεφμα τθσ εποχισ. Μποροφμε να υποςτθρίηου-
με τισ δικζσ μασ πεποικιςεισ και να φτιάξουμε 
ζνα καλφτερο κόςμο. 

 Μαύρο δάκρυ έχυσαν νυχθημερόν τα “υπερευαίσθητα” ιδι-

ωτικά κανάλια για τον «πρόωρο, άδικο, τραγικό, φρικτό (ακόμα 

και) ροκ» θάνατο του «αδικοχαμένου, σούπερ επιτυχημένου» Πα-

ντελή Παντελίδη. Θα μου πεις αυτός «δεν ήταν άνθρωπος, ήταν 

άγγελος!». Άγγελος όμως δεν ήταν και ο ταύρος, ο συμμαθητής 

μου, που ο καρκίνος τον θέρισε στα 34 αφήνοντας μια συνομήλικη 

χήρα και ένα ενός έτους ορφανό; Και φυσικά δεν τα βάζω με τον 

Παντελίδη που ο θάνατός του μπορεί να μοιάζει με τόσους άλλους 

αλλά δεν παύει να είναι και τόσο μοναδικός, όπως και ο κάθε θά-

νατος που συμβαίνει. Μάλιστα, όπως ο Λαζόπουλος υπενθύμισε, 

«Δεν έγλυψε, δεν παρακάλεσε κανέναν, δεν σύρθηκε». 

 Mόνο που ο ταύρος βλέπεις δεν υπήρξε ποτέ του “σούπερ 

επιτυχημένος σταρ”. Δεν τον αγάπησαν ποτέ τα κανάλια της ψευ-

τογκλαμουριάς και της υποκρισίας. Ευτυχώς… γιατί τουλάχιστον 

ο ταύρος έφυγε αθόρυβα και με αξιοπρέπεια, όπως εξάλλου ται-

ριάζει σε κάθε θάνατο. Δεν θησαύρισαν απ‟ τους επικήδειούς του 

και τις απευθείας ανταποκρίσεις τα όρνεα της αναλγησίας ακολου-

θώντας βήμα βήμα στο φέρετρό του τον «Παντέλο» με εμετική υπο-

κρισία, αυτόν που πριν λίγες μέρες κατακεραύνωναν για το «πλέον 

θυμίζεις σκάρτη γκόμενα που τριγυρνάς στα κατεχόμενα». 

 Ακόμα κι εσύ Ρουμπέρτο (…;) (όπως τον αποκάλεσε μέσα 

στην αφέλεια της αμάθειάς του μαθητής της γ΄ λυκείου) Έκο πώς 

τολμάς να πεθαίνεις σχεδόν ταυτόχρονα με τον «Παντέλο»; Σι να 

πει η Υιλοσοφία, η Ιστορία, η ημειολογία (…!) στα μηχανάκια 

μέτρησης των τηλεθεάσεων; Γι‟ αυτό και κατακλύστηκαν τα Μέσα 

με το στραπατσαρισμένο τζιπ στριμώχνοντας κάπου στο περίσσευ-

μα τη φωτογραφία του Ουμπέρτο Έκο. «Σεράστια απώλεια για τον 

πολιτισμό ο θάνατος του Έκο», δήλωσε σύσσωμος ο πνευματικός 

κόσμος, τεράστια απώλεια Ευρώ για τα ΜΜΕ ο θάνατος του Πα-

ντελίδη (υπο)δήλωσαν τα κανάλια. 
  

        Αφιερωμένο στον Παντελίδη, τον Έκο, τον ταύρο, στον 

καθένα που δικαιούται να κάνει και να τελειώνει το ταξίδι του 

με το κεφάλι ψηλά…                                                          Β. Ε 

 

Πνιύ κε πίθξαλεο δσή, 

καθξηά ζα θύγσ έλα πξσί, 

ζ’ αλέβσ ζ’ έλα αεξνπιάλν, 

λα δσ ηνλ θόζκν από θεη πάλσ.  
 

Κη όινη απηνί πνπ ζε πηθξάλαλε, 

από ςειά αλ ηνπο θνηηάμεηο, 

ζα ζνπ θαλνύλ ηόζν αζήκαληνη 

πνπ ζηε ζηηγκή ζα ηνπο μεράζεηο. 

    Κώστας Χατζής 

Με μαύνμ δάθνο... ΡΟΥ ΡΗΓΕ Ο ΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΙΣ ΜΕΕΣ ΜΑΣ; 

      Ίςωσ οι απόψεισ μου να ςασ φαίνονται περί-
εργεσ. Έτςι κι αλλιϊσ οι φίλοι μου μου λζνε ότι 

πετάω ςτα ςφννεφα και πωσ πρζπει να κατζβω.  

Όμωσ ςασ το λζω παιδιά... είναι πολφ ωραία 
εδϊ πάνω….!!! 

Δθμθτρίου Λζνια (Β1) 

“Ο ζάκαημξ είκαη μόκμ μηα ζηηγμή θαη ε δωή πίιηεξ” 

Κανδηκάιημξ Ρηζειηέ, Γάιιμξ πνωζοπμονγόξ 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=157
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Τν Πεηξακαηηθό θαιιηηερληθό εξγαζηήξη Ηζηηαίαο κεηξά πεξίπνπ 20 ρξόληα παξνπζίαο. Δί-

λαη κηα ζεαηξηθή νκάδα πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ αγάπε γηα ην ζέαηξν. Από ην εξγα-

ζηήξη έρνπλ πεξάζεη πνιιά πξόζσπα. Άιια έθπγαλ, άιια έκεηλαλ. Τν ζεκαληηθό είλαη 

όκσο όηη απηή ε νκάδα παξά ηηο δπζθνιίεο δίλεη πάληα ην παξόλ ζην πνιηηηζηηθό ζηεξέσκα ηεο  πεξηνρήο. 
 

 Σηα 20 ρξόληα έρνπλ αλεβεί πνιιέο παξαζηάζεηο κε επηηπρία .Απηό ην δηάζηεκα ε νκάδα είλαη ππ’ αηκόλ 

θαζώο εηνηκάδεη  δύν έξγα. Τν έλα είλαη  δξάκα νη «Βξηθόιαθεο» ηνπ Ίςελ θαη ην άιιν ε θσκσδία «Ζ γπλαίθα 

κνπ ηξειάζεθε». Οη «Βξηθόιαθεο» αλακέλνληαη γύξσ ζην Φζηλόπσξν ελώ «Ζ γπλαίθα κνπ ηξειάζεθε» ζα αλέ-

βεη πνιύ ζύληνκα-αξρέο Απξηιίνπ-. 

Τν Πεηξακαηηθό θαιιηηερληθό εξγαζηήξη Ηζηηαίαο... 

«Ζ γπλαίθα κνπ ηξειάζεθε» 

 Δίλαη ν ηίηινο πνιύ πεηπρεκέλεο ειιελη-
θήο ηαηλίαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, κε πξσηαγσλη-
ζηέο ηνλ Λάκπξν Κσλζηαληάξα, ηελ Μαίξε Α-
ξώλε, ηνλ Γηώξγν Βνγηαηδή. Σν έξγν είλαη κηα 
αθηηλνγξαθία ησλ ηεηακέλσλ ζρέζεσλ δεπγαξηώλ 
πνπ ζέινληαο λα μεθύγνπλ από ηε ξνπηίλα βξί-
ζθνπλ δηέμνδν ζε «μέλεο» αγθαιηέο… Πξόθεηηαη 
γηα κία θσκσδία πνπ ζηεξίδεηαη πεξηζζόηεξν 
ζηηο αηάθεο παξά ζηελ πινθή. Αηάθεο πνπ θπ-
ξηνιεθηηθά θιέβνπλ ηελ παξάζηαζε… εηδηθά 
ζηελ ζθελή πνπ «ηξειαίλνληαη» νκαδηθώο… 
άιισζηε «…ηίπνηα δελ είλαη πην νιηζζεξό από 
έλαλ νδνζηξσηήξα…». Ζ ζπλέρεηα επί ηεο ζθε-
λήο πεξίπνπ ζε έλα κήλα! 

 ηνπο πξσηαγσληζηηθνύο ξόινπο είλαη ν  
Παλαγήο Εεξβόο, ε πξσηνεκθαληδόκελε Μπξηώ-
Μαξία Παπαησάλλνπ, ν Φξήζηνο Ξάλζεο, ε 
Ησάλλα Κνιιάξνπ, θαη ζηνπο ππόινηπνπο ξό-
ινπο ζα δνύκε ηελ επίζεο πξσηνεκθαληδόκελε 
Καηεξίλα Μαιάθε, ηελ Καηεξίλα Κάξληει, ηνλ 
Απνζηόιε Λνύιε θαη guest star ηνλ γλσζηό ζε 
όινπο καο Θάλν Παλαγηώηνπ  (έρεηο ηειεηώζεη !).  

    Τελ επηκέιεηα ησλ ξνύρσλ θαη ηελ ζθελνζε-
ζία ππνγξάθεη ε Φσηεηλή Παπατσάλλνπ κε ηε 

ζπκβνιή όιεο ηεο νκάδαο.                            

Λνύιεο Σηξαηήο (Α2) 

«Οη Βξηθόιαθεο» 

     «Καηά θάπνην ηξόπν, λνκίδω όηη όινη είκαζηε βξηθόιαθεο, πά-
ζηνξ  Μάληεξο. Δελ είλαη κόλν όζα θιεξνλνκήζακε από ηνπο γν-
λείο καο πνπ θπξηαξρνύλ κέζα καο! Είλαη θαη όιεο νη λεθξέο ηδέεο, 
όιεο νη δίρωο δωληάληα γεξαζκέλεο πεπνηζήζεηο!  Απηέο ηηο βξηθν-
ιαθηαζκέλεο  ηδέεο  δελ έρνπκε ηε δύλακε λα ηηο πεηάμνπκε από 
πάλω καο! Όιε ε ρώξα θαίλεηαη  αζθπθηηθά γεκάηε από βξηθόια-
θεο, βξηθόιαθεο ζαλ ηελ άκκν ηεο ζάιαζζαο. Καη λα πνπ ηώξα θν-
βόκαζηε κε ηόζε θαθνκνηξηά ην θώο...» ιέεη ε Κα  Άιβηγθ ! 

     Σ’ έλα έξγν γξακκέλν ζηα 1881, ν κεγάινο Ννξβεγόο ζπγ-
γξαθέαο Δξξίθνο Ίςελ, βγάδεη ζηε θόξα η’ άπιπηα κηαο νιό-

θιεξεο επνρήο θαη κηαο θνηλσλίαο, κε ηξόπν αλαηδή! ην έξγν 
αλαδύνληαη εξσηήκαηα γηα ηε θύζε ησλ πξαγκάησλ θαη ηε δηθπή 
ππόζηαζε ησλ θαηαζηάζεσλ: 

  Πνηα είλαη ε αξξώζηηα;                                                                                                                            
  Πνηα είλαη ε θιεξνλνκηθόηεηα; 
  Πνηνη είλαη νη βξηθόιαθεο;    
  Πνηνο ν ξόινο ηνπ παξειζόληνο; 
  Πνηα ε δύλακε (αδπλακία) ηνπ αλζξώ-
πνπ;  

     Οη βξηθόιαθεο ηξηγπξλνύλ δίπια καο 
ηπραία, δαγθώλνληαο όρη ιαηκνύο, αιιά 
ζηηγκέο ! Δίλαη θαλνληθνί γύξσ καο  ζαλ 
λπρηνπεηαινύδεο, απνδεθηνί  όπσο  ε θα-

ζεκεξηλόηεηα, ελώ ην παξόλ αηκνξξαγεί  ζαλ απνπζία  θαη ζαλ 
ιπγκόο ! 
 ην ξόιν ηεο Καο  Άιβηγθ ε Φξόζσ Κνθθνιηάδνπ θαη ζηνπ 
πάζηνξα Μάληεξο ν Απνζηόιεο Λνύιεο. Σνλ Ηάθσβν Έγθζηξαλη 
αλέιαβε ν Παλαγήο Εεξβόο, ηε Ρεγγίλα ε Καηεξίλα Εεξκπίλνπ, 
ελώ ηνλ Όζβαιη ζα ππνδπζεί ν Υξήζηνο Εάθαο. Τε ζθελνζεηηθή 
επίβιεςε αλέιαβε ν θίινο καο Σπύξνο Γεσξγνπιάο.            

Λνύιεο Σηξαηήο (Α2) 

Θέατρο 

“Σε θάπμημ βαζμό όια είκαη νεαιηζηηθά. Δεκ ο-

πάνπμοκ ζύκμνα ακάμεζα ζηε θακηαζία θαη ζημ 

πναγμαηηθό” 

Φνεκηενίθμ Φειίκη, Ιηαιόξ ζθεκμζέηεξ 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=345
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 Λίγν πην πάλσ από ην λεζί καο κε έλα θαξαβάθη ζε ιίγε ώξα θηάλεηο ζηε Σθηάζν, ην λεζί  ηνπ “Αγίνπ ησλ Ειιεληθώλ 

γξακκάησλ”, ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε(1851-1911). Μέζα από όζα έρσ δηαβάζεη ή αθνύζεη θαη από ηελ πξνζσπηθή 

αλάγλσζε ηνπ παξαθάησ δηεγήκαηνο ζεσξώ ηεξάζηην ην έξγν ηνπ «Αγίνπ» ζηελ πνιηηηζκηθή καο θιεξνλνκηά. Θα πξέπεη λα 

ππάξρεη κέζα ζηηο βηβιηνζήθεο ησλ ζπηηηώλ ηνπιάρηζηνλ έλα ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν. Ωο Έιιελεο θαη θάηνρνη ηεο ππέξνγθεο 

απηήο γιώζζαο  είλαη ζεκαληηθό αξγά ή γξήγνξα  λα αλαθαιύςνπκε  ηελ νκνξθηά ηνπ βηβιίνπ θαη λα ελζσκαηώζνπκε ζηηο 

ζπλήζεηέο καο ηελ αλάγλσζε. Κξίκα θαη γηα καο ηνπο ίδηνπο λα κελ θαηαθέξνπκε λα  ηαμηδέςνπκε θαη λα κπνύκε ζηε ζθέςε 

θαη δσή ησλ ηεξάζηησλ ζπγγξαθέσλ θαη πνηεηώλ καο. Σην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα αλαθεξζώ πσο κέζα από ην κάζεκα 

ηεο ινγνηερλίαο εληππσζηάζηεθα κε ηνλ ζπγγξαθέα θαη δηάβαζα ην βηβιίν ηνπ. 

 “Ζ Φόληζζα‖ ηνπ Α. Παπαδηακάληε απεπζύλεηαη ζε όινπο θα όρη ζηνρεπκέλα ζηνπο ιόγη-

νπο ηεο επνρήο ηνπ. Χαξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη πσο ε θύζε, ε θνηλσλία ησλ ηειώλ ηνπ 19νπ — αξ-

ρώλ ηνπ 20νπ αηώλα, ε νηθνγέλεηά ηνπ, ν θόζκνο γύξσ ηνπ, απνηεινύλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηα έξγα 

ηνπ ζηα νπνία εθθξάδεη ηνλ απαηζηόδνμν ςπρηζκό ηνπ, όπσο αλαγξάθεηαη ζην νπηζζόθπιιν ηνπ βη-

βιίνπ, γηα ην κάηαην ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο.  

  Η λνπβέια έρεη σο θεληξηθή εξσίδα ηε Χαδνύια ή Φξαγθνγηαλλνύ, κηα ειηθησκέλε κε δηα-

ηαξαγκέλε πξνζσπηθόηεηα. Οη πίθξεο ηεο δσήο θαη νη δπζθνιίεο ηνπ λα είζαη γπλαίθα γέλλεζαλ 

ζηελ γξηά ηε δηεζηξακκέλε πεπνίζεζε πσο ηα θνξίηζηα δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ γηα λα κε βηώζνπλ 

όζα εθείλε... θάπσο έηζη μεθηλά ην έξγν ηεο, θαη ζέινληαο λα ηα γιηηώζεη από ηα κειινληηθά βάζα-

λα, κεηακνξθώλεηαη ζε «άγγειν ζαλάηνπ» θαη πλίγεη ηέζζεξα θνξηηζάθηα, γηα λα θαηαιήμεη ζην ηέ-

ινο θαη ε ίδηα «εηο ην ήκηζπ ηνπ δξόκνπ κεηαμύ ηεο ζείαο θαη αλζξσπίλεο δηθαηνζύλεο».   

 Κοντογιάννη Εύη (Γ1) 

“Σακ κά 'πακ πμηέ ηειεηωμό ηα πάζηα θ' μη θαεμμί ημο θόζμμο.”                                                     

Α. Παπαδηαμάκηεξ, «Σμ μμηνμιόγη ηεξ θώθηαξ» 

 Ο Βίκτωρ Ουγκό (Μπεζανσιόν 1802 –Παρίσι 1885), ένας από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες 
μέχρι σήμερα, ξεκινά τη λογοτεχνική του δράση το 1822. Ση  «βιογραφία»  μιας  ολόκληρης  εποχής,  με  
τις  αναταράξεις,  τις ανησυχίες και τους αγώνες της απεικονίζει στο μυθιστόρημά του «Οι  Άθλιοι» που 
εκδόθηκε το 1826. ’ αυτό εξιστορεί τη ζωή ενός πρώην κατάδικου, του Γιάννη Αγιάννη, ο οποίος προ-
σπαθεί, μετανοημένος πια, να ενταχθεί στην αστική κοινωνία. Οι Ερινύες όμως του παρελθόντος τον καταδιώκουν.   

 Μέσω του κεντρικού ήρωα, του Γιάννη Αγιάννη, παρουσιάζει αυτή ακριβώς την πάλη της μάζας, που αποτελεί 
πραγματικότητα για την πλειοψηφία των πολιτών, ελάχιστοι των οποίων έχουν πρόσβαση στην παιδεία, ώστε τελικά 
να καταφέρουν να ξεφύγουν από τον βούρκο της κοινωνικής τους θέσης και να αντικρίσουν τον ήλιο. 
 Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις που συνέβαιναν εκείνη την περίοδο, δημιουργούσαν κλίμα φόβου στους πολίτες 
και άγνοιας για τις τύχες τους. Όπως είπε και ο ίδιος ο συγγραφέας: «το σκοτεινό σημείο 
όπου βρίσκεται ο σημερινός πολιτισμός, ο άθλιος ονομάζεται ΑΝΘΡΩΠΟ, που αγωνιά κά-
τω  από όλα τα κλίματα και τα καθεστώτα, που στενάζει σε όλες τις γλώσσες». Έχει δημιουρ-
γηθεί μια κοινωνία πλήρους ανισότητας και φασισμού, χωρίς συγχώρεση για τα πταίσματα 
του παρελθόντος, παρά τη μετάνοια. Υυσικά αυτό ισχύει μόνο για τους αφανείς πολίτες. 

 Είναι ζνα ζργο γεμάτο αδυναμίεσ, που μασ δείχνει πωσ ο άνκρωποσ μζςα ςτθν απελπιςία 
του παρανομεί, ϊςτε να επιβιϊςει, και το αίςκθμα του φόβου και τθσ αγωνίασ τον ωκοφν ςε 
άλλεσ παρατυπίεσ και τελικά τιμωρείται ϋ και θ τιμωρία είναι δυςβάςταχτθ. Η αςτικι τάξθ και θ 
αριςτοκρατία ζχουν εγκλωβίςει τθ μάηα πίςω από μια πόρτα, τοποκετϊντασ ζνα πϊμα ςε κάκε 
ςχιςμι, ϊςτε να τθν κρατοφν ςε καταςτολι και να δρουν ανενόχλθτοι, αλλά  πίςω από αυτιν τθν 
πόρτα γίνονται τρομερζσ ηυμϊςεισ και, όταν τελικά εκραγεί, κα ξεχυκεί ζνα αςταμάτθτο ανκρϊ-
πινο ποτάμι που κανζνασ δεν κα μπορεί να το χαλιναγωγιςει. 
 Ππωσ τελικά και ζγινε.  Μπορεί τθν πρϊτθ φορά,  όπωσ αναφζρει ο Ουγκό, να απζτυχε ωσ ζνα απότομο λαϊκό ξζ-
ςπαςμα, όμωσ θ δεφτερθ εξζγερςθ,  ωσ  μια οργανωμζνθ και ςυντονιςμζνθ επανάςταςθ, κακόριςε τθν πορεία τθσ ιςτορίασ. 
 Ο Ουγκό  αντικρίηει τθν ωμι πραγματικότθτα, αλλά εξακολουκεί να ονειρεφεται. Στθν ιςτορία του παρεμβάλλονται  
οι φιλοςοφικζσ ανθςυχίεσ και αναηθτιςεισ του, με αποτζλεςμα ο αναγνϊςτθσ να ζρχεται πιο κοντά ςτο μεγάλο δθμιουργό, 

χωρίσ όμωσ αυτό να είναι μειονζκτθμα του ζργου, αφοφ ζτςι θ ιςτορία 
εμπλουτίηεται με ποικίλα ςτοιχεία, τα οποία προκαλοφν τον αναγνϊςτθ 
να ςκεφτεί και να αναρωτθκεί για διάφορα κζματα – κρθςκευτικά, πο-
λιτικά, κοινωνικά. Ξεκάκαρθ είναι και θ περιγραφικι του ικανότθτα, 
που ςυμπλθρϊνει τθν αφιγθςθ με πολυάρικμα λεπτομερειακά ςτοιχεία 
 Αυτό του το ζργο φανερϊνει τθν ιδιοφυΐα του και τα προοδευτι-
κά του ιδεϊδθ, πυλϊνεσ τθσ  ςθμερινισ ςκζψθσ και φανταςίασ.  

                                                                            Σταματζλου Σωτθρία (Β3) 

το  βιβλίο του Ουγκό  αντικατοπτρίζεται ο 

μόχθος και η αγωνία της εργατικής τάξης   

για επιβίωση, για μια θέση στην κοινωνική 

πυραμίδα, προτού τους καταπιεί το σκοτά

δι και η αθλιότητα της ζωής τους. 

Σαξίδι στον κόσμο των βιβλίων Βιβλίο 



       Ο γλσζηόο ζε όινπο εζνπνηόο, ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, θπθινθόξεζε  πξόζθαηα ην κνπζηθό 

άικπνπκ   “ΠΑΗΧΝΗΓΗΑ ΤΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ”. Αξρηθά, ηνλ αθνύζακε λα “κνπξκνπξίδεη” ζηελ επηηπ-

ρεκέλε ζεηξά ηνπ Άιθα, ελώ ηώξα ηνλ αθνύκε λα θειαεδά θαη λα δεκηνπξγεί πάλσ ζηηο ζειίδεο ηνπ 

πεληαγξάκκνπ ηνπ. 

    Τν άικπνπκ ην άθνπζα θαη κνπ άξεζε πνιύ, ελώ εηδηθόηεξα νη νπαδνί ηεο έληερλεο κνπζηθήο είλαη 

απηνί πνπ ζα ην ιαηξέςνπλ πξαγκαηηθά. Ζ δνπιεηά θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ λένπ απηνύ θαιιηηέ-

ρλε  απνηππώλεηαη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν πάλσ ζηελ παξηηηνύξα θαη θηάλεη ζη’ απηηά καο ζαλ έλα γιπθό θαη κεισδηθό 

άθνπζκα. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, από άπνςε ζηηρνπξγηθήο αγγίδεη ηελ ςπρή κε ηελ επζηξνθία θαη 

κε ηελ ακεζόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Από ηελ άιιε, ν επηηπρεκέλνο ζπλδπα-

ζκόο ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ, πνπ ελ κέξεη παξαπέκπνπλ ζε ειιεληθά παξαδνζηαθά 

αθνύζκαηα, θαη ε κεισδηθή θσλή ηνπ απνγεηώλνπλ ην θάζε θνκκάηη. Απηό όκσο 

πνπ ηνλ δηαθνξνπνηεί από ηνπο άιινπο θαιιηηέρλεο ηεο γεληάο ηνπ δελ είλαη ηόζν ε 

ρξνηά ηεο θσλήο ηνπ, όζν ε ςπρή θαη ην πάζνο ηνπ γηα ηε κνπζηθή. Γξάθεη κε α-

γλόηεηα θαη όρη κε ηδηνηέιεηα. 

Έλα λέν ηαιέλην γελληέηαη θη έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη ζηελ ειιεληθή κνπζηθή ζθελή. 

Μαθάξη λα ζπλερίζεη έηζη, δίλνληάο καο ηε δπλαηόηεηα λα εξρόκαζηε ζε επαθή κε 

γλήζηεο κεισδίεο. 

   Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ: 

Χξήζηνο Θεβαίνο, Ησάλλα Λεθθά, Χξηζηίλα Μνπμνύξε θαη Μίιηνο Παζραιίδεο ζηελ εξκε-

λεία νξηζκέλσλ θνκκαηηώλ. Τα ηξαγνύδηα πνπ μερώξηζα ήηαλ ν “πξίγθηπαο”, ην “Norway” θαη 

ην “όλεηξν ρεηκεξηλήο λύρηαο”, ηόζν γηα ηνπο ζηίρνπο, όζν θαη γηα ηε κνπζηθή ηνπο. Δλ θαηα-

θιείδη ζα ήζεια λα ηνπο επραξηζηήζσ όινπο θαη θπξίσο ηνλ Πάλν, γηα ηα ιίγα ιεπηά ηνπ 

κνλαδηθνύ κνπζηθνύ ηαμηδηνύ πνπ κνπ πξνζέθεξε.                Νηθνιέηα Εαπαληώηε (Α1) 
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Πεξζέπνιηο  -   Persepolis 

Animation- 2007 | Αζπξόκαπξν | Γηάξθεηα: 95'  | Γαιιηθή 

ηαηλία | θελνζεζία:  Μαξδάλ αηξάπη,  Βαλζάλ Παξνλό 

 Η εννιάχρονη Μάρτζι μεγαλώνει σε μια προοδευτι-

κή οικογένεια στην Τεχεράνη του '78, την περίοδο της α-

νατροπής του Σάχη και του θρησκευτικού φανατισμού της ισλαμικής επανάστασης. 

Με το ξέσπασμα του πολέμου Ιράν-Ιράκ, οι γονείς της τη στέλνουν για σπουδές στη 

Βιέννη. Θα επιστρέψει στην πατρίδα της ύστερα από χρόνια, για να καταλήξει τελι-

κά στο Παρίσι το 1994.                  Μεταφορά του ομώνυμου best-seller κόμικ. 

Cinema 

 

Αμεσότητα και απαράμιλλο στιλ σε μια πολιτικοποιημένη ι-

στορία για το σύγχρονο Ιράν, έναν κόσμο τόσο μακριά κι όμως 

τόσο κοντά. Από το Ιράν, με το ξεκίνημα της Ισλαμικής Επα-

νάστασης ξεκινά η παράδοξη περιπέτεια της ενηλικίωσης της μικρής κι άφοβης Μαρζάν, 

φτάνοντας ως το Παρίσι του σήμερα.  Με αυτοσαρκασμό και αιχμηρό χιούμορ, ζωντανεύ-

ουν οι εικόνες της σύγχρονης Περσίας  μέσα από την αυθάδη, αστεία και τόσο αληθινή 

διήγηση της Μαρζάν Σατραπί. Εκπληκτική ανάδειξη της ιστορίας μέσα απ’ την απλότη-

τα των σκίτσων και τις φωνές των: Κατρίν Ντενέβ, Ντανιέλ Νταριέ, Κιάρα Μαστρογιάνι.      

Βραβείο της επιτροπής στο Φεστιβάλ Κανών.                                                                 B.E.  

“Μηα ηαηκία δεκ είκαη πμηέ πναγμαηηθά θαιή, εθηόξ ακ ε θάμενα είκαη ημ μάηη ζημ θεθάιη εκόξ πμηεηή”                      

Orson Welles, Βνεηακόξ εζμπμηόξ & ζθεκμζέηεξ 

Μουσική 

“Η μμοζηθή είκαη πακακζνώπηκε γιώζζα”    Υέκνη Γμοόκηζγμονζ Λμκγθθέιμμο 

http://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1008378
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=488
https://el.wikiquote.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%AD%CE%BD%CF%81%CE%B9_%CE%93%CE%BF%CF%85%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B8_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%86%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1


ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΜΕ ΣΟΝ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟ ΟΤΡΡΑ 

Ν: ΝΑΝΤ ΣΑΘΑΡΑ (Β3) 

Ν: ΝΙΚΟΛΕΣΑ  ΖΑΠΑΝΙΨΣΗ  (Α1) 

Σ: ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟ ΟΤΡΡΑ 

 

Ν: Πόσα χρόνια ασχολείστε επαγγελματικά με τη μουσική, ποιες οι 
σπουδές σας και ποιο μουσικό πρότυπο σας ενέπνευσε στο να ακο-
λουθήσετε το δρόμο της μουσικής; 

Σ: Με τη μουσική ασχολούμαι επαγγελματικά απ’ το 1993 και εδώ, στη 
Β. Εύβοια, δραστηριοποιούμαι απ’ το 1998. Σο 1995 απέκτησα το πτυχίο 
Αρμονίας, που αποτελεί βασικό πτυχίο στο να μπορέσει να γράψει κα-
νείς για μια χορωδία και το 1997 το πτυχίο κιθάρας. Έπειτα, στη 
«συλλογή» μου προστέθηκαν το 2006 το πτυχίο Αντίστιξης και το πτυχί-
ο Υούγκας ή αλλιώς πτυχίο Υυγής, που έχουν να κάνουν περισσότερο 
με θέματα αρχιτεκτονικής ενός έργου-κομματιού. Σέλος, το 2010 απέ-
κτησα το δίπλωμα σολίστα στην κιθάρα. Όσον αφορά το τελευταίο σκέ-
λος της ερώτησης, μουσικό πρότυπο δεν υπήρξε, πέρα από έναν χαρι-
σματικό καθηγητή κιθάρας και τσέλου του Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών, 
τον Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος περνούσε τη γνώση του με σοβαρό αλλά όχι αυστηρό τρόπο. Διέθετε ένα εξαιρετικό μουσικό 
υπόβαθρο, γεγονός που βοήθησε στην περαιτέρω εξέλιξή μου ως μουσικού —δασκάλου.  

Ν: Πόσα χρόνια λειτουργεί η μουσική σχολή που διευθύνετε και πώς δέχτηκε η τοπική κοινωνία αυτή σας την κίνηση; 

T: Η μουσική σχολή έχει ξεκινήσει από το 1998 με μαθήματα κιθάρας. Ωστόσο, το 2003 πήρε τη μορφή που έχει και σήμερα, 
υστέρα από μια συγχώνευση με την συνεργάτιδά μου, την πιανίστρια του ωδείου  και καθηγήτρια θεωρητικών, την ταυ-
ρούλα Πετσεπέ. Οι γονείς, ειδικά αυτοί που τα παιδιά τους έχουν διάρκεια στη μουσική, αλλά και όλη η τοπική κοινωνία, 
φαίνεται πως εκτιμούν τη δουλειά μας και αυτό φαίνεται και από την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και απ’ την στήριξη 
που μας προσέφεραν. Δείγμα αυτής της εμπιστοσύνης αποτέλεσε η υλοποίηση της ιδέας της ταυρούλας στο να δημιουρ-
γηθεί το 2011 η χορωδία μας, Dissensio. Η δημιουργία της χορωδίας αυτής ενεργοποίησε τους γονείς σε συνδυασμό με τα 
παιδιά και τους βοήθησε στο να αντιληφθούν πώς είναι τα παιδιά τους να ασχολούνται με τη μουσική. 

Ν: Σα ωδεία της Ελλάδας σε σχέση με αυτά του εξωτερικού έχουν διαφορές στον τρόπο διδασκαλίας;  

Σ: Παρόλο που ο τρόπος διδασκαλίας στο εξωτερικό είναι πιο εκσυγχρονισμένος και εξελίσσεται συνεχώς, στην Ελλάδα τα 
ωδεία λειτουργούν ακόμα -ευτυχώς- με τον κανονισμό του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, βασισμένος στο Βασιλικό Διά-
ταγμα του 1957. ύμφωνα με αυτόν, όταν ένας μαθητής από ωδείο φτάσει στις εξετάσεις της ανωτέρας είναι σαν να δίνει 
τις αντίστοιχες πτυχιακές εξετάσεις της Αυστρίας λ.χ.. Όταν πάρει ένα πτυχίο είναι το αντίστοιχο Master της Αυστρίας και 
όταν πάρει ένα δίπλωμα είναι το αντίστοιχο διδακτορικό. το εξωτερικό όμως δεν αναγνωρίζονται τα ελληνικά πτυχία, 
αλλά δίνονται κατατακτήριες εξετάσεις. Σα ελληνικά ωδεία επιπλέον, παρόλο που απαξιώνονται, προσφέρουν προοπτική 
σ’ ένα μουσικό, ακόμα και στο να ενταχθεί στη δημόσια εκπαίδευση.   

Ν: Τπάρχει μέλλον για έναν μουσικό στην Ελλάδα του σήμερα; 

Σ: Τπάρχει μέλλον για όλους και σε όλους τους τομείς, αρκεί να υπάρχει αγάπη για το αντικείμενο. Αν αγαπάς αυτό που 
κάνεις, θα το κυνηγήσεις, αν δε το αγαπάς, απλά δε σε ενδιαφέρει. Όσο υπάρχει αγάπη, υπάρχει και Θεός, ο οποίος είναι 
μεγάλος. Όταν αγαπάς κάτι λοιπόν, όχι επειδή θα σου δώσει χρήματα, αλλά επειδή σε εκφράζει και επειδή μέσα απ’ αυτό 
ολοκληρώνεσαι, τότε θα υπάρξει και ο βιοπορισμός. 

N: Πως κρίνετε τη μουσική παιδεία στη δημόσια εκπαίδευση σε σχέση με την ιδιωτική;  

Σ: Η δημόσια εκπαίδευση αποτελεί περίληψη της μουσικής παιδείας. Η ιδιωτική μπορεί να είναι πιο χρονοβόρα σαν διαδι-
κασία, αλλά είναι ουσιαστικότερη και διαμορφώνει λόγω των παραπάνω καλύτερα τη μουσική παιδεία του μαθητή. Θα 
αφήσει το μαθητή να ωριμάσει με τους δικούς του ρυθμούς έτσι ώστε να εκτεθεί σε κοινό και να παίξει ,όταν θα αισθανθεί 
έτοιμος! Δε μπορώ να επιβάλλω σ’ ένα παιδί πότε θα μάθει να παίζει, ούτε να γίνει απαραίτητα μουσικός. Δεν έγιναν όλοι 
οι μαθητές μου μουσικοί, αλλά είχαμε μια αμφίδρομη πορεία. Πήρα απ’ αυτούς και αυτοί από εμένα, δίχως να μειώνουμε 
ο ένας τον άλλο. Άρα και εγώ έγινα καλύτερος άνθρωπος απ’ αυτούς και αυτοί έγιναν καλύτεροι αυριανοί πολίτες, γιατί 
ήρθανε σε επαφή με το αντικείμενο της μουσικής. Εδώ δε γίνεται μόνο μουσική δουλειά. Μέσα στο ωδείο δε λέμε μόνο για 
νότες και τρόπους παιξίματος αλλά κάνουμε και κουβέντα παιδαγωγικού τύπου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε παιδα-
γωγοί, ότι άγουμε, οδηγούμε δηλαδή το παιδί και θα πρέπει να είμαστε καλοί οδηγοί για να μπορέσουμε να κάνουμε αντι-
ληπτό  κάτι τόσο αφηρημένο και χαοτικό όπως είναι η μουσική και έτσι να οδηγήσουμε το μαθητή σε συμπεράσματα. 
Άλλωστε, ό,τι έχει να κάνει με μεταφορά γνώσης είναι παιδαγωγικό και πρέπει να το σεβόμαστε.  

Ν: Ποια είναι η γνώμη σας για τη σύγχρονη μουσική δισκογραφία; 

Μουσική 



 T: Λόγω του αντικειμένου μου ακούω κάτι που δεν είναι μέσα στα καθιερωμένα. Ακούω για παράδειγμα Leo Brouwer, 
Κώστα Γρηγορέα, καλλιτέχνες που ίσως δε γνωρίζει αρκετός κόσμος. Θα μπορούσα επίσης να πω, πως διαθέτω την 
«κατάρα» των μουσικών. Δε θα ακούσω κάτι όπως θα το απολαύσει ένας απλός ακροατής, αν και θα ήθελα να έχω αυτή 
την πρώτη ματιά. Θα το αναλύσω, οπότε δε θα το ευχαριστηθώ, δηλαδή δεν είμαι γνήσιος ακροατής!    

Βέβαια, όταν ασχολείται κανείς με τη μουσική για πάρα πολλές ώρες, δεν έχει χρόνο να ακούσει μουσική. Είναι αναγκαίος 
ο χρόνος σιωπής, διότι η σιωπή είναι πιο σημαντική απ’ τον ήχο. Η μουσική ξεκινά απ’ την σιωπή και ο άνθρωπος με αυτή 
μπορεί να αφουγκραστεί τον συνάνθρωπό του καθώς και τον ίδιο του τον εαυτό και να μεταδώσει ήχο. Όταν δεν έχεις σιω-
πή, δε μπορείς ούτε να αφουγκραστείς ούτε να μεταδώσεις ήχο. Αυτό έχει να κάνει με την ταπεινότητα και τον εγωισμό. 
Εγωισμός πάνω στη μουσική δεν υπάρχει! Είσαι πολύ μικρός για να είσαι εγωιστής στη μουσική! Είναι τόσο τεράστια 
που…το μόνο που σου μένει είναι να είσαι ταπεινός. Επομένως, η μουσική περνά δίδαγμα στη ζωή.  

Ν: Σι θα έπρεπε να κάνει κατά τη γνώμη σας η πολιτεία για να βελτιωθεί ο τομέας της μουσικής παιδείας; 

T: Σο κράτος και η πολιτεία είμαστε εμείς! Αυτοί που μας κυβερνούν αποτελούν καθρέφτη μας και κατά τη γνώμη μου αυ-
τοί μας αξίζουν. Αν δε μας αρέσει αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη, προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Για να μιλήσουμε 

λοιπόν για μια καλή παιδεία, ακόμα και μουσική, πρέπει ε-
μείς να γίνουμε καλύτεροι. Σο κράτος δε μπορεί να κάνει τί-
ποτα, αν οι ίδιοι οι πολίτες δε γίνουν κράτος! Είμαι υπέρμα-
χος της πόλης-κράτους και πιστεύω βαθιά σε μια πραγματικά 
αχρήματη κοινωνία. Η παιδεία είναι ένα πράγμα ιερό. Εμείς 
την ξεχωρίσαμε και απ’ τη στιγμή που ξεχωρίζεις κάτι, ξεκινά 
μια παθογένεια. Πήραμε την παιδεία και την εκπαίδευση και 
τις κάναμε τεχνοκρατία. Είμαστε δέσμιοι του συστήματος π.χ 
της παραπαιδείας, του παρακράτους και δυστυχώς το συντη-
ρούμε μένοντας αδρανείς. 

Ν: Σι είναι για σας η μουσική; 

Σ: Η ΖΨΉ ΜΟΤ! Η μουσική αποτελεί τρόπο σκέψης για μένα 
και με χαρακτηρίζει πέρα απ’ τη μελωδία. Φωρίς αυτή δε 
μπορώ να αυτοπροσδιοριστώ καθώς είμαι μαζί της απ’ τα 8 
μου έτη. Δεν έχουν υπάρξει μέρες που να μην έχω παίξει κι-
θάρα. Άλλωστε, ακόμα και να σταματήσεις να παίζεις μουσι-
κή, θα σκέφτεσαι μουσική. Πιστεύω ότι αν ξέραμε όλοι μουσι-

κή, θα ζούσαμε σε έναν καλύτερο κόσμο καθώς θα ήμασταν εναρμονισμένοι. Θα είχαμε τη δυνατότητα να εντάξουμε κάτι 
που είναι σε μια «άθλια» κατάσταση σε μια συμπαντική αρμονία.  

Ν: Σι προσφέρει σε ένα νέο άνθρωπο η μουσική; 

Σ: Καταρχάς διευρύνει τους ορίζοντες του μαθητή και τον τρόπο σκέψης του. Έχει ειπωθεί άλλωστε πως αυτός που γράφει 
μια φούγκα, σκέφτεται με διπλάσια ταχύτητα απ’ ότι ένας πυρηνικός φυσικός. Έτσι λοιπόν αρχίζει να αποκτά ένα πολυ-
διάστατο τρόπο σκέψης και γίνεται κριτής, με πνεύμα που τον βοηθά στην αντίληψη του κάλλους. Επίσης, γίνεται 
«δύσκολος πολίτης» διότι ξέρει να ξεχωρίζει το πρόχειρο απ’ το τελειοποιημένο. Η μουσική αποτελεί την πιο αφαιρετική 
απ’ όλες τις τέχνες, μαθαίνοντας έτσι στο παιδί να βάζει τάξη στο χάος, ολοκληρώνοντάς το. τον τομέα της υγείας, όλοι 
γνωρίζουμε ότι ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε ως μέθοδο θεραπείας τη μουσική. Με αυτή, ο εγκέφαλος δε δημιουργεί τοξί-
νες, άρα δεν χρειάζεται αποτοξίνωση. Ακόμα, στην αρχαία Ελλάδα είχε αποδειχθεί ότι η συχνότητα του σύμπαντος είναι η 
σι ύφεση, πράγμα που υπάρχει στη Βυζαντινή μουσική, η οποία είναι κοσμική μουσική έναντι της «τεχνοκρατικής» κλίμα-
κας που βρίσκεται η ευρωπαϊκή. Για να μπορείς να συντονιστείς με το σύμπαν, χρειάζεται μια πολύ χαμηλή συχνότητα 
έτσι ώστε όλα να κουμπώνουν πάνω σου. Πρέπει να αποδέχεσαι τον εαυτό σου στην κατάσταση 0. Με την μουσική, τέλος, 
μαθαίνεις να πάλλεσαι στην παγκόσμια συχνότητα, αυτή της αγάπης και της ταπεινότητας, δίχως το εγώ να κόβει όλους 
τους δεσμούς επικοινωνίας. την ορχήστρα επικρατεί κλίμα συνεργασίας και ταπεινότητας. Όσο ψηλά και να είσαι, δε 
μπορείς να είσαι μόνος. Δεν υπάρχει εγώ, αλλά εμείς!   

Ν: Ποια συμβουλή θα δίνατε σε ένα νέο που θα ήθελε να ακολουθήσει το δρόμο της μουσικής; 

Σ: Να ακολουθήσει τα όνειρά του, όποια και αν είναι αυτά. Μέσα απ’ τη μουσική μαθαίνεις ότι τίποτα δεν είναι ανέφικτο. 
Όταν παίρνεις μια παρτιτούρα π.χ 15 σελίδων και παίζεις μέτρο-μέτρο, πεντάγραμμο-πεντάγραμμο, ξέρεις ότι κάποια 
στιγμή θα βγει. Δε μας νοιάζει το πότε, μόνο να βγει. τη μουσική είναι απαραίτητη η υπομονή και η επιμονή αλλά και το 
συλλογικό πνεύμα. Μέσα απ’ αυτή πρέπει να μάθεις να προσδιορίζεσαι σε σχέση με τους συνανθρώπους σου και σε σχέση 
με αυτούς που αγαπάς.  

FACEBOOK: Triantafyllos Sourras 

 

 
“Ο Θεόξ έδωζε ζημκ άκζνωπμ ηε μμοζηθή γηα κα ζομάηαη ηε παμέκε ημο πανά!” 

                                                           Σα ιόγηα εκόξ Μμκαπμύ 



    

       Με αφορμή την ημέρα εορτής του Αγίου Βαλεντίνου, στις 14 

Υεβρουαρίου, που εορτάζουν ως είθισται οι ερωτευμένοι (κι οι ανθο-
πώλες, για ευνόητους λόγους…) και σε συνδυασμό με το κεφάλαιο 
στο μάθημα της «Νεοελληνικής Γλώσσας» που ασχολείται με την εφη-

βεία και θέματα που απασχολούν τους νέους, όπως είναι η αγάπη κι ο έρωτας, αποφασίσαμε  με το Α΄3, τμήμα της Α΄ λυ-
κείου, να γράψουν οι μαθητές ένα άρθρο όπου θα εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για τη σημασία και το ρόλο 

του έρωτα και της αγάπης στη ζωή τους σήμερα.  
      Έπειτα από την ανάγνωση των άρθρων τους, βρεθήκαμε στην πολύ ευχάριστα δύσκολη θέση να μη μπορούμε να επιλέ-
ξουμε με τη συντακτική ομάδα ένα από αυτά, για να συμπεριληφθεί στη σχολική μας εφημερίδα, αφού όλα διακατέχο-

νταν από μια φρεσκάδα και μια ευαισθησία που μας άγγιζε, καθένα με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι, βέβαια, καθόλου 
άξιο να απορεί κανείς πως γίνεται και σε μερικά θέματα όλοι οι μαθητές -ανεξαρτήτως βαθμολογικών επιδόσεων-  έχουν 
απόψεις και χαίρονται να γράφουν, αφού έχει παρατηρηθεί πως όταν ένας νέος ενδιαφέρεται για ένα θέμα και του δοθεί 
το βήμα να εκφραστεί και να αυτενεργήσει, τότε κάνει θαύματα και μας αφήνει άναυδους με την αυθεντικότητα της 
προσωπικότητάς του. 
       Ερανίζοντας, λοιπόν, αποσπάσματα από τις εκθέσεις όλων των μαθητών, σας αφήνω μόνους σας να διαβάσετε και 
να απολαύσετε παρακάτω τι ανέφεραν τα παιδιά στο θέμα της αγάπης και του έρωτα. Ας μη μας διαφεύγει της προσοχής 
ότι οι έφηβοι λόγω της φύσης της ψυχοσύνθεσής τους και του νεαρού της ηλικίας τους, όσα νιώθουν και γράφουν είναι 
πολύ πιο «καθαρά», πιό αθώα και σαφώς πιό ειλικρινή σε σύγκριση με αυτά των μεγαλυτέρων ηλικιακά, αφού οι δεύ-
τεροι έχουν διαφθαρεί σε μεγάλο βαθμό -δυστυχώς- κι αποτελούν μέρος της φαυλότητας, την ιδιοτέλειας και του καιρο-
σκοπισμού, ακόμη και σε ζητήματα «καρδιάς» κι ως εκ τούτου έχουν απολέσει την μαγεία που κρύβεται αντικρίζοντας 

το «πρώτο ηλιοβασίλεμα»…                                                                                                                              Άγγελος Σζαλαλής 
 
…Ο έρωτας είναι υγεία, η αγάπη είναι χαρά. Όταν ο έφηβος γελάει, όλα είναι όμορφα … Γιώργος Χαρρός 
…Όλοι έχουμε ανάγκη από έναν άνθρωπο, για να μοιραστούμε τα πάντα μαζί του, να μας νιώσει, να μας βοηθή-

σει και να μας κάνει να αισθανθούμε ασφάλεια και γαλήνη. Ο έρωτας προσφέρει εμπειρίες στη ζωή ενός εφήβου, άλλες 
ευχάριστες κι άλλες δυσάρεστες. Είναι κι αυτός ένα «εμβόλιο» με το οποίο εισχωρεί στο σώμα μας ένα μικρό ποσοστό 
μικροβίων, απαραίτητο ώστε να γίνει ο οργανισμός μας ανθεκτικός και να μπορεί να αντεπεξέλθει στις αρρώστιες … 
Δαυίδ Σσατραφύλλης 

…Η Αγάπη είναι σαν το οξυγόνο, το βασικό συστατικό της ζωής, είναι η δύναμη που ενώνει τους ανθρώπους με-
ταξύ τους, είναι αυτό που σε μεταμορφώνει από ζώο σε άνθρωπο, είναι αυτό που δίνει νόημα στην ύπαρξή σου. Η αγάπη 
είναι μια κορυφή, δύσκολο να την κατακτήσεις, αλλά είναι κι αυτό που μένει για πάντα, όταν αποκτηθεί … Ξένια Παπαβα-
σιλείου 

…Έρωτας κι αγάπη: δύο «βασιλικά» συναισθήματα, που δεν χρειάζεται όμως να είναι κανείς βασιλιάς για να τα 
αποκτήσει … Κωνσταντίνος Σσελίκας 

…Όταν είσαι ερωτευμένος, τίποτα δεν σε πτωεί. Όλα σου φαίνονται ρόδινα μέχρι τη στιγμή που εσύ ο ίδιος ή ο 
σύντροφός σου πληγώσετε ο ένας τον άλλον. Όπως είχε πει κι ο Oscar Wilde : « Αρκεί ένα λεπτό για να ερωτευθείς, μία 
ώρα για να συμπαθήσεις και μία μέρα για ν΄ αγαπήσεις» … Μαρία ταμούλου 

…Ο έρωτας είναι ο εξευγενισμός κι η εξιδανίκευση του σεξουαλικού ενστίκτου. Ο έφηβος μέσα από τον έρωτα 
μαθαίνει να περιορίζει τον εγωκεντρισμό του, νιώθει πληρότητα κι ευτυχία και γεμίζει με δημιουργική διάθεση, αφού ο 
έρωτας αποτελεί πηγή αστείρευτης έμπνευσης … Περσεφόνη Ξυδερού 

…Ο έρωτας κι η αγάπη αίρει τους διαχωρισμούς των ανθρώπων, γκρεμίζει όλα τα τείχη, φυλετικά, θρησκευτικά, 
κοινωνικά, εθνικά. Ακόμη, προσανατολίζει τον άνθρωπο σε μία ανθρωποκεντρική θεώρηση αποκαλύπτοντάς του το α-
ληθινό νόημα της ζωής … τέλιος Ρουμελιώτης 

…Ο έρωτας μας ανεβάζει ψηλά, αλλά χωρις την αγάπη θα πέσει κάτω… Όπως είχε γράψει κι ο Βικτόρ Ουγκό : 
«Ο έρωτας είναι ο ασπασμός των αγγέλων στα άστρα» … Παναγιώτης τραφιώτης 

…Η αγάπη είναι ένα γλυκό αεράκι που αποτελεί ζωοποιό πνοή, ενώ ο έρωτας είναι ένα «βρώμικο κόλπο» για να 
διαιωνίσουμε το είδος μας. Όμως, αυτό το «βρώμικο κόλπο» μάς χαρίζει τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας … Βαγγέ-
λης Σσιτούμης 

…Ο έρωτας είναι μία ανατρεπτική κατάσταση, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του ατόμου. Δεν αποδέχομαι τον 
όρο «ερωτική απογοήτευση», γιατί θεωρώ πως όλα κάπου, κάπως, κάποτε γυρνάνε κι όλοι αργά ή γρήγορα παίρνουμε τη 
θέση μας στο πλοίο της αγάπης … Γιάννης Περπατάρης 
 …Ο έρωτας είναι ένα μονοπάτι στο χάος, όμως στους ανθρώπους δείχνει να αρέσει αυτό το είδος χάους. Η αγά-
πη δεν είναι προσωπική υπόθεση του καθενός, αντίθετα αφορά όλο τον κόσμο. Θα χαρακτήριζα την αγάπη αθάνατη, η 
οποία καταπατά τον θνητό έρωτα. Μου αρέσει η επικίνδυνη, η «παράνομη», η απελευθερωμένη από δεσμά, η γεμάτη πά-
θος πλευρά του έρωτα. Ποιος δεν θα ήθελε να νιώθει πεταλούδες στο στομάχι του κάθε δευτερόλεπτο που περνάει; Ο 
έρωτας είναι εκείνο το δευτερόλεπτο που ο χρόνος παγώνει κι όλα γύρω μοιάζουν «τίποτα», μα αυτό το δευτερόλεπτο 
θυμίζει μια γλυκιά αιωνιότητα … Αγγελική Φριστοφορίδου 

ελίδα 12 

“ Σ’ αγαπώ όπη μόκμ γη’ αοηό πμο είζαη, αιιά θαη γη’ αοηό πμο είμαη εγώ, όηακ είζαη μαδί μμο” 

Roy Croft, Αμενηθακόξ πμηεηήξ 

   ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 

Έρωτας και Αγάπη 

ΤΝΈΦΕΙΑ    

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1353


ελίδα 13 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 

 ...Η αγάπη είναι η γέφυρα που ενώνει τους ανθρώπους και τους φέρνει κοντά, ώστε να καταλάβουν ότι όλοι εί-
μαστε ένα κι ένα είμαστε όλοι … πύρος Σσώνος. 
 ..Η αγάπη είναι αυτή η ενεργητική δύναμη μέσα στον άνθρωπο που τον κάνει να ξεπεράσει τα συναισθήματα της 
μοναξιάς και της απογοήτευσης, ενώ ταυτόχρονα του επιτρέπει να είναι ο εαυτός του! … Μάνος Πετής 

 …Η αγάπη είναι ένα θεώρημα που θέλει απόδειξη. Ερωτεύομαι σημαίνει πεθαίνω και ξαναγεννιέμαι! Κι όταν δεν 
έχεις μάθει να ερωτεύεσαι, είναι σαν να μην έχεις μάθει να ζεις! … Ελένη Σσελίκα 
 …Ο έρωτας είναι ενθουσιασμός κι η αγάπη γίνεται συνήθεια, λένε, αλλά ποιος δεν θα ήθελε να έχει μια τέτοια 
συνήθεια; … Ελεάννα Παπασταμούλου 
 …Σο «ευ ζην» είναι  ο βίος ο εμπνευσμένος από τον έρωτα και την αγάπη κι ο καθοδηγούμενος από τη γνώση. 
Όταν οι νέοι διακατέχονται από το αίσθημα της αγάπης, μπορούν να αντλήσουν σημαντικά ιδανικά για τη ζωή τους, 
όπως ο αλτρουισμός, η μεγαλοθυμία, η εμπιστοσύνη, η υπομονή, η ειλικρίνεια κι η ανεκτικότητα. Μέσα από την αγάπη οι 
έφηβοι αισθάνονται πως βρίσκονται σ΄ ένα ασφαλές κλίμα και νιώθουν ελεύθεροι να εκμυστηρευτούν και τις πιο ενδό-
μυχες σκέψεις τους, τις πιο περίεργες και συχνά παιδιάστικες ανησυχίες τους μαζί με αυτούς που θέλουν να δημιουργή-
σουν μια κοινή πορεία στη ζωή … Βασιλική Φατζή 
 …Από την ηλικία της εφηβείας κι έπειτα, ένα νέο πρωτόγνωρο συναίσθημα «φυτεύεται στον κήπο της καρδιάς 
μας», ο έρωτας. Όταν κάποιος αγαπά αληθινά, δεν είναι αλαζονικός κι εγωιστής, δεν σκέφτεται το κακό, ανέχεται, υπο-
μένει, επιμένει κι ελπίζει. Ο έρωτας για έναν νέο άνθρωπο είναι σαν τον ατμό μέσα του, όσο πιο πολύ πιέζεται, τόσο πιο 
πολύ δυναμώνει. Προκαλεί την αδρανοποίηση της λογικής κι ενεργοποιεί το συναίσθημα, το πάθος. Η αγάπη είναι φω-
τεινή σαν την αυγή και σιωπηλή σαν τον τάφο. Ο έρωτας είναι μίγμα από μέλι και χολή, μερικές φορές γλυκός, αλλά τις 
πιο πολλές φορές φαρμάκι … Ελένη Παχύ 
 …Με το αίσθημα της αγάπης το άτομο απομακρύνεται από τα στενά πλαίσια του «εγώ» και μεταβαίνει προς το 
«εσύ». Χωρίς την αγάπη και τον έρωτα δεν θα υπήρχε κανένα κίνητρο, καμία πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης και δημι-
ουργίας. Η αληθινή αγάπη αντέχει στις δοκιμασίες και στο χρόνο κι όπως τα ευγενή μέταλλα, δεν οξειδώνεται … Σίνα 
Παπαευσταθίου 

 
 Θα κλείσω αυτό το αφιέρωμα με τον ορισμό της αγάπης από τον Νικό Καζαντζάκη, όπως τον έβαλε στα λόγια του 
«Υτωχούλη του Θεού», του Αγίου Υραγκίσκου της Ασίζης : Αγάπη δεν είναι μήτε συμπόνια μήτε καλοσύνη. τη συμπό-
νια είναι δύο, αυτός που πονά κι αυτός που συμπονά. την καλοσύνη είναι πάλι δύο, αυτός που δίνει κι αυτός που δέ-
χεται το καλό. Όμως στην αγάπη τα δύο γίνονται ένα. Σο εγώ και το εσύ αφανίζονται.  
Αγαπώ σημαίνει χάνομαι. 

Βιβή Ντουσλέλη: Σριαντάφυλλο στο χιόνι  

(φωτογραφία) 

Θεοδώρου Γιώργος: Για την αγάπη 

(σκίτσο) 



ελίδα 14 

   ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ  ΝΕΑ 

Κ.Δ: Πότε εντοπίςτηκε το μαθηςιακό ςου πρόβλημα; 
Δ.Β: Οι γονεύσ  μου το ϋμαθαν πρώτοι και μετϊ από 6 χρό-
νια εγώ, γιατύ όμουν πολύ μικρόσ για να καταλϊβω το πρό-
βλημα και επιπλϋον, αν το μϊθαινα, δεν θα εξαςκούμουν 
τόςο πολύ ςτο γραπτό λόγο, αφού  θα εύχα  τη δικαιολογύα 
ότι δεν μπορώ να γρϊφω. 
 

Κ.Δ: Ποιο είναι και πώσ το βρήκεσ; 
Δ.Β: Έχω διαγνωςτεύ με ΔΕΠΥ (Δυςλεξύα, ελλειμματικό προ-
ςοχό, υπερκινητικότητα ). Στο πωσ εντοπύςτηκε η δυςλεξύα, 

η ιςτορύα ϋχει ωσ εξόσ: Στην Ά δημο-
τικού εύχαμε γρϊψει την πρώτη μασ 
ϋκθεςη με θϋμα: ‘’Μήνυμα ςε ένα 
μπουκάλι’’ Γυρνώντασ ςπύτι ενθουςι-
αςμϋνοσ περιϋγραψα στη μητέρα 
μου την ιστορία  που έγραψα, σί-

γουρος ότι ήταν υπέροχη. Σην επόμενη μέρα όμως, η δα-
σκάλα κάλεσε τους γονείς μου… Περιττό να πω, πόσο α-

πογοητευμένος ένιωσα γιατί νόμιζα ότι είχα γράψει ένα 
πολύ ωραίο διήγημα, ενώ στην πραγματικότητα ήταν κά-
πως έτσι:                   ‘’στην θάλσα βηα ν απόκλι’’ 
 

Κ.Δ: Πώς σε αντιμετωπί-
ζουν καθηγητές και συμ-
μαθητές; 
Δ.Β: Η αντιμετώπιση από 
τους συμμαθητές μου εί-
ναι γενικά καλή. Τπάρ-
χουν όμως και αυτοί που 
νιώθουν αδικημένοι κα-
θώς  θεωρούν  ότι μου  

δίνεται μια „’δεύτερη ευκαιρία’’ στα διαγωνίσματα ή στις 
εξετάσεις. Βέβαια, ξεχνούν ότι, όταν αυτοί τελειώνουν το γρά-
ψιμο και φεύγουν, εγώ πρέπει να μείνω άλλη μια ώρα για να 
συνεχίσω. Επίσης, επειδή η προφορική εξέταση „‟κρύβει‟‟ το 
υποκειμενικό στοιχείο, υπάρχουν φορές που ένα βλέμμα ή 
ένας τυχαίος μορφασμός του καθηγητή μπορεί να σε αποσυ-
ντονίσει και να νομίσεις πως δίνεις λάθος απάντηση. 
 

 Οι δάσκαλοι κι οι κα-

θηγητές, γενικά είναι καλοί 

μαζί μου και οι περισσότεροι 

προσπαθούν να με βοηθή-

σουν. Τπήρξαν βέβαια και ε-

κείνοι που αμφισβήτησαν το 

θέμα, εκφράζοντας την άποψη 

ότι δεν έχω δυσλεξία, διότι δεν 

φαίνεται. Αυτοί θα ήθελα να σκεφτούν τον κόπο που έχω κά-

νει 15 χρόνια τώρα, να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Εξάλλου, η 

δυσλεξία δεν είναι κάτι που έρχεται και φεύγει… 
 

 

Κ.Δ: Πού αντιμετωπίζεις προβλήματα εξαιτίας του; 
Δ.Β: To βασικότερο είναι ότι δεν μπορώ να εκφράσω την 

σκέψη μου στο γραπτό λό-

γο, όπως στο προφορικό. 

Δεν μπορώ να μείνω συ-

γκεντρωμένος σε κάτι που 

κάνω, επομένως μου είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να 

προσέχω συνεχώς στο μά-

θημα ή να διαβάσω απρό-

σκοπτα για πολλή ώρα. 
 

Κωνσταντίνος Δήμου— Δημήτρης Βάγιας (Β1) 

 Το ζότημα των μαθηςιακών δυςκολιών αφορϊ 
ϊμεςα γονεύσ, μαθητϋσ, εκπαιδευτικούσ. Ο μαθητόσ του τμό-
ματοσ Β1 Κων/νοσ Δόμου “ςυνομίληςε” με τον δυςλεκτικό 
ςυμμαθητό του, Δημότρη Βϊγια, ςχετικϊ με αυτό το θϋμα: 

Καηόπηλ πξνηάζεσο θαη πξσηνβνπιίαο ηνπ δηεπζπληή θαη νξηζκέλσλ δηδα-

ζθόλησλ θαζεγεηώλ ηνπ Γε.Λ. Ηζηηαίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ηεηξακή-

λνπ ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2015-2016, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν απνγεπκαηη-

λέο ζπλαληήζεηο θαζεγεηώλ θαη γνλέσλ καζεηώλ ηεο πξώηεο θαη δεπηέξαο ιπθείνπ. 

     Πξσηαξρηθόο ζθνπόο ησλ ζπλαληήζεσλ απηώλ είλαη  ε γλσξηκία θη ε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ησλ θεδεκόλσλ κε 

ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο ησλ καζεηώλ. Οξηζκέλνη θαζεγεηέο -ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ππνγξαθόκελνπ- είλαη 

θαηλνύξγηνη ζην ζύιινγν ησλ θαζεγεηώλ θη σο εθ ηνύηνπ δελ γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ πξόζσπα θαη θαηαζηάζεηο ζην 

Λύθεην ηεο Ηζηηαίαο. Δπόκελν είλαη λα επηδεηνύλ ηελ επαθή κε ηνπο γνλείο ησλ λέσλ καζεηώλ ηνπο νπνίνπο θιήζεθαλ λα 

δηδάμνπλ θέηνο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ αλαιπηηθόηεξα γηα ηηο επηδόζεηο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηνπο, ώζηε λα θαηαθέ-

ξνπλ νκαιόηεξα λα ηνπο πξνζεγγίζνπλ, όρη κόλν ζε δηδαθηηθό αιιά θαη ζε πξνζσπηθό/παηδαγσγηθό επίπεδν. 

     Έπεηηα, είλαη γεληθά παξαδεθηό ην γεγνλόο όηη ν ρξόλνο κεηαμύ ησλ δηαιεηκκάησλ, θαηά ηνλ νπνίνλ πνιινί γνλείο -

αθήλνληαο ελίνηε θαη ηελ εξγαζία ηνπο- έξρνληαη ζην ζρνιείν γηα λα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ πξόνδν ησλ παηδηώλ ηνπο, δελ 

επαξθεί θαη δελ πξνζθέξεηαη γηα δηεμνδηθέο ζπδεηήζεηο, κε απνηέιεζκα ζπρλά λα ππάξρνπλ απνξίεο θαη παξεμεγήζεηο ζε 

δηάθνξα ζέκαηα είηε ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε είηε κε ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά θαη παξνπζία ηνπο ζην ιύθεην. 

 Έηζη, γίλεηαη θαηά ηε γλώκε κνπ επηβεβιεκέλε ε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απξόζθνπηε θαη βαζύηεξε 

επηθνηλσλία θαζεγεηώλ, γνλέσλ θαη καζεηώλ ζε ρξόλν εθηόο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ζρνιηθνύ σξαξίνπ, όπνπ ν 

θάζε γνληόο θαη καζεηήο ζα κπνξεί άλεηα λα εθθξάζεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ γηα ην ζρνιείν γεληθόηεξα αιιά θαη γηα 

ηελ ηάμε θαη ην παηδί ηνπ εηδηθόηεξα ζε θάζε κάζεκα. 

ΝΑ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ … 



 

 

Όταν μεγαλώσω.... 

Μήηζε Καηεξίλα (Γ2) 

ελίδα 15 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ  ΝΕΑ 

 Όηαλ ξσηά θαλείο έλα κηθξό παηδί ηη ζέιεη λα γίλεη όηαλ κεγαιώζεη, κπνξεί λα αθνύζεη πνιιά νλεηξνπόια ζρέδηα. Οη πην 

ζπλεζηζκέλεο απαληήζεηο είλαη: ηξαγνπδηζηήο, αζηξνλαύηεο, ρνξεύηξηα, εζνπνηόο, ζνύπεξ-ήξσαο θαη ε ιίζηα δελ έρεη ηέινο. 

Όκσο, ηα ζρέδηα απηά δελ θξαηάλε γηα πνιύ, θαζώο έξρεηαη θάπνηε ε ζηηγκή πνπ θαινύκαζηε λα δώζνπκε εμεηάζεηο θαη λα επη-

ιέμνπκε – κε ζνβαξόηεηα θαη ππεπζπλόηεηα – ην κειινληηθό καο επάγγεικα. Πόζν δύζθνιε απόθαζε γηα έλα λέν....  

 Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ―ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα πιεζαίλνπλ θαη ηα πνζνζηά απόπεηξαο απηνθηνλίαο δηπιαζηάζηε-

θαλ ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα κεηαμύ παηδηώλ πνπ μππλνύλ θαη θνηκνύληαη θάζε κέξα ζηνλ ξπζκό ηνπ ξνκπόη κε κνλαδηθό ζηόρν ηελ 

εηζαγσγή ζην παλεπηζηήκην θαη κόληκε ερώ ζη΄ αθηηά ηνπο: «Πξέπεη λα ηα θαηαθέξεηο!»” 

 Σηελ ειηθία ησλ 16-17 πξέπεη λα θάλνπκε επηινγή εξγαζίαο, κηα απόθαζε ίζσο από ηηο ζνβαξόηεξεο ζηε δσή καο θαη 

κε θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ κεηέπεηηα εμέιημε καο. Καη ελώ γηα θάπνηνπο από εκάο, όληαο ζπλεηδεηνπνηεκέλνη, ε δηαδηθαζί-

α απηή είλαη απιή θαη ρσξίο δηιήκκαηα, γηα θάπνηνπο άιινπο κνηάδεη κε αγώλα κεη' εκπνδίσλ. Σπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα θά-

λνπκε κηα πνιύ ζεκαληηθή επηινγή ζηελ ειηθία ηεο εθεβείαο, κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν, όπνπ βηώλνπκε κηα πιεζώξα ςπ-

ρνζσκαηηθώλ αιιαγώλ θαη ε ελαιιαγή ζπλαηζζεκάησλ είλαη έληνλε. Δίλαη, ινηπόλ, πνιύ δύζθνιε απηή ε δηαδηθαζία θα-

ζώο δελ έρνπκε δηακνξθώζεη πιήξσο ηελ πξνζσπηθόηεηα καο θαη δελ είκαζηε αξθεηά ώξηκνη. Δί-

λαη πνιύ ζπλεζηζκέλν ιόγσ ηεο ελαιιαγήο ησλ ζπλαηζζεκάησλ λα αιιάδνπκε πνιύ γξήγνξα θαη 

γλώκε. Έηζη, ζήκεξα κπνξεί λα ζέισ λα γίλσ δεκνζηνγξάθνο αιιά αύξην λα ζέισ λα ζπνπδάζσ 

λνκηθή. Καη όρη κόλν εγώ, απηό αηζζάλνληαη ηα πεξηζζόηεξα παηδηά ηεο γ' ιπθείνπ. 

 Σηελ πξνζπάζεηα θαιύηεξεο πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ''ρηππά'' ηνπο ηειεηόθνηηνπο ξώ-

ηεζα ηξεηο “αλαμηνπαζνύληεο” ζπκκαζεηέο κνπ γηαηί είλαη δύζθνιν λα επηιέμνπλ ην κειινληηθό ηνπο 

επάγγεικα θαη πσο βηώλνπλ όιε απηή ηελ θαηάζηαζε. Να ηη απάληεζαλ:  

 Η Νίθε κνπ είπε: «Είλαη δύζθνιν λα απνθαζίζσ γηαηί θαλείο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ δε κνπ παξείρε 

νινθιεξσκέλν ζρνιηθό επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό. Αθόκε, από ηόηε πνπ κε ζπκάκαη σο καζήηξηα κνύ 

έρνπλ θαιιηεξγήζεη ηελ άπνςε όηη ε εηζαγσγή ζην παλεπηζηήκην ζα θα-

ζνξίζεη ηελ ππόινηπε δσή κνπ θαη (έρνληαο κηα ξνπή ζην άγρνο) κε ηελ 

όιε θαηάζηαζε απηό νμύλεηαη αληί λα κεηξηάδεηαη».  

● Η Αιεμάλδξα :«Γελ ληώζσ αξθεηά ώξηκε γηα κηα ηόζν ζεκαληηθή 

απόθαζε, θαζώο ζε 10 ρξόληα δελ μέξσ αλ ην επάγγεικα πνπ ζα επηιέμσ 

ζα ηθαλνπνηεί ηηο βηνηηθέο κνπ αλάγθεο»  

● Τέινο, ν Σπύξνο ππνζηεξίδεη: «Φέηνο έρσ αγρσζεί όζν πνηέ ζηε 

δσή κνπ! Όρη όκσο γηα ηελ επηινγή επαγγέικαηνο, γηαηί απηή είλαη πνπ κνπ δίλεη θνπξάγην λα 

ζπλερίζσ. Πηζηεύσ πσο πξσηαξρηθό θξηηήξην γηα ηελ επηινγή επαγγέικαηνο απνηειεί ην νπζηα-

ζηηθό ελδηαθέξνλ γη' απηό, λα κε θάλεη λα ληώζσ ρξήζηκν, ελεξγεηηθό, δξαζηήξην άηνκν, λα εθ-

θξάδεη ηηο έκθπηεο θιίζεηο θαη ξνπέο κνπ. Φπζηθά, ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ηελ επε-

ξεάδνπλ, όκσο πην ζεκαληηθό ζεσξώ πσο είλαη ην πάζνο κνπ γη' απηό». 

Δίλαη, ινηπόλ, θαλεξό 

πόζν δύζθνιν είλαη 

γηα έλαλ έθεβν λα 

βηώλεη ηόζν δύζθνιεο 

θαη αγρώδεηο θαηα-

ζηάζεηο. Αιιά, όπσο 

έρεη πεη θαη ε Νίθε 

«άγρνο είλαη, ζα πεξά-

ζεη» έηζη αλάινγα: 

«Παλειιήληεο είλαη, 

ζα πεξάζνπλ».  

 Τν κόλν πνπ 

ρξεηάδεηαη είλαη αηζη-

νδνμία, ζεηηθή ζθέ-

ςε, λα αθνύζνπκε 

ηελ θαξδηά καο θαη 

ζα θάλνπκε ηε ζσζηή 

επηινγή. 

ΌΣΑΝ ΜΕΓΑΛΩΩ…. 

  

Οη παξαπάλσ ζθνπνί ζε κεγάιν βαζκό θξίλεηαη όηη επεηεύρζεζαλ, αθνύ νη γνλείο αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκα απηό 

ζε πνζνζηό πάλσ από ην 50% ηνπ ζπλόινπ θη όζνη θαζεγεηέο παξεπξέζεθαλ είραλ ηελ άλεζε λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέ-

ςεηο ηνπο αλνηρηά θαη θαη’ ηδίαλ ζηνπο γνλείο, ρσξίο πίεζε ρξόλνπ. Καηαζέηνληαο ζηελ εθεκεξίδα καο θαη ηελ πξνζσ-

πηθή κνπ εκπεηξία θη άπνςε, ππήξμαλ πεξηπηώζεηο καζεηώλ πνπ, θαηόπηλ ζπδεηήζεσο κε ηνπο γνλείο ηνπο, έγηλα θαηά 

πνιύ «ζνθόηεξνο» σο πξνο ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή κνπ πξνζέγγηζε!     

  Βέβαηα, «ερζξόο» ηνπ θαινύ είλαη ην θαιύηεξν, γη’ απηό θαη πξνηείλσ λα γίλνπλ πιένλ ζεζκόο παξόκνηεο ζπλεπ-

ξέζεηο ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο πνπ ζα ελζαξξύλνπλ θαη ζα βνεζνύλ ην ζύλνιν ησλ γνλέσλ λα πξνζέιζεη θαη λα 

ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη γόληκα, εθθξάδνληαο ν θαζέλαο ηε ζέζε ηνπ, αθόκα θαη κε ηηο δηαθσλίεο θαη ηηο ελζηάζεηο ηνπ,  

νη νπνίεο θη απηέο ζπκβάιινπλ ελίνηε ζεηηθά, κηαο θαη θαλείο από ηνπο θαζεγεηέο δελ ζεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ αιάλζαζην θη 

άκεκπην. ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ επηηπρία απηνύ ηνπ ζεζκνύ ζα ήηαλ απαξαίηεηε θη ε αξσγή ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ σο εθπξνζώπνπ ηνπ ζπλόινπ ησλ γνλέσλ. 

     Να βξηζθόκαζηε, ινηπόλ, νπζηαζηηθόηεξα θαη ζπρλόηεξα, εθόζνλ καο ζπλδέεη ην θαιό ησλ παηδηώλ καο θη όινη έρνπκε 

-κε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ξόιν ν θαζέλαο- κοινό ζηότο ηην πρόοδό ηοσς. Άλλωζηε, «θάιιηνλ ηό πξνιακβά-

λεηλ ηνύ ζεξαπεύεηλ» θαη κ’ άιια ιόγηα, θαιύηεξα λα ζπλαληηόκαζηε θαη λα ζπδεηάκε ηα δεηήκαηά καο πξηλ ην ηέινο ηνπ 

θάζε ηεηξακήλνπ ή θαη ηεο ρξνληάο, παξά λα γλσξηδόκαζηε θαη λα αληαιιάζζνπκε ρεηξαςίεο θαη δήζελ εθαηέξσζελ θηιν-

θξνλήζεηο κόλν θαηά ηελ παξάδνζε ηεο βαζκνινγίαο…             

 Άγγεινο Τδαιαιήο, θηιόινγνο ηνπ ΓΔ.Λ. Ηζηηαίαο 
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Τέξκα ζηηο αλαζηνιέο! 
Ζ Διιάδα είλαη από ηηο ιίγεο επξσπατθέο ρώξεο πνπ δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζην ζέκα ηεο ζεμνπαιηθήο 

δηαπαηδαγώγεζεο. Σν κάζεκα ηεο εμνπαιηθήο αγσγήο, ρσξίο λα είλαη απαγνξεπκέλν, πξαθηηθά δελ πθίζηαηαη. ηηο πα-
ξπθέο θάπνησλ καζεκάησλ (Βηνινγία, Θξεζθεπηηθά) ππάξρνπλ θάπνηα ζηνηρεία πάλσ ζην 
ζέκα, αιιά θαη απηά, πνιιέο θνξέο «θαηαρσληαζκέλα» ζηα παξαζέκαηα ησλ βηβιίσλ, δελ 
δηδάζθνληαη. Καηά θαηξνύο πάιη θαη κε ηππηθή  δηαδηθαζία δηαηίζεληαη θπιιάδηα ελεκεξσηηθά 
γηα επίθαηξα ζέκαηα από ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 
  

 ηε ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγώγεζε, πέξα από βηνινγηθέο - ηαηξηθέο δηαζηάζεηο, πξέπεη 
λα εμεηάδνληαη θαη πνιηηηζηηθέο - ςπρνινγηθέο παξάκεηξνη. Έηζη, ινηπόλ, νη ζηόρνη ηνπ καζή-
καηνο κπνξνύλ επηγξακκαηηθά λα είλαη νη αθόινπζνη: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τν κάζεκα Σεμνπαιηθήο Γηαπαηδαγώγεζεο θάλεη θαζεγεηέο, γνλείο θαη Δθθιεζία λα θνθθηλίδνπλ... 
Πνιύ ιίγεο είλαη νη πξνζπάζεηεο ησλ ηζπλόλησλ λα ελζσκαηώζνπλ ην κάζεκα ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο ζην ζρνιη-

θό σξάξην, θαζώο ζεσξείηαη ζέκα ηακπνύ γηα ηα ειιεληθά ζρνιεία.  
 

Σν 2001 έγηλε ε 1ε απόπεηξα: «Όηαλ ζεωξνύκε ηα ιάζε καο θαηαζηξεπηηθά ή 
αλεπαλόξζωηα, ηόηε παξαιύνπκε, απνγνεηεπόκαζηε. Αληίζεηα, όηαλ μέξνπκε όηη ε δωή 
δίλεη θαη άιιεο επθαηξίεο, έλα ιάζνο κπνξεί λα είλαη κηα θαιή επθαηξία λα δηνξζώζνπκε ηελ 
πνξεία καο θαη λα μαλαπξνζπαζήζνπκε κε πεξηζζόηεξε γλώζε». Με απηά ηα ιόγηα ην 

ζρνιηθό βηβιίν γηα ηε «ζεμνπαιηθή αγσγή θαη ηηο δηαθπιηθέο ζρέζεηο» θαισζόξηδε ηνπο 
καζεηέο ζηε γνεηεπηηθή θαη -πνιιέο θνξέο- ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα ησλ αλζξσπίλσλ 
ζρέζεσλ. Οη επηζηεκνληθνί θνξείο ζπλεγόξεζαλ, αιιά ε «θαζώο πξέπεη» θνηλσλία ε-
μαγξηώζεθε... Γνλείο, θαζεγεηέο αληέδξαζαλ. Ζ εθθιεζία «αθόξηζε» ην βηβιίν ηεο ζεμνπ-
αιηθήο δηαπαηδαγώγεζεο ιέγνληαο πσο σζεί ηνπο λένπο ζην ιάζνο. Έκεηλε ινηπόλ ζηα 
ξάθηα ....   

 Απόπεηξα Νν2. Έηνο 2009: «Ο πειαξγόο θεύγεη θαη δίλεη ηελ ζέζε ηνπ ζηελ αιήζεηα»», έιεγαλ ηόηε νη ζπγγξαθείο 
ηνπ βηβιίνπ. Οη ζπληεξεηηθνί ζύιινγνη γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ, όκσο, έζηεηιαλ θαη απηό ην βηβιίν ζηηο ζθνληζκέλεο απν-
ζήθεο ηζρπξηδόκελνη όηη ηάρα ζα αθππλίζεη πξόσξα ηνπο αλππνςίαζηνπο καζεηέο.  
  

Τν απνηέιεζκα;  

 

Φαίλεηαη πσο ε ζεμνπαιηθή αγσγή ησλ λέσλ πάεη παθέην θαη κε ηόζα 
άιια πνπ δελ γίλνληαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία. 

Βνύιγαξε Γέζπνηλα (B1) 

Αο αθήζνπκε πηα ηηο κέιηζζεο θαη 

ηηο παπαξνύλεο! ! ! 

 Απόθηεζε ηεθκεξησκέλεο γλώζεο ησλ ζεκάησλ ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο πέξα από 
κύζνπο, πξνθαηαιήςεηο, πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θιπ. 

 Γηακόξθσζε ζεηηθήο αληίιεςεο γηα ην ζεμ. Ωο εθ ηνύηνπ βειηίσζε ηεο αλζξώπηλεο επηθνηλσλίαο  κεηαμύ εξα-
ζηώλ, γνλέσλ –παηδηώλ θ.α. γεγνλόο πνπ ζα βειηηώλεη ηηο ζρέζεηο ηνπο. 

 Αλαγλώξηζε ησλ αξλεηηθώλ ζεκείσλ ζηηο ζρέζεηο, όπσο ε ηπρόλ εθκεηάιιεπζε ηνπ ελόο ζπληξόθνπ από ηνλ 
άιιν, ηα ςέκαηα ζηε ζρέζε, ε ππεξβνιηθή εμάξηεζε ηνπ ελόο ή θαη ησλ δύν ζπληξόθσλ, ε δήιεηα θ.α.. 

 Έιεγρνο γνληκόηεηαο: αληηζύιιεςε, πξνγελλεηηθόο έιεγρνο, αληηκεηώπηζε δπζθνιηώλ ζηε ζύιιεςε. 
 Απνθπγή ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελσλ λνζεκάησλ: έξπεηαο, βιελλόξξνηα, ριακύδηα, θνλδπιώκαηα, επαηίηηδα, 

HIV. Ζ Διιάδα έρεη αθόκα κία ζιηβεξή πξσηηά ζηηο ακβιώζεηο, θαζώο πξηλ από 10 ρξόληα ν αξηζκόο ηνπο 
έθηαλε ηηο 200.000 ζε πιεζπζκό 11 εθαηνκκπξίσλ! 

 Καηαλόεζε θαη αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ζεμνπαιηθήο αληαπόθξηζεο, όπσο αλνξγαζκηθόηεηα, έιιεηςε 
ζηύζεο, πξόσξε εθζπεξκάησζε θ.α. 

 Μόλν ην 30% ησλ λέσλ ρξεζηκνπνηεί πξνθπιάμεηο.  
 

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηξηώλ ηνπ ιπθείνπ δελ γλσξίδεη 
ηηο γόληκεο εκέξεο ηεο γπλαίθαο.  

 

 Δίκαζηε από ηηο πξώηεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο ζε εθηξώζεηο.  
 

 Τν ράπη ηεο επόκελε εκέξαο ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο αληηζύι-
ιεςεο θαη όρη σο κέηξν έθηαθηεο αλάγθεο. 

Δίραλ δίθην νη γνλείο; Υπάξρεη ν θίλδπλνο λα αθππληζηνύλ πξόσξα νη καζεηέο; «Όπωο ηα παηδηά καζαίλνπλ 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ ηνπο, έηζη πξέπεη λα καζαίλνπλ θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηωλ νξγάλωλ ηνπο. Οη 

έθεβνη πξέπεη λα κάζνπλ λα ζέβνληαη ην ζώκα ηνπο θαη λα ΑΠΟΦΑΣΗΕΟΥΝ νη ίδηνη γηα ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

είλαη έηνηκνη λα νινθιεξώζνπλ. Έηζη κόλν ζα βηώζνπλ ηελ ζεμνπαιηθή πξάμε ωο κηα πξαγκαηηθή εκπεηξία». 

“Ο θόκμξ είκαη έγθιεμα. Η πενηγναθή ημο θόκμο δεκ είκαη. Τμ ζελ δεκ είκαη έγθιεμα. Η πενηγναθή ημο ζελ είκαη”                                      

Gershon Legman, Αμενηθακόξ ζελμιόγμξ 



 

ΕΝΑ ΑΙΣΗΜΑ ΣΟΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΟΟ ΠΟΣΕ (συνέχεια) 
 

 Όπως είχαμε υποσχεθεί στο προηγούμενο τεύχος της σχολικής μας εφημερίδας στο άρθρο για τη δημιουργία 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Ιστιαία, ήρθαμε σε επαφή με την Κα Ευμορφία Κεφάλα που πρωταγωνίστησε, ώστε να 

σωθούν τα περισσότερα βιβλία της παλιάς Δημοτικής Βιβλιοθήκης, πριν αυτή «εκτοπιστεί» οριστικά. Παραθέτουμε 

εδώ τα όσα μας δήλωσε σχετικά με τη δράση του υλλόγου Καμαρίων.           (από τη μαθήτρια Κατσιώτη Δάφνη Β1) 
 

 « Όταν το 2009 ο Δήμος Ιστιαίας παραχώρησε στον Εκπολιτιστικό και Μορ-

φωτικό ύλλογο Καμαρίων το νηπιαγωγείο του χωριού για να στεγάσει τις ανάγκες 

του, έκπληκτοι ανακαλύψαμε ότι εκεί βρίσκονταν χιλιάδες βιβλία πεταμένα σε σω-

ρούς στο δάπεδο. Ήταν τα βιβλία της πρώην Λαϊκής Βιβλιοθήκης Ιστιαίας, ανεκτίμη-

της αξίας και σπανιότητας (εκεί βρέθηκε χειρόγραφο του Δροσίνη)! 

          Σότε αρχίσαμε μια σειρά επαφών με το Δήμο και με μέλη του τελευταίου Δ. 

της Λαϊκης Βιβλιοθήκης Ιστιαίας , χωρίς δυστυχώς να βρούμε κάποια λύση για την 

τύχη των βιβλίων. Όταν στη συνέχεια παραχωρήθηκε στο ύλλογο και το Δημοτικό 

χολείο Καμαρίων που βρίσκεται στον ίδιο χώρο, πήραμε την απόφαση σε επίπεδο 

Γενικής υνέλευσης να αναλάβει ο ύλλογος το δύσκολο έργο της διαφύλαξης και 

ταξινόμησης των βιβλίων με τελικό στόχο τη Δημιουργία Βιβλιοθήκης. 

         Ξεκινήσαμε με τη διαμόρφωση της αίθουσας (επισκευή οροφής, ελαιοχρωματισμός, κατασκευή ραφιών κτλ.). Αξίζει να σημειωθεί 

ότι όλα αυτά έγιναν με έξοδα του υλλόγου, με προσφορές των μελών και με ατελείωτες ώρες εθελοντικής εργασίας. υνεχίσαμε με τη 

μεταφορά και την ταξινόμηση των βιβλίων. τη φάση αυτή βοήθησαν όλα τα μέλη και οι φίλοι του υλλόγου καθώς και τα μέλη της 

Εθελοντικής ομάδας. ημαντική ήταν η προσφορά του κ. Σσαρούχα, πρώην μέλους του Δ. της Λαϊκης Βιβλιοθήκης στην ταξινόμηση 

και αρχειοθέτηση των βιβλίων. 

        Αφού ολοκληρώθηκε η ταξινόμηση των παλιών βιβλίων, η Βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε με νέα βιβλία και στη συνέχεια έγινε και 

ηλεκτρονική καταχώριση. Τπήρχε πρόβλεψη να δημιουργηθούν προθήκες για κάποια χεορόγραφα και άλλα σπάνια έντυπα για τη διατή-

ρησή τους στο χρόνο. 

         Επιπλέον, ο στόχος του υλλόγου ήταν να επισκευαστεί και η δεύτερη αίθουσα του Δημοτικού χολείου για να γίνει αναγνωστήριο, 

οπότε η Βιβλιοθήκη να μην έχει μουσειακό χαρακτήρα, αλλά να είναι προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες του Δήμου. 

        Όπως είναι γνωστό, το Μάρτιο του 2015 έγινε ανάκληση της απόφασης παραχώρησης του Δημοτικού χολείου και του Νηπιαγω-

γείου Καμαρίων, από το Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, για να στεγαστεί εκεί το Ι.Ε.Κ Ειδικού χολείου Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης. 

             Αυτή τη στιγμή τα βιβλία βρίσκονται στα ράφια του Κλειστού Δημο-

τικού χολείου Καμαρίων και για να μην έχουν την ίδια τύχη για δεύτερη 

φορά, προτείνεται η δημιουργία ενός φορέα υπό την αιγίδα του Δήμου, ο ο-

ποίος θα ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με τη στέγαση, τη δημιουργία και 

τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης όπως ακριβώς την είχαμε οραματιστεί. Μια 

Βιβλιοθήκη η οποία θα πραγματοποιεί εκδηλώσεις, θα επικοινωνεί και θα συ-

νεργάζεται με Βιβλιοθήκες άλλων Δήμων και γενικά θα αποτελεί ένα ζωντα-

νό οργανισμό με ουσιαστική λειτουργία που θα συμβάλλει στα πολιτιστικά 

δρώμενα του τόπου!                              

 ας ευχαριστώ!»  Ευμορφία Κεφάλα 

 

 

 

ελίδα 17 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ  ΝΕΑ 

“Ακ έπεηξ έκα θήπμ θαη μηα βηβιημζήθε, έπεηξ όια όζα ζμο πνεηάδμκηαη” 

Κηθένωκ, 106-43 π.Υ., Ρωμαίμξ νήημναξ & πμιηηηθόξ 

ημείωση:  

 ε συζήτηση με τον υπεύθυνο σε θέματα Παιδείας του δήμου Ιστιαίας, Κο πανό, μου υποσχέθηκε (και δε χρησιμο-

ποιώ τυχαία αυτή τη λέξη) ότι ο δήμος έχει λάβει σοβαρά υπόψη το θέμα αυτό και προτίθεται να κάνει όλες τις απαραίτη-

τες ενέργειες, ώστε μέχρι το 2017 να ιδρυθεί επιτέλους Δημοτική Βιβλιοθήκη στην Ιστιαία που θα λειτουργεί κανονικά 

προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Οψόμεθα…                                                                                             Σζαλαλής Άγγελος 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=322


ελίδα 18 

 

Τειηθά, ηα πάληα είλαη... “ζρεηηθά” 

 

 

«Σον θαυμάζω όχι μόνο ως μεγάλο επιστήμονα, αλλά και ως μεγάλο άνθρωπο» έγραφε για τον Einstein ο συνά-
δελφός του Σζόζεφ Ρότμπλατ σε επιστολή του. Και πράγματι, ήταν ένα λαμπρό μυαλό, η παρουσία του οποίου 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιστήμης της φυσικής. 

 
 

 

 
 

Ο A. Einstein ανέπτυξε μια σειρά από θεωρίες που διακήρυξαν, για πρώτη φορά, την ισοδυναμία της 

μάζας προς την ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα έδωσαν εντελώς νέο περιεχόμενο στις έννοιες του χώρου, του χρόνου 
και της βαρύτητας. ε αυτές ανήκει και η γενική θεωρία της σχετικότητας.  

 

Εκατόν έντεκα χρόνια πριν, ο πρωτοπόρος και καινοτόμος αυτός επιστήμονας διατύπωσε τη γενική θεω-
ρία της σχετικότητας σε μία σειρά διαλέξεων ενώπιον της Πρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. ύμφωνα με αυτήν, 
η ελκτική δύναμη της βαρύτητας διαδίδεται στο χώρο με την ταχύτητα του φωτός και επηρεάζει οτιδήποτε 
υπάρχει στο χώρο, ακόμα και τις ακτινοβολίες. Σο τελευταίο καθιστά δυνατή την ύπαρξη 
μελανών οπών, φαινόμενο που παρατηρήθηκε πολύ αργότερα.  

 

Σο 1919, κατά τη διάρκεια μίας ηλιακής έκλειψης, ο sir Arthur Eddington παρακο-
λούθησε το φως αστέρων καθώς αυτοί περνούσαν κοντά από τον ήλιο. Αυτό ήταν βεβαίως 
δυνατό, γιατί η σελήνη κάλυπτε το φως του ήλιου, με αποτέλεσμα ο ουρανός να είναι αρκε-
τά σκοτεινός. Οι μετρήσεις του έδειχναν απόκλιση της θέσης των αστεριών όταν βρισκόταν 
κοντά στον ήλιο, σε σχέση με τη θέση που είχαν τη νύχτα. Η απόκλιση αυτή συμφωνούσε με 
την προβλεπόμενη από τη γενική θεωρία της σχετικότητας απόκλιση λόγω καμπύλωσης του 
φωτός των αστεριών από το ισχυρό βαρυτικό πεδίο του ήλιου. Αυτό απετέλεσε την πρώτη πειραματική επιβε-
βαίωση της καινούργιας θεωρίας για τη βαρύτητα και έκανε τον Einstein παγκοσμίως γνωστό. 

 

 Για πολλά χρόνια ωστόσο, δεν είχε επιβεβαιωθεί η ύπαρξη των βαρυτικών κυμάτων, τα οποία 
μεταφέρουν ενέργεια με τη μορφή ακτινοβολίας Ή τουλάχιστον, δεν είχαν ανακαλυφθεί, μέχρι πριν λίγο καιρό. 
Από την σύγκρουση δύο μαύρων τρυπών, οι ερευνητές του πειράματος LIGO κατάφεραν να ανιχνεύσουν τα 

βαρυτικά κύματα που παρήχθησαν. Οι μαύρες τρύπες που συγκρούστηκαν, βρίσκονταν 
1.3 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Αυτό σημαίνει, ότι μετά από ένα ταξίδι που διήρ-
κεσε παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο χρόνια, τα κύματα επιτέλους έφτασαν στον 
πλανήτη μας, στις 12 επτεμβρίου του 2015, «κουνώντας» τους ανιχνευτές του πειράμα-
τος LIGO κατά ένα χιλιοστό του πλάτους ενός πρωτονίου. Ο ανιχνευτής κατάφερε να το 
εντοπίσει! 
 

Με απλούστερα λόγια, το σύμπαν έχει την τάση να διαστρέφεται γύρω από τις μαύρες 
τρύπες. Ένας πλανήτης αποκτά τροχιά γύρω από την μαύρη τρύπα, αναπτύσσοντας 
ολοένα και μεγαλύτερη ταχύτητα, προσεγγίζοντας την και εν τέλει «πέφτοντας» μέσα 
της. Όταν συμβαίνει αυτό, η μαύρη τρύπα ξεκινάει μια ταλάντωση. αν να βγαίνει 

από την ηρεμία της. Από αυτήν την διαδικασία παράγονται βαρυτικά κύματα τα οποία ταξιδεύουν προς πά-

σα κατεύθυνση στο σύμπαν. Αυτά τα κύματα ανίχνευσαν οι ερευνητές του LIGO.  Δεν μπορούμε, λοιπόν, 
παρά να συμμεριστούμε την παραπάνω άποψη του Ρότμπλατ για τον Einstein, ένα τόσο λαμπρό, δημι-
ουργικό και καινοτόμο μυαλό! 

        ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ—ΕΠΙΣΗΜΗ 

“Όταν κάθεσαι με ένα ωραίο κορίτσι για δυο ώρες, σου φαίνεται σαν δυο λεπτά. Αν καθίσεις σε μια 
αναμμένη σόμπα για δυο λεπτά, σου φαίνεται σαν δυο ώρες. Αυτό είναι η σχετικότητα”:      A. Einstein 

Νικολάου Αθανάσιος Α2 

         Τη έγξαθαλ ηα βηβιία θπζηθήο κέρξη ηηο 12  Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2015; 

 Δελ γλσξίδνπκε πώο δηαδίδνληαη νη βαξπηηθέο αιιειεπηδξά-

ζεηο, παξαδείγκαηνο ράξηλ πώο ε δύλακε πνπ αζθεί ν Ήιηνο ζηε Γε θαη αληίζηξνθα κεηαθέξεηαη από ην έλα ζώκα ζην άιιν. Ξέξνπ-

κε κε πνην ηξόπν δηαδίδνληαη νη ειεθηξνκαγλεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, δειαδή  ε δύλακε πνπ αζθεί έλα θνξηίν ζε έλα άιιν θνξηίν.  

Η δύλακε απηή κεηαθέξεηαη κε ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα, κε ηα θσηόληα. Ο Einstein ππέζεζε όηη ε δύλακε βαξύηεηαο δηαδίδεηαη 

κε ηα θύκαηα βαξύηεηαο θαη απηά ηα θύκαηα αζθνύλ δπλάκεηο πάλσ ζε κάδεο θαη ηηο παξακνξθώλνπλ. Απηή ηε κεηακόξθσζε παξα-

ηήξεζαλ νη επηζηήκνλεο ζηηο 12 Σεπηεκβξίνπ. 

 Πνην είλαη ην όθεινο από απηή ηελ αλαθάιπςε; Καηαξράο, θαιύςακε έλα βαζηθό γλσζηηθό θελό θαη απηό καο βνεζά λα γλσ-

ξίζνπκε θαιύηεξα ην θπζηθό θόζκν. Έπεηηα έγηλε έλα βαζηθό βήκα γηα λα πεηύρνπλ νη θπζηθνί έλα ζεκαληηθό ζηόρν, ηε δηαηύπσζε 

κηαο κόλν ζεσξίαο πνπ ζα εμεγεί όια ηα θαηλόκελα ηνπ ειεθηξνκαγλεηηζκνύ θαη ηεο βαξύηεηαο αλαδεηθλύνληαο ην εληαίν, ηελ απιό-

ηεηα θαη ηελ νκνξθηά ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ.                                                  

“ Η θακηαζία είκαη πημ ζεμακηηθή από ηε γκώζε. ”  

Αιβένημξ Αϊκζηάηκ, Γενμακμεβναίμξ θοζηθόξ 
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     Πριν λίγες εβδομάδες, το Λύκειο μας συμμετείχε 
σε μια από τις ποδηλατικές εξορμήσεις του Γυμνασίου. Η 
αποστολή αποτελούνταν από τρείς ενήλικους, τον καθηγητή 

του γυμνασίου Δημήτρη Κουτσούγερα, τον καθηγητή του λυκεί-
ου Άγγελο Σζαλαλή και τον δικηγόρο κ. Ντάλα, πρώην μαθητή 
των σχολείων μας και λάτρη του αθλήματος, μαζί με 30 περίπου 

παιδιά, οι οποίοι με άψογη συνεργασία έφεραν σε πέρας την δια-
δρομή. Η διαδρομή με ποδήλατα περιελάμβανε την επίσκεψη 
στο Λιβάρι, στην τοποθεσία Σσοκαϊτη, όπου είχαν έρθει κύκνοι, 
και στην συνέχεια την επιστροφή με πορεία από τα Κανατάδι-
κα προς την Ιστιαία. 

    τις δυόμιση ώρα το μεσημέρι συγκεντρωθήκαμε στην κεντρική 
πλατεία της Ιστιαίας και έπειτα από ολιγόλεπτη αναμονή ξεκινή-
σαμε. Περνώντας το Σσιφλίκι φτάσαμε στην πανέμορφη εκκλησί-
α της Παναγίας, στην τοποθεσία Μακροφτελιά, όπου και κάναμε 

στάση για να μας εξηγήσει ο κ.Κουτσούγερας την ονομασία της από το υπέροχο δέντρο της Μακροφτελιάς που βρίσκεται 
εκεί κοντά. Ύστερα από λίγη ώρα φτάσαμε στο μικρό Λιβάρι κι αντικρίσαμε τους υπέροχους και γαλήνιους κύκνους -
πτηνά απαράμιλλης ομορφιάς- και πλησιάζοντας με ησυχία, για να μη τους τρομάξουμε και φύγουν, βγάλαμε αρκετές φω-
τογραφίες. την συνέχεια, μέσω ανωμάλων δρόμων φτάσαμε τελικά στα Κανατάδικα, πάνω στην γέφυρα που ενώνει τα 
δύο άκρα του Λιβαριού, όπου κι ακούσαμε διάφορες ιστορικές προσεγγίσεις από τον κ. Κουτσούγερα για την τοποθεσία 
και συζητήσαμε για το γεωγραφικό τοπίο που περιβάλλει την περιοχή ευρύτερα. Σότε, οι μαθητές του Λυκείου μαζί με τον 

κ. Σζαλαλή διέγραψαν νέα πορεία προς το λιμάνι των Ωρεών. Εκεί ο κ. Σζαλαλής εμπλούτισε τις ιστορικές τους γνώσεις 
για την τοπική ιστορία. Η επιστροφή μάς φάνηκε γρήγορη εξαιτίας των ποι-
κίλων και διασκεδαστικών συζητήσεων… 
    Θεωρούμε σημαντικό ότι καθ’ όλη  την διάρκεια της διαδρομής ακούσαμε 
ενδιαφέρουσες ομιλίες και συζητήσεις από τους καθηγητές, κυρίως για την 
αξία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας που αποτελεί προστατευό-
μενο υγροβιότοπο από τον διεθνή οργανισμό ―Natura”. Η εκδρομή ήταν α-
πολαυστική και μπορούσε εύκολα να σου κεντρίσει το ενδιαφέρον, γι‟ αυτό 
και επιθυμούμε την μαζική συμμετοχή σας τις επόμενες φορές, μιας κι αυ-
τού του τύπου τα μαθήματα κι οι επισκέψεις αποδεικνύεται πως είναι πιο 
διασκεδαστικά και πιο παιδαγωγικά, έξω από τα «σφιχτά» σχολικά 
πλαίσια! 
    τέργιος Ρουμελιώτης, Παναγιώτης-ταύρος τραφιώτης  (Α΄3) 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Κάηη δηαθμνεηηθό… 

 

  Ο πεδνπνξηθόο νξεηβαηηθόο ζύιινγνο ΒΟΡΓΙΟΥ ΓΥΒΟΙΑΣ,  ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ, ηδξύζεθε ην Μάιο ηοσ 2014 από κηα 

νκάδα αλζξώπσλ πνπ ήζειαλ λα γλσξίζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ηα όκνξθα ηνπία ηεο πεξηνρήο.  Γηα ην ιόγν απηό 

νξγαλώλνληαη ζπζηεκαηηθά πεδνπνξίεο κηθξόηεξεο ή κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο θαη δπζθνιίαο αιιά πάληα ζε εμαηξε-

ηηθήο νκνξθηάο θπζηθά ηνπία, πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν γλσζηά ζηνπο πνιινύο. 

 Γηα ην ιόγν απηό ζα ζέιακε λα παξνηξύλνπκε ηα νέα παιδιά όρη κόλν λα 

αζρνιεζνύλ κε ηελ πεδνπνξία — νξεηβαζία κέζσ ηνπ ζπιιόγνπ αιιά θαη να κά-

νοσν ηρόπο δωής ηοσς ηεν επαθή με ηε θύζε, αθνύ έρεη εθιείςεη δξακαηηθά 

από ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ ζύγρξνλσλ 

λέσλ.   

 Απώηερος ζκοπός ηοσ ζσλλό-

γοσ  είναι να αναδειτηεί ηοσριζηικά ε βό-

ρεια Εύβοια ως δεμοθιλής περιπαηεηικός 

και ορειβαηικός προοριζμός.  

Κεζκέρογλοσ Μπάμπες 

Βξείηε καο ζην Facebook 

“ Η θύζε είκαη ε ηέπκε ημο Θεμύ” 

Δάκηεξ, 1265-1321, Ιηαιόξ πμηεηήξ 
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τους με το αίμα του εχθρού (οπαδού της αντίπαλης ομάδας)! 
 Σι κάνει, λοιπόν, η κοινωνία γι‟ αυτό το πρόβλημα 
που μαστίζει τα ελληνικά γήπεδα; Μα φυσικά, αφαιρεί 
βαθμούς από τον πίνακα βαθμολογιών του πρωταθλήματος, 
επιβάλει κάποιες «ποινές», όπως πρόστιμα μερικών χιλιά-

δων ευρώ και αγώνες κεκλεισμένων των θυρών. Αυτό είναι, 
δηλαδή, που λύνει το πρόβλημα της βίας στα γήπεδα;   

Μήπως, τελικά είμαστε εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι που 
συντηρούμε αυτή την κατάσταση; Σα συμπεράσματα 

δικά σας….  

ελίδα 20 

   ΑΘΛΗΣΙΜΟ 

“Όια όζα λένω γηα ηεκ εζηθή θαη ηεκ αίζζεζε θαζήθμκημξ 

ηα έπω μάζεη από ημ πμδόζθαηνμ”  

Albert Camus, Γάιιμξ ζογγναθέαξ, Νόμπει 1957 

(ζ.ζ: ζηα κηάηα ημο ήηακ ηενμαημθύιαθαξ) 

“λνῦο ὐγηήο ἐλ ζώκαηη ύγηεῖ”   
 

 Η άζιεζε είλαη πνιιαπιά σθέιηκε γηα ηελ πγεία ηνπ 

αλζξώπνπ κε ζεηηθή επίδξαζε ζην θαξδηναγγεηαθό ζύζηεκα, 

ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία, ζην κπνζθειεηηθό ζύ-

ζηεκα θαζώο θαη ζηνλ αλνζνινγηθό κεραληζκό.  
 

Σηε πεξηνρή καο, ηε Βόξεηα Δύβνηα, ππάξρνπλ αξθεηέο 

αζιεηηθέο αθαδεκίεο πνδνζθαίξνπ, θαιαζνζθαίξηζεο θαη βόιε-

τ, νη νπνίεο δίλνπλ ζηνπο πνιίηεο ηε δπλαηόηεηα λα γπκλάδνληαη 

θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο. Οη αθαδεκίεο απηέο είλαη: 
Πνδνζθαηξηθέο: 

 Έλσζε Απνιισλίνπ & ΑΟ Ηζηηαίαο 
 

 Α.Δ.Κ Νένπ Πύξγνπ 
 

  Αθαδεκία Λνπηξώλ Αηδεςνύ- Ο.Π.Α 
 

 “Αλαγέλλεζε Ηζηηαίαο” 
 

 Αθαδεκία Α.Δ. Ταμηάξρε- Α.Ο. Ωξεώλ 
 

 Αθαδεκία Α.Ο. Αγίνπ 
 

 Πνδνζθαηξηθή Αθαδεκία Κνξαζίδσλ- Αξηέκηδεο 

             

 Καιαζνζθαίξηζεο: 

 Αθαδεκία Ηζηηαίαο (αλδξηθό) 

 Τειεζξηαθόο Ηζηηαίαο (παηδηθό, εθεβηθό, αλδξηθό) 

 Σύιιαο Αηδεςνύ (παίδσλ, εθήβσλ, αλδξώλ, θνξαζίδσλ) 

Βόιετ 

 Σύιιαο Αηδεςνύ  
 

 Δπίζεο, ππάξρνπλ δύν γπκλαζηήξηα ζηελ Ιζηηαία, πιήξσο 

εμνπιηζκέλα θαη νξγαλσκέλα, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ηελ θαιύηεξε 

δπλαηή εμππεξέηεζε ζηνπο πειάηεο ηνπο: 

 Oxygen Fitness Club (Ζξώ Μηκνύζε) 

 Αζινθίλεζε (Σηακάηεο Λίηζαο) 

  

 Δίλαη εμαηξεηηθά σθέιηκν λα εληάμνπκε ηνλ αζιεηηζκό 

ζηελ δσή καο, σο θαζεκεξηλή θαη απαξάβαηε δξαζηεξηόηεηα πνπ 

πξαγκαηηθά ζα βειηηώζεη αξρηθά ηε δσή καο θαη θαη’ επέθηαζε 

ηελ θνηλσλία καο. Όηαλ θάπνηνο απνθαζίζεη λα βάιεη ηελ 

άζθεζε ζηε δσή ηνπ, θαιό ζα είλαη λα γλσξίδεη πσο είλαη απα-

ξαίηεην λα εθνπιηζηεί κε ζέιεζε, ππνκνλή θαη επηκνλή, θαζώο, 

όπσο έιεγαλ θαη νη αξραίνη, “ηά ἀγαζά θόπνηο θηῶληαη”  

Μήηζεο Κσλ/λνο – Μαπξνύηζηθνο Γηάλλεο (Α2) 

“Οι μάχες που 

δίνονται στα 

γήπεδα 

ποδοσφαίρου 

θυμίζουν μια 

μεσαιωνική, αν όχι 

πρωτόγονη επίλυση 

διαφορών” 

 Σα πολλά λόγια 
περιττεύουν. Σα γεγονότα 
μιλάνε από μόνα τους… Η 
εποχή μας χαρακτηρίζεται 
από μια μεγάλη αντίφαση! 
Για ποια παιδεία έχουμε 
το θράσος να μιλάμε; Για 
ποια καλλιέργεια; Για ποι-
α μόρφωση; Παρά την 

πρόοδο, το μυαλό του ανθρώπου παραμένει σε πολλά θέ-
ματα «κολλημένο». 

  Για να μπούμε στο θέμα, ιδιαίτερα στο χώρο του 

αθλητισμού ο άνθρωπος έχει λίγο παραπάνω, θα λέγαμε, 
την τάση να ωθείται προς αυτό το κόλλημα, το φανατισμό! 
Αυτός ο φανατισμός είναι που τον μετατρέπει σε άγριο θη-
ρίο, γι’ αυτό άλλωστε, παρατηρούμε αρκετά συχνά αυτά τα 
τραγελαφικά να διαδραματίζονται στα γήπεδα. Οι μάχες 
που δίνονται στα γήπεδα ποδοσφαίρου κυρίως, -
ιδιαίτερα σε «ματς» που αποτελούν ντέρμπι- θυμίζουν 
μια μεσαιωνική, αν όχι πρωτόγονη επίλυση διαφορών. 
ε κάθε σύγκρουση βλέπουμε άτομα αποφασισμένα να 
«πολεμήσουν» για να υποστηρίξουν την ομάδα τους, σαν 
να πρόκειται για στρατιώτες που πολεμούν για την οικογέ-
νεια, τη γυναίκα, τα παιδιά και την πατρίδα τους. Σέτοιο 

είναι το μίσος που ζωγραφίζεται στο βλέμμα τους! 

 Ένα βλέμμα που φανερώνει πως θα έκαναν τα πά-
ντα για την ομάδα τους ή καλύτερα για τη θρησκεία τους –
γιατί αυτό είναι η ομάδα για το «φανατισμένο» άνθρωπο- 
ακόμα και να σκοτώσει... Ο φανατισμός έχει αφήσει στο 

διάβα του πολλούς νεκρούς οπαδούς, ανθρώπους διαφό-
ρων ηλικιών που βρέθηκαν στο λάθος σημείο, τη λάθος 
στιγμή και έμειναν στην ιστορία ως τα θύματα μίας μάστι-
γας που όσα χρόνια κι αν περάσουν δεν τελειώνει. Η αρχή 

του «κακού» ξεκινά το 1986 στο γήπεδο Αλκαζάρ στη Λά-

ρισα. Από τότε ο κύκλος του αίματος στο ελληνικό επαγ-
γελματικό ποδόσφαιρο άφησε πίσω του δεκάδες νεκρούς 
και εκατοντάδες τραυματίες.  
 Όχι! Η κοινωνία αυτή που ζούμε δεν είναι μία κοι-

νωνία πολιτισμέ-
νων ανθρώπων, 
αλλά είναι μία κοι-
νωνία που την κα-
τοικούν βάρβαροι, 
άνθρωποι απολίτι-
στοι, μισητά όντα. 
Άνθρωποι που δεν 
έχουν σε τίποτα να 
βάψουν τα χέρια 

 

 

Γήπεδα «ΜΑΦΨΝ» 

Δ π σ λ π κ ί α  ε η α η ξ ε ί α ο  Κουβέλη Μαρία (Γ2) 
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Ο Σελεκριακόσ είναι μια ςχετικά νζα ομάδα που ιδρφκθκε το 2010. Από τότε ωσ τϊρα ζχει διαγράψει μια τεραςτία ανοδικι πο-

ρεία και μασ κάνει υπεριφανουσ, αναδεικνφοντασ μπαςκετικά  τον τόπο μασ, τθν βόρεια Εφβοια, θ οποία άλλωςτε ζχει αναδείξει 
πολλά ταλζντα! ( π.χ ο Παπάσ του ΠΑΟ ). Πρόεδροσ του Σελεκριακοφ είναι ο τζφανοσ Παπανδρζου που ζχει ςτακεί ΑΝΣΑΞΙΑ τθσ 
ομάδασ μασ ςε όλα τα ςτάδια ... Από τισ ακαδθμίεσ ωσ τθν άλλθ άκρθ και τουσ διχαςμοφσ που υπιρχαν όλον αυτόν τον καιρό, γιατί 
και ο ίδιοσ μασ επιςθμαίνει ςυνζχεια τον ςκοπό του, τθν ανάδειξθ του ΣΟΠΟΤ του! 

   Σο 2014 ζγινε μια πολφ «ζξυπνθ» μεταγραφι για τθν ομάδα μασ. Σο νζο μασ 

απόκτθμα ιταν το ‘’οπλοπολυβόλο ‘’ ουμελιϊτθσ Γιϊργοσ ο οποίοσ μζχρι τϊ-

ρα μασ ζχει βγάλει αςπροπρόςωπουσ πετυχαίνοντασ ςυνολικά φζτοσ 470 πό-

ντουσ (53 τρίποντα) μζχρι τϊρα με 23.5 ΠΟΝΣΟΤ Μ.Ο ΑΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. 

υηθτϊντασ με τον κ. Ρουμελιϊτθ είχα τθν ευκαιρία να του κάνω μερικζσ ερω-

τιςεισ τισ οποίεσ ςυμπφκνωςα όλεσ ςε μια !  

 Ροιοι είναι οι ςτόχοι ςου, ωσ προπονθτισ, παίκτθσ αλλά και μζλοσ τθσ οικο-

γζνειασ του Τελεκριακοφ; Ροια θ γνϊμθ ςου για τθν φετινι ςεηόν ; 

«Ωσ προπονθτισ»: Η ομάδασ μασ, ωσ κφριο ςκοπό ζχει να αναδείξει όςο το 

δυνατόν περιςςότερα παιδιά και να τα ωκιςει περιςςότερο να ςκαρφα-

λϊςουν όςο το δυνατόν πιο ψθλά ςτθν ςκάλα του μπαςκετικοφ ακλθτι-

ςμοφ! (από τα τμιματα υποδομϊν ςτο παιδικό, από το παιδικό ςτο εφθ-

βικό και τζλοσ -ωσ κφριο ςτόχο- να παίηουν ςτθν βαςικι ομάδα, το αντρι-

κό, ϊςτε θ ομάδα να απαρτίηεται από αυτά τα παιδιά και να μθν αναγκά-

ηεται να κάνει ‘’ξζνεσ’’ μεταγραφζσ. Βζβαια, αυτό κζλει πολφ και ςκλθρι 

δουλειά και ιδρϊτα από τθν παιδικι τουσ θλικία, ϊςτε να μάκουν να πα-

λεφουν για ό, τι αγαπάνε. 

«Ωσ παίκτθσ»: Στόχοσ μασ, γιατί θ ομάδα αποτελείται από πολλοφσ, είναι 

να προςπακοφμε, ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ που υπάρχουν κάκε χρόνο, δθλαδι το budget τθσ ομάδασ, να κάνουμε 

όςο το δυνατόν καλφτερθ πορεία. Τα δφο τελευταία χρόνια ζχουμε ςθμειϊςει μια ςθμαντικι πορεία ανεβαίνοντασ δφο 

κατθγορίεσ. Από τθν Γ’ (τοπικοφ), ζχουμε ‘’ςκαρφαλϊςει’’ ςτθν Α’ (τοπικοφ). Για φζτοσ κεωροφμαςτε επιτυχθμζνοι εφό-

ςον πετφχαμε ςχετικά εφκολα τον ςτόχο μασ, δθλαδι τθν παραμονι ςτθν πρϊτθ κατθγορία. Μάλιςτα τϊρα παλεφουμε 

να μποφμε ςτθν τετράδα για τα  play-off ϊςτε να κάνουμε το άλμα για τθν Γ’ Εκνικι!!!  

«χόλια για τισ ακαδθμίεσ»: Εγϊ προπονϊ το παιδικό τμιμα. Στόχοσ μασ φζτοσ ιταν να κάνουμε μια αξιοπρεπι πορεία με 

μια καινοφρια ομάδα με πολλά νζα παιδιά (ςε ποςοςτό 50% τθσ ςφνκεςθσ). Άρα ιταν κάπωσ δφςκολο, αν και το παλζψα-

με!  Μετά, αυτό που κζλαμε ιταν να «δεκοφμε» ςαν ομάδα και να γίνουμε μια μεγάλθ παρζα, όπου τα παιδιά να ζχουν 

όρεξθ να παλζψουν για τον κοινό τουσ ςκοπό. Όςο 

για το εφθβικό, φζτοσ είναι άκρωσ επιτυχθμζνο,  α-

φοφ πζραςε από τθν πρϊτθ φάςθ, ενϊ ςτθν ςυνζχει-

α τζκθκε απζναντι ςε ‘’μεγακιρια’’, όπωσ είναι θ Λα-

μία. Πολφ καλό βζβαια είναι ότι θ μιςι ομάδα του 

εφθβικοφ τμιματοσ αποτελείται από παίκτεσ του 

παιδικοφ! Αυτό το γεγονόσ δείχνει ότι θ δουλειά βγά-

ηει αποτζλεςμα!  

 Για τθν επιτυχθμζνθ πορεία του εφθβικοφ τα 
ςυγχαρθτιρια δίνονται ςτον Θοδωρι Ρουμελιϊτθ, 
τον προπονθτι του, για τθν καλι δουλειά του ςε κα-
κθμερινι βάςθ, ϊςτε αυτι θ φουρνιά να ζχει μια 
μεγάλθ επιτυχία!                  Λοφλθσ Στρατισ (Α2) 

ελίδα 21 
ΑΘΛΗΣΙΜΟ 

ΣΕΛΕΘΡΙΑΚΟ 



           Οι γυναίκες φαίνεται πως ζουν για να κάνουν δίαιτα!  ε αριθμούς, μια γυναίκα κάνει σχεδόν 16 δίαι-

τες κατά τη διάρκεια της ζωής της, με αποτέλεσμα σε κάθε μία από αυτές να χάνει το ανώτερο 3 κιλά, ενώ η μέση δίαιτα 

διαρκεί μόλις ένα μήνα. Οι άντρες από την άλλη δεν ξεπερνούν τις 8 δίαιτες κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Από τις γυ-

ναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα και απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ομολόγησαν ότι ξέρουν πολύ καλά ότι κάνουν 

διπλάσιες φορές δίαιτα από τους ερωτικούς συντρόφους τους.  

 Σο 27% διέκοψε τη δίαιτα που ξεκίνησε στο τέλος της πρώτης εβδομάδας, υποδεικνύοντας ως βασικότερο λόγο 

την έλλειψη θέλησης και τη βαρεμάρα από το διαιτολόγιο, καθώς και την κακή επιρροή των φίλων για παρασπονδίες.  

             Ποιος είναι όμως, ο λόγος που σπρώχνει τις γυναίκες να κάνουν δίαιτα; Δεν τους αρέσει το σώμα 

τους, όπως ομολόγησε το 50%.  Σο 27% των γυναικών που πήραν μέρος στην έρευνα, είπαν πως έκαναν δίαιτα για να 

νιώθουν πιο σέξι και το 19% είπε πως το κίνητρό  ήταν να είναι σε φόρμα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σο ελάχιστο 

ποσοστό του 1% των γυναικών δήλωσε ότι ξεκίνησαν μια δίαιτα για να ευχαριστήσουν τον σύντροφο τους.  

ελίδα 22 

Τόμος 1, τεύχος 1 

 

Ο φόβοσ τθσ... ηυγαριάσ 
Δπσλπκία εηαηξε ίαο  

ελίδα 22 

“Ο γηαηνόξ μμο ζοκέζηεζε κα ζηαμαηήζω ηα δείπκα γηα ηέζζενηξ. Γθηόξ θη ακ πανεονίζθμκηαη θαη άιιμη ηνεηξ άκζνωπμη” 

Orson Welles, Βνεηακόξ εζμπμηόξ & ζθεκμζέηεξ 

  

 Είςαι και εςφ δεμζνοσ με τθ ηυγαριά; Σου δθμιουργεί άγχοσ, φόβο και αγωνία θ επαφι μαηί τθσ; Τθν χρθςιμοποιείσ κάκε 

πρωί πριν καταναλϊςεισ οτιδιποτε;  Ενκουςιάηεςαι και απογοθτεφεςαι ανάλογα με το ποφ κα ςτακεί ο δείκτθσ; 

 Αν ναι, δϊςε μια γροκιά ςε αυτιν τθν τετριμμζνθ τάςθ και απαλλάξου από το 

‘’Spooky’’ αυτό αντικείμενο! Η κακθμερινι επαφι μαηί τθσ, όχι μόνο δεν ςυμβάλλει ςτον 

ζλεγχο βάρουσ, αλλά ςυχνά χαρίηει απατθλά  χαμόγελα ι δάκρυα. Και αυτό, γιατί κακθμερινά 

ςτο ςώμα μασ ςυμβαίνουν διάφορεσ ςωματικζσ μεταβολζσ (αφξθςθ υγρών, ζμμθνοσ ρφςθ 

κ.λπ.) με ςυνζπεια τισ διάφορεσ αυξομειώςεισ βάρουσ. Το μείηον ςθμαςίασ ερϊτθμα, βζβαια,  

που πθγάηει από το παραπάνω φαινόμενο ψυχολογικισ νοςθρότθτασ, δεν είναι το πόςο ςυχνά  

παρακολουκοφμε τον περιβόθτο δείκτθ, αλλά γιατί ζχουμε ‘’βαλκεί’’ να δθμιουργιςουμε τόςο 

ςτενζσ ςχζςεισ μαηί του; Τόςα ξζρει… τόςα λζει! 

 Παρ’ όλα αυτά, το βάροσ είναι γεγονόσ πωσ επθρεάηει ςε υπερκετικό βακμό και ποικιλο-

τρόπωσ  τθν ψυχολογία του ατόμου, κακιςτϊντασ το άμεςο παράγοντα διαμόρφωςθσ τθσ ςυναι-

ςκθματικισ του κατάςταςθσ. Ασ δοφμε τα πράγματα λίγο πιο ςοβαρά λοιπόν. 

  Ίςωσ θ ομοιομορφία όλων των διαςιμων, κοινϊσ ‘’προτφπων μόδασ’’, που ςτθρίηεται 

ςτθν άψογθ ςωματικι διάπλαςθ και ςτα λεπτεπίλεπτα, γυμναςμζνα, ακλθτικά κορμιά, να υποκι-

νεί τουσ περιςςότερουσ, κυρίωσ νζουσ, να μπουν ςτθν διαδικαςία αυτοφ του είδουσ μαηοποίθ-

ςθσ. Η εικόνα τθσ καλλονισ, ψθλισ, ξανκιάσ, με το φανταχτερό πρόςωπο, τουσ γραμμωμζνουσ 

μυσ και τα 50 κιλά, τθσ οποίασ θ εμφάνιςθ περικλείεται κυριολεκτικά ςτον χαρακτθριςμό 

‘’Barbie’’ και που ζχει αρχίςει να ξεχειλίηει από τα κανάλια τθσ ελλθνικισ τθλεόραςθσ, πϊσ είναι 

δυνατόν να μθν αποτυπωκεί ςτθ ςυνείδθςθ του κοινοφ ωσ ο οριςμόσ του ωραίου και τθσ ιδανι-

κισ ομορφιάσ;  Μιασ ομορφιάσ που ςφμφωνα με τθ γνϊμθ πολλϊν αποτελεί ζνδειξθ εκςυγχρονι-

ςμοφ αφενόσ των ςυςτθμάτων φωτιςμοφ ςτα ςτοφντιο παρουςιάςεων που εξαλείφουν οποιοδι-

ποτε ψεγάδι και αφετζρου των καυματουργϊν προγραμμάτων επεξεργαςίασ εικόνασ. 

 Άρα, οι αζναεσ προςπάκειεσ μίμθςθσ προτφπων είναι λογικό να καταδικάηονται ςε αποτυ-

χία. Γι’ αυτό αποχαιρζτα τισ εξαντλθτικζσ δίαιτεσ που ποτζ δεν κατάφερεσ να κάνεισ και απαλλά-

ξου από τισ τφψεισ για το προφιτερόλ που ζφαγεσ χκεσ…. το βράδυ.... ςτισ 11…. με κουτάλι ςοφπασ…(!)  χωρίσ να ςε δει κανείσ… 

 Και αν πλζον, νιϊκεισ ότι πρζπει να απαλλαχτείσ από περιττά κιλά, ςίγουρα κα υπάρχει κάποιο είδοσ διατροφισ που κα 

ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ ςου και μπορείσ να το ςυμβουλευτείσ από ζνα διατροφολόγο. Όπωσ και να ζχει, κα πρζπει να ανα-

γνωρίηεισ τθν προςπάκεια ςου, να διαφοροποιιςεισ τισ λανκαςμζνεσ ςυνικειεσ που ςε ζφεραν αντιμζτωπο με το απροςδόκθτο 

βάροσ και να αποφεφγεισ να ηυγίηεςαι, όταν ξζρεισ ότι επθρεάηει τθν ψυχολογία ςου. 

Και μθ ξεχνάσ: ςε ζνα κόςμο από καλογραμμωμζνουσ άντρεσ και καλοςχθματιςμζνεσ γυναίκεσ, οι εφςωμοι είναι αυτοί 

που κάνουν τθ διαφορά! ! !  

Αλεξάνδρα Λαδά (β2) 

 

“Η εικόνα τθσ καλλονισ, 

ψθλισ, ξανκιάσ  των 50 

κιλϊν, θ χαρακτθριςτικι 

‘’Barbie’’ που ζχει αρχίςει να 

ξεχειλίηει από τα κανάλια τθσ 

ελλθνικισ τθλεόραςθσ πϊσ 

είναι δυνατόν να μθν 

αποτυπωκεί ςτθ ςυνείδθςθ 

του κοινοφ ωσ ο οριςμόσ του 

ωραίου και τθσ ιδανικισ 

ομορφιάσ;  ” 

   ΤΓΕΙΑ 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=488


 

 

 

  

 Ψάξαμε.. ψάξαμε πολύ.. ακόμα πιο πολύ… περισσότερο από όσο φαντάζεσαι, φίλε μα-

θητή. Ο Κακός ο Λύκος αυτή τη φορά ξεπερνώντας ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό (πράγμα 

θεωρητικά ακατόρθωτο…!) κατάφερε να συγκεντρώσει υλικό μονάχα για σένα. 

 Και ναι, πολυαγαπημένε φίλε μαθητή, σε αυτό το 

τεύχος ψάξαμε να σου βρούμε γκόμενα ή (πιο ευπρε-

πώς) κοπέλα! Δεν χρειάζεται να μας ευχαριστήσεις. 

Γνωρίζαμε ήδη την ανάγκη που είχες για μια σοβαρή 

δέσμευση... και να η ευκαιρία σου! 

 Απ’ όσο μπορείς να διακρίνεις και στην σχολια-

ζόμενη φωτογραφία κάθε «κομμάτι» είναι προσεκτικά 

επιλεγμένο: φινέτσα, γούστο, συστολή (πάρε σου λέω 

το βλέμμα από τη μασχάλη!)  Σα κορίτσια μας χρειάζο-

νται αγάπη και στοργή, τη δική σου προστασία 

(μήπως πήγε το μυαλό σου στο πονηρό;...). Οι παρα-

δεισένιες αυτές υπάρξεις, αν και ντροπαλές (όπως πάλι 

ολοφάνερα μπορείς να προσέξεις κάτω από τα αξύρι-

στα μούτρα τους) δεν μίλησαν πολύ, άφησαν την εμ-

φάνιση τους να τα πει όλα:  

 «Πιστεύουμε πως δεν είναι ακόμα καιρός να μι-

λήσουμε ανοιχτά για εμάς. Άλλωστε, όπως και εσείς 

μπορείτε να καταλάβετε, δεν μας αρέσει να επιδεικνυόμαστε... Καταλαβαίνουμε, όμως, πως 

το ωραίο δεν μπορεί να κρυφτεί. Ο  κόσμος χρειάζεται κορίτσια σαν εμάς να ανεβάζουν τον 

πήχη στον τομέα της καλαισθησίας…(!) Δε ζητάμε να γίνουμε πρότυπα προς μίμηση, αλλά 

στην πραγματικότητα, αν κάθε κορίτσι προσπαθούσε να μας μοιάσει, έστω και λιγάκι, θα 

άλλαζε την μίζερη και μονότονη ζωή του ριζικά…». 

 Πριν προλάβεις όμως να βγάλεις συμπεράσματα, καλό θα είναι να γνωρίζεις ότι οι τρεις 

αυτές καλοσχηματισμένες «καλλονές» είναι υπόδειγμα αυτού που ονομάζουμε «κορίτσι για 

σπίτι» (εξάλλου δες το μεσαίο κουκλί με την ποδιά: ούτε να ξυριστεί δεν προλαβαίνει με τόση 

λάντζα)... ή μήπως μπαρ... ημασία έχει ότι δεν έχουν αφήσει νυχτερινό μαγαζί σε ηρεμία. 

«Κυκλοφορούν και οπλοφορούν» θα έλεγε κανείς, εάν τις αντίκριζε μπροστά του. Αλλά και 

όσοι κατόρθωσαν και τις συνάντησαν έμειναν πλέον άφωνοι. Σα «χρυσά» αυτά κορίτσια 

έσπειραν το σαματά στην περιοχή της Ιστιαίας αλλά και στα περίχωρα της. Ο κόσμος δεν έχει 

συνέλθει ακόμα από αυτή την ξαφνική εμφάνιση των Αποκριών... συγγνώμη για την 

έκφραση αλλά πρέπει να ομολογήσω πως  «πάτησαν τη σβουνιά και την έκαναν πλακάκι»! 

 Λοιπόν, για να μην τα πολυλογούμε, η τύχη σου χτυπά την πόρτα φίλε μαθητή, μια 

πραγματικά μοναδική ευκαιρία σε περιμένει. Μην φοβάσαι και κάνε το πρώτο βήμα. Η μοίρα 

αυτών των ανυπεράσπιστων, εξωτικών πλασμάτων βρίσκεται στα χέρια σου (μην κοιτάς σου 

λέω τη μασχάλη!) 

Και τώρα μπορείς να ουρλιάξεις ελεύθερα! 

Με απεριόριστη εκτίμηση 

Ο Κακός ο λύκος 

“Πενηζζόηενμ από μηηδήπμηε άιιμ, μ παναθηήναξ εκόξ ακζνώπμο θαίκεηαη απ’ αοηό πμο ζεωνεί αζηείμ” 

Βόιθγθακγθ Γθαίηε,  Γενμακόξ πμηεηήξ & θηιόζμθμξ 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=7


 

 

 

1. Μια ομάδα ερευνητών από το University Health Network, μετά από την εξονυχιστική μελέτη των βλα-

στοκυττάρων, ανέπτυξαν μια νέα θεωρία για το πως παράγεται το αίμα και επομένως νέους τρόπους για την 

ίαση νόσων του αίματος, όπως η Μεσογειακή αναιμία.  

2. Μια έρευνα έδειξε ότι το 90% των καρκίνων μπορεί να καταπολεμηθεί με την προσκόλληση πρωτεϊνών μαλαίρια 

στα καρκινογόνα κύτταρα. Αυτή η μέθοδος θα δοκιμαστεί στον άνθρωπο μέσα στα επόμενα 4 χρόνια.  

3. Μια έρευνα 15 χρόνων από το πανεπιστήμιο του Lanseng έδειξε οτι οι άνθρωποι που δουλεύουν πολλές ώρες 

έχουν 33% περισσότερες πιθανότητες να πάθουν εγκεφαλικό και 23% περισσότερες πιθανότητες να πάθουν καρ-

διακές παθήσεις, σε αντίθεση με ανθρώπους που δουλεύουν σε ομαλά ωράρια. 

4. Μια έρευνα από το πανεπιστήμιο την Arizona οδήγησε στην παραγωγή ενός νέου φαρμάκου το οποίο θα μπορεί 

να ελαττώνει σε μεγάλο βαθμό την πίεση του αίματος.  

5.  Βρετανοί επιστήμονες βρήκαν τρόπο έτσι ώστε να γεννιέται παιδί με τρεις γονείς αντί για δύο. Η Βρετανία δή-

λωσε ότι θα είναι η πρώτη χώρα που θα επιτρέπει την γέννησή παιδιού από τρεις γονείς, καθώς έτσι καταπολε-

μούνται πολλές αρρώστιες που μπορεί να επηρεάσουν το έμβρυο.  

6.  Επιστήμονες από την Αμερική και την Βρετανία ανέλυσαν το γονιδίωμα της φάλαινας και αναγνώρισαν γονίδι-

α που της αποδίδουν τα μεγάλα όρια ηλικίας της (200 χρόνια). Αυτά τα γονίδια είναι ικανά να καταπολεμούν 

καρκίνο, συντηρούν το DNA και προωθούν την μακροζωία. 

7.  Επιστήμονες απο το ερευνητικό κέντρο του Scripts κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα νέο εμβόλιο που καταπο-

λεμεί τον HIV 1 και HIV 2, αλλάζοντας το DNA του ανθρώπου. Αν και σε πρώιμο στάδιο, αυτό τον εμβόλιο θεω-

ρείται πολλά υποσχόμενο για την καταπολέμηση του AIDS. 

8.  Επιστήμονες από την Ιαπωνία κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν ανθρώπινο άνω άκρο το όποιο μπορεί να κά-

νει συστολή, όταν δέχεται ηλεκτρικό ρεύμα. Πιστεύεται ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορούμε να δοκιμάζουμε νέα 

φάρμακα και νέες ιατρικές τεχνικές χωρίς να χρησιμοποιείται ζωντανός άνθρωπος        Άλλαν Ρίτσαρντ 


