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  Σκέψεις των μαθητών/τριών 

για τη ΦΙΛΙΑ 

Πψο ζα ήηαλ άξαγε ε δσή καο ρσξίο αιεζηλνχο θίινπο; 

«Γε ζα κπνξνχζα λα θαληαζηψ ηε δσή κνπ ρσξίο αιεζηλνχο θί-

ινπο. Έλαο θίινο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. Έλαο θίινο ζε θάλεη λα 

ληψζεηο ππέξνρα. Μπνξείο λα κνηξαζηείο ηα πάληα καδί ηνπ, θάζε 

φκνξθε ζηηγκή ηεο δσήο ζνπ, θάζε παξάπνλν θαη θάζε αλεζπρία. 

Αλ δελ έρεηο ηνπιάρηζηνλ έλα θίιν, δελ έρεηο έλα θνκκάηη απφ ηε 

δσή πνπ ιέγεηαη θηιία. Μπνξεί νη γνλείο, η’ αδέιθηα, νη ζπγγελείο 

θαη θάζε άιινο λα κνηξάδεηαη ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα καδί ζνπ, 

φκσο δελ είλαη ην ίδην φπσο κ’ έλα θίιν ή αιιηψο «θνιιεηφ» ζνπ. 

Γηα θάπνηνπο δσή ρσξίο θίιν είλαη ζαλ ινπινχδη ρσξίο λεξφ θαη 

ζηνκάρη ρσξίο θαγεηφ.» (Δξγθίζα Αιηάτ) 

«Ζ δσή κνπ ρσξίο αιεζηλνχο θίινπο ζα ήηαλ 

άδεηα. Θα έλησζα απέξαληε κνλαμηά, γηαηί δε 

ζα είρα θάπνηνλ θνληά κνπ λα ηνπ κηιήζσ γηα 

ηα κπζηηθά κνπ. Δπίζεο, δε ζα είρα θάπνηνλ λα 

κε ζηεξίμεη θαη λα κε ζπκβνπιεχζεη γηα ην ηη ζα 

θάλσ. Αθφκε, δε ζα κπνξνχζα λα πεξάζσ επ-

ράξηζηεο ζηηγκέο θαη λα δηαζθεδάδσ, άκα δελ 

είρα θαινχο θίινπο. Θα κπνξνχζαλ λα κε εθκε-

ηαιιεπηνχλ, άκα δελ είρα αλζξψπνπο γχξσ κνπ 

γηα λα ηνπο εκπηζηεχνκαη θαη λα λνηάδνληαη γηα 

κέλα.» (Κψζηαο Καηζίθαο) 

«Οη ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ απφ ηα παιηά ρξφληα δηαθξίλνληαλ ζε θαιέο θαη θαθέο. ηε ζεκεξηλή επνρή, ζηηο αλζξψπη-

λεο ζρέζεηο ε θηιία είλαη έλα θαιφ ζπλαίζζεκα. ηε δσή κνπ ε ιέμε « θηιία» δελ είλαη κφλν έλα ραξαθηεξηζηηθφ, έλα 

ζπλαίζζεκα. Δίλαη θάηη πην βαζχ. Γε κ’ αξέζεη λα κελ έρσ θίινπο. Νηψζσ έλα θελφ, έλα ηίπνηα κπξνζηά ζηελ θνηλσ-

λία. Άκα δελ είρα θίινπο, δε ζα κπνξνχζα λα κνηξαζηψ θάπνηα κπζηηθά κνπ, δε ζα κπνξνχζα λα πεξάζσ κε θάπνηνλ 

ηηο ειεχζεξέο κνπ ψξεο. Θα ήκνπλ ζπλέρεηα θιεηζκέλε ζηνλ εαπηφ κνπ θαη δε ζα είρα επηθνηλσλία κε ηνπο ππφινηπνπο 

ηξηγχξσ κνπ. Αληίζεηα, νη θίινη κνπ πξνζπαζνχλ λα κε βνεζήζνπλ ζε θάπνηα δχζθνιε ζηηγκή θαη, φηαλ θάηη κε απα-

ζρνιεί, κνπ ιέλε ηε γλψκε ηνπο, γηα λα κε βνεζήζνπλ. Πεγαίλνπκε καδί εθδξνκέο, πεξλάκε καδί ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

καο θαη ΦΤΗΚΑ πεξλάκε θαιά! Άκα δελ είρα θίινπο, ε δσή κνπ ζα ήηαλ πην κνλφηνλε, ζα έλησζα κνλαμηά, δε ζα 

πεξλνχζε ε ψξα κνπ θαη ζα έλησζα φηη θάηη ζα έιεηπε απφ ηε δσή κνπ.» (νθία Γεκεηξηάδε)  

«Ζ έιιεηςε αιεζηλψλ θίισλ θαη ε κνλαμηά είλαη ζεκαληηθά πξν-

βιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ αθφκα θαη ζε θαηάζιηςε. 

 Έλαο θαιφο θίινο είλαη πάληα δίπια ζνπ, ζηηο επράξηζηεο θαη 

ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ζηε δσή ζνπ. Μαδί ηνπ ζπδεηάο φζα ζε 

απαζρνινχλ θαη ζε βνεζάεη λα βξεηο ιχζεηο. κσο, ρσξίο απηφ 

ην άηνκν, δε ζα έρεηο λα πεηο ηα πξνβιήκαηά ζνπ ζε θαλέλαλ. 

Θα κέλεηο πάληα ζην ζπίηη. Γε ζα πεξηκέλεηο ηειεθσλήκαηα, 

κελχκαηα, e- mail. Γε ζα έρεηο θάπνηνλ λα κνηξαζηείο ηηο ραξέο 

θαη ηηο ιχπεο. Θα ληψζεηο κνλαμηά θαη κπνξεί ζπρλά λα αλαξσ-

ηηέζαη «γηαηί»θαη «πψο» θαηέιεμεο ρσξίο θίινπο. 

 Ζ έιιεηςε θίισλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ςπρνινγηθά πξνβιήκα-

ηα, δηαηαξαρέο, ζην αιθνφι θαη ζηα λαξθσηηθά, αθφκα θαη ζηελ 

απηνθηνλία.» (Ησάλλα Κπξηάθνπ) 
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Πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ κηα αιεζηλή θηιία; 

«ηε ζεκεξηλή επνρή ππάξρνπλ αιεζηλέο θαη ςεχηηθεο θηιίεο. Μηα αιεζηλή θηιία μερσξίδεη απφ ηελ ςεχηηθε, επεηδή νη 

πξαγκαηηθνί θίινη είλαη πηζηνί, εκπηζηεχνληαη θαη δελ εθκεηαιιεχνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ. Απηνί νη θίινη είλαη γελλαηφ-

δσξνη κεηαμχ ηνπο θαη αιιεινβνεζηνχληαη. Μηα ηέηνηα ζρέζε ζα θξαηήζεη πνιχ θαηξφ, γηαηί απηνί νη θίινη λνηάδνληαη 

θαη ζέβνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ.» (Υξήζηνο Λάια) 

«Σν λα έρεη θάπνηνο αιεζηλνχο θίινπο είλαη κεγάιε ππφζεζε. 

Πφηε φκσο είλαη κηα θηιία αιεζηλή, πξννξηζκέλε λα αληέμεη ζηηο 

ηξηθπκίεο ηνπ ρξφλνπ, θαη πφηε είλαη απιά θαη κφλν κηα «παξέα», 

πνπ ζήκεξα είλαη θαη αχξην δελ είλαη;  

 ε κηα αιεζηλή θηιία βξίζθνκαη καδί κε ηνλ άιιν άλζξσπν, γηα 

λα κνηξαζηνχκε ηελ ίδηα ηε δσή, ηηο ραξέο θαη ηηο ιχπεο ηεο. Ο 

αιεζηλφο θίινο είλαη ζπλνδνηπφξνο κνπ φρη κφλν ζηηο εχθνιεο 

θαη επράξηζηεο ζηηγκέο αιιά επίζεο θαη ζε πεξηφδνπο ζιίςεο θαη 

δπζθνιίαο. Πξέπεη αθφκα ζε κηα γλήζηα θηιία λα ππάξρεη  ακνη-

βαίνο ζεβαζκφο, ψζηε λα ππάξρεη ψξα θαη ρψξνο, γηα λα εθθξα-

ζηνχλ φινη. Σέινο, ν θίινο καο πξέπεη λα είλαη παξάιιεια 

έηνηκνο λα ζεβαζηεί ηηο επηινγέο καο, έζησ θη αλ δηαθσλεί, ρσξίο 

λα θχγεη απφ ην  πιεπξφ καο. Απηά είλαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, ηα 

ζηνηρεία πνπ δηαθξίλνπλ κηα αιεζηλή θηιία.» (Ηζηδψξα Καηζίια) 

«Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

αιεζηλή θηιία είλαη ε εκπηζηνζχλε, ε εηιηθξίλεηα, 

ν αιιεινζεβαζκφο, ε αιιεινβνήζεηα, ε αιιειν-

ζπκπαξάζηαζε, ε γελλαηνδσξία. Πξέπεη λα λνηα-

δφκαζηε γηα ηνπο θίινπο καο, λα είκαζηε πξφζπ-

κνη γηα βνήζεηα, λα κελ ηνπο παξαηάκε γηα ηα 

πιηθά αγαζά ή γηα νηηδήπνηε άιιν, λα είκαζηε 

καδί ηνπο ζηα εχθνια θαη ζηα δχζθνια… Δπίζεο, 

αλ κπνξνχκε, λα δίλνπκε ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηά 

ηνπο, λα κελ ηζαθσλφκαζηε, λα ιχλνπκε ηηο δηα-

θνξέο καο (αλ ππάξρνπλ) κε ηα ιφγηα θαη φρη κε 

ηε βία. Να πεξλάκε επράξηζηα θαη γεληθά λα ΚΑ-

ΛΟΠΔΡΝΑΜΔ!» (Υξήζηνο Καιάξη) 

« Ζ αιεζηλή θηιία  παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν ζηε 

δσή καο. ινη καο έρνπκε θηιίεο, αιιά κφλν κηα 

είλαη ε αιεζηλή. κσο, γηα λα ηε δηαθξίλνπκε, 

ππάξρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ μερσξί-

δνπλ απφ ηηο άιιεο. Να, ινηπφλ, θάπνηα: 
 Οη αιεζηλνί θίινη είλαη πάληα έκπηζηνη. Μνηξάδν-

ληαη  κεηαμχ ηνπο ηα κπζηηθά ηνπο, θαιιηεξγψληαο 

κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηε θηιία ηνπο. Ο έλαο πξέπεη 

λα έρεη θαη λα δείρλεη εκπηζηνζχλε ζηνλ άιινλ. 

Δπίζεο, ε γλσξηκία, δειαδή ην λα μέξεηο πξάγκα-

ηα γηα ην θίιν ζνπ πνπ πνηέ θαλέλαο δελ ήμεξε, 

δειψλεη απφ κφλν ηνπ φηη ζε εκπηζηεχεηαη θαη φηη 

ζε ζεσξεί πνιχ θνληηλφ ηνπ άηνκν. 

 Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αιεζηλνχ θίινπ 

είλαη φηη είλαη πάληα δίπια ζηνλ θίιν ηνπ ζηηο δχ-

ζθνιεο θαη ζηηο επράξηζηεο ζηηγκέο. Έηζη, απηφο 

ληψζεη ζηγνπξηά, αγάπε αιιά θαη επηπρία πνπ έρεη 
έλαλ ηφζν θαιφ άλζξσπν δίπια ηνπ. 

 Σέινο, ε ζπλεξγαζία είλαη έλα πνιχ θαιφ «φπιν» 

γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θαιχηεξεο θηιηθήο ζρέζεο. 

Ζ ζπλεξγαζία θέξλεη ηνπο αλζξψπνπο πην θνληά 

θαη γλσξίδνληαη έηζη αθφκα θαιχηεξα.  

 Απηά ήηαλ κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αιεζηλήο θηιίαο. Διπίδσ λα θαηαιάβαηε φηη ρσξίο 

απηά απιψο δελ ππάξρεη αιεζηλή θηιία.» (Διεάλλα 

Γθέθα) 

«Σα ραξαθηεξηζηηθά κηαο αιεζηλήο θηιίαο είλαη ε εκπηζηνζχλε 

θαη ε εηιηθξίλεηα. ρεηηθά κε ηελ εκπηζηνζχλε, πηζηεχσ φηη πξέ-

πεη λα κπνξείο λα πεηο ζηνλ θίιν ζνπ θάηη πνιχ ζεκαληηθφ γηα 

ζέλα πνπ δελ κπνξείο λα πεηο πνπζελά αιινχ. Έλα άιιν ραξα-

θηεξηζηηθφ κηαο αιεζηλήο θηιίαο είλαη ε εηιηθξίλεηα. ηαλ ππάξ-

ρεη εηιηθξίλεηα θαη ζεβαζκφο ζε κία ζρέζε, ηφηε κπνξεί λα ραξα-

θηεξηζηεί θηιία. Ζ εηιηθξίλεηα ζεκαίλεη φηη, φηαλ θάηη ζε ελνριεί 

ζε κία ζρέζε, δελ ην θξχβεηο, αιιά ην ιεο. Ή φηαλ θάλεη θάπνην 

ιάζνο ρεηξηζκφ ν θίινο ζνπ δελ ην αγλνείο, αιιά ηνπ ιεο ηελ 

άπνςή ζνπ γηα ην ζέκα. Απηά είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

κηαο αιεζηλήο θηιίαο.» (Υξηζηίλα Βιαράθε)  

«Γηα λα είκαη θίινο κε θάπνηνλ/θάπνηα, πξέπεη λα είκαη εηιηθξηλήο καδί ηνπ/ηεο. Γελ είλαη ζσζηφ λα ηνπ/ηεο ιέσ 

ςέκαηα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. ηε δσή ζπρλά δαλεηδφκαζηε απφ ηνπο άιινπο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο φκσο, αλ δα-

λεηζηνχκε απφ έλαλ θίιν, δελ αηζζαλφκαζηε ακεραλία γηα ην ηη κπνξεί λα ζθέθηεηαη θαη ην πψο ζα ηνλ μερξεψζνπκε. 

Αιιά απηφ δε ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ην εθκεηαιιεπηνχκε θαη λα ηνλ μεπιεξψζνπκε φπνηε ζέινπκε. Δπίζεο, έλαο 

θαιφο θίινο πξέπεη λα έρεη αξκνλία κ’ εκάο. Γελ πξέπεη λα βαξηέηαη φηαλ είκαζηε θαθφθεθνη θαη ζησπεινί ή, ην αληί-

ζεην, φηαλ έρνπκε ηα λεχξα καο. Ζ επηπρία βξίζθεηαη ζηελ ςπρηθή αξκνλία κεηαμχ καο…» (Αλδξέαο Καηζηθήο) 
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Παξαδείγκαηα θίισλ πνπ κπνξνχλ λα καο εκπλεχζνπλ 

«Ο Αιέμαλδξνο θαη ν Ζθαηζηίσλαο ήηαλ ζηελνί θίινη. Γλσξίζηεθαλ ζηα 19 ηνπο, δειαδή ζηελ εθεβεία. Καη νη δπν ήηαλ  

απ’ ηε Μαθεδνλία. Ο Ζθαηζηίσλαο ππεξέηεζε ηνλ Αιέμαλδξν κε δήιν θαη αθνζίσζε θαη απηόο ηνλ ηίκεζε κε πνιιά αμηώ-

καηα. ηελ εθζηξαηεία ηνπο ην 333 π.Υ. έγηλε ζσκαηνθύιαθαο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ. Σέζεθε επηθεθαιήο πνιιώλ ζηξαηησηη-

θώλ επηρεηξήζεσλ ζην ζεκεξηλό Αθγαληζηάλ θαη Παθηζηάλ. Από ηα νύζα ν Ζθαηζηίσλαο αθνινύζεζε ηνλ Αιέμαλδξν ζηα 

Δθβάηαλα, όπνπ πέζαλε μαθληθά από ππξεηό ζηε γηνξηή ησλ Γηνλπζίσλ. Ο ζάλαηόο ηνπ πξνμέλεζε κεγάιε ιύπε ζηνλ Αιέ-
μαλδξν. Ο Ζθαηζηίσλαο πέζαλε ζηελ ειηθία ησλ 31 εηώλ, ελώ ν Αιέμαλδξνο ζηελ ειηθία ησλ 32 εηώλ θαη 11 κελώλ! Ζ 

θηιία ηνπο ήηαλ ηόζν δπλαηή, πνπ ν Αιέμαλδξνο από ηε ιύπε ηνπ δελ ήπηε νύηε έθαγε γηα ηξεηο κέξεο!» (Κώζηαο Καπαηζέ-

ιεο) 

«Ο Πεινπίδαο γελλήζεθε ζηε Θήβα γχξσ ζην 410 π. Υ. ηα λεαληθά ηνπ ρξφληα θιεξνλφκεζε απφ ηνλ παηέξα ηνπ κηα 

κεγάιε πεξηνπζία, ηελ νπνία ρξεζηκνπνίεζε γηα ην θαιφ ηεο παηξίδαο ηνπ. Ήηαλ  επηζηήζηνο θίινο ηνπ Δπακεηλώλδα, 

ν νπνίνο ήηαλ κεγαιχηεξφο ηνπ. Ζ θηιία ηνπο δπλάκσζε κεηά απφ κηα κάρε ελαληίνλ ησλ Αξθάδσλ ην 385 π.Υ., φηαλ 

πιεγσκέλνο κε επηά ηξαχκαηα ν Πεινπίδαο έπεζε ζην έδαθνο. Ο Δπακεηλψλδαο φξκεζε λα ζψζεη ηνλ θίιν ηνπ δερφκε-

λνο θαη ν ίδηνο πνιιά ρηππήκαηα απφ δφξπ ζην ζηήζνο θαη απφ μίθνο ζην ρέξη. Λίγν πξηλ πέζεη απφ ηα ρηππήκαηα θη 

απηφο, ν βαζηιηάο ηεο πάξηεο Αγεζήπνιηο έηξεμε θαη έζσζε ηηο δσέο θαη ησλ δπν θίισλ.» (Γεκήηξεο Γηνλπζφπνπινο) 

«Ο Ππιάδεο κεγάισζε καδί κε ηνλ Οξέζηε, κε ηνλ νπνίν είρε ηελ ίδηα ειηθία, θαη ηνπο έδεζε κηα βαζηά θηιία- πξόηππν 

ζηελ Ηζηνξία, όπσο εθείλε ηνπ Γάκσλα θαη ηνπ Φηληία. 

 Ο Οξέζηεο, γηα λα πάξεη εθδίθεζε γηα ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ, ηνπ Αγακέκλνλα, ζθνηώλεη ηνλ εξαζηή ηεο κεηέξαο ηνπ 

θαη ηελ ίδηα ηε κεηέξα ηνπ, ηελ Κιπηαηκλήζηξα. Μεηά ηε κεηξνθηνλία νη Δξηλύεο θπλήγεζαλ ηνλ Οξέζηε θαη νη πεξηζζόηε-

ξνη άλζξσπνη δελ ηνλ δέρνληαλ. Αθνύ ηαιαηπσξήζεθε πεξηπιαλώκελνο καδί κε ηνλ θίιν ηνπ Ππιάδε γηα κεγάιν δηάζηεκα, 

ν ζεόο Απόιισλαο ηνπ απνθάιπςε όηη πξέπεη λα πάεη ζηε ρώξα ησλ Σαύξσλ θαη λα θέξεη ην μόαλν ηεο ζεάο Αξηέκηδνο 

ζηελ Αζήλα. 

 ηαλ ν Οξέζηεο καδί κε ηνλ Ππιάδε έθηαζαλ ζηε ρώξα ησλ Σαύξσλ, ηνπο ζπλέιαβαλ, γηαηί ππήξρε έζηκν νη μέλνη λα 

ζπζηάδνληαλ ζηε ζεά. Σόηε έξημαλ θιήξν γηα ην πνηνο από ηνπο δπν ζα έπξεπε λα ζπζηαζηεί. Ο θιήξνο έπεζε ζηνλ Οξέζηε. 

Σόηε αλαδείρηεθε ε κεγάιε απηή θηιία, όηαλ ν Ππιάδεο επέκελε πσο έπξεπε λα ζπζηαζηεί εθείλνο αληί γηα ηνλ Οξέζηε. Ο 

Οξέζηεο δε δερόηαλ κε ηίπνηα. Αθνύ επραξίζηεζε ηνλ Ππιάδε γηα ηε κεγαινςπρία ηνπ, ηνπ είπε όηη, αθνύ ν θιήξνο έπεζε 

ζε εθείλνλ, έπξεπε λα ζπζηαζηεί. Σειηθά, κε ηε βνήζεηα ηεο Ηθηγέλεηαο δε ζπζηάζηεθε θαλέλαο θαη νη δπν θίινη θαηάθεξαλ 

λα πάξνπλ ην μόαλν ηεο Αξηέκηδνο θαη λα δξαπεηεύζνπλ από ηε ρώξα ησλ Σαύξσλ παίξλνληαο καδί ηνπο θαη ηελ Ηθηγέλεη-

α.» (Μάξηνο Λέθθαο)  

«Οη θαινί θίινη πξέπεη λα δείρλνπλ εκπηζηνζχλε ν έλαο ζηνλ άιινλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αιεζηλήο εκπη-

ζηνζχλεο θαη ηηκηφηεηαο είλαη απηφ ηνπ Γάκσλα θαη ηνπ Φηληία. 

 Ο Φηληίαο είρε θαηαδηθαζηεί απφ ηνλ άξρνληα Γηνλχζην ζε ζάλαην, επεηδή είρε ζπλσκνηήζεη ελαληίνλ ηνπ. Δίρε φκσο 

λα ηαθηνπνηήζεη θάπνηεο ππνζέζεηο ηνπ, γη’ απηφ δήηεζε απφ ηνλ άξρνληα λα ηνπ δψζεη ρξφλν πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε 

ηεο πνηλήο ηνπ. Χο εγγχεζε γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ ηνπ είπε λα θξαηήζεη ηνλ θίιν ηνπ, ηνλ Γάκσλα. Ο Γάκσλ δέρηεθε 

λα κπεη εγγπεηήο θαη λα θπιαθηζηεί ζηε ζέζε ηνπ Φηληία. Σν γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηνπ θφζκνπ: κεξη-

θνί επαηλνχζαλ ην κέγεζνο ηεο αγάπεο πξνο ηνπο θίινπο, ελψ άιινη ζεσξνχζαλ ηνλ Γάκσλα επηπφιαην θαη ηξειφ. Σελ 

ηειεπηαία ζηηγκή, ελψ θαλέλαο δελ ην πεξίκελε, ν Φηληίαο έθηαζε ζηνλ ρψξν ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο, γηα λα πάξεη ηε 

ζέζε ηνπ Γάκσλα, πνπ είρε κπεη εγγπεηήο. Ο Γηνλχζηνο έλησζε κεγάιν ζαπκαζκφ γηα ηνλ Φηληία πνπ ήξζε ζηελ ψξα 

ηνπ, γηα λα κε ζαλαησζεί ν θίινο ηνπ, θαη έηζη ηνλ απάιιαμε απφ ηελ ηηκσξία θαη κάιηζηα δήηεζε λα γίλεη θη απηφο 

θίινο ηνπο. 

 Σέηνηεο θηιίεο είλαη πνιχ ζπάληεο θαη γη’ απηφ είλαη αμηνζαχκαζηεο.» (Γηψξγνο Καινγεξφπνπινο) 

«Μηα θηιία πνπ κνπ έθαλε εληύπσζε είλαη παξκέλε από ηελ Παιαηά Γηαζήθε πνπ κειεηήζακε ζηα Θξεζθεπηηθά καο. 

 Ο πξώηνο βαζηιηάο ησλ Ηνπδαίσλ, νανύι, είρε έλα γην, ηνλ Ησλάζαλ, ν νπνίνο κεγαιώλνληαο γλώξηζε θαη έθαλε θίιν 

ηνπ ηνλ Γαβίδ. Ο Γαβίδ, αλ θαη κεγάισζε θησρηθά δνπιεύνληαο σο βνζθόο, ήηαλ ηδηαίηεξα ραξηησκέλνο θαη εμσηεξηθά 

θαη εζσηεξηθά, κε πνιιά ραξίζκαηα, κε δπλακηζκό θαη εμππλάδα. Γη’ απηό θαη θέξδηζε ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ βαζηιηά θη 
έγηλε αξθεηέο θνξέο αξρεγόο ζε πνιεκηθέο απνζηνιέο ηνπ ιανύ ηνπ κε επηηπρή απνηειέζκαηα. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα 

ηνλ αγαπήζεη πνιύ ν ηζξαειηηηθόο ιαόο θαη λα ηνλ ζέιεη βαζηιηά ηνπ ζηε ζέζε ηνπ ανύι. Κάηη ηέηνην, όκσο, πξνθάιεζε ην 

κίζνο θαη ηνλ θζόλν ηνπ ανύι απέλαληί ηνπ, ν νπνίνο ζέιεζε λα ηνλ ζθνηώζεη. ηε δύζθνιε απηή ζηηγκή ηνύ ζπκπαξα-

ζηάζεθε θαη ηνλ βνήζεζε νπζηαζηηθά ν θίινο ηνπ Ησλάζαλ, πνπ αλ θαη γηνο ηνπ ανύι, δελ πήξε ην κέξνο ηνπ παηέξα ηνπ 

αιιά ηνπ θίινπ ηνπ, γηαηί ήμεξε πνηνο ήηαλ ν θίινο ηνπ θαη ηη επηδηώμεηο είρε. Ήμεξε θαιά όηη ν Γαβίδ δε θηινδνμνύζε λα 

πάξεη ηε ζέζε ηνπ ανύι, αιιά νη ηθαλόηεηεο θαη ηα ραξίζκαηά ηνπ ήηαλ απηά πνπ ηνλ νδεγνύζαλ ζ’ απηήλ ηε ζέζε. Ο 

Ησλάζαλ θαη ν Γαβίδ, ινηπόλ, απέδεημαλ όηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα ζθηάζεη κηα θηιία, αξθεί λα είλαη αιεζηλή. Καη ε δηθή 

ηνπο ήηαλ αιεζηλή!  (Μάθεο Αζαλαειίδεο) 

Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Γαξπθαιηά Κνηζίθνπ, θηιόινγνο 
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Οη γπλαίθεο ήδε απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα δελ είραλ 

θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθφ θαη επράξηζην ηξφπν δσήο θαη 

έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ θαλφλεο πνπ δελ ηνπο επέηξε-

παλ  λα θάλνπλ πνιιά πξάγκαηα.  

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε εηθφλα ηεο γπλαίθαο 

άιιαμε ξηδηθά. Ζ γπλαίθα θάπνηε αληηιακβαλφηαλ ηνλ 

εαπηφ σο ιηγφηεξν δπλακηθφ θαη απηφλνκν, θπξίσο ιφγσ 

ηνπ φηη ήηαλ ππνρξεσκέλε λα παξακέλεη ζην ζπίηη  θαη 

λα κελ εξγάδεηαη, αιιά λα αζρνιείηαη κφλν κε ηελ αλα-

ηξνθή ησλ παηδηψλ. Λίγν πξηλ απφ θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Β’ παγθφζκηνπ πνιέκνπ ε παξνπζία ηεο γπλαίθαο 

ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο θπξίσο, έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφ-

ιν θαη απηφ νπζηαζηηθά απνηέιεζε ην εηζηηήξην γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο ζηελ θνηλσλία. 

ήκεξα νη γπλαίθεο εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Οη γπλαίθεο  απνηεινχλ θαηά  

κέζν φξν πάλσ απφ ην 50% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ζηα αλαπηπγκέλα θξάηε. ηηο κέξεο καο νη γπλαίθεο ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο έρνπλ ίζα θαη φκνηα δηθαηψκαηα κε 

ηνπο άληξεο. ηελ Δπξψπε ππάξρνπλ γξαπηνί λφκνη πνπ 

θαηνρπξψλνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

γπλαηθψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ζηηο κε αλαπηπγ-

κέλεο ρψξεο, ζηηο ηξηηνθνζκηθέο ρψξεο δειαδή, ηηο γπλαί-

θεο θαη ηα παηδηά, ηνπο αληηκεησπίδνπλ κε πνιχ ππνβαζ-

κηζκέλν ηξφπν, ζαλ λα είλαη δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη. 

Έρνπλ ηελ αληίιεςε φηη νη γπλαίθεο  δελ έρνπλ δηθαηψκα-

ηα αιιά κφλν ππνρξεψζεηο, κε απνηέιεζκα λα κελ επη-

θξαηεί ηζφηεηα αλάκεζα ζηα δχν θχια θαη νη γπλαίθεο λα 

βξίζθνληαη ζε κηα κφληκε θαηαπίεζε. Γελ ηνπο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα κφξθσζεο ή εξγαζίαο θαη έηζη έρνπλ ζηε 

δσή ηνπο κφλν ηνλ ξφιν ηεο λνηθνθπξάο θαη ηεο κεηέξαο. 

Γεληθφηεξα ζε απηέο ηηο θησρέο ρψξεο ην βηνηηθφ αιιά 

θαη ην καζεζηαθφ επίπεδν είλαη πνιχ ρακειφ, κε απνηέ-

ιεζκα ε ζθέςε ησλ αλζξψπσλ λα είλαη ρακεινχ επηπέ-

δνπ.  

θηλδχλνπο γίλνληαη ζχκαηα ηεο ακνξθσζηάο θαη ηεο α-

γξακκαηνζχλεο. 

ζν γηα ηα παηδηά, ζηηο ρψξεο απηέο δελ έρνπλ ηα βαζη-

θά, δειαδή δελ έρνπλ λα θάλε, δελ έρνπλ παξνρή θαζα-

ξνχ λεξνχ, ζηέγαζε, ελδπκαζία, γηαηξνχο θαη κνλάδεο 

πεξίζαιςεο. Καηά ηε γλψκε κνπ, έλα απφ ηα ζεκαληηθφ-

ηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά είλαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα, δειαδή ην φηη δελ πεγαίλνπλ 

ζρνιείν. Σα παηδηά δνπιεχνπλ ζε επηθίλδπλεο εξγαζίεο, θη 

ελψ ζε άιιεο ρψξεο είλαη παξάλνκν λα εξγάδνληαη αλήιη-

θα παηδηά, ζε απηέο ηηο ρψξεο δελ ππάξρνπλ λφκνη, παξά 

κφλν ελάληηα ζηηο γπλαίθεο, θαη ην ρεηξφηεξν γπλαίθεο θαη 

παηδηά απεηινχληαη απφ ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε  θάζε 

ζηηγκή. Έρνπκε, ινηπφλ, εθαηνκκχξηα απψιεηεο απφ παη-

δεξαζηία, ιαζξεκπφξην, ζπκκεηνρή ζηνλ πφιεκν. Αθφκε  

φκσο  θαη   ηα   παηδηά   πνπ  γιηηψλνπλ  απφ  απηνχο  ηνπο  
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Σελ ώξα πνπ εζύ ζηελνρσξηέζαη γηαηί ε θίιε ζνπ 

πήξε θαιύηεξν κνληέιν θηλεηνύ απ’ ην δηθό ζνπ, 

θάπνηα άιια παηδηά δελ μέξνπλ θαλ ηη ζεκαίλεη ε 

ιέμε θηλεηό. Γηαηί πνιύ απιά ην κόλν πνπ ηνπο ελδη-

αθέξεη είλαη λα εμαζθαιίζνπλ ηξνθή θαη ζηέγε γηα 

αθόκε κία κέξα. 

 Δζέλα ζνπ δίλεηαη ε επθαηξία γηα κάζεζε παξα-

θνινπζώληαο θαζεκεξηλά καζήκαηα ζην ζρνιείν, θη 

όκσο δε ζέιεηο λα παο θαη γθξηληάδεηο. Όζηεξα όηαλ 

γπξλάο ζην ζπίηη ε κεηέξα ζνπ έρεη εηνηκάζεη θαγε-

ηό, αιιά εζέλα δε ζνπ αξέζεη, έηζη δελ ηξσο … ηελ 

ίδηα ζηηγκή πνπ ρηιηάδεο παηδηά δελ έρνπλ ηε δπλα-

ηόηεηα λα πάλε ζρνιείν θαη παξαθαιάλε γηα απηό! 

Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ρηιηάδεο παηδηά όηαλ γπξλάλε 

ζπίηη δελ είλαη εθεί ε κεηέξα ηνπο λα ηνπο πεξηκέλεη 

κε έλα ρακόγειν θαη έλα πηάην θαγεηό. 

 Πξέπεη λα αξρίζνπκε λα αληηιακβαλόκαζηε ηη 

βάζαλα πεξλάλε θάπνηα παηδηά ηεο ειηθίαο καο θαη 

λα θαηαιάβνπκε πόζν ηπρεξνί, αιιά ηαπηόρξνλα θαη 

εγσηζηέο είκαζηε! 

Γπν παηδηά  ζπδεηνύλ γηα ην ηη ζα απνγίλνπλ ηώξα πνπ 

ε δσή ηνπο έρεη αιιάμεη πξνο ην ρεηξόηεξν θαη δελ 

έρνπλ θαλ ηα απαξαίηεηα γηα λα δήζνπλ... 

Αβληνπιάρ:  Μνπράκεη, δε ζε βιέπσ θαιά ζήκεξα... 

Μνπράκεη:   Έρεηο  δίθην  Αβληνπιάρ   ην   ζηνκάρη   κνπ 

πνλάεη, γηαηί δελ έρσ θάεη ηίπνηα απφ ρζεο ην απφγεπκα. 

Αβληνπιάρ: Δκείο νη θαεκέλνη πεζαίλνπκε ηεο πείλαο, 

ελψ άιινη ζαλ θαη εκάο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο πεζαί-

λνπλ απφ ην πνιχ θαΐ... 

Μνπράκεη: Μαθάξη λα καο βνεζνχζαλε θαη εκάο απηνί νη 

άλζξσπνη! 

Αβληνπιάρ: Μελ αλεζπρείο θίιε κνπ, θάπνηε ζα  θαηα-

ιάβνπλ  θαη  απηνί  πσο  ππάξρνπλ  άλζξσπνη  ζην θφζκν  

ηζαθψζεθα κε ηνλ άληξα κνπ θαη κε έδεηξε κπξνζηά ζηα 

παηδηά.  

-Γηαηί, ηη έθαλεο;  

-Βγήθα έμσ απφ ην ζπίηη ρσξίο ηελ άδεηά ηνπ θαη εθείλνο 

λεχξηαζε. 

-Δκέλα ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα κε έδεηξε, γηαηί θνί-

ηαμα θάπνηνλ άιιν ζηα κάηηα.  

-Μαθάξη λα δνχζακε θάπνπ αιινχ, έρσ αθνχζεη πψο 

βφξεηα απφ εδψ πνπ δνχκε, νη γπλαίθεο δνπλ πνιχ θαιχ-

ηεξα απφ εκάο.  

- Δγψ δελ ηα πηζηεχσ απηά, ηη παξαπάλσ έρνπλ απηέο νη 

γπλαίθεο απφ εκάο θαη γηαηί λα ηνπο ην έρεη δψζεη ηφζν 

απιφρεξα ν Θεφο; 

ζαλ θαη εκάο πνπ πεζαίλνπλ θάζε ιεπηφ θαη ηφηε κφλν 

ζα αλεζπρήζνπλ πξαγκαηηθά. 

Μνπράκεη: Καιά φια απηά, αιιά πξέπεη λα δνχκε ηη ζα 

θάλνπκε ηψξα πνπ ηα ζπίηηα καο ράιαζαλ απφ ηνπο 

πνιέκνπο. 
Αβληνπιάρ: Δγψ ιέσ λα πάκε λα βξνχκε κηα δνπιεηά 

φ,ηη λα’ λαη γηα λα βγάδνπκε ην ςσκί καο. 

Μνπράκεη: Ναη, δίθην έρεηο, κπαο θαη βγάινπκε ην ςσκί 

καο θαη δήζνπκε άιιε κηα κέξα. 

Αβληνπιάρ: Πάλησο κνπ ιείπνπλ νη κέξεο πνπ είρακε 

έζησ θαη ιίγν λα θάκε θαη δνχζακε κε ηηο νηθνγέλεηέο 

καο. 

Μνπράκεη: Ναη θαη εκέλα κνπ ιείπνπλ απηέο νη κέξεο. 

Αιιά δελ σθειεί ζε ηίπνηα λα ηηο ζπκφκαζηε, γηαηί δελ 

ζα ηηο μαλαδήζνπκε. 

Αβληνπιάρ: Δχρνκαη απηνί νη άλζξσπνη πνπ δνπλ εθεί 

ζηε δχζε θαη έρνπλ λα θάλε, λα ζπκεζνχλ θαη εκάο θαη 

λα καο βνεζήζνπλ! 

Έλαο δηάινγνο δύν γπλαηθώλ από αλαπηπγκέλε ρώξα: 

-Καιεκέξα, ηη θάλεηο ;  

-Δίκαη ιίγν θνπξαζκέλε γηαηί δνχιεςα ρζεο 6 αληί γηα 4 

ψξεο πνπ δνπιεχσ θαζεκεξηλά.  

-Σνπιάρηζηνλ, ηηο πιεξψζεθεο;  

-Φπζηθά, αθνχ ππάξρνπλ ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα.  

-Καηάιαβα, ζήκεξα ηη καγείξεςεο;  

-ήκεξα, δελ καγείξεςα ηίπνηα εθφζνλ δελ είρα ρξφλν. 

Δζχ;  

-Δγψ, έρσ λα πάσ θνκκσηήξην θαη γηα απηφ ην ιφγν ζα 

καγεηξέςεη ν άληξαο κνπ.  

Έλαο δηάινγνο δύν γπλαηθώλ από κηα ρώξα ηνπ ηξίηνπ 

θόζκνπ:  

-Καιεζπέξα, ηη θάλεηο;  

-Γελ είκαη θαιά, ηηο βιέπεηο απηέο ηηο κειαληέο; Υζεο  
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Απηό πνπ εγώ έλησζα ζην άθνπζκα απηώλ ησλ απάλζξσπσλ ελεξγεηώλ είηε πξνο ηηο γπλαίθεο είηε πξνο ηα 
παηδηά δελ ήηαλ νύηε ζπκόο νύηε νξγή, απιά ληξνπή. Νηξνπή, όρη κόλν γηα απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πνπ δε 

ζεβάζηεθαλ ηόζεο αλζξώπηλεο ςπρέο θαη ηηο ζπζίαζαλ ζε βσκνύο εζίκσλ, αιιά θαη γηα εκάο πνπ ζα κπνξνύ-

ζακε ηνπιάρηζηνλ λα ιέκε επραξηζηώ θάζε θνξά πνπ μαπιώλνπκε ζην θξεβάηη καο θαη κηα δεζηή πξνζεπρνύια 

ζηνλ Θεό, ώζηε λα ηνπο βνεζήζεη λα θνπβαιήζνπλ «ηνλ ζηαπξό ηνπο». Απιά ινηπόλ ζα ςειιίζσ κε ηα ρείιε 
ηεο θαξδηάο κνπ:  

Θεέ κνπ βνήζεζε απηό ην παηδί,  

πνπ ελώ εγώ δηαζθεδάδσ  

εθείλν δνπιεύεη, 

πνπ ελώ εγώ θνηκάκαη 

εθείλν μαγξππλά από ηνπο πόλνπο ηεο αξξώζηηαο. 

Βνήζεζέ ην,  

δώζε ηνπ δύλακε λα αληέμεη 

θαη δώζε θαη ζε εθείλν ην δηθαίσκα πνπ ζηεξείηαη, 

ελώ εγώ ην έρσ θαη ην πεξηθξνλώ 

λα αγαπά θαη λα αγαπηέηαη… 

ηηο θξαπγέο ηεο αγσλίαο θαη ηνπ πόλνπ ησλ αλζξώπσλ απηώλ κε ηελ έκπξαθηε πξνζπάζεηά καο κέζα από  
ηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνύο πνπ πξνζπαζνύλ λα αλεβάζνπλ ην επίπεδν δσήο ζηηο ρώξεο απηέο (ΓΗΑΣΡΟΗ 

ΥΧΡΗ ΤΝΟΡΑ, ACTIONAID, UNESCO θ.ιπ. ) ελώλνπκε θαη ηηο πξνζεπρέο καο:  

ε παξαθαιώ  ζεέ κνπ, εζύ πνπ θξνληίδεηο θαη αγαπάο όιν ηνλ θόζκν, όια ηα βιέπεηο θαη βνεζάο ηνπο πά-

ληεο θαη ηα πάληα. 
Βνήζεζε θαη ηα παηδηά πνπ έρνπλ αλάγθε γηα ηα βαζηθά αγαζά. Γώζ΄ ηνπο ηα απαξαίηεηα: ζηέγε, θαγεηό θαη 

βάιε ηα θάησ από ηε ζθέπε ζνπ.  

Χ   ζεέ   κνπ,   εζύ    ηόζν  κεγάινο  ζώζε  απηνύο ηνπο  αλζξώπνπο  πνπ βξίζθνληαη  παληνύ   ζε όιε  ηε  γε  
θαη  δελ  έρνπλ  λα  θάλε  θαη  γηα  απηό  ρηιηάδεο  παηδηά  πεζαίλνπλ  από ηελ πείλα … Χ   ζεέ κνπ … 

Θεέ κνπ, πνπ είζαη ηόζν κεγάινο θαη όινπο ηνπο βνεζάο, βνήζεζε θαη απηνύο πνπ δελ έρνπλ λα θάλε. Κάλε 

ην θαιό λα αλζίζεη ζηε γε θαη όινη νη άλζξσπνη λα έρνπλ λα θάλε θαη πξνβιήκαηα λα κελ ζπλαληάλε. ινη νη 

άλζξσπνη λα δνπλ αξκνληθά λα είλαη επηπρηζκέλνη θαη λα πεξλνύλ θαιά! 

ΑΓΓΟΤΡΗΓΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ, ΑΡΜΔΝΖ ΞΑΝΘΗΑ, ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΓΗΩΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ, 

ΓΡΔΓΟΤ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ, ΓΔΝΓΡΗΝΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ, ΓΖΜΑ ΓΖΜΖΣΡΑ, ΕΑΡΟΓΚΗΚΑ ΔΛΔΝΖ, ΚΑΛΟΓΖ-

ΡΟ ΗΑΟΝ, ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΚΟΡΛΟΤ ΗΩΑΝΝΑ,  ΜΔΜΑ ΜΠΛΔΡΗΜ, ΜΠΑΚΟ ΠΑΡ-

ΣΑΚ, ΜΠΡΔΓΚΟΤ ΔΡΒΔΛΗΝΑ, ΝΑΚΑΗ ΚΗΣΗΟ, ΣΟΣΑ ΑΡΝΣΗΣ, ΜΠΟΤΗ ΚΛΔΝΣΗ. 

Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Ίιηα Πεξθνπιίδνπ, Θενιόγνο 
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 ηνλ Απιψλα ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα θαιιηηερληθή αλεζπρία ζηνλ ρψξν ηεο κνπζηθήο. Έλα κνπζηθφ θχκα 

έρεη μεζπάζεη πνπ καο παξαζχξεη ζηνλ … ξπζκφ ηνπ. Γθξνππάθηα ζρεκαηίδνληαη θαηά θαηξνχο ζην ζρνιείν καο απφ 

καζεηέο γηα λα παίμνπλ ζε εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Τπάξρνπλ θαη λεαληθά ζπγθξνηήκαηα κε κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

κνπζηθνχο θαη ηξαγνπδηζηέο, θνηηεηέο θαη εξγαδφκελνπο. Παίδνπλ θπξίσο ειιεληθφ θαη μέλν ξνθ. Οη Dorians, o Νά-

ζνο Καηζίλαο θαη νη ReReSIS έρνπλ πηα κηα ζηαζεξή παξνπζία ζηελ πεξηνρή καο. Σνπο αθνχκε θαη ηνπο απνιακβά-
λνπκε ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη ζηηο θαθεηέξηεο θαη κπαξάθηα ηεο πεξηνρήο. ρεηηθά πξφζθαηα κάιηζηα πήξαλ 

κέξνο ζε  ζπλαπιία πνπ νξγάλσζε ε ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Χξσπνχ. Μεξηθνχο 

ηνπο έρνπκε αθνχζεη θαη ζην ζρνιείν καο. Αλππνκνλνχκε λα ηνπο μαλαθνχζνπκε…! 

 ηελ ηεηξαεηή χπαξμή ηνπο έρνπλ δψζεη πάλσ απφ 150 live. ηελ ειεθηξηθή θη-

ζάξα θαη σο θσλή ν Κσλζηαληίλνο Γψγνο, ζηελ αθνπζηηθή θηζάξα ν Παζράιεο 

Γψγνο, ζηα drums ν Σάζνο Κξεηηθφο θαη ζην κπάζν ν Βαγγέιεο Κσλζηαληηλφ-

πνπινο απνηεινχλ ην ζπγθξφηεκα Dorians.Σν θνηλφ ηνχο ππνδέρηεθε πνιχ ζεηηθά 

θαζψο ήηαλ κία «δσληαλή», ξνθ λφηα ζηνλ ειεθηξνληθφ θφζκν πνπ καο πεξηβάι-
ιεη. Καη φπσο δήισζαλ θαη νη ίδηνη νη Dorians, ζθνπεχνπλ λα ζπλερίζνπλ λα καο 

«μππλάλε» κε ηε κνπζηθή ηνπο απφ ηνλ ειεθηξνληθφ απηφ θφζκν. Θέινληαο ινη-

πφλ λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα γηα ην ζπγθξφηεκα απηφ ηνπ ηφπνπ καο, ε καζήηξηα 

Νεθέιε Πεξήθαλνπ κέινο ηεο δεκνζηνγξαθηθήο νκάδαο ηεο εθεκεξίδαο ηνπ 1νπ 

Γπκλαζίνπ Απιψλα «νβαξφηεο Μεδέλ» έθαλε ιίγεο εξσηήζεηο ζηνλ Κσλζηαληί-

λν Γψγν θαη ε «θσλή» ηνπ γθξνππ κάο απάληεζε: 

Πόηε θαη πώο απνθαζίζαηε λα θηηάμεηε ην ζπγθξόηεκα; 

 Σν 2009 μεθίλεζε κηα θίλεζε απφ ηνλ Γήκν λα θηηάμεη έλα 

ζπγθξφηεκα, ψζηε λα ππάξρεη θάηη πην θνληά ζην λεαληθφ θνη-

λφ. Μέρξη ηφηε δελ ππήξρε ηίπνηα ηέηνην ζηνλ Απιψλα. Ξεθη-

λήζακε ηφηε κηα πξψηε πξνζπάζεηα ε νπνία, δφμα ησ Θεψ, 

πήγε θαιά, κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, πνπ είρακε έμη - εθηά 

live ζπλερφκελα θη απαλσηά. Σν ζεηηθφ ήηαλ φηη ππήξρε κεγά-

ιε βνήζεηα θαη απφ ηνλ Γήκν θαη απφ ηα ζρνιεία, ηα νπνία 

έθαλαλ φ,ηη κπνξνχζαλ γηα λα ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα. 

Δθ΄φζνλ ε αληαπφθξηζε ήηαλ ζεηηθή, ζπλερίδνπκε κέρξη ζήκε-

ξα. 

Από πνύ εκπλεπζηήθαηε ην όλνκα, ηη ζεκαίλεη; 

Δίλαη κηα απφ ηηο αξραίεο θιίκαθεο ην Dorian, ε Γσξηθή θιίκαθα. Τπάξρνπλ ηξία-ηέζζεξα δηαθνξεηηθά είδε, αλάκε-

ζά ηνπο ε Γσξηθή. Σελ επηιέμακε, επεηδή καο άξεζε πάξα πνιχ. 

ηαλ μεθηλήζαηε πξέπεη λα είραηε θάπνηνπο ζηόρνπο. Σνπο πεηύραηε; 

Γελ μεθηλήζακε κε θάηη ηφζν ζπγθεθξηκέλν, νχηε επηδηψθακε θάηη επαγγεικαηηθφ. ηνλ Απιψλα θαη γεληθφηεξα 
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κέρξη ηφηε δελ ππήξρε θάηη γηα ηηο ειηθίεο απφ 15 έσο 35. Γη΄ απηφλ ηνλ ιφγν απνθαζίζακε 

κε ηνλ Γήκν λα ζηήζνπκε θάηη πνπ ζα κπνξνχζε καθξνπξφζεζκα λα θηλήζεη θη άιια παηδηά λα αζρνιεζνχλ κε θάηη 

πέξα απφ ην facebook. Κάλακε πηζηεχσ φ,ηη κπνξνχζακε, γη’ απηφ θαη πιένλ ζήκεξα, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ Απιψλα, 

ππάξρνπλ άιια δχν ζπγθξνηήκαηα, πνπ ζέινπκε λα πηζηεχνπκε πσο επεξεάζηεθαλ θαη πσο βάιακε θη εκείο έλα 

κηθξφ ιηζαξάθη ζην λα αλέβεη ιίγν πνιηηηζκηθά ε πεξηνρή. 

Πνηα θαηά ηε γλώκε ζαο ήηαλ ε θαιύηεξε ζπλαπιία ζαο; Γηαηί μερσξίδεη; 

Γε ζα κπνξνχζα λα μερσξίζσ θάπνηα, αιιά λνκίδσ φηη απηή πνπ είρε θαη έλαλ ζθνπφ παξαπάλσ ήηαλ απηή πνπ έγηλε 

ζην ρεκαηάξη γηα ην «Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ». Δίρε γχξσ ζηα είθνζη πέληε ζπγθξνηήκαηα, ζηα νπνία θαη ζπκκεηεί-

ραλ ν Ρνπο, ε Μάξσ Μαξθέινπ, ν Αιθηβηάδεο Κσλζηαληφπνπινο, ν Γξακκέλνο θ.α. Ννκίδσ πσο ήηαλ πνιχ θαιφ 

θαη γηα καο λα ζπκκεηέρνπκε ζε κία ηφζν κεγάιε δηνξγάλσζε καδί κε φια απηά ηα κεγάια νλφκαηα. 
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Πώο βιέπεηε ηελ θνηλσλία ζήκεξα, θαη γεληθόηεξα θαη σο πξνο ηε κνπζηθή; 

Ζ νηθνλνκηθν-θνηλσληθν-πνιηηηθή θαηάζηαζε είλαη έλα ράιη, θάηη πνπ καο επεξεάδεη, αλακελφκελα, φινπο. Ννκίδσ, 

φκσο, πσο κέζα απφ απηήλ ηελ θξίζε ζα βγνχκε πην δπλαηνί. Γε ζπκβαίλεη πιένλ ν κέζνο άλζξσπνο λα μνδέςεη 

ρξήκαηα γηα ηε δηαζθέδαζή ηνπ ζε θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα κηθξφ κπάξ ή έλα κηθξφ καγαδί. Σα κπνπδνχθηα ινη-

πφλ θαη ηα θιακπ, θαζψο θαη νη Rock κεγάιεο κνπζηθέο ζθελέο πεξλάλε θξίζε, θαη γίλεηαη κία «ζηξνθή» απφ ηνπο 

λένπο αλζξψπνπο ζε κηθξφηεξα καγαδηά ηα νπνία πξνζθέξνπλ live. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηά ηα live είλαη ζε 

rock ή reggae ζηήζηκν. Δπνκέλσο, λνκίδσ πσο ε θξίζε θάλεη θαιφ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη ππάξρνπλ πνιιά πεξηζ-

ζφηεξα καγαδηά ηέηνηνπ είδνπο.  

Πώο βξίζθεηε ηα λέα νλόκαηα πνπ αλεβαίλνπλ ζην πξνζθήλην; 

 Ζ ειιεληθή rock ζθελή πνηέ δελ έβγαιε πνιιά κεγάια νλφκαηα. Αληίζεηα έβγαιε θαιιηηέρλεο νη νπνίνη έθαλαλ 

πνιιέο αμηνζέβαζηεο πξνζπάζεηεο, πνπ δπζηπρψο δελ ζηεξίδνληαλ απφ ηηο δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο. Παξ’φια απηά, 

ππήξραλ πάληα θάπνηα νλφκαηα πνπ θαηάθεξλαλ λα πείζνπλ ηνλ θφζκν φηη αμίδεη ηνλ θφπν, φπσο νη Ππμ Λαμ θαη νη 

Σξχπεο. ήκεξα είλαη πνιχ δχζθνιν λα θαηαθέξεη θάπνηνο ζηελ ειιεληθή rock ζθελή λα μεθχγεη απφ ηα ηεηξηκκέ-

λα. Τπάξρνπλ φκσο κεξηθέο πξσηνηππίεο, φπσο ν ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο “Freedom” πνπ κπφξεζε, κε ηειείσο πξν-

ζσπηθφ ζηπι λα αλαδείμεη θαιιηηέρλεο ζαλ ηνλ Ρνπο, έλαλ άλζξσπν πνπ θαηάθεξε λα δείμεη ηε δνπιεηά ηνπ απνθιεη-

ζηηθά θαη κφλν κέζσ κίαο δσξεάλ δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο, ηνπ jumpingfish. ίγνπξα ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο, αλ 

ην ζέιεηο πξαγκαηηθά θαη πνιχ. Αλ ζνπ αξέζεη απηφ πνπ θάλεηο, ζίγνπξα ζα αξέζεη θαη ζηνπο άιινπο.    

 Σνλ πξσηναθνχζακε ζε θαθεηέξηα ζηνλ Απιψλα. Σνλ μαλαθνχζακε. Μφλνο, κε ηελ θηζάξα ηνπ θαη ηε θσλή 

ηνπ θαηαθέξλεη  θάζε θνξά λα καο αγγίδεη ηελ θαξδηά. Οη καζήηξηεο Λψξα Σάζζε, Φηιίηζα Σάζζε θαη Μπξζίλε 

Σζάδαξε απφ ηε δεκνζηνγξαθηθή νκάδα ηεο εθεκεξίδαο καο, ηνλ ζπλαληήζακε γηα λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα γηα 

ηε ζρέζε ηνπ κε ηε κνπζηθή.  

 Καηζίλαο 

Νάζνο 
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Πόηε μεθίλεζεο λα ηξαγνπδάο θαη λα παίδεηο θηζάξα; 

 Σν 2005 μεθίλεζα λα παίδσ θηζάξα θαη ην 2010 λα ηξαγνπδψ. Κάπνηα ζηηγκή ζηα εθεβηθά κνπ ρξφληα θφιιεζα κε 

έλα ηξαγνχδη ησλ REΜ, ηo ''The one I love''. Βιέπεηε ήκνπλ  εξσηεπκέλνο εθείλε ηελ πεξίνδν. Κάπσο έηζη ινηπφλ 

έπηαζα ηελ θηζάξα ζηα ρέξηα κνπ κε ζθνπφ λα κάζσ απηφ ην ηξαγνχδη. Καη ηα θαηάθεξα! Σελ θνπέια βέβαηα, φρη, 

αιιά δελ πεηξάδεη! 

Ση κνπζηθή παίδεηο; 

 Αζρνινχκαη θπξίσο κε ηελ έληερλε-ξνθ ειιεληθή κνπζηθή. 

Έρεηο ζπλεξγαζηεί κε άιινπο ηξαγνπδηζηέο θαη κνπζηθνύο; 

 ρη, ζπλήζσο παίδσ κφλνο κνπ. Δγψ θαη ε θηζάξα κνπ! 

Γίλεηο ζπλαπιίεο; 

 Ναη φπνηε κε θαινχλ, εδψ ζηνλ Απιψλα θαη εθηφο, πάσ, ζπλήζσο ζε εθδειψζεηο θαη καγαδηά. Διπίδσ θαη ζέισ 

πξαγκαηηθά λα θάλσ πεξηζζφηεξα live. Σα live θαη γεληθφηεξα ην πάξε δψζε κε ην θνηλφ είλαη πξαγκαηηθά θάηη 

καγηθφ θαη ηδηαίηεξν θαη ληψζσ πνιχ ηπρεξφο πνπ κνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα ην δσ. 

Πνηα είλαη, θαηά ηε γλώκε ζνπ, ε θαιύηεξε ζπλαπιία ζνπ; Γηαηί; 

 Ξερσξίδσ κηα ζρνιηθή ζπλαπιία γηα ηνλ Γήκν Χξσπνχ. Μνπ άξεζε γηαηί είρε λέα παηδηά θαη επίζεο κνπ άξεζε 

γηαηί ηξαγνχδεζα καδί κε ηνπο Magic De Spell.  

Πνηα αλάγθε ζνπ ηθαλνπνηεί ην ηξαγνύδη; 

 πλήζσο φηαλ δελ είκαη θαιά ςπρνινγηθά, έρσ κεγαιχηεξε αλάγθε λα παίδσ ηελ θηζάξα κνπ θαη λα ηξαγνπδψ.. 

Πνηα είλαη ε γλώκε ζνπ γηα ηελ ειιεληθή κνπζηθή; 

ζν πεξλάεη ν θαηξφο ηφζν θαη ρεηξφηεξα! 

Σα όλεηξά ζνπ; 

 Να θηηάμσ ην δηθφ κνπ ζπγθξφηεκα θαη λα δίλσ ζπλαπιίεο φρη κφλν ζε κπαξ θαη θαθεηέξηεο αιιά θαη ζε αλνηρηνχο 

ρψξνπο! Δπίζεο ζέισ λα γξάςσ θαη ηα δηθά κνπ ηξαγνχδηα! ηηο κέξεο καο ην λα δεκηνπξγείο είλαη ην κφλν πνπ 

έρεη απνκείλεη. Καη λα νλεηξεχεζαη. 

 Απηφ αμίδεη λα θάλεη θαλείο ηειηθά. Να θάλεη φλεηξα θαη λα πξνζπαζεί λα ηα πινπνηήζεη... 

Έρεηο γξάςεη θάπνην δηθό ζνπ ηξαγνύδη; 

 Ναη, έρσ γξάςεη έλα ηξαγνχδη. Ο ηίηινο ηνπ είλαη «Ο ίδηνο κνπ ν εαπηφο». Θα ζνπ πσ έλαλ ζηίρν απφ ην ηξαγνχδη 

κνπ, ηνλ νπνίν έρσ ζαλ κφην πιένλ ζηε δσή κνπ: 

 

«Καη αλ ζε ηξνκάμαλ νη θαηξνί, κελ θάλεηο πίζσ. 

 Ό,ηη νλεηξεύηεθεο κπνξείο λα ην πξνθηάζεηο.» 

“R
eR
eS
IS
” 



ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ                                                                                                                 ΔΛΗΓΑ  11                            

Από πόζα θαη πνηα κέιε απνηειείηαη ην ζπγθξόηεκά ζαο; 

Πεξηθιήο Κπξηαθφο: Σν ζπγθξφηεκα απνηειείηαη απφ ηνπο: Γηψξγν Εαξνγθίθα (ηξαγνπδηζηή), Πεξηθιή Κπξηαθφ 

(θηζάξα), Νίθν Γεσξγαληά (θηζάξα), Νίθν Κσζηνχια (κπάζν), Πάλν Σζάδαξε (ληξακο) θαη Υξήζην Ληάηε (πιήθηξα).  

Πνύ νθείιεηαη ε νλνκαζία ηνπ ζπγθξνηήκαηόο ζαο; 

Γηψξγνο Εαξνγθίθαο: Σν φλνκα νθείιεηαη ζηε γηαγηά ελφο θίινπ κνπ, ε νπνία έιεγε: «πνηνο δελ καο αγαπάεη, κία 
ζην θεθάιη θαη ζην Ρέξεζη.». Σν Ρέξεζη είλαη έλα ξέκα κε πεγάδη ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ ρσξηνχ θαη επεηδή καο άξεζε 

ε νλνκαζία πξνζζέζακε θη έλα "s" ζην ηέινο ηεο, θαη έηζη πήξε ην ζπγθξφηεκά καο ηελ νλνκαζία ηνπ, "ReReSIS". 

Ση είδνπο κνπζηθή παίδεηε; 

Γηψξγνο Εαξνγθίθαο: Να έξζεηε λα καο αθνχζεηε (γέιηα). 
Πέξη: Βαζηθά παίδνπκε φια ηα είδε, reggae, rock, heavy metal, νηηδήπνηε. Γειαδή δελ έρνπκε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

είδνο αθφκε, γηα λα κπνξνχκε λα απεπζπλφκαζηε ζε φιν ην θνηλφ. Απφ Έιιελεο θαιιηηέρλεο παίδνπκε φ,ηη είλαη απφ 

ην 2005 θαη κεηά, θαη μέλνπο παίδνπκε θαη πην παιηνχο.  

 Πνηα είλαη ηα κειινληηθά ζαο ζρέδηα θαη ηη εκθαλίζεηο έρεηε θάλεη; 

Γηψξγνο Εαξνγθίθαο: Γελ θάλνπκε ζρέδηα. 

Πέξη: Πξψηα απφ φια ζέινπκε λα βξνχκε ληξάκεξ, γηαηί έρεη θχγεη ν Πάλνο …  

Γηψξγνο Εαξνγθίθαο: … θαη λα γξάςνπκε έλα δηθφ καο ηξαγνχδη, απηά πξνο ην παξφλ. 

Πέξη: Απηά πξνο ην παξφλ, γηαηί εκείο ην θάλνπκε γηαηί πξψηα απφ φια γηαηί καο επραξηζηεί, παίδνπκε κνπζηθή γηαηί 

καο αξέζεη. 

Πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζαο ηξαγνύδη, θαη ηη απήρεζε έρεη ζην θνηλό ζαο; 

Πέξη: Πνιιά αγαπεκέλα ηξαγνχδηα, εγψ ζα πσ ην "stairway to heaven" ησλ Led Zeppelin πνπ γηα κέλα ζεκαίλεη πάξα 

πνιιά.  

Γηψξγνο Εαξνγθίθαο: Σν αγαπεκέλν ηξαγνχδη ηνπ θνηλνχ είλαη ην "killing in the name" ησλ Against the machine. 

Αληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο ζηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη πώο ηηο μεπεξάζαηε; 

Πέξη: ρη δελ είρακε δπζθνιίεο, γηαηί φια ηα κέιε έρνπλ δεκνθξαηηθέο δηαζέζεηο θαη είκαζηε κηα παξέα, δελ είκαζηε 

απιά έλα ζπγθξφηεκα, νπφηε πάληα ππήξρε ζπλελλφεζε κεηαμχ καο. 

Γηψξγνο Εαξνγθίθαο: Σα πξνβιήκαηά καο είλαη "ηερληθά", δελ έρνπκε εμνπιηζκφ γηα λα θάλνπκε ηηο πξφβεο θαη πξν-

ζπαζνχκε λα αληηκεησπίζνπκε απηφ ηψξα. 

 Έρεηε θάπνηεο άιιεο θαιιηηερληθέο αλεζπρίεο; 

Γηψξγνο Εαξνγθίθαο: Έρνπκε γπξίζεη θαη ηαηλίεο πνπ είλαη θαη ζην youtube. Σψξα κπνξεί λα θηηάμνπκε θαη άιιε κηα, 

αιιά κηα ηαηλία είλαη ήδε ζην youtube, παίδσ εγψ θαη νλνκάδεηαη “the recycler”. 

 

ηνπο Dorians, ζηνλ Νάζν Καηζίλα θαη ζηνπο ReReSIS επρόκαζηε …λα βξνπλ ληξάκεξ … λα βξνπλ ρώξν γηα 
πξόβεο …. λα ιύζνπλ ηα ηερληθά ηνπο πξνβιήκαηα … λα γπξίζνπλ ηαηλίεο … λα γξάςνπλ δηθά ηνπο ηξαγνύδηα 

… λα παίμνπλ πνιιά  live … λα γίλνπλ γλσζηνί ζε όιε ηελ Διιάδα, αιιά … λα κε καο μεράζνπλ! 

 
Ζ δεκνζηνγξαθηθή νκάδα ηεο εθεκεξίδαο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Απιώλα «νβαξόηεο Μεδέλ» 

Έλα δπλακηθφ λεαληθφ 

ζπγθξφηεκα ηνπ Απιψλα, 

πνπ ζηνλ έλα  κφλν ρξφλν 

ηεο χπαξμήο ηνπ, έθαλε 

ήδε 11 - 12 εκθαλίζεηο. 
Θέινληαο λα κάζνπλ πε-

ξηζζφηεξα γη΄απηφ ην 

γθξνππ, ηξεηο  καζήηξηεο, ε 

Υξηζηίλα Βιαράθε, ε Σδέ-

λε Μαθξνδεκήηξε θαη ε 

Υξηζηίλα θνπειίηε, ζπλά-

ληεζαλ ηνλ Γηψξγν Εαξν-

γθίθα, ηνλ ηξαγνπδηζηή ηνπ 

γθξνππ, θαη ηνλ Πεξηθιή 

Κπξηαθφ, ηνλ θηζαξίζηα, 

γηα λα ηνπο κηιήζνπλ γηα 

ηνπο “ReReSIS”. 
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Ο Βαζίιεο Οξθαλόο ζην ζρνιείν καο 
«Τα ηροταία αηστήμαηα δεν κάνοσν διακρίζεις» 

 ηηο 22 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2013, ήξζε ζην ζρνιείν καο λα καο ελεκεξώ-

ζεη γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα ν Βαζίιεο Οξθαλόο, έλαο  έιιελαο πξσ-

ηνπόξνο θαη πξσηαζιεηήο ζε αγώλεο κνηνζηθιεηώλ. Ο Βαζίιεο Οξ-

θαλόο θαηάθεξε ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ θαη ησλ παηδηθώλ ηνπ 

νλείξσλ κε απνθνξύθσκα ηελ πξώηε ζέζε ζηελ θαηεγνξία ησλ 400 

θ.εθ. ζην δηεζλέο ξάιη Νηαθάξ! Μαο κίιεζε γηα ηε δσή ηνπ, γηα ην πώο 

ην όλεηξν έγηλε πξαγκαηηθόηεηα ύζηεξα από ζθιεξή πξνπόλεζε θαη 

κνηξάζηεθε καδί καο έλα πεξηζηαηηθό πνπ, αληί λα ηνλ απνδπλακώ-

ζεη, ηνλ έθαλε λα ζέιεη όζν ηίπνηα λα ηα θαηαθέξεη. Έλα ηξνραίν αηύ-

ρεκα παξαιίγν λα ζηνηρίζεη ηε δσή ηνπ, ην πόδη ηνπ, ην όλεηξό ηνπ… 

Όκσο, ζώζεθαλ θαη ηα ηξία, γηα λα  καο θάλεη πεξήθαλνπο θαη λα καο 

παξαδεηγκαηίζεη λα είκαζηε αγσληζηέο, λα θπλεγάκε ηα όλεηξά καο 

θαη…,βέβαηα, λα είκαζηε ππεύζπλνη νδεγνί! Θέιεζε λα καο πξνεηδν-

πνηήζεη, λα καο παξνηξύλεη λα κελ παίδνπκε κε ηελ νδηθή αζθάιεηα 

θαη ηε δσή καο, γηαηί κπνξεί λα ηε ράζνπκε. Δπηζπκνύζε, όπσο θη 

εκείο απηή ε νκηιία ηνπ, λα είλαη ην δηθό καο αληίν ζην λεαξό Γηώξγν 

νπιηώηε πνπ ράζεθε πξηλ από ιίγν θαηξό ζε ηξνραίν δπζηύρεκα. 

Ζ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΠΟΤ ΜΑ ΠΑΡΑΥΧΡΖΔ Ο ΒΑΗΛΖ ΟΡΦΑΝΟ 

-Απ’ ό, ηι μαρ είπαηε, είσαηε ένα αηύσημα με ηο πόδι ζαρ. 
Πνηα ήηαλ ε θαηάιεμή ηνπ; 

-Ήηαν ένα ηποσαίο αηύσημα, ηο ηπίηο πιο δύζκολο ζηον 
Δξπζξφ ηαπξφ, ηφηε. Ήηαλ ζπληξηπηηθφ θάηαγκα, δεμηάο 
θλήκεο 3Β κε ηαηξηθή νξνινγία. Παξ’ φια απηά ζψζεθε 
ην πφδη, αιιά ήηαλ έλαο Γνιγνζάο κεηά γηα λα κπνξέζσ 
λα θάλσ ηα απηνλφεηα, φπσο ην λα πεξπαηήζσ, λα θάλσ 
κπάλην ζηελ κπαληέξα νιφθιεξνο θιπ, πέξαζε ελάκηζεο 
ρξφλνο, αθνχ μέθπγα απφ ηνλ θίλδπλν λα κε ράζσ ην πφδη 
κνπ. 

-Τι ζημαίνει για εζάρ αςηό ηο αηύσημα; Άλλαξε ηον σαπακηήπα ζαρ; 

-Ο σαπακηήπαρ μος ήηαν πάνηα, όπωρ είδαηε και ζηο βίνηεο, ενόρ ζκληπά μασόμενος ανθπώπος, θεηικού. 
Απηφ ην αηχρεκα θαηέιεμε λα θάλεη ηε ζέιεζή κνπ αθφκα πην αηζάιηλε. Αλαιχνληαο κεηά ην αηχρεκα θαη 
θηινζνθψληαο ην ιίγν, ζπλεηδεηνπνίεζα φηη απηφ ην αηχρεκα, δπζηπρψο θαη επηπρψο, έγηλε γηα λα έξζνπλ 
έηζη ηα πξάγκαηα, ψζηε λα θεξδίζσ εγψ κεηά ζην Dakar, ηνλ πην δχζθνιν αγψλα ηεο Γεο. Γεληθφηεξα, κε 
έθαλε πην καρεηή γηα ηε δσή. Σέινο, ζπλεηδεηνπνίεζα φηη ηίπνηε δελ είλαη δεδνκέλν. Σν φηη αλαπλένπκε ή 
φηη  ζα ζεθσζνχκε ην πξσί απ’ ην θξεβάηη θαη ζα πεξπαηήζνπκε δελ είλαη δεδνκέλα, θαη γηα κέλα, γηα θά-
πνηα πεξίνδν ηεο δσήο κνπ δελ ήηαλ νχηε δεδνκέλα, νχηε απηνλφεηα. 

Οπόηε ε δσή ζαο θαη ν αγώλαο πνπ θάλεηε απέθηεζε κεγαιύηεξε αμία. 

-Βέβαια! Όσι όηι ππιν δεν ηην είσε, απλώρ εγώ δεν ηην είσα ζςνειδηηοποιήζει.  

-Τι ζαρ έκανε να λάβεηε μέπορ ζηο Dakar; 

-Ήηαν παιδικό μος όνειπο και ήθελα να είμαι ο Έλληναρ πος έσει ηπέξει ζε αςηόν ηον αγώνα και ηον έσει 
θεξδίζεη. 



ΓΑ 6                                                            ΠΟΛΗΣΗΚΖ                                   ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖ-

ΓΔΝ                                  
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 -Είσαηε λάβει ςπότη ζαρ ηιρ δύζκολερ-ανηίξοερ ζςνθήκερ; 

-Ναι, ηα πάνηα. Γεν άθηζα ηίποηα ζηην ηύση, όλα έγιναν κάηω από 
πνιχ θαιή νξγάλσζε, πξνπνλήζεθα ελάκηζε ρξφλν γηα απηφλ ηνλ 
αγψλα θαη φια έγηλαλ βάζεη πνιχ νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο. 
Βέβαηα ήηαλ δχζθνιν γηα ηελ Διιάδα πνπ δελ έρεη θαιή αγσληζηη-
θή θνπιηνχξα, γη’ απηφ είπε θαη ν Βαηάλελ φηη είκαη παγνζξαπζηη-
θφ, επεηδή άλνημα ηνλ δξφκν… είλαη δχζθνιν λα είζαη πξσηνπφ-
ξνο!  

-Ο αγώναρ ηος Dakar είλαη 10.000 ρικ. Πώο αληηκεησπίζαηε ην 
πξόβιεκα ησλ θαπζίκσλ; 

-Η σωπηηικόηηηα ηηρ μησανήρ ζε καύζιμα είναι 40 λίηπα, εκηόρ 
απηνχ καο αθνινπζνχζε έλα θνξηεγφ γηα αλεθνδηαζκφ θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ αγψλα.   

-Πώρ πποπονείζηε; 

-Πποπονούμαι όπωρ έναρ αθληηήρ ζηίβος και η πποπόνηζή μος 
πεξηιακβάλεη θαη θπζηθή θαηάζηαζε θαζψο θαη νδηθή πξνπφλεζε 
ζε αληίζηνηρεο ζπλζήθεο κε ηνπ αγψλα. 

-Είπαηε ζηο βίνηεο όηι μεηά ηο αηύσημα ζάρ θεώπηζαν ξοθλημένο. Πώρ ανηιδπάζαηε εζείρ ζε αςηό; 

-Δίναι κάηι πος ζε ζηενοσωπεί και ανάλογα με ηην πποζωπικόηηηά ζος και ηο ζθένορ ζος ανηαπεξέπσεζαι 
ζε απηφ ην γεγνλφο. Γειαδή αλ ζα θιεηζηείο ζηνλ εαπηφ ζνπ θαη νδεγεζείο ζε θαηάζιηςε ή αλ ζα πεηο 
«Δγψ ζα ην παιέςσ θαη ζα ην θηάζσ κέρξη εθεί πνπ δελ πάεη». Δπηπρψο εγψ ήκνπλ ε δεχηεξε πεξίπησζε, 
ην πάιεςα κέρξη εθεί πνπ δελ πήγαηλε. 

-Ποια είναι ηα ζσέδιά ζαρ για ηο μέλλον; 

-Ππώηα απ’ όλα να ςπάπσει ςγεία και να ςπάπσοςν ζηόσοι, γιαηί μόνο αςηοί θα ζε κάνοςν να παρ παπακά-
ησ. Γη΄απηφ θαη φιε κνπ ε πνξεία ήηαλ έηζη. Έβαδα κηθξνχο θαη εθηθηνχο ζηφρνπο, ψζηε λα κπνξψ λα θα-
ηαθέξλσ πξάγκαηα, λα θεξδίδσ απηνπεπνίζεζε θαη λα πάσ ζηνλ επφκελν ζηφρν. Έηζη ήηαλ θαη ε αγσλη-
ζηηθή κνπ πνξεία θαη ζηε δσή κνπ, ην λα ζπνπδάζσ, λα γίλσ θαιχηεξνο θαη πάληα ήζεια λα είκαη ν  θαιχ-
ηεξνο ζε απηφ πνπ θάλσ. 

-Εςσαπιζηούμε πολύ για ηην ηιμή πος μαρ κάναηε ζήμεπα. 

-Δγώ εςσαπιζηώ! 
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Παηέξαο 

 Νεθηάξηνο Αλησλόπνπινο  
 Ο αξρηκαλδξίηεο Νεθηάξηνο Αλησλφπνπινο γελλήζεθε ην 

1952 ζην Μαξνχζη. Δίλαη πηπρηνχρνο ηεο Θενινγηθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Απφ ην 1987 δεη 

ζηελ Ηεξά Μνλή αγκαηά. Υεηξνηνλήζεθε δηάθνλνο 

(1976) θαη πξεζβχηεξνο (1983).  
 Tν 1991 εμειέγε εγνχκελνο ζηελ Ηεξά Μνλή Μεηακνξ-

θψζεσο ηνπ σηήξνο αγκαηά. Παξάιιεια δηαθνλεί ζηελ 

Ηεξά Μεηξφπνιε Θεβψλ θαη Λεβαδείαο σο ηεξνθήξπθαο 

θαη σο ππεχζπλνο ηνπ Σνκέα Νεφηεηαο.  

  Ζ Ηεξά Μνλή αγκαηά βξίζθεηαη 30 ρικ αλαηνιηθά ηεο 

Θήβαο θαη είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ ζην Κιήκε. Ζ Μνλή 

είλαη βπδαληηλήο αξρηηεθηνληθήο θαη έρεη πνιιέο αγηνγξα-

θίεο. Δίλαη θηηζκέλε ζ' έλα παλέκνξθν πεξηβάιινλ. ηελ 

Μνλή ππάξρεη εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρψξνο φπνπ θπιάζ-

ζνληαη ιείςαλα ηνπ Αγίνπ Λνπθά θαη κεγάιε ζπιινγή 

πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Αγίνπ. 

Ζ επίζθεςε ηνπ Ζγνύκελνπ Νεθηάξηνπ ζην 1ν Γπκλάζην Απιώλa 

Σελ Παξαζθεπή 19 Απξηιίνπ 2013 επηζθέθηεθε ην ζρν-

ιείν καο ν αξρηκαλδξίηεο Νεθηάξηνο, Ζγνχκελνο ηεο Μν-

λήο Μεηακνξθψζεσο ηνπ σηήξνο αγκαηά ζηε Θήβα.   

 Ο παηέξαο κάο κίιεζε γηα ηε βνήζεηα πνπ παξέρεη ζε δηά-

θνξα ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ θηινμελνχλ παηδηά, σο 

επί ην πιείζηνλ θαθνπνηεκέλα. Με ηηο δηαθάλεηεο θαη ηνλ 

ιφγν ηνπ καο πεξηέγξαςε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

δνπλ νη ζπλνκήιηθνί καο ζηα ηδξχκαηα απηά, θαζψο θαη ηηο 

πξσηνβνπιίεο πνπ παίξλεη γηα λα βνεζήζεη. Μέζα απφ 

απηήλ ηελ παξνπζίαζε θαηαιάβακε φηη πξέπεη λα είκαζηε 

επγλψκνλεο πνπ έρνπκε θαγεηφ λα θάκε, ξνχρα λα ληπ-

ζνχκε, παπνχηζηα λα δηαιέμνπκε, κηα νηθνγέλεηα θαη έλα 

δεζηφ ζπηηηθφ λα κείλνπκε. Απηφ είλαη πνπ κε ζπγθίλεζε 

πεξηζζφηεξν θαη κνπ έδσζε έλα κάζεκα δσήο.  

 Ο παηέξαο Νεθηάξηνο έρεη εθδψζεη έλα βηβιίν, ην νπνίν 

ιέγεηαη «Μεο ηνπο αλζξψπνπο εμνξίζηεθα» θαη εθεί έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί πξνζσπηθέο ηζηνξίεο παηδηψλ. Δλδεηθηηθά ζα 

αθεγεζψ κηα απφ απηέο, πνπ κε ζπγθιφληζε θαη πνπ καο 

ηε δηεγήζεθε θαη ν παηέξαο Νεθηάξηνο. 

 Ήηαλ έλα θνξηηζάθη 5 ρξνλώλ πνπ είρε ράζεη ηνλ παηέξα 

ηνπ θαη δνύζε κε ηελ κεηέξα ηνπ ζε έλα θησρηθό ζπίηη θαη 

δελ είραλ νύηε λα θάλε. Πνιιέο θνξέο ην θνξηηζάθη πεηλνύ-

ζε θαη δελ ην νκνινγνύζε ζηελ κεηέξα ηνπ, γηαηί δελ ήζειε 

λα ηελ ζηελαρσξεί. Ζ κεηέξα ηεο ινηπόλ άξρηζε λα θέξλεη 

ζην ζπίηη ηνπο θάζε κέξα από έλαλ άιιν άληξα, λα κπαίλνπλ 

κέζα ζην δσκάηην ηεο θαη λα θιεηδώλνπλ ηελ πόξηα. Απηό 

γηλόηαλ ζπλέρεηα. Μεηά  από  ρξόληα, θάπνηα ζηηγκή, ε κε-

ηέξα  ηεο  έκεηλε  έγθπνο  θαη  κεηά από κεξηθνύο κήλεο ήηαλ  

έηνηκε λα γελλήζεη. Μία κέξα ηελ έπηαζαλ νη πόλνη, όκσο 

δελ ππήξραλ ρξήκαηα θαη δελ κπνξνύζαλ λα πάλε ζην 

λνζνθνκείν. Έηζη, ηελ μεγέλλεζε ε θόξε ηεο θαη κε έλα 

ζθνπξηαζκέλν ςαιίδη έθνςε ηνλ νκθάιην ιώξν. ηαλ α-

ληηιήθζεθε κηα γεηηόληζζα ηη γίλεηαη, θάιεζε ακέζσο έλα 

αζζελνθόξν πνπ πήξε ηελ κεηέξα θαη ην κσξό θαη ηνπο 

πήγε ζην λνζνθνκείν. Από εθείλε ηελ εκέξα ην θνξίηζη  

δελ μαλαείδε ηε κεηέξα ηνπ. Έκεηλε ζηνλ θόζκν κόλε ηεο 

κε ηε λενγέλλεηε αδειθή ηεο. Λίγν αξγόηεξα ε ίδηα θαη ε 

κηθξή αδειθή ηεο βξέζεθαλ ζε έλα ίδξπκα. Ζ κηθξή αδει-

θή ηεο ηελ θώλαδε κακά. κσο κεηά από ιίγν θαηξό βξέ-

ζεθε έλα δεπγάξη θαη πηνζέηεζε ηε κηθξή θαη έκεηλε κόλε ε 

κεγάιε αδειθή αλακέλνληαο κηα αλάδνρε νηθνγέλεηα λα 

πηνζεηήζεη θαη εθείλε.  

 Απηή θαη άιιεο ηέηνηεο ζπγθινληζηηθέο πξαγκαηηθέο 

ηζηνξίεο εμηζηνξνχληαη ζην βηβιίν θαη καο θάλνπλ λα 

είκαζηε επγλψκνλεο γηα φ,ηη έρνπκε θαη φρη κφλν. Ο Ζ-

γνχκελνο κάιηζηα δψξηζε δχν αληίγξαθα ηνπ βηβιίνπ 

«Μεο ηνπο αλζξψπνπο εμνξίζηεθα» ζηε βηβιηνζήθε ηνπ 

ζρνιείνπ καο. Απηφ καο έθαλε πνιχ ραξνχκελνπο, γηαηί 

καο δίλεη ηελ επθαηξία λα δηαβάζνπκε ηα ιφγηα ησλ παη-

δηψλ πνπ έγηλαλ γξάκκαηα θαη βηβιίν, ην νπνίν καο δφ-

ζεθε γελλαηφδσξα, ψζηε λα καο επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα 

καο αθππλίζεη. 

 Ήηαλ κηα επίζθεςε πνιχ δηαθνξεηηθή απφ φζεο είρακε 

κέρξη ζήκεξα θαη καο έθαλε λα ζπιινγηζηνχκε βαζηά ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη λα κελ είκαζηε απνθνκκέλνη θαη 

βπζηζκέλνη  ζηε  δηθή  καο  θαζεκεξηλφηεηα, πηζηεχνληαο  
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φηη φινη δνπλ ζαλ εκάο ή θαιχηεξα.  Έρνπκε θαη εκείο 

επζχλε ψζηε φρη κφλν λα είκαζηε γλψζηεο ησλ φζσλ 

ζπκβαίλνπλ γχξσ καο, αιιά λα βνεζάκε φζν είλαη δπλα-

ηφλ θαη λα αγαπάκε ηνπο γχξσ καο.  

Υξηζηίλα Βιαράθε, Β’ Γπκλαζίνπ 

♥ 
  Με ηελ επθαηξία ηεο επίζθεςεο ηνπ παηέξα Νεθηάξηνπ 

Αλησλφπνπινπ ζην ζρνιείν καο αθνχζακε ηζηνξίεο θα-

θνπνηεκέλσλ παηδηψλ θαη δηαβάζακε ην βηβιίν ηεο λεα-

ληθήο ζπληξνθηάο Θεβψλ πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζε απηά. 

Απφ φια φζα άθνπζα θαη δηάβαζα ηε κεγαιχηεξε εληχ-

πσζε κνπ έθαλε ε εμήο ηζηνξία: 

 Ήηαλ έλα αληξόγπλν πνπ είρε έλα παηδί, έλα κηθξό θνξη-

ηζάθη. Σν αληξόγπλν ρώξηζε θαη ε κεηέξα μαλαπαληξεύηε-

θε. Ο λένο ηεο όκσο ζύδπγνο δελ ήζειε ην θνξηηζάθη. Έηζη 

αλάγθαζε    ηε    γπλαίθα  ηνπ   λα   δηαιέμεη   αλάκεζα  ζε  

απηόλ   θαη   ην   ίδην   ηεο  ην  παηδί.  Ζ  γπλαίθα  επέιεμε  

 θαηεπζείαλ ηνλ άληξα ηεο.  Μαδί  θαηέζηξσζαλ  έλα  θξηρηό  

ζρέδην. Δίπαλ   ζην  θνξηηζάθη  λα  κείλεη  ζην  δσκάηηό  ηεο  

ήζπρν κέρξη λα γπξίζνπλ. Απηνί όκσο δε γύξηζαλ… Σν θνξη-

ηζάθη όζν πεξλνύζαλ νη ώξεο άξρηζε λα θνβάηαη, αιιά δελ 

ηνικνύζε λα θσλάμεη. Δπηπρώο κεηά από ηξεηο εκέξεο κηα 

γεηηόληζζα θαηάιαβε όηη θάηη δελ πάεη θαιά. Πήξε ηελ από-

θαζε λα κπεη ζην ζπίηη λα δεη ηη ζπκβαίλεη. Βξήθε ην κηθξό 

θνξηηζάθη ζε άζιηα θαηάζηαζε. Σν πήξε, ην πεξηπνηήζεθε 

θαη ην έδσζε ζε έλα Ίδξπκα. Έηζη ε δσή ηνπ θνξηηζηνύ ζώ-

ζεθε. 

 Ζ ηζηνξία απηή κε ζπγθίλεζε, αιιά θαη κε ζχκσζε. Απηφ 

πνπ κνπ έθαλε ηε κεγαιχηεξε εληχπσζε είλαη φηη ε ίδηα ε 

κεηέξα πνπ ππνηίζεηαη φηη ιαηξεχεη ην παηδί ηεο πην πνιχ 

απφ φινπο, ρσξίο λα δηζηάζεη επέιεμε λα αθήζεη ην παηδί 

ηεο γηα έλαλ άληξα. Αιιά πην πνιχ κε ζπγθίλεζε ην φηη 

ππάξρεη έλαο άγηνο άλζξσπνο, ν παηέξαο Νεθηάξηνο πνπ 

βνεζάεη απηά ηα παηδηά θαη ηνπο δίλεη δσή.  

Μαξία Ληαθνπνύινπ, Α Γπκλαζίνπ 

 

 

Όηαλ είκαη -ή ζέισ λα είκαη- αηζηόδνμνο, ηόηε γξάθσ γηα παηδηά... 

Όηαλ νλεηξεύνκαη κηα επαλάζηαζε, ηόηε γξάθσ γηα ηνπο εθήβνπο... 

Όηαλ θνβάκαη, ηόηε είλαη πνπ γξάθσ γηα ηνπο ελήιηθεο...  

 Κη όκσο, ηειηθά...   
Σίπνηε από εκέλα δε θαίλεηαη   

Μάλνο Κνληνιέσλ, http://www.kontoleon.gr/book.php?id=32&lang=gr 

   Σελ Παξαζθεπή, πξψηε κέξα ηνπ Μάξηε, ε νκάδα βηβιηνζήθεο θαη εθεκεξίδαο ηνπ ζρνιείνπ καο έδσζε ξαληεβνχ 

ζηνλ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ. Έλα ηαμίδη άξρηζε κε πξννξηζκφ φρη ην άγλσζην αιιά ηελ πλεπκαηηθή αλαδήηεζε κέζα 

απφ κηα ζπλάληεζε κε έλαλ εθπξφζσπν ηεο ινγνηερλίαο, ηνλ ζπγγξαθέα λεαληθψλ θαη εθεβηθψλ βηβιίσλ, Μάλν Κν-

ληνιέσλ. Ζ ζπλάληεζή καο έγηλε ζην Ίδξπκα ηεο Αηθαηεξίλεο Λαζθαξίδε ζηνλ Πεηξαηά. H γιπθηά θαη θηιηθή ππνδνρή 

ηνπ ζπγγξαθέα κάο έθαλε λα κε δηζηάζνπκε λα ηνλ θαηαθιχζνπκε κε ηηο δηθέο καο εξσηήζεηο. 

   Ο ζπγγξαθέαο κάο κίιεζε γηα ηηο ζπνπδέο ηνπ, γηα ηνλ ηξφπν γξαθήο ησλ βηβιίσλ ηνπ, ηηο πεγέο έκπλεπζήο ηνπ, ηελ 

αμία ηεο ινγνηερλίαο θαη πνιιά άιια. Μεξηθά απφ απηά πνπ καο εληππσζίαζαλ είλαη ηα εμήο: 

 Δλψ ηνλ ελδηέθεξε απφ κηθξφ ε ινγνηερλία, δελ ζπνχδαζε θηινινγία, γηαηί ήηαλ πνιχ αλνξζφγξαθνο! 

 πνχδαζε Φπζηθή, αιιά δελ άζθεζε πνηέ ην επάγγεικα ηνπ θπζηθνχ, γηαηί δελ ηνλ ελδηέθεξε. Γε κεηάλησζε φκσο 
πνηέ γηα απηέο ηηο ζπνπδέο, γηαηί ε Φπζηθή ηνλ βνεζάεη ζην γξάςηκν! Πψο γίλεηαη απηφ; Ζ Φπζηθή ηνλ έκαζε πψο λα 

δνκεί θάηη κε ινγηθφ ηξφπν. 

 Γεληθά ηνλ εκπλένπλ γεγνλφηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ηεο ζχγρξνλεο δσήο, πνιιέο θνξέο ηεο επηθαηξφηεηαο. ην βη-

βιίν «Αλίζρπξνο Άγγεινο», γηα παξάδεηγκα, πεγή έκπλεπζεο είλαη ν Αιέμεο Γξεγνξφπνπινο. 

  Ο εαπηφο ηνπ θαη ε δσή ηνπ επεξεάδνπλ ην έξγν ηνπ, αιιά θαη αληίζηξνθα επεξεάδνληαη απφ απηφ. Με άιια ιφγηα, 

απηά πνπ δεη ηα εληάζζεη ζηα βηβιία ηνπ θαη απηά πνπ γξάθεη ηα βγάδεη πξνο ηα έμσ, δειαδή ηα αθνκνηψλεη ζηε δσή 

ηνπ θαη αο κελ ηα έρεη δήζεη. 

 Τπνδχεηαη πνιινχο ξφινπο γηα λα θαηαιάβεη ηνπο ήξσεο θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπο. ηαλ πιάζεη ηνπο ήξσεο ηνπ 

έξγνπ ηνπ, είλαη ζαλ λα δεη καδί ηνπο. Οη ήξσέο ηνπ είλαη γηα απηφλ ζαλ αιεζηλά πξφζσπα πνπ δνπλ ηε δηθή ηνπο δσή 

θαη απηφο ηελ παξαθνινπζεί. Σνπ έρεη, κάιηζηα, ζπκβεί λα ληψζεη πσο έλαο ήξσάο ηνπ ιέεη: «Δ, ςηη απηφ πνπ ζέιεηο 

λα κε βάιεηο λα θάλσ δελ κνπ ηαηξηάδεη. Γε ζα ην έθαλα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.» 

Ζ επίζθεςε ηνπ Ζγνύκελνπ Νεθηάξηνπ ζην 1ν Γπκλάζην Απιώλa 

http://www.kontoleon.gr/book.php?id=32&lang=gr
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«Γεύζε πηθξακύγδαινπ», κπζη-

ζηόξεκα ηνπ Μάλνπ Κνληνιέσλ, 

Παηάθεο, 1996 

 

  Ζ ηζηνξία δχν «παηδηψλ», ελφο 

θνξηηζηνχ θη ελφο αγνξηνχ, ηεο 

Φαίδξαο θαη ηνπ Οδπζζέα, κηα 

ηζηνξία αγάπεο, πνπ ζε ζπλεπαίξ-

λεη, ζε θάλεη λα ληψζεηο ζαλ εξσ-

ηεπκέλνο ... 

  Μα ζε θάζε παξάδεηζν ππάξρεη 

έλα θίδη, ζηνλ δηθφ ηνπο ήηαλ ε 

ζαλαηεθφξα αζζέλεηα ηνπ Έηηδ. 

   Ο  Μάλνο Κνληνιέσλ έρεη θαηαθέξεη λα δψζεη ηα γεγνλφηα 

κε ηφζε παξαζηαηηθφηεηα, πνπ, θαζψο δηαβάδεηο, ε αγσλία ζε 

θάλεη λα κελ κπνξείο λα αθήζεηο ην βηβιίν. Νηψζεηο έλα έλα 

ηα ζπλαηζζήκαηα, ηελ αγσλία, ηνλ θφβν, ηε ζιίςε...ηελ αλα-

θνχθηζε, αιιά κηζή αλαθνχθηζε, θαζψο ν έλαο είλαη θαηαδη-

θαζκέλνο θνξέαο. Κη εθεί πνπ ηα πεξηζζφηεξα θαληάδνπλ 

αξθεηά αηζηφδνμα, ην ηέινο έξρεηαη γιπθφπηθξν ... 

  Σν κπζηζηφξεκα ζε αθήλεη κε πνιιά εξσηεκαηηθά αιιά θαη 

κε ηε θαληαζία ζνπ λα θαιπάδεη. Να ζεο λα κάζεηο ηη ζα γίλεη 

ηειηθά θαη λα θαληάδεζαη ην ηέινο εζχ ν ίδηνο... Κη χζηεξα λα 

αλεζπρείο φηη δελ είλαη απηφ πνπ θαληάδεζαη. Κάπσο έηζη 

ληψζεηο... 

   Ή ηνπιάρηζηνλ έηζη έλησζα εγψ, θαζψο ζθεθηφκνπλ γηα ηνλ 

θαζέλα μερσξηζηά θαη φινπο καδί ... Γνλείο, εξσηεπκέλνπο, 

θνβηζκέλνπο, θίινπο ... 

   Μηα ηζηνξία δηδαθηηθήο αγάπεο, πνπ απνιακβάλεηο κπαηλν-

βγαίλνληαο ζηνπο ραξαθηήξεο θαη πξνζκέλνληαο ηελ εμέιημε 

ηεο ηζηνξίαο … 

 

Νεθέιε Πεξήθαλνπ Α΄Γπκλαζίνπ 

Ο Μάλνο Κνληνιέσλ 
 Γελλήζεθε ζηελ Aζήλα ην 1946 απφ γνλείο πνπ θαηάγνληαλ απ' ηε κχξλε. πνχδαζε Φπζηθή ζην Παλεπηζηήκην 

Aζελψλ, αιιά αζρνιείηαη κε ηε ινγνηερλία απφ ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα δεκνζηεχνληαο θείκελά ηνπ ζην πεξηνδηθφ 

"Γηάπιαζε ησλ Παίδσλ". Tελ πξψηε ηνπ εκθάληζε ζηα Γξάκκαηα ηελ θάλεη ην 1969 ζπκκεηέρνληαο ζε αλζνινγία λέσλ 
πεδνγξάθσλ θαη κεηά απφ δέθα ρξφληα θπθινθνξεί ην πξψην ηνπ βηβιίν. O Mάλνο Kνληνιέσλ αζρνιείηαη κε φια ηα 

είδε ηνπ πεδνχ ιφγνπ: κπζηζηφξεκα, λνπβέια, δηήγεκα, παξακχζη θαη δνθίκην. Eίλαη ηαρηηθφο ζπλεξγάηεο δηαθφξσλ 

πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ (Aπγή, Καζεκεξηλή, Bήκα, Γηαβάδσ, Δληεπθηήξην, Tξακ, Πφξθπξαο, Λέμε θ.ά), φπνπ θαη 

δεκνζηεχεη θξηηηθέο, άξζξα θαη ινγνηερληθά θείκελα, θαζψο θαη ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη ηεο θξαηηθήο ηειεφξαζεο. Δίλαη 

κέινο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ "Γηαδξνκέο ζηνλ ρψξν ηεο ινγνηερλίαο γηα παηδηά θαη λένπο". Γξάθεη 

ζελάξηα ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα παηδηά κε ζέκαηα γχξσ απφ ην βηβιίν θαη θάλεη πνιχ ζπρλά νκηιίεο γηα ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Λνγνηερλίαο γηα παηδηά θαη λένπο. Έρεη ηηκεζεί κε Κξαηηθφ Βξαβείν, έρεη πνιιέο 

θνξέο βξαβεπηεί απφ ηελ Eηαηξία Eιιήλσλ Λνγνηερλψλ, απφ ηνλ Kχθιν ηνπ Eιιεληθνχ Παηδηθνχ Bηβιίνπ θαη απφ ην 

Διιεληθφ Σκήκα ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Βηβιίσλ γηα ηε Νεφηεηα. Σν 2002 ήηαλ ππνςήθηνο γηα ην Γηεζλέο Βξαβείν 

Άληεξζελ. 

 Kείκελά ηνπ (δηεγήκαηα θαη άξζξα) πεξηιακβάλνληαη ζε δηάθνξεο αλζνινγίεο πεδνγξαθίαο θαη δνθηκίνπ. Έξγα ηνπ 

έρνπλ κεηαθξαζηεί θαη θπθινθνξνχλ ζηε Γαιιία, ζηε Γεξκαλία θαη ζηελ Σατιάλδε. Δπίζεο έρνπλ κεηαθεξζεί ζηελ 
ηειεφξαζε θαη ην ζέαηξν. O Mάλνο Kνληνιέσλ δεη ζηελ Aζήλα καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηα δπν παηδηά ηνπο. 

Έξγα ηνπ:  

 Ο αδειθφο ηεο Αζπαζίαο,  Γάληη ζε μχιηλν ρέξη, Γνκήληθνο,  Σα θαληάζκαηα ηεο ζνθίηαο, Ο αδειθφο ηεο Αζπαζίαο 

2/Μεγάιν Βξαβείν-Μεγάινη Μπειάδεο, Οη δπν ηνπο θη άιινη δχν, Σν 33, Ο Δέ απφ ηα άζηξα, Σν ηαμίδη πνπ ζθνηψλεη, 

Ο αδειθφο ηεο Αζπαζίαο 3/Καηαζθήλσζε θάησ απφ ηα δψδηα, Μηα ηζηνξία ηνπ Φηνληφξ, Ζ ΄Αλλα θαη ην ηδηηδίθη. 

Γηα πεξηζζόηεξα: http://www.kontoleon.gr                                                                                      Μάξηνο Γθέθαο, Α΄Γπκλαζίνπ 

 Ζ πξψηε θξηηηθή πνπ άθνπζε γηα ην πξψην ηνπ 

βηβιίν ήηαλ αξλεηηθή. Κάπνηα, θαη κάιηζηα εηδη-

θή,  ην απνθάιεζε ηεξαηνχξγεκα. Απηφο φκσο 

δελ ην έβαιε θάησ. Θεσξεί φηη γηα λα αληηκεησ-

πίδνπκε ηελ αξλεηηθή θξηηηθή, πξέπεη λα έρνπκε 

πίζηε ζηνλ εαπηφ καο. 

 Έρεη γξάςεη ζελάξηα ηειενπηηθψλ ζεηξψλ θαη 

ζεαηξηθά έξγα. Γελ ηνλ ελδηαθέξεη φκσο ηειηθά 

απηφ ην είδνο, γηαηί ζην ζέαηξν έλα έξγν νιν-

θιεξψλεηαη κε ηε κεζνιάβεζε άιισλ, ηνπ ζθε-

λνζέηε, ησλ εζνπνηψλ θιπ, θαη απηνί κπνξεί λα 

αληηιεθζνχλ ην έξγν κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ 

φ,ηη ν ζπγγξαθέαο ηνπ. 

 Ο αλαγλψζηεο δελ πξέπεη λα ξσηά ηνλ ζπγγξα-

θέα ηη έγηλε ζην ηέινο ηνπ έξγνπ, εάλ απηφ δελ 

ηνπ είλαη μεθάζαξν. Ο ίδηνο ν αλαγλψζηεο 

έρνληαο γλσξίζεη θαιά ηνπο ήξσεο, έρνληαο 

«δήζεη» καδί ηνπο, ζα θάλεη ηηο δηθέο ηνπ ππνζέ-

ζεηο, ζα δψζεη ηε δηθή ηνπ εξκελεία.  

Πξηλ θχγνπκε, ν ζπγγξαθέαο κάο παξφηξπλε λα αζρν-

ινχκαζηε κε ηελ ηέρλε, γηαηί ε ηέρλε βνεζάεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ κπαινχ, φηαλ βέβαηα είλαη πνηνηηθή. 
Δπηπιένλ, καο ζπκβνχιεςε λα ακθηζβεηνχκε θάηη, 

φηαλ απηφ καο ην πεξηγξάθνπλ είηε σο πνιχ θαιφ είηε 

σο πνιχ άζρεκν. 

   Μεηά απφ απηήλ ηε ζπλάληεζε επηζηξέςακε κε κηα 

πην πινχζηα αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν ησλ βηβιίσλ. Κα-

ηαιάβακε πσο ηα βηβιία ζε ηαμηδεχνπλ θαη ζηα πην 

απφθξπθα ζεκεία ηεο καγείαο ηνπ θφζκνπ ή αθφκε θαη 

ηεο ςπρήο ησλ αλζξψπσλ. Με κηα γιπθηά αλάκλεζε 

ζην κπαιφ πήξακε ην ηξέλν ηεο επηζηξνθήο θαη έλα 

άιιν ηξέλν πνπ ζα καο ηαμηδέςεη ζηνλ ηδαληθφ θαη κν-

λαδηθφ θφζκν ησλ βηβιίσλ. 

 ηληνξέια Αβληνπιάη (Α΄Λπθείνπ), Γεσξγία Απνζηνιν-

πνύινπ, Νεθέιε Πεξήθαλνπ (Α΄Γπκλαζίνπ) 

http://www.kontoleon.gr/
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 Με αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 90 ρξφλσλ απφ ηε κηθξαζη-

αηηθή θαηαζηξνθή, ηξία ζρνιεία (Γπκλάζην Καιάκνπ, 1ν 

Γπκλάζην Απιψλα θαη Γπκλάζην Κξπνλεξίνπ), ελψζακε 

ηηο δπλάκεηο καο, νξγαλψλνληαο κία ζχκπξαμε γηα λα 

θάλνπκε πξάμε ην «εκείο». Αθεηεξία γηα ηελ θαηλνηφκν 
δξάζε καο ήηαλ ε αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηξηψλ κη-

θξψλ ζρνιείσλ, ζρεηηθά απνκαθξπζκέλσλ, γηα ζπλεξγα-

ζία, επηθνηλσλία, αιιεινβνήζεηα θαη αιιεινυπνζηήξημε 

θαη γεληθφηεξα άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ ησλ ζρνιείσλ καο 

γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη γηα ηνπο καζεηέο 

καο. 

 ε ζπλεξγαζία, ινηπφλ, θαη κε ην ΓΔΛ Απιψλα, πιν-

πνηήζακε ην πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα «Κάπνηε … ζηε 

Μηθξαζία», πηζηεχνληαο πσο ε ηζηνξία κπνξεί λα είλαη 

έλαο κεγάινο δάζθαινο ηεο δσήο θαη πσο αμίδεη λα αλα-

λεψζνπκε ηε καηηά κε ηελ νπνία ηελ αληηθξίδνπκε. Αθν-

ινπζψληαο ηα ρλάξηα ηνπ πνιχπαζνπ κηθξαζηαηηθνχ ει-
ιεληζκνχ αλαδεηήζακε, αλάκεζα ζηα άιια, πηζαλέο δηε-

μφδνπο ζηε ζεκεξηλή θξίζε. Θειήζακε λα ηνλψζνπκε 

ηελ ηζηνξηθή κλήκε γηα λα εληζρχζνπκε ηνπο ζπιινγη-

θνχο καο δεζκνχο, πνπ ζήκεξα ραιαξψλνπλ, θαζψο ε 

θνηλσληθή ζπλνρή απεηιείηαη.. Δμάιινπ νη μεξηδσκέλνη 

Μηθξαζηάηεο, πνπ μεπεξλψληαο ηελ θαηαζηξνθή πνπ 

βίσζαλ θαηάθεξαλ λα αλαδσνγνλήζνπλ πλεπκαηηθά θαη 

νηθνλνκηθά ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ίζσο έρνπλ θάηη λα καο 

δηδάμνπλ. 

 Βαζηθνί καο ζθνπνί ήηαλ: 

1) Οη καζεηέο λα ζπλεξγαζηνχλ ηζφηηκα κε ηνπο καζεηέο 
άιισλ ζρνιείσλ, κε ζηφρν φρη ηνλ αληαγσληζκφ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη ζηνπο πνηθίινπο καζεηηθνχο 

δηαγσληζκνχο, αιιά γηα λα θαηαιήμνπλ ζε έλα ζπιινγηθφ 

έξγν, θαιιηεξγψληαο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο γηα έθθξαζε 

θαη δεκηνπξγία. 

2) Να πεξηνξηζηεί ε απνκφλσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

λα εληζρπζεί ν κνξθσηηθφο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα 

έξζνπκε πην θνληά ζηελ ηνπηθή θνηλσλία κέζα απφ ην 

θνηλφ καο ηαμίδη «εθεί … ζηελ άιιε φρζε ηνπ Αηγαίνπ, 

κε  ήρνπο,  ιφγνπο,   ρξψκαηα»,   έλα   ηαμίδη  πνπ  κηιάεη 

 ζηηο θαξδηέο θαη ηηο ελψλεη. 

 3) Οη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ φηη ε ηζηνξία δε βξίζθε-
ηαη κέζα ζηα βηβιία αιιά φηη είλαη γχξσ ηνπο θαη κε αθε-

ηεξία ηελ Ηζηνξία λα επεμεξγαζηνχλ ζέκαηα, φπσο ν με-

ξηδσκφο θαη ε απψιεηα. Να βηψζνπλ επίζεο ηε δχλακε 

ηεο δσήο, ηνπ έξσηα, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηελ αμία ηεο 

πξνζπάζεηαο ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη ηεο θάζε ρψξαο γηα 

«ξίδσκα» θαη αλαγέλλεζε. 

  Έηζη, ε δηαδξνκή καο ζηε Μηθξαζία μεθίλεζε... Καηά   

ηε  δηάξθεηά ηεο νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα πξν-

ζεγγίζνπλ δηάθνξεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο κε  πνηθίινπο 

ηξφπνπο, φπσο ηζηνξηθή αθήγεζε,πξνθνξηθέο αθεγή-

ζεηο /καξηπξίεο, δξακαηνπνίεζε πεξηζηαηηθψλ,  κνπζηθή,  

«Κάπνηε … ζηε Μηθξαζία –  

Έλα νδνηπνξηθφ ζηηο καησκέλεο κλήκεο» 

ηξαγνχδη θαη ρνξφο, ινγνηερλία, θαζεκεξηλφηεηα θαη 

πιηθφο πνιηηηζκφο. Έηζη, κε ηηο «ςεθίδεο» πνπ δεκηνχξ-

γεζε θάζε ζρνιείν ζην δηάζηεκα Οθησβξίνπ – Γεθεκ-

βξίνπ 2012, δηακνξθψζεθε απφ θνηλνχ κηα εληαία ζχλ-

ζεζε. Ζ εληαία απηή παξάζηαζε παξνπζηάζηεθε ζε ηέζ-
ζεξηο εθδειψζεηο, πξσηλέο θαη απνγεπκαηηλέο, κε ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ Χξσπνχ θαη 

Γηνλχζνπ (ΟΝΑΠ «Ο ΘΔΠΗ» Γήκνπ Γηνλχζνπ θαη 

ΝΠΓΓ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Χξσπνχ), θαζψο θαη θνξέσλ 

(Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Γπλαηθψλ Κξπνλεξίνπ, Πνιηηη-

ζηηθφο θαη Πλεπκαηηθφο χιινγνο Νέσλ Παιαηίσλ, Δπη-

ζηεκνληθφ Ηλζηηηνχην «Κνηλφλ Χξσπίσλ», χιινγνη 

Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ησλ ζρνιείσλ). Οη εθδειψζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Πλεπκαηηθφ θέληξν Κξπνλεξί-

νπ θαη ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΠΑΛ  

Χξσπνχ (Γεθέκβξηνο 2012, Φεβξνπάξηνο 2013). 

 Ζ δξάζε αθνξνχζε πξσηίζησο ηνπο καζεηέο ησλ ηεζ-

ζάξσλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζρεηηθφ πνιηηη-

ζηηθφ πξφγξακκα, απεπζχλζεθε φκσο επηπιένλ: α) ζηνπο 

καζεηέο θαη άιισλ νκάδσλ ησλ ζρνιείσλ πνπ ιεηηνχξ-

γεζαλ βνεζεηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά (π.ρ. νκάδα Δθε-
κεξίδαο θαη Ηζηνζειίδαο, νκάδα Βηβιηνζήθεο, δεθαπε-

ληακειέο καζεηηθφ ζπκβνχιην) β) ζην ζχλνιν ησλ καζε-
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Λίγα λόγια για ηη Μικρά Αζία 

 Πξόθεηηαη γηα ην δπηηθόηεξν ηκήκα ηεο αζηαηηθήο 
επείξνπ, ην νπνίν πξνεθηείλεηαη ζε κία λνεηή γξακ-
κή, πνπ μεθηλά από ηνλ θόιπν ηεο Αιεμαλδξέηαο 
έσο  θαη ηελ Σξαπεδνύληα ηεο Μ. ζάιαζζαο. Βξέρε-
ηαη από ηνλ Δύμεηλν πόλην, ηνλ Βόζπνξν θαη ηελ 
Πξνπνληίδα,  ην Αηγαίν πέιαγνο θαη ηέινο ηε Μεζό-
γεην ζάιαζζα. ήκεξα αλήθεη πιένλ εμ νινθιήξνπ 
ζηελ Σνπξθία. 
 Σνλ 4ν πεξίπνπ αηώλα π.Υ., ηεο απνδίδεηαη ε πξώ-
ηε ηεο νλνκαζία σο Μηθξά Αζία ή ζπαληόηεξα Δ-
ιάζζσλ Αζία από ηνλ Λαηίλν εθθιεζηαζηηθό ζπγ-
γξαθέα Οξόζην. ηε ζπλέρεηα ζηα κέζα ηνπ 10νπ 
αηώλα π.Υ., κε βάζε ην ζύγγξακκα ηνπ Κσλζηαληί-
λνπ ηνπ Πνξθπξνγέλλεηνπ πεξί ζεκάησλ, ε Μηθξά 
Αζία γίλεηαη γλσζηή σο Αλαηνιή. Με ην πέξαζκα 
ησλ ρξόλσλ, θαζώο θαη κε ηνπο δηάθνξνπο θαηαθηε-
ηέο πνπ πέξαζαλ από ηα ρώκαηά ηεο, ηεο δόζεθαλ 
θαη άιιεο πνηθίιεο νλνκαζίεο, όπσο Anadolu, Le-
vante θ.ν.θ., έσο όηνπ θαηέιεμε ζηε ζεκεξηλή ηεο 
νλνκαζία σο Μηθξά Αζία. 
 Ζ καθξαίσλε ηζηνξία ηεο Μηθξάο Αζίαο δελ είλαη 
παξά κηα ζπλερήο θαη αέλαε πάιε ελάληηα ζηνπο 
επηδξνκείο. Κύξηα αηηία ζηάζεθε ε πξνλνκηαθή γεσ-
γξαθηθή ζέζε ηεο σξαίαο θαη πινύζηαο ρεξζνλή-
ζνπ, ε νπνία ρξεζίκεπε σο γέθπξα ησλ ιαώλ κεηα-
μύ Δπξώπεο θαη Αζίαο. Έηζη επαλεηιεκκέλα απνηέ-
ιεζε ζέαηξν επηδξνκώλ θαη θαηαθηεηηθώλ πνιέκσλ. 
Οη ερζξνί θαη νη θαηαθηεηέο ηεο ππήξμαλ αλαξίζκε-
ηνη ζην πέξαζκα ησλ αηώλσλ. Πξώηνη θαη αξραηόηε-
ξνη ζηάζεθαλ νη Υεηηαίνη, ιαόο ηλδνεπξσπατθήο θα-
ηαγσγήο, ελώ ηειεπηαίνη θαη θαηαζηξνθηθόηεξνη 
όισλ ππήξμαλ νη Οζσκαλνί Σνύξθνη, νη νπνίνη 
έγηλαλ ε αηηία ησλ ξηδηθόηεξσλ αιιαγώλ ζηε δσή 
ησλ ηόηε θαηνίθσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο. Δπηπξνζζέ-
ησο απνηέιεζαλ ην πην αηκαηεξό θεθάιαην ηεο ηζην-
ξίαο ηεο. 

 
Πέλλπ Τζόθα, ΓΕΛ Απιώλα   

ηψλ ησλ ζρνιείσλ, γ) ζην καζεηηθφ θνηλφ ηεο Γ’ Γπκλα-

ζίνπ ησλ ζρνιείσλ ησλ Γήκσλ Γηνλχζνπ θαη Χξσπνχ, 

θαζψο άιισλ ζρνιείσλ, πνπ παξαθνινχζεζαλ ηηο παξα-

ζηάζεηο, δ) ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ησλ αλσηέξσ δήκσλ 

θαη ζην επξχηεξν θνηλφ πνπ παξαθνινχζεζε ηηο εθδειψ-
ζεηο. 
 Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κία δξάζε κεγάιεο εκβέιεηαο, 

θαζψο ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 100 

καζεηέο πνπ έπαημαλ ζηελ παξάζηαζε, άιινη 50 πεξίπνπ 

καζεηέο πνπ έπαημαλ βνεζεηηθφ ξφιν, ελψ άιια 1500 

πεξίπνπ άηνκα είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηηο εθδειψζεηο. 
 Ζ ηειηθή εθδήισζε ήηαλ κία ζχλζεζε πνπ πεξηιάκβαλε: 
α) Ηζηνξηθή αθήγεζε 
β) Γξακαηνπνηεκέλε παξνπζίαζε πεξηζηαηηθψλ ηεο επν-

ρήο 

ε) Υνξνζέαηξν: Απφ ην ρζεο πεξάζακε ζην ζήκεξα, απφ 

ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο πεξάζακε ζην θαζνιηθφ θαη 

δηαρξνληθφ κε γέθπξα  έλα ρνξνζεαηξηθφ δξψκελν, πνπ 
ζπλδχαδε ζχγρξνλν ρνξφ, ζεαηξηθά θαη εηθαζηηθά ζηνη-

ρεία, ινγνηερλία (ζηίρνη εθέξε θαη Διχηε), κνπζηθή θαη 
ηξαγνχδη. 
 Ζ ρνξνγξαθία άγγημε ηνλ αλζξψπηλν μεξηδσκφ, ηελ θα-

ηαζηξνθή, ηνλ πφλν, ηελ απψιεηα αιιά θαη ηε δχλακε 

ηεο δσήο θαη ηνπ έξσηα, θαζψο θαη ηελ αδηάθνπε δεκη-

νπξγία θαη αλαγέλλεζε. ην δξψκελν ζπκκεηείραλ κα-

ζεηέο δηαθνξεηηθψλ θηλεηηθψλ θαη ρνξεπηηθψλ ηθαλνηή-

ησλ κε πην ραξαθηεξηζηηθή ηε ζπκκεηνρή καζεηή κε 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 
 Με ηελ εηθφλα ελφο δέληξνπ πνπ απιψλεη ηηο ξίδεο ηνπ 

ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, κε ηνπο καζεηέο ησλ ηεζζά-

ξσλ ζρνιείσλ λα δίλνπλ ηα ρέξηα θαη λα θνπινπξηάδν-

ληαη ζρεκαηίδνληαο ηηο ξίδεο απηνχ ηνπ δέληξνπ, έθιεηζε 
ε παξάζηαζε. 

γ) Γξακαηνπνηεκέλε παξνπζίαζε πξνζσπηθψλ αθεγήζε-

σλ- καξηπξηψλ 
δ) Μνπζηθή, ηξαγνχδηα θαη ρνξνχο ηεο επνρήο 

Ζ
 ηζ

ην
ξί

α...
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Οη δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνί: 

Δπγελία Γθνξηζίια (δ/ληξηα Γπκλαζίνπ Καιάκνπ),  

Δπαγγειία Μπαζέα (δ/ληξηα Γπκλαζίνπ  

Κξπλεξίνπ), 

Κσλ/λα Σζελέ (δ/ληξηα 1νπ Γπκλαζίνπ Απιψλα),  

ηέθαλνο Γαλσηήο (θαζεγεηήο Γαιιηθψλ Γπκλαζίνπ 

Κξπνλεξίνπ),  

Πφπε Καθεηδή (θαζεγήηξηα Μνπζηθήο Γπκλαζίνπ Κξπν-

λεξίνπ),  

Άλλπ Κέθε (θαζεγήηξηα Γαιιηθψλ Γπκλαζίνπ  

Απιψλα),  

Καηεξίλα Λπκπεξάθε (θηιφινγνο Γπκλαζίνπ  

Καιάκνπ),  

Δηξήλε Νηέξηζνπ (θηιφινγνο Γπκλαζίνπ Καιάκνπ). 

Ξέληα Φαξξνχ (θαζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο ΓΔΛ Απ-

ιψλα),  

 Δπηπιένλ, κε ηε ζπλεξγαζία καο κε άιινπο θνξείο ε-

κπινπηίζηεθαλ νη ηειηθέο εθδειψζεηο κε ηα εμήο: 

1) Οκηιία απφ ηνλ ηζηνξηθφ Βιάζε Αγηδίδε κε ηελ ν-

πνία επηρεηξήζεθε ε θξηηηθή ζεψξεζε  ησλ γεγνλφησλ 

2) Γλσξηκία κε ηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ ηεο επνρήο, θαζψο 
δφζεθε ε επθαηξία ζην θνηλφ λα δεη εθηεζεηκέλα θεηκή-

ιηα. (ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν Κξπνλεξίνπ, φπνπ δφζε-

θαλ παξαζηάζεηο, ζηεγάδεηαη θαη ην Πξνζθπγηθφ πίηη, 

πνπ ην θνηλφ είρε ηελ επθαηξία λα επηζθεθηεί. ηελ εθ-

δήισζε πνπ έγηλε ζην ΔΠΑΛ Χξσπνχ ν Πνιηηηζηηθφο 

θαη Πλεπκαηηθφο χιινγνο Νέσλ Παιαηίσλ κεηέθεξε 

ζηνλ ρψξν ηεο εθδήισζεο κέξνο ησλ εθζεκάησλ ηνχ 

Μηθξαζηαηηθνχ Μνπζείνπ.) 

3) Πιεξνθφξεζε γηα ηε δξάζε ησλ ηνπηθψλ κηθξαζηαηη-

θψλ ζπιιφγσλ 

4) Υνξνχο κε παξαδνζηαθέο θνξεζηέο απφ καζεηέο πνπ 

δηδάζθνληαη ρνξνχο ηεο Μηθξάο Αζίαο 
5) Καισζφξηζκα θαη «κηθξαζηάηηθα» θεξάζκαηα  πνπ 

παξείραλ νη κηθξαζηαηηθνί ζχιινγνη θαη νη ζχιινγνη 

γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ 

                                     

   Νάληηα Σζελέ, θηιόινγνο 
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Οι Έλληνες ηης Οθωμανικής Ασηοκραηορίας 
[…] Οη Έιιελεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο πξηλ από ην 1914 ήηαλ πεξί ηα 2,2 εθαηνκκύξηα (1,8 ζηε 
Μηθξά Αζία θαη 400 ρηιηάδεο ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε κε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε) ζ' έλα ζπλνιηθό πιεζπζκό 
πεξίπνπ 10 εθαηνκκπξίσλ. Ζ νηθνλνκηθή ηζρύο ηνπο ήηαλ κεγαιύηεξε ηεο πιεζπζκηαθήο αλαινγίαο ηνπο. 
Τπνινγίδεηαη όηη ην 50% ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ ζηε βηνκεραλία, θαζώο θαη ην 60% ζε θιάδνπο κεηα-
πνίεζεο αλήθαλ ζε πνιίηεο πνπ πξνέξρνληαλ από ηηο ειιεληθέο νζσκαληθέο θνηλόηεηεο. Σν 1912 από ηηο 
18.063 εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ζε Έιιελεο αλήθε ην 46%, ην 23% ζε 
Αξκέληνπο, ην 15% ζε κνπζνπικάλνπο. Τπνινγίδεηαη όηη ην 1914 από ηηο 6.507 βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο, 
ην 49% αλήθε ζε Οζσκαλνύο Έιιελεο, ελώ Έιιελεο ήηαλ θαη ην 46% ησλ ηξαπεδηηώλ. Σελ ίδηα ρξνληά 
ππνινγίδεηαη όηη Έιιελεο ήηαλ ην 52% ησλ γηαηξώλ, ην 49% ησλ θαξκαθνπνηώλ, ην 52% ησλ αξρηηεθηό-
λσλ, ην 37% ησλ κεραληθώλ θαη ην 29% ησλ δηθεγόξσλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Παξάιιεια νη 
Έιιελεο δηέζεηαλ κηα πιήξε εθπαηδεπηηθή δνκή κε εθαηνληάδεο ζρνιεία αιιά θαη πςεινύ επηπέδνπ ηδξύ-
καηα, όπσο ε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή (Κσλζηαληηλνύπνιε), ε Δπαγγειηθή ρνιή (κύξλε), ην Φξνληη-
ζηήξην Σξαπεδνύληαο, ε Ηεξαηηθή ρνιή ζην Εηληδίληεξε(Καππαδνθία) θ.ά. 
Δληππσζηαθόο είλαη θη ν αξηζκόο ησλ εθεκεξίδσλ πνπ θπθινθόξεζαλ. Μόλν ζηε κύξλε νη ειιεληθέο ε-
θεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά πνπ θπθινθόξεζαλ θαηά θαηξνύο αλέξρνληαη ζε 135. Ζ καθξνβηόηεξε ήηαλ ε 
«Ακάιζεηα» (1838-1922). Άιιεο ζεκαληηθέο εθεκεξίδεο, ε «Αξκνλία» (1880-1922) θαη ε ζνζηαιηζηηθή «Ο 
Δξγάηεο» (1908-1922).[…] 

Απόζπαζκα από άξζξν ηνπ ηζηνξηθνύ Βιάζε Αγηδίδε Τν δηαθύβεπκα ηνπ ‘22, 
http://www.enkripto.com/2012/08/22.html 

 

[…] Ζ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ηνπ 1922 ππήξμε ην πξαγκαηηθό αιιά θαη ζπκβνιηθό ζεκείν ηνπ ηέξκα-
ηνο κηαο κεγάιεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ ζπλδέζεθε κε ηελ νξηζηηθή είζνδν ηεο Δγγύο Αλαηνιήο ζηελ 
επνρή ησλ εζλώλ-θξαηώλ. Ζ απνρώξεζε από ην ηζηνξηθό πξνζθήλην ηεο πνιπεζληθήο, ηζιακηθήο, πξνλε-
σηεξηθήο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο δελ έγηλε εηξεληθά θαη αλαίκαθηα. πλδέζεθε θαη’ αξράο κε ηελ θα-
ηάξξεπζε ησλ εζσηεξηθώλ κεηαξξπζκηζηηθώλ πξνζπαζεηώλ, εμαηηίαο ηεο εκθάληζεο ελόο θαηλνθαλνύο 
κηιηηαξηζηηθνύ εζληθνύ θηλήκαηνο, απηό ησλ Νεόηνπξθσλ. Κίλεκα, πνπ επηρείξεζε λα επηιύζεη ην εζληθό 
πξόβιεκα, πνπ ηαιάληδε ηελ Απηνθξαηνξία, κε ηελ εμόλησζε θαη ηνλ απνθιεηζκό ησλ πνιπάλζξσπσλ 
ρξηζηηαληθώλ θνηλνηήησλ θαη λα κεηαηξέςεη βηαίσο ηνπο πνιπεζλνηηθνύο κνπζνπικαληθνύο πιεζπζκνύο ζε 
εζληθά Σνύξθνπο.[…] 

Απόζπαζκα από άξζξν ηνπ ηζηνξηθνύ Βιάζε Αγηδίδε Τν δηαθύβεπκα ηνπ ‘22, 
http://www.enkripto.com/2012/08/22.html 

 Ο θηιόινγνο Γηάλλεο Κσβαίνο ζε δεκνζίεπκά ηνπ ζηελ εθεκεξίδα «Ζ Φσ-
λή ηνπ Χξσπνύ» έγξαςε γηα ηελ παξάζηαζή καο, αλάκεζα ζηα άιια, θαη 
ηα εμήο:  
[…] «Σα δεθάδεο παηδηά ησλ ηεζζάξσλ ζρνιείσλ έδσζαλ ηνλ θαιύηεξό 
ηνπο εαπηό απαγγέιινληαο, παίδνληαο όξγαλα, ρνξεύνληαο θαη ηξαγνπδώ-
ληαο. Αθνινπζώληαο ηνπο εκπλεπζκέλνπο δαζθάινπο ηνπο, ηελ θ. Ξέληα 
Φαξξνύ ζηηο εθπιεθηηθέο ρνξνγξαθίεο ηνπ δξώκελνπ, ηνλ θ. ηέθαλν Γα-
λσηή κε ηε ιύξα ηνπ ζηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο, ηελ θ. Πόπε Καθεηδή 
ζηα ρνξσδηαθά θνκκάηηα, ηηο θ. Δηξήλε Νηέξηζνπ θαη Αηθαηεξίλε Λπκπεξά-
θε […]. 
Γηα ηα δάθξπα ζηα κάηηα ησλ πην ειηθησκέλσλ πξνζθπγόπνπισλ πνπ κε-
γάισζαλ ζηα ρσξηά ηεο Αηηηθήο, γηα ηα ξίγε ζηε ξαρνθνθαιηά όισλ καο, 
γηα ηα κελύκαηα ζηηο ζπλεηδήζεηο ηόζσλ εθήβσλ, πνπ ζπκκεηείραλ ή πα-
ξαθνινύζεζαλ ηηο παξαζηάζεηο, έλα βξνληεξό «Δύγε ζε όινπο! […] Σίκε-
ζαλ ηελ επέηεην κε δένο θαη πςειό θξόλεκα κα θαη ρνξεύνληαο ζαλ Ενξ-
κπάδεο, αιιά ηίκεζαλ θαη ηε Γεκόζηα Δθπαίδεπζε κε ηελ ππνδεηγκαηηθή 
ζπλεξγαζία ηνπο θαη κε ην πινύζην πεξηερόκελν ηεο γηνξηήο!» 

Ζ ηζηνξία... 
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Ζ θηιφινγνο Γέζπνηλα κπξληάδνπ έγξαςε ζην Facebook γηα ηελ εθδήισζή καο: 

«Υζεο ην βξάδπ είρα ηελ ηχρε λα παξαθνινπζήζσ κηα εθδήισζε πνπ κε ζπγθιφληζε. Σν Γπκλάζην - Λχθεην Απιψλα, 

ην Γπκλάζην Καιάκνπ θαη Κξπνλεξίνπ δηνξγάλσζαλ αθηέξσκα ζηηο ρακέλεο παηξίδεο. Ήηαλ κηα δνπιεηά απφ πάζεο 

πιεπξάο εμαηξεηηθή. Απέδεημε γηα αθφκε κηα θνξά πσο ε παηδεία ζηεξίδεηαη ζηνλ εκπλεπζκέλν, θσηηζκέλν δάζθαιν 

θαη θάζε παηδί έρεη κέζα ηνπ ην ζπέξκα ηνπ θαινχ θαη ζην δάζθαιν ελαπφθεηηαη λα ην βνεζήζεη λα ην αλαθαιχςεη 
θαη λα ην θαιιηεξγήζεη. Οη θαζεγεηέο θαηέζεζαλ ηελ ςπρή ηνπο, ηα παηδηά έβγαιαλ απφ κέζα ηνπο έλα δπλακηθφ πνπ 

εηδηθά ζηε ρξνληθή θάζε πνπ πεξλάκε είρακε αλάγθε λα ην δνχκε, λα δνχκε θη απηήλ ηελ πιεπξά ηεο λενιαίαο πνπ 

ρνξεχεη, ηξαγνπδάεη, δεκηνπξγεί, νξακαηίδεηαη, ηηκάεη, εθηηκάεη, καζαίλεη ηζηνξία θαη ηε ζέβεηαη. Καη δελ ήηαλ παηδηά 

ηεο Νέαο Ησλίαο, Νέαο Υαιθεδφλαο, Νέαο ..., δελ ήηαλ γφλνη πξνζθχγσλ, ήηαλ παηδηά απφ άιια πνιηηηζηηθά πεξηβάι-

ινληα θαη ίζσο θάπνηα απφ απηά θη απφ άιιεο παηξίδεο. πγραξεηήξηα ζηνπο δαζθάινπο πνπ απέδεημαλ αθφκε κηα 

θνξά πσο ε παηδεία δελ είλαη κφλν εμηζψζεηο θαη ζπλαξηήζεηο, πσο ε παηδεία είλαη ην ξαβδί ηεο Κίξθεο πνπ κπνξεί 

λα καο μαλαδψζεη ην ρακέλν καο πξφζσπν θαη λα καο δείμεη ην θσο ζηελ άθξε ηνπ ηνχλει. Απηνχο ηνπο δαζθάινπο 

πνπ, γηα λα πάλε ζηα ζθνιεηά ηνπο κε ηνπο κηζζνχο πνπ μέξνπκε, πιεξψλνπλ βελδίλε θαη δηφδηα ...γηα ηα ζθνιεηά 

Απιψλα, Καιάκνπ κηιάκε ... Λππάκαη κφλν πνπ ηέηνηνπ επηπέδνπ εθδειψζεηο δελ έρνπλ ηελ ηχρε λα ηηο δνχκε πα-

λειιαδηθά, απφ έλα θαλάιη ίζσο, απφ έλα ζέαηξν  επηρνξεγνχκελν απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Ζ ππφινηπε Διιάδα 

ζα πεξηνξίδεηαη ζηνλ νπιετκάλ θαη ζηα ηνπξθηθά ζίξηαι, θαη ρσξίο κεηαγιψηηηζε …» 

[…] Σα πην εληππσζηαθά ζηνηρεία ηεο εθδήισζεο 

ήηαλ ην πινχζην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη 

αθεγεηέο θαη ε πνηθηιία θαη παξαζηαηηθφηεηα ηεο 

παξνπζίαζεο ηεο εμέιημεο ησλ γεγνλφησλ. Δπηπξν-

ζζέησο ε επθσλία θαη ν ζπγρξνληζκφο ηεο ρνξσδίαο 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο σξαίεο ρνξνγξαθίεο ήηαλ ζπλαξ-

παζηηθή. Σέινο, ε θαιή δηάζεζε ησλ παηδηψλ πνπ δη-

νξγάλσζαλ ηελ εθδήισζε είρε απήρεζε ζην θνηλφ, κε 

απνηέιεζκα λα επηθξαηεί ςπρηθή επθνξία θαη ελζνπ-

ζηαζκφο πνπ ζην ηέινο κεηαθξάζηεθαλ ζε έλα ζεξκφ 

ρεηξνθξφηεκα. 

Υξηζηίλα θνπειίηε Α2 

 Σν ζέαηξν είρε γεκίζεη απφ επίζεκνπο θαιεζκέλνπο, ηνπο 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη έλα ππέξνρν θνηλφ πνπ ηα 

κάηηα ηνπ ήηαλ γεκάηα ελζνπζηαζκφ, ελδηαθέξνλ θαη πεξη-

έξγεηα γηα ηελ εμέιημε ηεο εθδήισζεο. Με ηα ππέξνρα ιφ-

γηα θαη κε ηε κεισδία ηεο κνπζηθήο ιχξαο ηαμηδέςακε ζε 
εθείλε ηελ επνρή. πγθηλεζήθακε απφ ηα μερσξηζηά αθνχ-

ζκαηα εθείλσλ ησλ δχζθνισλ επνρψλ θαη ληψζακε φκνξθα 

ζπλαηζζήκαηα. Σν δηθφ καο ζρνιείν έθιεηζε ηελ παξάζηα-

ζε κε έλα φιν λφεκα ρνξεπηηθφ ζέακα, κε εθθξαζηηθέο 

κνπζηθέο θαη θηλήζεηο φιν έληαζε θαη ράξε. 
 

Υξηζηίλα Βιαράθε Β1 
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«Σηο κάζηρο ηο παλιό…» 

Αηψλεο ηψξα ζηέθνπλ ζησπεξνί αθνίκεηνη θξνπ-
ξνί. Αιινχ ην είπαλ θάζηξν θη αιινχ γηα κπνχξηδη 

κίιεζαλ. Άιινη ην είπαλ βίγια θη άιινη θξνχξην θη 

άιινηε πάιη νη Κξεηηθνί, θαζηέιιη ζα ην αθνχζεηο 

λα ην ιέλε.   
Με ηα κάηηα ηεο θαληαζίαο καο, κπνξνχκε λα 

δνχκε ην θάζηξν φπσο  ήηαλ παιηά. Μπνξνχκε λα 

θαληαζηνχκε κάρεο, ζπκπινθέο, πνιηνξθίεο πνπ 
έγηλαλ θαηά θαηξνχο απφ δηάθνξνπο θαηαθηεηέο. 

Να αθνχζνπκε θαιπαζκνχο απφ άινγα βπδαληη-

λψλ ηππέσλ λα πεξλνχλ ληπκέλνη κε ηηο βαξηέο αζπί-
δεο ηνπο θαη νπιηζκέλνη κε ηα καθξηά θνληάξηα. 

Να αθεζνχκε θαη λα δνχκε Φξάγθνπο ζηαπξνθφ-

ξνπο λα πεξλνχλ νπιηζκέλνη κε αιπζηδσηνχο ζψξα-

θεο θαη πεξηθλεκίδεο, ζηδεξέληα θξάλε θαη ρξσκαηη-
ζηέο επελδχζεηο, Βελεηνχο κε ηνλ άξηζηα εμνπιη-

ζκέλν ζηξαηφ ηνπο, Σνχξθνπο κε ηα θαλφληα λα κά-

ρνληαη ζην θάζηξν θαη, ηέινο, Έιιελεο κε θνπζηα-
λέιεο, θαξηνθίιηα θαη ζπαζηά λα κάρνληαη κέρξη 

ζαλάηνπ. 

Σην θάζηξν ην παιηό  
ζε θάπνην ηνίρν ζνπ `ρα γξάςεη ζ’ αγαπώ 
ην πην γιπθό κνπ κήλπκα. 
 
Τν πιήξσζα θη απηό  
ηόζν αθξηβά πνπ λα κελ μέξσ αλ ζε κηζώ 
είλαη βαξύ ην ηίκεκα. 
 
Δίκαη εδώ θαη είζαη εθεί  
εγώ ζηε δύζε θη εζύ ζηελ αλαηνιή 
είκαζηε ζηίρνη πνπ δε ρώξεζαλ καδί 
ζηε κνπζηθή. 

Εσγξαθηά δηα ρεηξόο  καζεηώλ θαη καζεηξηώλ κε ηε ζπ-
λεξγαζία ησλ θαζεγεηώλ Πεηξνγηάλλε Κ.  θαη Καξαθαζί-

δνπ Δ. ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Πνιιά κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε κέζα ζηνπο 
αηψλεο λα δηαδξακαηίδνληαη πάλσ, γχξσ θαη κέζα 

ζε απηά ηα βνπβά ηείρε ηνπ θάζηξνπ. 

ηηο κέξεο καο, άιια απφ απηά ζηέθνπλ πεξήθαλα 

θαη θαινζπληεξεκέλα, θηινμελνχλ πνιηηηζηηθέο εθ-
δειψζεηο, απνηεινχλ κλεκεία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο 

θαη ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. Τπάξρνπλ θη 

άιια φκσο, θάζηξα - θαληάζκαηα ηνπ έλδνμνπ εαπ-
ηνχ ηνπο, πνπ πεξηκέλνπλ θαξηεξηθά ηνλ ρξφλν λα 

ηα δηαιχζεη εληειψο. ηέθνπλ εθεί ρνξηαξηαζκέλα, 

κηζνγθξεκηζκέλα, βνπβνί κάξηπξεο κηαο άιιεο 
δσήο, κε κάρεο θαη ηξαπκαηίεο αιιά θαη γάκνπο, 

γιέληηα, παλεγχξηα, εκπφξνπο πνπ δηαιαινχζαλ θα-

ζεκεξηλά ηελ πξακάηεηα ηνπο, ρακάκ, βφιηεο θαη 

λπθνπάδαξα, καζηφξνπο θαη ηερλίηεο, αξρνληνπνχ-
ιεο αθξηβνζψξεηεο θαη γελλαίνπο ηππφηεο.  
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Ο Καδαληδάθεο είπε γηα ηα θά-
ζηξα: «Σν θάζηξν εμαζθεί κπζηε-

ξηώδε γνεηεία επί ηεο ςπρήο ηνπ 

αλζξώπνπ. Ξεζεθώλεη ηε θαληαζία 

καο ζε ηιηγγηώδε ύςε θαη ηελ νπιί-
δεη γηα ηα καθξηλά ηαμίδηα ζηηο κε-

γάιεο απνθάζεηο. ‘ηαλ αηελίδνπκε 

ην θάζηξν, άζειά καο βγάδνπκε κηα 
θξαπγή ζαλ ερώ πνιέκνπ πνπ κνηά-

δεη ζαλ ε ίδηα καο ε ςπρή ζπληαξά-

ρηεθε ζύζζσκε θαη θηλεηνπνίεζε 
νηηδήπνηε επγεληθό θαη κεγαιεηώδεο 

έρνπκε κέζα καο. 

Οηηδήπνηε βιέπνπκε ζηνλ θόζκν, 

ην έρνπκε θαη εκείο κέζα ζηελ ςπρή 
καο. Βνπλά, ζάιαζζεο, ιαγθάδηα, 

δάζε, αιιά έρνπκε θαη ην ΚΑΣΡΟ 

ΜΑ. Καη κέζα ζε απηό θπιάκε, 
ηελ ηηκή καο, ηα ηδαληθά καο, ηηο 

αγάπεο καο θαη ηα κπζηηθά καο.  

Γη’ απηό όηαλ αηελίδνπκε έλα θάζηξν, ηνλ εαπηό καο 
βιέπνπκε, ην κέζα καο ζσξνύκε.»                                            

 Γελ είλαη ππεξβνιή λα πνχκε πσο ζηελ Διιάδα 

ζήκεξα ππάξρνπλ πάλσ απφ 600 θάζηξα. Αξραία 

θαη βπδαληηλά, θξάγθηθα, θαηαιαληθά, ελεηηθά αιιά 
θαη γελνβέδηθα θαη νζσκαληθά, αλάινγα κε ηελ ηζην-

ξηθή πεξίνδν ζηελ νπνία κεζνπξάλεζαλ αιιά θαη 

ηνλ θηήηνξά ηνπο. Κάζε βνπλφ θαη θάζηξν. Κάζε 
ιηκάλη θαη θνπιέο. Έλα ηεξάζηην δίθηπν κεγάισλ θαη 

κηθξψλ νρπξσκαηηθψλ έξγσλ, πνπ ζπρλά θέξνπλ ηε 

ζθξαγίδα ηεο δπηηθήο αξρηηεθηνληθήο, ζθξαγίδεη ην 

ειιεληθφ ηνπίν: Κάζηξα πνπ ζψδνπλ ηελ ερψ απφ ην 
πέξαζκα ησλ ζηδεξφθξαθησλ ζηαπξνθφξσλ επγε-

λψλ θαη πνιεκηζηψλ απφ ηα ειιεληθά κέξε, θαζ΄ 

νδφλ πξνο ηνπο Αγίνπο Σφπνπο, ζθαξθαισκέλα ζε 
βνπλά θαη ιφθνπο, επηβιέπνπλ εμνρηθνχο πχξγνπο κε 

γνηζηθά νμπθφξπθα ηφμα, νρπξσκέλα ιηκάληα θαη  

 
Γιπθόπηθξε ε γεύζε ηνπ 
Σηηγκαηηζκέλε από ηνλ ζάλαην  
ρηιηάδσλ αλζξώπσλ. 
Σεκαδεκέλε από επηπρία  
παξειζνληηθή. 
 
Πεηξόρηηζηα ζπίηηα, 
Τείρε ηξαλά 
θαη θαιληεξίκηα ζε θάζε γσληά. 
Η πέηξα απ’ηα ζπίηηα 
ηνπ ίδηνπ ηνπ βνπλνύ. 
Ο ρώξνο ιηγνζηόο  
θαη ζπίηηα παληνύ. 
Πέηξα θη ειάρηζην μύιν 

 
 
 
 
 
Έλα παλέκνξθν, κηθξό ρσξηό 
Σηξηκσγκέλν 
Απιντθό 
Γεκάην δσή θαη ηζηνξία 
Θαπκάδεη ηε ζάιαζζα από ςειά 

 
 
 
 

 
 
Σην Μπξηών έλα άζηξν  
όπνπ ν ήιηνο εηλ’ θαπηόο 
θαη είλαη άπιεην ην θσο. 
Έρεη κηα αύξα δξνζεξή  
θαη ρξώκαηα ακέηξεηα. 
Έλα θνκκάηη γεο 
Όκνην ζπίηη ηνπ Οπξαλνύ 
Παξάδεηζνο ηεο Γεο 
Αλζξώπηλνο, Μνλαδηθόο. 

Πνίεκα ηεο Νεθέιεο Πεξήθαλνπ 
(Α΄Γπκλαζίνπ) θαη ηεο Τδέλεο Μα-
θξνδεκήηξε (Β΄Γπκλαζίνπ) 

Κάζηξν ηεο Μνλεκβαζηάο 

παξαιίεο, πφιεηο. Απνηεινχζαλ ηνπο θξίθνπο ηεο 
ηδηφηππεο λεζησηηθήο θαη παξάιηαο απηνθξαηνξίαο 

πνπ είραλ ηδξχζεη νη Βελεηνί γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηηο 

εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

 Σα πην πνιιά κεζαησληθά θάζηξα είλαη ζεκειησκέ-
λα πάλσ ζε βπδαληηλά ηείρε, πνπ δηαθξίλνληαη απφ 

ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο κε ζπλδπαζκφ ιίζνπ θαη θφθ-

θηλνπ ηνχβινπ, ελψ, αλ μχζεηο ηηο πξνζφςεηο, αλαθα-
ιχπηεηο φηη αξρηθά ήηαλ αξραία θξνχξηα. 

Ο Φψηεο Κφληνγινπ, ζπνπδαίνο ζπγγξαθέαο θαη 

αγηνγξάθνο είπε: «Ο ηόπνο καο είλαη γεκάηνο θάζηξα 
θαη πύξγνπο. Σα πην πνιιά από ηελ πνιπθαηξία έρνπλε 

γίλεη έλα κε ην βξάρν θαη δελ ηα μερσξίδεη ην κάηη από 

καθξηά πσο είλαη ρηηζκέλα από ηνλ άλζξσπν. Σν ρηί-

ζκα ηνπ αλζξώπνπ έγηλε έλα κε ην ρηίζκα ηνπ ζενύ.» 

Από ηελ εξγαζία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Οκάδαο ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τπεύζπλε  θαζεγήηξηα: 

Καξαθαζίδνπ Διηζζάβεη 
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  Ζ θεηηλή νκάδα Π.Δ. ηνπ ζρνιείνπ καο αζρνιήζεθε κε 

ηε κειέηε ησλ θάζηξσλ ηεο Διιάδαο θαη ηελ αλάδεημε 

ηεο ηζηνξηθήο, πνιηηηζκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ηνπο 

ζεκαζίαο. Ο ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: «ην θά-

ζηξν ην παιηφ…». Έιαβαλ κέξνο 30 καζεηέο απ’ φιεο ηηο 
ηάμεηο θαη ηα ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Τπεχζπλε θαζεγή-

ηξηα - ζπληνλίζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε θ. Καξα-

θαζίδνπ Δι. Ζ νκάδα εξγαδφηαλ ζηαζεξά θάζε Παξα-

ζθεπή κεηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

εθηάθησο φπνηε απηφ ήηαλ αλαγθαίν, απφ ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ ’12 σο ην Μάην ηνπ ’13. 

  ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είρακε 

ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

χπαξμεο νξγαλσκέλσλ θξνπξηαθψλ θαηαζθεπψλ θαη 

ηνπο πνιιαπινχο ξφινπο πνπ απηέο επηηεινχζαλ. Υσξη-

ζκέλνη ζε ππννκάδεο εξγαζίαο δηεξεπλήζακε ην ζέκα 

καο γισζζνινγηθά (νλνκαηνινγία ησλ θάζηξσλ), ηζηνξη-

θά (πνχ, πφηε, γηαηί θηίζηεθαλ νλνκαζηά θάζηξα ηεο 

Διιάδαο), αξρηηεθηνληθά θαη πνιενδνκηθά (πιηθά θαηα-

ζθεπήο, νξγάλσζε πφιεο, ζπζηήκαηα χδξεπζεο, ηξνθν-

δνζίαο θιπ). Μεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ νκάδα καο είρε 
φκσο θαη ε πεξηβαιινληηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 

(ρισξίδα, παλίδα θάζε πεξηνρήο, επαλαρξεζηκνπνίεζε 

πιηθψλ, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θ.α), φπσο επίζεο θαη ηα 

ιανγξαθηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε (κχζνη, ζξχινη, παξαδφζεηο ζρεηηθέο 

κε ηα θάζηξα). Γνεηεπηηθή θη ελδηαθέξνπζα καο θάλεθε 

θαη ε κειέηε ηεο θνηλσληθήο δσήο άιισλ επνρψλ

(θαζεκεξηλφηεηα, επαγγέικαηα, γάκνη, θνηλσληθέο εθδε-

ιψζεηο ζηηο θαζηξνπνιηηείεο), αιιά θαη ε ινγνηερληθή 

πξνζέγγηζε, αθνχ πνιιά ινγνηερληθά έξγα αιιά θαη 

πνηήκαηα αλαθέξνληαη ζηα άπαξηα, πεξήθαλα θάζηξα 
κηαο άιιεο επνρήο. Αθφκε, κειεηψληαο δηαπηζηψζακε 

πσο ηα θάζηξα απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο γηα πνιιά 

ηξαγνχδηα αιιά θαη ζεαηξηθά έξγα, θηλεκαηνγξαθηθέο 

ηαηλίεο, πίλαθεο δσγξαθηθήο. 
  Μεηά ηε γεληθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, πάιη ρσξηζκέ-

λνη ζε νκάδεο ησλ 3-4 παηδηψλ, δηαιέμακε έλα απ’ ηα 600 

πεξίπνπ θάζηξα ηεο παηξίδαο καο θαη ην κειεηήζακε πην 

κεζνδηθά, παξνπζηάδνληαο θάζε νκάδα ηα απνηειέζκαηά 

ηεο ζηνπο ππφινηπνπο. Αθνχζακε ηξαγνχδηα, γξάςακε 

θείκελα, ςάμακε ζε βηβιία, εθεκεξίδεο, ηζηνζειίδεο θαη 

θάζε νκάδα εηνίκαζε κηα δηθή ηεο παξνπζίαζε.  

  Δπηπρψο, θαη θέηνο, καο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα 

ζπκκεηάζρνπκε ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ελφο 

Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ). ηηο 

25-27/2/13 επηζθεθζήθακε ην ΚΠΔ Μνιάσλ ζηε Μν-

λεκβαζηά ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη πήξακε κέξνο ζην 

πξφγξακκα  γηα  ηελ  ππέξνρε  θαζηξνπνιηηεία  ηεο 

Μνλεκβαζηάο. Ζ εθδξνκή απηή ήηαλ θαηαπιεθηηθή.    

Ο   θαηξφο    βνήζεζε  πνιχ, ιηαθάδα ζ’ φιε ηε δηάξ-
θεηα θη έλα  ηξηήκεξν  γεκάην  εκπεηξίεο.   Δπηζθεθζή-

θακε   ην   άξηζηα   νξγαλσκέλν   «Μνπζείν  Διηάο  θαη  

Διαηφιαδνπ» ζηε πάξηε, ην Κάζηξν ηεο Μνλεκβαζηάο 

κε ηα ζπνπδαία κλεκεία ηνπ (εθθιεζία Διθφκελνπ Υξη-

ζηνχ, λαφο Αγ. νθίαο, βπδαληηλή κέζε νδφο, ζπίηη ηνπ 

πνηεηή Γ. Ρίηζνπ), ηε ιηκλνζάιαζζα ηνπ Γέξαθα αιιά 

θαη ην αξρνληηθφ Γχζεην. Πήξακε κπφιηθε ελέξγεηα, αιιά 
θαη θχιια εξγαζίαο, πνιιέο γλψζεηο, καζήκαηα ζπλεξγα-

ζίαο θαη βέβαηα ραξά θαη έκπλεπζε (έσο θαη πνηήκαηα 

ζπλζέζακε!) 

   Έλα κέξνο απ’ φιε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάζακε 
ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζε εθδήισζε πνπ παξα-

θνινχζεζαλ φινη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο. Ζ θαιιη-

ηερληθή καο έμαξζε δε, κεηνπζηψζεθε ζ’ έλα κεγάιν 

poster (3κ x 4κ) πνπ δσγξαθίζακε φινη καδί θαη κε ηε 

βνήζεηα ησλ θαζεγεηψλ καο θ. Πεηξνγηάλλε θαη θ. Καξα-

θαζίδνπ κε ζέκα ην Κάζηξν ηνπ Πιαηακψλα. 

  Φπζηθά κηα πεξηβαιινληηθή νκάδα πνπ ζέβεηαη ηνλ εαπ-

ηφ ηεο νθείιεη θαηά ηε γλψκε καο: α) λα εκπιέθεη θαη λα 

θηλεηνπνηεί φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

(καζεηέο, θαζεγεηέο, γνλείο) θαη β) λα παίξλεη κέξνο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ. Έηζη θη 

εκείο πήξακε κέξνο ζηελ Παξαηήξεζε πνπιηψλ ζηνλ 

Τδξνβηφηνπν ηνπ Χξσπνχ πνπ νξγάλσζε ε Διιεληθή 

Οξληζνινγηθή Δηαηξεία θαη ν Γήκνο, θαζαξίζακε ηελ 

απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη βνεζήζακε ζηε θχηεπζε ινπινπ-

δηψλ πνπ νξγάλσζε ε νκάδα βηβιηνζήθεο. 

   ίγνπξα δελ αιιάμακε ηνλ θφζκν, αιιά ζπλεξγαζηήθα-

κε, πινπηίζακε ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο καο, κείλακε 

ζηαζεξνί ζηηο αμίεο καο, θξαηήζακε δσληαλή ηελ ειπίδα. 

      

     Από ηελ Πεξηβαιινληηθή Οκάδα ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ 

Απιώλα 

Ζ Πεξηβαιινληηθή Οκάδα ζε δξάζε  
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Σν δηθό καο θάζηξν: 

Ο Πύξγνο ηνπ Λνηκηθνύ 

 Ο Δζληθφο Γξπκφο ηεο Πάξλεζαο θξχβεη πνιιά θαη ζπνπδαία 

αξραηνινγηθά κλεκεία. Πνιχ ζεκαληηθά είλαη  ηα αξραία θξνχ-

ξηά ηεο γλσζηά θαη σο θξπθησξίεο. Απηά θηίζηεθαλ ζε δηάθν-

ξεο ηζηνξηθέο επνρέο θαη δελ απνηέιεζαλ πνηέ κηα εληαία ακπ-

ληηθή γξακκή. Σα πην γλσζηά, εξείπηα ησλ νπνίσλ ζψδνληαη 

κέρξη ζήκεξα, είλαη ηα εμήο: Φπιή, Πάλαθηνο, Διεπζεξαί, Κα-

ζηξάθη, Κνξνξέκη, Κνξπλφο, Βηιαηνχξη, Ππξγάξη, Λνηκηθφ, 

Καηζηκίδη, Γεθέιεηα, Λεηςχδξην, Φαιέκη. 

 εκαληηθφ επίζεο αξραηνινγηθφ κλεκείν απνηειεί θαη ην ζπή-

ιαην ηνπ Παλφο, ζην νπνίν ιαηξεπφηαλ ν ζεφο Πάλαο θαη νη 

Νχκθεο. Πιήζνο ιαηξεπηηθψλ αγγείσλ έρεη βξεζεί ζην ζπήιαην 

απηφ, πνπ είλαη ζηελ πεξηνρή ηεο Φπιήο. ηε Βαξπκπφκπε έρεη 

βξεζεί επίζεο ν ηάθνο ηνπ αξραίνπ ηξαγηθνχ πνηεηή νθνθιή 

θαη αλακέλεηαη ε αλαθήξπμή ηνπ ζε αξραηνινγηθφ ρψξν, ε αλά-

δεημή ηνπ θαη ε δπλαηφηεηα επίζθεςεο ηνπ θνηλνχ. Ήδε έρεη πεξηθξαρζεί θαη θαζαξηζηεί ν ρψξνο. 

 ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπηθήο ηζηνξίαο, νη καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ αλαδεηήζακε ηηο αξραηφηεηεο ηεο 

Πάξλεζαο πνπ βξίζθνληαη πξνο ηε κεξηά ηνπ Απιψλα, κηα πνπ ην ρσξηφ καο βξίζθεηαη ζηηο παξπθέο ηεο Πάξλεζαο.  

Μάζακε, ινηπφλ, φηη ε πεξηνρή καο κεηά ηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο θπιαζζφηαλ απφ ηνλ Πχξγν ηνπ Λνηκηθνχ.  

 Ο Πχξγνο απηφο θαηαζθεπάζηεθε  ζηα αξραία ρξφληα, ρσξίο φκσο ν ζηφρνο ηνπ λα είλαη ε πξνβνιή πινχηνπ θαη ηζρχ-

νο, ε αλάδεημε νκνξθηάο ή ε πξνθχιαμε ηνπ πιεζπζκνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Απηφ, εμάιινπ, θαίλεηαη απφ ηε ζηελφηε-

ηα ηνπ ρψξνπ. Ο Πχξγνο ρξεζίκεπε σο θξπθησξία. Ήηαλ δειαδή παξαηεξεηήξην ην νπνίν πξνθχιαζζε ηελ πεξηνρή 

απφ ηπρφλ επηζέζεηο θαη επηπιένλ ζηέιλαλε απφ εθεί  κελχκαηα, θαιά ή θαθά, ζηηο άιιεο θξπθησξίεο ηεο Πάξλεζαο. 

ήκεξα απνηειεί έλα δηαηεξεηέν θηίζκα ην νπνίν επηζθέπηεηαη θαηά θαηξνχο πιεζψξα νξεηβαηψλ. 

  Έρνληαο πιεξνθνξεζεί, ινηπφλ, ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ Πχξγνπ ζε ζρεηηθά κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ Απιψλα, δηνξ-

γαλψζακε κηα εθδξνκή ζηελ Πάξλεζα, κε ζθνπφ ηελ αλαθάιπςή ηνπ. Παίξλνληαο ην κνλνπάηη ηεο Μφιαο θαη κέζα 

απφ δχζβαηα δξνκάθηα μερσξίζακε, ρακέλν κέζα ζηα δέληξα, έλα πέηξηλν θηίζκα. Ήηαλ ν Πχξγνο Λνηκηθνχ. Πξφθεη-

ηαη γηα έλα παξαιιειφγξακκν θηήξην πνπ ρηίζηεθε κεηά ηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο θαη βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηα-

ζε. Καζψο ν Πχξγνο βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ Αξκεληά, ην βνπλφ πνπ αληηθξίδνπκε απφ ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ καο, 

γηα λα θπιάεη ηε δίνδν πξνο ηε κεξηά ηνπ Απιψλα, απνθαζίζακε λα ηνλ «πηνζεηήζνπκε».  Έηζη ν Πχξγνο ηνπ Λνηκη-

θνχ έγηλε ν δηθφο καο Πχξγνο.  

Δπηπρία Γεξαγώηε, Αζαλαζία Σζνπληνπξάθε, Β΄ Γπκλαζίνπ 
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 Γηα άιιε  κηα θνξά  ην  ζρνιείν καο ζπκκεηείρε  ζε κηα  

πεξηβαιινληηθή  εθπαηδεπηηθή  ελεκέξσζε  πνπ έιαβε 

ρψξα  ζηνλ  Χξσπφ.  Σν άββαην  2  Φιεβάξε ήηαλ  ε 

παγθφζκηα  εκέξα  πγξνηφπσλ  θαη κε ηελ επθαηξία απηή,  

ε   Διιεληθή   Οξληζνινγηθή  Δηαηξία νξγάλσζε  γηα  ηελ  
Κπξηαθή 3 ηνπ κήλα δξαζηεξηφηεηα παξαηήξεζεο παξπ-

δάηησλ πνπιηψλ ζηε ιηκλνζάιαζζα ηνπ Χξσπνχ.  Ξεθη-

λήζακε απφ ηελ πιαηεία  ηνπ Απιψλα 26 καζεηέο, κε ηα 

απηνθίλεηα  γνλέσλ πνπ πξνζθέξζεθαλ λα καο κεηαθέ-

ξνπλ,  κε ππέξνρν θαηξφ, ζρεδφλ αλνημηάηηθν, θαη κεγάιν 

θέθη! ηε ζεηξά πεξίπνπ δέθα απηνθίλεηα θαζνδφλ γηα 

ηνλ πδξνβηφηνπν. Φηάλνληαο φινη καγεπηήθακε απφ ην  

παξαδεηζέλην  ηνπίν. Απνβηβαζηήθακε απφ ηα απηνθίλε-

ηα κε κεγάιε πεξηέξγεηα λα εμεξεπλήζνπκε ην κέξνο. 

Αξρηθά δελ είδακε θαλέλα πνπιί θνληά καο, θάηη πνπ καο 

αλεζχρεζε αξθεηά. Λίγα βήκαηα πην πέξα θαη, μαθληθά,  

ρείκαξξνο πνπιηψλ μερχζεθε κπξνζηά καο… Μαδί κε 
ηνπο θαζεγεηέο καο, ηνλ θχξην Αλπθαληή θαη ηελ θπξία  

Καξαθαζίδνπ, ζπλαληήζακε ηνπο  “μελαγνχο’’ απφ ηελ 

νξληζνινγηθή εηαηξεία, νη νπνίνη καο έθαλαλ κηα πιήξε 

ελεκέξσζε γηα ηελ πεξηνρή. Πξηλ φκσο απφ απηή ηελ 

ελεκέξσζε πξνεγήζεθαλ νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο καο 

ζε έλαλ πδξνβηφηνπν.  

 ΠΡΟΟΥΖ… ΠΡΟΟΥΖ! Πνηέ δελ θάλνπκε παξάμε-

λνπο ήρνπο πξνθεηκέλνπ λα ηξνκάμνπκε ηα πνπιηά, γηαηί 

απηή ε απζαηξεζία καο  κπνξεί λα απνβεί κνηξαία. Δπί-

ζεο δελ  απνςηιψλνπκε ηα θπηά ηεο πεξηνρήο.  Με ηειε-

ζθφπηα θαη θηάιηα πνπ καο παξείραλ, παξαηεξήζακε κε 
κεγάιε  πξνζνρή  ηνπο πιεζπζκνχο ησλ ρεηκσληάηηθσλ 

πηελψλ πνπ μερεηκσληάδνπλ εδψ. Γηάθνξα είδε γιάξσλ, 

πάπηεο αθφκε θη έλα θιακίλγθν! Οη ρεηκσλνγιάξνη  είλαη  

πνπιηά  κε ιεπθή  απφρξσζε  θαη  θίηξηλν ξάκθνο. Ενπλ 

δέθα κε δεθαπέληε ρξφληα. Δθηφο απφ ηνλ ρεηκσλνγιάξν 

ζηνλ πδξνβηφηνπν ππάξρνπλ θαη άιια είδε γιάξσλ. Κά-

πνηνη απφ απηνχο είλαη νη θαζηαλνθέθαινη  πνπ, φπσο  

ππνδειψλεη ην φλνκά ηνπο, έρνπλ θαζηαλή απφρξσζε 

ζην θεθάιη, νη αζεκφγιαξνη, νη πην δηαδεδνκέλνη γιάξνη, 

νη καπξνθέθαινη θαη νη θπαλφγιαξνη.  Δπίζεο κάζακε 

πσο  ππάξρνπλ θαη πάπηεο ζηνλ πδξνβηφηνπν. Σν πην 

δεκνθηιέο είδνο πάπηαο είλαη νη  θνξκνξάλνη, νη νπνίνη    
έρνπλ  εξπζξά πφδηα. Αθφκε είδακε θαη πάπηεο κε ηελ 

νλνκαζία Βαξβάξεο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη γηα ηελ ν-

κνξθηά ηνπο. Σν ρξψκα ηνπο είλαη άζπξν κε καχξν.  

 κσο  ην   πην   εληππσζηαθφ  ζέακα πνπ είδακε ήηαλ ην 
θιακίλγθν, ην νπνίν είρακε ηελ επθαηξία λα ην δνχκε  

θαζψο  παξακέλεη  γηα  πνιιή  ψξα αθίλεην. Δληππσζηα- 
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ζηήθακε απφ  ηα καθξηά  ηνπ πφδηα, ην πνξηνθαιί ηνπ 

ξάκθνο θαη ην ξνδ ρξψκα ηνπ. Αιήζεηα πνηνο απφ εζάο 

γλσξίδεη απφ πνχ πξνέξρεηαη ην ξνδ ρξψκα ηνπ. αο πιε-

ξνθνξψ πσο ην κάζακε θαη απηφ… Σν ρξψκα ηνπο 

πξνέξρεηαη απφ έλα είδνο γαξίδαο κε ηελ νπνία ηξέθν-
ληαη  πνπ είλαη ξνδ.   

  Κάηη φκσο πνπ δελ ην είρε αθνχζεη θαλείο απφ εκάο 

ήηαλ πσο απηφο  ν πδξνβηφηνπνο  είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο 

απφ ηνπο ηξεηο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο. πγθεθξηκέλα νη με-

λαγνί καο είπαλ: «Φαληαζηείηε  λα μεθηλάηε απφ ηελ Α-

θξηθή, λα πεξλάηε ηελ έξεκν αράξα, ηε Μεζφγεην Θά-

ιαζζα θαη λα θαηαιήγεηε  ζε έλαλ ηέηνην πδξνβηφηνπν». 

Σν λεξφ ηνπ δελ είλαη ηειείσο γιπθφ, ιφγσ ησλ ηνπηθψλ 

ρεηκεξηλψλ ζπλζεθψλ.  

 Σέινο, φκνξθε θαη απξφζκελε γηα καο ήηαλ ε ζπλάληε-

ζε θαη ε γλσξηκία καο κε ηελ πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ 

3νπ Λπθείνπ Αραξλψλ πνπ αζρνιείηαη κε ηνπο πγξφην-
πνπο ηεο Αηηηθήο. Αληαιιάμακε πιεξνθνξίεο γηα ηα πξν-

γξάκκαηά καο θαη ππνζρεζήθακε ζην ηέινο ηεο ρξνληάο 

λα ζηείινπκε ε κηα νκάδα ζηελ άιιε ην ηειηθφ πξντφλ 

ηεο εξγαζίαο καο. Καη κάιηζηα κνηξαζηήθακε ηηο εκπεη-

ξίεο  καο  απφ  ηα  πξνγξάκκαηα πνπ ζπκκεηέρνπκε  θαη  

ηελ  αλππνκνλεζία  καο   γηα  ηελ εθδξνκή  πνπ  καο πε-

ξηκέλεη. Μεηά απφ ηελ ελεκέξσζή καο  αθνινχζεζε   θαη   

ε νινθιήξσζε  ηεο   απνζηνιήο καο.  

 Καη ηψξα ζα ζαο κεηαθέξσ ιίγν πην πίζσ… Ζκέξα Πα-

ξαζθεπή  1ε  Φεβξνπαξίνπ… Ζκέξα αλαθνίλσζεο ηεο 

επίζθεςήο καο ζηνλ πδξνβηφηνπν. Ζ θπξία Καξαθαζίδνπ   
κάο  θάλεη θαη άιιε κία πξφηαζε – ελλνείηαη…  θα Κα-

ξαθαζίδνπ είλαη απηή! Μαο πξφηεηλε λα ζπλδπάζνπκε   

ηελ  εθπαηδεπηηθή καο ελεκέξσζε  κε έλαλ θαζαξηζκφ 

ηεο πεξηνρήο. Φπζηθά θαη ην δερηήθακε… κσο ν θαηξφο 

καο μεγέιαζε νιίγνλ ηη  θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο δελ 

πήγακε θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη. Καη ηψξα  νη κηζνί, 

ζρεδφλ, κε  ζαθνχιεο  θαη  γάληηα ζηα ρέξηα,  κε   γαιφ-

ηζεο  ζηα  πφδηα  θαη  κε  πνιιή  ελέξγεηα  μεθηλήζακε λα  

καδεχνπκε  ηα ζθνππίδηα. Αξρηθά αλαξσηεζήθακε αλ  

ππήξρε ιφγνο λα ην θάλνπκε γηαηί κε κία πξφρεηξε καηηά 

ζηνλ ρψξν δελ ππήξρε ηίπνηα. κσο ηίπνηα δελ πξέπεη λα 

ην αθήλνπκε κεηέσξν. Έηζη αλαθαιχςακε πιήζνο  ζθνπ-

πηδηψλ. Πιεζψξα θειηδφι  βξηζθφληνπζαλ κέζα  ζηα  
πνπξλάξηα, πνιιά μχια, πιαζηηθά  κπνπθάιηα   αλαςπ-

θηηθψλ θαη ηξεηο ζφιεο παπνπηζηψλ. Μάιινλ  είραλ  πάεη 

θαη  άιινη  εθεί  θαη  είραλ αθήζεη  ην δηθφ ηνπο ζηίγκα. 

Σν ζρνιείν καο φκσο άθεζε πίζσ ηνπ αληί γηα  ζθνππίδηα 

θαη παπνχηζηα έλαλ πεληαθάζαξν ηφπν, πιεκκπξηζκέλν 

απφ  πνπιηά θαη θπηά. Μαδέςακε  πεξίπνπ  15 ζαθνχιεο  

γεκάηεο  πνπ ηηο πεηάμακε κέζα ζε θαηάιιεινπο θά-

δνπο.Σέινο επηβηβαζηήθακε  ζηα απηνθίλεηα κε ηα νπνία 

είρακε κεηαθεξζεί ζηνλ πδξνβηφηνπν θαη  αλεθνξίζακε 

γηα ηνλ Απιψλα. 

 Ήηαλ κία εθπιεθηηθή ελεκέξσζε γεκάηε θέθη, γέιην, 

πεξηέξγεηα θαη ιαζπσκέλα  παπνχηζηα. Αλαθαιχςακε κε 
πνιιή πεξεθάληα έλαλ καγεπηηθφ ηφπν πνπ θξπβφηαλ γηα 

ρξφληα νιφθιεξα θνληά καο. Έλαλ ηφπν ηνλ νπνίν νη 

πεξηζζφηεξνη ληφπηνη  ηνλ αγλννχζαλ  ζε αληίζεζε κε  ηα 

πνπιηά πνπ ηνλ πξνηηκνχζαλ. Καη  έηζη  δεκηνπξγήζεθαλ 

κέζα καο εξσηήκαηα… Μήπσο πξέπεη λα αξρίζνπκε λα 

εμεξεπλνχκε ηελ πεξηνρή καο; Να ζηακαηήζνπκε λα  

θάλνπκε  παζεηηθά  αλνχζηεο πξάμεηο; Να πξνζπαζήζνπ-

κε  λα αληηιεθζνχκε φηη γχξσ καο ππάξρεη  έλαο  παξά-

δεηζνο  πνπ πξέπεη  λα  ηνλ αγαπήζνπκε θαη λα ηνλ πξν-

ζηαηέςνπκε; Μήπσο  πξέπεη λα  αιιάμνπκε ηε λννηξνπία 

καο   ζαλ ιαφο θαη λα κελ ρξεζηκνπνηνχκε ην πεξηβάι-
ινλ  ζαλ κεραλή  ρξεκάησλ; Γηαηί νη άλζξσπνη είκαζηε 

ζαλ ηα πνπιηά… Αιιάδνπκε ηελ θαηνηθία καο αλάινγα 

κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο  καο. Κάπνηα ζηηγκή 

φκσο ε απιεζηία καο ζα ηα έρεη θαηαζηξέςεη φια. Θα 

ράζνπκε ην λφεκα ηεο χπαξμήο καο θαη ζα κεηαληψζνπκε 

πηθξά πνπ δελ πξνζέμακε  απηφ πνπ απιφρεξα καο πξν-

ζθέξεη  ε θχζε. Αιιά ηφηε ζα είλαη αξγά … 

αγξνπνύινπ  ππξηδνύια , Β΄Γπκλαζίνπ 
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 Με ηε θεηηλή καο βξαδηά πνίεζεο, κνπζηθήο θαη 
ρνξνχ κε πξσηαγσλίζηξηα ηελ Αγάπε, ζειήζακε λα 

πεξηπιαλεζνχκε φινη καδί ζε δξφκνπο γλσζηνχο, 

δηαρξνληθνχο θαη δνθηκαζκέλνπο, απηήλ ηελ πεξίνδν 

πνπ δνχκε κηα παξαδάιε, αλάκεζα ζηνλ απφερν ησλ 
«πηζησηηθψλ ππνζρέζεσλ», ησλ «εθπησηηθψλ αλ-

ζξψπσλ» θαη ησλ «παθέησλ κνλαδηθψλ ζηηγκψλ ζε 

πξνζθνξά». Γελ κπνξνχκε λα δνχκε αλαπνιψληαο 
ηηο ζηηγκέο κε ηα αλακκέλα θαινξηθέξ, ηα θεξάζκα-

ηα θίισλ, ηα ξέζηα πνπ δελ θαηαδερφκαζηαλ λα πά-

ξνπκε, ηα θψηα πνπ δελ έζβελαλ πνηέ… 

 Επγίζακε, ινηπφλ, κεηξήζακε, ππνινγίζακε θαη απ-
ζφξκεηα απνθαζίζακε ε θεηηλή εθδήισζε ηεο Οκά-

δαο Βηβιηνζήθεο λα καο βγάιεη απφ ηηο ακπαξσκέλεο 

πφξηεο θαη λα γθξεκίζεη ηνπο ςεινχο ηνίρνπο πνπ 

καο πεξηβάιινπλ. Απνθαζίζακε ε εθδήισζή καο λα 
καο βγάιεη απφ ηε κηδέξηα θαη ηελ θαηήθεηα θαη λα 

καο ραξίζεη δχλακε, ραξά θαη αηζηνδνμία. Σψξα πνπ 

μεκείλακε απφ ιεθηά, πνπ μεπνπιήζακε θαη μεπνπ-
ιεζήθακε, ηψξα είλαη ζηηγκή λα αγαπήζνπκε θαη λα 

αγαπεζνχκε κε αληδηνηέιεηα. ηα δχζθνια, κφλν ε 

αγάπε! 

 Απηέο νη ζθέςεηο κάο νδήγεζαλ ζε κηα απφθαζε 

ζπλεηδεηή. Να πξνζπαζήζνπκε ζε απηή ηε γηνξηή λα 
αγθαιηάζνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο αλ-

ζξψπνπο πνπ δνπλ ζ’ απηφλ ηνλ ηφπν. Οη ζθηρηνί 

θξίθνη ηνπ ζρνιείνπ καο ραιάξσζαλ γηα κηα ζηηγκή 
γηα λα κεγαιψζεη ν θχθινο καο. Έλαο – έλαο, ινηπφλ, 

θαη φινη καδί, άλζξσπνη δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ, πνπ 

πηζηεχνπλ φηη … «Κάπνπ ππάξρεη ε αγάπε καο…», 

δεηήζακε λα καο δείμνπλ κε ιφγηα, κε εηθφλεο, κε 
κνπζηθή, ηξαγνχδη θαη ρνξφ, ηνλ δηθφ ηνπο δξφκν. 

Παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ, παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ, 

έθεβνη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ, 
λένη θαιιηηέρλεο, κεγαιχηεξνη  - δάζθαινη, γνλείο,  

ειηθησκέλνη, ζπλαληεζήθακε γηα λα κηιήζνπκε γηα 

ηελ αγάπε. 

 Ζ ζπλάληεζε απηή θαη ε εμεξεχλεζε ζηα κνλνπάηηα 
ηεο αγάπεο κάο έδσζε δχλακε θαη καο ράξηζε ζηηγ-

κέο ζπγθίλεζεο θαη κεγάιεο ραξάο. 

 

Α. Κέθε, ππεύζπλε Οκάδαο Βηβιηνζήθεο 

Τη είλ’ απηό πνπ ην ιέλε αγάπε 

Μνπζηθή: Τάθεο Μσξάθεο  

Σηίρνη: Γηάλλεο Φεξκάλνγινπ   

Τη είλ’ απηό πνπ ην ιέλε αγάπε 

ηη είλ’ απηό, ηη είλ’απηό 

ζην ιεπηό πνπ ζνπ δίλεη θηεξά 

θη είλαη ιύπε καδί θαη ραξά  
Τη είλ’ απηό πνπ ην ιέλε αγάπε 

ηη είλ’ απηό, ηη είλ’απηό 

γέιην, δάθξπ, ιηαθάδα, βξνρή 

ηεο δωήο καο θαη ηέινο θη αξρή 
 Πνηέ πνηέ θαλέλα ζηόκα 

δελ ην `βξε θαη δελ ην `πε αθόκα 
 

Τη είλ’ απηό πνπ ην ιέλε αγάπε 

ηη είλ’ απηό,ηη είλ’απηό 

πνπ ζε θάλεη λα ιεο ην ζθνπό 

ζ’ αγαπώ, ζ’ αγαπώ, ζ’ αγαπώ 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=68
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=556
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«Κάπνπ … ππάξρεη ε αγάπε κνπ…» 
Γηα ηελ πξνεηνηκαζία... 

 

  Ζ αιήζεηα είλαη πσο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο γηνξηήο εξγαζηήθακε 
αξθεηά. Ζ Οκάδα Βηβιηνζήθεο, πνιινί καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπ-

θείνπ, θαζεγήηξηεο θαη θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ, ε ζρνιή ρνξνχ “The 

Greeks”, ην ΚΑΠΖ ηνπ ρσξηνχ καο, ην 1ν θαη ην 2ν Νεπηαγσγείν Απιψλα, ε 

Γηεπζχληξηα ηνπ Γεκνηηθνχ Απιψλα Δ. Κξέκνπ, ν Νάζνο Καηζίλαο, νη γν-

λείο ησλ καζεηψλ, ν χιινγνο Γνλέσλ Γπκλαζίνπ θη ν χιινγνο Γνλέσλ 

Λπθείνπ, φινη καο βνεζήζακε ζηε γηνξηή κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν... 

  Πψο βνήζεζε ν θαζέλαο απφ απηνχο; Αο μεθηλήζνπκε κε ηελ Οκάδα Βηβιη-

νζήθεο... 
  Γηα ηε γηνξηή ήζειε πνιιή δνπιεηά. Γελ ήηαλ ηδηαίηεξα θνπξαζηηθφ, αιιά 

ρξεηαδφηαλ λα αθηεξσζεί πνιχο ρξφλνο. Πξψηα απ’ φια έπξεπε λα απνθαζί-

ζνπκε ηη ζα θάλνπκε θαη πψο, πνην ζα ήηαλ ην ζέκα καο, πφηε ζα θάλακε ηη, 

πνηνη ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ. Σειηθά ζπκθσλήζακε φηη ην θαιχηεξν 

«ζέκα» ζα ήηαλ ε αγάπε θαη ... απιά μεθηλήζακε ηηο εηνηκαζίεο. Αζρνιεζή-

θακε κε ηελ αγάπε ζε φιεο ηεο ηηο κνξθέο: ηε κεηξηθή θαη παηξηθή αγάπε, 

ηε θηιηθή, ηελ εξσηηθή αγάπε, ηελ αγάπε ζηνλ ζπλάλζξσπν, ζηε δσή , ζηελ 

θνηλσλία. 

  Αξρίζακε ηηο πξφβεο γηα ηελ απαγγειία πνηεκάησλ, ηελ πξνζπάζεηα γηα ηε 

δεκηνπξγία βίληεν κε ηξαγνχδηα γηα ηελ αγάπε θαη ηηο πξφβεο γηα ην πνηεηη-

θφ δξψκελν πνπ είρακε αλαιάβεη λα παξνπζηάζνπκε. Οξγαλψζακε δηαγσλη-

ζκφ πνίεζεο κε ζέκα ηελ αγάπε ζηνλ νπνίν πήξαλ κέξνο καζεηέο ηνπ Γπ-

κλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ. 

  Δηνηκάζακε ην βίληεν κε πξσηαγσληζηέο ηα λεπηαγσγάθηα καο, πνπ καο 

κίιεζαλ, καο ηξαγνχδεζαλ θαη καο δσγξάθηζαλ γηα ηελ αγάπε. Φηηάμακε κε 

ηε βνήζεηα θαζεγεηψλ καο ην πξφγξακκα, ηελ αθίζα ηεο εθδήισζεο, θαζψο 

θαη βηβιία εληππψζεσλ. Αλαιάβακε ηελ πξνβνιή ηεο εθδήισζεο ζηελ ηνπη-

θή θνηλσλία κνηξάδνληαο πξνζθιήζεηο θαη θνιιψληαο αθίζεο. 

  Σα δχν ηειεπηαία αββαηνθχξηαθα πξηλ απφ ηε γηνξηή, νη πξνεηνηκαζίεο 

έθηαζαλ ζην απνθνξχθσκά ηνπο. Αξρίζακε λα θηηάρλνπκε ηα δψξα πνπ ζα 

πξνζθέξακε ζην ηέινο ηεο γηνξηήο ζηνπο ζεαηέο. Σα δψξα ήηαλ θαξδηέο, 

θηηαγκέλεο απφ θισζηέο θαη, νκνινγνπκέλσο, απηφ ήηαλ ην εμαληιεηηθφ 

θνκκάηη ηεο πξνεηνηκαζίαο καο. Βάιακε ζηφρν λα δεκηνπξγήζνπκε 300 
θαξδηέο. Γεκίζακε θφιιεο θαη θισζηέο δεθάδεο ζξαλία θαη ξνχρα, δηαζθεδά-

ζακε θαη θνπξαζηήθακε πνιχ... Θειήζακε αθφκα λα θηηάμνπκε ηνλ Κήπν 

ηεο Αγάπεο, πιάη ζηνλ Κήπν ηνπ Διχηε. Με ηε βνήζεηα ηεο πεξηβαιινληη-

θήο νκάδαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ, κε ηελ 

ππνζηήξημε θπηψξησλ ηεο πεξηνρήο, θηηάμακε ηνλ θήπν καο θπηεχνληαο 

«πνιχρξσκα» ινπινχδηα, βγάιακε ηα αγξηφρνξηα, βάςακε, θαζαξίζακε. 

   Δπηδηψθνληαο λα ζπγθεληξψζνπκε ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά βηβιίσλ γηα ηε 

Βηβιηνζήθε καο, νξγαλψζακε κπαδάξ. Έηζη, κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο Πξνέ-

δξνπ ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ θ. Νηαβαξία, εηνηκάζακε βαδά-

θηα κε καξκειάδεο θαη γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, πνπ είραλ εηνηκάζεη νη γνλείο 

καο. 

  Βνεζήζακε, επίζεο, ζηε  δηαθφζκεζε ηεο αίζνπζαο εθδειψζεσλ. Αθνχ 

επηιέμακε ηα ζχκβνια ηεο εθδήισζήο καο, θαξδηά θαη ηξηαληάθπιιν, δνπιέ-

ςακε εηθαζηηθά πάλσ ζε απηά. Άιινη καζεηέο κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο θ. 

Μαξίλαο Κπξηαθνχ, γξαθίζηξηαο θαη κεηέξαο παιηψλ ζπκκαζεηψλ καο, 

θηηάμακε παλφ γηα ηνλ δηάθνζκν ηεο αίζνπζαο εθδειψζεσλ θαη άιινη ζρε-

καηίζακε θαξδηέο κε δηάθνξα πιηθά ή  θνιιάδ κε ζηίρνπο θαη εηθφλεο. Σν 

απνηέιεζκα ην απνιαχζακε, καδί, καζεηέο, θαζεγεηέο, γνλείο θαη ζπγγελείο, 

ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο, ην βξάδπ ηεο 7εο Απξηιίνπ θαη ιίγν αξγφηεξα ζηελ 

πξσηλή καο εθδήισζε ζηηο 14 Μαΐνπ. 

 Με ηελ εθδήισζε δελ αζρνιήζεθε κφλν ε Οκάδα Βηβιηνζήθεο. Ζ Οκάδα 

χγρξνλνπ Υνξνχ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, κε ππεχζπλε ηελ θαζεγήηξηά 

καο θ. Φαξξνχ   εηνίκαζε κία  ρνξνγξαθία  ζηελ νπνία κάιηζηα ζπκκεηείραλ  
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θαη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ. Σν 15κειέο νξγάλσζε ηνλ κπνπθέ ηεο εθδήισ-

ζεο κε θαγεηά πνπ εηνίκαζαλ νη γνλείο καο. Κάζε ηκήκα ηνπ ζρνιείνπ βνή-

ζεζε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Σν Α1 εηνίκαζε θεξάζκαηα γηα ην θαισζφξη-

ζκα, ην Α2 εηνίκαζε θαη παξνπζίαζε έλα βαιο, ην Β1 δξακαηνπνίεζε έλα 

ινγνηερληθφ θείκελν, ην Β2 δεκηνχξγεζε έλα βίληεν, ην Γ1 θαη Γ3 έθαλαλ 
θαηαζθεπέο, ην Γ2 παξνπζίαζε κία ζχλζεζε κε θείκελν, βίληεν θαη απαγγειί-

α. ε φια απηά βνήζεζαλ πάξα πνιχ νη ππεχζπλνη θαζεγεηέο ησλ ηκεκάησλ, 

πνπ καο θαζνδήγεζαλ. 

 Οη κεγάινη καο έθεβνη απφ ην ΚΑΠΖ ήξζαλ θαη καο ηξαγνχδεζαλ, ηα λε-
πηάθηα καο βηληενζθνπήζεθαλ, θαζψο κηινχζαλ γηα ηελ αγάπε, ν Νάζνο Κα-

ηζίλαο κάο ηξαγνχδεζε, ηα θνξίηζηα ηνπ ‘The Greeks’ ήξζαλ θαη ρφξεςαλ 2 

ρνξνγξαθίεο, πνηήκαηα γξάθηεθαλ απφ καζεηέο θαη θαζεγεηέο θαη απαγγέι-

ζεθαλ ... ια απηά ζην φλνκα ηεο αγάπεο ... 
 Καη ... ηειηθά νξθηζηήθακε φινη καδί ζην φλνκά ηεο, βάιακε ην ρέξη ζηελ 

θαξδηά θαη ε εθδήισζε έιεμε κε ηε κνξθή γιεληηνχ. ια ηα παηδηά ζπλέδξα-

καλ ζε απηφ, φπσο θαη ην θνηλφ. Τπήξμαλ ηερληθά πξνβιήκαηα, αιιά ηειηθά 

ε γηνξηή θχιεζε φκνξθα θαη φινη ήηαλ επραξηζηεκέλνη. 
 Ζ εθδήισζε απηή καο βνήζεζε λα κάζνπκε γηα ηελ αγάπε, πνπ φινη κηιάκε 

γηα απηή, κα δχζθνια θαηαλννχκε. πλεξγαζηήθακε, ζπγθηλεζήθακε, πξν-

ζπαζήζακε, ληψζακε έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη αγγίμακε γηα ιίγν ηελ αγάπε, 

γλσξίζακε κέρξη πνχ απηή κπνξεί λα θηάζεη... 

Σαμηδέςακε φινη καδί, ζηα ρέξηα ηεο, θη εθείλε καο έδεημε ηα θαηαηφπηα ηεο... 

 

Νεθέιε Πεξήθαλνπ, Α Γπκλαζίνπ 

 Με εμαηξεηηθή επηηπρία δηνξγαλώζεθε 

από ην 1ν Γπκλάζην Απιώλα ε γηνξ-

ηή  «Κάπνπ ππάξρεη ε αγάπε κνπ» ζηηο 7 

Απξηιίνπ 2013. 

 Ζ θαηλνηόκνο ηδέα ηεο Γηεπζύληξηαο λα 

ζπκκεηάζρνπλ εθηόο από ηνπο καζεηέο 

ηνπ Γπκλαζίνπ θαη καζεηέο ησλ άιισλ 

εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ, δειαδή  λεπηα-

γσγείνπ, δεκνηηθνύ θαη ιπθείνπ,θαζώο θαη

 κέιε ηνπ ηνπηθνύΚΑΠΖ, πξνζέδσζε ζηε

λ εθδήισζε έλαλ ηδηαίηεξα παλεγπξηθό ρα

ξαθηήξα. 

 Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαη νη επίζεκνη 

πξνζθεθιεκέλνη είραλ ηελ επθαηξία λα 

απνιαύζνπλ κηα εμαηξεηηθή γηνξηή θαη λα 

ληώζνπλ ην βαζύηεξν λόεκα  ηεο αιεζη-

λήο αγάπεο. 

 Θεξκά  ζπγραξεηήξηα  αμίδνπλ  ζηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο επηηπρεκέλεο θαη  ζπγθη-

λεηηθήο εθδήισζεο, πνπ κε ηελ εζεινληη-

θή πξνζθνξά ηνπο κεηέδσζαλ ζην πνιπ-

πιεζέο αθξναηήξην κελύκαηα αιιειεγγύ-

εο θαη αηζηνδνμίαο. 

 Σέηνηεο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ζπληε-

ινύλ ζηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ 

θαηνίθσλ, ζηε γλήζηα ςπραγσγία ηνπο θαη 

ζηελ πξνβνιή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 Δύρνκαη λα επαλαιεθζνύλ παξόκνηεο 

εθδειώζεηο θαη ζην κέιινλ! 

Επξπδίθε  Καλειινπνύινπ, θηιόινγνο 
ΓΕΛ Απιώλα  

Κάποσ σπάρτει η
 αγάπη μοσ 

Μνπζηθή: Μ
άλνο Υ

αηδη
δάθηο 

 ηίρ
νη: Μ

άλνο Υαηδη
δάθηο 

Κάπνπ ππάξρεη ε
 αγάπε κνπ  

κα δελ μέ
ξσ πνηα `λ

αη 

θάπνπ ππάξρεη ε
 αγάπε κνπ 

κα δελ μέ
ξσ πνύ. 

 
Θα ηε

λ γπξές
σ ζηα ραξηηά

,  

ζα ηε
λ γπξές

σ ζη’ ά
ζηξα 

κα ζαλ ηε
λ βξσ η’ 

νξθίδν
καη 

πσο ζα ληπζώ κεο 
ζη’ ά

ζπξα. 



 ΔΛΗΓΑ 10                                        ΜΑΘΖΣΗΚΔ ΑΠΟΦΔΗ                           ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ                                                                                                                   ΔΛΗΓΑ  31                          

 Ζ γηνξηή ηεο αγάπεο πνπ παξνπζηάζηεθε από ην Γπκλάζην ηνπ Απιώ-
λα ήηαλ άξηζηα νξγαλσκέλε από ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο καζεηέο. 
πάληα παξαηεξνύληαη ηέηνηεο εθδειώζεηο ζηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα. 
 Δκείο, νη άλζξσπνη ηεο ηξίηεο ειηθίαο κπνξέζακε θαη ηαπηηζηήθακε κε 
ηνπο έθεβνπο καζεηέο. Μέζα ζηελ θξίζε, ηα κέιε ηνπ ΚΑΠΖ Απιώλα 
βξηζθόκαζηε θάζε Πέκπηε θαη κε ηε κνπζηθή μεπεξλάκε ηηο δπζθνιίεο 
ηεο θαζεκεξηλόηεηαο.  Από ην ζρνιείν πεξηκέλνπκε λα ιεηηνπξγήζεη 
ζαλ γέθπξα αλάκεζα ζε καο θαη ζηα παηδηά καο - εγγόληα καο θαη λα 
βξεζνύκε ζην ζρνιείν μαλά κε αθνξκή άιιεο εθδειώζεηο. 

Απνζηόινπ, κέινο ΚΑΠΗ Απιώλα 

Ο Γήκαξρνο Χξσπνύ ραηξεηίδεη ηελ εθδήισζε 

ΚΑΠΟΥ… υπάρχει η αγάπη μου… 

Έλα κεγάιν ΜΠΡΑΒΟ ζηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ 
Γπκλαζίνπ Απιώλα πνπ καο ράξηζαλ κηα όκνξθε βξαδηά θαη 
ΠΑΝΣΑ καο ζπγθηλνύλ κε ηηο εθδειώζεηο ηνπο! 

πγραξεηήξηα ΠΑΗΓΗΑ! αο επραξηζηνύκε πνιύ! 
Φπζηθά, κελ μερλάκε, βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο επηηπρίαο είλαη 

κηα νκάδα αλζξώπσλ-θαζεγεηώλ πνπ εξγάδνληαη ζην ζρν-
ιείν απηό κε θέθη, ραξά, ζεβαζκό, εθηίκεζε, πάζνο θαη πνιύ
-πολύ αγάπη προς τοσς μαθητές τοσ. Το στολείο αστό ανα-
θαιύπηεη ηηο ηθαλόηεηέο ησλ καζεηώλ ηνπ! ηηο ελζαξξύλεη! θαη 
κεηά ηηο ελεξγνπνηεί γηα λα αλζίζνπλ… Όπσο είλαη αλζηζκέ-
λνο θαη ν θήπνο ηνπο! πνπ νη ίδηνη καζεηέο έθηηαμαλ!
Δπραξηζηνύκε ΟΛΟΗ ηελ ΟΜΑΓΑ πνπ ζπλεξγάδεηαη  ζαλ κηα 
γξνζηά, κε κηα αγθαιηά θαη είκαζηε ΤΠΔΡΖΦΑΝΟΗ ΓΗΑ Α. 

Διέλε Βαξδαθαζηάλε, 
Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο θαη Μνληέξλνπ Μπαιέηνπ 

I.ST.D. 

Ζ γηνξηή κε άθεζε άθσλε. Σε κεγαιύ-
ηεξε εληύπσζε κνπ έθαλαλ ηα παηδηά 
ηνπ λεπηαγσγείνπ. Σα είρα ράζεη γηαηί 
θάζε παηδάθη έιεγε θαη από θάηη, θάηη 
πνιύ σξαίν.Σα ξώηαγαλ ηη ζεκαίλεη 
αγάπε θαη ηα παηδηά απάληαγαλ κηα 
αγθαιηά, έλα θηιί, απηό είλαη ε αγάπε! 
Έιεγαλ πνιύ όκνξθα ιόγηα από ηόζν 
κηθξή ειηθία! 
 Ζ γηνξηή κνπ άξεζε πάξα πνιύ. Ήηαλ 
ζαπκάζηα θαη απηόο ήηαλ ν ιόγνο γηα 
ηνλ νπνίν είρε πάξα πνιύ θόζκν. Σα 
ζθεληθά, ηα ρνξεπηηθά, όια ήηαλ ηέιεηα! 
Δύρνκαη πάληα λα θάλεηε ηόζν όκνξθεο 
γηνξηέο! Έηζη ηα παηδηά κπαίλνπλ από 
κηθξή ειηθία ζην λόεκα ηεο αγάπεο. 

Παλαγνύια Λέθθα, κέινο ΚΑΠΗ Απιώ-
λα 

«Απηό ην αζηέξη είλαη γηα όινπο καο» ηνπ Τάζνπ Λεηβαδίηε (απόζπαζκα) 

 
Θα 'ζεια λα θωλάμω η' όλνκά ζνπ, αγάπε, κ' όιε κνπ ηε δύλακε. 

Να η' αθνύζνπλ νη ρηίζηεο απ' ηηο ζθαιωζηέο θαη λα θηιηνύληαη κε ηνλ ήιην 

λα ην κάζνπλ ζηα θαξάβηα νη ζεξκαζηέο θαη λ' αλαζάλνπλ όια ηα ηξηαληάθπιια 

λα η' αθνύζεη ε άλνημε θαη λα 'ξρεηαη πην γξήγνξα 

λα ην κάζνπλ ηα παηδηά γηα λα κε θνβνύληαη ην ζθνηάδη, 

λα ην ιέλε ηα θαιάκηα ζηηο αθξνπνηακηέο, ηα ηξπγόληα πάλω ζηνπο θξάρηεο 

λα η' αθνύζνπλ νη πξωηεύνπζεο ηνπ θόζκνπ θαη λα ην μαλαπνύλε κ' όιεο ηηο θακπάλεο ηνπο 

λα ην θνπβεληηάδνπλε ηα βξάδηα νη πιήζηξεο ραϊδεύνληαο ηα πξεζκέλα ρέξηα ηνπο 

Να ην θωλάμω ηόζν δπλαηά 
πνπ λα κελ μαλαθνηκεζεί θαλέλα όλεηξν ζηνλ θόζκν 

θακηά ειπίδα πηα λα κελ πεζάλεη 

Να η' αθνύζεη ν ρξόλνο θαη λα κελ ζ' αγγίμεη, αγάπε κνπ, πνηέ. 
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Αγάπε 

 

Αγάπε, 

’ είπαλ θαη ζε ηξαγνχδεζαλ πνιινί… 

Αγάπε ζε γχξεςαλ ζε κέξε αλήιηαγα, 

Μα δελ ζε βξήθαλ… 

Αγάπε, 

Έγξαςαλ γηα ζέλα ηζηνξίεο θαη νλείξαηα,  

Δίπαλ ιφγηα, νξθίζηεθαλ ζηε θσηηά θαη ζηνλ 

άλεκν… 

Μα δελ ζε γλψξηζαλ… 

Αγάπε,  

Θπζίεο νινλχθηηεο θαη θεξηά απφ αζεηηιίλε  

Γελ θψηηζε ην κέιη ζνπ… 

Αγάπε,  

Οξθίζηεθαλ ζε ζέλα νπξαλφ κα θνηηνχζαλ ζηε γε 

Οξθίζηεθαλ ζπζίεο θαη πξνζθνξέο, 

Μα δήηαγαλ παιάηηα, 

Μάηαηα, άλζξσπνη θαη ιανί ζε αλαδήηεζαλ. 

Ήηαλ ηπθινί,  

Καη δελ ζε γλψξηζαλ… 

Γλψξηζε ηνπο εζχ Αγάπε κνπ,  

Λεηψζε ηνλ πάγν απφ ηηο ςπρέο.  

Ρίμε ηα ιέπηα απφ ηα κάηηα  

Να δνπλ, Να αληηθξίζνπλ ην θάιινο, ηελ νκνξθηά  

Καη ην θσο νπ 

Καη λα δήζνπλ… 

Πέλπ Γηαλλόγθσλα, Θενιόγνο 

ΑΓΑΠΖ 

 

Μηα κέξα θσο ζην αηψλην ζθνηάδη 

Ζ βξνρή ζηελ μεξαζία 

Σν λέθηαξ ησλ ζλεηψλ 

Ζ αθνή ησλ θσθψλ 

Ζ ιαιηά ησλ κνπγθψλ 

Ζ φξαζε ησλ ηπθιψλ. 

Δίλαη ηα πάληα. 

 

Ζ αγαιιίαζε ηεο ςπρήο 

Ζ αθχπληζε ηεο θαξδηάο 

Σν θξπθφ, απάλεκν ιηκάλη ηνπ πλεχκαηνο. 

 

Δίλαη απηφ γηα ην νπνίν ράζεθαλ δσέο 

αιιά γελλήζεθαλ άιιεο ηφζεο 

 

Δίλαη ε αγάπε. 

Ζ αγλή, άδνιε θαη δπζεχξεηε  

ΑΓΑΠΖ 

 

Δίλαη ε κνλαδηθή θισζηή 

πνπ καο θξαηάεη δεκέλνπο 

κε ηε ιέμε άλζξσπνο. 

Ζ κφλε γξακκή πνπ καο δηαρσξίδεη  

απφ ηε ιέμε ηέξαο. 

 

Δίλαη ην ΠΑΝ! 

 

ΑΓΑΠΖ 

 

Νεθέιε Πεξήθαλνπ. Α΄Γπκλαζίνπ 
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Κνπκπί θνπκπί 

 

Ν’ αλνίμσ ην πάλσ θνπκπί απ’η’άζπξν ζνπ πνπθάκηζν, 

Γηα λα γελλήζεη ηα παηδηά ηεο ε επζχλε πνπ έρεη ε αγάπε; 

Παηδηά ηεο ζάιαζζαο, λ’αλνίμσ ην δεχηεξν, 

Γηα λα κπξίζσ ηε κεηαζηξνθή ηνπ αλέκνπ ζε αεξάθη ζαιαζζηλφ; 

Θαιαζζηλφ πνπιί, λ’αλνίμσ ην ηξίην, 

Γηα λα πεξπαηήζσ ζηα πεδία ησλ καρψλ ζνπ ζησπειή; 

ησπειά, λ’αλνίμσ ην ηέηαξην 

Γηα λ’αγγίμσ ην απνκεζήκεξν ζην ζηέξλν ζνπ; 

ηεξλή παξάθιεζε, λ’αλνίμσ ην πέκπην 

Να θηιήζσ ηηο ζηαγφλεο απφ ηελ θαινθαηξηλή βξνρνχια ηεο θαξδηάο ζνπ; 

Ζ θαξδηά κνπ πάεη λα ζπάζεη, λ’αλνίμσ ην έθην… 

Α… ηη βιέπσ! Μηα άγλσζηε ρψξα… 

 

Ξέληα Φαξξνύ, θαζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο 

ΣΑ ΡΟΓΗΝΑ ΛΟΓΗΑ 
 
Απ’ ην φλεηξν μππλάσ.                                                                                                                                  
Ήηαλ θάπνηε φια ηφζν φκνξθα.                                                                                                                         
Ο κπξσδάηνο αέξαο ησλ θφθθηλσλ ηξηαληάθπιισλ λα ζπλαληά ηα ζπαζκσδηθά,                                          
ηα ρείιε γεκάηα ιέμεηο, πνπ ηίπνηα δελ κπνξνχλ λα πνπλ,                                                                                
γηαηί ν αέξαο παίξλεη ηα ιφγηα ηνπο,                                                                                                                  
ηα απνπξνζαλαηνιίδεη θαη ηειηθά μερλάλε θαη απηά πνπ ήζειαλ λα πνπλ. 
 
Γηαηί δε ιέλε ηίπνηα;                                                                      
Ο αέξαο ηνχο πξνζδίδεη ην ρξψκα ηνπ ηξηαληάθπιινπ. 
Καηαθφθθηλα, πεηζηηθά,  
πάληα πινχζηα ζε ζπλαηζζήκαηα θαη πάληα άδεηα ζε  
ιφγηα. 
 
Ση ζα θεξδίζνπλ;                                                                                                                                    
Σα ρξφληα πνπ άθεζαλ λα θχγνπλ καδί κε ηε ιαρηάξα ή κηα αγάπε πνπ δελ ζα μαλαληψζνπλ. 
 
Έλα ηφμν ηξππάεη απηά ηα ρείιε,  
ην αίκα θαπηφ ηξέρεη ζηελ θαξδηά, φπσο ε ζθέςε κνπ ζε ζέλα.  
Ση είλαη ε αγάπε;                                                                                                                                 
Έλα ηξηαληάθπιιν πνπ κε θάζε πλνή ηνπ αλέκνπ ράλεη θη απφ έλα πέηαιν  
ή έλα ηαμίδη κε πξννξηζκφ ην άγλσζην;                                                                                                    
Ζ ζθέςε κνπ ρηελίδεη ηα κάηηα ζνπ θαη ηε ζέζε ηεο θαξδηάο παίξλεη ε άγθπξα, ε νπνία  
ζηεξηψλεη ζηε ζθέςε θαη ζηε κνξθή ζνπ. 

Αβληνπιάη ηληνξέια, ΓΔΛ Απιώλα 
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Τν Παηδί  
 
Έμα μικρό ποίημα εμός γομιού ή δαζκάλοσ προς έμα παιδί ποσ θέλει μα μάθει μα πεηά με ηα δικά 
ηοσ θηερά ... 
 
Έλα παηδί ρηππά ηα λενγέλλεηα θηεξά ηνπ 
 
Θέιεη λα πεηάμεη κα είλαη κηθξό αθόκα. 
 
Τνπ ιέω, «Έια λα ζε κάζω λα πεηάο» 
 
Τν παίξλω  αγθαιηά  θαη πεηάκε κε ηα δηθά κνπ θηεξά 
 
Τν θξαηώ ζθηρηά γηα λα κε πέζεη 
 
Τν πεγαίλω ζηε δωή θαη ηνπ δείρλω ηα βνπλά θαη ηηο ζάιαζζεο 
 
Τνπο αλζξώπνπο θαη ηα δώα 
 
Μνπ ιέεη ηόηε: «Πόηε ζα κάζω λα πεηάω θη εγώ;» 
 
Τνπ ιέω: «Έρεηο ρξόλν. Όηαλ κεγαιώζεηο» 
 
Μεγαιώλεη 
 
Σπλερίδω λα ην θξαηώ ζθηρηά 
 
Μεγαιώλεη θη άιιν 
 
Δπζθνιεύνκαη λα ην θνπβαιώ αιιά ζπλερίδω λα ηνπ δείρλω 
 
Τε δωή πνπ ήμεξα 
 
Μεγαιώλεη πνιύ 
 
Τν θαηεβάδω ζηε γε  
 
Τνπ ιέω : «Πέηα ηώξα» 
 
Χηππά ηα λενγέλλεηα θηεξά ηνπ 
 
Φηεξνπγίδεη. Πέθηεη 
 
Φηεξνπγίδεη. Πέθηεη 
 
Μαηωκέλν γπξλά θαη κνπ ιέεη: 
 
«Δάλεηζέ κνπ ηα θηεξά ζνπ γηα λα πεηάμω ζηε δωή πνπ δελ έδεζα…» 
 
Τν ζθίγγω ζηελ αγθαιηά κνπ θαη ην αθήλω 
 
Να θηεξνπγίδεη  
 
Να πέθηεη 
 
Να καηώλεη.  

Ξέληα Ψαξξνύ, θαζεγήηξηα Φπζηθήο Αγωγήο 
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Η ηζηνξία ηεο νκάδαο πνδνζθαίξνπ  
ηνπ Απιώλα 

 Ζ πξψηε πνδνζθαηξηθή νκάδα ζε επίπεδν ρσξηνχ - θη φρη γεηηνληάο -

δεκηνπξγήζεθε ην 1932-1933, ρσξίο λα παξνπζηάδεη ηίπνηα ην ηδηαίηεξν, πέξα 

απφ ηελ πξνζσπηθή επραξίζηεζε ησλ παηθηψλ. Λίγν αξγφηεξα θαη γχξσ ζηα 

1936-1938, ε νκάδα απέθηεζε θαιχηεξε νξγάλσζε, δηέζεηε δχν-ηξεηο κπά-

ιεο, θαλέιεο θιπ. Σελ θαιχηεξε φκσο πνδνζθαηξηθή νκάδα, πνπ θπξηαξρνχ-
ζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ηε θνβνχληαλ φια ηα γχξσ ρσξηά, ηελ απέθηε-

ζε ν Απιψλαο ηελ πεξίνδν 1947-1955. Ολνκαδφηαλ αξρηθά Αζιεηηθή Έλσζε 

Καθνζαιεζίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα Αζιεηηθή Έλσζε Απιώλα (ΑΔΚ) κε ηα ρξψ-

καηα ηεο ΑΔΚ.   

 Ζ πνδνζθαηξηθή νκάδα ηνπ ρσξηνύ ηελ πεξίνδν 1947-1955    

 Σν γήπεδν βξηζθφηαλ ζην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ ρσξηνχ. Ήηαλ θνβεξέο νη κά-

ρεο πνπ γηλφληνπζαλ ηδίσο κε ην Γεξαιί, ηνλ «Κεξαπλφ» ηεο Ληάηαλεο, ην ρεκαηάξη, ην Βαζχ θιπ. ε θάζε καηο φιν 

ην ρσξηφ ήηαλ εθεί θαη παξαθνινπζνχζε κε κεγάιν ελζνπζηαζκφ θαη θαλαηηζκφ.  

 Ζ νκάδα είρε ζπνπδαίνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ, αλ έπαηδαλ ζήκεξα, ζα είραλ αθήζεη επνρή ζην πνδφζθαηξν. Σξεηο 

ήηαλ νη κεγάινη κπαιαδφξνη, πνπ ηα νλφκαηά ηνπο είραλ γίλεη γλσζηά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή γχξσ ζην 1947-55. Ο 

έλαο ήηαλ ν  Νφηεο Κσλ. Μελάο, πιεζσξηθφο ραθ, πνπ ζπληφληδε φιε ηελ νκάδα, δελ έραλε ηελ κπάια απφ ηα πφδηα. 

Ήηαλ ν εγέηεο. Ο δεχηεξνο ήηαλ ν Γεκ. Θ. αθάινγινπ, έλα 10άξη πνπ ζα κπνξνχζε λα ζηαζεί ζηηο κεγάιεο αζελατ-

θέο νκάδεο ηεο επνρήο. Σερλίηεο, ηξνθνδφηεο, γθνιηδήο, ζπληνληζηήο, γεληθά απηφ πνπ ιέκε κπαιαδφξνο. Ο ηξίηνο 

ήηαλ ν Υξ. Φίζηεο. Ζ κεραλή ηεο νκάδαο. Δπηζεηηθφο ραθ, δελ θαηαιάβαηλε ηίπνηα. Αιψληδε ην γήπεδν. Γπλαηφο, 

ζθιεξφο καρεηήο. Ήηαλ αδχλαηνλ λα ηνπ πάξεη ηε κπάια ν αληίπαινο, ην ζεσξνχζε πξνζβνιή.                     

Πξάζηλα Πνπιηά: Μία δεύηεξε πνδνζθαηξηθή νκάδα  

 Καηά ηελ πεξίνδν 1949-52 δεκηνπξγήζεθε θαη κηα δεχηεξε νκάδα, ηα Πξάζηλα Πνπιηά, κε πξάζηλεο θαλέιεο. Ζ νκά-

δα δεκηνπξγήζεθε κάιινλ απφ πξνζσπηθέο πνδνζθαηξηθέο αληηδειίεο. Γελ δηαηεξήζεθε φκσο γηα πνιχ, γηαηί ην ρσξηφ 

δελ ρσξνχζε θαη ηελ ΑΔΚ θαη ηα Πξάζηλα Πνπιηά.     

Αζιεηηθή Οκάδα Απιώλα: Ζ λέα νκάδα  

 Σν 1958 ηδξχζεθε λέα πνδνζθαηξηθή νκάδα, ε Αζιεηηθή Οκάδα 

Απιψλα (Α.Ο.Α.). Μεηά απφ κία δηαθνπή, ε νκάδα μεθίλεζε ην 

1969 λα παίξλεη κέξνο ζην πξσηάζιεκα ηεο Δ.Π.. Αζελψλ ζηε 

Γ΄ Δζληθή. Πξφεδξνο  ήηαλ ν Υξ. Ληάθνπξεο θαη θχξηνο ζηφρνο 

ήηαλ ε επαλίδξπζε ηεο νκάδαο ζε εκηεπαγγεικαηηθφ επίπεδν.  Ζ 

νκάδα άλζηζε ιφγσ ησλ ηαιέλησλ ηνπ ρσξηνχ.Σελ πεξίνδν 1985
-1988 ζςμμεηείσε ζηην Α΄ Δ.Π.Σ. Αθηνών και ηο 2005-2007 

ζηελ Δ.Π.. Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Σν αλψηεξν ζεκείν πνπ 

έθηαζε ήηαλ ε Α΄ θαηεγνξία Αηηηθήο. Καηέθηεζε κάιηζηα δχν 

ηίηινπο ππεξπξσηαζιεηή ην 1981-1982 ζηελ Δ.Π.. Αζελψλ θαη 

ην 2000-2001 γηα ηελ θαιχηεξε επίζεζε ζε ηειηθφ. Γηα έλα δηά-

ζηεκα ε εκθάληζε ηεο νκάδαο ήηαλ βπζζηλί – άζπξν, φπσο ήηαλ 

ηα ρξψκαηα ηνπ Άγηαμ.  

 πσο καο είπε ν θ. Ζξαθιήο Παπαζενδψξνπ, κέινο ηνπ Γ ηνπ 

πιιφγνπ θαη ηζηνξηθφ  ζηέιερνο, νη παίρηεο πνπ μερψξηζαλ ζηελ ηζηνξία ηεο ήηαλ νη Γ. Μαγγίλαο, ν νπνίνο είρε παί-

μεη θαη ζηελ Α΄ Δζληθή ζηνλ Λεβαδεηαθφ θαη ηνλ Ησληθφ, ν Α. Πνηακηάλνο, πνπ έπαημε ζηε Β’ Δζληθή ζηελ νκάδα ηεο 

Καιιηζέαο, ν Κ. Σξηαληαθχιινπ, ν Ληάθνπξεο πνπ έπαημε ζηελ ΑΔΚ, ελψ πξψηνο ζθφξεξ ήηαλ ν Γηάλλεο Φίζηεο. 

Μεγάιε ηζηνξία είρε θαη ν Λάκπξνο Ληάθνπξεο, καζεκαηηθφο ζην Λχθεην ηνπ Απιψλα. Καη φια απηά γίλνληαλ αθηιν-

θεξδψο, γηα ηε θαλέια. Ο Κψζηαο Νηθνιαΐδεο ππήξμε ν πην ζπνπδαίνο πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο, πνπ είρε δηαθξηζεί σο 

ραθ, είρε κάιηζηα παίμεη θαη ζην Champions League.  

 Σα καηο πνπ μερψξηζαλ ζηελ ηζηνξία ηεο νκάδαο ήηαλ ε λίθε επί ηνπ «Κεξακεηθνχ» ην 1983 αιιά θαη ε ήηηα απφ ηνλ 

«Γέξαθα» ην 1998. ηελ πεξίνδν 1970-1971 ε νκάδα έθεξε δχν μέλνπο αζιεηέο απφ ηελ Οπγθάληα, ηνλ Νηφκπν θαη 

ηνλ Νίηζε, πνπ θνηηνχζαλ ζηε ρνιή Αεξνπνξίαο θαη ήξζαλ ζηελ νκάδα κέζσ Απισληηψλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Σν γή-

πεδν, ζην νπνίν παίδεη θαη ζήκεξα ε νκάδα, θαηαζθεπάζηεθε ην 1968-1969 κε ρνξεγία ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ζηξαηνπέ-

δνπ Απιψλα. Αξρηθά είρε ρψκα θαη ρσξεηηθφηεηα 800 αηφκσλ. Σν 2004 ην γήπεδν απέθηεζε ηε κνξθή πνπ έρεη κέρξη 

ζήκεξα. 

Μ. Λέθθαο, Κ. Ληάθνπξεο, Μ. Μνπξαηάη, Π. ηδέξεο, Γ. ηξνπκπνύιεο, Γ. Σδηξίλεο (Γ3) 
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 Φέηνο ζην ζρνιείν καο πξαγκαηνπνηήζακε κηα ζεηξά από εθδειώζεηο, επηζθέςεηο, δξαζηεξηόηεηεο, πε-

ξηβαιινληηθά θαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, γηα λα πξνζθέξνπκε πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο γηα επράξηζηε 

κάζεζε, γηα αλάπηπμε δεκηνπξγηθόηεηαο, γηα ζύζθημε ζρέζεσλ, γηα ςπραγσγία. Σα πεξηζζόηεξα πνιηηη-

ζηηθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα πινπνηήζεθαλ από νκάδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ζηαζεξή βάζε, 

θηλεηνπνηνύλ κεγάιν αξηζκό καζεηώλ θαη νξγαλώλνπλ δξάζεηο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο καζεηέο όινπ 

ηνπ ζρνιείνπ.  

Οκάδα ύγρξνλνπ Υνξνύ 

Α. Υνξνζέαηξν κε ηίηιν: «Σν δξηκύ ςύρνο ησλ ρσξηζκώλ».  

 πκκεηείραλ καζεηέο ηνπ Λπθείνπ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ Απ-

ιψλα ζε ζθελνζεζία-ρνξνγξαθία ηεο θ. Ξέληαο Φαξξνχ, 

θαζεγήηξηαο Φπζηθήο Αγσγήο. Ζ ρνξνγξαθία, δηάξθεηαο 25΄ 

πεξίπνπ, εληάρζεθε ζηελ παξάζηαζε «Κάπνηε ζηε Μηθξαζί-

α – Έλα νδνηπνξηθφ ζηηο καησκέλεο κλήκεο» θαη παξνπζηά-

ζηεθε ζε πξσηλέο θαη απνγεπκαηηλέο εθδειψζεηο. 

Υέξηα πνπ θνιπκπνχλ απεγλσζκέλα. Μάηηα γεκάηα αθξφ 
θαη δάθξπα. Ολφκαηα αγαπεκέλσλ. Παγσληά. Κνιπκπνχλ κε 

αγσλία θαη ςάρλνπλ γηα ζπκκάρνπο αιιά κέζα ζε ιίγεο ψξεο 

νη θίινη γίλαλε ερζξνί θη νη δσληαλνί λεθξνί. 

Κη εθείλν… Δθείλν ην φκνξθν δέλδξν θαηακεζήο ζηε ζά-
ιαζζα. Μ΄φιε ηελ ηζηνξία γξακκέλε ζηνλ θνξκφ ηνπ. ηέθε-

ηαη αλάκεζα ζηηο δπν ζηεξηέο, κε ηηο δπν ξίδεο ηνπ λα θηά-

λνπλ ζηε ρψξα ηνπ θαη ηηο άιιεο δπν ζηε δηθή ηεο. Αηψλεο 

ηψξα κεηαθξάδεη ηε γιψζζα ηνπ βπζνχ, φκσο, ιίγνη είλαη 

απηνί πνπ αθνχλε. Οη πην πνιινί είλαη ηφζν ζίγνπξνη πσο ζα 

θηάζνπλ ζηνλ ήιην γξήγνξα! κσο, ηψξα ηξέρνπλ κέζ΄ ζηνλ ππθλφ θαπλφ κε κάηηα βνπξθσκέλα θαη πέθηνπλ μεξηδσ-

κέλνη ζηα παγσκέλα λεξά. Σα πφδηα ηνπο… Οη ξίδεο ηνπο ζπαζκέλεο. Ενπλ, πέζαλαλ; Σνπο είρε δεη ην δέλδξν ηε ζηηγκή 

πνπ ην ρέξη ηνπ άθελε ην δηθφ ηεο … Φψλαδε η΄φλνκά ηεο θη εθείλε ην δηθφ ηνπ κέζα ζηε θσηηά θαη ηνλ βαζχ πφλν. 

Γχξσ ηνπ νη λεθξνί ηνπ… Γηα πνηφλ ρακφ λα θιάςεη; Έραζε ηα πάληα κέζα ζε κηα ζηηγκή… ρη, φκσο θαη ηελ αγαπε-

κέλε ηνπ… Γελ ην ρσξνχζε ν λνπο ηνπ… Έπξεπε λα δήζεη, λα ηε βξεη. Ο Έξσηαο ηνπ δίλεη δχλακε λα παιέςεη… Να 

ηε ζπλαληήζεη εθεί ζηνλ ήιην ηνπο… Κνιπκπά αξγά. Αλεβαίλεη. Πέθηεη. Κνιπκπά. Κάζε ζηαγφλα λεξνχ είλαη θαη κηα 

καραηξηά… Να θηάζεη… Να θηάζεη… κσο, ηα ρέξηα ησλ θίισλ ηνλ ζπξψρλνπλ κέζα ζη΄αγξηεκέλα θχκαηα… Θα ηε 
βξεη ή ζα ραζεί ζην βπζφ; Να κελ θεξδίζνπλ νη πκπιεγάδεο… Να κελ θεξδίζνπλ… Καη ην ρξπζφκαιιν δέξαο ηνπ… 

Ο ζεζαπξφο ηνπ… Δθείλε… Δθείλε ήηαλ ν ζεζαπξφο ηνπ! Έπξεπε λ΄αληέμεη λα θηάζεη ζηελ άιιε παηξίδα, ζηελ απέ-

λαληη φρζε...  

Β. Υνξνζέαηξν κε ηίηιν: «Σεο παηδηθήο αζσόηεηαο ηα ζνθά ρέξηα» 

 Ζ ρνξνγξαθία παξνπζηάζηεθε ζην πιαίζην ηεο εθδήισζεο «Κάπνπ ππάξρεη ε αγάπε κνπ …». πκκεηείραλ καζεηέο 

ηνπ Γεκνηηθνχ,  Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Απιψλα ζε ζθελνζεζία ηεο θ. Ξέληαο Φαξξνχ, θαζεγήηξηαο Φπζηθήο Αγσγήο. 

  Έλα ρνξνζέαηξν κε ζέκα ηε ζαγελεπηηθή επίδξαζε ηνπ ζψκαηνο κέζα ζε κηα ζρέζε θαη πψο απηή κπνξεί λα νδεγήζεη 
ζηε ζχγθξνπζε, ζε πάγσκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζε αδηέμνδν, πξάγκα πνπ νδεγεί ηηο ζρέζεηο καθξηά απφ κηα δεζηή, 

ηξπθεξή πξνζέγγηζε αγάπεο. Σν ζψκα εδψ δελ είλαη κφλν ην θπζηθφ καο ζψκα, αιιά ζπκβνιίδεη νηηδήπνηε απηφ, θπζη-

θφ, εμσηεξηθφ πνπ κπνξεί λα γνεηεχζεη ηα κάηηα καο θαη καο νδεγεί ζην λα ζέινπκε λα θαηαθηήζνπκε ην αληη-θείκελν 

αληί λα δήζνπκε καδί ηνπ δεκηνπξγψληαο έλα λέν δηθφ καο δξφκν πξνο ηελ αγάπε. 
  Ζ ιχζε πνπ πξνηείλνπκε δίλεηαη απφ εθείλν πνπ ράλεηαη φηαλ ε γνεηεία θεξδίδεη θαη είλαη: ε παηδηθή αζσφηεηα κέζα 

καο, πνπ γειά, πνπ παίδεη, πνπ εξσηεχεηαη, πνπ ρνξεχεη. 
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Γ. Γεκηνπξγία νκάδαο ΜΟB  Λπθείνπ θαη Γπκλαζίνπ Απιώλα θαη παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο ηνπο κε ζέκα ηελ 

Παηδεία ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ ζηε γηνξηή ησλ ινπινπδηώλ πνπ νξγαλώζεθε από 

ηνλ ύιινγν «άιεζη». θελνζεζία: Ξέληα Φαξξνύ, θαζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο, θαη Αξγπξώ Βώβνπ, καζήηξη-

α Γ΄ Λπθείνπ. 

  Σν ΜΟΒ  είλαη κηα κνξθή αληίζηαζεο  απέλαληη ζηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο θαη έρεη ζαλ ζηφρν ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ πάλσ ζηα θιέγνληα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ φινπο καο. Δίλαη ρν-

ξφο, κηθξήο δηάξθεηαο πνπ κπνξεί λα γίλεη νπνπδήπνηε, μαθληθά, ζε πιαηείεο, αεξνδξφκηα, παξαιίεο, ζηνλ δξφκν θαη 

πξνηείλεη ιχζεηο δηακέζνπ κηαο δνκεκέλεο θίλεζεο. 

  Σν ζέκα ηνπ δηθνχ καο MOB είλαη ε Παηδεία, πνπ θπθινθνξεί κε θνπξέιηα ζε κηα επνρή κεγάιεο ηαρχηεηαο θαη ππεξ-

βνιηθή πιεξνθφξεζε πνπ καο νδεγνχλ ζην λα δηεθπεξαηψλνπκε αληί λα ζπλδεφκαζηε κε φ,ηη δηαδξακαηίδεηαη. 

  Ζ ιχζε πνπ πξνηείλνπκε είλαη «ν ρηύπνο ηεο θαξδηάο» πνπ καο δίλεη δύλακε λα δνύκε, λα δεκηνπξγνύκε θαη λα 

αμηνπνηνύκε ό,ηη έρνπκε. 

ΣΟ MOB ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ ΞΑΦΝΗΚΖ ΓΟΜΖ  ΜΔΑ ΣΟ ΑΤΝΣΑΚΣΟ ΠΛΖΘΟ. 

Θεαηξηθή Οκάδα 
  Φέηνο κε ηελ θαζεγήηξηά καο ησλ Θξεζθεπηηθψλ θ. Πέλλπ Γηαλλφγθσλα δεκηνπξγήζακε κηα ζεαηξηθή νκάδα. Απηή 

απνηεινχληαλ απφ ηνπο:  Σ. Αλαγλσζηφπνπιν, Α. Απνζηνιφπνπιν, Ξ. Αξκέλε, Θ. Γθίθα, Μ. Κνιηκάηζε, Κ. Ληάθνπξε, 

Γ. Λέσλ, Μ. Μνπξαηάη, Α. Ρνχζζνπ, Μ. Σζαθαιίδνπ. Δπεμεξγαζηήθακε ην έξγν ηνπ Γ. Φαζά «Φνλ Γεκεηξάθεο», κία 

θσκσδία κε πξσηαγσληζηή έλαλ νηθνγελεηάξρε πνπ πίζηεςε φηη κε ηελ επθαηξία ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο ζα θαηαθέξεη 

λα αλειηρζεί ζηελ εμνπζία, πξάγκα πνπ ηνπ αξληφηαλ ε ειεχζεξε ειιεληθή θνηλσλία. 

  πγθεληξσλφκαζηαλ θάζε Κπξηαθή απφγεπκα, βιέπακε βίληεν θαη ζπδεηνχζακε αλαθαιχπηνληαο ηηο βαζχηεξεο 

έλλνηεο ηνπ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα μεθηλήζακε ηηο πξφβεο, ζηηο νπνίεο θάζε θνξά πεξλνχζακε επράξηζηα σο … μεθαξδη-

ζηηθά, θαζψο δνπιεχακε κηα θσκσδία! Οη ζρέζεηο κεηαμχ καο αιιά θαη κε ηε ππεχζπλή καο ήηαλ άξηζηεο. Έηζη κπνξέ-

ζακε λα νινθιεξψζνπκε σο έλα βαζκφ ην έξγν. Πέξα απφ ηα επράξηζηα, κάζακε φηη ζηελ ηζηνξία ηα γεγνλφηα επαλα-

ιακβάλνληαη. Αθφκα κάζακε φηη άλζξσπνη πνπ δηςνχλ γηα εμνπζία είλαη έηνηκνη λα μεπνπιήζνπλ κέρξη θαη ηελ ίδηα 

ηνπο ηελ νηθνγέλεηα, ηηο πξνζσπηθέο αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηνπο. Καη φηη ε δεηιία θαη ν θφβνο νδεγνχλ ζηελ ππνηαγή. 

Από ηελ Θεαηξηθή Οκάδα  

Οκάδα Βηβιηνζήθεο: «Μ’ έλα ζηίρν ηαμηδεύσ» 

 Φέηνο ε νκάδα καο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 30 καζεηέο, κε ππεχζπλεο θαζε-

γήηξηεο ηηο θ. Νάληηα Σζελέ θαη Άλλπ Κέθε, θαηαπηάζηεθε κε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο: 

 ηηο εβδνκαδηαίεο καο ζπλαληήζεηο αζρνιεζήθακε κε ηελ νξγάλσζε θαη ηαμηλφκεζε 

ησλ βηβιίσλ ηεο Βηβιηνζήθε, θαζψο θαη κε ηνλ δαλεηζκφ ησλ βηβιίσλ.  

 Ζ νκάδα καο  βνήζεζε ζηελ νξγάλσζε ηεο εθδήισζεο «Κάπνηε ζηε Μηθξαζία  – Έλα 

νδνηπνξηθφ ζηηο Μαησκέλεο Μλήκεο».   

 Δίρακε ηελ επθαηξία λα επηζθεθηνχκε ην Ίδξπκα Λαζθαξίδε γηα λα γλσξίζνπκε ηνλ 

ζπγγξαθέα Μάλν Κνληνιέσλ θαη λα ζπδεηήζνπκε καδί ηνπ. 

 Καη βέβαηα απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο αξρίζακε λα ζπδεηάκε γηα ηε θεηηλή καο βξαδηά 

πνίεζεο, ρνξνχ, κνπζηθήο θαη εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο. Αθνχ ζπδεηήζακε δηάθνξεο 

πξνηάζεηο, επηιέμακε σο ζέκα ηελ Αγάπε. «Κάπνπ ππάξρεη ε αγάπε κνπ» ήηαλ ν ηίηινο 

ηεο εθδήισζήο καο, πνπ παξνπζηάζηεθε ην βξάδπ ηεο 7εο Απξηιίνπ θαη ζηελ πξσηλή 

γηνξηή ηνπ ζρνιείνπ καο γηα ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.  

Από ηελ Οκάδα Βηβιηνζήθεο 

Οη καζεηέο καο γξάθνπλ ινγνηερλία! 

 Σν ζρνιείν καο έρεη παξάδνζε ζηε ινγνηερλία. Δδψ θαη ρξφληα, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηέο καο ζπκκεηέρνπλ αλειιη-

πψο ζην δίθηπν «Λνγνηερληθφ Δξγαζηήξην: Οη καζεηέο γξάθνπλ!», πνπ πεξηιακβάλεη ζρνιεία απφ νιφθιεξε ηελ Αλα-

ηνιηθή Αηηηθή. Κάζε ρξφλν κηα νκάδα απφ καζεηέο καο, αθνχ κπεζνχλ ζηα… κπζηηθά ηεο ινγνηερλίαο, παξνπζηάδνπλ 

έξγα ηνπο, πνηήκαηα, πεδά ή ζεαηξηθά. Έηζη θαη θέηνο ην ζρνιείν καο ζπκκεηείρε ζην δίθηπν απηφ κε ππεχζπλνπο θαζε-

γεηέο ηελ θ. Νάληηα Σζελέ γηα ην Γπκλάζην θαη ηνλ θ. Θενδφζε Κνληάθε γηα ην Λχθεην. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο ζρνιηθήο ρξνληάο νξγαλψζακε θνηλφ ινγνηερληθφ εξγαζηήξην γηα ην Γπκλάζην θαη ην 

Λχθεην, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θνπ Κνληάθε. ηηο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο καο δηαβάζακε απνζπάζκαηα απφ έξγα ζε-

καληηθψλ ζπγγξαθέσλ θαη ζπδεηήζακε γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο θαηαθέξλνπλ λα γνεηεχνπλ εκάο ηνπο αλα-

γλψζηεο. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηέο καο μεθίλεζαλ λα απνηππψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζθέςεηο θαη ηα ζπ-

λαηζζήκαηά ηνπο κέζσ ηεο ινγνηερλίαο, λα γξάθνπλ δειαδή… ηα δηθά ηνπο έξγα. ην ηέινο ηεο ρξνληάο ππέβαιαλ ζην 

δηαγσληζηηθφ κέξνο ηα έξγα ηνπο: απφ ην Γπκλάζην ε Βαζηιηθή ηθλαίνπ (πνίεκα) θαη απφ ην Λχθεην ε ηληνξέια Αβ-

ληνπιάη (πνίεκα) θαη ε Μαηίλα Μεηξάθε-Κσλζηαληίλνπ (πεδφ). Σνπο επρφκαζηε νιφςπρα Καιή Δπηηπρία! 

Θενδόζεο Κνληάθεο, θηιόινγνο ΓΔΛ Απιώλα 
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Οκάδα Δθεκεξίδαο θαη Ηζηνζειίδαο 

 Σε ρξνληά απηή νη καζεηέο ηεο νκάδαο, κε ππεχζπλνπο θαζεγεηέο ηνπο θ.: Νάληηα Σζε-

λέ, Νίθν Σειηγάδα θαη Άλλπ Κέθε δνπιέςακε γηα ηελ έθδνζε ηνπ θαζηεξσκέλνπ εηήζηνπ 

θχιινπ ηεο εθεκεξίδαο καο «νβαξφηεο Μεδέλ», ζπλερίδνληαο ηελ παξάδνζε. πκκε-

ηείρακε επίζεο ζηελ εθεκεξίδα πνπ εθδφζεθε απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Χξσπνχ πνπ πεξηιάκβαλε πιηθφ απφ φια ηα ζρνιεία ηνπ δήκνπ 

καο. Δπηπιένλ αζρνιεζήθακε, γηα πξψηε θνξά θέηνο, θαη κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιεί-

νπ. Αλαιάβακε ηελ ελφηεηα Μελνιόγην ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη κε θείκελα θαη εηθφ-

λεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ καο ζε κεληαία βάζε. Αλαιάβακε επίζεο λα ελεκε-
ξψζνπκε θαη άιιεο ελφηεηεο ηεο ηζηνζειίδαο, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε παξνπζίαζε 

ηνπ ζρνιείνπ καο, αιιά θαη λα ηξνθνδνηνχκε ηελ ηζηνζειίδα κε εξγαζίεο καζεηψλ. 

Από ηελ Οκάδα Δθεκεξίδαο & Ηζηνζειίδαο 

Γηα κηα καζεηεία ζηνλ ζαπκαζηό θόζκν ησλ Μαζεκαηηθώλ 

  Ο θαζέλαο απφ εκάο αξθεί λα γλσξίδεη ζηνηρεηψδε καζεκαηηθά, ψζηε λα απνιακβάλεη 

ηε ιχζε θαη ηεο πιένλ ζηεξεφηππεο άζθεζεο. ινη ζπκφκαζηε απηφ ην ζπλαίζζεκα 

απφ ηα καζεηηθά καο ρξφληα. ηαλ κάιηζηα ε απφδεημε είλαη θνκςή θαη ην πξφβιεκα 

«σξαίν», ληψζνπκε ηελ ίδηα αηζζεηηθή απφιαπζε φζε θαη κε ην δηάβαζκα ελφο πνηήκα-

ηνο.  

 Σα καζεκαηηθά ππάξρνπλ γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ θαληαζηηθνχ 

θφζκνπ. Υσξίο ηα καζεκαηηθά, ηα φλεηξα θαη ε θαληαζία ζα ήηαλ ζην θελφ. Τπάξρνπλ 

απνδείμεηο ηχπσλ πνπ κνηάδνπλ κε θνκςνηερλήκαηα. ηνλ γλψζηε ησλ καζεκαηηθψλ 

αζθνχλ απεξηφξηζηε γνεηεία, φπσο έλα πνίεκα ηνπ νισκνχ.  

 κσο ε καζεηεία είλαη απαξαίηεηε γηα λα εηζέιζεη θαλείο ζην ζαπκαζηφ θφζκν ησλ 

καζεκαηηθψλ. ζν καζεηεχεηο, αληηιακβάλεζαη φηη ην ράζκα κεηαμχ καζεκαηηθψλ θαη 

πνίεζεο κηθξαίλεη. Σφζν ν πνηεηήο φζν θαη ν καζεκαηηθφο (πνηεηήο ινγηθψλ ηδεψλ) 

πξέπεη λα δνπιέςνπλ πνιχ θάλνληαο ηα γφλαηα ηνπο ηξαπέδη ζαλ λα’ ηαλ λα θηηάμνπλ 

ηνλ νπξαλφ έλαζηξν φπσο ιέεη θαη ν Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο. Πξέπεη λα δηαζέηνπλ γλψ-

ζε, δηαίζζεζε, θαληαζία, δεκηνπξγηθφηεηα, κπαιφ θαη ςπρή.  

  Έηζη θαη εκείο θέηνο ζην ζρνιείν καο πξνζπαζήζακε λα δηδάμνπκε ηα καζεκαηηθά κε 

αγάπε. Οη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ ζε απηή καο ηελ πξνζπάζεηα. Μεηαμχ ησλ άιισλ, 

ζπκκεηείρακε ζε δηαγσληζκνχο ηεο καζεκαηηθήο εηαηξείαο, πήξακε δηαθξίζεηο θαη ζπ-

λερίζακε. Γηνξγαλψζακε εμεηάζεηο πξνζνκνίσζεο κέζα ζην ζρνιείν γηα ηνπο καζεηέο 

ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, ζηνπο νπνίνπο νη καζεηέο ζπκκεηείραλ επράξηζηα, θαη κάιηζηα 12 
αξίζηεπζαλ. Παξαζέηνπκε ηα νλφκαηα ηνπο: Η. Απνζηνιφπνπινο, Η. Λέθθα, Μ. Λέθθαο, 

Γ. Μαξνχιε, Μ. Μνπξαηάη, . Πάληνο, Β. ηθλαίνπ, Ξ. Αξκέλε, Γ. Γήκα, Δ. Εαξνγθί-

θα, . Μπάθν.  ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο πνπ αξίζηεπζαλ δηαγσλίζηεθαλ πάιη θαη δηα-

θξίζεθαλ 3, νη νπνίνη θαη βξαβεχηεθαλ. Οη καζεηέο απηνί ήηαλ νη εμήο:  
1ν βξαβείν: Μάξηνο Λέθθαο                                                                                                                                                   

2ν βξαβείν: Ησάλλα Λέθθα                                                                                                                                                    

3ν βξαβείν: Βαζηιηθή ηθλαίνπ  

  ηαλ ε επαηζζεζία, ε θηινπνλία θαη ε ινγηθή ζπκπνξεπζνχλ, ηφηε ε πνίεζε θαη ηα 

καζεκαηηθά βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπκε ηνλ θφζκν θαη ε εηθφλα ηνπ θφζκνπ νκνξθαί-

λεη. 

 Κιείλνπκε κε έλα πνίεκα ηνπ Νηθεθφξνπ Βξεηηάθνπ: 

 
Υσξὶο ηὴ καζεκαηηθὴ ηάμε, δὲλ ζηέθεη 

ηίπνηε: Οὔηε νὐξαλὸο ἔλαζηξνο, 

νὔηε ξφδν. Πξνπαληὸο ἕλα πνίεκα. 

Κη εὐηπρῶο ὅηη κ᾿ ἔθαλε ἡ κνῖξα κνπ 

γλψζηε ηῶλ κνπζηθῶλ ἀξηζκῶλ, 

ὅηη θξέκαζε κίαλ ἀρηίλα ἐπὶ πιένλ 

ηὸ ἄζηξν ηῆο ἡκέξαο ζηὴλ ὅξαζή κνπ 

θαὶ θάλνληαο ηὰ γφλαηά κνπ ηξαπέδη 

ἐξγάδνκαη, ὡο λά ῾ηαλ λὰ θηηάμσ 

ἕλαλ ἔλαζηξν νὐξαλφ, ἢ ἕλα ξφδν. 

 

Παλνπζνπνύινπ Αγγειηθή, καζεκαηηθόο 
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Ζ ηζηνξία κέζα καο, ε ηζηνξία γύξσ καο, ε ηζηνξία παληνύ 

 Σε θεηηλή ρξνληά εληαρζήθακε ζην πξφγξακκα ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ (ΗΜΔ) «Klick ζηελ … ηζηνξία», 

κε βαζηθνχο ζθνπνχο λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο φηη ε ηζηνξία δε βξίζθεηαη κφλν κέζα ζηα βηβιία, αιιά φηη είλαη κέζα 

ηνπο, φηη είλαη γχξσ ηνπο, φηη είλαη παληνχ. Δπίζεο λα γλσξίζνπλ θαη άιιεο φςεηο ηεο ηζηνξίαο, αιιά θαη λα θαιιηεξγε-

ζνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο. Γεκηνπξγήζεθαλ, ινηπφλ, νκάδεο απφ καζεηέο ηεο Β΄ θαη Γ΄ 
Γπκλαζίνπ πνπ αθνχ δνχιεςαλ έλα ζέκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξία ηνπ Απιψλα, δεκηνχξγεζαλ κία ζχλζεζε γηα λα 

αλαξηεζεί ζε εηδηθή πιαηθφξκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Η.Μ.Δ.     

Αλαδεηώληαο κλεκεία ηνπ παξειζόληνο ζηηο παξπθέο ηεο Πάξλεζαο 

 Μηα νκάδα καζεηψλ ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ, κε ππεχζπλε ηελ θ. Α. Κέθε, αζρνιήζεθε κε ηηο αξραηφηεηεο πνπ βξίζθνληαη 

ζηνλ Δζληθφ Γξπκφ ηεο Πάξλεζαο θνληά ζηνλ Απιψλα. Με ηε ζπλεξγαζία ηνπ παηέξα ηεο ζπκκαζήηξηάο καο Υ. Βια-

ράθε θαη ηελ πξφζπκε ζπκκεηνρή καζεηψλ θαη γνλέσλ νξγαλψζακε κηα εθδξνκή γηα λα αλαθαιχςνπκε ηνλ Πχξγν ηνπ 
Λνηκηθνχ πνπ βξίζθεηαη γεσγξαθηθά πίζσ απφ ηελ Μηθξή θαη ηελ Μεγάιε Αξκεληά. Φσηνγξαθίζακε, ηξαβήμακε βί-

ληεν ηε δηαδξνκή θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ Πχξγνπ, αλαδεηήζακε πιεξνθνξίεο γηα ηηο αξραηφηεηεο πνπ ζψδνληαη ζηελ 

Πάξλεζα, θαη εηδηθφηεξα γηα ηνλ Πχξγν ηνπ Λνηκηθνχ, γξάςακε θείκελα θαη δηακνξθψζακε ηελ εξγαζία πνπ ζα παξνπ-

ζηάζνπκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΗΜΔ.  

Ο ηζηνξηθόο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο Επγνκαιά ζηνλ Απιώλα 

Ήηαλ κηα σξαία εκπεηξία ε κηθξή, έζησ, πεξηδηάβαζε 

ζηνπο δξφκνπο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. Μαο δφζεθε ε 

επθαηξία λα γλσξίζνπκε πξάγκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ηφπν καο. Ζ δηθή καο νκάδα ηεο Β’ Γπκλαζίνπ, κε π-

πεχζπλν ηνλ θ. . Λψιε,  αζρνιήζεθε κε ηελ νηθνγέλεη-

α Επγνκαιά, πνπ άθεζε ηε ζθξαγίδα ηεο ζηελ πεξηνρή 
καο. Ζ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο έγηλε κε έλα ζχληνκν 

αθηέξσκα ζηελ νηθνγέλεηα. Δπίζεο εηνηκάζακε έλα 

βίληεν πνπ πεξηιακβάλεη ηφπνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νηθνγέλεηα, φπσο ην ζπίηη φπνπ έδεζαλ θαη ηψξα είλαη 

κνπζείν, ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ θαη ην Γε-

κνηηθφ ζρνιείν, πνπ ρηίζηεθαλ απφ απηνχο, θαη ηελ 

πιαηεία ηνπ Απιψλα φπνπ βξίζθνληαη νη πξνηνκέο ηνπο.  

         Μάρε ηεο Πύιαο 

 Μηα νκάδα καζεηξηψλ απφ ην Γ3 αξρηθά δηαιέμακε ην ζέκα καο, ηε κάρε ηεο Πχιαο, ε νπνία έιαβε ρψξα ζηνλ Απιψ-

λα κεηά ηε ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαηά ηελ απνρψξεζε ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ πεξηνρή. 
Γνπιέςακε ζθιεξά, κε θέθη, ζην ζρνιείν θαη ην ζπίηη θαη θαηαθέξακε λα νινθιεξψζνπκε ηελ εξγαζία καο εγθαίξσο, 

κε ηε βνήζεηα ηεο ππεχζπλεο θ. Π. Γηαλλφγθσλα. Αλαδεηήζακε πιεξνθνξίεο ζε βηβιία, εθεκεξίδεο θαη ηζηνζειίδεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα γξάςακε κία παξνπζίαζε ηνπ γεγνλφηνο κε ην νπνίν αζρνιεζήθακε. Δπηζθεθηήθακε ηνλ ηφπν ηεο κάρεο 

θαη βγάιακε θσηνγξαθίεο. Δπίζεο, πήξακε ζπλέληεπμε απφ έλαλ απηφπηε κάξηπξα. Μέζα απφ ηε εξγαζία καο αλαδεί-

ρηεθαλ θαη θαηαγξάθηεθαλ λέεο πιεξνθνξίεο.  

Ζ ηζηνξία ηεο νκάδαο πνδνζθαίξνπ ηνπ Απιώλα  

 Μηα νκάδα καζεηψλ ηνπ Γ3, κε ηε βνήζεηα ηεο θ. Π. Γηαλλφγθσλα, ζπγθεληξψζακε κεηά απφ επίπνλε έξεπλα θαη αλα-

δήηεζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνδνζθαηξηθή νκάδα ηνπ Απιψλα Αηηηθήο. Αξρηθά, βξήθακε απφ γλσζηνχο θαη θίινπο 

πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθίεο ζρεηηθά κε ηνλ αζιεηηθφ ζχιινγν. ηε ζπλέρεηα, πήξακε ζπλέληεπμε απφ έλα ηδξπηηθφ 

ζηέιερνο ηνπ Αζιεηηθνχ Οκίινπ Απιψλα. Δθείλνο καο έδσζε ζπάληα θαη ρξήζηκα ζηνηρεία πνπ καο βνήζεζαλ λα ζπ-

κπιεξψζακε ηελ εξγαζία. Πξνζζέζακε θσηνγξαθίεο θαη νινθιεξψζακε ηελ ηειηθή ζχλζεζε ηεο εξγαζίαο καο. 

Μνπζείν Επγνκαιά 

 Ζ νκάδα καο, πνπ απνηειείηαη απφ καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ κε ππεχζπλε ηελ θ. Ν. Σζελέ, αζρνιήζεθε κε ην Μνπ-
ζείν Επγνκαιά. Αλαδεηήζακε πιεξνθνξίεο, ην επηζθεθηήθακε θαη μελαγεζήθακε απφ ηε δηεπζχληξηα ηνπ Γεκνηηθνχ 

Απιψλα θαη Πξφεδξν ηνπ κνπζείνπ θ. Έθε Κξέκνπ.  ηε ζπλέρεηα γξάςακε θείκελα κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη εηνη-

κάζακε έλα βίληεν ζην νπνίν παξνπζηάδνπκε ηηο δηθέο καο εληππψζεηο απφ ην κνπζείν. Δπίζεο ελεκεξσζήθακε γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην κνπζείν ζήκεξα θαη πξνβιεκαηηζηήθακε ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο ηνπ. 

Παιηά επαγγέικαηα θαη Πεξηβάιινλ ηνπ Απιώλα 

  Δκείο, ε απνηεινχκελε απφ ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ Γ2, Σζαθαιίδνπ Μπξηψ, Κνιηκάηζε Μαξίλα,  Απνζηνιφ-

πνπιν Αζαλάζην, Μαθξνδεκήηξε πχξν, Αλαγλσζηφπνπιν Σάζν θαη Σφπη Σδνπιηάλν νκάδα αζρνιεζήθακε κε ηα πα-

ξαδνζηαθά επαγγέικαηα θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ Απιψλα… αλαηξέμακε ζε βηβιία, θσηνγξαθηθά αξρεία, πήξακε ζπλε-

ληεχμεηο θαη ηξαβήμακε βίληεν γηα λα γλσξίζνπκε απφ θάπνηεο απφςεηο  ηνλ ηφπν καο ηα ρξφληα κεηά ηνλ β΄Παγθφζκην 

Πφιεκν…, γηα ζπγθξίλνπκε ην ηφηε κε ην ζήκεξα. Τπεχζπλνη θαζεγεηέο: Βαζηιάθνο Γεκήηξεο, Σειηγάδαο Νίθνο. 
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