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Σελίδα 2 ΣΑ SCHOOLΗΚΙΑ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

ΚΛΕΙΝΟΝΣΑ…. 

 Κλείνοντας το τελευταίο τεύχος της εφημερίδας μας αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες προσωπικές σκέ-        
ψεις. Όχι, όμως, για πράγματα αλλά για ανθρώπους. Άλλωστε, οι άνθρωποι πάντα είναι πιο σημαντικοί και μένουν περισ-
σότερο…. 
 Η ιδέα για την εφημερίδα ήταν μια προσωπική φιλοδοξία. την πορεία και με την πολύτιμη βοήθεια των καθηγη-
τών, άρχισαν να μαζεύονται παιδιά - το ένα εντελώς διαφορετικό από το άλλο. Και μετά από πολύ κόπο αλλά και μεράκι 
όλων μας, διαπιστώνω πως αυτό ήταν και το κλειδί της επιτυχίας αυτού του project και της χρονιάς που μας πέρασε γενι-
κότερα. Η διαφορετικότητα.  
 Μέσα από αυτή τη διαφορετικότητα η ομάδα απέκτησε συνοχή, έγινε πιο δυνατή. Ο ένας έμαθε τον άλλο και από 
εκεί που ήμασταν ένα ανομοιόμορφο σύνολο γίναμε μια ενωμένη ομάδα που κατάφερε να συνεργαστεί αρμονικά. Σι μας 
διαμόρφωσε έτσι; Οι χαρές και οι λύπες. Κατά την διάρκεια της χρονιάς γελάσαμε με την ψυχή μας, κλάψαμε, χορέψαμε 
και τραγουδήσαμε λες και δεν υπάρχει αύριο! Μοιραστήκαμε ιδέες και στάσεις ζωής. Μάθαμε να σεβόμαστε την γνώμη 
των άλλων, την διαφορετικότητα των ιδεών τους και το πως να επεξεργαζόμαστε τις ιδέες μας προκειμένου να ακουστούν 
και να προβληματίσουν το κοινό. Κάποιοι από εμάς ερωτεύτηκαν και κάποιοι άλλοι απέκτησαν φίλους. Αποδεχτήκαμε 
και δεν αποδεχτήκαμε κάποιες κριτικές. Νευριάσαμε, τσακωθήκαμε και μοιραστήκαμε τα προβλήματα μας. αν ψυχοθε-
ραπεία. Γνωρίσαμε άτομα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα γνωρίζαμε ποτέ. Εναλλακτικούς καλλιτέχνες, καταξιωμένους 
μουσικούς και σύγχρονους «ήρωες». Ο ένας συμβούλεψε τον άλλον σε διάφορα θέματα. Μάθαμε ακόμη να ακούμε. Απο-
κτήσαμε αυτοπεποίθηση και θάρρος να προβάλλουμε τις ιδέες μας. Πήραμε ιδέες και «πλουτίσαμε» τον συναισθηματικό 
μας κόσμο. Ευαισθητοποιηθήκαμε και προετοιμαστήκαμε για τη ζωή εκεί έξω… 
 Καθ’ όλη την προσπάθεια αυτή είχαμε κοντά μας και δύο «φύλακες αγγέλους» που κατάφεραν να παραμερίσουν 
για λίγο την ιδιότητα τους και το αυστηρό προσωπείο που υιοθετούν στη δουλειά τους. Μας βοήθησαν, μας διόρθωσαν, 
άκουσαν τα προβλήματα μας και μας συμβούλεψαν. Θυσίασαν προσωπικό χρόνο και μας ώθησαν να καλλιεργήσουμε τα 
ταλέντα μας. Και το πιο σημαντικό από όλα: μας παρότρυναν να είμαστε ο εαυτός μας και όχι φθηνές αντιγραφές των 
άλλων. 
 Κάθε συνάντηση για την εφημερίδα μας ήταν και μια κατάθεση ψυχής. Και να σημειωθεί ότι όλα αυτά έγιναν την 
πιο ψυχοφθόρα χρονιά για μερικούς από εμάς. Μέσα από όλο αυτό εν τέλει, ΜΕΓΑΛΩΑΜΕ, ΩΡΙΜΑΑΜΕ…. 
Γι’ αυτό κυνηγήστε τις ιδέες σας και υλοποιήστε τις!!!! 
 Ευχαριστούμε όλους αυτούς που αγκάλιασαν και υποστήριξαν την ιδέα μας. Ευχαριστούμε ακόμη περισσότερο αυ-
τούς που μας κατέκριναν και δεν μας υποστήριξαν γιατί μας έκαναν ακόμη καλύτερους, δυνατότερους και πιο έτοιμους…. 
 Ευχαριστώ την Εύη, την Νίκη, τη Νικολέτα, τη Νάσια, την Αλεξάνδρα, τη Βιβή, τη Δάφνη, τη Μαρίνα, τη οφία, 
τον Γιώργο, τον Richard, τον Κωνσταντίνο, το τρατή, τον Άγγελο και την Ευαγγελία (και συγγνώμη αν εκ παραδρομής 

ξέχασα κάποιον ν΄ αναφέρω ονομαστικά). 
 Ευχαριστώ τη τέλλα, την Ειρήνη, τον Πέτρο, το Γιώργο, το Φρή-
στο , τη Μήλια, τον Δημήτρη, τον Ανδρέα ,τον Κώστα και τη Ζωή. 
 Κι αν με όλα αυτά ακούγομαι σαν να κλείνει ένας κύκλος, μάλ-
λον περνώ λάθος μήνυμα. Γιατί ο κύκλος της σχολικής εφημερίδας μας 
μόλις άρχισε…… 
Καλό καλοκαίρι σε όλους!                                                                    .. 

ΤΝΣΟΝΙΜΟ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  

ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΠΕ02) 
ΣΖΑΛΑΛΗ ΆΓΓΕΛΟ (ΠΕ02) 

Εκπαιδευτικοί του ΓεΛ Ιστιαίας 



ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Σελίδα 3 

Ο Ελληνικός φοίνικας μπορεί και έχει τη δύναμη να ξαναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες του 

 Ορμώμενος από ένα περιστατικό που συνέβη σε ένα σχολείο της περιοχής μου, όπου ένα κοριτσάκι 
λιποθύμησε λόγω έλλειψης φαγητού, αποφάσισα να γράψω ένα άρθρο σε σχέση με την Ελλάδα του σήμερα. 
Η κρίση που μαστίζει τη χώρα μου δεν είναι μονάχα οικονομική, αλλά και ανθρωπιστική. Εικόνες όπως η 
προηγούμενη σπιλώνουν και στοιχειώνουν την συνείδηση του Νεοέλληνα και αποδεικνύουν το τέλμα στο 
οποίο έχει φτάσει αυτή η χώρα. 

 Σο τέλμα αυτό δεν είναι τυχαίο αποτέλεσμα, αλλά αποτελεί απόρροια της πολιτική ανικανότητας και 
της κοινωνικής αβελτηρίας. Σόσα χρόνια είχαμε επαναπαυτεί να βρίσκουμε έρεισμα στις δυνάμεις άλλων 
μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών και ποτέ δεν δείξαμε την απαιτούμενη εμπιστοσύνη στις ικανότητες μας. Φο-
ρεύαμε ένα βαλς αισθήσεων και παραισθήσεων, μέσω του οποίου είχαμε την ψευδαίσθηση ότι εξασφαλίζαμε 
διασκέδαση και χαρά. Ο καβαλιέρος στο χορό αυτό όμως( δηλαδή αυτός που μας καθοδηγούσε) ήταν οι Με-
γάλες Δυνάμεις, οι οποίες εκμεταλλευόμενης την ευπιστία μας μάς μαχαίρωσαν πισώπλατα  και κατέδειξαν 
το αληθινό τους πρόσωπο. Ανήμποροι και ανίκανοι να αντιδράσουμε, είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να υπα-
κούσουμε στις εντολές τους. 

 Κύρια, λοιπόν, αιτία για την αυτοχειρία της χώρας είναι η σήψη της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. 
Σο μάθημα της Ιστορίας – απ’ ότι φαίνεται – υφίσταται μονάχα σε θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς ο Έλληνας 
πολιτικός δεν διδάχτηκε και δεν του έγιναν βίωμα ποτέ τα λάθη των προγόνων του. Η εξουσία έχει μεθυστι-
κή δύναμη και μπορεί να υπερνικήσει ακόμα και τις αντιστάσεις του πιο ηθικού ανθρώπου, ο οποίος θυσιά-
ζει τις αξίες και τα ιδανικά του στο βωμό της οικονομικής δύναμης και των πολιτικών αξιωμάτων. Η 
έλλειψη ηθικών αξιών και η ιδιοτέλεια αποτέλεσαν ένα εκρηκτικό συνδυασμό που δυναμίτισε την ανάπτυξη 
της χώρας. 

 Ένας, επίσης, τομέας βασικός στον οποίο χωλαίνει η χώρα μας είναι ο κοινωνικός ( μια ακόμη πληγή 
προστίθεται στο σώμα της πονεμένης χώρας). Από τη στιγμή που στην Ελλάδα υπήρξε οικονομική άνθιση 
και τα υλικά αγαθά παρέχονταν σε όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής και οικονομικής τάξεως, ο Έληηνας 
έχασε το σεβασμό για το συνάνθρωπο του. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι σε ένα παράδεισο υλικών αγαθών κυρι-
αρχεί μια έκλυση ηθικών αρχών και αξιών. Ο νέος πλέον θεωρώντας τα πάντα δεδομένα, δε μάχεται για να 
απαντήσει αυτά που του αξίζουν και μάλιστα θεωρεί πως δεν είναι απαραίτητες οι σπουδές, καθώς ο πατέ-
ρας του «θα τον βολέψει» σε κάποια θέση (εργασία). Σα φαινόμενα αυτά νεποτισμού και οικογενειοκρατίας 
μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση.  

 Κατά την ταπεινή μου , όμως, άποψη όσο ουτοπική και αν φαντάζει αυτή τη στιγμή, θεωρώ πως η Ελ-

λάδα και ο Έλληνας δεν έχουν πεθάνει και ούτε πρόκειται, απλώς διέρχονται μια κρίση. Αυτή την κρίση πρέ-

πει να αντιμετωπίσουμε και να την χτυπήσουμε στις ρίζες της με όλα μας τα όπλα και τις δυνάμεις . Σο πιο 

δυνατό όπλο που διαθέτουμε και είναι ικανό να αντιμετωπίσει αυτό τον κυκεώνα αντιξοοτήτων είναι η παι-

δεία και η δια βίου μάθηση. Μάλιστα, η παιδεία συνδέεται άρρηκτα με αυτή τη χώρα μέσω ενός ομφάλιου 

λώρου τον οποίο, αν κόψουμε, θα πεθάνει σίγουρα η παιδεία και σε ένα μεγάλο ποσοστό και η χώρα. Θεωρώ 

πως αγάπη και δύναμη για να αλλάξουμε τα τεκταινόμενα υπάρχει, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει θέληση…  

 

Γεωργάκης Δημήτρης (Γ1)  

 Φαιρόμαστε ιδιαίτερα που φιλοξενούμε στις σελίδες της εφημερίδας 
μας το άρθρο του Δημήτρη Γεωργάκη, ο οποίος αρίστευσε στις πανελλήνιες 
εξετάσεις του σχολείου μας συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία. 

 υγχαρητήρια εκ μέρους της συντακτικής ομάδας και … Δημήτρη, 
ελπίζoυμε να σου μοιάσουμε.!  



Σελίδα 4 

   ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ  ΝΕΑ …ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΔΕΤΙΑ …* 

     Κάποιοι, πιθανώς, να εκφράζουν την άποψη ότι μέσα σ’ αυτή την οικονομική δυσπραγία που βιώνουμε, δεν υπάρχει ούτε 
χώρος ούτε χρόνος για πολυτέλειες πέρα από το να βελτιώσουμε τους οικονομικούς δείκτες και, συνεπώς, κάθε συζήτηση 
και διάλογος για την Παιδεία - και δη «de profundis»! - είναι το λιγότερο άκαιρος. Ωστόσο, μια τέτοια θεωρητική προσέγγιση 
την οποία, δυστυχώς, ενστερνίζεται μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης, δηλοί εναργέστατα σε πόσο μεγάλο βαθμό δεν έχουμε 
συνειδητοποιήσει ότι η κρίση στην πολιτική και την οικονομία είναι το σύμπτωμα κι όχι το αίτιο που μας καταστρέφει και δεν 
μας αφήνει να ορθοποδήσουμε, καθώς το αίτιο εντοπίζεται στην ηθική μας κρίση και στην προηγούμενη αποτυχία μας στον το-
μέα της παιδείας κι εν γένει της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθήσαμε για χρόνια κι ευθύνεται κατά κύριο λόγο για τη νο-
οτροπία που διαμορφώθηκε στους πολίτες αυτής της χώρας· μια νοοτροπία που διέπεται εν πολλοίς από υστεροβουλία, κουτοπο-
νηριά, ιδιοτέλεια και πλαισιώνεται από την πρακτική της ήσσονος προσπάθειας  για όλους, όσοι θέλουν  να πετύχουν σ’ αυτή την 
κοινωνία. Οι «άλλοι» - όσοι δεν είναι «ξύπνιοι» -  μας κουνάνε ήδη το μαντήλι από το εξωτερικό… 
     ωστά, λοιπόν, κατά την άποψή μου, με πρωτοβουλία ορισμένων ενεργών πολιτών και του Τπουργείου Παιδείας άρχισε εδώ 
και μερικούς μήνες ένας εφ’ όλης της ύλης διάλογος για την Παιδεία,  με όλα τα ζητήματα επί τάπητος και, κυρίως, με διά-
θεση ν’ αλλάξουν τα κακώς κείμενα στην εκπαίδευση. ’ αυτόν τον διάλογο συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς και 
όλες οι πολιτικές παρατάξεις, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, εφόσον σε τέτοια ζητήματα δεν χωρούν μι-
κροκομματισμοί και προσωπικές ιδεοληπτικές στρατηγικές που μόνο κακό έχουν επιφέρει τόσα χρόνια στην παιδεία, με μόνιμα 
θύματα τα παιδιά, τα οποία έχουμε καταστήσει πειραματόζωα στις πολιτικές ακροβασίες και παλινωδίες μας, και το μέλλον μας 
που συνεχώς υποθηκεύουμε για το πρόσκαιρο «βόλεμα ολίγων ημετέρων». Πάγιο αίτημα πολλών (συμπεριλαμβανομένου και 
του γράφοντος) αποτελεί, άλλωστε, η μελλοντική αποδέσμευση του τομέα της Παιδείας (και της Τγείας για συναφείς λόγους) από 
την αυστηρά κομματική, κυβερνητική πολιτική, κι η αυτόνομη «στέγασή» του σ’ έναν ανεξάρτητο πολυσυλλεκτικό φορέα που θα 
διαμορφώνει απαρασάλευτα την εκπαιδευτική πολιτική, ανεξάρτητα από το «χρώμα» της κάλπης. 
     Εντούτοις, πολλοί από την εκπαιδευτική κοινότητα, που το μόνο τους μέλημα ήταν ν’ αλλάξει ο «βοσκός» του τόπου, πα-
ραμένουν στη «βοσκηματώδη μονοτροπία» τους και επιλέγουν να ατενίζουν παθητικά τα παραπάνω τεκταινόμενα. ε πρώ-
τη ανάλυση, δεν τους επιρρίπτω ευθύνες, μιας και πολλάκις συνάδελφοι προσπάθησαν να συμβάλλουν με προτάσεις στο παρελ-
θόν σε παρόμοιους διαλόγους,  για να εισπράξουν στο τέλος τη φενάκη πίσω από τις μεγαλοστομίες των εκάστοτε υπουργών και 
να διαπιστώσουν πως κανένας δε λάμβανε σοβαρά υπόψη τις θέσεις τους, αντιθέτως χρησιμοποιούνταν ως άλλοθι για να ψηφι-
στούν οι προαποφασισμένες κομματικά πολιτικές. ε δεύτερη ανάγνωση, όμως, παρατηρώ ότι αυτή η καχύποπτη στάση - καίτοι 
δικαιολογημένη - το μόνο που πετυχαίνει είναι να υπονομεύει a priori κάθε κίνηση που πιθανώς να εμφορείται από πραγ-
ματικά καλή διάθεση αλλαγής και προόδου. Η αλήθεια είναι ότι και στο παρελθόν κάποιοι πολιτικοί είχαν καλή διάθεση να 
υπερβούν τα κομματικά τείχη και τους υποσκάψαμε συκοφαντώντας κάθε τους προσπάθεια. Επειδή, βέβαια, δεν θέλω το άρθρο 
επ’ οὐδενί να λάβει πολιτική χροιά, δε θα επεκταθώ σε παραδείγματα.  
     Φοβάμαι, επομένως, όλα αυτά που θα γίνουν για μας χωρίς εμάς (παραφράζοντας ένα γνωστό τραγούδι) και γι’ αυτό θα συμμετέχω 
στο διάλογο αυτό με προτάσεις που έχω ήδη σκεφτεί. Μακάρι, βέβαια, να είχαμε στείλει ως εκπαιδευτική κοινότητα του Δή-
μου Ιστιαίας τις προτάσεις μας, έχοντας προηγουμένως αφιερώσει ένα διήμερο συνδιαλεγόμενοι στα εκπαιδευτικά ζητήμα-
τα, όπου θα συναντιόμασταν γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι εκπαίδευσης και παράγοντες του δήμου, προκειμέ-
νου να καταλήξουμε σε κάποιες κοινά αποδεκτές θέσεις. ίγουρα, θα είχε μεγαλύτερο ειδικό βάρος μια παρόμοια συλλογική 
παρέμβαση πολιτών απ’ ότι μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Ωστόσο, κάτι τέτοιο έπεσε στο κενό μόλις προτάθηκε, μιας και δεν υ-
πήρξε ανάλογη θέρμη από τη σχολική κοινότητα (εξαιρώ ορισμένους λίγους καθηγητές και μαθητές), παρόλο που το έγγραφο 
του Τπουργείου αναφερόμενο στον διάλογο για την Παιδεία πρότεινε κι ενθάρρυνε τέτοιες δράσεις αναφέροντας λεπτομερώς κι 
όλα τα θέματα προς διαβούλευση. Ούτε κι εδώ, όμως, θα ήθελα να αναφερθώ εκτενέστερα, καθότι υφέρπουν και κάτι έριδες, οπό-
τε ο νοών νοείτω… 
     Κατόπιν, χωρίς να υπεισέλθω στις λεπτομερείς προτάσεις που εδώ δεν είναι ο κατάλληλος χώρος να κατατεθούν, θα ήθελα να 
εκφράσω την ευχή μου να επιτύχει ο διάλογος αυτός και να βελτιωθούν πολλά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.  
Αναμφίβολα, δεν τρέφω αυταπάτες κι έχω επίγνωση πως, για να έχει την όποια πιθανότητα ευτυχούς ολοκλήρωσης ένα τέ-
τοιο σπουδαίο εγχείρημα, οφείλουμε προηγουμένως να έχουμε ξεκαθαρίσει όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς τι είδους πολίτες 
θέλουμε για την κοινωνία μας. Μ’ άλλα λόγια, πριν κατατεθεί οποιαδήποτε πρόταση, να έχουμε συνεννοηθεί στους στόχους 
της εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Αν υπάρξει αυτή η προϋπόθεση, θεωρώ ότι οι προτάσεις/λύσεις θα μας «αποκαλυφθούν» α-
πό μόνες τους, χωρίς ιδιαίτερο κόπο.  
     Για να γίνω σαφέστερος, θα δώσω ορισμένα παραδείγματα. Εάν συμφωνήσουμε, λόγου χάρη, ότι δεν θέλουμε ο μαθητής να 
είναι ένας απλός δέκτης των έτοιμων γνώσεων που του παρέχουμε, αλλά θέλουμε να βρίσκει τη γνώση με σωστή καθοδήγηση και 
με συνεργασία, ώστε να γίνει στο μέλλον ένας απαιτητικός ερευνητής, ένας πολίτης δημοκρατικός με κριτική σκέψη κι όχι 
άθυρμα στα νύχια λαϊκιστών, θα εντάξουμε περισσότερο (τηρώντας το μέτρο) στη διδασκαλία μας την ομαδοσυνεργατική μέθο-
δο, την ερευνητική εργασία, τα τεχνολογικά μέσα, ενώ συνάμα θα υποχωρήσει η δασκαλοκεντρική μέθοδος κι η πρακτική της 
αποστήθισης, που δημιουργεί πολίτες «παπαγάλους», πλαδαρούς κι άκριτους δέκτες μιας νοσηρής, ενίοτε, πραγματικότητας. 
Εάν θέλουμε πολίτες και νέους ανθρώπους με αυξημένη ενσυναίσθηση, νου υγιή και σώμα υγιές, οφείλουμε να εντάξουμε σ’ 
ένα ολοήμερο σχολείο τις τέχνες, τον αθλητισμό και τον ακτιβισμό, όχι σαν δραστηριότητες στο περιθώριο ενός αναλυτικού 
προγράμματος, όπως είναι σήμερα, αλλά ως βασικούς πυλώνες της παιδείας ενός ατόμου, που θα συμμετέχει ενεργά συνδια-
μορφώνοντάς τους. Εάν δεν θέλουμε μαθητές-φυτά ή μαθητές-τέρατα, αλλά νέους που έχουν όρεξη για μάθηση, δεν θα διατηρή-
σουμε ένα σχολείο μισητό από όλους λόγω των αλλεπάλληλων ψυχοφθόρων εξετάσεων - από τις προαγωγικές μέχρι τις  



Σελίδα 5 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ 

πανελλήνιες για την εισαγωγή σε μια σχολή (ή μάλλον για την εισαγωγή στο φρενοκομείο;). Εάν δεν μας ενδιαφέρει η βαθμο-
θηρία, αλλά η ουσιαστική βελτίωση της επίδοσης ενός μαθητή αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητά του, θα εισάγουμε επιτέλους 
την περιγραφική αξιολόγηση.  
      Όπως γίνεται κατανοητό, η συμφωνία μας στους στόχους καταδεικνύει άμεσα και την ανάλογη παιδαγωγική πρακτική που 
ενδείκνυται να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση. Άλλωστε, περί παιδαγωγικής δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό, μιας 
κι έχουν μιλήσει διεξοδικά τόσοι πολλοί επιστήμονες και φωτισμένοι άνθρωποι, όπως λόχου χάρη ο Πλούταρχος, ο Ζ. Ζ. 
Ρουσώ κι ο Β. Ράιχ. (Βέβαια, για να αστειευτώ και λίγο, θα με ρωτούσε κανείς: «Πότε έβγαλε CD ο Γιάννης Πλούταρχος με 
παιδαγωγικό περιεχόμενο;»…). Ακόμα κι αυτή η σχολική εφημερίδα που φέτος με τόσο μεράκι και κόπο εκδώσαμε, θα θεωρεί-
ται μία δράση «ἐκ τῶν ὧν οὔκ ἄνευ» σ’ ένα νέο σύγχρονο σχολείο, καθώς θα λειτουργεί ως «ταυτότητα» κι ως μοχλός εξωστρέ-
φειας κι επικοινωνίας του σχολείου με την τοπική και την ευρύτερη κοινότητα. 
     Κλείνοντας, θα ήθελα να θίξω κι άλλη μία σημαντική, κατά τη γνώμη μου, πτυχή του διαλόγου της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής που σχετίζεται με τον άκριτο, συχνά, μιμητισμό/πιθηκισμό ξένων εκπαιδευτικών συστημάτων. Η παθογένεια αυτή πάει 
πολύ πίσω -ιστορικά και κοινωνικά- από τη γένεση του νεοελληνικού κράτος, όπου μετά τον Καποδίστρια (μελετήστε, παρε-
μπιπτόντως, ενδελεχώς το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και θα εκπλαγείτε πόσο βαθιά επίκαιρο είναι μέχρι σήμερα στις 
βασικές του επιδιώξεις και στις θεμελιακές του αρχές!) επιβλήθηκε στην Ελλάδα το βαυαρικό εκπαιδευτικό σύστημα, θεωρη-
τικά ορθό και κατάλληλο πιθανότατα για τις ανάγκες της γερμανικής κοινωνίας και οικονομίας, αλλά τελείως ασύμβατο με το 
ελληνικό ήθος, τον ελληνικό τόπο και τις ανάγκες της χώρας μας εκείνη την εποχή. Έτσι κάπως αλλοιώθηκε η φυσική πορεία 
του Έλληνα, που από ερευνητής, φιλομαθής, ποντοπόρος, με έμφυτη την τάση τοῦ ἐπιχειρεῖν, κατάντησε μια καρικατούρα 
δημοσιοϋπαλληλίσκου που η μόνη του επιδίωξη είναι το άραγμα εις βάρος μιας δημιουργικής κοινωνίας (…μηδαμινά πλάσματα 
και γι’ αυτό προνομιούχα… έγραφε σκωπτικά κι ο Καρυωτάκης, πριν αυτοκτονήσει μέσα στο «δημοσιοϋπαλληλικό βάλτο»). Αυτό 
το αναφέρω, διότι είναι της μόδας όποιος συμμετέχει σ’ έναν διάλογο για την Παιδεία να «πετάει» και κάτι από το γαλλικό ή το 
φινλανδικό, παραδείγματος χάρη, μοντέλο εκπαίδευσης. Δεν υποστηρίζω, βέβαια, ότι δεν πρέπει να ενημερωνόμαστε τι κά-
νουν οι άλλοι λαοί - το αντίθετο μάλιστα, δεδομένου ότι ζούμε σε μια ευρωπαϊκή κοινότητα με κοινές επιδιώξεις κι η ευημε-
ρία της Ελλάδας είναι συνυφασμένη μ’ αυτή των άλλων χωρών. Όμως, δεν είναι σωστό να υιοθετούμε άκριτα ό,τι ξένο ή 
πρωτοποριακό εφαρμόζεται αλλού, προτού το επεξεργαστούμε και εξετάσουμε εάν όντως είναι ταιριαστό με την δική μας 
εθνική ταυτότητα και τις δικές μας πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, προκειμένου βέβαια να μην αφομοιωθούμε τελείως από τις 
ισχυρές οικονομικά χώρες.  
     Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη μια δημιουργική προσαρμογή των ξένων μοντέλων στα δικά μας χαρακτηριστικά γνωρί-
σματα, ενώ αναμφισβήτητα οφείλουμε κι εμείς να προτείνουμε ρηξικέλευθους τρόπους, ώστε να γίνουμε οδηγοί (κι όχι ουρα-
γοί που είμαστε τώρα) των εξελίξεων  στην Παιδεία που άλλοι θ’ ακολουθήσουν. Προς επίρρωση των παραπάνω, όπως ανέφε-
ρε κι ο Θουκυδίδης στον Επιτάφιο του Περικλή μιλώντας με υπερηφάνεια για την πόλη-κράτος της τότε Αθήνας: «…δεν θέλουμε ν’ 
αντιγράφουμε εμείς άλλους λαούς, αλλά εκείνοι περισσότερο να μας μιμούνται…». Μη χάσουμε, λοιπόν, κι αυτή την παράδοση από το 
τέρας που λέγεται «ευκολία» και καταφύγουμε σε μια βιαστική «αντιγραφή – επικόλληση» ξένων παιδαγωγικών κι εκπαι-
δευτικών προτύπων.  

     Εξάλλου, μη ξεχνάμε πως η παράδοση έχει διπλό περιεχόμενο ως έννοια, δηλαδή δεν περιλαμβάνει μόνο όσα μάς παρέδω-
σαν οι πρόγονοι, αλλά κι όσα εμείς θ’ αφήσουμε στην επόμενη γενιά! υνεπάγεται, επομένως, ότι η παράδοση αποτελεί αφενός 
πλούσια κληρονομιά  κι αφετέρου μας γεμίζει με βαριά ευθύνη… Ας επωμιστούμε, λοιπόν, εμείς οι σημερινοί πολίτες αυτό το 
μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί κι ας προσπαθήσουμε να μη κληροδοτήσουμε μόνο τα συμπλέγματα και τις αδυναμίες 
μας, αλλά να δράσουμε έτσι ώστε να μεγαλώσουν τα νέα παιδιά σ’ ένα πιο όμορφο περιβόλι, όπου ο καρπός από το δέντρο της 
γνώσης δεν θα είναι απαγορευμένος κι όλοι θα τον απολαμβάνουν αδιαφορώντας για τα ερπετά της απαιδευσίας που τώρα 
σέρνονται και πολλαπλασιάζονται γύρω μας…                                                                                              
* Πλάτων, Πολιτεία ( 514A )                                                                                                                                               ΑΓΓΕΛΟ ΣΖΑΛΑΛΗ 
 

«Η ΓΝΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΥΩ ΜΕ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΟΤ»    
              (Η ΥΩΣΕΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΥΗ ΣΟ ΚΑΣΡΟ ΣΗ ΓΝΩΗ) 
ΓΝΩΜΙΚΟ ΑΠΟ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΟΤ ROBERT FISCHER: «Ο ΙΠΠΟΣΗ ΜΕ ΣΗ ΚΟΤΡΙΑΜΕΝΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ») 
 

Αναφορά – ιστότοπος : Αντώνης Λιάκος, υπεύθυνος για τον διάλογο – alfavita (http) τα ως τώρα συμπεράσματα του διαλόγου: 
https://www.alfavita.gr/arthron/ethnikos-dialogos-oi-protaseis-poy-aforoyn-poy-kathigites-toys-mathites-sholiko-hrono-tis 
 

Εικόνα : Δεσμώτες του πηλαίου, Πλάτων, πίνακας Ελληνικής Αγωγής 
 

https://www.alfavita.gr/arthron/ethnikos-dialogos-oi-protaseis-poy-aforoyn-poy-kathigites-toys-mathites-sholiko-hrono-tis
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 Η Λίδει Μέμηκγθεν είκαη έκα κεανό θμνίηζη ημ μπμίμ ακαγθάδεηαη κα ζομβηβαζηεί με ηηξ απνόζμεκεξ θαηαζηάζεηξ 

ηεξ δςήξ ηεξ. Η μμίνα ηεξ επηθοιάζζεη έκακ γεμάημ δοζθμιίεξ βίμ. Ακαγθάδεηαη κα δήζεη με ημοξ ζεημύξ γμκείξ ηεξ ζε μηα 

μηθνή γεηημκηά ηεξ μδμύ Μμκάπμο. Φηάκμκηαξ εθεί ανκείηαη θαηεγμνεμαηηθά κα γκςνίζεη ημοξ κέμοξ ηεξ γμκείξ θαη δεκ α-

θήκεη από ηα πένηα ηεξ έκα θιεμμέκμ εγπεηνίδημ εκόξ κεθνμζάθηε ημ μπμίμ δεκ μπμνεί κα δηαβάζεη εθόζμκ δεκ λένεη γναθή 

θαη ακάγκςζε. Οη ζεημί γμκείξ ηεξ, ε Ρόδα θαη μ Χακξ Χμύμπενμακ ηεκ αγαπμύκ πναγμαηηθά ακε-

λάνηεηα από ημ ακ ε Ρόδα εθδειώκεη ιηγόηενμ ηεκ αγάπε ηεξ. Τμ άζπεμμ παηπκίδη ηεξ μμίναξ δεκ 

ηειεηώκεη εθεί γηα ηε Λίδει ανπίδεη μ πόιεμμξ, θαη όηη ζα αθμιμοζήζεη ζα εοζύκεηαη απμθιεηζηη-

θά μ Χίηιεν. Θα πνεηαζηεί κα θνύρεη έκακ Εβναίμ ζημ οπόγεημ ηεξ γηα κα ημκ ζώζεη, ζα ηα θαηα-

θένεη ή ζα θηάζεη ζημ ζεμείμ κα θμηηάδεη απεγκςζμέκα ηα πνόζςπα ηςκ Εβναίςκ, μη μπμίμη 

πενκμύκ μέζα από ηεκ πόιε ώζηε κα ζογθεκηνςζμύκ ζημ Νηαπάμο. Μαδί με ημ θίιμ ηεξ Ρμύκηη 

πνμζπαζμύκ κα ακηημεηςπίζμοκ ημκ πόιεμμ όμςξ ε θιέθηνα ηςκ βηβιίςκ ζα βνεη έκακ άιιμ 

ηνόπμ κα λεπκηέηαη, ζα θιέβεη βηβιία θαη ζα δηαβάδεη – ζα δηαβάδεη αθαηάπαοζηα. Αθόμα θαη 

όηακ μη βόμβεξ ηςκ ζομμάπςκ πέθημοκ ζοκεπώξ γύνς ηεξ θαη μη ζεηνήκεξ πηοπμύκ ζακ ηνειέξ, 

ε Ληδέι ζα δηαβάδεη. Τη ζα γίκεη όμςξ ηεκ εμένα πμο ε ζεηνήκα ζα ανγήζεη κα πηοπήζεη θαη μη 

βόμβεξ ζα ανπίζμοκ κα πέθημοκ ζακ βνμπή;…. 
 

Απμζπάζμαηα από γκώμεξ ζογγναθέςκ θαη εθεμενίδςκ: 
 

Γθεμενίδα Γιεοζενμηοπία 

«… Αλίδεη μηα ζέζε ζημ ίδημ νάθη με ημ ‘ Ημενμιόγημ ηεξ Άκκαξ Φνάκθ,….. Γη’ αοηό ημ ανηζημονγεμαηηθό ένγμ δεκ μπμνεί κα 

μηιήζεη θακείξ ζε μηα ζειίδα. Μπμνεί όμςξ κα ημ δηαβάζεη θαη κα πανεί ηεκ ςναία γναθή , ημ πιήζμξ ζοκαηζζεμάηςκ, ηηξ 

εκαιιαγέξ από ηε θνίθε ζηεκ πημ γιοθηά ζογθίκεζε ζζέκμξ θαη ημκ αιηνμοηζμό ηεξ ενςίδαξ, θαη κα γκςνίζεη έηζη έκακ 

ζπμοδαίμ ζογγναθέα…» 

Βιβλίο 
«Η θιέθηνα ηςκ βηβιίςκ», 

 

Μανία ηαμμύιμο (Α3) 

                «Κάπμημη δεκ είκ’ ηοπαίμη… μάηηα μμο!» , Μοζηζηόνεμα,  

              Μανία Ραπηώηε, από ηηξ εθδόζεηξ Μ.Ρ.Κ.Σ , Αζήκα 2006  

 

   Η πρωταγωνίστρια του μυθιστορήματος, η Μαρία, με φόντο μια ερωτική περιπέτεια  
επιθυμεί  να απομακρυνθεί για λίγο από όλους και από όλα.  Αποφασίζει, λοιπόν, να 
ταξιδέψει στο νησί ενός πολύ καλού της φίλου, του « κυρ- Γιάννη» και… να σκεφτεί, 
να αναρωτηθεί, να προβληματιστεί. Παράλληλα έρχεται πιο κοντά με τη φύση αλλά 
και με τους ανθρώπους του νησιού. Κάποια γεγονότα όμως έρχονται να αλλάξουν ορι-
στικά τα δεδομένα της ζωής της. Θα πάρει κάποιες σημαντικές αποφάσεις… που θα 
την λυτρώσουν από τα συναισθηματικά αδιέξοδα που βίωνε στην πόλη. Οι  αδυναμίες, 
τα συναισθήματα, τα πάθη μπερδεύονται….. καλύπτονται πολλές φορές από το σύννε-
φο του καπνού ενός τσιγάρου. το τέλος, παρ’ όλη την τραγικότητα κάποιων καταστά-
σεων, η ζωή δικαιώνεται. 

 το βιβλίο αυτό εκτυλίσσεται μια διαφορετική ιστορία αγάπης από όλες τις άλλες. Η   
συγγραφέας περιγράφει ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές στον έρωτα με τα πιο 
όμορφα λόγια. Φρησιμοποιείται καθ’όλη τη διάρκεια του μυθιστορήματος μια γλώσσα 

ποιητική, αλλιώτικη από αυτές που έχουμε συνηθίσει.  Ακόμη, θα λέγαμε πως διαβάζοντάς το ταυτίζεσαι με τα 
συναισθήματα της πρωταγωνίστριας χωρίς να έχεις περάσει κατ’ ανάγκη αντίστοιχες καταστάσεις. Κι αυτό, γιατί 
εμβαθύνεις πολύ στον χαρακτήρα της, καθώς σε κάθε σελίδα αποκρυσταλλώνεται ακριβώς η συναισθηματική της 
κατάσταση με αλληγορικό τρόπο. Σο μυθιστόρημα αυτό δεν είναι εύπεπτο, αφού σε ωθεί να ανακαλύψεις και 
εσύ ο ίδιος τον εαυτό  

ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΟΥΙΑ (Β3)  
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Σελίδα 7 Χορός 

                             Συνϋντευξη από την δαςκϊλα  χορού 
                       Κυρύα Μαρύνα Άντερςον Αθαναςιϊδη 

1) Πούα εύναι η πρώτη φορϊ που θυμϊςτε τον εαυτό ςασ να ςκϋφτηκε ότι 
θϋλει να γύνει χορεύτρια; 

 

Η μητϋρα μου όταν χορεύτρια και ϋτςι από τότε που θυμϊμαι τον εαυτό μου, 
όταν για ‘μϋνα κϊτι φυςικό. 

 
2)Πόςα χρόνια χορεύετε; 
 

Ξεκύνηςα ςε ςχολό χορού τϋςςερα μιςό χρόνων εώσ και ςόμερα. 
 
3)Τι έχετε ςπουδάςει; 

Σπούδαςα ςτο πανεπιςτόμιο ‘Choreographic Institude’ ςτη Στοκχόλμη, από εκεύ 
που ϋχω το δύπλωμα μου. Από το 1970 όμουν και καθηγότρια εκεύ. Επαγγελμα-
τικϊ χορεύω από το 1967. Συμμετϋχω ςε ςεμινϊρια χορού ςτη Σουηδύα και ςτην 
Αθόνα εώσ και ςόμερα. 

 
 4)Σε πιο είδοσ χορού εξειδικεύεςτε; 

Σε Τζαζ ,ςύγχρονο και κλαςικό μπαλϋτο. 

 
5)Τι ςυναιςθήματα ςασ βγάζει ο χορόσ; 
Πρώτα από όλα χαρϊ αλλϊ μϋςα ςτο χορό ϋχεισ την ευκαιρύα να εκφρϊζεισ ςχεδόν όλα τα ςυναιςθόματα  
 
6)Τι χαρακτηρίζει έναν πετυχημένο χορευτή; 

Αυτό εξαρτϊται με το τι εννοούμε. Υπϊρχουν πϊρα πολλού πετυχημϋνοι χορευτϋσ ςτον κόςμο που δεν ϋχουν δου-
λειϊ γιατύ δεν υπϊρχουν ευκαιρύεσ και ωςτόςο ςε ϋναν βαθμό εύναι και θϋμα προςωπικόσ γνώμησ. Εύναι πολύ με-
γϊλο θϋμα και δεν εύναι εύκολο να απαντόςουμε ολοκληρωμϋνα. 
 

7)Τι ηλικίεσ έχουν οι χορευτέσ ςασ και πόςα είδη χορού διδάςκετε; 
Έχουν διϊφορεσ ηλικύεσ. Κυρύωσ ςε τζαζ, μοντϋρνο, κλαςικό, λϊτιν και τανγκό. 
 
8)Γνωρίζουμε ότι κατάγεςτε από την Σουηδία. Μετανιώςατε που ςυνεχίςατε την καριέρα ςασ ςτην Ελλά-

δα; 
Δεν μετανιώνω που μετακόμιςα ςτην Ελλϊ-

δα. 
 
9)Ποια είναι τα ςχέδια ςασ για το μέλλον; 
Να χορϋψω μϋχρι όςο μπορώ... 

 



Λογοτεχνία              
 

 ΘΓΡΜΟΠΤΛΓ              
    

Ήνζακ λακά μη βάνβανμη.  Όπη πςξ είπακ θύγεη. 

Μα όπμηε ενπόκημοζακ  

οπήνπακ «Λεςκίδεξ»… θαη λακάθεογακ! 
 

Καη δεκ ζαννώ πςξ είκ’ ηοπαία 

εημύηε ε θνίζε πμο μαξ εγθαηαζηάζεθε. 

Γπήιζε πνςηίζηςξ ζημ μεγάιςμα 

γη’ αοηό θαη ηα μςνά πμο ιάζμξ γάια βύδαλακ 

δε ‘γίκακ  «Λεςκίδεξ»… 
 

Ήνζακ θαη αγμναζηήθακε ςξ θαη μη ζοκεηδήζεηξ. 

Καη λένεηξ ηώνα πμο μηιώ πόζμ απ’ αοηό απέπεηξ! 
 

Σμ ζηνώζημμ ημο δνόμμο ζμο ημ άθεζεξ ζηε κύπηα. 

ε ‘θείκμοξ πμο ζηε πάνηε μαξ ζα έβιεπακ ημκ Καηάδα. 

Βμιεύηεθεξ. Τπάθμοζεξ ζηεκ εύθμιε απναλία. 

Κη είζαη επηθίκδοκμξ πμιύ 

θη ακάνμμζημξ ζημοξ επηηοπεμέκμοξ. 
 

Φζεκά ελανγονώζεθεξ, μα μεκ λεπκάξ… 

Σεκ ίδηα μμίνα έπμοκε πάκημηε μη «Γθηάιηεξ»! 
 

μο ιές κα θοιαπηείξ…  

Γηαηί μύηε μ Ξένλεξ έβιεπε θακέκακ Λεςκίδα! 

Να θοιαπηείξ… γηαηί ζηε πώνα αοηή πμο δεηξ 

ε πιάζε ζηςπά θαη ζέβεηαη ηεκ ηενή ηζημνία… 

Κη εζύ ηεξ πενηζζεύεηξ. 
 

Γίκαη δήηεμα πνόκμο κα θακμύκ μη «Λεςκίδεξ» 

θαη δήηεμα αιήζεηαξ όηη ζε εζέκακε μη βάνβανμη 

δε ζα δώζμοκε βμήζεηα θαμηά… 

Κη μύηε ζα λένεηξ θαηά ημ πώξ, 

θαηά ημ πμύ ζα γύνεηξ κα θνοθηείξ. 
 

ημώκεη μ θαηνόξ πμο μ ηόπμξ εημύημξ ζα θαζανίζεη 

από ημοξ βάνβανμοξ θη από ημοξ βμιεμέκμοξ! 
 

Δεξ πνμξ εθείκε ηε γςκηά… ε ιίγμ μη ηνηαθόζημη ζα θακμύκ 

θη εζύ ζα αιιάλεηξ πνώμα,  

γη’ αοηό ζημ ιές… «Καηνόξ πηα κα μεηαμειήζεηξ!» 

Γηαηί ζηε πώνα μμο ε πμηόηεηα 

βαδίδεη ακηίζεηα με ηεκ πμζόηεηά ζμο. 
 

ημ ιές θοιάλμο! 

Καη μήκοζε ζημοξ από αιιμύ θενμέκμοξ 

πςξ ηώνα γειμύκ θη αοηό ζα ‘καη γηα ιίγμ. 

Δεκ γίκεηαη κα ζβήζμοκε με μηαξ μη Θενμμπύιεξ! 

 

Μ.Ρ. 

“Η επιστήμη εμπλουτίζει το μου. Η λογοτεχμία εμπλουτίζει ολόκληρη τημ προσωπικότητα” 

Nicolás Gómez Dávila, 1913-1994, Κμιμμβηακόξ ζογγναθέαξ 
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Τν θύκα ηεο ζάιαζζαο, 

είλαη δπλαηό. 

Η νκίριε ηεο αηκόζθαηξαο, 

είλαη θάηη ζνιό. 

Ξαπιώλσ πάλσ ζηελ άκκν, 

θνηηάδσ ηνλ νπξαλό, 

βιέπσ ηελ κνξθή ζνπ, 

θαη ηαμηδεύσ ζηε δσή ζνπ. 

 

Έλα βξάδπ ζηελ ζάιαζζα  

κε κηα δπλαηή βξνρή, 

αθνύζηεθε έλα ζξόηζκα, 

 
Η ζάιαζζα ζε ζπκίδεη 

θαη γιπθά κε λαλνπξίδεη. 

 

Η άκκνο είλαη πηα πγξή 

θαη ε ζθέςε ζνπ έρεη μεραζηεί. 

Η θσλή ήηαλ κηα απηαπάηε 

έλα ςέκα ζιηβεξό. 

Να γύξλαγεο ιηγάθη, 

λα κπνξνύζα λα ζε δσ. 

 

Καηεξίλα Δεδεκάδε 

Θάλασσα 

Ακολουθεύ η ςυνϋχεια των διηγημϊτων των μαθητών του τμόματοσ Β1.  Και πϊλι:    Καλή ςασ ανάγνωςη! 

Πόνοσ ς' ϋνα μπουκϊλι ! 

    Ήταν μόλισ τϋςςερισ του Ιούνη κι όμωσ η ζϋςτη όταν ανυπόφορη. Φυςιολογικόσ όταν επομϋνωσ ϋνασ καταιγι-

ςμόσ μηνυμϊτων και τηλεφωνημϊτων που εύχε ωσ αποτϋλεςμα να ςυγκεντρωθεύ η παρϋα ςε χρόνο ρεκόρ ςτο ςημεύ-

ο που δόθηκε το ραντεβού. Προοριςμόσ ο Νϋοσ Πύργοσ, φυςικϊ ςτην παραλύα... 

    Ήταν όδη ϋξι το απόγευμα και όλοι όταν ϋτοιμοι να πϊρουν το δρόμο τησ επιςτροφόσ, όταν ο Ανϋςτησ ϋψαξε 

αςυναύςθητα για το ρολόι του.  "Δεν εύναι δυνατόν", ςκϋφτηκε και ϋτρεξε ςφαύρα για το ςημεύο που βριςκόταν την 

τελευταύα φορϊ. Θα όταν το τρύτο ςτη ςειρϊ ρολόι που θα ϋχανε ακριβώσ με τον ύδιο τρόπο εδώ και δυο καλοκαύρια. 

       Όταν όμωσ πληςύαςε ςτην ακτό κϊτι ϊλλο του κϋντριςε την προςοχό του. Μια λϊμψη, ϋνα γυϊλινο αντικεύμενο 

που επϋπλεε ςχεδόν ϋνα μϋτρο από τα πόδια του τον τρϊβηξε κοντϊ του. Με μια ϋλξη ακατανύκητη, ανεξόγητη και 

ςχεδόν ςαν υπνωτιςμϋνοσ ϋςκυψε, ϋπιαςε το μπουκϊλι (γιατύ ϋνα μπουκϊλι όταν) και το κρϊτηςε ςτο ύψοσ των μα-

τιών του. Τι κι αν οι υπόλοιποι  εύχαν ςπϊςει τισ κόρνεσ και εύχαν ξελαρυγγιαςτεύ ςτισ φωνϋσ ανυπόμονοι να ξεκινό-

ςουν για πύςω. Ο Ανϋςτησ δεν μπορούςε να ξεκολλόςει τα μϊτια του από το μικρό κομμϊτι χαρτύ που βριςκόταν φυ-

λακιςμϋνο ςτον πϊτο τησ μικρόσ, διϊφανησ, ςφραγιςμϋνησ φιϊλησ.... 

         Ο Ανϋςτησ πόρε το μπουκϊλι και πόγε προσ τα παιδιϊ  «Sorry ρε παιδιϊ, αλλϊ ξϋχαςα το ρολόι μου», εύπε. «Βρόκα 

όμωσ αυτό το μπουκϊλι με ϋνα χαρτϊκι μϋςα». Τα παιδιϊ όταν μια παρϋα των πϋντε ατόμων. Ήταν ο Ανϋςτησ, ο Λεω-

νύδασ, η Μαρύα, ο Μότςοσ και η Αγϊπη. Ο Μότςοσ απϊντηςε ςτον Ανϋςτη φωνϊζοντϊσ του «ΤΕΛΕΙΩΝΕ! ϊςε τα μπου-

κϊλια. Πϊμε, γιατύ θα με κρϊξει η μϊνα μου!». Τελικϊ φύγανε αλλϊ ο Ανϋςτησ πόρε το μπουκϊλι μαζύ του από περιϋρ-

γεια. Η παρϋα, μόλισ ϋφταςε ςτην Ιςτιαύα, το διϋλυςε ςτην πλατεύα και ςυνεννοόθηκαν για το βρϊδυ να βρεθούν για 

ςουβλϊκια ςτουσ Ωρεούσ. Ο Ανϋςτησ πόρε το μπουκϊλι και πόγε ςπύτι του.  

Όταν ϋφταςε, εύδε τη γιαγιϊ του που εύχε ϋρθει από την Αθόνα να τουσ δει. Ο Ανϋςτησ μόλισ την εύδε ϋριξε ό, 

τι εύχε πϊνω του ςτο πϊτωμα και ϋτρεξε κοντϊ τησ. Χαρϋσ, φιλιϊ, αγκαλιϋσ και όλα τα ςχετικϊ. Αφού τα εύπανε, όρθε 

η ώρα ο Ανϋςτησ να ανούξει το μπουκϊλι. Μόλισ η γιαγιϊ εύδε το μπουκϊλι με το χαρτϊκι, πόγε δύπλα του μιςοδακρυ-

ςμϋνη:  «Τι λϋει το χαρτϊκι αγόρι μου;»   

«Τύποτα μια χαζομϊρα, κανϋνασ τρελόσ θα το ϋγραψε, γιατύ λϋει πωσ αγϊπηςε μια Κατερύνα!» τησ απϊντηςε ο 

Ανϋςτησ. Όταν το ϊκουςε η γιαγιϊ του ϋμεινε ϊφωνη. «Τι ϋπαθεσ, ρε γιαγιϊ; Μόπωσ εύςαι εςύ η Κατερύνα;» εύπε ο εγ-

γονόσ τησ. « Όχι παιδύ μου» εύπε η γιαγιϊ φανερϊ αμόχανη. 

 Μετϊ από λύγο η γιαγιϊ φωνϊζει του Ανϋςτη: «Έλα να ςου πω μια ιςτορύα» αφού πρώτα εύχε ξεπλύνει το πρό-

ςωπό τησ με κρύο νερό. Του Ανϋςτη πϊντα του ϊρεςαν οι ιςτορύεσ τισ γιαγιϊσ του.  

 «Κάποτε ήταν ένα έφηβο κορίτςι από το Μενίδι, που ερχόταν για διακοπέσ ςτον Πύργο. Μια μέρα ςτην 

παρέα τησ  ήρθε ένα αγόρι ντόπιο. Γνωρίςτηκαν, κάνανε παρέα, μιασ και είχαν την ίδια ηλικία και αναπτύχθηκε μια  

ιδιαίτερη ςχέςη μεταξύ τουσ. Αυτά τα παιδιά αγαπήθηκαν και διατήρηςαν τη ςχέςη τουσ και από απόςταςη».  

Και ςυνϋχιςε «Ώςπου μια μέρα, μια κακοτυχία, χώριςε το ζευγάρι. Όμωσ αγαπιόντουςαν και υποςχέθηκαν να 

μείνουν τουλάχιςτον φίλοι. Ξαφνικά, έτυχε κι άλλη ςτεναχώρια ςτο αγόρι, γιατί πέθαναν οι γονείσ του ςε τροχαίο.  

Το αγόρι κατάρρευςε και από την ςτεναχώρια του τρελάθηκε. Το παιδί έμεινε μόνοσ του ςτο ςπίτι του, χωρίσ κανένα 

δίπλα του και όλοι το περιγελούςαν, επειδή τρελάθηκε».  
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«Όταν ήρθε το καλοκαίρι ςυνάντηςε το κορίτςι που ήταν τρελά ερωτευμένοσ μαζί τησ και το ίδιο και αυτή. 

Μίληςαν και επειδή οι καταςτάςεισ δεν τουσ άφηναν να είναι μαζί, έδωςαν όρκο να παραμείνουν ερωτευμένοι, ακό-

μη κι αν έβριςκαν ο καθένασ άλλουσ δεςμούσ. Επιπλέον, το αγόρι είχε πει πωσ θα ρίχνει από ένα μπουκάλι κάθε καλο-

καίρι ςτο ςημείο όπου γνωρίςτηκαν. Το κάθε μπουκάλι θα έχει ένα χαρτάκι που θα λέει και από ένα πόνο που είχε. 

Από τότε δεν ξαναείδε ο ένασ τον άλλον, όμωσ ο τρελόσ τήρηςε την υπόςχεςή του». Αυτό την ιςτορύα εύπε η γιαγιϊ 

ςτον Ανϋςτη. Δακρυςμϋνη του ϋδωςε ϋνα φιλύ ςτο μϋτωπο και βγόκε ςτο μπαλκόνι. 

    Ο Ανϋςτησ προβληματιςμϋνοσ ντύθηκε και βγόκε βόλτα ςτουσ Ωρεούσ με τα παιδιϊ. Στην ϊμμο λϋγανε διϊφο-

ρεσ τρομακτικϋσ ιςτορύεσ. ‘Όταν όρθε η ςειρϊ του Ανϋςτη, εύπε ςτα παιδιϊ «Θα ςασ πω μύα ιςτορύα που πριν βρεθού-

με, μου την εύπε η γιαγιϊ μου. Μπορεύ να μην εύναι τρομακτικό, αλλϊ ςύγουρα θα ςασ κϊνει να κλϊψετε!» Όταν τελεύ-

ωςε, όλοι ςυγκινόθηκαν και ςυλλογύςτηκαν αν εύναι αληθινό. Όταν η παρϋα ςκόρπιςε, πόγε ςπύτι του και ο Ανϋςτησ. 

    Όταν ϋφταςε, βρόκε τη γιαγιϊ του να λεύπει και οι γονεύσ του να ϋχουν πανικοβληθεύ. Ο Ανϋςτησ προβληματι-

ςμϋνοσ εύπε ςτουσ γονεύσ του «Μαμϊ, μπαμπϊ, νομύζω πωσ ξϋρω που εύναι η γιαγιϊ…». Αμϋςωσ πόραν το αυτοκύνητο 

και πόγαν ςτον Πύργο και ςυγκεκριμϋνα ςτο λιμανϊκι. Εκεύ εύδαν τη γιαγιϊ να κϊθεται ςτο τελευταύο παγκϊκι του 

λιμανιού με ϋναν ρακϋνδυτο ϊντρα δύπλα τησ να ξεψυχϊει ςτην αγκαλιϊ τησ….  

(βασισμένο, κατά το μαθητή —συγγραφέα, σε αληθινή ιστορία) 

« Η ΓΠΙΣΡΟΦΗ» 
 Καη κα ‘μαη πάιη εδώ κα πενπαηώ ζηα ζηεκά ζμθάθηα πμο έπαηδα όηακ ήμμοκ παηδί. Έπμκηαξ έκα δηαδύγημ ζηεκ 

πιάηε απμθάζηζα κα πενάζς ηηξ γημνηέξ ζημκ ηόπμ πμο μεγάιςζα θαη πμο είπα κα επηζθεθηώ δέθα ζπεδόκ πνόκηα. Γίμαη 

μόκε θαη έπεη ανπίζεη κα βναδηάδεη αιιά δε ζέις κα γονίζς ζπίηη. Δεκ ακηέπς κα ακηηθνύζς ημ επηθνηηηθό βιέμμα ηςκ 

γμκηώκ μμο. Μεηά ηε δηάιοζε ημο γάμμο μμο δεκ με θναημύζε  ηίπμηα πηα ζημ Πανίζη. ε μηα πόιε πμο ζεςνείηαη ε πημ 

νμμακηηθή, ε πόιε ημο ένςηα, εγώ πάκηα έκηςζα λέκε ακάμεζα ζε λέκμοξ. Πμηέ δεκ έκηςζα όηη ακήθς εδώ. Πάκηα θάηη 

μμο έιεηπε θη αοηό θαηκόηακ, θη αοηόξ ήηακ έκαξ ζοκεπήξ ιόγμξ πνμζηνηβώκ με ημκ πνώεκ άκηνα μμο. 

 Έηζη βνέζεθα πίζς ζημ Ναύπιημ, ζημ μένμξ απ’ όπμο ακηιμύζα πάκημηε ηε δύκαμή μμο θαη πμο ηόζμ μμο είπε 

ιείρεη. Πενπαηώκηαξ ζηα πιαθόζηνςηα ζμθάθηα αηζζάκμμαη ζα κα ήηακ μόιηξ πζεξ πμο παίδαμε θνοθηό με ηε Νεθέιε, 

ημ Άνε θαη ημκ Απηιιέα. Ήμαζηακ απώνηζημη. Αγία Σεηνάξ μαξ έιεγακ μη γκςζημί. Σώνα ημοξ ζθέθημμαη θαη ζοκεηδεημ-

πμηώ πόζμ ζέις κα ημοξ λακαδώ…. 

 Γίκαη Μεγάιε Παναζθεοή θαη όιε ε μηθμγέκεηα εημημάδεηαη γηα ημκ Γπηηάθημ. Πεγαίκς μαδί ημοξ ζηεκ εθθιεζία. 

Η πενηθμνά έπεη ήδε λεθηκήζεη. Σμ θενί μμο ζβήκεη αιιά είμαη ηόζμ απμννμθεμέκε ζηηξ ζθέρεηξ μμο πμο δεκ ημ παναηε-

νώ. Μέπνη πμο αθμύς μηα θςκή αθνηβώξ πίζς μμο κα με νςηάεη: «Να ακάρς ημ θενί ζμο;». 

 ημ άθμοζμα ηεξ βαζηάξ θςκήξ ε θανδηά μμο πηοπά πημ γνήγμνα θαη μη ηνίπεξ ζεθώκμκηαη ζημ ζβένθμ μμο. Ο 

πνόκμξ ζηαμαηά εθεί. Γονίδς ανγά ανγά ημ θεθάιη μμο θαη ακηηθνίδς ηα πημ γαιακά μάηηα πμο οπάνπμοκ. Σα μάηηα ημο 

Απηιιέα, ημο πνώημο μμο ένςηα. 

 Γίπα κα δς ημκ Απηιιέα δέθα πνόκηα, όζα αθνηβώξ θνάηεζε ε παναμμκή μμο ζημ Πανίζη θαη κηώζς ηαναπή. Θο-

μάμαη πόζα είπαμε πενάζεη μαδί. ηα δεθαέλη μμο ενςηεοηήθαμε  θαη θάκαμε ζπέζε. Σνία πνόκηα μεηά όμςξ έθογα γηα 

κα ζπμοδάζς με οπμηνμθία ζημ Πανίζη. Πνηκ θύγς ημο είπα οπμζπεζεί πςξ ζα επηζηνέρς. Κακείξ όμςξ δεκ μπμνεί κα 

ειέγλεη ηε μμίνα. Πμηέ δεκ επέζηνερα. Σειεηώκμκηαξ ηηξ ζπμοδέξ άνπηζα κα πηίδς βήμα βήμα ηεκ θανηένα μμο θαη δεκ 

είπα πνόκμ κα επηζθεθηώ ηεκ παηνίδα. Ώζπμο πακηνεύηεθα θαη ε δςή μμο ήηακ πηα εθεί. 

 Όμςξ ηώνα είμαη εδώ. Γπακένπμμαη ζηεκ πναγμαηηθόηεηα, όηακ μμο δεηάεη κα πενπαηήζμομε μαδί. Ξεθηκά κα 

μμο ιέεη ηα κέα ημο. Δεκ πνμζέπς όμςξ ηα ιόγηα ημο. Έπς απμμείκεη κα ημκ θμηηάδς θαη κα ζομάμαη. Σώνα όμςξ 

μεηακηώκς γηαηί δεκ έμαζα ακ είκαη πακηνεμέκμξ ή όπη θαη έπς ανπίζεη κα αγπώκμμαη. Όηακ ε πενηθμνά ηειεηώκεη θαη 

θηάκμομε ζηεκ εθθιεζία ζθέθημμαη όηη πνέπεη μπςζδήπμηε κα ημκ λακαδώ αιιά δεκ λένς πώξ κα ημο δεηήζς κα λα-

καβνεζμύμε. Δε πνεηάζηεθε όμςξ κα ημκ νςηήζς γηαηί εθείκμξ με νώηεζε πνώημξ ακ έπς πνόκμ αύνημ κα βνεζμύμε. 

Γίπα ημ καη γνεγμνόηενα απ’ όηη έπνεπε θαη βηάζηεθα κα ημ θαιύρς με έκα «καη, βέβαηα, έπς πνόκμ». 

 Σεκ επόμεκε μένα πήγαμε ζηεκ παναιία πμο ενπόμαζηακ ηόηε. Αθμύ πενπαηήζαμε θμκηά ζημ θύμα, ζηαμάηε-

ζε, μμο έπηαζε ηα πένηα θαη είπε «ε πενίμεκα, ημ ήλενα πςξ ηειηθά ζα γονκμύζεξ πίζς» θαη με θίιεζε δοκαηά. 

 Οη δέθα μένεξ πμο αθμιμύζεζακ μαξ βνήθακ θάζε μένα μαδί ιεξ θαη παιεύαμε κα ακαπιενώζμομε ηα παμέκα 

δέθα πνόκηα πμο μείκαμε πώνηα. Όμςξ ήνζε ε μένα πμο έπνεπε κα θύγς γηα ημ Πανίζη. Γίπα θάπμηεξ ηειεοηαίεξ εθ-

θνεμόηεηεξ ζηε δμοιεηά μμο πνηκ απμζονζώ μνηζηηθά. Έηζη βνεζήθαμε ζηεκ ίδηα ζηάζε ιεςθμνείμο, όπςξ ηεκ πνώηε 

θμνά. «Θα γονίζεηξ αοηή ηε θμνά;» με νώηεζε. «ημ οπόζπμμαη» απάκηεζα. Καη απμπςνηζηήθαμε έηζη. 

 Αοηή ηε θμνά είπα ζθμπό κα ηενήζς ηεκ οπόζπεζή μμο γηαηί επηηέιμοξ θαηάιαβα όηη ε εοηοπία μμο βνηζθό-

ηακ πάκηα εδώ θαη με πενίμεκε! 
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   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

                 Οι μέλισσες κινδυνεύουν !!!!! 

Greenpeace® 

 

Η Greenpeace είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση που με τη δράση της αναδεικνύει τα σημαντικότε-
ρα περιβαλλοντικά προβλήματα και προωθεί αποτελεσματικές λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό μέλλον. 
Πρόσφατα έχει αναδείξει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο αποτελεί την εξαφάνιση των μελισσών. 

Όλοι γνωρίζουμε πως το βασικότερο προϊόν των μελισσών είναι το μέλι το οποίο παρέχει θρεπτικά συστατικά 
για τους οργανισμούς μας. Όμως είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη συμβολική συμμετοχή των μελισ-
σών τόσο στην διατροφή μας όσο και στην αναπαραγωγή των ανθέων με τη διαδικασία της επικονίασης. Η επι-

κονίαση είναι η αναπαραγωγή του άνθους ώστε 
να γίνει καρπός κι έπειτα τροφή που θα φτάσει 
στο πιάτο μας. Για τη διαδικασία αυτή είναι υπεύ-
θυνες οι μέλισσες σε μεγάλο ποσοστό καθώς είναι 
εκείνες που μεταφέρουν τη γύρη από τους ανθήρες 
στο στίγμα του άνθους. 

Οι μέλισσες, που είναι υπεύθυνες για την αναπα-
ραγωγική αυτή διαδικασία, αντιμετωπίζουν μεγά-
λη απειλή και ήδη ο αριθμός τους έχει αρχίσει να 
μειώνεται δραματικά. Κύρια αιτία αποτελούν τα 
φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούν οι αγρότες στις 
καλλιέργειες τους. Οι χημικές αυτές ουσίες δεν εί-
ναι παρά τοξικές και προσβάλλουν το νευρικό σύ-
στημα των μελισσών οι οποίες τις προσλαμβάνουν 
μέσω του νέκταρ που παίρνουν απ την γύρη των 

φυτών. Σα φυτοφάρμακα αυτά απειλούν έμμεσα και τη τροφή μας αφού ήδη προαναφέρθηκε ότι τα προϊόντα 
της επικονίασης φτάνουν στο πιάτο μας. 

Η greenpeace® η οποία παρατήρησε το φαινόμενο, ξεκίνησε διεθνή εκστρατεία με σκοπό την διάσωση των με-

λισσών και κατ’επέκταση των βιοκαλλιεργειών. Μέσω των υποστηρικτών της προωθεί μία σειρά ενεργειών που 

εγγυάται την σταδιακή επίλυση του προβλήματος. Αρχικά, καλεί τους γεωργούς να αποφύγουν τα φυτοφάρ-

μακα στις καλλιέργειές τους και να στραφούν στη βιολογική καλλιέργεια. Επιπλέον, παραθέτει βήματα όπως 

το φτιάξιμο φραχτών από θάμνους και δέντρα και τη δημιουργία περιοχών με άγρια λουλούδια, μαζί με δί-

κτυα βιοτόπων όπου μπορούν να βοηθήσουν τις μέλισσες να τραφούν και να αναπαραχθούν. Ακόμα, προτρέ-

πει την αμειψισπορά (εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι) όπου μειώνει την πίεση των παράσιτων στα χω-

ράφια και είναι ένα ακόμα μοντέλο φιλικής προς τις μέλισσες γεωργίας.  

Σέλος, μην ξεχνάμε ότι η δική μας βοήθεια με κάθε τρόπο στον αγώνα της περιβαλλοντικής οργάνωσης είναι ση-

μαντική για την διασφάλιση ενός πράσινου περιβάλλοντος γεμάτο με ποικιλία καρπών. 

Λυσσέα Βίκυ (Β2)  



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΜΕ ΣΟ ΔΑΑΡΦΕΙΟ για το Σελέθριο Όρος  

1. Ποια τα οφέλη του δάσους για την περιοχή μας; 
Μας παρέχει το οξυγόνο και δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα, μας παρέχει το νερό, την ξυλεία (τεχνική και καυσόξυλα), 
ξυλάνθρακες, την ρυτίνη και ντα παράγωγα της, εργασία στους δασεργάτες, βοσκή για την κτηνοτροφία. Σο δάσος αποτε-
λεί πηγή ζωής, προσφέρει στον άνθρωπο αναψυχή, τον ξεκουράζει , τον ηρεμεί. 
Έχει μεγάλη επίδραση στο κλίμα και στο μικροκλίμα της περιοχής επηρεάζοντας την θερμοκρασία, την ένταση και την 
διάρκεια των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, καθώς και την επιφανειακή απορροή. Εμπλουτίζει το έδαφος με θρεπτι-
κά στοιχεία χωρίς να το εξαντλεί και μειώνει την διάβρωση του εδάφους. 
2. Ποιες αλλαγές διαπιστώνετε στον ορεινό όγκο του Σελέθριου όρους ως προς την χλωρίδα και την πανίδα τα τελευ-
ταία χρόνια;  
Η χλωρίδα του Σελεθρίου όρους παραμένει η ίδια, δεν υπάρχει κάποια μεταβολή όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας, με κά-
ποια αύξηση θα λέγαμε των επιφανειών δασοκάλυψης. Σα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η 
χώρα μας που ως αποτέλεσμα έχει οι άνθρωποι να στραφούν σε πιο παραδοσιακές μορφές θέρμανσης (καυσόξυλα) παρα-
τηρείτε μία αύξηση των περιστατικών λαθροϋλοτομίας και στο όρος Σελέθριο. ε ότι αφορά την πανίδα και τα ενδημικά 
θηράματα έχει γίνει εμπλουτισμός με ζαρκάδια, πέρδικες, φασιανούς κ.λπ. Σα τελευταία χρόνια παρατηρείται και πληθυ-
σμούς αγριόχοιρων. 
3. Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι έχουν συντελέσει σ’αυτό και ποιες οι συνέπειες στη ζωή των κατοίκων της ευρύτε-
ρης περιοχής; 
Η αύξηση της δασοκάλυψης που αναφέραμε πιο πάνω οφείλεται στην εγκατάλειψη πολλών καλλιεργήσιμων εκτάσεων 
που υπήρχαν εντός των δασών με αποτέλεσμα αυτές να διασωθούν. Όπως είπαμε και πιο πάνω η λαθροϋλοτομία είναι α-
ποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης σε καυσόξυλα, αλλά και της έλλειψης εργασίας αφού έχουν περιοριστεί οι δυνατότητες 
εύρεσης εργασίας των κατοίκων της περιοχής λόγω της γενικότερης κατάστασης( οικονομική κρίση, αύξηση ανεργίας). Η 
Τπηρεσία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της επεμβαίνει προληπτικά και κατασταλτικά για την εξάλειψη των περιστατι-
κών λαθροϋλοτομίας και πιστεύουμε ότι έχουμε ανταποκριθεί πολύ καλά στο έργο μας. 
Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω ότι γίνονται πολλές νόμιμες υλοτομίες, με την εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων που εγκρί-
νονται από την Δασική Τπηρεσία και πραγματοποιούνται συνεχόμενοι έλεγχοι κατά την διαδικασία των υλοτομιών ώστε 
να τηρούνται οι προδιαγραφές των διαχειριστικών σχεδίων. Με την εφαρμογή των διαχειριστικών μελετών και την παρα-
γωγή ξυλείας οι κάτοικοι έχουν εργασία, οικονομικό όφελος και οι δασόβιοι πληθυσμοί και η ευρύτερη περιοχή. Σα τελευ-
ταία χρόνια υπάρχει και μια μικρή αύξηση της κτηνοτροφίας και το δάσος παρέχει άριστες συνθήκες ανάπτυξής της. 
4. Θεωρείται ότι τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από πυρκαγιές στα δάση μας είναι επαρκή και ποια είναι αυτά; 
Παλιότερα η Δασική Τπηρεσία ήταν αρμόδια και για την πρόληψη και για την καταστολή, από το έτος 1998 η καταστολή 
των πυρκαγιών περιήλθε στην αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Τπηρεσίας. Επίσης ένα μεγάλο μέρος των πιστώσεων για 
την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών (καθαρισμούς δρόμων, αντιπυρικών ζωνών κ.λπ) διατίθεται στην τοπική αυτοδιοί-
κηση και έχει μείνει ένα πολύ μικρό μέρος των πιστώσεων στην υπηρεσία. Πιστεύω ότι η πρόληψη γίνεται σε ικανοποιητι-
κό βαθμό. Η Τπηρεσία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για το μεγαλύτερο τμήμα του έτους εφαρμόζει πρόγραμμα δα-
σοπροστασίας και σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές συνεργάζεται με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. 
5. Τπάρχουν προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών για την ανε-
κτίμητη αυτή πηγή ζωής; 
Ειδικά προγράμματα δεν υπάρχουν. Η οποιαδήποτε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το δάσος γίνεται μέσα 

από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τα εμπλεκόμενα Τπουργεία. τις 21 Μαρτίου κάθε έτους εορτάζεται η Παγκόσμια 

Ημέρα Δασοπονίας. Υέτος η Δασική Τπηρεσία του Ν. Ευβοίας οργάνωσε στην  περιοχή μας διημερίδα για τον εορτασμό με 

μεγάλη επιτυχία. Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν ομιλίες , προβολές φωτογραφικών στιγμιότυπων από την φύση μας καθώς 

και πεζοπορίες μαθητών στο Όρος Σελέθριο με σχετική ενημέρωση των μαθητών. Επίσης σχολεία που υλοποιούν περιβαλ-

λοντικά προγράμματα όταν μας προσκαλούν με μεγάλη χαρά ανταποκρινόμαστε και είμαστε στη διάθεση των σχολείων 

για οποιαδήποτε παρουσίαση σχετική με το περιβάλλον. 

Σελίδα 12 

Ευχαριστούμε πολύ τον Κ. τάθη Γερογιάννη 
για την παραχώρηση της συνέντευξης.  

Κατσιώτη Δάφνη (Γ1)  



Σελίδα 13 

ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΑΘΑΡΑ ΑΘΑΝΑΙΑ  (Β3)  

ΛΙΦΑΔΟΝΗΙΑ…. ΣΟ ΠΟΛΤΣΙΜΟ ΜΤΣΙΚΟ ΣΗ Β. ΕΤΒΟΙΑ 

Σο καλοκαίρι πλησιάζει και η πλειοψηφία του κόσμου θα θελήσει να 

αποδράσει σε προορισμούς για χαλάρωση, ξεγνοιασιά αλλά και προσι-

τούς για την τσέπη τους. Σα Λιχαδονήσια, ένα σύμπλεγμα νησιών δη-

μιουργημένα από ηφαιστειώδεις ενέργειες που βρίσκονται στην βορει-

οδυτική πλευρά της Εύβοιας, αποτελούν εδώ και χρόνια έναν παραδει-

σένιο καλοκαιρινό προορισμό για μονοήμερες θαλάσσιες εκδρομές και 

εξερευνήσεις. Διαθέτουν εξαιρετικές παραλίες και κρυστάλλινα γαλαζο-

πράσινα νερά, ιδανικά για διακοπές με φίλους, την οικογένεια ή το 

ταίρι σας. 

Σο μεγαλύτερο και κατάφυτο με ελιές νησί του συμπλέγματος λέγεται Μονολιά, είναι μακρόστενο και έχει ένα μικρό όρμο 

που χρησιμεύει ως φυσικό λιμάνι. Εκεί βρίσκονται ένα καλά οργανωμένο beach bar, μια πεντακάθαρη και αμμώδης παρα-

λία, καθώς και το γραφικό ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Επίσης, σώζονται ερείπια τειχών, θεμέλια σπιτιών και απομεινά-

ρια χριστιανικής εκκλησίας στο βυθό της θάλασσας. Η τρογγυλή, πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του συμπλέγ-

ματος στο όποιο δεσπόζει ένας Υάρος και γύρω του σκορπισμένα ερείπια της Ιεράς Μονής του 12ου αι. μ. Φ, που μόνασε ο 

Όσιος Γρηγόριος ο Μυροβλήτης και το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου .Ακόμη υπάρχουν το τενό, η Βαγιά, το Βορία, το 

Λιμάνι, καθώς και άλλοι μικροί σκόπελοι και μύρμηκες, που λέγονται Ποντικονήσια. 

Εκπληκτικό κομμάτι της περιήγησης στα νησιά αποτελεί η επίσκεψη ενός 

ναυαγίου στα δυτικά του νησιού Μονολιάς, μέσα σε μία σειρά από ξέρες, 

όπου γίνεται αντιληπτό χωρίς καταδυτικό εξοπλισμό, καθώς είναι προ-

σαραγμένο μόλις στα 6 μέτρα. Μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις 

στην ευρύτερη περιοχή είναι η παρουσία μιας χαριτωμένης οικογένειας 

από Υώκιες, οι οποίες εδώ και μερικά χρόνια έχουν επιλέξει τα Λιχαδο-

νήσια ως μόνιμη κατοικία τους. Οι εμφανίσεις τους είναι συχνές κατά 

την διάρκεια της ημέρας και οι πόζες τους για επιδέξιους φωτογράφους 

ιδιαίτερα εντυπωσιακές. 

Οι τόσο όμορφες, γεμάτες ζωή ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας έχουνε στιγματίσει και την περιοχή αυτή, λέγοντας ότι τα 

Λιχαδονήσια οφείλουν το όνομά τους στον υπηρέτη του Ηρακλή, Λίχα. Ο μύθος λέει πώς η γυναίκα του Ηρακλή η Διηά-

νειρα, νομίζοντας ότι είναι απατημένη από τον σύζυγο της, του έστειλε με τον Λίχα έναν δηλητηριασμένο χιτώνα. Σρελός 

από τους πόνους, ο Ηρακλής άρπαξε τον άτυχο Λίχα και τον εκσφεντόνισε προς την θάλασσα. Σα κομμάτια του έπεσαν 

γύρω από το ακρωτήρι Κήναιο, όπου ο Ποσειδώνας τα μεταμόρφωσε σε μικρά νησάκια. 

Η επίσκεψη στην παραλία των Λιχαδονησίων μπορεί να γίνει οδικώς μέχρι τα Καμένα Βούρλα ή τον οικισμό του Κάβου, 

και από εκεί με τα καραβάκια "Λιχαδονήσια Ι" , "Λιχαδονήσια ΙΙ" και "Σα είδα όλα". 



Σελίδα 14 
                               ΗΞΕΡΕ  ΌΣΙ …... 

1. Όινη νη πξόγνλνί ζνπ θαηάθεξαλ λα αθήζνπλ απνγόλνπο. Απηό ζεκαίλεη όηη ην DNA ζνπ έρεη δεδνκέλα εθαηνκ-

κπξίσλ ρξόλσλ.  

2. Έρνπλ πεζάλεη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πξνζπαζώληαο λα ηξαβήμνπλ selfie ζε ζύγθξηζε κε ζαλάηνπο από επί-

ζεζε θαξραξία.  

3. Τα κπξκήγθηα έρνπλ έλα παγθόζκην δίθηπν επηθνηλσλίαο . Απηό ζεκαίλεη όηη αλ κεηαθέξακε έλα κπξκήγθη από 

ηελ Επξώπε ζηελ Απζηξαιία, ηα κπξκήγθηα ηεο πεξηνρήο ζα ην ππνδέρνληαλ ζαλ όκνην ηνπο.  

4. Μηα εξεπλά πνπ απνηεινύληαλ από 5750 εζεινληέο έδεημε όηη, όηαλ νη γπλαίθεο ρσξίδνπλ, ληώζνπλ πεξηζζόηεξν 
πόλν, αιιά ην μεπεξλάλε γξήγνξα, ελώ νη άλδξεο ληώζνπλ ιηγόηεξν πόλν, αιιά ην ληώζνπλ γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα.  

5. Σύκθσλα κε κηα κειέηε πνπ έγηλε ζην παλεπηζηήκην Cambridge όηη ην καύξν ρξώκα ζηα ξνύρα απμάλεη ηηο πη-

ζαλόηεηεο λα πξνζιεθζείο ζε ζπλέληεπμε εξγαζίαο.  

6. Δελ κπνξείο λα κπξίζεηο ηελ κπξσδηά ηνπ δέξκαηνο, ηνπ ζπηηηνύ θαη ηεο θνιόληαο ζνπ, θαζώο νη άλζξσπνη, 
όπσο θαη άιια ζειαζηηθά έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδνπλ, αλ έρεη εηζβάιεη θάηη ζηνλ πξνζσπηθό ηνπο ρώ-

ξν εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο κπξσδηάο.  

7. Η ηαηξηθή θη ε ηερλνινγία έρεη πξνρσξήζεη ηόζν πνιύ, ώζηε ην έηνο 2016, λα είλαη ηθαλνί λα αληηθαηαζηήζνπλ 

απηηά, δέξκα, θαξδηαθνύο κπείο, θόθαια, πάγθξεαο άλσ θαη θάησ άθξα, κάηηα, έληεξν. 

+1. Τα δώα αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ηνλ ρξόλν. Σπγθεθξηκέλα ν ζθίνπξνο λνκίδεη όηη κηα κέξα ηζνδπλακεί πε-

ξίπνπ 4 ώξεο. 

 

Richard Allan (Γ1)  



Σελίδα 15 

 

 

 

  

  

 

 

 

Έσοςμε και λέμε λοιπόν… Πολλά είναι αςηά πος ακούγονηαι θίλερ και θίλοι για ηιρ εξυππαγμαηικέρ 
‘’μονομασίερ’’, και ναι, να μαρ επιηπαπεί η έκθπαζη αςηή, διόηι πεπί μονομασιών ππόκειηαι πλέον. Οι ίνηπιγκερ και 
οι ζςγκπούζειρ δεν έσοςν πποηγούμενο ζ’ αςηό ηο ζσολείο! Για να είμαζηε ειλικπινείρ και ακπιβόλογοι, έσοςμε να 
δούμε ηόζη ίνηπιγκα από ηο 1998 ηόηε πος ζηη μεξικάνικη νοςβέλα ‘’Η Μαπία ηηρ γειηονιάρ’’, η κακιά Σοπάγια δο-
λοπλοκεί διαπκώρ ένανηι ζηην όμοπθη και γλςκιά Μαπία, αποκαλώνηαρ ηην μάλιζηα ‘’παπακαηιανή’’, γελοιοποιώ-
νηαρ ηην με κάθε εςκαιπία!  
 
Έηζι ακπιβώρ, θα λέγαμε πυρ έσει η καηάζηαζη αν κοιηάξοςμε γύπυ μαρ. Επσόμενοι ζηο ηώπα, λοιπόν, η κακιά 
μποπεί να μην είναι η Σοπάγια πια, όμυρ έσει άξια ανηικαηαζηαθεί από ηο μαθηηικό ζύνολο και ακόμα η γλςκιά 
Μαπία ηηρ γειηονιάρ από ηην μεπιά ηηρ δίνει ζκςηάλη ζηοςρ καθηγηηέρ ηηρ ηάξηρ. Και λέμε καθηγηηέρ ηηρ ηάξηρ 
γιαηί δεν είναι έναρ, δεν είναι δςο, είναι όλο ηο συπιό. Όπυρ λέει και η ελληνική παποιμία. Πιο αναλςηικά. Αν ξεκι-
νούζαμε ηαξινομώνηαρ πεπιζηαηικά από ηα πιο light μέσπι εκείνα πος έσοςν πια αθήζει εποσή, δε θα μποπούζα-
με να μην αναθέποςμε ηοςρ ομηπικούρ καβγάδερ πος έσοςν ζημειυθεί ανάμεζα ζε μαθηηέρ και ζε γνυζηέρ και 
μη εξαιπεηαίερ καθηγήηπιερ. Χαπηάκια, ςπονοούμενα, ανηίποινα αλλά και καπθιά ο έναρ για ηον άλλον δεν έσοςν 
ζηαμαηημό! Εύκολα θα λέγαμε πυρ κάθε ππυί βγαίνοςν ηα μασαίπια για ηα καλά. Και μεηαθοπικά αλλά και κςπιο-
λεκηικά! Ναι, ναι καλά ακούζαηε.  
 
Αλλά επειδή αςηά είναι ζςνηθιζμένα πια, αρ πεπάζοςμε και ζε κάηι πιο extreme και ζίγοςπα όσι ηόζο ηηρ ποήρ. 
Τιρ πποάλλερ λίγο έλειτε να θπηνήζοςμε κόζμο, αθού αςηή ηη θοπά μποπεί να μην βγήκαν ηα μασαίπια αλλά 
παπαλίγο να βγοςν ηα ‘’μποςκέηα’’. Και μάλιζηα ζε καθηγηηή, έηζι βπε αδεπθέ, γιαηί ηί ηην μαθαίνειρ ηην πολεμι-
κή ηέσνη άμα δεν ηην εξαζκείρ πος και πος; Εςηςσώρ όμυρ με εςγενική βοήθεια ζςμμαθηηή, αποθύγαμε ηα α-
ππόοπηα. Τέλορ για να μη λέηε όηι αναθεπόμαζηε μόνο ζε άζσημα πεπιζηαηικά, είσαμε και παπάδοξη άθιξη 
μποςκέηος με λοςλούδια για καθηγήηπια ηος ζσολείος μαρ. Και όσι μη πάει αςηή ηη θοπά ηο μςαλό ζαρ ζηο πο-
νηπό. Τα λοςλούδια ηα έζηειλε μαθήηπια από ηο παπελθόν! 

Με απεριόριστη εκτίμηση 

Ο Κακός ο λύκος 

                               Ο ΚΑΚΟ Ο ΛΤΚΟ  



Σελίδα 16 



Σελίδα 17 

Μονοήμερη εκδρομή στις ιαματικές πηγές των Λουτρών Αιδηψού 



Σελίδα 18 

                 Μονοήμερη επίσκεψη  στον Πύργο του Δροσίνη— Γούβες   

    Μονοήμερη επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο του Αγίου— Άγιος   



Σελίδα 19 

                                  Σριήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη  



Σελίδα 20 

                Μονοήμερη επίσκεψη στην Ακρόπολη— Αθήνα  

                                Φριστουγεννιάτικα Κάλαντα  



Σελίδα 21 

                       Πενθήμερη εκδρομή στην Κρήτη 



Σελίδα 22 
Σελίδα 22 





                                                                       Σο 15μελές συμβούλιο  

                              Γιορτές 28ης Οκτωβρίου — 25ης Μαρτίου 



                                                  Παρέλαση 25ης Μαρτίου  



                                                         Απόκριες   






