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Έρνπλ θιείζεη ήδε δύν 
ρξόληα πνπ ε πεξηνρή ηεο 

Γάδαο είλαη απνθιεηζκέλε 

από ζηεξηά, νπξαλό θαη 

ζάιαζζα. Ζ Λσξίδα ηεο 
Γάδαο είλαη κηα ζηελόκα-

θξε έθηαζε πνπ ζπλνξεύεη 

κε ην Ηζξαήι θαη ηελ Αίγπ-
πην. Δθεί νη Παιαηζηίληνη 

ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα δηθό ηνπο θξάηνο, γηαηί 
απηή ηε ζηηγκή δελ έρνπλ 

δηθό ηνπο θξάηνο. Ο ηόπνο 

πνπ θάπνηε ήηαλ ε παηξίδα 

ηνπο έρεη θαηαθηεζεί από 
ην Ηζξαήι. Αληί όκσο ε 

Λσξίδα ηεο Γάδαο λα γίλεη 

ην δηθό ηνπο αλεμάξηεην 
θξάηνο, απηή ηε ζηηγκή ε 

Γάδα είλαη κηα ηεξάζηηα 

θπιαθή, ην κεγαιύηεξν 
ζηξαηόπεδν ζπγθέληξσζεο 

ζηνλ θόζκν, θαζώο ζηελ 

πεξηνρή δνπλ απνθιεηζκέ-

λνη 1.500.000 άλζξσπνη ζε 
έλα πεξηνξηζκέλν ρώξν. Ο 

απνθιεηζκόο απηόο μεθίλεζε κεηά ηελ επίζεζε πνπ εμαπέιπζε ην Ηζξαήι ελαληίνλ ησλ Παιαηζηηλίσλ ζηε 

Λσξίδα ηεο Γάδαο ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2008 θαη ηνλ Γελάξε  ηνπ 2009. 

 

ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο: «Η επίζεζε ηνπ Ιζξαήι ζηε Λσξίδα ηεο Γάδαο ηνλ Γε-

θέκβξην 2008-Ιαλνπάξην 2009 ήηαλ εμαηξεηηθά βίαηε θαη ζηηο 22 εκέξεο πνπ δηήξθεζε είρε σο απνηέιεζκα 
ηνλ ζάλαην ηνπιάρηζηνλ 1.380 Παιαηζηηλίσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 431 ήηαλ παηδηά. Σνπιάρηζηνλ 5.380  ήηαλ νη 

ηξαπκαηίεο, από ηνπο νπνίνπο νη 1.380 ήηαλ παηδηά. Τπνινγίδεηαη όηη πεξίπνπ 100.000 άηνκα αλαγθάζηεθαλ 

λα αθήζνπλ ηα ζπίηηα ηνπο γηα αθόκα κία θνξά. πίηηα, ζρνιεία, λνζνθνκεία, ηόπνη ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο 

θαη θέληξα πνιηηηζκνύ θαηαζηξάθεθαλ.   

 
Λίγν αξγόηεξα, 32 λένη θαη λέεο 13-17 εηώλ ζηε Γάδα άξρηζαλ λα γξάθνπλ ζε κνξθή κνλνιόγσλ 

ηηο εκπεηξίεο,  ηηο ζθέςεηο, ηηο ειπίδεο, ηα όλεηξα θαη ηνπο θόβνπο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά 

ηελ εηζβνιή θαη ηνλ πόιεκν ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008. Ήηαλ κηα πξσηνβνπιία  ηνπ ζεάηξνπ ΑSHTAR ηεο 

Παιαηζηίλεο.  ηαδηαθά ε πξσηνβνπιία απηή εμειίρηεθε ζε δηεζλέο πξόγξακκα. Οη κνλόινγνη 
«ηαμίδεςαλ» ζε όιν ηνλ θόζκν, κεηαθξάζηεθαλ ζε πνιιέο γιώζζεο θαη παξνπζηάζηεθαλ ζεαηξηθά ηελ 

Κπξηαθή 17 Οθησβξίνπ ζηελ Παιαηζηίλε θαη ζε πεξηζζόηεξεο από 30 άιιεο ρώξεο. ηε ζπλέρεηα, ζηηο 29 

Ννεκβξίνπ 2010 κηα νκάδα λέσλ από απηέο ηηο ρώξεο ηαμίδεςαλ ζηε Νέα Τόξθε γηα λα παξνπζηάζνπλ 
ηνπο Μνλνιόγνπο ζε δηάθνξεο γιώζζεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ ζηελ εηήζηα ζπλεδξίαζε ηεο 

γηα ην Παιαηζηηληαθό δήηεκα.  
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Ζ Ηκάλ Ανύλ, Καιιηηερληθή δηεπζύληξηα ηνπ Θεάηξνπ ASH-

TAR, Ρακάια, γξάθεη: 

«Οη Μνλόινγνη απ’ ηε Γάδα είλαη κηα δπλαηή θξαπγή ζηα 
πέξαηα ηνπ θόζκνπ, ε νπνία αξζξώλεηαη κε ιόγν θαη ηξόπν 

θαιιηηερληθό. Ήζεια λα πξνέξρεηαη από λένπο θαη λα απεπ-

ζύλεηαη ζε λένπο. Γηαηί νη ζεκεξηλνί λένη είλαη νη απξηαλνί 
εγέηεο. Σν ζέαηξν βαζίδεηαη ζε ζθέςεηο πνπ γίλνληαη δξά-

ζεηο. Κη απ’ ηε δξάζε πξνθύπηεη ε καγεία θαη γίλνληαη ηα 

ζαύκαηα. Σξηάληα ρώξεο πίζηεςαλ ζ’ απηή ηε θσλή θαη δνύ-
ιεςαλ καδί καο γηα λα ηε δηαδώζνπλ ζηε λενιαία θαη ζην 

θνηλό ηνπο. Θέιακε κηα ζπιινγηθή θξαπγή πνπ λ’ αληηιαιή-

ζεη παληνύ…» 

 

Ζ Διιάδα ήηαλ θαη απηή κία από ηηο ρώξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηεζλή απηή πξσηνβνπιία. Οη 32 Μν-

λόινγνη ησλ καζεηώλ από ηε Γάδα κεηαθξάζηεθαλ ζηα ειιεληθά θαη παξνπζηάζηεθαλ ζε 8 πόιεηο: ζηελ 
Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε, ην Ζξάθιεην, ηελ Πξέβεδα, ηηο έξξεο, ηελ Κέξθπξα, ηε Υίν θαη ηε Ρόδν. Ήηαλ  

κηα πξσηνβνπιία ηνπ Γηθηύνπ γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε πνπ είρε ηελ ππνζηήξημε πνιιώλ θνξέσλ, 

όπσο ε ΟΛΜΔ, ην Γηεζλέο Ηλζηηηνύην Θεάηξνπ, ε Γηεζλήο Ακλεζηία, πεξηθεξεηαθά ζέαηξα, ηνπηθέο εθε-

κεξίδεο, κνπζεία, δήκνη, πνιηηηζηηθνί ζύιινγνη, ζύιινγνη γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ θαη άιινη.  

 

ην δηεζλέο απηό πξόγξακκα ζπκκεηείρε θαη ην ζρνιείν καο. ηηο 17 Οθησβξίνπ, ζην Θέαηξν ηνπ Νένπ 
Κόζκνπ ζηελ Αζήλα, καζεηέο από ζρνιεία ηεο Αηηηθήο παξνπζίαζαλ ηνπο κνλνιόγνπο πνπ έγξαςαλ νη 

ζπκκαζεηέο ηνπο από ηελ Παιαηζηίλε. Ήκαζηαλ θη εκείο εθεί! Μηα νκάδα καζεηώλ από ην Γπκλάζην θαη 

ην ΓΔΛ Απιώλα πνπ δνύιεςε κε ηελ θ. Ξέληα Φαξξνύ παξνπζίαζε έλα ρνξεπηηθό δξώκελν, ελώ ιίγεο 
κέξεο πξηλ παξνπζηάζηεθε ην δξώκελν ζε ζρεηηθή πξσηλή εθδήισζε ζην ζρνιείν, πνπ πεξηιάκβαλε επη-

πιένλ πιεξνθνξηαθό πιηθό γηα ην παιαηζηηληαθό δήηεκα, πξνβνιή βίληεν θαη αλάγλσζε κνλνιόγσλ. 

 

Λίγν αξγόηεξα, ηελ Κπξηαθή 15 Γεθεκβξίνπ νξγαλώζακε απνγεπκαηηλή εθδήισζε ζην ζρνιείν καο  

ζηνλ Απιώλα. ηελ εθδήισζε απηή ζπκκεηείρε θαη ε Οκάδα ύγρξνλνπ Υνξνύ  θαη  Γπκλαζηηθήο ηνπ 

Λενληείνπ Λπθείνπ Νέαο κύξλεο. Οη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο ησλ ζρνιείσλ ζπλεξγάζηεθαλ,  γηα λα 
δεκηνπξγήζνπλ κία θνηλή παξάζηαζε κε αθεηεξία κνλνιόγνπο καζεηώλ πνπ δνπλ ζηε Γάδα.  Υνξόο, 

κνπζηθή, ιόγνο αιιά θαη εηθόλεο από ηε δσή ζηε Γάδα ζπλέζεηαλ ηελ παξάζηαζε πνπ παξαθνινύζεζαλ 

κε κεγάιε ζπγθίλεζε καζεηέο, γνλείο θαη θίινη. 

 

Γηα ην Γηεζλέο απηό πξόγξακκα ε Καιιηηερληθή δηεπζύληξηα ηνπ Θεάηξνπ ASHTAR,   Ηκάλ Ανύλ γξά-

θεη: 

«Σξηάληα δύν έθεβνη από ηε Γάδα πίζηεςαλ πσο ε θσλή ηνπο δελ είλαη κόλν ηα νπξιηαρηά ηνπ θόβνπ θαη 
ηα βνγθεηά ηεο αγαλάθηεζεο. Πίζηεςαλ πσο από κέζα ηνπο κπνξεί λα βγεη κηα άιιε θσλή, ηθαλή λα ζθε-

πάζεη ηνλ βόκβν ησλ πνιεκηθώλ αεξνπιάλσλ πνπ ηνπο βνκβάξδηδαλ κέξα-λύρηα. Μηα θσλή πνπ ιέεη: 

«Φηάλεη πηα! Μαο αμίδεη έλαο θόζκνο θαιύηεξνο, έλαο θόζκνο ρσξίο πνιέκνπο θαη πνιηνξθία, θαη πάλσ 

απ’ όια, ρσξίο θαηνρή!» 

 
Οη εθδειώζεηο μεθίλεζαλ ζηελ παξαιία ηεο Γάδαο 

ζηηο 10 ην πξσί, όπνπ ράξηηλα θαξαβάθηα κε ηα θείκε-

λα ησλ καζεηώλ ηαμίδεςαλ ζηε ζάιαζζα. Μ΄έλα ράξηη-

λν θαξαβάθη πνπ ηαμηδεύεη αιιά θαη έλα πεξηζηέξη πνπ 
πεηάεη, θιείλεη θαη ην ρνξεπηηθό δξώκελν ην ζρνιείνπ 

καο. Αο ειπίζνπκε όηη ην θαξαβάθη θαη ην πεξηζηέξη 

θάπνπ ζα θηάζνπλ… 

 

Νάληηα Σζελέ, Γηεπζύληξηα 1νπ Γπκλαζίνπ Απιώλα, κέινο 

ηνπ Γ ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(Παλειιήλην Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε) 
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Oη  βαζηθόηεξνη  ζηαζκνί  ζηελ εμέιημε ηνπ 

Παιαηζηηληαθνύ δεηήκαηνο είλαη νη εμήο: 

Από ην 1881 αξρίδεη ε κεηαλάζηεπζε Δ-

βξαίσλ ζηελ Παιαηζηίλε. (Τπνινγίδεηαη 

όηη ηόηε θαηνηθνύζαλ ζηελ πεξηνρή απηή 

25.000 Eβξαίνη θαη 500.000 Παιαηζηίληνη 

Άξαβεο. ηαδηαθά όκσο ν αξηζκόο ησλ Δ-

βξαίσλ απμάλεηαη.) 

Mεηά ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέ-
κνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ 

απνθάζηζε, ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 1947, ηε 

δηρνηόκεζε ηεο Παιαηζηίλεο ζε δύν θξάηε: 

ην αξαβηθό θαη ην εβξατθό. 

Σν 1948 δεκηνπξγήζεθε ην θξάηνο ηνπ 

Ηζξαήι ζε παιαηζηηληαθά εδάθε. Οη Άξαβεο, 

όκσο, δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα δερζνύλ ηε 

λέα πξαγκαηηθόηεηα. Έηζη, πνιιέο αξαβηθέο 

ρώξεο θήξπμαλ ηνλ πόιεκν ελαληίνλ ηνπ λεντδξπζέληνο ηζξαειηλνύ θξάηνπο. Μεηά από κάρεο ελλέα κελώλ, νη Ηζξα-

ειηλνί επηθξάηεζαλ θαη έδησμαλ από ηηο εζηίεο ηνπο Παιαηζηηλίνπο, δεκηνπξγώληαο ην πξώην θύκα πξνζθύγσλ. 

Tειηθά έγηλε ζπκθσλία θαηάπαπζεο ππξόο. Σν ηέινο ησλ καρώλ βξήθε ην Ηζξαήι λα έρεη επεθηείλεη ηελ θπξηαξρία 

ηνπ πέξα από ηα όξηα πνπ πξνέβιεπε ε απόθαζε ίδξπζεο ηνπ θξάηνπο. Με απόθαζή ηνπ, ν O.Ζ.Δ δήηεζε ηνλ επαλα-

παηξηζκό ησλ πξνζθύγσλ. Αληηζέησο, όκσο, πεξίπνπ 700.000 Δβξαίνη από νιόθιεξν ηνλ θόζκν κεηαλάζηεπζαλ 

ζηελ πεξηνρή. 

Σν 1964 – 1965  ηδξύζεθε ε Οξγάλσζε γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Παιαηζηίλεο (Ο.Α.Π.) πνπ αξγόηεξα είρε πξόε-

δξν ηνλ Γηαζέξ Αξαθάη. Ζ νξγάλσζε ζπλέλσζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο Παιαηζηηληαθέο νξγαλώζεηο θαη πξόβαιε σο 

ζηόρνπο ηεο ηελ αλεμαξηεζία ησλ Αξάβσλ ηεο Παιαηζηίλεο από ηελ ηζξαειηλή θαηνρή, ην δηθαίσκα ησλ Παιαηζηηλί-

σλ ζηελ απηνδηάζεζε θαη ηελ επηζηξνθή ζηηο εζηίεο ηνπο.  

Από ηηο 5 έσο ηηο 10 Ηνπλίνπ 1967 εθδειώζεθε ν πόιεκνο ησλ έμη εκεξώλ. Σν Ηζξαήι επέθηεηλε ηελ θπξηαξρία ηνπ 

θαηαιακβάλνληαο, κεηαμύ ησλ άιισλ, ηε Λσξίδα ηεο Γάδαο.   

Σν 1987 έρνπκε ηελ πξώηε «ηληηθάληα», εηξεληθή εμέγεξζε ησλ Παιαηζηηλίσλ. Ολνκάζηεθε θαη «πεηξνπόιεκνο», 

θαζώο νη λεαξνί Παιαηζηίληνη ρξεζηκνπνίεζαλ θπξίσο πέηξεο θαη απηνζρέ-

δηα όπια ελαληίνλ ηνπ ηζξαειηλνύ ζηξαηνύ. 

Σν 1988 ηδξύζεθε θαη άιιε απειεπζεξσηηθή νξγάλσζε από παιαηζηίληνπο 

ηζιακηζηέο, ε Υακάο, ελώ ε Οξγάλσζε Απειεπζέξσζεο Παιαηζηίλεο αλα-

θήξπμε ηελ αλεμαξηεζία ηεο Παιαηζηίλεο. 

1993: Αλαγλσξίδνληαη ακνηβαίσο Ηζξαήι θαη O.Α.Π. Θεσξείηαη όηη κε ηε 

ζπκθσλία απηή έιεμε επηζήκσο θαη ε πξώηε «ηληηθάληα». 

Σν 2000 άξρηζε ε δεύηεξε «ηληηθάληα», έπεηηα από βηαία επεηζόδηα κεηά 

από επίζθεςε ηνπ πξσζππνπξγνύ ηνπ Ηζξαήι ζηελ Ηεξνπζαιήκ.  

Μεηά από δύν ρξόληα, ην 2002 ε Αξαβηθή Γηάζθεςε Κνξπθήο πξόηεηλε ζην 
Ηζξαήι πιήξε αλαγλώξηζε κε αληάιιαγκα ηελ απνρώξεζε από ηα παιαη-

ζηηληαθά εδάθε. Έπεηηα από πνιύλεθξεο επηζέζεηο απηνθηνλίαο, ην Ηζξαήι 

πνιηόξθεζε επί 5 εβδνκάδεο ην αξρεγείν ηνπ Αξαθάη ζηε Ρακάια, αλαθα-

ηέιαβε ηε Γπηηθή Oρζε θαη άξρηζε λα ρηίδεη ην ηείρνο.  

Σν 2004 πέζαλε ν Γηαζέξ Αξαθάη.  

Σν 2006 ην Ηζξαήι βνκβάξδηζε θαη εηζέβαιε ζηνλ Λίβαλν. 

Σν 2007 ην Ηζξαήι επέβαιε απνθιεηζκό ηεο Γάδαο. Σνλ Ηνύλην 2008 ζπκ-

θσλήζεθε  εθερεηξία κεηαμύ Ηζξαήι θαη Παιαηζηηλίσλ ηαλ έιεμε ε εμάκε-

λε εθερεηξία άξρηζαλ νη επηζέζεηο ησλ Παιαηζηηλίσλ κε ξνπθέηεο ελαληίνλ 

ηζξαειηλώλ πεξηνρώλ.  

Πην πξόζθαηα, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008, ν ηζξαειηλόο ζηξαηόο εμαπέιπζε αηκαηεξή επίζεζε ελαληίνλ ηεο Γάδαο 

θαη άξρηζε ν απνθιεηζκόο ηεο πεξηνρήο από ζηεξηά, αέξα θαη ζάιαζζα πνπ δηαξθεί κέρξη ζήκεξα.  

Δπηκέιεηα: Γήκεηξα Νηθνιατδε, Γ Γπκλαζίνπ 

Παιαηζηηληαθό δήηεκα: Πόιεκνο ρσξίο ηέινο 
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 Νέα Τόξθε, ΟΖΔ: Μνλόινγνη απ’ ηε Γάδα  
«ηηο 29 Ννεκβξίνπ 2010, εκέξα αιιειεγγύεο πξνο ηνλ παιαηζηηληαθό ιαό γηα ηα αλαπαιινηξίσηα / απα-

ξάγξαπηα δηθαηώκαηά ηνπ, λένη απ’ όιν ηνλ θόζκν ύςσζαλ όινη καδί ηε θσλή ηνπο απεπζπλόκελνη ζηνπο 
εθπξνζώπνπο ησλ ρσξώλ ηνπ θόζκνπ ζηνλ ΟΖΔ θαη ηνπο είπαλ: «Φηάλεη πηα! Φηάλνπλ νη πόιεκνη! Φηάλεη 

ε θαηνρή! Φηάλεη ε  θαηαπάηεζε  ηνπ  πξώηνπ ζεκειηώδνπο δηθαηώκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε θάζε δηε- 

ζλή ζύκβαζε: ηνπ δηθαηώκαηνο ζηε Εσή.» 

Ικάλ Ανύλ Καιιηηερληθή δηεπζύληξηα ηνπ Θεάηξνπ ASHTAR, Ρακάια Παιαηζηίλε 

Σρόιηα από ηνπο λένπο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ παξάζηαζε  
«… Ζ ζπκκεηνρή κνπ ζην πξόγξακκα κνπ έδσζε ηε δπλαηό-

ηεηα λα κπνξώ λα ιέσ: πκβάιισ θη εγώ ζηελ αιιαγή ηνπ 

θόζκνπ!» 

Τδέηθνκπ (Λίβαλνο)  
«…Απηό ην πξόγξακκα είλαη πνιύ ζεκαληηθό, όρη κόλν γηαηί 

δείρλεη πσο ν πόιεκνο θαηαζηξέθεη αλζξώπηλεο δσέο θαη 

όλεηξα, αιιά θη επεηδή είλαη κηα απόδεημε πσο ππάξρνπλ 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηε ζέιεζε λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα. 
Δίκαζηε κηα πνιππνιηηηζκηθή νκάδα πνπ πηζηεύεη ζηε δσή. 

Σίπνηα’ άιιν.» 

Κηάξα (Ιηαιία)  

«Μνπ θαίλεηαη ζρεδόλ απίζαλν ην γεγνλόο όηη ρσξέζακε ηόζα 

άηνκα (80!) ζε κηα ηόζν κηθξή ζθελή! Αιιά απηό πνπ κνπ θαίλε-
ηαη αθόκε πην απίζαλν, ηνικώ λα πσ ζπγθινληζηηθό, είλαη όηη γηα 

απηέο ηηο δύν ώξεο ηόζν πνιιά άηνκα από δηαθνξεηηθά ζρνιεία, 

ππεξαζπηδόκαζηαλ ηελ ίδηα ηδέα.» 

Σνθία, καζήηξηα Λπθείνπ  

«Σί λα γξάςεηο θαη ηί λα αθήζεηο όηαλ πξόθεηηαη γηα κηα ηέηνηα 

ζπγθινληζηηθή εκπεηξία! Έλα κόλν ζα ηνλίζσ, ην νπνίν έγηλε αληη-
ιεπηό θπξίσο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο αιιά λνκίδσ θαη από ην 

θνηλό: Ζ νκαδηθή δνπιεηά! Ζ δνπιεηά ηνπ θάζε ζρνιείνπ, ε ζπγθη-

λεηηθή ζπλάληεζε όισλ ησλ ζρνιείσλ, ε παξάζηαζε ζην ζέαηξν 
θαη ε γλώζε όηη θάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη ζπγρξόλσο ζε δηαθνξε-

ηηθέο πόιεηο ζηελ Διιάδα θαη ζε όιε ηελ Δπξώπε! Αηζζάλζεθα 

έζησ γηα θάπνηεο ώξεο, όηη ήκνπλ δπλαηή, όηη ήκαζηαλ δπλαηνί, 
όηη ηα παηδηά ζηε Γάδα δελ είλαη εληειώο κόλα ηνπο. Απηή ε πξν-

ζπάζεηα δελ κπνξεί παξά λα είλαη ζπιινγηθή!» 

Ίξηο, καζήηξηα Λπθείνπ   

«O Πιάησλαο πίζηεπε πσο ηα έζλε ζα είλαη επηπρηζκέλα όηαλ νη εγέηεο ηνπο γίλνπλ θηιόζνθνη θαη νη θη-

ιόζνθνη γίλνπλ εγέηεο. 
Ώξηκνη εγέηεο – θηιόζνθνη, νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ Απιώλα πνπ παξνπζίαζαλ ζε παξάζηα-

ζε κε κνλαδηθή επαηζζεζία ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Λσξίδα ηεο Γάδαο. Δθεί όπνπ 

δνπλ νη ρσξίο παηξίδα Παιαηζηίληνη, κε ηελ ειπίδα γηα δσή.» 

Χαξίθιεηα Λέθθα, κέινο ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ 1νπ Γπκλαζίνπ Απιώλα 

 

«ηαλ κπήθα ζην ζέαηξν δελ πίζηεπα όηη ζα παξαθνινπζνύζα κηα ηέηνηα παξάζηαζε. Ήηαλ ε πξώηε εθ-

δήισζε πνπ παξαθνινύζεζα ζην ζρνιείν ζαο. πγραξεηήξηα γηαηί θαηαθέξαηε λα κε ζπγθηλήζεηε.. 

Δεκήηξεο Κηνύζεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο Γήκνπ Ωξσπίσλ 
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  ήκεξα, ην πνιίηεπκα ηεο Διιάδαο είλαη Πξνεδξεπόκελε Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκν-

θξαηία. Ο όξνο «Κνηλνβνπιεπηηθή» πξνβιέπεη πσο ν ιαόο αζθεί εμνπζία κέζσ ησλ 

αληηπξνζώπσλ πνπ εθιέγεη θάζε ηέζζεξα ρξόληα, δειαδή ησλ βνπιεπηώλ, νη νπνίνη 

εθθξάδνπλ ηε γλώκε ηνπ ιανύ ππεξαζπηδόκελνη ηα εζληθά ζπκθέξνληα, θαηαπαηώ-

ληαο πξνζσπηθέο ηνπο επηζπκίεο θαη θηινδνμίεο. Ή ηνπιάρηζηνλ απηό πξέπεη λα 
θάλνπλ. Βέβαηα, ειάρηζηνη πνιίηεο είλαη ελήκεξνη γηα ην πνηνο είλαη πξαγκαηηθά ν 

ξόινο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. Γη' απηό θαη δελ αληηδξνύλ, όηαλ νη βνπιεπηέο δελ αληα-

πνθξίλνληαη ζηνλ ξόιν ηνπο. 

 Γπζηπρώο, όκσο, ε θαηάζηαζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζπλερώο επηδεηλώλεηαη θαη όζν 
πεξλά ν θαηξόο ε ιέμε «βνπιεπηήο» ζπλδέεηαη εληνλόηεξα κε ιέμεηο όπσο     

«απάηε» , «ςέκα», «αζπδνζία», «πξνζσπηθά ζπκθέξνληα», «αλεπζπλόηεηα», αθό-

κε θαη «αληθαλόηεηα» γηα αλάιεςε επζπλώλ. Ζ εκπηζηνζύλε πνπ έηξεθαλ άιινηε 

νη πνιίηεο πξνο ηνπο βνπιεπηέο απνηειεί πηα παξειζόλ. Άιισζηε, έρνπλ ραζεί θαη 

νη δπλακηθνί πνιηηηθνί πνπ ζα ζπζίαδαλ ηα πάληα γηα λα ππάξρεη επεκεξία, νη πνιη-

ηηθνί πνπ δελ έδηλαλ ζεκαζία ζηα ιεγόκελα ησλ ηζρπξόηεξσλ θξαηώλ, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθνκίζνπλ πξνζσπηθά ζπκθέξνληα, αιιά αζθνύζαλ δπλακηθή πνιηηηθή πνπ 

πάληα βνεζνύζε ηε ρώξα λα αλαθάκςεη από εζληθά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ 

πηζαλόλ αληηκεηώπηδε. Απηνί νη πνιηηηθνί ζήκεξα εθιείπνπλ θαη ίζσο απηό λα είλαη 

κηα από ηηο αηηίεο πνπ ε Βνπιή ηεο Διιάδαο έρεη έξζεη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. 

  Έλα επηπξόζζεην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πνιηηεύκαηνο, ην νπνίν δελ αμηνπνηείηαη ζε 

κεγάιν βαζκό ηειεπηαία, είλαη ε αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, ζύκθσλα κε ηελ ν-

πνία όιεο νη εμνπζίεο πεγάδνπλ από ην ιαό θαη αζθνύληαη ππέξ απηνύ θαη ηνπ 

έζλνπο. Ζ ιατθή θπξηαξρία ιεηηνπξγεί σο ζεκέιην ηνπ πνιηηεύκαηόο καο, όκσο ν 

κόλνο ηξόπνο γηα λα αζθήζεη εμνπζία ν ιαόο είλαη νη βνπιεπηηθέο θαη νη δεκνηηθέο 

εθινγέο. Ο ιαόο δελ κπνξεί λα εθθέξεη ηε γλώκε ηνπ ελώπηνλ ησλ βνπιεπηώλ έηζη 
ώζηε ε πνιηηεία λα θαηαλνήζεη ηα πξνβιήκαηα ησλ πνιηηώλ θαη λα πξνζπαζήζεη 

λα ηα επηιύζεη. Αληίζεηα, νη βνπιεπηέο κάρνληαη ππέξ πξνζσπηθώλ ζπκθεξόλησλ, 

αδηαθνξνύλ γηα ην κέιινλ ηνπ έζλνπο, θαηαρξώληαη δηθαηώκαηα πνιηηώλ, όηαλ 

πεξλνύλ λνκνζρέδηα κείδνλνο ζεκαζίαο ζηα ηκήκαηα ζεξηλώλ δηαθνπώλ. Απηή 

είλαη ε θαηάζηαζε ησλ βνπιεπηώλ καο θαη απηό ην ειιεληθό θνηλνβνύιην.  

   Ίζσο αλ αληηκεησπίδακε όιεο απηέο ηηο δπζθνιίεο πην αηζηόδνμα θαη ζπιινγηθά, 

αλ πξνζπαζνύζακε λα βξνύκε ηξόπνπο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλνβνπιί-

νπ, ηα πξάγκαηα λα ήηαλ πνιύ θαιύηεξα. Έλαο πηζαλόο ηξόπνο βειηίσζεο είλαη ν 

θάζε βνπιεπηήο πνπ εθιέγεηαη λα είλαη πξόηππν πξνο κίκεζε ζηελ πεξηνρή πνπ 

εθιέγεηαη. Δπίζεο, ζα πξέπεη όινη νη βνπιεπηέο λα βξίζθνληαη όζν ην δπλαηόλ πην 

θνληά ζηνλ απιό θαζεκεξηλό πνιίηε έηζη ώζηε λα αληηιακβάλνληαη ηα ζέκαηα πνπ 

ηνλ απαζρνινύλ θαη, θπζηθά, λα ηα ζέηνπλ σο ζέκαηα ζηε βνπιή. Δπηπιένλ, ζα 

πξέπεη νη αξρεγνί ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ λα επηιέγνπλ ππνςεθίνπο – δίρσο λα 

επλννύλ θαηλόκελα νηθνγελεηνθξαηίαο – πνπ ζα έρνπλ ηα ηππηθά αιιά θαη ηα εζηθά 

πξνζόληα, ώζηε λα είλαη θαηάιιεινη γηα ην ιεηηνύξγεκα ηνπ βνπιεπηή. Αθόκε, ζα 
ήηαλ εμαηξεηηθή ε ηδέα γηα δεκηνπξγία think tank ζε θάζε θόκκα, δειαδή, κηαο  

«δεμακελήο»  ηδεώλ όπνπ  λένη βνπιεπηέο αιιά  θαη πνιίηεο ζα κπνξνύλ λα θαηαζέ-

ηνπλ πξνεγκέλεο ηδέεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ρώξαο. Απηνί είλαη κεξηθνί ηξόπνη βει-

ηίσζεο ηνπ ειιεληθνύ θνηλνβνπιίνπ. 
   πκπεξαζκαηηθά, ν ξόινο ηνπ θνηλνβνπιίνπ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ 

έθβαζε ησλ πξαγκάησλ θαη ηηο εμειίμεηο κηαο ρώξαο. Γη' απηό θαη νη πνιίηεο ζα 

πξέπεη λα αλαιάβνπλ ελεξγό δξάζε γηα λα πξναζπίδνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο θαη λα 

απνηξέπνπλ ηπρόλ αηαζζαιίεο ησλ βνπιεπηώλ, βειηηώλνληαο παξάιιεια ηελ θαηά-

ζηαζε ζηε βνπιή. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ν ιαόο ζα είλαη πεγή όισλ ησλ εμνπζηώλ  

θαη ζηελ πξάμε ζπκκεηέρνληαο ζηα θνηλά, απνδεηθλύνληαο ηελ αληδηνηειή ηνπ αγά-

πε γηα ηελ παηξίδα, δείρλνληαο εκπηζηνζύλε ζηνπο βνπιεπηέο, ιέγνληαο ηε γλώκε 

ηνπ ρσξίο θόβν, ππεξαζπηδόκελνο ηα δηθαηώκαηά ηνπ, καρόκελνο γηα έλα θαιύηεξν 

αύξην. 

 

       Μαξία θιηά, Γ Γπκλαζίνπ,   από ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο 

“...ν θάζε βνπιεπηήο 

πνπ εθιέγεηαη λα είλαη 

πξόηππν πξνο κίκεζε 

ζηελ πεξηνρή πνπ εθιέ-

γεηαη”.  

 “Η εκπηζηνζύλε πνπ 

έηξεθαλ άιινηε νη πνιί-

ηεο πξνο ηνπο βνπιεπηέο 

απνηειεί πηα παξειζόλ. 

Άιισζηε, έρνπλ ραζεί 

θαη νη δπλακηθνί πνιηηη-

θνί πνπ ζα ζπζίαδαλ ηα 

πάληα γηα λα ππάξρεη 

επεκεξία,…” 

“Ο ιαόο δελ κπνξεί λα 

εθθέξεη ηε γλώκε ηνπ 

ελώπηνλ ησλ βνπιεπ-

ηώλ...” 
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Ζ νλνκαζία βηηακίλε (από ην ιαηηληθό vita =  δσή) ν-

θείιεηαη ζηνλ Πνισλνακεξηθαλό βηνρεκηθό Καδηκίξ 

Φνύλθ. Οη βηηακίλεο απνηεινύλ νκάδα ελεξγώλ νξγαλη-

θώλ ελώζεσλ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε θπζην-

ινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ πγεία ηνπ νξγαληζκνύ. 

Οη βηηακίλεο ρσξίδνληαη βαζηθά ζε δπν νκάδεο, ηηο ιηπν-

δηαιπηέο θαη ηηο πδαηνδηαιπηέο. Οη πξώηεο, όπσο ππνδε-

ιώλεη θαη ε νλνκαζία ηνπο, είλαη βηηακίλεο δηαιπηέο ζηα 

ιίπε θαη νη θπξηόηεξεο από απηέο είλαη ε A, D, E, K θαη 
δηάθνξα αθόξεζηα ιηπαξά νμέα. Οη  πδαηνδηαιπηέο είλαη 

βηηακίλεο δηαιπηέο ζην λεξό θαη νη θπξηόηεξεο  από απηέο 

είλαη ην ζύκπιεγκα B θαη ην αζθνξβηθό νμύ ή βηηακίλε 

C. Δκείο όκσο ζα αζρνιεζνύκε κόλν κε νξηζκέλεο από 

ηηο πδαηνδηαιπηέο. 

 

 

 

B1: 
Δίλαη απαξαίηεηε γηα ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε, ηε ζσ-

ζηή θαξδηαθή ιεηηνπξγία, ηε ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ κπώλ, ηελ όξεμε θαη ηελ πέςε. Ζ 

έιιεηςε ηεο βηηακίλεο B1, αλ θαη ζήκεξα παξαηεξείηαη 

ζπάληα, πξνθαιεί ζηνλ άλζξσπν ζνβαξέο δηαηαξαρέο ηνπ 

πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο (αλνξεμία, γαζηξεληεξίηηδα) θαη 

ηεο θαξδηάο θαη νδεγεί ζπλήζσο ζε κηα αζζέλεηα γλσζηή 

σο κπέξη- κπέξη. 

Οη πην πινύζηεο ηξνθέο ζε βηηακίλε B1 είλαη ηα δεκε-

ηξηαθά θαη ε δπζνδύκε. 

 

 

 

B2: 

Oλνκάδεηαη επίζεο ξηβνθιαβίλε ή ιαθηνθιαβίλε. Βξί-

ζθεηαη ζε όια ηα θπηηθά θαη ηα δσηθά θύηηαξα, ελώ κηθξή 

πνζόηεηα παξάγεηαη  από ηε κηθξνβηαθή ρισξίδα ηνπ 

εληέξνπ. 

ηνλ άλζξσπν ε έιιεηςή ηεο πξνθαιεί δεξκαηίηηδα θαη 

θιεγκνλή ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηόκαηνο. 

 

 

B 12: 

πληίζεηαη απνθιεηζηηθά από βαθηήξηα θαη βξίζθεηαη 

θπξίσο ζην θξέαο, ζηα αβγά θαη ζηα γαιαθηνθνκηθά πξν-

τόληα. 

Δίλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζύλζεζε ησλ εξπζξώλ αηκν-

ζθαηξίσλ, ηελ νκνηόζηαζε ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη 

γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Δίλαη επίζεο απα-

ξαίηεηε γηα ηε γξήγνξε ζύλζεζε ηνπ DNA θαηά ηελ θπη-

ηαξηθή δηαίξεζε. 

Ζ  έιιεηςή    ηεο       κπνξεί    λα    πξνθαιέζεη   αλαηκί-

α, θαζώο  θαη   λεπξνπάζεηα,  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ  

 εθθπιηζκνύ ησλ λεπξηθώλ ηλώλ. 

 

 

Νηαζίλε: 

Βξίζθεηαη άθζνλε ζηηο ηξνθέο δσηθήο πξνέιεπζεο, ζε 

κηθξόηεξε πνζόηεηα ζηηο θπηηθέο θαη απνπζηάδεη από 

νξηζκέλεο, όπσο νη παηάηεο, ην ιάδη, ηα άιεπξα αξαβνζί-

ηνπ θαη ζίθαιεο θαη ην ιαξδί. 

Ζ έιιεηςε ληαζίλεο πξνθαιεί ζηνλ άλζξσπν ηε λόζν 

πειιάγξα, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από θσηνεπαηζζεζία 

ηνπ δέξκαηνο θαη θιεγκνλή ησλ βιελλνγόλσλ 

κεκβξαλώλ.  

 

 

 

Φπιιηθό νμύ: 

Σν θπιιηθό νμύ πξνζιακβάλεηαη κέζσ ησλ θπηηθώλ θαη 

δσηθώλ ηξνθώλ θαη έλα κέξνο ηνπ είλαη πξντόλ ζύλζεζεο 

ηεο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο ηνπ εληέξνπ. 

Ζ έιιεηςε ηνπ θπιιηθνύ νμένο απνηειεί ηελ πην ζπρλή 

πεξίπησζε αβηηακίλσζεο ζηνλ άλζξσπν θαη απηό ζπκβαί-

λεη, επεηδή νη δσηθέο ηξνθέο είλαη θησρέο ζε θπιιηθό νμύ 

– κε εμαίξεζε ην ζπθώηη - ελώ νη θπηηθέο ηξνθέο πνπ 

είλαη πινύζηεο ζε απηήλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε επαξθή 

πνζόηεηα ζηε δίαηηά καο. 

Ζ αβηηακίλσζε ιόγσ έιιεηςεο θπιιηθνύ νμένο πξνθαιεί 

κεησκέλε αύμεζε ηνπ νξγαληζκνύ, θιεγκνλέο ζηε γιώζ-

ζα, νπιίηηδα θαη αλνξεμία. 

 

 

C: 

 

Ζ βηηακίλε απηή είλαη πνιύ δηαδεδνκέλε ζην θπηηθό θαη 

ζην δσηθό βαζίιεην. 

Ζ έιιεηςή ηεο πξνθαιεί ζθνξβνύην. 
Πνιιή ζπδήηεζε  έρεη γίλεη γηα ηνλ ξόιν ηεο βηηακίλεο 

απηήο ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ θαη ησλ 

θαξδηαθώλ παζήζεσλ, θαζώο θαη ηελ πξόιεςε ηνπ θνη-

λνύ θξπνινγήκαηνο, αλ θαη ηα ζηνηρεία είλαη ακθηιεγόκε-

λα. 

Βνεζά ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ θαη ζπ-

γθεθξηκέλα εκπιέθεηαη ζηε ζύλζεζε ηνπ θνιιαγόλνπ, 

κηαο πξσηεΐλεο πνπ πξνζδίδεη ηε δνκή ησλ νζηώλ, ηνπ 

ρόλδξνπ, ησλ κπώλ θαη ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ. Δπηπιέ-

νλ, πξνάγεη ηε ζεξαπεία ησλ ηξαπκάησλ θαη εληζρύεη ην 

αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα. Σέινο ζπλεηζθέξεη ζηε ιεηηνπξ-

γία πνπ ξπζκίδεη ην λεπξηθό ζύζηεκα. 

 

 

ηληνξέια Αβληνπιάη, B΄ Γπκλαζίνπ, εξγαζία ζηελ Οηθη-

αθή Οηθνλνκία 
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Όζν πεξηζζόηεξν πιεζηάδνπκε ην 2012 (πνπ πηα δελ 

είλαη θαη ηόζν καθξηά) ηόζν πεξηζζόηεξν ζα αθνύκε γηα 

ζελάξηα θαηαζηξνθήο ηεο Γεο ή αθόκα θαη ηνπ ζύκπα-
ληνο, πνπ ζπλήζσο ζπλδένληαη κε ην ηέινο ελόο γλσ-

ζηνύ εκεξνινγίνπ ή ηελ ζύγθξνπζε ηεο Γεο κ' έλαλ 

άιιν  πιαλήηε  θαη  πάληα ηειεηώλνπλ κ' έλα κεγάιν 

κπνπκ-θηλάιε. 
 Μία από ηηο πην δεκνθηιείο ζεσξίεο είλαη, αλακθίβνια, 

όηη ε ζπληέιεηα ηνπ θόζκνπ ζα έξζεη ζηηο 21 Γεθεκβξί-

νπ 2012, ηελ εκέξα πνπ ηειεηώλεη ην εκεξνιόγην ησλ 

Μάγηα. Αλ θαη εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζε όιε ηε Γε 

ηξέκνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα (θαη μνδεύνπλ ηεξάζηηα 

πνζά ρξεκάησλ ζε π.ρ., βηβιία ζρεηηθά κε ην ζέκα) νη 

κειεηεηέο ηνπ εκεξνινγίνπ απνδίδνπλ ηελ πζηεξία γύ-

ξσ από ην 2012 ζηελ παξαπιεξνθόξεζε: γεγνλόο πνπ 

θπζηθά εθκεηαιιεύνληαη νη εθδόηεο θαη ζελαξηνγξάθνη. 

Σν εκεξνιόγην όλησο ηειεηώλεη ζηηο 21 ηνπ κελόο καδί 

κε ηελ καθξά ρξνληθή πεξίνδν πνπ θαηάθεξαλ λα θαηα-
γξάςνπλ νη Μάγηα, απηό όκσο πνπ ζπρλά παξαιείπεηαη 

είλαη όηη κεηά ηελ εκεξνκελία απηή μεθηλά κηα θαηλνύ-

ξηα πεξίνδνο, εμίζνπ καθξά κε ηελ πξνεγνύκελε. πσο 

ην θνηλό εκεξνιόγην πνπ ρξεζηκνπνηνύκε δελ παύεη λα 

ππάξρεη κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ, αιιά μαλαμεθηλάεη ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ, έηζη θαη απηό ησλ Μάγηα ζπλερίδεη λα 

ηζρύεη κεηά ηηο 21. 

 Ζ πεπνίζεζε ησλ ιατθώλ καδώλ γηα ην ηέινο ηνπ θό-

ζκνπ ην 2012 δελ απνξξέεη κόλν, όκσο, από ην εκεξν-

ιόγην. Δδώ θαη ρξόληα θπθινθνξνύλ ηζηνξίεο γηα έλαλ 

ππνηηζέκελν πιαλήηε Υ (ή Έξηο/Νηκπίξνπ) πνπ αλαθα-

ιύθζεθε από ηνπο νπκέξηνπο θαη βξίζθεηαη ζε ηξνρηά 

πξνο ηε Γε, κε αλαπόθεπθην απνηέιεζκα έλα κεγάιν 

κπνπκ (κε θνβεξά νπηηθά θαη ερεηηθά εθέ).  Ζ θαηα-

ζηξνθή απηή, αξρηθά «πξνγξακκαηηζκέλε» γηα ην Μάην 

ηνπ 2003, άιιαμε εκεξνκελία (όηαλ δελ έγηλε, θπζηθά, 
ηίπνηα) θαη κεηαθέξζεθε ζηηο 6 Ηνπλίνπ 2006 θαη όηαλ 

πάιη ηε γιπηώζακε, ην Γεθέκβξην ηνπ '12. Ο πιαλήηεο, 

ζηε ζπλέρεηα, ζρεηίζηεθε κε ην ηέινο ηνπ εκεξνινγίνπ 

ησλ Μάγηα  θη έηζη γελλήζεθε ν κύζνο. ύκθσλα, όκσο, 

κε ηα ιεγόκελα ηεο NASA, ν Νηκπίξνπ απνηειεί θαληα-

ζηηθό θίιν… Αλ πξάγκαηη ππήξρε, νη αζηξνλόκνη ζα 

ηνλ είραλ εληνπίζεη θαη ζα ηνλ παξαθνινπζνύζαλ εδώ 

θαη ρξόληα, ρώξηα ην γεγνλόο όηη ηώξα ζα ήηαλ νξαηόο 

κε γπκλό κάηη. Ο πιαλήηεο Έξηο, από ηελ άιιε, είλαη 

έλαο απνιύησο ππαξθηόο πιαλήηεο λάλνο πνπ ζα παξα-

κείλεη γηα πάληα ζην εμσηεξηθό ειηαθό ζύζηεκα (ην 
θνληηλόηεξν πνπ κπνξεί λα έξζεη ζηε Γε είλαη, ζπγθε-

θξηκέλα, 6.4 δηζεθαηνκκύξηα ρηιηόκεηξα). 

 Έλαο ηξίηνο ιόγνο πνπ ηνπνζεηείηαη ε θαηαζηξνθή καο 

ην 2012 είλαη θαη ε επζπγξάκκηζε  ησλ  πιαλεηώλ   πνπ  

ππνηίζεηαη όηη πξόθεηηαη λα ζπκβεί - κόλν πνπ θάηη ηέ-

ηνην δελ πξόθεηηαη λα γίλεη ηηο επόκελεο δεθαεηίεο. Αθό-

κα θαη αλ ζπκβεί όκσο, δελ ζα έρεη θακία απνιύησο 

ζπλέπεηα πάλσ ζηε Γε. Ζ κόλε επζπγξάκκηζε πνπ ζπκ-

βαίλεη ζηνλ θαηξό καο είλαη ε εηήζηα Γεθεκβξηαλή επ-
ζπγξάκκηζε ηεο Γεο θαη ηνπ Ζιίνπ κε ην θέληξν ηνπ 

γαιαμία καο. Έγηλε πέξζη, ζα γίλεη θαη θέηνο θαη δε ζα 

πάζνπκε απνιύησο ηίπνηα. 

 Μία ιηγόηεξν γλσζηή ππόζεζε είλαη απηή πνπ αλαθέ-
ξεη ηελ αληηζηξνθή ηεο πνιηθόηεηαο θαη ηεο θνξάο ηεο 

Γεο. Ζ αληηζηξνθή ηεο θνξάο ηνπ πιαλήηε καο είλαη 

αδύλαηε-αλ θαη ππάξρνπλ νη αξγέο θηλήζεηο ησλ επεί-

ξσλ, δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε απηό. Πνιιέο ηζηνζειί-

δεο θαη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ όηη ππάξρεη κηα ζρέζε 

κεηαμύ ηεο θνξάο θαη ηεο πνιηθόηεηαο ηεο Γεο, πνπ 

αιιάδεη θάζε 400.000 ρξόληα κε κηα καγλεηηθή αληη-

ζηξνθή. Αλ θαη κηα ηέηνηα αληηζηξνθή έρεη ζπκβεί ζην 

παξειζόλ, δελ έρεη θακία απνιύησο επίπησζε ζηνλ πια-

λήηε (θαη έηζη θη αιιηώο, δελ πξνβιέπεηαη λα μαλαγίλεη 

θάηη ηέηνην ζηηο επόκελεο ρηιηεηίεο). 

 Οη ειηαθέο θαηαηγίδεο, πνπ θη απηέο ζεσξνύληαη έλα 

αίηην γηα ηελ αξρή ηνπ ηέινπο, ζπκβαίλνπλ πεξίπνπ 

θάζε 11 ρξόληα, όηαλ θνξπθώλεηαη ε ειηαθή δξαζηε-

ξηόηεηα. Κνληά ζε απηέο ηηο εκεξνκελίεο, δεκηνπξγνύ-

ληαη ζπλήζσο πξνβιήκαηα ζηηο δνξπθνξηθέο επηθνηλσ-
λίεο, όκσο ε ηερλνινγία κπνξεί λα ηα απνηξέςεη. Δμάι-

ινπ, θακία ειηαθή θαηαηγίδα δελ πξόθεηηαη λα ζπκβεί 

ην 2012. Ζ επόκελε θαηαηγίδα πξνβιέπεηαη ην 2014, 

δελ ζεσξείηαη όκσο όηη ζα είλαη δηαθνξεηηθή από άιιεο 

παιαηόηεξεο.. 

 Άιιεο ζεσξίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ επίζεζε θαθηαζκέ-

λσλ εμσγήηλσλ πνπ ζέινπλ λα θαηαιάβνπλ ηνλ πιαλήηε 

θαη λα καο βάινπλ ηζηπ ζην θεθάιη (αιήζεηα, ηα κίληηα 

έρνπλ έλα θόιιεκα κε ηνπο θαθνύο εμσγήηλνπο...) ή 

ζέινπλ ηηο παγθόζκηεο θπβεξλήζεηο ζε κηα ζπλνκσζία 

γηα ηελ εθκεηάιιεπζε λεξνύ, πεηξειαίνπ θαη ό,ηη έρεη 

απνκείλεη από ηα θνηηάζκαηα ρξπζνύ. 

 Οη κόλεο θαηαζηξνθέο πνπ είλαη ζίγνπξν όηη απεηινύλ 

ηε Γε πάλησο είλαη δύν: ε κεησπηθή ζύγθξνπζε ηνπ 

γαιαμία καο κε απηόλ ηεο Αλδξνκέδαο ζε 5 εθαηνκκύ-

ξηα ρξνλάθηα θαη, αλ γιπηώζνπκε θη από απηό, ην πα-

ληνηηλό ηέινο ηνπ πιαλήηε όηαλ ηειεηώζνπλ ηα απνζέ-

καηα ηνπ Ζιίνπ ζε πδξνγόλν ζε πεξίπνπ 5 δηζεθαηνκ-

κύξηα ρξόληα. (Δπεηδή εδώ έρνπκε αλαθαιύςεη ηα κπ-
ζηηθά ηεο αζαλαζίαο, ζα δώζνπκε ιεπηνκεξή πεξηγξα-

θή ησλ γεγνλόησλ, νπόηε κείλεηε ζπληνληζκέλνη). 

21 Γεθεκβξίνπ 2012 πέθηεη άββαην -ηη ιέεη ην πξό-

γξακκα γηα ηόηε; 

Νηθνιατδε Γήκεηξα,  Γ ΄ Γπκλαζίνπ 
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 Κη αλ δελ αλεζπρνύκε γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο Γεο ην 2012, θη αλ δελ αλεζπρνύκε γηα ηνπο εμσγήη-

λνπο, γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε όκσο όινη αλεζπρνύκε – κηθξνί θαη κεγάινη – γηαηί ε θηώρεηα 

άξρηζε λα ρηππά ηελ πόξηα καο.  

Η Φηώρεηα δελ είλαη όπσο ηε θαληαδόκαζηε 

………………………………………………. 

Δζείο νη κεγάινη 

Κάληε θάηη απ΄ ην λα ζαηηξίδεηε εηθόλεο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο, 

θάληε θάηη άιιν απ΄ ην λα βγάδεηε δηαλνεηέο 

λα κηινύλ ζηελ ηειεόξαζε γηα θηώρεηα. 

Ση μέξνπλ απηνί, 

ιόγηα ςπρξά ρσξίο ζπλαίζζεκα, 

ιόγηα κεγάια θαη άπιεηα 

αιιά θαλέλα λόεκα δε βγαίλεη, 

θακία ιύζε, παξά κόλν απηά πνπ ήδε μέξνπ-

κε. 

 

Η Φηώρεηα ζα ρηππήζεη ηελ πόξηα καο. 

Να ηελ, είλαη ηώξα ζην θαηώθιη καο, 

γξηά κάγηζζα κ’ αλαηξηρηαζηηθή όςε 

θνηώλεη, βαζαλίδεη αζώα παηδηά, 

αζώνπο αλζξώπνπο 

θαη ζηακαηά ηνλ ρξόλν, ηνλ πνιηηηζκό, 

καο θέξλεη πίζσ. 

Μαηίλα Μεηξάθε – Κσλζηαληίλνπ,  

Β Γπκλαζίνπ  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ην Γεκόζην Ννκηζκαηηθό Σακείν θαη νη πνιηηηθνί είλαη θαζεκεξηλά ζηελ επη-

θαηξόηεηα θαη καο καπξίδνπλ ηελ ςπρή. Γηα λα κελ πάζνπκε θαηάζιηςε κ’ απηά πνπ αθνύκε, βιέ-

πνπκε θαη πξνπάλησλ βηώλνπκε θαη ζα βηώζνπκε, αο επζπκήζνπκε …     

Πώο βιέπνπλ νη Έιιελεο ηελ νηθνλνκηθή θξίζε; 

 

Φνύξλαξεο: ςίρνπια 

Μαλάβεο: θνινθύζηα 

Αγξόηεο: δήζε Μάε κνπ λα θαο 

ηξηθύιιη 

Αλζνπώιεο: καξαζκόο 

Τθαζκαηέκπνξνο: παλί κε παλί 

Φαξάο: νύηε ιέπη 

Φαξκαθνπνηόο: κε ην ζηαγνλόκε-

ηξν 

Ζιεθηξνιόγνο: δε βιέπσ θσο 

Τδξαπιηθόο: κνύθα ε δνπιεηά 

Mεραληθόο απηνθηλήησλ: ζην ξειαληί... 

Έκπνξνο ραιηώλ: ράιηα 

Κνκκσηήο: ηξίρεο 

Φηιηθαηδήο: ςηινπξάγκαηα 

Νεθξνζάθηεο: ςόθηα πξάγκαηα 

Ο απέλαληη λεθξνζάθηεο: κεγάιε λέθξα 

Tππνγξάθνο: νύηε θύιιν 

Εζείο μέξεηε ηη ζεκαίλνπλ ηα αξρηθά 

ΔΝΤ; Αλ όρη, ήξζε ε ζηηγκή λα κάζεηε! 

ΓΝΣ = 

 – Γίλε Να Σξώκε 

– Γηεζλήο Ννκηζκαηηθόο Σξακπνύθνο 

 – Γηαζέηνπκε Νέεο Σξαγσδίεο 

– Γί Νε Σνπ 
– Γηεζλήο Νόκηκνο Σνθνγιύθνο 

 – Γηαζέησ Νενζθακκέλν Σάθν! 

– Γνύιεπε Νεζηηθόο Σνκάξη 
 – Γίρσο Να Σξώηε 

– Γαλείδνπκε-Νεζηεύεηε-Σδνγάξνπλ 

– Γίαηηα Νέα Σξνκεξή 

– Γηο ηδ Νόνπ Σδόνπθ (δελ είλαη παξακύζη) 
– Γεηλά Νέαο Σάμεο 

 – Γένο Νύρηα Σξόκνο 

 – Γεκηνπξγνύκε Νεόπησρνπο Σαρύηαηα 
–Γηάιπζε-Ναπάγην-Σξόκνο 

– Γνινθόλνη-Νεθξνζάθηεο-Σπκβσξύρνη 

– Γαλεηζηείηε, Νεζηέςηε, Σειεηώζαηε! 
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Καη κεξηθέο ηδέεο γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηελ θξίζε. 

O Billy, πήγε ζην Σέμαο θαη αγόξαζε από έλαλ αγξόηε έλα γάηδα-
ξν, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 100 δνιαξίσλ. Ο αγξόηεο ζπκθώλεζε 

λα ηνπ ηνλ παξαδώζεη ηελ άιιε κέξα.  
Σελ επόκελε κέξα ν αγξόηεο ηνπ είπε: «πγγλώκε αιιά έρσ 

άζρεκα λέα, ν γάηδαξνο ςόθεζε». 

 Ο   Billy   απάληεζε:   «Γελ πεηξάδεη. Γώζε κνπ ηα ιεθηά κνπ πί- 

ζσ».  

 Ο αγξόηεο ηνπ ιέεη: «Γελ κπνξώ λα  ην θάλσ, γηαηί  ήδε  ηα  έρσ 

 μνδέςεη».  
Ο Billy είπε: «Δληάμεη, ηόηε δώζε κνπ ηνλ λεθξό γάηδαξν».  

Ο αγξόηεο ξώηεζε: «Ση ζα ηνλ θάλεηο ;» θαη ν Billy απάληεζε: 

«Θα ηνλ βάισ ζε ινηαξία».  

Ο αγξόηεο παξαηήξεζε κε κηα δόζε εηξσλείαο: «Απνθιείεηαη λα 
βγάιεηο ζε ινηαξία ην ςόθην γάηδαξν» θαη ν Billy απάληεζε: 

«Φπζηθά θαη κπνξώ, απιώο δε ζα πσ ζε θαλέλαλ όηη είλαη ςό-

θηνο».  
Έλα κήλα αξγόηεξα ν αγξόηεο βξέζεθε μαλά κε ηνλ Billy θαη ηνλ 

ξώηεζε: «Ση έγηλε κε ηνλ ςόθην γάηδαξν;»  

Ο Billy απάληεζε: «Σνλ έβγαια ζε ινηαξία θαη πνύιεζα 500 ια-

ρλνύο, πξνο 2 δνιάξηα ηνλ έλα θαη έηζη θέξδηζα 998 δνιάξηα».  
Ο αγξόηεο ξώηεζε: «Καιά θαλέλαο δελ παξαπνλέζεθε;»  

θαη ν Billy απαληάεη: «Μόλν ν ηύπνο πνπ ηνλ θέξδηζε θαη γηα λα 

κελ θσλάδεη ηνπ έδσζα πίζσ ηα δύν δνιάξηα».  

Ο Billy πιένλ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Goldman Sachs. 

    Δπηκέιεηα: Θαλάζεο Γέιηνο (Γ Γπκλαζίνπ)  Μάξηνο Οξόδη θαη Λώξα Σάζζε (Β’ Γπκλαζίνπ) 

Κάπου στα βόρεια προάστια 

ένας καλοντυμένος κύριος περ-

πατάει αμέριμνος τη νύχτα... 

Ξαφνικά, πίσω από ένα δέντρο 

πετάγεται ένας μασκοφορεμέ-

νος, του κολλάει ένα πιστόλι 

στα πλευρά και του ψιθυρίζει: 

-Σα λεφτά σου και γρήγορα... 

-Μα τι λες; αντιδράει ο κύριος. 

Ξέρεις ποιός είμαι εγώ; Εγώ εί-

μαι ο Σάδε Σαδόπουλος, Βου-

λευτής και πρώην Τπουργός< 

-Ε, τότε αλλάζει, λέει ο μασκο-

φορεμένος, τα λεφτά ΜΟΤ και 

γρήγορα!!! 

Σε μια συνάντηση του Παπανδρέου με τον πρωθυπουργό της Ελβετίας, ο Παπανδρέου συ-

στήνει τους υπουργούς του: 

- Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Εργασίας, Υγείας, Παιδείας, Οικονομίας κλπ. 

Έρχεται η σειρά του Ελβετού, που συστήνει αντίστοιχα: 

- Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Εργασίας, Υγείας, Ναυτιλίας... 

Κρυφογελάει ο Παπανδρέου. Σου λέει ο Ελβετός: 

- Γιατί γελάτε; 

- Μα έχετε υπουργό Ναυτιλίας, ενώ δεν έχετε θάλασσα; 

- Όταν μου παρουσίασες τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Υγείας, Παιδείας και Οικονομίας, 

εγώ γέλασα; 



Διήγημα της Αργυρώς Βώβου, Α΄ Λυκείου 
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 Ο κόσμος περίμενε ανυπόμονα. Οι δημοσιογράφοι και οι κάμεραμαν που είχαν συγκε-

ντρωθεί έξω από το εργαστήριο ήταν αμέτρητοι. Είχε φτάσει η στιγμή: Η στιγμή που όλοι 

περίμεναν.  

 Όλα ξεκίνησαν μερικούς  μήνες πριν, όταν ένας νεαρός επιστήμονας, ο Faraday, ισχυρίστη-

κε ενθουσιασμένος στο συνέδριο επιστημόνων το αδύνατο. Ο Ελληνοκαναδός επιστήμονας, 

όσο παράξενο και να σας ακούγεται, μίλησε μπροστά σε εκατοντάδες επιστήμονες για τη 

νέα του εφεύρεση. Μια χρονομηχανή. Ναι καλά ακούσατε φίλοι μου. Μια χρονομηχανή! 

Ένα μηχάνημα που με το πάτημα ενός κουμπιού σε μεταφέρει στο παρελθόν και το μέλλον. 

Σον αποκάλεσαν τρελό. Μα και βέβαια θα έπρεπε να ήταν θεοπάλαβος! Μέχρι τότε κανέ-

νας δεν το είχε καταφέρει: αυτό ήταν εντελώς ανέφικτο! 

 Ήταν πλέον τέλη του 20ου αιώνα, και όλοι ήξεραν πως το να πραγματοποιηθεί μια μεταφο-

ρά στο μέλλον ή στο παρελθόν ήταν κάτι αδύνατο. Όταν όμως ο Faraday εμφανίστηκε μια 

μέρα με δεκάδες αντίτυπα  εφημερίδων που είχαν ως πρώτο θέμα το θάνατο της βασίλισσας 

της Αγγλίας (η οποία όντως απεβίωσε ένα μήνα αργότερα), άφησε τους συναδέλφους του 

να τον κοιτούν μοχθηρά και με φθόνο. Ο κόσμος δεν άργησε να ξεσηκωθεί και τα μέσα μα-

ζικής ενημέρωσης να διψούν για πληροφορίες και να κοιτούν τον Faraday με αδηφάγα βλέμ-

ματα σε κάθε του δήλωση. Ο Faraday πάντα τους μιλούσε υπομονετικά και με πραότητα, μα 

ποτέ δεν τους άφηνε να κατανοήσουν το πραγματικό του σχέδιο. Μέχρι που εκείνος τους το 

αποκάλυψε: Ο Faraday επρόκειτο να ταξιδέψει ολομόναχος με προορισμό τα μέσα του 21ου 

αιώνα. Και σήμερα είχε έρθει η ώρα να το κάνει!  

 Ήταν έτοιμος τώρα. Εξήγησε στους βοηθούς του τι έπρεπε να κάνουν και έδωσε στους 

έμπιστούς του ένα γράμμα, που ζήτησε να ανοιχθεί σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά 

και δεν τα κατάφερνε. Ο Faraday μπήκε στο πολύχρωμο κλειστοφοβικό κουτί σκεπτόμενος 

ότι θύμιζε φέρετρο. Αμέσως έδιωξε αυτήν τη  μακάβρια σκέψη μακριά. Με χέρια που 

έτρεμαν πληκτρολόγησε τον αριθμό 2050. Μια βοή ατελείωτη και σκοτάδι. κοτάδι γιατί ο 

Faraday φοβόταν να ανοίξει τα μάτια του. Σα άνοιξε μόνο μια φορά και έμεινε σοκαρισμέ-

νος από το θέαμα χιλιάδων γεγονότων να στροβιλίζουν στη δίνη του χρόνου. Κατάφερε να 

διακρίνει παράξενες εικόνες όπως ένα αεροπλάνο να διαπερνάει δύο ψηλά κτήρια, εκρήξεις, 

φωτιά, πετρέλαιο και χρήμα. Πολύ χρήμα! Μέχρι που επιτέλους αυτό το ταξίδι έφτασε στο 

τέλος του. 
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 Διστακτικά άνοιξε το πορτάκι έτοιμος να ανασάνει φρέσκο αέρα του μέλλοντος. Αντί για 

την φρεσκάδα που περίμενε όμως, ένιωσε να πνίγεται! Ο αέρας ήταν τόσο αποπνικτικός 

που η αντίδρασή του ήταν αμέσως να κλειδαμπαρωθεί μέσα στη μηχανή του χρόνου εισπνέ-

οντας μέχρι και το τελευταίο ίχνος οξυγόνου. Σην τελευταία ικμάδα ζωής από τον κόσμο 

τον δικό του. Σον κόσμο τον παλιό. Σον κόσμο που άφησε. Γιατί - πολύ λυπάμαι που θα πρέ-

πει να σας το πω αυτό - αλλά ο κόσμος που άφησε και ο κόσμος που βρήκε δεν είχαν καμιά 

ομοιότητα. το δικό του παρόν, ο ουρανός ήταν ακόμη γαλάζιος και οι ακτίνες του ήλιου χά-

ριζαν μια γλυκιά θέρμη. Σην χρονιά που βρισκόταν όμως τώρα, στη γη ο ουρανός ήταν περι-

τριγυρισμένος από γκρίζα αφιλόξενα σύννεφα και οι λιγοστές ακτίνες του ήλιου σου τσου-

ρουφλίζαν το δέρμα. το κόσμο που άφησε, οι άνθρωποι δεν αποκτούσαν τόσο εύκολα το 

δικαίωμα του να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, όμως ακόμα δεν ένιωθαν απειλή 

και ένιωθαν ελεύθεροι. το κόσμο που βρήκε όλοι οι άνθρωποι είχαν, υποτίθεται, τα παρα-

πάνω δικαιώματα, όμως σκέφτονταν με ένα τρόπο φτηνό που αηδίαζε το Faraday. Οι 

άνθρωποι, σκέφτηκε, νόμιζαν πως ήταν ελεύθεροι, αλλά ήταν δούλοι. Άφησε ένα κόσμο με 

σεβασμό, αυθεντικότητα, τέχνη, υποστήριξη, αλληλεγγύη, και αγάπη, για ένα κόσμο γεμά-

το ψέματα, δυστυχία και εκμετάλλευση. 

 Γρήγορα, χάρη στην εμπορευματοποίηση, την εκμετάλλευση και τη διαφήμιση ο Faraday 

έγινε ο ίδιος ο διασημότερος άνθρωπος. Οι άνθρωποι γύρω του φυσικά είχαν αρχίσει να ζη-

λεύουν. Άλλοι τον χλεύαζαν. ιγά-σιγά ο κόσμος έπαψε να τον πιστεύει. Οι άνθρωποι τον 

πίεζαν, έγιναν απαιτητικοί και του ζητούσαν να τους στείλει στο παρελθόν ή στο μέλλον. 

«Μόνο έτσι θα σε πιστέψουμε!!!», του έλεγαν καθημερινά. Ο Faraday όμως δεν το αρνιόταν: 

«Τπόσχομαι να σας στείλω όλους σας στο παρελθόν, αρκεί να έχετε υπομονή.» Έτσι λοιπόν 

περίμεναν. 

 Ο Faraday ξόδεψε τρία ανυπόφορα χρόνια σε αυτήν τη πραγματικότητα που καθημερινά 

χειροτέρευε. Όταν τελικά έφτασε η ώρα, έφτιαξε μια μηχανή τόσο μεγάλη, ώστε να τους 

χωράει όλους. Αφού μπήκαν όλοι οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το τεράστιο μηχάνημα, ο Fara-

day χαμογελώντας τράβηξε τον μοχλό και έστειλε όλους τους ανθρώπους 70 χρόνια πίσω. 

Όταν σιγουρεύτηκε πως οι άνθρωποι έφτασαν στον προορισμό τους, κατάστρεψε την μηχα-

νή έτσι ώστε να μην καταφέρουν να ξαναγυρίσουν πίσω. 

 Δυστυχώς το τι συνέβη όταν οι άνθρωποι έφτασαν στο παρελθόν δεν είμαι σε θέση να σας 

το διηγηθώ, διότι είμαι εγώ ο ίδιος ο Faraday που σας διηγούμαι όλα αυτά και, όπως καταλα-

βαίνετε, η γνώση μου σταματάει στο σημείο που τράβηξα εγώ ο ίδιος τον μοχλό και αμέσως 

μετά έσπασα το ίδιο μου το δημιούργημα, 

γιατί πιστεύω πως αξίζει στους ανθρώπους 

μια δεύτερη ευκαιρία για να διορθώσουν τα 

λάθη τους. Μπορεί βέβαια, η μοναξιά να με 

κατατρώει αφού είμαι ολομόναχος σε ένα - 

στην κυριολεξία - αφιλόξενο περιβάλλον, 

μα αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όσα γρά-

φω τώρα σκοπεύω να τα στείλω στο μακρύ 

παρελθόν μου μέσα σε κάποιο φάκελο, α-

φού αυτή θα είναι και η επιστολή που αρχι-

κά έδωσα στους έμπιστους μου και τους 

ζήτησα να διαβαστεί σε περίπτωση που δεν 

γύριζα ποτέ. Και όντως δεν θα γυρίσω πο-

τέ< 
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      «Μέζα ζηελ απεξαληνζύλε ηνπ θόζκνπ κε ην θσο θαη ην ζθνηάδη ηνπ, κε ηηο λίθεο θαη ηηο ήηηεο ηνπ, 

ππάξρεη κηα θσηηά πνπ θαίεη αθόκε θαη ζηελ πην κεγάιε λύρηα.. Δίλαη ην ζρνιείν καο, ε δηθή καο ρώξα, 

πνπ είλαη γεκάηε από κηθξέο ρώξεο – καζεηέο. Ο θαζέλαο καο βάδεη ην δηθό ηνπ μπιαξάθη ζηε θσηηά 

κηθξό, κεγάιν, ίζην ή ζηξαβό γηα λάλαη πάληα δσληαλή ε θιόγα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ θνηλνύ ζηόρνπ, ηνπ 

ζεβαζκνύ, ηεο αγάπεο. Καη ε θάζε ρώξα – καζεηήο ή θαζεγεηήο ληώζνπλ ραξά γηαηί ε θιόγα ηνλ δεζηαί-
λεη, ηνλ ηξέθεη, ηνλ θάλεη λα ειπίδεη θαη λα αγσλίδεηαη γηα πεξηζζόηεξν θσο. Έηζη, ηα ρέξηα καο θξαηηνύ-

ληαη γεξά κεηαμύ ηνπο θαη πεξπαηάκε καδί ζηα εύθνια θαη ηα δύζθνια πάληα κε ηνλ ήιην αξρεγό.» 

                                                                            Ξέληα Φαξξνύ, θαζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο 

 

   πιινγηθόηεηα, αιιειεγγύε, δεκηνπξγηθόηεηα, αγάπε θαη ζεβαζκόο είλαη νη αμίεο θαη ζηάζεηο πνπ επηδηώθνπκε λα 

αλαπηύμνπκε ζην ζρνιείν καο, δεκηνπξγώληαο κηα ζρνιηθή θνηλόηεηα κε πινύζηα ζρνιηθή δσή πνπ θάλεη πξάμε απηέο 

ηηο αμίεο. 

   Κνηλσλία, πεξηβάιινλ, ηέρλεο θαη γξάκκαηα είλαη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δίλνπκε πξνηεξαηόηεηα. Πξνζπαζνύκε λα 

θαιιηεξγήζνπκε ηηο επαηζζεζίεο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ηνπο ηνκείο απηνύο, αιιά θαη λα ηνπο βνεζήζνπ-

κε λα πηνζεηήζνπλ κηα ελεξγεηηθή ζηάζε δσήο.  

   Με άιια ιόγηα, ζην ζρνιείν καο, κέζα από ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη κέζα από ηηο πνιηηη-

ζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πξνζπαζνύκε λα πξνσζήζνπκε όρη κόλν ηε γλσζηηθή αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή 

πξόνδν ησλ καζεηώλ. Καη πξάγκαηη, είλαη πνιινί νη καζεηέο, νη γνλείο, ηα κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο πνπ αγθαιηά-

δνπλ ηελ πξνζπάζεηά καο απηή. Έηζη θέηνο πινπνηήζακε ηα εμήο πξνγξάκκαηα:  

 

Α. Δθπαίδεπζε αιινδαπώλ θαη παιηλλνζηνύλησλ καζεηώλ 

 πκκεηέρνπκε ζην πξόγξακκα «Δθπαίδεπζε αιινδαπώλ θαη παιηλλνζηνύλησλ καζεηώλ» πνπ πινπνηεί ην Αξηζηνηέ-

ιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Σν πξόγξακκα είλαη ηξηεηέο θαη πεξηιακβάλεη: εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζε καζεηέο, 

επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ, δξάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο ζην ζρνιείν θαη πξν-

γξάκκαηα ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηώλ. 

 

Β. Πξόγξακκα Απηναμηνιόγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

 Οη θαζεγεηέο απνθάζηζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πηινηηθό πξόγξακκα απηναμηνιόγεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Ζ 

ζπκκεηνρή ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζην  πξόγξακκα απηό είλαη πξναηξεηηθή θαη έρεη ζηόρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ 

ζρνιείνπ κέζα από ηελ ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο.  

 

Γ. Πνιηηηζηηθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα  

 ην ζρνιείν καο ελζαξξύλνπκε ηδηαίηεξα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε πνιηηηζηηθά θαη πεξηβαιινληηθά πξναηξεηηθά 

πξνγξάκκαηα. Πηζηεύνπκε όηη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα νη καζεηέο δεκηνπξγνύλ, ζπλεξγάδνληαη, επη-

θνηλσλνύλ, αλαπηύζζνπλ ηα ηαιέληα ηνπο, καζαίλνπλ κε επράξηζην ηξόπν, αγαπνύλ ην ζρνιείν. Φέηνο πξαγκαηνπνηή-

ζεθαλ ηα εμήο πξνγξάκκαηα κε ηηο αληίζηνηρεο νκάδεο καζεηώλ: 

Πεξηβαιινληηθή Οκάδα, κε ππεύζπλεο ηηο θ. Λίδα Καξαθαζίδνπ θαη Νηόξα Αγάζνπ 

ύγρξνλνο Υνξόο Λπθείνπ – Γπκλαζίνπ, κε ππεύζπλε ηελ θ. Ξέληα Φαξξνύ 

Δθεκεξίδα «νβαξόηεο Μεδέλ», κε ππεύζπλνπο ηνπο θ. Ν. Σζελέ θαη Ν.Σειηγάδα 

Οκάδα Βηβιηνζήθεο, κε ππεύζπλε ηελ θ. Άλλπ Κέθε 

Πνιηηηζηηθό Πξόγξακκα «Ο θόζκνο ηεο δηαθνξάο είλαη ν θόζκνο ηεο Οκνξθηάο», κε ππεύζπλε ηελ θ. Λίδα Καξα-

θαζίδνπ  

Λνγνηερληθό Δξγαζηήξην κε ππεύζπλεο ηηο θ. Νάληηα Σζελέ θαη Νηόξα Σδνπβάξα 

 Σα Ξσθιήζηα ηνπ Απιώλα, κε ππεύζπλε ηελ θ. Πέλλπ Γηαλλόγθσλα 

 Με αθεηεξία ηα πξνγξάκκαηα απηά, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη κε άιια ζρνιεία κέζα από ηε ζπκκε-

ηνρή ηνπο ζε δίθηπα/ζπκπξάμεηο (ζπκκεηνρή ζε 4 Γίθηπα). Παξαθνινπζνύλ εληόο θαη εθηόο ζρνιείνπ ζεκηλάξηα θαη 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζε εκεξίδεο δηάρπζεο θαιώλ πξαθηηθώλ θαη θεζηηβάι. 
Οξγαλώλνπλ ζην ζρνιείν εθδειώζεηο θαη δξάζεηο. πκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο ζε ηνπηθό επίπεδν. πκκεηέρνπλ ζε πεξη-

πάηνπο θαη πνιπήκεξεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο (π.ρ. ζε Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο). πλεξγάδνληαη κε 

εηδηθνύο θαη θνξείο (π.ρ. Τπεύζπλνη Πνιηηηζηηθώλ, ζεαηξνπαηδαγσγνί, Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε). 

 

  M’ απηά «ηα κηθξά θαη κεγάια μπιαξάθηα» είλαη πνπ πξνζπαζήζακε γηα άιιε κηα ρξνληά, θέηνο, λα αλάςνπκε θιν-

γίηζεο πνπ ζα καο δεζηαίλνπλ θαη ζα καο θέγγνπλ ώζηε λα πεξπαηάκε … 

Νάληηα Σζελέ, Γηεπζύληξηα 1νπ Γπκλαζίνπ 

Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ 

Να πηγαίνω στο σχολειό  …  
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«Η ζεκεξηλή γηνξηή δελ ζηέιλεη απιά έλα κή-

λπκα θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ θαη ηεο μελνθνβί-

αο. Πεξηγξάθεη ηνλ θόζκν ηεο δηαθνξάο, πνπ 

είλαη ν θόζκνο ηεο νκνξθηάο. Θέινπκε έλα 

ζρνιείν δσληαλό θύηηαξν ηεο θνηλσλίαο, κία 

κεγάιε αγθαιηά γηα όια ηα παηδηά, ρσξίο ε-

μαηξέζεηο θαη δηαθξίζεηο. Εζείο ζην 1ν Γπκλά-

ζην Απιώλα ην απνδεηθλύεηε …».  

Απηά είλαη θάπνηα από ηα ιόγηα ηεο αλαπιεξώηξηαο 

ππνπξγνύ Παηδείαο, Φώθεο Γελλεκαηά πνπ παξα-

θνινύζεζε ηε ρξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή ηνπ ζρν-

ιείνπ καο, κηα  γηνξηή πνπ μερώξηζε γηα ην θέθη, ηε 

δσληάληα, ηνλ απζνξκεηηζκό θαη ηε δεζηαζηά ηεο.   

 

Αιβαλία, Ηλδία θαη Παθηζηάλ, Γαιιία, Ηηαιία, Αγ-

γιία θαη Γεξκαλία ήηαλ νη ρώξεο ζηηο νπνίεο καο 

ηαμίδεςαλ νη ζπκκαζεηέο καο πνπ θαηάγνληαη από 

ηηο πεξηνρέο απηέο ή πνπ καζαίλνπλ ηηο γιώζζεο 

ησλ ρσξώλ απηώλ. Με έζηκα θαη παξαδόζεηο, κνπ-

ζηθή, εηθόλεο θαη γεύζεηο από όιεο απηέο ηηο παηξί-

δεο, δήζακε όινη καο κία θνηλή γηνξηή. Οη καζεηέο 

είραλ εηνηκάζεη θηικάθηα γηα ηηο ρώξεο ηνπο, ζηα 

νπνία παξνπζίαδαλ ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο ή πξσην-

ρξνληάηηθεο παξαδόζεηο ηνπο. Μαο ηξαγνύδεζαλ 

ηξαγνύδηα, καο κίιεζαλ γηα ηα έζηκά ηνπο θαη καο 

θέξαζαλ ζηνλ πινύζην κπνπθέ κε πνιπεζληθά εδέ-

ζκαηα πνπ είραλ καγεηξέςεη νη ίδηνη. ια απηά 

έγηλαλ κε πξσηνβνπιία ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηέ-

ρνπλ ζην πνιηηηζηηθό πξόγξακκα «Ο θόζκνο ηεο 

δηαθνξάο είλαη ν θόζκνο ηεο νκνξθηάο», κε ππεύζπ-

λε ηελ θ. Λίδα Καξαθαζίδνπ, θαη κε ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ θαζεγεηώλ μέλσλ γισζζώλ θαη 

ζρεδόλ όισλ ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ. 

 Αθόκε, νη καζεηέο ηεο πεξηβαιινληηθήο είραλ 

«ζηήζεη»  παδάξη κε κεηαρεηξηζκέλα αληηθείκελα, 

αιιά θαη πξάγκαηα θαηαζθεπαζκέλα κε απιά πιηθά 

από ηνπο ίδηνπο, γηα λα καο πεξάζνπλ ην κήλπκα όηη 

ζηνπο δύζθνινπο θαηξνύο πνπ δνύκε κπνξνύκε, κε 

ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηά καο, λα μαλα-

δώζνπκε αμία ζε πξάγκαηα πνπ ζεσξνύκε άρξεζηα. 

Έηζη κεηώλνπκε όζν κπνξνύκε ην θόζηνο ηεο θαζε-

κεξηλόηεηαο, πξνζηαηεύνληαο, παξάιιεια, ην πεξη-

βάιινλ. 

 ην δεύηεξν κέξνο ηεο γηνξηήο, γειάζακε αιιά θαη 

πξνβιεκαηηζηήθακε κε ην ζεαηξηθό  ζθεηο  ησλ κα-

ζεηώλ ηνπ Λπθείνπ, κηα ζάηηξα ησλ πξνγξακκάησλ 

ηεο ηειεόξαζεο πνπ πξνβάιινπλ ηε βία θαη εμεπηε-

ιίδνπλ ηνπο αλζξώπνπο.  

Σν ηαμίδη καο ζηνλ θόζκν ζπλερίζηεθε κε κία ζηά-

ζε ζην καθξηλό καο Βηεηλάκ, γηα λα κάζνπκε ηα λέα 

ηνπ Trieu, ηνπ παηδηνύ πνπ έρνπκε πηνζεηήζεη κε 

ηελ ActionAid. Δπόκελε ζηάζε ήηαλ ε Αξγεληηλή, 

όηαλ νη καζεηέο ηνπ Λπθείνπ ρόξεςαλ έλα αξγεληί-

ληθν ηάλγθν πξνβάιινληαο ηε ραξά ηεο δσήο θαη ηε 

δύλακε ηνπ πάζνπο. Ζ γηνξηή καο έθιεηζε κε δά-

θξπα ζπγθίλεζεο θαη έλα κήλπκα ραξάο θαη αηζην-

δνμίαο, όηαλ ε θπξία Ξέληα Φαξξνύ, ε θαζεγήηξηα 

Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Λπθείνπ, ρόξεςε κε ηνλ ζπκ-

καζεηή καο Θσκά Μαληδηνύξα, πνπ άθεζε ην «πη» 

ηνπ γηα λα ρνξέςεη βαιο, δείρλνληάο καο όηη όινη 

κπνξνύκε λα ηα θαηαθέξνπκε, αλ ην πηζηέςνπκε 

θαη ην παιέςνπκε.  

ηε δηπιάλε ζειίδα ζάο παξαζέηνπκε ην δειηίνπ 

ηύπνπ πνπ «αθηέξσζε» ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζην 

ζρνιείν καο. 

 

Γήκεηξα Νηθνιαΐδε, Βαζηιηθή Ράδνπ (Γ2) 
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«Η ζεκεξηλή εθδήιωζε δελ ζηέιλεη  απιά έλα κήλπκα θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ θαη ηεο μελνθνβίαο. Πεξηγξάθεη 

έλαλ άιιν θόζκν, ηνλ θόζκν ηεο δηαθνξάο πνπ είλαη ν θόζκνο ηεο νκνξθηάο», αλέθεξε ε θπξία Γεννηματά. 

«Μέζα από ηνλ πνιηηηζκό αλαδεηθλύνπκε ην δηαθνξεηηθό θαη ζπλζέηνπκε κηα θνηλωλία πνπ πεγαίλεη κπξν-

ζηά κε ζεβαζκό, κε Χξώκαηα θαη αξώκαηα ζηνπ θόζκνπ ηηο παηξίδεο», όπωο αθξηβώο είλαη θαη ν ηίηινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζπκκεηέρνπλ ηα παηδηά ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Απιώλα», ηόληζε ε Αλαπιεξώηξηα Υπνπξγόο 

Παηδείαο θαη ζπκπιήξσζε: 

«Θέινπκε ην ζρνιείν  δωληαλό θύηηαξν, κηα κεγάιε αγθαιηά πνπ ρωξάεη όια ηα παηδηά, ρωξίο εμαηξέζεηο 

θαη δηαθξίζεηο. Τν απνδεηθλύεηε εζείο ζην 1ν Γπκλάζην Απιώλα κε ηε δνπιεηά ζαο θαη κε απηή ηε ζαπκάζηα 

γηνξηή». 

Δελτίο Τύποσ                                             
23/12/2010 

Με κνπζηθέο, έζηκα, γεύζεηο, 

εηθόλεο  από όιε ηε Διιάδα, 

αιιά θαη άιιεο ρώξεο ηνπ 

θόζκνπ  γηόξηαζε ηα Φξη-

ζηνύγελλα ην 1ν Γπκλάζην 

Απιώλα. 

 Σηελ εθδήισζε πνπ είρε σο 

ζηόρν λα  πξνβιεζεί  ην κή-

λπκα όηη ε δηαθνξεηηθόηεηα 

ησλ αλζξώπσλ είλαη ε νκνξ-

θηά ηεο δσήο, παξαβξέζεθε 

ε Αλαπιεξώηξηα Υπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Φώφη Γεννηματά. 

Γηα δεύηεξε ρξνληά θέηνο, ζην ζρνιείν καο, 

κηα νκάδα καζεηώλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο 

θ. Λίδαο Καξαθαζίδνπ αζρνιεζήθακε κε ηε 

δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηελ απνδνρή ηεο. Οη 

ζηόρνη ηνπ θεηηλνύ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: 

Να δηεξεπλήζνπκε αλ ε πεξζηλή καο πα-

ξνπζία θαη νη παξεκβάζεηο καο είραλ θά-

πνηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε ζρνιηθή 

δσή.  

Να γλσξίζνπκε ηα «Αλζξώπηλα Γηθαηώ-

καηα» θαη ηα «Γηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ».  

Να γλσξίζνπκε άιινπο πνιηηηζκνύο. 

Αζρνιεζήθακε, ινηπόλ, κε πνιιά ζέκαηα 

θαη κέζα από πνιινύο δξόκνπο. Οη πην ζε-

καληηθέο ζηηγκέο, όκσο, ηεο  δνπιεηάο καο 

θέηνο ήηαλ νη παξαθάησ: 

Ζ ζπκκεηνρή καο ζην Φεζηηβάι Γηαθνξε-

ηηθόηεηαο ζην Γθάδη. Σν  άββαην  30 
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Οθησβξίνπ 2010, ζην Φεζηηβάι είρακε ηελ επθαηξία λα 
δνύκε θαη λα θάλνπκε πνιιά θαη δηάθνξα, νξηζκέλα από 

ηα νπνία ήηαλ πξσηόγλσξα γηα όινπο καο. Έηζη: 

- Περιηγηθήκαμε ζηην έκθεζη οργανώζεφν ποσ αζτο-

ινύληαη κε ηέηνηα δεηήκαηα, όπσο γηα παξάδεηγκα ε ΑΡ-

Η, ν πλήγνξνο ηνπ Παηδηνύ, ε Γ.Γ.Ν. Γεληάο θιπ.. 

- Ζσμώζαμε υφμί με ζσνηαγές από διαθορεηικές τώρες 

ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ηνπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ 

Μνπζείνπ «Μηα ίδηα αιιά δηαθνξεηηθή ζπληαγή». 

- Ζφγραθίζαμε μπαλόνια με μηνύμαηα σπέρ ηης Διαθο-

ξεηηθόηεηαο. 

- Είδαμε ηαινίες μικρού μήκοσς. 

- Γνφρίζαμε ηο Μοσζείο Αθής ηοσ Φάροσ Τσθλών. 
- Πήραμε μέρος ζηο άθλημα «Boccia» ησλ Παξανιπκπη-

αθώλ Αγώλσλ. 

Ζ ελαζρόιεζή καο κε ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα θαη 

ηα Γηθαηώκαηα  ηνπ Παηδηνύ. Με ζπδεηήζεηο αιιά θαη 
πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ηαηλίεο, δηαδξαζηηθά δηαδη-

θηπαθά παηρλίδηα θαη άιιεο, πνπ αληιήζακε από ην εθ-

παηδεπηηθό πιηθό ηεο «Γηεζλνύο Ακλεζηίαο», αζρνιεζή-

θακε, θπξίσο κε ηα εμήο ζέκαηα: 
Πνηα δηθαηώκαηα γλσξίδνπκε (δηθαίσκα ζηελ παηδεία, 

πγεία, ειεύζεξν ρξόλν, ειεύζεξε έθθξαζε, αμηνπξεπή 

δηαβίσζε θιπ). 

Ση ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηελ Διιάδα θαη δηεζλώο 
(θαηαπαηήζεηο δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ, θηώρεηα, πόιε-

κνο, παηδηθή εξγαζία, θαθνπνίεζε θιπ). Καη ηη  ζα έπξεπε 

λα ζπκβαίλεη κειεηώληαο ηελ «Κάξηα ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Παηδηνύ». 

 

νη ίδηνη γηα ηελ εμέιημε! Έηζη αιιάμακε ζέζε κε ηνπο 

εζνπνηνύο, παίμακε εκείο ηνπο ξόινπο ησλ θαηαπηεζκέ-

λσλ εξώσλ, π.ρ. ηνπ αδηθεκέλνπ κεηαλάζηε, θαη πξνζπα-

ζνύζακε λα βνεζήζνπκε απηνύο ήξσεο λα μεθύγνπλ από 

ηελ θαηαπίεζε θαη ηελ αδξάλεηα. Ήηαλ δύζθνιν, αιιά 
γνεηεπηηθό. Νηώζακε πόζν δύζθνιν είλαη λα αιιάμεηο ηα 

πξάγκαηα όηαλ είζαη παζεηηθόο. Πξέπεη λα ΔΝΔΡΓΖ-

ΔΗ, πξέπεη λα αθνπζηεί ε θσλή ζνπ. 

Ζ πξνεηνηκαζία ελόο ζεαηξηθνύ ζηηγκηόηππνπ κε ζέκα 
ηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό  (Bullying). Ζ άζθεζε βίαο από 

καζεηέο ζε καζεηέο είλαη έλα πξόβιεκα  πνπ πάληα καο 

απαζρνιεί. Απνθαζίζακε, ινηπόλ, λα δνθηκάζνπκε ηερλη-

θέο πνπ είρακε κάζεη, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα δηθό 

καο ζεαηξνπαηδαγσγηθό πξόγξακκα θαη λα ην παξνπζηά-

ζνπκε εκείο ζηνπο ζπκκαζεηέο καο! 

 

Οκάδα δηαθνξεηηθόηεηαο 

Ζ γηνξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο. 
Ζ γηνξηή απηή ήηαλ γηα καο κηα επθαηξία λα γλσξίζνπκε 

ηα έζηκα ησλ θίισλ καο πνπ ήξζαλ από άιιεο παηξίδεο, 

λα ηξαγνπδήζνπκε καδί ηα ηξαγνύδηα ηνπο / καο, λα δνθη-

κάζνπκε ιηρνπδηέο από ηηο θνπδίλεο ηνπο, λα δσγξαθίζνπ-
κε όινη καδί, λα επρεζνύκε ζε δηάθνξεο γιώζζεο … Πέ-

ζακε ινηπόλ κε ηα κνύηξα ζηε δνπιεηά αλαδεηώληαο 

«Υξώκαηα θαη αξώκαηα ζηνπ θόζκνπ ηηο παηξίδεο», όπσο 

ήηαλ θαη ν ηίηινο ηεο εθδήισζήο καο. Σν απνηέιεζκα ηνπ 

θόπνπ καο; Έλα απίζηεπην, πξσηόγλσξν γιέληη! Υνξόο, 

ηξαγνύδη, θαγεηά, γιπθά, θάιαληα, θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ΟΛΟΗ !!! Καζεγεηέο, καζεηέο, γνλείο … Αθόκε θαη ε Αλ. 

Τπνπξγόο Παηδείαο Φώθε Γελλεκαηά πνπ καο επηζθέθηε-

θε! 

Ζ επίζθεςε ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Παηδηνύ ζην ζρνιείν 

καο. Ο θ. Μόζρνο καο ξώηεζε γηα ηα πξνβιήκαηά καο θαη 

γεληθόηεξα ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα καο γηα ηα ζέκαηα πνπ 

καο απαζρνινύλ. Ήηαλ πνιύ θηιηθόο καδί καο θαη καο 

παξόηξπλε λα γίλνπκε ελεξγά κέιε ηεο Οκάδαο ησλ Δθή-

βσλ, πνπ ζπλεξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά κε ηνλ πλήγνξν ηνπ 

Παηδηνύ θαη άιινπο θνξείο, όπσο ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

Ζ ζπκκεηνρή καο ζην ζεαηξνπαηδαγσγηθό πξόγξακκα 

κε ηίηιν «θελέο Καζεκεξηλήο Βίαο». Μηα νκάδα από 

εζνπνηνύο θαη παηδαγσγνύο ήξζε ζην ζρνιείν καο, γηα λα 

καο παξνπζηάζεη έλα ζεαηξηθό ζηηγκηόηππν θαη, ην θπξηό-
ηεξν, γηα λα καο ζπξώμεη ζηνλ πξνβιεκαηηζκό θαη ηε 

δξάζε. Ήηαλ θη απηή κηα πξσηόγλσξε δηαδηθαζία γηα καο. 

Παξαθνινπζήζακε έλα ζηηγκηόηππν από ηελ θαζεκεξηλό-

ηεηα   θαη   κεηά   θιεζήθακε   λα     απνθαζίζνπκε   εκείο  
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Απνινγηζκόο Πεξηβαιινληηθήο Οκάδαο 

Γηα άιιε κία ρξνληά δεκηνπξγήζακε κηα δπλακηθή πεξη-

βαιινληηθή νκάδα ζην ζρνιείν καο, ζηελ νπνία ζπκκεηεί-

ραλ 106 καζεηέο!!! Μηα πνπ νη καζεηέο ήηαλ πάξα πνιινί, 

δεκηνπξγήζακε 4 ππννκάδεο θαη θάζε καζεηήο εληάρζεθε 

ζε κηα από απηέο αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ ηνπ, ηηο ηθα-
λόηεηέο ηνπ, ηα ηαιέληα ηνπ. Οη ππννκάδεο πνπ ζρεκαηί-

ζακε ήηαλ νη εμήο: 

Αλαθύθισζε 

Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαοθαη θπζηθώλ πόξσλ 

Κνκπνζηνπνίεζε 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε-κείσζε θαηαλάισζεο 

Φέηνο ζειήζακε λα ζπλερίζνπκε ηε δξάζε πνπ έρνπκε 

ηα ηειεπηαία ρξόληα ζην ζρνιείν. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηό-

ρνη καο ήηαλ: 

Να κάζνπκε όζα πεξηζζόηεξα κπνξνύκε γηα ηα πεξηβαι-

ινληηθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο ηόζν ηνπηθά 

όζν θαη παγθόζκηα. 

Να επαηζζεηνπνηεζνύκε θαη λα αξρίζνπκε λα δίλνπκε 

ιύζεηο. 

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όινη, κηθξνί θαη κεγάινη ηελ 

αλάγθε λα κεηώζνπκε ηελ θαηαλάισζε. Έηζη ζα πα-

ξάγνπκε ιηγόηεξα ζθνππίδηα, αιιά θαη ζα εμνηθνλν-

κήζνπκε θπζηθνύο πόξνπο θαη ελέξγεηα. Δπνκέλσο 

ζα κεηώζνπκε ηα επίπεδα ξύπαλζεο ηνπ εδάθνπο, ηνπ 

λεξνύ θαη ηεο αηκόζθαηξαο. ηε θύζε ηίπνηα δελ 
πάεη ρακέλν → πξνζπαζήζακε, ινηπόλ, λα δνύκε ηα 

ζθνππίδηα σο ρξήζηκα πιηθά γηα λέεο ρξήζεηο! Να 

δνπιέςνπκε κε ηα ρέξηα θαη ηε θαληαζία καο! Αιιά 

θαη .... λα κεηώζνπκε ην θόζηνο δσήο. 
Να νκνξθύλνπκε, λα πξαζηλίζνπκε θαη λα θαζαξίζνπκε 

ην ζρνιείν καο. 

Να δηαηεξήζνπκε ηηο ζπλεξγαζίεο καο κε ηα Δζληθά 

Θεκαηηθά Γίθηπα θαη ην Γηεζλέο πνπ ζπκκεηέρνπκε. 

Να δώζνπκε κήλπκα ειπίδαο θαη αηζηνδνμίαο ζε κηα 

ζθιεξή επνρή. 

Να γλσξηζηνύκε θαιύηεξα κεηαμύ καο θαη λα πεξλάκε 

επράξηζηα … 

Να ελεκεξώζνπκε θαζεγεηέο, καζεηέο θαη γνλείο  γηα 

ηηο δξάζεηο καο. 

Καη ηέινο  .... λα αλαιάβνπκε θαη εκείο επζύλε σο ελεξ-

γνί πνιίηεο.  

Γη' απηό ε δνπιεηά καο ήηαλ θαζεκεξηλή θαη νη δξάζεηο 

καο πνιιέο. 

Γεκηνπξγήζακε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ καο έλα κηθξό 

θπηώξην κε   αλζόθεπν, ιαραλόθεπν θαη βόηαλα.  

Γεκηνπξγήζακε θαη εξγαζηήξη πεξηβαιινληηθήο – θαηα-

ζθεπώλ   ζε    παιηό  απνζεθεπηηθό   ρώξν    ηνπ  ζρνιεί-

νπ. Καηαζθεπάζακε πνιιά αληηθείκελα (ρξεζηηθά ή δηα-

θνζκεηηθά)   από    θαηλνκεληθά     άρξεζηα    αληηθείκελα  

(ηζάληεο από   παιηά ηδηλ, θνζκήκαηα από πθάζκαηα, ια-

κπάδεο θιπ.). Με απηέο ηηο θαηαζθεπέο καο αιιά θαη κε 

ρξεζηκνπνηεκέλα αληηθείκελα πνπ θέξακε από ηα ζπίηηα 

καο, νξγαλώζακε δύν θνξέο bazaar  κε έζνδα 300 €,  κε 

ηα νπνία εληζρύζακε ηηο εθδξνκέο καο . 

  πκπιεξώζακε θαη αλαξηήζακε ηνλ «Οηθνθώδηθα» ηνπ 

ζρνιείνπ καο. Δθαξκόζακε ζηαζεξό πξόγξακκα θαζαξη-

ζκνύ ηεο απιήο θαη αλαθύθισζεο ζηηο ηάμεηο θαη ζηελ 

απιή θαη επαλαιάβακε ην πξόγξακκα αλαθύθισζεο κπα-
ηαξηώλ (ΑΦΖ) βειηηώλνληαο ην απνηέιεζκά καο. Φέηνο 

ήξζακε 21νη ζε 60 ζρνιεία θαη κεηώζακε ηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο θαη ηελ εθπνκπή θαπζαεξίσλ. Δπίζεο, ζπλερίζα-

κε πην νξγαλσκέλα ην πξόγξακκα θνκπνζηνπνίεζεο. Δ-

ηνηκάζακε πξσηόθνιιν   ζπλεξγαζίαο   κε   καζεηέο   αι-

ιά  θαη γείηνλεο θαη παξαηεξήζακε θαιύηεξα απνηειέζκα-

ηα. 

Πξνβάιιακε ηε δνπιεηά καο θαη δηαδώζακε ηηο ηδέεο καο 

κε πνιινύο ηξόπνπο. πκκεηείρακε ζηα γπξίζκαηα ηεο 

εθπνκπήο ηεο ΝΔΣ «Οηθνινγηθά Ζκεξνιόγηα» θαη ην επεη-

ζόδηό καο «Σίπνηα δελ πάεη ρακέλν» πξνβιήζεθε ηελ Πα-

ξαζθεπή 6 Μαΐνπ ζηηο 9.00 ην βξάδπ. Πήξακε, επίζεο, 

κέξνο ζηελ «Δπηζηεκνληθή πλάληεζε Νέσλ γηα ην Πεξη-

βάιινλ» ζηα εθπαηδεπηήξηα Εεξίδε. Δλεκεξώζακε ηνπο 

γνλείο δίλνληάο ηνπο ζειηδνδείθηεο κε νηθνινγηθά κελύκα-

ηα. Παξνπζηάζακε ηε δνπιεηά καο ζην ζρνιείν καο ζηελ 
ηειηθή εθδήισζε. ηελ εθδήισζε απηή, αλάκεζα ζηα 

άιια, παξνπζηάζακε θαη ζθέηο κε ζέκα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζθνππηδηώλ. πκκεηείρακε ζηελ εθδήισζε ηνπ λενζύζηα-

ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Απιώλα «Σν άιεζη» ηελ 

παξακνλή ηεο Πξσηνκαγηάο ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ, 

όπνπ παξνπζηάζακε ην ζθεηζάθη καο θαη κνηξάζακε ζηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ Απιώλα απηνθόιιεηα θαη ζειηδνδείθηεο 

 πσο θαη ηηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο έηζη θαη θέηνο ζηηο 

εμνξκήζεηο καο δηαζθεδάζακε θαη κάζακε. Κάλακε ηξεηο 

πεξηβαιινληηθέο εμνξκήζεηο, κηα γηα θάζε ηάμε ! 

Αξάρσβα-Δειθνί-Άκθηζζα-Ιηέα-Γαιαμίδη-Ληβαδεηά: 
Δπηζθεθζήθακε  κε ηελ Β' Γπκλαζίνπ ην ΚΠΔ Άκθηζζαο 

θαη πήξακε κέξνο ζην δηήκεξν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

«Γεσπεξηβαιινληηθά-Γεσκπζνινγηθά κνλνπάηηα». 

Λαγθαδάο - Όζζα- Θεζζαινλίθε: Δπηζθεθζήθακε κε ηελ 

Γ' Γπκλαζίνπ ην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ θαη πήξακε κέξνο ζην 

3ήκεξν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Βηνινγηθή Γεσξγία – 

Κνκπνζηνπνίεζε». 

Εζληθόο Δξπκόο Πάξλεζαο: Δπηζθεθζήθακε κε ηελ Α΄ 

Γπκλαζίνπ ηνλ Δζληθό Γξπκό Πάξλεζαο όπνπ, αθνύ ελε-

κεξσζήθακε από ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ δξπκνύ, θά-

λακε πεδνπνξία κέρξη ην θαηαθύγην Μπάθη. 

 

Πεξηβαιινληηθή Οκάδα 
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 Μία από ηηο ππννκάδεο ηεο πεξηβαιινληηθήο είλαη ε νκάδα θν-

κπνζηνπνίεζεο. Τα παηδηά απηήο ηεο νκάδαο έρνπλ αλαιάβεη λα 

ελεκεξώζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα ηελ θνκπνζηνπνίεζε θαη 

ην θνκπνζη. 

 Τν θνκπόζη (ή ρνύκν) είλαη έλα είδνο ιηπάζκαηνο πνπ πξνθύπηεη 

από ηελ απνζύλζεζε νξγαληθώλ πιηθώλ όπσο θινύδεο από 

θξνύηα θαη ζηάρηε από μύια. 

 Γηα λα έρνπκε επηηπρεκέλν θνκπόζη, ζα πξέπεη λα ζπγθεληξώ-

ζνπκε ηα νξγαληθά πιηθά ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. Τν κείγκα ζα 

είλαη έηνηκν κέζα ζε ηέζζεξηο κήλεο κε έλα ρξόλν. Αθόκα ζα πξέ-

πεη λα ηεκαρίδνπκε ηα κεγάια θνκκάηηα, όπσο είλαη ηα μύια, ζε 

κηθξόηεξα θαη λα αλαθαηεύνπκε ην κείγκα αλά ηαθηά ρξνληθά δηα-

ζηήκαηα. Δπίζεο, είλαη αλαγθαίν λα πξνζζέηνπκε λεξό θαη λα αε-

ξίδνπκε ην πεξηερόκελν. Αλ ζέινπκε ην ρνύκν έηνηκν ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, όπσο πέληε κήλεο, 

κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε ζην κείγκα απνηθνδνκεηέο νξγαληζκνύο. Δθείλνη ζα κεηαηξέςνπλ ηελ εηζξνή 

(δειαδή ην λεξό πνπ εηζέξρεηαη ζην κείγκα) ζε ζεξκόηεηα, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ακκώλην. 

Τν θνκπόζη ζα θαηαιάβνπκε όηη είλαη έηνηκν όηαλ ζα κνηάδεη κε ρώκα. Τόηε κπνξνύκε λα ην ρξεζηκν-

πνηήζνπκε σο ιίπαζκα ζηα θπηά. Τν ρνύκν είλαη έλα από ηα πην θαιά πιηθά εκπινπηηζκνύ ηνπ εδάθνπο, 

δηόηη πξνέξρεηαη από νξγαληθά πξντόληα πνπ δε βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ. 

                                                                                                                      Μάξηνο Λέθθαο, Α’ Γπκλαζίνπ 

Τα πνιύηηκα ζθνππίδηα καο 
 
Με κηα θίλεζε κπνξνύκε λα πεηάμνπκε κέζα ζε κηα πιαζηηθή ζαθνύια εθαηνκκύξηα επξώ, ηόλνπο πεηξε-
ιαίνπ, εθαηνληάδεο δέληξα θαη πνιύηηκνπο θπζηθνύο πόξνπο. Γηα λα ζαο ην απνδείμσ, θαηέγξαςα πέληε 
ζπλεζηζκέλα νηθηαθά απνξξίκκαηα. 

 Έλα θνπηάθη αινπκηλίνπ «θαίεη» 0,1 ιίηξν πεηξέιαην.  
Γηα έλα θνπηάθη αινπκηλίνπ, ρξεηάζηεθε βσμίηεο βάξνπο 60 γξακκαξίσλ. Μεγάιεο πνζόηεηεο βσμίηε βξί-
ζθνληαη ζηα ηξνπηθά δάζε. Η εμόξπμή ηνπο ζεκαίλεη απνςίισζε ησλ πλεπκόλσλ ηεο γεο ή ζθάςηκν βνπ-
λώλ. Δπηπιένλ, γηα λα παξαρζεί έλα θνπηάθη, μνδεύηεθε ελέξγεηα, ηθαλή λα ιεηηνπξγήζεη κηα ηειεόξαζε 
γηα ηξείο ώξεο. Όινη απηνί νη θπζηθνί πόξνη πάλε ρακέλνη, εάλ ην θνπηάθη πέζεη ζηα ζθνππίδηα, όπνπ εθεί 
κέλεη γηα πνιιά ρξόληα κέρξη λα δηαιπζεί. 
Αληίζεηα, ε αλαθύθισζή ηνπ έρεη πνιιά νθέιε. Γηα θάζε ηόλν αλαθπθιώζηκνπ αινπκηλίνπ θεξδίδνπκε 4 
ηόλνπο βσμίηε, 37 βαξέιηα πεηξέιαην, 500 θηιά ζόδα θαη 100 θηιά αζβεζηόιηζν.  

 Έλα γπάιηλν κπνπθάιη ζα θώηηδε έλα δσκάηην γηα 8 ώξεο.    
Καηαζθεπάδεηαη από άκκν (πνπ καο δίλεη ην ππξίηην), αλζξαθηθό λάηξην θαη αζβεζηόιηζν. Υπνινγίδεηαη όηη 
γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο κπνπθαιηνύ θαηαλαιώλεηαη ελέξγεηα ίζε κε απηή πνπ θαίεη έλαο ιακπηήξαο 100 
W ζε νθηώ ώξεο. Η αλαθύθισζε ελόο γπάιηλνπ κπνπθαιηνύ κάο δίλεη ην ίδην πξντόλ κε 500% ιηγόηεξε 
ελέξγεηα.   

 Μηα κπαηαξία κνιύλεη 400 θπβηθά κέηξα λεξνύ. 
100 εθαηνκκύξηα κπαηαξίεο πσινύληαη θάζε ρξόλν ζηελ Διιάδα. Μεγάιν πνζνζηό από ηηο κπαηαξίεο 
πεξηέρνπλ πδξάξγπξν, ν νπνίνο πξνθαιεί λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο, ζάλαην θαη ηύθισζε. Αθόκα, νη κπα-
ηαξίεο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηεξάζηηα θαηαζηξνθή αλ πεηαρηνύλ αλεμέιεγθηα, θαζώο είλαη ηθαλέο λα 
κνιύλνπλ 400 θπβηθά κέηξα λεξνύ! Αλ θαη ε αλαθύθισζε ησλ κπαηαξηώλ, δελ ζπκθέξεη νηθνλνκηθά, 
όκσο καο πξνζηαηεύεη από ηέηνηνπο θηλδύλνπο. 

 Πάλα κηαο ρξήζεο: 15 δέληξα αλά παηδί!   
Μπνξεί λα είλαη πξαθηηθή αιιά κε πνιύ πςειό θόζηνο. Έρεη ππνινγηζζεί όηη γηα θάζε παηδί ρξεηάδνληαη 
πάλσ από 5.000 πάλεο κηαο ρξήζεο, πνζόηεηα πνπ απαηηεί ηελ ζπζία 15 δέληξσλ! Έλα εθαηνκκύξην δέ-
ληξα θόβνληαη παγθνζκίσο θάζε ρξόλν κόλν γηα πάλεο κηαο ρξήζεο.  

 Πιαζηηθό πνηεξάθη: 5 ιεπηά γηα λα αδεηάζεη, 200 ρξόληα γηα λα ιηώζεη … 
Φξεζηκνπνηνύκε έλα πνηεξάθη γηα έλα ιεπηό θαη απηό θάλεη λα ιηώζεη 200 ρξόληα! Φηηαγκέλα ζπλήζσο 
από πνιπζηπξέλην, απνηεινύλ κεγάιν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ πιαζηηθώλ απνξξηκκάησλ θαη 
είλαη εμίζνπ δύζθνιν λα δηαιπζνύλ.                                                                

Βαζηιηθή Ράδνπ, Γ Γπκλαζίνπ 



  ΔΛΗΓΑ  20           ΥΟΛΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ/ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ       ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ 

Φέηνο, ζην ζρνιείν καο πξαγκαηνπνηήζεθε ην πνιηηηζηη-
θό πξόγξακκα «Σα μσθιήζηα ηνπ Απιώλα». Οη καζεηέο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο 

θαη νξγάλσζαλ εμνξκήζεηο ζηα πεξίρσξα ηνπ Απιώλα. 

Κάζε νκάδα επέιεμε από έλα εθθιεζάθη θαη άξρηζε κηα 
έξεπλα πάλσ ζε απηό. Δπηθνηλώλεζαλ κε ηνλ ηεξέα παηέ-

ξα Υξήζην ύξκα πνπ δέρηεθε κε πξνζπκία λα απαληή-

ζεη ζηηο εξσηήζεηο θαη ηνπο δηεπθόιπλε λα επηζθεθηνύλ 
ηα μσθιήζηα. Σα παηδηά κε ηηο νκάδεο ηνπο ή κε ηνπο γν-

λείο ηνπο επηζθέθηεθαλ ηα μσθιήζηα θαη ηξάβεμαλ θσην-

γξαθίεο. Ζ θσηνγξάθεζε ήηαλ νξγαλσκέλε κε νδεγίεο 
θαη ζπκβνπιέο. Παξάιιεια  νη καζεηέο ζπγθέληξσλαλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηα εθθιεζάθηα θαη ηνπο αγίνπο. 

ην ίδην δηάζηεκα, άιιεο νκάδεο ζπγθεληξώλνληαλ ζην 

ζρνιείν ηα άββαηα, γηα λα «θαπλίζνπλ» θαη λα «θάςνπλ 

θσηνγξαθίεο». Γηλόηαλ, δειαδή, παιαηνπνίεζε ζειίδσλ 
θαη θσηνγξαθηώλ. ην ηέινο ηα παηδηά θαηαγξάςαλε ηα 

θείκελα ζε απιή βπδαληηλή γξαθή ζηα παιαηνπνηεκέλα 

ραξηηά. Γηαθνζκήζαλε κε δσγξαθηθή κηκνύκελα κνηίβα 

κηθξνγξαθίαο.  

Υάξεθαλ αλαθαιύπηνληαο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο.   

 

Η ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο Πέλλπ Γηαλλόγθσλα   

 «Σα μσθιήζηα ηνπ Απιώλα»  
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Γηα ηξίηε ζπλερόκελε ρξνληά θέηνο, ην ζρνιείν καο ζπκκεηείρε 
ζην πξόγξακκα «Λνγνηερληθό Δξγαζηήξην: νη καζεηέο γξά-

θνπλ!» πνπ πινπνηείηαη από ηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαί-

δεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο.  

θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ ζην ζρνιείν καο ζπληνλίδεηαη 
από ηελ θ. Νάληηα Σζελέ θαη ηελ θ. Νηόξα Σδνπβάξα, είλαη ε ελ-

ζάξξπλζε ησλ καζεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ λα γξά-

ςνπλ – αηνκηθά ή νκαδηθά –  πνηήκαηα, δηεγήκαηα ή ζεαηξηθά 

έξγα. 
Δπηκέξνπο ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

Ζ επαθή ηνπ εθήβνπ κε ηε Λνγνηερλία θαη ηε Γιώζζα  

Ζ αλαθάιπςε θαηλνύξησλ δξόκσλ έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο 

Ζ ηθαλνπνίεζε ύζηεξα από ηελ νινθιήξσζε κηαο πξνζσπηθήο 

πξνζπάζεηαο  

 

ην πιαίζην ηνπ Λνγνηερληθνύ Δξγαζηεξίνπ γίλεηαη θαη έλαο ιν-
γνηερληθόο δηαγσληζκόο. Κξηηηθή επηηξνπή πνπ απνηειείηαη από 

ινγνηέρλεο θξίλεη ηα έξγα ησλ καζεηώλ θαη θάζε θζηλόπσξν ζε 

εηδηθή εθδήισζε δίλνληαη βξαβεία θαη έπαηλνη ζπκκεηνρήο ζε 

όζνπο ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκό.  

Σν θζηλόπσξν πνπ καο πέξαζε, ζηελ εθδήισζε κε ηελ νπνία ν-
ινθιεξώζεθε ν δηαγσληζκόο ηνπ 2009-2010, νη καζήηξηεο Γήκε-

ηξα Νηθνιαΐδε θαη Άληδεια Καξεκαλάη πήξαλ έπαηλν, θαη δηάθξη-

ζε ε Λία Λέθθα γηα ην δηήγεκά ηεο πνπ δεκνζηεύεηαη ζε απηό ην 
ηεύρνο, καδί κε νξηζκέλα από ηα πνηήκαηα πνπ γξάθηεθαλ γηα ηνλ 

δηαγσληζκό ηνπ 2010-2011 πνπ είλαη αθόκε ζε εμέιημε. 

Δθεβεία 
 
Η εθεβεία είλαη κηα πνιύρξσκε πεηαινύδα, 

πνπ πεηάεη αλέκεια από ινπινύδη ζε ινπινύδη  

θαη ρξσκαηίδεη ηνλ αέξα κε ηελ παξνπζία ηεο.  

Δίλαη έλα πνιύπινθν παδι, πνπ πξέπεη λα ελώζεηο 

ππνκνλεηηθά ηα θνκκάηηα ηνπ. 

 

Η εθεβεία είλαη έλα νιόιεπθν άινγν, 

πνπ θαιπάδεη πεξήθαλν θαη ζίγνπξν. 

Δίλαη ν ήιηνο, πνπ θαζεκεξηλά  

θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ. 

Δίλαη ν ήρνο καο γιπθηάο κεισδίαο, 

πνπ ζε ρατδεύεη λνεξά. 

 

 

 

 

Η εθεβεία είλαη ζάιαζζα, πνπ άιινηε 

είλαη αγξηεκέλε θη άιινηε γαιήληα. 

Δίλαη ε δξνζνζηαιίδα, πνπ ζηέθεηαη 

παηρληδηάξηθα πάλσ ζηα θύιια. 

Δίλαη ην νπξάλην ηόμν, 

πνπ βγαίλεη κεηά ηελ θαηαηγίδα θαη ζε γεκίδεη              

αηζηνδνμία 

 

 

ηαπξνύια Βιάρνπ, Β Γπκλαζίνπ 
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Σ' ΑΣΔΡΗΑ 

 
Αθόκε κηα λύρηα ηνπ θαινθαηξηνύ. Σηο ραξνύκελεο  θσλέο ησλ παηδηώλ απνκαθξύλεη ε ζαιαζζηλή αύξα. Σα 

θύκαηα ερνύλ αθόκε ζη' απηηά κνπ θαη μεβξάδνπλ ζην ιηκάλη ηεο θαξδηάο κνπ ηηο πην επράξηζηεο αλακλήζεηο 

κνπ, ην ρακόγειό ζνπ! Σ' αζηέξηα ζηνλ θαηαγάιαλν νπξαλό θπιάλε ηα κπζηηθά θαη ηηο επρέο όισλ ησλ  

πιαζκάησλ θαη έρνπλ ζπγθεληξσζεί γύξσ από ην κηζνθέγγαξν, αθνύγνληαο ηηο απίζαλεο ηζηνξίεο ηνπ. 

 

Σν ρακόγειό ζνπ θαηνηθεί ζην πην ιακπξό αζηέξη, μππλώληαο κε θάζε κνπ αλάκλεζε. Σν αζηέξη απηό κε  
αθνινπζεί  ζε όλεηξα θαη εθηάιηεο απαιύλνληαο θόβνπο θαη κνλαμηά. Σν αζηέξη απηό δελ ππάξρεη πηα ζηνλ 

νπξαλό αιιά κόλν ζηηο αλακλήζεηο κνπ. Φεύγεη ην θύκα κε ην αζηέξη πνπ θύιαγε ην ρακόγειό ζνπ, γηαηί  

θάπνηνο ζην έθιεςε θαη πέθηεη ζηε ζάιαζζα. 

 
Σόηε  έλα θελό ππάξρεη ζη' άιια αζηέξηα, όπσο ζηηο αλακλήζεηο κνπ. Ξαθληθά, αθνύσ κηα γιπθηά θσλή λα 

ιέεη: «πίζηεςε ζηνλ εαπηό ζνπ θη εγώ ζα ζε μαλαζπληξνθεύζσ  κε ην ρακόγειό κνπ'»..Η ίδηα ζαιαζζηλή  

αύξα ηελ πήξε καθξηά. Από ηόηε ν νπξαλόο είλαη πηα άδεηνο, ρσξίο ππνζρέζεηο , ρσξίο  όλεηξα. Πεξηκέλσ  

κέζα ζε κηα ρεηκσληάηηθε αηκόζθαηξα κηα ειηαρηίδα λα ιηώζεη ηνλ πάγν ηεο κνλαμηάο. 

 

Έλα ιεπθό ηξηαληάθπιιν αλζίδεη ζηνλ ώκν κνπ, γηαηί ηξηάληα ήηαλ ηα δάθξπα πνπ έρπζεο ζ' απηόλ. 

Σ' αγθάζηα ηνπ ηξππάλε ηελ θαξδηά κνπ, έηζη θάζε ζηαγόλα αίκαηνο ην βάθεη θόθθηλν. Οη ξίδεο ηνπ  

ζθάβνπλ ηηο αλακλήζεηο κνπ, βξίζθνπλ ηνλ πην πνιύηηκν ζεζαπξό, έλα δηακάληη, ην ρακόγειό ζνπ. 

Σόηε αλνίγνπλ νη νπξαλνί, ε γε αλζίδεη θαη ε  πξώηε λύρηα ηνπ θαινθαηξηνύ πξνβάιιεη όπσο έλα όκνξθν  

ινπινύδη ηελ πξώηε κέξα ηεο εθήκεξεο δσήο  ηνπ.  

 

 

ηληνξέια Αβληνπιάη, Β Γπκλαζίνπ 
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   Έμσ βξέρεη. Οη ζηάιεο ηεο βξνρήο θπινύλ ζην πα-
ξάζπξό κνπ θάλνληαο ηελ ίδηα δηαδξνκή κε ηα δάθξπ-

α πνπ ηξέρνπλ από ηα κάηηα κνπ. Κξαηώ ζηα ρέξηα 

κνπ ην κνπζηθό θνπηί θαη ε  κπαιαξίλα πνπ ζηξηθν-

γπξίδεη κνπ θέξλεη έλα ζθίμηκν ζην ζηνκάρη… 

Σν δώξν ηεο γηαγηάο Αγγειηθήο ζηα πέκπηα κνπ γελέ-
ζιηα. ινη γύξσ από ηελ ηνύξηα γελεζιίσλ. Γηαθν-

ζκεκέλε κε ηηο ξνδ πνπέλη από ακπγδαιόςηρα. Καη 

εγώ έηνηκε λα  ζβήζσ ην θεξάθη πην ραξνύκελε από 
πνηέ. ια ηα δώξα πνπ πήξα εθείλε ηελ εκέξα ήηαλ 

ζρεηηθά κε ην κπαιέην. Λίγεο εκέξεο πξηλ είρα γξα-

θηεί ζηε ζρνιή κπαιέηνπ ηεο όληα ηνγηάλνβα, ηεο 
ζπνπδαίαο Ρσζίδαο κπαιαξίλαο ησλ ξσζηθώλ κπαιέ-

ησλ πνπ κόιηο είρε αλνίμεη ζρνιή ζηελ  πεξηνρή καο. 
   Σν όλεηξό κνπ είρε αξρίζεη λα παίξλεη ζάξθα θαη 

νζηά. Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή απόγεπκα 

είρα κάζεκα. Ζ ηεξνηειεζηία άξρηδε από ηελ ζηηγκή 
πνπ έπηαλα ηα καιιηά κνπ ςειά ζε θόηζν, έβαδα ην 

θνξκάθη θαη ηηο πνπέλη. Σα κηθξά κνπ ρεξάθηα 

έπηαλαλ ηελ κπάξα θαη μεθίλαγα ηα βαζηά θαζίζκαηα 
θαη ηα ηεληώκαηα γηα δέζηακα. Ο θύξηνο Νηθνιάη βξη-

ζθόηαλ ζηελ άθξε ηεο αίζνπζαο θαη έπαηδε ζην κηθξό 

πηάλν ηνπ γηα λα καο δίλεη ην ξπζκό. Ζ θπξία όληα, 

απζηεξή αιιά θαη ηόζν ππνκνλεηηθή, καο έδεηρλε 
όιεο ηηο θηλήζεηο κε κηα ράξε, αξκνλία θαη αξηζην-

θξαηηθόηεηα κνλαδηθή.   

   Σα ρξόληα πεξλνύζαλ. Σν ζώκα κνπ είρε αξρίζεη λα 

παίξλεη κηα γπλαηθεία ληειηθάηε κνξθή. Σα καζήκαηα 
κε ηελ θπξία όληα ζπλερηδόληνπζαλ κε ηνλ ίδην εληαηηθό ξπζκό. Δγώ κε ηνλ Αιέμαλδξν είρακε γίλεη δεπ-

γάξη γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ. Δδώ θαη έλα ρξόλν εηνηκάδνπκε ηε «Λίκλε ησλ Κύθλσλ». Σν θαιν-

θαίξη ζα ηελ παξνπζηάζνπκε ζην αλνηρηό ζέαηξν κε ηελ παξνπζία θάπνησλ δαζθάισλ από ηε ζρνιή ηνπ 

Λνλδίλνπ. Φάρλνπλ γηα λέα ηαιέληα. Ζ θαιύηεξε επθαηξία γηα καο λα δείμνπκε ηελ πξνζπάζεηα ρξόλσλ.  
    Σεηάξηε απόγεπκα θαη εηνηκαδόκαζηε γηα κηα αθόκε πξόβα. Πνιύ θνξησκέλν ην πξόγξακκα ησλ ηε-

ιεπηαίσλ εβδνκάδσλ, αιιά  ν  ελζνπζηαζκόο  κνπ  είλαη  ηόζν  κεγάινο  πνπ ηηο θνπζθάιεο από ηηο πνπέλη  

 νύηε θαλ ηηο αηζζάλνκαη.  

- Μπαμπά, έηοιμος; Θα αργήζοσμε, έλα ζε παρακαλώ. 

- Ένα ηηλεθώνημα κάνφ γλσκιά μοσ κι έρτομαι.  
Σν ηειεθώλεκα δηήξθεζε έλα ηέηαξην, θη εγώ ρνξνπαηνύζα ζην ζαιόλη. Θα αξγνύζα ζην κάζεκα. Ζ θπ-

ξία όληα είλαη απζηεξή θαη δελ ζέιεη λα αξγνύκε, εηδηθά από ην δέζηακα πνπ ην ζεσξεί ην πην ζεκαληηθό 
 ζεκείν ηνπ καζήκαηνο.  

   Μπαίλνπκε ηειηθά ζην απηνθίλεην, από βηαζύλε πνπ κπαιό γηα δώλε αζθαιείαο! 

- Άνηε μπαμπά, πάηα ηο λίγο. Λίγο ακόμα. Το μητανάκι μπαμπά, ηο μητανάκι… 

Θόξπβνο, θσλέο, θελό… 

    Αλνίγσ ηα κάηηα κνπ θαη βξίζθνκαη ζε έλα άζπξν δσκάηην. Ξαπισκέλε ζην θξεβάηη. Ζ κακά κνπ θαη 
έλαο θύξηνο κε ιεπθή κπινύδα κε θνηηνύλ πεξίεξγα. Γελ κπνξώ λα θαηαιάβσ ηίπνηα. Ζ θπξία όληα, ν 

Αιέμαλδξνο πνπ κε πεξίκελε ζην κάζεκα. Καη απηόο ν έληνλνο πόλνο ζηε κέζε. Ση ζπκβαίλεη; Δγώ ιίγεο 

θνπζθάιεο ζηα πόδηα κνπ είρα. Ση ζπκβαίλεη; 

«Ο τορός ηες δωής κηας πρίκα κπαιαρίλας» 
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Ση ιέλε; Πνηνο δελ κπνξεί λα πεξπαηήζεη; Πνηα ζπνλδπιηθή ζηήιε; Πόζνο θαηξόο; Ζ θπξία όληα; Ο 

Αιέμαλδξνο; Ζ παξάζηαζε; Καη απηόο ν ήρνο από ην κνπζηθό  θνπηί  κνπ ηξππάεη ηα κειίγγηα.  

    Έλα κήλα ζηελ εληαηηθή, δύν κήλεο ζην λνζνθνκείν θαη κηα αλαπεξηθή θαξέθια ζαλ δώξν εθείλνπ ηνπ 

απνγεύκαηνο. Δγώ, ε πξίκα κπαιαξίλα πνπ εηνηκαδόκνπλ λα αλνίμσ ηα θηεξά κνπ θαη λα πεηάμσ, λα πεηά-
μσ ςειά όζα ηα ζεθώκαηα πνπ θάλακε κε ηνλ Αιέμαλδξν, λα θάζνκαη ζε 2 ξόδεο. Απηά ηα πόδηα λα κέ-

λνπλ αθίλεηα ζαλ λα είλαη καξκαξσκέλα, λα κελ θάλνπλ ηελ παξακηθξή θίλεζε, λα κελ πνλάλε.. Καιύηε-

ξα λα κνπ ηα είραλ θόςεη! Καη πνπ ηα έρσ απιά ηα θνηηώ θαη γεκίδσ νξγή θαη ζπκό! Άρξεζηα, αθίλεηα. 
Μαδεύσ ηα ρέξηα κνπ γξνζηέο θαη ηα ρηππώ κε όζε δύλακε κνπ έρεη απνκείλεη. Γελ κπνξεί, δελ κπνξεί, ζα 

αηζζαλζώ ηνλ πόλν, δελ κπνξεί ν ζεόο λα κε ηηκώξεζε λα δήζσ ηελ ππόινηπε δσή κνπ θαζηζκέλε. Ση ζνπ 

έθαλα Θεέ θαη κε ηηκώξεζεο; Έλα δεθαεμάρξνλν θνξίηζη γεκάηε όλεηξα ήκνπλ θαη εζύ κε έθαλεο έλα θνπ-

θάξη πάλσ ζε έλα θαξόηζη. Σνλ κπακπά κνπ ηνλ κηζώ. Σνλ κηζώ θη απηόλ, ρξόληα νδεγόο θαη λα κελ δεη ην 
κεραλάθη; Δίλαη δπλαηόλ; ινπο ηνπο κηζώ, όινπο. Σελ θπξία όληα θαη ηνλ Αιέμαλδξν! Δγώ ήκνπλ ε 

θαιύηεξε καζήηξηά ηεο όια απηά ηα ρξόληα, ε θαιύηεξε παξηελέξ ηνπ Αιέμαλδξνπ θαη κε αληηθαηέζηεζε 

κε ηε Λέλα. Λππνύληαη αιιά δελ κπνξνύλ λα πεξηκέλνπλ κέρξη λα γίλεη ε εγρείξεζε, ην πξόγξακκα πξέπεη 
λα ζπλερηζηεί. Πνηνο ηνπο είπε λα κε ιππνύληαη; Γε ζέισ λα κε ιππάηαη θαλείο, θαλείο δελ ππάξρεη, θαλείο 

γηα κέλα. Δγώ, ην θαξόηζη θαη ην κνπζηθό θνπηί. Α, θαη νη πνπέλη κε ην θνπζηνύκη πνπ είρακε δηαιέμεη γηα 

 ηελ παξάζηαζε.  

   Οη κέξεο πεξλνύλ θαη εγώ δε ζέισ λα βγσ νύηε από ην δσκάηηό κνπ. Δγθαηέιεηςα θαη ην ζρνιείν. Γηαηί 

λα πάσ λα γίλσ κηα κνξθσκέλε αλάπεξε; Σν δηαπεξαζηηθό βιέκκα ησλ παηδηώλ θαη απηό ην μαθληθό   

ελδηαθέξνλ ησλ θαζεγεηώλ αλ είκαη θαιά, αλ ρξεηάδνκαη βνήζεηα ή λα ζύξνπλ ην θαξνηζάθη κνπ, κνπ 

ζπάεη ηα λεύξα. Γε ζέισ ηίπνηα από θαλέλαλ, ηίπνηα.   
  Ζ εγρείξεζε γίλεηαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηα ίδηα. Οιηθή αλαπεξία. «Ση ιεο; Μεγάιε δηάγλσζε έθαλεο 

γηαηξέ», ηνπ ιέσ. «Δζέλα πεξίκελα λα κνπ πεηο όηη απηά ηα δύν πόδηα δελ ζα ζηαζνύλ πνηέ μαλά όξζηα. 

Σόζν θαηξό πνπ πξνζπαζνύζα δελ ην είρα θαηαιάβεη. Έπξεπε λα ζπνύδαδα γηα ρξόληα ηαηξηθή  γηα λα θά-

λσ κηα ηόζν εκπεξηζηαησκέλε δηάγλσζε όπσο εζείο.»  

- Έρεη θιεηζηεί ζηνλ εαπηό ηεο γηαηξέ. Δίλαη εηξσληθή κε όινπο, απνκνλσκέλε, ιέεη ε κεηέξα κνπ. 

- Ναι, έτεηε δίκιο. Δεν πεηώ από ηη ταρά μοσ, λάθος ρήμα, τοροπηδάφ, πεηάφ, τορεύφ, ζηριθογσρίζφ 
όπσο νη κπαιαξίλεο. Κνηηάμηε κηα πξίκα κπαιαξίλα! Καη αξρίδσ λα ζέξλσ ηηο ξόδεο ηνπ ακαμηδίνπ θαη λα 

ρηππώ ηηο πνιπζξόλεο πνπ βξίζθνληαη ζην γξαθείν ηνπ γηαηξνύ θαη λα ζηξηθνγπξίδσ κε ην θαξνηζάθη, λα 

γειάσ δπλαηά, ώζπνπ ράλσ ηνλ έιεγρν θαη πέθησ ζην πάησκα κε ην ακαμίδην δίπια κνπ. Ο  γηαηξόο  θαη ε  
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        ΑΤΙΤΛΟ 
       Σαν αετός δίχως φτερά, πετάω και κοιτάζω 

 ο ήλιος είναι δαίμονας 
 αλυσίδα στην ψυχή μου 
 ο αέρας φέρνει χάος 
 κραυγάζει η ψυχή μου 
     πώς να φύγω από τη φυλακή μου; 
 Αχ, Παναγιά πάρε με 
 Μητέρα εσύ, θυσία      
       στα σπλάχνα σου η σωτηρία 
 πάρε με στα χέρια σου 
 ηρεμία θέλω μόνο 
     τον ουρανό δεν ξέρω να κοιτάζω  
       Αχ Παναγιά μου, πώς πονάω 
 κείτομαι στη γη σου 
 μυρίζω το αέρα 
      όλοι πονάνε – κάποιοι αγαπάνε 
     Να η ευτυχία 
     Γιατί να υπάρχω; 
      Τα μάτια μου μαύρα 
        Μητέρα Παναγιά σ’ αγγίζω 
     άσε με να ζήσω 
 ο ουρανός είναι φωτεινός 
 οι ήχοι δεν υπάρχουν 
         Ελεύθερος θα ταξιδεύω  
  Φεύγω! 
                          

 

 Α
Θ

Η
Ν

Α Γ
ΙΩ

ΤΗ
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κακά κνπ ηξέρνπλ δίπια κνπ. 

- Υηύπεζεο γιπθηά κνπ; Ρώηεζε ε κακά κνπ. 

«Να ρηππήζσ; Ση άιιν λα ρηππήζσ; Α, λαη ιίγν ηα πόδηα κνπ, αιιά δελ είλαη ηίπνηα. Έηζη θαη αιιηώο δελ 

ηα αηζζάλνκαη. Μαθάξη λα ζπάγαλε. Να θνβόληνπζαλ, λα κελ ππήξραλ.  

 Ζ δσή είλαη ζθιεξή. Ο θόζκνο είλαη άδηθνο θη εγώ ηόζν κόλε. Πξέπεη λα πάξσ δύλακε, λα ςάμσ βαζηά 
κέζα κνπ, λα βξσ ηα ζπαζκέλα κνπ θνκκάηηα θαη λα ηα ζπλαξκνινγήζσ όπσο ηα παδι ηα κηθξά παηδηά. 

Πξέπεη λα δερηώ ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Αηζζάλζεθα άζρεκα ρηεο ζην γηαηξό. Ξέξσ όηη δελ επζπλόηαλ εθεί-

λνο. Αθόκα θαη ν παηέξαο κνπ, πνπ ηόζν ηνλ έρσ θαηεγνξήζεη, δελ επζύλεηαη. Ζ κνίξα, ε θαθηά ζηηγκή, ν 
άγγειόο κνπ πνπ εθείλε ηελ ζηηγκή δελ ήηαλ δίπια κνπ, ν Θεόο. Γε ζέισ λα γεξάζσ θιεηζκέλε ζηνπο ηέζ-

ζεξηο ηνίρνπο ηνπ δσκαηίνπ κνπ. Θέισ λα παηήζσ γεξά ζε απηά ηα δπν πόδηα πνπ πνηέ δε ζα κε θξαηή-

ζνπλ όξζηα κε ηελ θπξηνιεμία ηεο ιέμεσο, αιιά αο θξαηήζνπλ ςειά ηα όλεηξά κνπ. Έρσ δηθαίσκα ζην 
όλεηξν θαη ζα αγσληζηώ λα ην πξαγκαηνπνηήζσ. Γελ  κπνξεί  ε δσή  λα ζηακαηά ζηα 16 γηα έλα αηύρεκα. 

Γε ιέσ, έλα ζνβαξό αηύρεκα, αιιά έρσ ηε δσή κνπ πνπ είλαη κνλαδηθή. 
  Ζ βξνρή ζηακάηεζε θαη νη ζηάιεο ζηέγλσζαλ από ην ηδάκη ηνπ παξαζύξνπ θαη από ηα κάηηα κνπ ηα δά-

θξπα. Βαζηά ζηνλ νξίδνληα βγήθε ην νπξάλην ηόμν ζύκπησζε ή ζεκάδη; Μήπσο ζεκάδη γηα ηελ θαηλνύξγηα 

αξρή; Ζ κπαιαξίλα ζηακάηεζε λα ρνξεύεη θαη ζώπαζε ε κνπζηθή. Σα δάρηπιά κνπ ηξεκνπαίδνπλ αιιά 
θιείλσ ην κνπζηθό θνπηί θαη ην βάδσ ζην ξάθη, θάησ, ρακειά. Φειά ζέισ λα βάισ ηα ζέισ κνπ. Θα βάισ 

θαηλνύξγηνπο ζηόρνπο θαη ζα πξνζπαζήζσ, ζα αγσληζηώ γηα λα ηα θαηαθέξσ. Γίπια κνπ ζέισ ηνπο γνλείο 

κνπ, ηνπο θίινπο κνπ, ηνπο θαζεγεηέο θαη γηαηί όρη ηνλ Νηθόια. Δηδηθεπόκελνο νξζνπεδηθόο ρεηξνύξγνο 
βνεζόο ηνπ θαζεγεηή πνπ κε ρεηξνύξγεζε. Ο κόλνο πνπ κε θνηηνύζε θαη ζην βιέκκα ηνπ δε δηέθξηλα νί-

θην. Ίζσο έρεη δεη πνιινύο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, ίζσο ν όξθνο ηνπ Ηππνθξάηε ή ν κηθξόο θηεξσηόο 

ζεόο ηνλ ρηύπεζε κε ηα βέιε ηνπ. Γηα ηνλ έξσηα ιέσ, ζε ρηππάεη θαη αηζζάλεζαη ηνλ πην γιπθό πόλν… 

Αλεβαίλεηο ζην ξνδ ζπλλεθάθη θαη από θεη ηα βιέπεηο όια όκνξθα θαη αθνύο κόλν ην ρηύπν ηεο θαξδηάο 

πνπ ρηππάεη δπλαηά θάζε θνξά πνπ αληηθξίδεηο εθείλνλ.  
   Άξαγε ε δηθή κνπ θαξδηά ρηππνύζε δπλαηά γηαηί ζα ηνλ ζπλαληνύζα ή γηα ηελ αγσλία ηεο εγρείξεζεο;. 

Θα ζηακαηήζσ λα θηινζνθώ ηα πξάγκαηα ηόζν πνιύ. Θα αθεζώ. Δγώ ε Αγγειηθή, ε πξίκα κπαιαξίλα ζα 

αθεζώ  ζηε δσή, ζα αθήζσ  ηα  πξάγκαηα λα εμειηρζνύλ κόλα ηνπο.  

  Αύξην ζα αθήζσ πίζσ κνπ όια ηα παιηά. Θα ηζνπιήζσ ην θαξνηζάθη κνπ θαη ζα πάσ ζηηο πξώηεο ζέζεηο 
ηνπ ζεάηξνπ λα παξαθνινπζήζσ ηελ παξάζηαζε «Ζ Λίκλε ησλ Κύθλσλ». Δίκαη θαη εγώ κία από ηνπο επί-

ζεκνπο θαιεζκέλνπο. Μαδί κνπ ζα είλαη θαη ν Νηθόιαο. Καλνλίζακε λα έξζεη θαη εθείλνο λα δεη ηελ παξά-

ζηαζε. ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο δε ζα ζεθσζώ όξζηα λα ρεηξνθξνηήζσ όια ηα παηδηά πνπ ρόξεςαλ, αι-

ιά ζα ρεηξνθξνηήζσ κε δύλακε ςπρήο όινπο ηνπο θίινπο κνπ θαη γηα κέλα. Θα ςάμσ κε ην βιέκκα κνπ λα 

ζπλαληήζσ ηα γαιαδνπξάζηλα κάηηα ηνπ Νηθόια θαη ζα αθεζώ ζηα κάηηα ηνπ, ηελ αγθαιηά ηνπ, ηε δσή…  

 

Δπαγγειία Λέθθα  Γ Γπκλαζίνπ 
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Σελ Κπξηαθή 27 Φεβξνπαξίνπ ζην ζέαηξν ηνπ ζρνιεί-

νπ καο δήζακε κηα βξαδηά γεκάηε πνίεζε θαη ρνξό. Ζ 

εθδήισζε απηή νξγαλώζεθε από ηελ Οκάδα 

Bηβιηνζήθεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο 

«Μ΄ έλα βηβιίν ηαμηδεύσ» πνπ έρεη ζθνπό λα θέξεη ηα 

παηδηά θνληά ζηε ινγνηερλία. 

   Απνθαζίζακε, ινηπόλ, λα νξγαλώζνπκε ηελ εθδήισ-

ζε απηή, γηα λα γλσξίζνπκε από θνληά ηνλ πνηεηή ηεο 

ζάιαζζαο, ηνπ ηαμηδηνύ, ηεο θπγήο, ηεο πεξηπέηεηαο, ηεο 
αικύξαο, ηεο κνλαμηάο θαη ησλ αλνηρηώλ νξηδόλησλ Ν. 

Καββαδία. 

     H βξαδηά ήηαλ αθεηεξία γηα κηα ζεηξά από δξαζηε-

ξηόηεηεο πνπ έγηλαλ ζην ζρνιείν καο. Γηαβάζηεθαλ 
πνηήκαηα ηνπ Ν. Καββαδία ζηηο ηάμεηο θαη ζπδεηήζεθαλ 

ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θηινιόγνπο καο. Οη καζεηέο άθνπζαλ κεινπνηεκέλα 

πνηήκαηά ηνπ, απηνζρεδίαζαλ κε αθνξκή ηελ πνίεζή 

ηνπ, δσγξάθηζαλ, έγξαςαλ δηθνύο ηνπο ζηίρνπο, ηξαγνύ-

δεζαλ, έθηηαμαλ θνιάδ. Θειήζακε, επίζεο,  νη καζεηέο 

λα γλσξίζνπλ ηνλ πνηεηή θαη κέζα από ην δηαδίθηπν θαη 

έηζη κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ θαζεγεηώλ ηνπο πεξηεγή-

ζεθαλ ζ' απηό. 

Πνιινί καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ, κε 

δήιν, δνύιεςαλ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, ην νπηηθό 

πιηθό, ην ζθεληθό, ην βάςηκν ηεο ζθελήο, ηηο πξνζθιή-

ζεηο, ηηο αθίζεο, ηνλ κπνπθέ πνπ αθνινύζεζε. Φξόληη-

ζαλ αγόγγπζηα γηα ηελ πξαθηηθή νξγάλσζε ηεο βξαδηάο 

κε θάζε ιεπηνκέξεηα. Ξόδεςαλ πξνζσπηθό ρξόλν θαη 

δνύιεςαλ νκαδηθά κε πνιύ θέθη. Έλα πξαγκαηηθό κε-

ιίζζη. 

ε απηή ηελ δηαδηθαζία – αιπζίδα ππάξρνπλ θξίθνη 

πνιύ δπλαηνί. Έλαο πνιύηηκνο θξίθνο είλαη ε νκάδα 
ζύγρξνλνπ ρνξνύ πνπ ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο «ΥΟΡΟΗ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ» θαη κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο θ. Ξέληαο Φαξξνύ κάο θαζειώλεη θάζε 

θνξά κε δεκηνπξγηθέο ρνξνγξαθίεο. Απηή ηε θνξά, θα-

ηαθέξακε, κε ηνλ αθξηθάληθν ρνξό ηνπο, λα ηαμηδέςνπ-

κε καδί ηνπο θαη λα ληώζνπκε δπλαηά ηελ άξξεθηε ζρέ-

ζε πνίεζεο θαη ρνξνύ. Έηζη θαη αιιηώο, ην θαξάβη καο 

κέζα από ηελ πνίεζε ηνπ Ν. Καββαδία είρε πηάζεη ζθά-

ια θαη ζηα ιηκάληα ηεο Αθξηθήο. 

 Φέηνο, έρνληαο ηελ επηζπκία ε αιπζίδα καο λα κεγα-

ιώζεη, θάλακε θαη έλα άλνηγκα ζηνπο ηνπηθνύο θνξείο 

ηνπ Απιώλα θαη δεηήζακε από ηελ θα Αζαλαζία Βόγ-

γιε λα ζηεξίμεη θαη λα πιαηζηώζεη ηελ βξαδηά καο κε ηε 

Μνπζηθή ρνιή Ζρόρξσκα. Έηζη δήζακε ηε κνλαδηθή 

εκπεηξία ηεο δσληαλήο παξνπζίαζεο κεινπνηεκέλσλ 

ηξαγνπδηώλ ηνπ Νίθνπ Καββαδία κε ηνλ  Κσλ/λν Γώγν,   

ηνλ Βαγγέιε Κσλζηαληηλόπνπιν θαη ηελ Αζαλαζία 

Καξειηώηε λα ηξαγνπδνύλ θαη λα παίδνπλ κνπζηθή.  

ε απηήλ ηελ αιπζίδα έλαο αθόκα πνιύηηκνο θξίθνο 

ήηαλ θαη νη γνλείο πνπ βξέζεθαλ γηα άιιε κηα θνξά 

έκπξαθηα θνληά καο.  

 Οκάδα βηβιηνζήθεο - Οκάδα ύγρξνλνπ Υνξνύ - 

Μνπζηθή ρνιή Ζρόρξσκα - Μαζεηέο ηνπ Λπθείνπ θαη 

ηνπ Γπκλαζίνπ, όινη δνύιεςαλ νκαδηθά γηα ηελ πνηεηη-

θή απηή βξαδηά, πνπ πεξηιάκβαλε απαγγειία πνηεκάησλ 

από θαζεγεηέο θαη καζεηέο (θ. Ρνύια Αλησλάηνπ, Υξή-

ζηνο Λέθθαο, Αιέμαλδξνο Βαζηιαθάθεο, Πάλνο Λέθ-

θαο, Μίιηνο Γνπξήο, Υξήζηνο νπξαπιάο, άθεο Κα-

ξαζαλάζεο, Υξήζηνο Ληάηεο), ηξαγνύδη, ρνξό θαη βίληε-
ν, από ηα νπνία μερώξηζε ν ρνξεπηηθόο απηνζρεδηαζκόο 

πάλσ ζηε Φάηα Μνξγθάλα ηεο Διέλεο Κπξηαθνύ θαη 

ηεο Αλαζηαζίαο Γάβξε, πνπ ζθελνζέηεζε ε Καζζηαλή 

Σζαθαιίδνπ. εκαληηθή ήηαλ ε βνήζεηα ησλ καζεηώλ: 

Γηώξγνπ Άγγνπ, Γηώξγνπ Καθαιή, Μαξίαο θιηά, Λώ-

ξαο Σάζζε, Σδνύιηνπ Λάια ζηελ ζθελνγξαθηθή δηακόξ-

θσζε ηνπ ζεάηξνπ πνπ θξάηεζε ζρεδόλ 2 κήλεο! Γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο όινη όκσο νη καζε-

ηέο πξνζέθεξαλ ζε εζεινληηθή βάζε ηε βνήζεηα ηνπο. 

Σε  βξαδηά ηεο εθδήισζεο καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη  Λπ-

θείνπ βνήζεζαλ ζηελ ππνδνρή ησλ ζεαηώλ, ζην ζεξβίξη-

ζκα ηνπ θαγεηνύ θαη ησλ πνηώλ, ηε κνπζηθή θαη ηε 
θσηνγξαθηθή θάιπςε θαη βηληενζθόπεζε ηεο βξαδηάο, 

κηαο βξαδηάο πνπ ηίκεζαλ πνιινί κε ηελ παξνπζία ηνπο, 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν πξντζηάκελόο καο, ηνπηθνί 

άξρνληεο, θαζεγεηέο γεηηνληθώλ ζρνιείσλ θαη άιινη.  

 

«Βίξα ηηο άγθπξεο» ήηαλ ν ηίηινο  ηεο εθδήισζήο καο. 

Σηο ζεθώζακε  θαη ηαμηδέςακε κέζα από ηελ πνίεζε 
ηνπ Νίθνπ Καββαδία, ην ρνξό θαη ηε κνπζηθή ζε έλα 

όκνξθν ηαμίδη κε θαιέο ζάιαζζεο… 

 

Η ππεύζπλε ηεο Οκάδαο Βηβιηνζήθεο Άλλπ Κέθε 

«Θα κείλσ πάληα ηδαληθόο θαη αλάμηνο εξαζηήο 

 ησλ καθξπζκέλσλ ηαμηδηώλ θαη ησλ γαιάδησλ 

πόλησλ…» 



        ΑΤΙΤΛΟ 
       Σαν αετός δίχως φτερά, πετάω και κοιτάζω 

 ο ήλιος είναι δαίμονας 
 αλυσίδα στην ψυχή μου 
 ο αέρας φέρνει χάος 
 κραυγάζει η ψυχή μου 
     πώς να φύγω από τη φυλακή μου; 
 Αχ, Παναγιά πάρε με 
 Μητέρα εσύ, θυσία      
       στα σπλάχνα σου η σωτηρία 
 πάρε με στα χέρια σου 
 ηρεμία θέλω μόνο 
     τον ουρανό δεν ξέρω να κοιτάζω  
       Αχ Παναγιά μου, πώς πονάω 
 κείτομαι στη γη σου 
 μυρίζω το αέρα 
      όλοι πονάνε – κάποιοι αγαπάνε 
     Να η ευτυχία 
     Γιατί να υπάρχω; 
      Τα μάτια μου μαύρα 
        Μητέρα Παναγιά σ’ αγγίζω 
     άσε με να ζήσω 
 ο ουρανός είναι φωτεινός 
 οι ήχοι δεν υπάρχουν 
         Ελεύθερος θα ταξιδεύω  
  Φεύγω! 
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Πνηνο είλαη ινηπόλ ν Νίθνο Καββαδίαο; 

Γελλήζεθε ην 1910 ζην Υαξκπίλ ηεο Μαηδνπξίαο ζηελ Β.Α Κίλα από 
Έιιελεο γνλείο. Σν 1914 κε ηελ έθξεμε ηνπ πνιέκνπ ζε ειηθία 4 εηώλ νη 

γνλείο ηνπ γπξίδνπλ ζηελ Διιάδα ζηελ Κεθαινληά (ηόπνο θαηαγσγήο ηεο 

κεηέξαο ηνπ) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ Πεηξαηά. πκκαζεηήο ηνπ Γηάλλε 

Σζαξνύρε, θίινο ηνπ ζπγγξαθέα Παύινπ Νηξβάλα θαη ηνπ πνηεηή Καί-
ζαξα Δκκαλνπήι. ηα 18 ηνπ ρξόληα δεκνζηεύεη ηα πξώηα ηνπ πνηήκαηα 

κε ην ςεπδώλπκν «Πέηξνο Βάριαο». Σειεηώλνληαο ην γπκλάζην δίλεη 

εμεηάζεηο ζηελ ηαηξηθή ζρνιή, αλαγθάδεηαη όκσο λα εγθαηαιείςεη, γηαηί 
πεζαίλεη ν παηέξαο ηνπ θαη κπαξθάξεη από ην 1929.  όιε ηνπ ηελ δσή 

ππήξμε λαπηηθόο. Σν 1939 παίξλεη ην δίπισκα ηνπ καξθόλε, δειαδή ηνπ 

αζπξκαηηζηή. Αθνινπζεί ν Β' Παγθόζκηνο πόιεκνο, πεγαίλεη ζηξαηηώηεο 
ζηελ Αιβαλία θαη μαλακπαξθάξεη ην 1944. Μέρξη ην 1974 δε ζηακάηεζε 

πνηέ.   
’ απηά ηα ρξόληα ηαμηδεύνληαο θαη δνπιεύνληαο ζαλ καξθόλεο γξάθεη 

πνηεηηθά θαη πεδά έξγα. Μαξακπνύ, Πνύζη Βάξδηα, Λη, Σξαβέξζν  είλαη 

ηίηινη ησλ έξγσλ ηνπ.  

Λίγν κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ, πνηήκαηά ηνπ κεινπνηήζεθαλ από ην Θάλν 
Μηθξνύηζηθν θαη θπθινθόξεζε ν δίζθνο κε ηνλ ηίηιν « Ο ηαπξόο ηνπ 

Νόηνπ». Μέζα από απηό ηνλ δίζθν έγηλε γλσζηόο ζην επξύηεξν θνηλό. 

ηε ζπλέρεηα, ν Γηάλλεο παλόο θαη ε Μαξίδα Κσρ, νη Ξέκπαξθνη θαη 

άιινη κεινπνίεζαλ θη απηνί πνηήκαηα ηνπ Νίθνπ Καββαδία. πνπδαίνη 

θαιιηηέρλεο εξκήλεπζαλ ηα ηξαγνύδηα απηά, όπσο ν Γηάλλεο Κνύηξαο,  

«Η λαμαρίνα!...η λαμαρίνα όλα τα σβήνει. 

Μας έσφιξε το kuro siwo σαν μια ζώνη 

κι συ κοιτάς ακόμη πάνω απ ’  το τιμόνι, 

πως παίζει ο μπούσουλας καρτίνι με καρτίνι .» 
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Πνηνο είλαη ινηπόλ ν Νίθνο Καββαδίαο; 

Γελλήζεθε ην 1910 ζην Υαξκπίλ ηεο Μαηδνπξίαο ζηελ Β.Α Κίλα από 
Έιιελεο γνλείο. Σν 1914 κε ηελ έθξεμε ηνπ πνιέκνπ ζε ειηθία 4 εηώλ νη 

γνλείο ηνπ γπξίδνπλ ζηελ Διιάδα ζηελ Κεθαινληά (ηόπνο θαηαγσγήο ηεο 

κεηέξαο ηνπ) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ Πεηξαηά. πκκαζεηήο ηνπ Γηάλλε 

Σζαξνύρε, θίινο ηνπ ζπγγξαθέα Παύινπ Νηξβάλα θαη ηνπ πνηεηή Καί-
ζαξα Δκκαλνπήι. ηα 18 ηνπ ρξόληα δεκνζηεύεη ηα πξώηα ηνπ πνηήκαηα 

κε ην ςεπδώλπκν «Πέηξνο Βάριαο». Σειεηώλνληαο ην γπκλάζην δίλεη 

εμεηάζεηο ζηελ ηαηξηθή ζρνιή, αλαγθάδεηαη όκσο λα εγθαηαιείςεη, γηαηί 
πεζαίλεη ν παηέξαο ηνπ θαη κπαξθάξεη από ην 1929.  όιε ηνπ ηελ δσή 

ππήξμε λαπηηθόο. Σν 1939 παίξλεη ην δίπισκα ηνπ καξθόλε, δειαδή ηνπ 

αζπξκαηηζηή. Αθνινπζεί ν Β' Παγθόζκηνο πόιεκνο, πεγαίλεη ζηξαηηώηεο 
ζηελ Αιβαλία θαη μαλακπαξθάξεη ην 1944. Μέρξη ην 1974 δε ζηακάηεζε 

πνηέ.   
’ απηά ηα ρξόληα ηαμηδεύνληαο θαη δνπιεύνληαο ζαλ καξθόλεο γξάθεη 

πνηεηηθά θαη πεδά έξγα. Μαξακπνύ, Πνύζη Βάξδηα, Λη, Σξαβέξζν  είλαη 

ηίηινη ησλ έξγσλ ηνπ.  

Λίγν κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ, πνηήκαηά ηνπ κεινπνηήζεθαλ από ην Θάλν 
Μηθξνύηζηθν θαη θπθινθόξεζε ν δίζθνο κε ηνλ ηίηιν « Ο ηαπξόο ηνπ 

Νόηνπ». Μέζα από απηό ηνλ δίζθν έγηλε γλσζηόο ζην επξύηεξν θνηλό. 

ηε ζπλέρεηα, ν Γηάλλεο παλόο θαη ε Μαξίδα Κσρ, νη Ξέκπαξθνη θαη 

άιινη κεινπνίεζαλ θη απηνί πνηήκαηα ηνπ Νίθνπ Καββαδία. πνπδαίνη 

θαιιηηέρλεο  εξκήλεπζαλ  ηα  ηξαγνύδηα  απηά, όπσο ν Γηάλλεο Κνύηξαο,  

«Η λαμαρίνα!...η λαμαρίνα όλα τα σβήνει. 

Μας έσφιξε το kuro siwo σαν μια ζώνη 

κι συ κοιτάς ακόμη πάνω απ ’  το τιμόνι, 

πώς παίζει ο μπούσουλας καρτίνι με καρτίνι .» 

ν Βαζίιεο Παπαθσζηαληίλνπ, ν Γηώξγνο Νηα-
ιάξαο, νη αδειθνί Καηζηκίρα, ε Γήκεηξα Γα-

ιάλε, ε Μαξίδα Κσρ, αιιά θαη λεόηεξνη, επί-

ζεο ζεκαληηθνί, όπσο ν Γηάλλεο Κόηζηξαο, ν 

Αιθίλννο Ησαλλίδεο, ν Λαπξέληεο Μαραηξί-
ηζαο, ηα Τπόγεηα Ρεύκαηα. Κπξίσο ινηπόλ κέ-

ζα από ηα ηξαγνύδηα έγηλε γλσζηόο ν πνηεηήο.  

Ο ιόγνο ηνπ είλαη βησκαηηθόο, ην πνηεηηθό ηνπ πιηθό ζα κπνξνύζε θάιιηζηα λα είλαη ζεαηξηθό κνλόπξα-
θην, ηαηλία κηθξνύ κήθνπο ή ληνθηκαληέξ. Ζ γιώζζα ηνπ δύζθνιε, αθαηαλόεηε πνιιέο θνξέο, θαζώο ρξε-

ζηκνπνηεί ηελ ηδησκαηηθή γιώζζα ησλ λαπηηθώλ. Σξαρηά, ξεαιηζηηθή θαη άγξηα. 

Γηα ηε ινγνηερληθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο ν Καββαδίαο είλαη ν πνηεηήο ηεο ζάιαζζαο, ηνπ αηειέζθνξνπ 

έξσηα, αιιά θαη ηνπ πξσηόγλσξνπ ήζνπο πνπ πεγάδεη από ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε αλζξώπνπο κε δηαθνξε-

ηηθή πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε. Ο καξθόλεο ησλ θνξηεγώλ, πνηεηήο θαη ζπγγξαθέαο ηεο πεξηπιάλεζεο, εξα-
ζηήο ηεο ζάιαζζαο, ησλ ιηκαληώλ θαη ησλ γπλαηθώλ πνπ ζπρλάδνπλ εθεί, ν θίινο θαη αδεξθόο ησλ λαπηώλ, 

δελ αλήθεη ζε απηνύο πνπ ύκλεζαλ ηελ Διιάδα, ηα ηνπία, ηελ ηζηνξία, ηνπο αλζξώπνπο ηεο ρώξαο ηνπ. Γελ 

ηνλ βξίζθεη θαλείο ζην Αηγαίν Πέιαγνο. Κηλείηαη ζπλερώο. Δίλαη θάπνπ αλάκεζα ζηελ Άπσ Αλαηνιή, ζηελ 

Αθξηθή, ζην Πεξνύ, ζηελ Γπηηθή Δπξώπε. 
Δίλαη έλαο ζύγρξνλνο Οδπζζέαο κε κηα δηαθνξά. Γελ αλαδήηεζε πνηέ ηελ Ηζάθε ηνπ. Αληίζεηα πόζεζε λα 

ηαθεί ζε θάπνηα ζάιαζζα βαζηά, ζηηο καθξηλέο Ηλδίεο, θάηη πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, θαζώο πέζαλε ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1975 ζηελ ζηεξηά. Σν όλεηξό ηνπ δελ εθπιεξώζεθε. Έκεηλε έηζη ηδαληθόο θαη αλάμηνο εξα-

ζηήο ησλ καθξπζκέλσλ ηαμηδηώλ θαη ησλ γαιάδησλ πόλησλ. 

Δπηκέιεηα: Οκάδα Βηβιηνζήθεο 

 

Νίθνο Καββαδίαο: Ο πνηεηήο ηεο ζάιαζζαο 
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Ακέζσο κεηά 
 Σα ρεηξνθξνηήκαηα ζώπαζαλ. Ζ παξάζηαζε ηειείσζε. Μαδί κε ηελ θόξε κνπ ηε Υαξά, βγαίλνπκε από ηελ αίζνπ-

ζα. Έρεη βνπεηό, αθόκε κπξίδεη ζάιαζζα. Νηώζσ θνξηηζκέλνο, είκαη ζε έθζηαζε, ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη ζηα θόθ-

θηλα. ηελ αγθαιηά ε θόξε κνπ, ην αθνπγθξάδεηαη θαη ζησπά. Οη ζθέςεηο πεδάλε ζαλ θαηζίθη, ηα πόδηα πάλε κόλα 

ηνπο. 

 «Ση θάλαλε πάιη ηα θσιόπαηδα, ήηαλ απίζηεπηα, θαηαπιεθηηθά! Δπηπρώο καο πξνζπεξλάλε … εκείο πξέπεη λα ηα 

αθνινπζήζνπκε … ίζσο έηζη μεθνιιήζνπκε απ’ ηηο αγθπιώζεηο καο…» 

Έρεη θνπεί ην ξεύκα, έρεη παληνύ ζθνηάδη, κόλν εδώ κέζα έρεη Φσο … Σελ αληέρσ ηόζε καγεία; 

Δίλαη θίινη έμσ, έρνπλ θάλεη πεγαδάθηα. Βξίζθσ έλα πξόζρεκα θαη θεύγνπκε ζηα θιεθηά. Μαο μέξσ, ζα πηάζνπκε 

ηελ ώξηκε, ελήιηθε θνπβέληα καο, ζα ζρνιηάζνπκε, ζα θξίλνπκε «πώο θαη γηαηί κπξίδεη ην γηαζεκί», ζα ρνξηάζνπ-

κε ηνλ μεξνιηζκό καο γηα λα ληώζνπκε αζθαιείο. 

Θα πάλε όια ζηξάθη, πξέπεη  λα  θύγσ γξήγνξα. Μνπζηθή θαη Καββαδίαο  κνύ εκέξεςαλ  ην δξάθν,  ν  ρνξόο κνπ 

έδσζε ηα γθέκηα. Πξέπεη λα θξαηήζσ ηε θόξα πνπ’ ρσ πάξεη, όζν παξαπάλσ κπνξώ. Να’ ξζεη ε λύρηα, λα θαηαια-

γηάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, λα νινθιεξσζεί ε θάζαξζε, λα θνηκεζώ λένο θαη ‘γσ … ζαλ θη απηά … ηα ΟΜΟΡΦΟ-

ΣΔΡΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ! 

ΤΓ     Έρσ αθνύζεη λα ιέλε όηη ζε θείλν ην κέξνο έρεη πάληα … ΦΧ! 

Αληξέαο Λέθθαο, δεκνηηθόο ζύκβνπινο 

 Με ηδηαίηεξν ζεβαζκό ππνθιίλνκαη 

ζηνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ- Λπθείνπ 

Απιώλα θαη ηαπηόρξνλα επραξηζηώ 

ηνπο εκπλεπζκέλνπο θαζεγεηέο ηνπο 

πνπ αθνύκπεζαλ ην ηδηαίηεξα ππθλό 
θαη δύζθνιν έξγν ηνπ πνηεηή Νίθνπ 

Καββαδία κε εθεπξεηηθόηεηα, ιπξη-

ζκό θαη πάζνο. 

«Δθηά ζε παίξλσ αξηζηεξά, 

κελ ην δνξίδεηο…»  

(Νίθνο Καββαδίαο) 

Γηνύιε Νηαβαξία 

Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ Γεκνηηθνύ Απιώλα 

Αρ, κηα θνβεξή βξαδηά κηα 

βξαδηά γεκάηε εθπιήμεηο θαη 

ραξά. Τπήξρε ηόζν θαιή νξγά-

λσζε θαη ζπγρξνληζκόο, ώζηε 

θάζε ηη πνπ βιέπνπκε λα καο 

αξέζεη όιν θαη πην πνιύ... Υαί-

ξνκαη πνπ βξίζθνκαη ζε απηό 

ην ζρνιείν, γηαηί ζπλέρεηα καο 

επηθπιάζζεη εθπιήμεηο ... Δπρα-

ξηζηνύκε όινπο ηνπο θαζεγεηέο 

θαη όια ηα άηνκα πνπ ζπκκεηεί-

ραλ ζε απηό... 

Γελ κπνξώ λα πσ ηίπνηα… απηή 

ε βξαδηά ήηαλ ζπγθινληζηηθή, 

ζαπκάζηα, ππέξνρε. (…). Υαίξν-

καη πνπ βξίζθνκαη ζε απηό ην 

ζρνιείν θαη κε απηνύο ηνπο δα-

ζθάινπο! 

Απηή ε βξαδηά ζα κείλεη αλακ-

θηζβήηεηα αμέραζηε ζε όινπο! 

Σν  θιίκα κεηαμύ ησλ παηδηώλ 

ήηαλ ηδαληθό γηα λα δεκηνπξγε-

ζεί κηα απίζαλε εθδήισζε! 

Μηα βξαδηά αθηεξσκέλε ζηνλ έλα θαη κνλαδηθό Ν. 

Καββαδία. Απαγγειίεο πνηεκάησλ από ηνπο καζεηέο 

καο, ηξαγνύδη από έλα κηθξό ζπγθξόηεκα θαη κεινπνηε-

κέλα πνηήκαηά ηνπ. Μεξηθά ιόγηα γηα ηε δσή ηνπ από 

ηελ θαζεγήηξηα θα. Κέθε. Οξγάλσζε θαη πξνβνιή ησλ 
βίληεν άςνγε. (…) Αγαπάκε ηελ θα. Κέθε θαη όια απηά 

πνπ θάλεη γηα λα δώζεη λόεκα θαη λα καο θάλεη λα αγα-

πήζνπκε ηνλ ρώξν πνπ δνύκε κέζα θαη από απηέο ηηο 

βξαδηέο. Δπραξηζηνύκε  όινπο όζνπο ζπκκεηείραλ ζηε 

δηνξγάλσζε (…). 

Μαζεηέο ηεο Β Λπθείνπ 



ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ                           ΠΟΗΖΖ ΜΟΤΗΚΖ ΥΟΡΟ                                 ΔΛΗΓΑ  29                                                                                                                                       

Κρατώ μαζί μου το φύλλο που μοίραζαν τα παιδιά στην είσοδο με τα δύο ποιήματα του Καββαδία, 

κοντεύει να λιώσει  τις τσέπες μου. Όταν μαθαίνω πως γίνεται κάποια εκδήλωση για τον ποιητή , 

αφήνω τα πάντα και τρέχω να την παρακολουθήσω, να ξαναζήσω αυτά που έζησα και εγώ όταν 

ξεκίνησα την περιπέτεια λίγο καιρό πριν ο ίδιος αφήσει για πάντα τα καράβια. Αναπολώ και ξανα-

ζώ, μέσα σε αυτά που ακούω, τις όμορφες στιγμές, τις εικόνες, τις δυσκολίες, την στέρηση, τις αγρι-

εμένες θάλασσες αλλά και τους γαλήνιους ωκεανούς.. υγκινούμαι, δακρύζω και νιώθω κάτι που 

είναι δύσκολο να το περιγράψω . Ο Καββαδίας με κάνει να ζω μέσα από κάθε λέξη, την κάθε στιγ-

μή της δύσκολης αλλά όμορφης ζωής πάνω στο καράβι. Ποιός ναυτικός δεν καταλαβαίνει τα λόγια 

του, τις λέξεις που υπογράμμισαν τα παιδιά στο φύλλο που κρατώ σαν φυλαχτό! 

Σο κράτησα για φυλαχτό! Και πώς να μην κρατήσω για φυλαχτό τα όσα είδα, άκουσα και ένιωσα 

εκείνη την βραδιά αφιερωμένη  στον ποιητή, που έγινε στο Γυμνάσιο του Αυλώνα. 

Δεν μπορώ να πιστέψω πώς ήταν δημιούργημα παιδιών που ακόμη δεν στερήθηκαν την γαλήνη 

της οικογένειας, που ίσως κάποια από αυτά δεν ένιωσαν την ανάγκη να επικοινωνήσουν με τον 

ναυτικό πατέρα τους που ταξιδεύει στα καράβια ζώντας με την νοσταλγία του γυρισμού κοντά 

τους. 

Ήταν όλα τόσο επιμελημένα και προσαρμοσμένα  μέσα στην ζωή και το έργο του Καββαδία που 

σε έβαζαν αμέσως στο πνεύμα της εκδήλωσης και δεν σε άφηναν να βγεις και να σκεφτείς κάτι 

διαφορετικό. 

Αλήθεια, ποια δύναμη τα καθοδήγησε; Πού βρήκαν όλα αυτό το κουράγιο να κάνουν όσους βρί-

σκονταν στην κατάμεστη αίθουσα του σχολείου να συγκινηθούν και να ζήσουν ο καθένας με το 

δικό του τρόπο όσα μέσα στους στίχους του περιγράφει ο ποιητής της θάλασσας, ο δικός μας Καβ-

βαδίας, ο μαρκόνης  που συνέδεε με τα τηλεγραφήματα και το ραδιοτηλέφωνο τους ναυτικούς με 

τις οικογένειες τους και πάνω απ’ όλα με τις μανάδες τους, που όπως τόσο παραστατικά περιγρά-

φει σε εκείνο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού, «εκτός από τη μάνα σου κανείς δε σε θυμάται». 

Άξιος ο κόπος των παιδιών και των δασκάλων τους. Σα συγχαρητήρια είναι το λιγότερο που μπορεί 

κανείς να πει. 

Και ίσως αν κάποια από τα παιδιά αυτά σκεφτούν και αποφασίσουν να πάνε στα καράβια, να θυ-

μούνται τα όσα έγραψε ένα άλλος δάσκαλος ο Θουκυδίδης: « ΣΟ ΔΕ ΝΑΤΣΙΚΟΝ ΣΕΦΝΗ ΕΣΙΝ 

ΚΑΙ ΟΤΚ ΕΝΔΕΦΕΣΑΙ ΕΚ ΠΑΡΕΡΓΟΤ ΜΕΛΕΣΑΘΑΙ, ΟΣΑΝ ΣΤΦΗ». 

Καπετάν Λευτέρης Α.Α. 
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«Παρίσι 1900» Art Nouveau και Μοντερνισμός 
Θησαυροί από το Petit Palais -Εθνική Πινακοθήκη  

Ζ νκάδα γαιιηθώλ ηνπ ζρνιείνπ καο είρε ηελ επ-
θαηξία λα ηαμηδέςεη ζην Παξίζη ηνπ 1900 κέζα από 

ηα έξγα πνπ θηινμελνύληαη απηή ηελ πεξίνδν,ζηελ 

Δζληθή Πηλαθνζήθε Αζελώλ. 

Ζ πξώηε ελόηεηα ηεο έθζεζεο «Παξίζη 1900» είλαη 

αθηεξσκέλε ζηελ Παγθόζκηα Έθζεζε ηνπ 1900 ζην 
Παξίζη, γηα ηελ νπνία, άιισζηε αλαγέξζεθε θαη ην 

ίδην ην Petit Palais. 

Ζ δεύηεξε ελόηεηα παξνπζηάδεη έξγα δσγξαθηθήο 

από ηε Διιεληθή ζπκκεηνρή ζηελ Παγθόζκηα 
Έθζεζε ηνπ 1900 από ηηο ζπιινγέο ηεο Δζληθήο Πη-

λαθνζήθεο θαη ηδησηηθέο ζπιινγέο. 

 Αθνινπζεί ε ελόηεηα γηα ην Καζεκεξηλό Παξίζη, 

κε όςεηο ηόζν από ηελ αζηηθή δσή όζν θαη από ηε 

ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα ησλ ιατθώλ αλζξώπσλ θαη 

ησλ βηνπαιαηζηώλ.  
 ην κεζνπάησκα παξνπζηάδεηαη έλα κηθξό αθηέξσ-

κα ζην Petit Palais, ην θηίξην θαη ηελ ηζηνξία ηνπ.  

 Σν παξηζηλό ηνπίν απνηειεί κία ηδηαίηεξε ελόηεηα, 
ελώ νη δηαθνζκεηηθέο ηέρλεο εθπξνζσπνύληαη από 

βάδα θαη έπηπια δεκηνπξγώλ ηεο Art Nouveau, 

πιαηζησκέλα από ιηζνγξαθίεο-κειέηεο γηα ηε δηαθό-

ζκεζε κνληέξλσλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ . 
 Η εκβιεκαηηθή κνξθή ηεο  Παξηδηάλαο εηθνλνγξα-
θείηαη ζε επηβιεηηθά πνξηξέηα αθαδεκατθώλ δσ-

γξάθσλ αιιά θαη θαιιηηερλώλ ηεο πξσηνπνξίαο, κε 

θπξίαξρε ηε κλεκεηαθή πξνζσπνγξαθία 

ηεο Sarah Bernhardt από ηνλ Georges Clairin. 
ηελ έθζεζε παξνπζηάδνληαη επίζεο ζαπκάζη-

α ζρέδηα γηα θνζκήκαηα  ζρεδηαζηώλ πνπ δνύιεπαλ 

 γηα ζπνπδαίνπο νίθνπο. 
Σέινο, ε ελόηεηα ηνπ Μνληεξληζκνύ,  γηα ηελ νπνία 

έρεη ζπκπξάμεη θαη ην Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο 

ηεο Πόιεο ηνπ Παξηζηνύ θαη ε νπνία ζπκπιεξώλε-
ηαη κε ραξαθηηθά θαη θαιιηηερληθέο αθίζεο από ηηο 

ζπιινγέο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο, νινθιεξώλεη 

ηελ έθζεζε.  

 Ζ επίζθεςε ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε ήηαλ πηζηεύ-

σ κηα αμέραζηε εκπεηξία γηα όινπο καο θαη κηα κε-

γάιε επθαηξία, γηαηί δελ ηαμηδεύεηο  θάζε  κέξα  ζην 

Παξίζη ηνπ 1900…! 

Γήκεηξα Γήκα  Α’Γπκλαζίνπ 

«Ο αλζνπώιεο κε ηηο βηνιέηεο» είλαη έξγν ηνπ F.Pelez. Παξνπ-

ζηάδεη ηε ζθιεξή δσή κέζα από έλα παηδηθό πξνζσπάθη πνπ ηε 

βηώλεη, δίλνληαο έκθαζε όρη κόλν ζηελ όςε αιιά θαη ζηνλ εζσ-

ηεξηθό θόζκν ηνπ.  

Η «Παξηδηάλα»  είλαη έξγν ηνπ G.Clairin  θαη ζήκα θαηαηεζέλ 

ηεο πεξηνδηθήο απηήο έθζεζεο. Απεηθνλίδεη ηε Sara Bernard,ε 

νπνία είλαη ε ληίβα ηεο ηόηε επνρή, όρη κόλν γηα ηελ εκθάληζή 

ηεο, αιιά θαη γηα ηνλ δπλακηζκό θαη γεληθόηεξα γηα ηνλ ραξαθηή-

ξα ηεο.  
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Σα Pokemon δεκηνπξγήζεθαλ ην 1996 από ηνλ Kazuki Takahashi. Πξώηε ε εηαηξία ηνπ 

θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη έλα παηρλίδη ην νπνίν πεξηείρε παξάμελα πιάζκαηα πνπ 

έκνηαδαλ κε αιεζηλά δώα. Γηα παξάδεηγκα ην γλσζηό ζε όινπο Pikachu είλαη ζηελ πξαγκα-

ηηθόηεηα έλα πνληίθη θαη ην παξάινγν είλαη όηη έρεη ειεθηξηθέο δπλάκεηο .  

 Οη πξώηεο θαζέηεο θπθινθόξεζαλ ην 1998. Απηέο ήηαλ νη Red, Blue, Green and Yellow 

version θαη έθαλαλ πάλσ από 3.750.000 πσιήζεηο ζηελ Ηαπσλία θαη πεξίπνπ 18.000.000 

πσιήζεηο ζε όιν ηνλ θόζκν. Σν 2001 ε εηαηξία ηνπ θπθινθόξεζε ηξεηο λέεο θαζέηεο, απηή 

ηε θνξά γηα ην Game Boy Advance, ηηο Silver, Gold θαη Crystal. Γελ είραλ όκσο ηελ ίδηα 

επηηπρία ζε πσιήζεηο, κόλν 2.000.000 πσιήζεηο παγθνζκίσο. Σν 2003 ηξεηο λέεο θαζέηεο 
πξνζηέζεθαλ ζηε ζπιινγή ησλ Pokemon, νη Ruby, Saphire, Emerald πνπ ήξζαλ δεύηεξεο 

ζε πνζνζηό πσιήζεσλ κε 12.000.000 πσιήζεηο ζηελ Ηαπσλία θαη 34.000.000 ζε όιν ηνλ 

θόζκν. Σν 2005 ε Firered θαη ε Leafgreen δελ έθαλαλ ζρεδόλ θαζόινπ πσιήζεηο, όκσο ην 

2007 ε Nitendo έβγαιε ηηο Diamond θαη Pearl, νη νπνίεο έγηλαλ πνιύ γλσζηέο ζε όιν ηνλ 

θόζκν, γηαηί είραλ λέα Pokemon θαη θαηλνύξγηα ζξπιηθά. Σν 2009 ε Pokemon Platinum 

ήηαλ πξώηε ζε πσιήζεηο (90.000.000) ζηελ Δπξώπε θαη 213.000.000 ζηνλ θόζκν. Τπήξ-

ραλ θαη άιιεο εθδόζεηο αιιά δελ ήηαλ εμίζνπ ζεκαληηθέο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο. Ζ 

δηαζθέδαζε ζπλερίδεηαη κε δπν λέεο θαζέηεο πνπ θπθινθόξεζαλ ην 2010, ηε Soul Silver 

θαη ηε Heart Gold, ελώ ην 2011 θπθινθόξεζαλ νη δπν ηειεπηαίεο θαζέηεο ησλ Pokemon, νη 

Black θαη White.  

 

ΜΗΑ ΜΑΣΗΑ ΣΑ ΘΡΤΛΗΚΑ POKEMON 
 Πξώην ζηε ιίζηα καο είλαη ην Mew  πνπ εκθαλίζηεθε ζηηο πξώηεο θαζέηεο. Θεσξήζεθε ν 

δεκηνπξγόο ησλ Pokemon. Αξγόηεξα όκσο νη επηζηήκνλεο πήξαλ ην DNA ηνπ Μew θαη 

δεκηνύξγεζαλ ην Μewtwo. Δπόκελν Pokemon ζηε ζξπιηθή  ιίζηα είλαη ην Lugia ην νπνίν 

είλαη ην ζξπιηθό ησλ πδάησλ θαη θαηαζηξέθεηαη κόλν αλ ζπάζεη ε ζθαίξα ηνπ λεξνύ. Σν 

Ho-Oh είλαη ην ζξπιηθό ηεο θσηηάο θαη ζαλάζηκνο αληίπαινο ηνπ Lugia.Σα επόκελα ηξία 

Pokemon είλαη αδέξθηα θαη είλαη ηα MESPRIT, AZELF θαη UXIE, ελώ ηα επόκελα δπν 

είλαη ηα KYOGRE θαη GROUDON.Σν πξώην είλαη ην ζξπιηθό ηνπ λεξνύ, ελώ ην δεύηεξν 

είλαη ην ζξπιηθό ηνπ εδάθνπο. Σν επόκελν Pokemon είλαη ην DEOXYS ην νπνίν δεκηνπξ-

γήζεθε από έλαλ δηαζηεκηθό ηό. Απηό ην Pokemon έρεη ηέζζεξηο κνξθέο. Σελ  ηαρύηεηα, 

ηελ άκπλα, ηελ επίζεζε θαη ηελ θαλνληθή ηνπ κνξθή. 

Σν nintendo 3DS είλαη κηα επηηξαπέδηα θνλζόια παηρληδηνύ, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε 

από ηελ Nintendo. To ραξαθηεξηζηηθό ζην νπνίν δηαθέξεη από ηα ππόινηπα nintendo 

είλαη ε ηθαλόηεηά ηνπ λα παξάγεη 3D εθέ ρσξίο ηε ρξήζε εηδηθώλ γπαιηώλ, κέζσ κηαο 

δηαδηθαζίαο πνπ νλνκάδεηαη απηνζηεξενζθνπία. Ζ ζπζθεπή πξσηνθπθινθόξεζε ζηελ 

Ηαπσλία ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2011 θαη έπεηηα θπθινθόξεζε ζηηο ππόινηπεο ρώξεο. 

Σν  Nintendo 3DS νινθιεξώλεη ηελ ζεηξά ησλ ρεηξηζηεξίσλ ηεο Nintendo.  

  Μεξηθά από ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη όηη βιέπεηο ηελ εηθόλα πην θαζαξά, αηζζάλε-

ζαη πξαγκαηηθά ηη ζεκαίλεη εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ηαπηίδεζαη κε ηνπο ήξσεο ηνπ 

παηρληδηνύ ιόγσ ησλ εθέ. Τπάξρνπλ όκσο θαη κεηνλεθηήκαηα. Έλα βαζηθό κεηνλέθηεκα 
είλαη όηη ηα παηρλίδηα πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη ήδε δελ είλαη ζπκβαηά κε ην nintendo 

3DS. Mάιηζηα ιίγα από ηα πξνεγνύκελα παηρλίδηα πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη ζε ζπκβα-

ηή κνξθή,  γηα λα ηα απνθηήζεηο, πξέπεη βέβαηα λα θαηαβάιεηο ηζνπρηεξό αληίηηκν. 

'Άιιν κεηνλέθηεκα είλαη όηη δαιίδεζαη όηαλ βιέπεηο 3d εηθόλα γηα πνιιή ώξα. 

Θαλάζεο Γέιηνο, Μάξηνο Οξόδη  

NIN
TENDO 3 D

S 

MANAPHY 

REGIGIGAS 

LUGIA  

KYOGRE 

GIRATINA 

DEOXYS  
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Δε ζα μεράζσ πνηέ… 
 

Σελ πξώηε κνπ κέξα ζην ζρνιείν 

Σα γέιηα ζην κάζεκα πνπ δελ έπξεπε λα αθνπζηνύλ 

Σε ραξά πνπ θάλακε όηαλ έιεηπε θάπνηνο θαζεγεηήο θαη ζα θάλακε θελό 

Σηο ακέηξεηεο πιάθεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ 

Σα κπνπγέια 

Σα ζξαλία καο ζηελ Γ Γπκλαζίνπ. Σνπο ιεθέδεο από αλεμίηειν ζε ρέξηα θαη ζξαλία 

Σε κέξα ησλ βαζκώλ, πνπ ηα παηδηά θάλνπλ ηα  γιπθά θαη ηα ήξεκα ζηνπο θαζεγεηέο 

Σηο αληηδξάζεηο ησλ θαζεγεηώλ, ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θηλήζεηο ή ιόγηα ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκα-

ηνο 

Σηο πξώηεο εμεηάζεηο ηνπ Ηνπλίνπ 

Σελ αλαθνύθηζε όηαλ ηέιεησλαλ νη εμεηάζεηο 
Σν ρακό πνπ γηλόηαλ ζηα δηαιείκκαηα. Γ1 θαη Γ2 ζε κία ηάμε, λα ραζθνγειάκε θαη λα θάλνπκε θαια-

κπνύξηα. Πόζν είρακε δεζεί! 

Σνλ πξώην δηαγσληζκό δσγξαθηθήο 

Σνλ θανπηζνπθνπόιεκν ζην γήπεδν 

Σα ζπλζήκαηα ζηνπο αγώλεο 

Σηο ζξηακβεπηηθέο λίθεο ζην πνδόζθαηξν 

Σηο ήηηεο ζην παξαπέληε ζην βόιετ 

Σηο ζεηξέο ζηελ παξέιαζε: Οη θνληέο κπξνζηά, νη ςειέο πίζσ 

Σα βξαβεία πνπ θεξδίδακε ζηνπο ρξηζηνπγελληάηηθνπο δηαγσληζκνύο 

Σηο παξαζηάζεηο ζύγρξνλνπ ρνξνύ ηεο θ. Φαξξνύ 

Σελ εθεκεξίδα πνπ θάζε ηεύρνο ηεο έθαλε έλα ρξόλν λα βγεη 

Σν ηξέμηκν ζηελ θαηεθόξα θάησ από ην λαό ηνπ Απόιισλα ζηελ νινήκεξε ηεο εθεκεξίδαο 

Σηο εμνξκήζεηο κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

Σε βόιηα ζηελ Άλσ Πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο 

Σα αμέραζηα δετκπέθηθα. Υνξέςακε, ηξαγνπδήζακε, γειάζακε, μεθαληώζακε  κε 4 αγαπεκέλνπο καο 

θαζεγεηέο 
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Γλυκιά νοσταλγία 

Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η δικιά μου θα είναι σίγουρα δύσκολη. Όταν είναι να συμμα-

ζέψω τη σοφίτα με πιάνει πονοκέφαλος. Κάθε φορά που ψάχνουμε κάτι, ανοίγουμε τα μπαούλα και 

ανακατεύουμε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Άσε που μετά δεν βάζουμε τίποτα πάλι στη θέση του.  

Σι χαμός γίνεται; Ωραία< Σο νυφικό μου ανάμεσα στην κολομπίνα της κόρης μου και το σπαθί του 

Νικολάκη που ντύθηκε ζορό! Καλά πάμε, πάλι θησαυρό θα βρούμε σήμερα. Μάλλον θα πρέπει να 

αρχίσω να πετάω αρκετά, μήπως και μπει τάξη εδώ μέσα.  

Αυτό το χοντρόδετο σκονισμένο βιβλίο; Καλά, αυτό και αν φάει πέταμα< 

Σο ανοίγω, οι σελίδες του έχουν κιτρινίσει αλλά στην πρώτη σελίδα φαίνεται η φωτογραφία της 3ης 

Γυμνασίου Αυλώνα, σχολικό έτος 2010-2011. Κάθομαι στο μπαούλο και με τα δάχτυλά μου αγγίζω 

όλες εκείνες τις αστείες φατσούλες και τους καθηγητές. την 3η Γυμνασίου είχα τη φαεινή ιδέα να 

γράψω ημερολόγιο. Σο πρώτο μου ημερολόγιο. Μια καταγραφή της κάθε σχολικής μέρας. 

Αυτή τη φαεινή ιδέα, για να κυριολεκτώ, μου την έδωσε η μαμά μου. Μου έλεγε: 

- Λία, ζήσε την κάθε μέρα, ρούφηξε την κάθε στιγμή. Η ανεμελιά της εφηβείας και των σχολικών 

χρόνων σβήνει πολύ εύκολα. Σώρα όλα σου φαίνονται δύσκολα. Σα μαθήματα, τα διαγωνίσματα, το 

βαρύ πρόγραμμα. Θυμήσου ότι θα έρθει η ώρα που θα τα νοσταλγείς, αλλά και θα αναζητάς αυτές 

τις στιγμές. 

Καλή σου ώρα μαμά, είχες δίκιο. Δεν είναι λίγες οι φορές που νοστάλγησα, αναζήτησα και βαθιά 

μέσα μου παρακαλούσα να ξαναγύριζαν όλα έστω για λίγο. Έστω για μία σχολική μέρα να γύριζαν 

όλα πίσω. Οι καθηγητές, το σχολείο, οι συμμαθητές, ακόμα και τα μαθήματα. Όλα αυτά μπροστά 

στα σημερινά προβλήματα δεν ήταν τίποτα. Όλα μάς φαίνονταν σοβαρά, μεγάλα και δύσκολα να 

επιλυθούν. Σώρα είναι τα δύσκολα, τώρα. Λείπει η ανεμελιά, η χαρά, η ξεγνοιασιά. Λείπουν οι συμ-

μαθητές.  

- Για χρόνια,Λία, θα βλέπεις ίδιες φάτσες που θα σε νευριάζουν, που θα κάνετε πλάκες, αστεία. Που 

θα μαλώνετε, θα αγαπιέστε, θα είστε μαζί. Μία μέρα, την τελευταία του σχολείου θα ξέρεις ότι πολ-

λά παιδιά από αυτά που ζούσες για χρόνια καθημερινά μαζί, τώρα θα περάσουν χρόνια που δεν θα 

τα ξαναδείς. Έλεγε η μαμά μου. Θα ήθελα να είχε άδικο, αλλά πόσο δίκιο είχε. 

 

11/9/10 (η πρώτη σελίδα) 

Από την προηγούμενη είχα τηλεφωνηθεί με τα κορίτσια τι ώρα θα συναντηθούμε στο προαύλιο. 9 

π.μ αγιασμός από τον πατέρα Φρήστο. Ο πάτερ που από το νηπιαγωγείο κάνει αγιασμό κάθε χρόνο 

και που όλοι ξυπνάμε την ώρα που με το βασιλικό και το σταυρό μας καταβρέχει. Καινούργιοι και 

παλιοί καθηγητές. Αυστηροί, παράξενοι, καλοί, νεοδιόριστοι δεν κωλώνουμε πουθενά. Δεν κωλώ-

νουμε πουθενά, Σρίτη Γυμνασίου είμαστε! Θα τους πάρουμε τον αέρα!  

 

12/2/11 

Φαμός! Είμαστε στο σχολείο. Κάνουμε «Ελένη» με την κυρία Εναντία, γυμνασιάρχη του σχολείου. 

Δεν λέω, καλή καθηγήτρια, την έχουμε τρία χρόνια.. Αλλά σήμερα δεν καταλαβαίνω λέξη. Μάλλον 

την τριγυρίζει εγκεφαλικό την καημένη. Για να πω την αλήθεια, μάλλον ο δικός μου εγκέφαλος σκέ-

φτεται τι θα φορέσω το βράδυ. Ουαουυ! Σο πάρτυ! Απόψε η 3η Γυμνασίου Αυλώνα σας καλεί στο 

πάρτυ που διοργανώνει. Πάρτυ για να  μαζέψουμε χρήματα για την τριήμερη στη Θεσσαλονίκη. 

ΠαΡτΤ! Σο πρώτο μας πάρτυ. Θεσσαλονίκη, ο κόσμος να χαλάσει η 3η σου ‘ρχεται.  

 

13/3/11  

3η ώρα έχουμε Γιαννόγκωνα. Έξω έχει ήλιο. Πριν λίγες μέρες χιόνισε  και  τώρα  είναι  super.  Με  τον  

της Λίας Λέκκα, Γ’ Γυμνασίου 
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Σέλη καθόμαστε στο ίδιο θρανίο. ήμερα είναι ξεσηκωμένος. Όχι για μάθημα, καλά, που πήγε ο 

νους σας; Για να βγει έξω.. 

-Κυρία, κυρία.  

-Τέλη παιδί μου, θα μας πεις μάθημα;  

-Όχι κυρία, σήμερα είναι τέλεια. Θέλω να βγω έξω.  

-Τι λες παιδί μου τώρα;  

-Σας παρακαλώ.. Βάλτε μου απουσία, αλλά βγάλτε με.  

Γέλια, η τάξη έχει πέσει κάτω από τα γέλια. Η κυρία προσπαθεί να συνεχίσει το μάθημα και ο 

Σέλης να την παρακαλεί να βγει έξω.  

-Κυρία, κυρία.  

-Τέλη, στο τέλος θα πάρεις ωριαία αποβολή και θα βγεις έξω.  

-Ναι! Αυτό θέλω χωρίς την απουσία. 

-Τέλη παιδί μου, αυτά δεν γίνονται. 

-Μα κυρία… Γιατί… αφού… 

-Τέλη παιδί μου, μας έπρηξες. Βγες έξω τώρα να συνεχίσω το μάθημά μου. Απουσιολόγος, ω-

ριαία αποβολή τώρα.  

-Είδατε, καλέ κυρία, τελικά που βγήκα; Την απουσία δεν γλίτωσα μόνο… 

 

11/3/11 

Η μισή τάξη λείπει για εκπαιδευτική εκδρομή στις σχολικές εγκαταστάσεις Ζηρίδη. Οι υπόλοιποι 

έχουμε Υυσική. Είμαστε κολλημένοι όλοι στα παράθυρα. Κοιτάμε έξω. Ο καθένας να δει <. Να δει 

τέλος πάντων ό,τι εκείνος ήθελε δει. Ο κ. Γιώργος για 10 λεπτά προσπαθεί να παραδώσει μάθημα, 

αλλά   γάτος  όπως  είναι  ο  άνθρωπος, χρόνια στη δουλειά, εμείς τα μαθητούδια θα του ξεφεύγαμε.  



Λες και ήταν μες στο μυαλό μας και ήξερε τι απασχολούσε τον καθέναν. Με πονηρό ύφος κοιτάει τον 

καθένα μας στα μάτια, λες και τα μάτια μας ήταν νόμος στη Υυσική και τον ήξερε απέξω. 

- Πάρτε μπάλες και βγείτε όλοι έξω! μας λέει. 

Υωνές, ουρλιαχτά κι όλοι με την απορία: Καλά πλάκα μας κάνει;  

Καλά, πολύ τον πάω τον άνθρωπο. Έδωσε το φως σε ένα τσούρμο τυφλούς. Γιατί τυφλοί ήμασταν, όχι 

για μάθηση βέβαια, αλλά για να δούμε μην τυχόν μας ξεφύγει τίποτα από αυτά που γίνονταν στο 

προαύλιο.  

 

25/5/11 

ε λίγες μέρες αρχίζουμε τις εξετάσεις. Πάει και αυτή η χρονιά, τη φάγαμε. Σώρα πιο πολύ από ποτέ 

κάνουμε πλάκα. Οι ώρες των μαθημάτων περνάνε τόσο γρήγορα, λες και έχουμε καταλάβει ότι δεν μας 

παίρνει ό χρόνος. Σελειώνουμε και θέλουμε να ρουφήξουμε την κάθε στιγμή. Πρέπει να αρχίσω τις ε-

παναλήψεις και ο καιρός έχει ζεστάνει για τα καλά. Καλά σε κάθε σελίδα γράφω και μετεωρολογικό 

δελτίο. Για τον μαθητή ο καιρός είναι σαν την διάθεσή του. Καλός καιρός; Καθόλου όρεξη για μάθημα. 

υννεφιασμένος καιρός; Βαριεστιμάρα για μάθημα.  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 

     Η 3η Γυμνασίου ήταν η τελευταία τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αρκετά παιδιά συνέχισαν για το 

Λύκειο, αλλά αρκετοί έμειναν μετεξεταστέοι ή δεν συνέχισαν ποτέ. Με την κολλητή μου την Ελένη, 

έχω να μιλήσω κάτι βδομάδες. Είναι η μόνη που έχω κρατήσει επαφή. Όλοι οι άλλοι, η τρελοπαρέα τι 

να γίνεται; Η Άντζελα έγινε σταρ του Φόλιγουντ. Μεγάλη καριέρα! Σο έλεγε, εγώ θα γίνω ηθοποιός και 

έγινε. Ο Αντώνης έγινε σχεδιαστής αυτοκινήτων. Μένει μόνιμα στο Σόκιο. Σώρα για τον Σέλη, δεν έχω 

ιδέα. Έγινε ηλεκτρολόγος; Δεν έγινε; Σην Άννα από την ημέρα που γέννησα δεν την ξαναείδα. Έγινε 

μαία όπως ονειρευόταν. Ο Φρήστος έγινε ιπτάμενος, πολλές μεταθέσεις. Φαμένος σε κάποια στρατιωτι-

κή μονάδα της Ελλάδας. Θα πρέπει να βρω την Αθηνά. Εκείνη σίγουρα θα έχει φέισμπουκ. Πάντα κολ-

λημένη με την τεχνολογία και τον υπολογιστή της ήταν.  

    Η κ. Νάντια, γυμνασιάρχης, τι να κάνει. Άραγε, συνταξιοδοτήθηκε; Ο κ. Νεκτάριος νοικοκυρεύτηκε; 

Έκανε οικογένεια; Η κ. Γαρυφαλλιά σίγουρα θα έχει κανά κουτσούβελο. Σι να κάνουν άραγε οι καθη-

γητές μας; Θα πρέπει να παραδεχτώ ότι το σχολείο μας έβγαλε πολλούς επιστήμονες και καλούς αν-

θρώπους στην κοινωνία. Όλοι διαπρέψαμε, όλοι χάρη σε εκείνους τους καθηγητές. Ο κ. Γιώργος κοίταζε 

πίσω από τα μαύρα του γυαλιά και μου έλεγε: Λία, τι έγινε δεν ξέρουμε μάθημα; Αχ αυτή η 3η  . Σι πα-

θαίνετε ρε κορίτσια; Όλες μαζί ερωτεύεστε και έχετε πάρει τον κατήφορο; Ο κ. Γιάννης σίγουρα θα έχει 

εγγονάκια και θα αποκαλεί εκείνα «νινάκια». Έμπαινε στην τάξη και έλεγε: - Νινάκια, νινάκια μου δια-

βάσατε τίποτα σήμερα; Σι τσιφτετέλι; Σι ζεμπεκιά ήταν αυτή που είχε ρίξει όταν είχαμε πάει στα λαδά-

δικα της Θεσσαλονίκης! Εκείνη που θυμάμαι καθημερινά σχεδόν είναι η κ. Λίζα. Από κείνη έμαθα για 

την οικολογία και την ανακύκλωση. Σώρα προσπαθώ να μάθω τα παιδιά μου. –Όχι αυτά στο μπλε κάδο 

της ανακύκλωσης, τελίτσα μου, λέω στην κόρη μου. Η κ. Άννυ θα είναι τυχερή. πούδαζε το γιο της 

γιατρό. Θα έχει το δικό της γιατρό σπίτι ό,τι ώρα θέλει. Πόσο χορό είχε ρίξει στην 3ημερη με την κυρία 

Λίζα< Σι μπάνια είχαμε κάνει όλοι μαζί στο σπα; Αξέχαστες στιγμές.. Η κ. Βασιλική, μάλλον, μετά από 

μας θα δήλωσε παραίτηση. Λες και είχαμε βάλει όλοι μας στοίχημα εκείνη τη χρονιά να την τρελάνου-

με, και πιο πολύ από όλους ο «Αντωνάκης» της. Η κ. Ντόρα, αδύνατη και λεπτοκαμωμένη, ούτε και σή-

μερα θα ξεχωρίζει από τις μαθήτριές της. Έδειχνε συνομήλικη με μας.   

 

    Σα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Άρχισα να σιγοτραγουδώ. Μεσημέριασε, η σοφίτα 

έμεινε πάλι αμάζευτη. Αυτή η γλυκόπικρη γεύση των αναμνήσεων με πλημμυρίζει. φίγγω στην αγκα-

λιά μου το ημερολόγιο.  

Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα< Πάλι παιδί, λίγο να βρισκόμουνα στις ίδιες τάξεις, στα ίδια 

θρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία< Και τους καθηγητές που κοιτάζουν καχύποπτα< 

Σα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα<. 
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Σσντακτική Επιτροπή 

Θαλάζες Γέιηος 

Γήκεηρα Νηθοιαΐδε 

Γήκεηρα Νηούια 

Μάρηος Ορόδη  

Βαζηιηθή Ράδοσ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Μαηηές ζηολ θόζκο 2-5 

Ποιηηηθή 6 

Γηαηροθή 7 

Αλεζστώληας γηα ηο 

κέιιολ κας 

8-13 

τοιηθές Γραζηερηό-

ηεηες 
14-17 

τοιηθές 

Γραζηερηόηεηες/
Περηβάιιολ 

18-19 

τοιηθές 

Γραζηερηόηεηες/
Σοπηθή ηζηορία 
 

Οη καζεηές γράθοσλ 

20 
 

 

 
21-25 

Ποίεζε Μοσζηθή Χο-

ρός 
26-29 

Ζωγραθηθή 
 

Σετλοιογία θαη Ψστα-
γωγία 

30 
 

 

31 

Αποταηρεηώληας ηελ 

Γ΄Γσκλαζίοσ 
32-35 

Περιετόμενα τεύτοσς  

Τν εμώθπιιν ηνπ 8νπ ηεύ-
ρνπο θηινηέρλεζε ε Γήκε-
ηξα Νηθνιαΐδε  

  Υπεύθσνοι Καθηγητές 

  Νάληηα Σζελέ 

  Νίθος Σειηγάδας   
( …. βοεζάεη θαη ζηε  ζειηδο-

ποίεζε!) 


