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Γηα ηνλ Αιέμαλδξν 
6 Γεθεκβξίνπ 2008. Βξάδπ. Ο δεθαπεληάρξνλνο Αιέμαλδξνο Γξεγνξόπνπ-
ινο πέθηεη λεθξόο από ζθαίξα εηδηθνύ θξνπξνύ ζηα Δμάξρεηα. Κη απηό γηαηί 
έθαλε ην ιάζνο λα βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή Μεζνινγγίνπ θαη Τδαβέια όπνπ 
ζπλαληήζεθε κε έλα θίιν ηνπ. Θα πήγαηλαλ καδί ζην Φάξν Ψπρηθνύ γηα λα 
ζπλαληήζνπλ ηελ ππόινηπε παξέα θαη λα δηαζθεδάζνπλ ιόγσ ηεο νλνκαζηη-
θήο ενξηήο ηνπ ελόο. Όκσο ζ’ απηή ηε ρώξα, ιάζε ζαλ θη απηά ηα πιεξώ-
λεηο πνιύ αθξηβά. Με ηε δσή ζνπ. Γηαηί ζ’ απηή ηε ρώξα θπθινθνξνύλ πνι-
ινί ηύπνη ζαλ ηνλ Δπακεηλώλδα Κνξθνλέα, ην δνινθόλν ηνπ Αιέμαλδξνπ. 
Τελ επόκελε κέξα μεζπάλ επεηζόδηα. Σηγά ζηγά θηάλεη ζη’ απηηά όισλ. Κη 
όζν πεξλάεη ε ώξα, ηόζν κεγαιώλεη ε νξγή. Τε Γεπηέξα ηα ζρνιεία θιεηζηά, 
είηε ππό θαηάιεςε, είηε ζε απνρή. Οη καζεηέο πξσηνζηαηνύλ ζε πνξείεο θαη 
δηαδειώζεηο, ε λενιαία μππλάεη. Οη 15ρξνλνη αδεηάδνπλ ηηο θαθεηέξηεο θαη 
γεκίδνπλ ηνπο δξόκνπο. Σπάλε ηε γπάια κέζα ζηελ νπνία ηόζν πξνζεθηηθά 
ηνπο ηνπνζέηεζαλ γνλείο θαη θξάηνο θαη ελώλνπλ ηηο θσλέο ηνπο γηα ηνλ Α-
ιέμαλδξν πνπ δνινθνλήζεθε, αιιά πεξηκέλεη λα δηθαησζεί. Σηελ θεδεία ηνπ 

πνπ γίλεηαη ζην λεθξνηαθείν Παιαηνύ Φαιήξνπ πιήζνο αλζξώπσλ καδεύεηαη λα πεη ην ηειεπ-
ηαίν αληίν ζηνλ κηθξό πνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη ην παηδί, ν αδεξθόο, ν θίινο ηνπ θαζέλα. Αθν-
ινπζνύλ ηαξαρέο αλάκεζα ζε αλαξρηθνύο θαη ηελ  αζηπλνκία πνπ εμαθνινπζεί λα πξνθαιεί. Οη 
κέξεο πεξλνύλ αιιά ν ζπκόο δελ ιέεη λα θνπάζεη. Οη καζεηέο δελ εγθαηαιείπνπλ ηνπο δξό-

κνπο. «Σηηο ηξάπεδεο ιεθηά, ζηε λενιαία ζθαί-

ξεο, ήξζε ε ώξα, γηα ηηο δηθέο καο κέξεο» έλα 
από ηα ζπλζήκαηα. Καηαιαβαίλνπλ πσο είλαη 
δηθό ηνπο ην θαζήθνλ. Η Αζήλα θαηαζηξέθεηαη 
από ηηο ζπγθξνύζεηο αληηεμνπζηαζηώλ θαη α-
ζηπλνκηθώλ. Η Δξκνύ λεθξή θη αο πιεζηάδνπλ 
Χξηζηνύγελλα. Τν γηνξηηλό θιίκα όκσο πεξην-
ξίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο. Σηγά ζηγά ρακειώ-

λνπλ νη ηόλνη. Ξεζσξηάδεη ν «αγώλαο». Ωζηόζν 
θάηη έρεη αιιάμεη. Δκείο.   

19 Ιαλνπαξίνπ 2009. Πάλε ηώξα ζαξάληα κέξεο από ην ζάλαην ηνπ Αιέμαλδξνπ. Μεηά ηηο δη-
ακάρεο πνπ μεζπνύλ ζηε Γάδα, ην πεξηζηαηηθό μερληέηαη. Σην 
κλεκόζπλν παξεπξίζθνληαη ζπγγελείο θαη θίινη αιιά θαη 
άγλσζηνη πνπ ζέιεζαλ λα ηηκήζνπλ ηε κλήκε ηνπ. Σε θιίκα ζε-

βαζκνύ θαη αμηνπξέπεηαο, όπσο δήηεζε ε κεηέξα ηνπ. «Θεέ 
κνπ, θαλ’ ηνλ άγγειν, λα θσηίδεη ηε λενιαία ζηελ Διιάδα θαη ζ’ 
όιν ηνλ θόζκν, λα έρεη αμίεο θαη ηδαληθά, λα κελ πάεη ε ζπζία 
ηνπ ρακέλε. Γελ ράλσ ηελ πίζηε κνπ. Άγγεινο είζαη, ππνθιηλό-

καζηε» κνπξκνπξίδεη ε γηαγηά ηνπ. Μεηά ην ηέινο ηεο ηειεηήο ν 
θόζκνο άξρηζε απζόξκεηα λα θσλάδεη ζπλζήκαηα. Σπλζήκαηα 
γηα δηθαίσζε ηεο κλήκεο ηνπ. Όπσο ηνπ αμίδεη. Χαξαγκέλα πά-

λσ ζην κλήκα ηνπ: «Αιέμαλδξνο Γξεγνξόπνπινο, εηώλ 15, δν-

ινθνλήζεθε 6 Γεθεκβξίνπ 2008» θαη νη ζηίρνη ηνπ Σαίμπεξ απ’ 

ηνλ «Άκιεη»: «Αν είσα σπόνο… Αν μ’ άθηνε ο θάναηορ πος 
κανείρ δεν ζηαμάηηζε… Αν μποπούζα να ζαρ πω. Πεθαί-
νω. Όμωρ εζείρ ζείηε. Δικαιώζηε με. Πείηε για μένα. Ππο-
πάνηων ζηοςρ ανύποπηοςρ. Σε κείνοςρ πος δεν ξέποςν… 

Οι θίλοι μος με λέγαν ππίγκιπα. Δεν θανηαζόμοςν ποηέ όηι ηο όνομά μος θα επικπαηού-
ζε ηόζο πολύ ζηον κόζμο. Αςηοί οι ππίγκιπερ πεθαίνοςν αθώοι, δολοθονημένοι ζε μά-

σερ πος δεν δόθηκαν ποηέ…». Αληίν Αιέμαλδξε. 
Καζζηαλή Τζαθαιίδνπ 
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 ε ζπλέληεπμε πνπ καο έδσζε ν θνο Αγγειήο ύξκαο, Γήκαξρνο ηνπ ρσξηνύ καο, καο δήισζε πσο έρνπκε 

θάλεη ήδε αίηεζε γηα λα καο παξαρσξεζνύλ κπιε θάδνη θαη απηνθίλεην απνθνκηδήο πξνθεηκέλνπ λα μεθη-

λήζνπκε θαη λα εληάμνπκε θαη ηνλ δήκν καο ζηελ αλαθύθισζε. Σν πξόβιεκα είλαη όηη καο παξαρσξείηαη 

έλα  απηνθίλεην, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί από θνηλνύ  κε ηνλ Γήκν Καιάκνπ.  Μηα ηέηνηα, όκσο, ζπλεξγα-

ζία δεκηνπξγεί πνιιά πξαθηηθά πξνβιήκαηα· έηζη δεηήζακε έλα απηνθίλεην κόλν γηα ηνλ Γήκν Απιώλα.  

Ο πξόεδξνο ηεο εηαηξίαο ηεο αλαθύθισζεο είπε όηη ζα θνηηάμεη ην ζέκα καο ζνβαξά, άξα ειπίδνπκε όηη 

είλαη ζέκα εκεξώλ λα ηειεηώζνπκε ην ζέκα απηό θαη λα μεθηλήζεη ηαρύηαηα ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο ηεο Αλαθύθισζεο. Δπίζεο έρνπλ γίλεη πξόρεηξεο θνπβέληεο έηζη ώζηε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαθύ-

θισζε νηθηαθώλ ζπζθεπώλ (πιπληήξηα, ςπγεία, ππνινγηζηέο). 

Δπίζεο ηνπ ζέζακε ζέκαηα πνπ είραλ μεθηλήζεη λα ζπδεηνύληαη από πέξζη. Ζ ζπδήηεζε έρεη σο εμήο: 

-Θα θέλαμε να ζαρ ενημεπώζοςμε για ηην καθιέπυ-

ζε πξνγξάκκαηνο θνκπνζηνπνίεζεο ζην ζρνιείν 

καο………. 
-Σε απηό ην ζέκα εκείο πώο κπνξνύκε λα βνεζή-

ζνπκε; 
-Απλά ηα παιδιά πποηείνοςν να ενηάξεηε ζηο ζσέδιο 

ηνπ Δήκνπ ην πξόγξακκα ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. 
-Σαθώο ζε ό,ηη έρεη ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, εγώ 

ζα είκαη πάληα καδί ζαο. 

-Αν μποπείηε να μαρ ζηηπίξεηε οικονομικά………… 
-Τώξα επεηδή πξέπεη λα είκαζηε πξαθηηθνί θαη λα 

κελ πεξηκέλνπκε δηάθνξα πξνγξάκκαηα, ην θάδν 

απηό ζα ηνλ θάλσ δώξν. 
-Θα θέλαμε να ζαρ κάνοςμε και κάποιερ επυηήζειρ 

ζρεηηθά κε ηελ  ύδξεπζε ηνπ Απιώλα. Τα ηειεπηαία 

ρξόληα έρνπλ αθνπζηεί πνιιά γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ 

λεξνύ. Θα ζέιακε λα κάζνπκε αλ ην λεξό ηνπ Απιώ-

λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε. Αλ θηλδπλεύεη λα κν-

ιπλζεί…. 
-Αλ δελ πξνζέρνπκε εκείο νη ίδηνη θηλδπλεύεη αλά 

πάζα ζηηγκή ν πδξνθόξνο νξίδνληαο. Απηή ηελ 

ζηηγκή όκσο νη εμεηάζεηο γίλνληαη κεληαίσο γηα ηελ 

πνζόηεηα ηνπ λεξνύ, ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπκε 

έσο ηώξα είλαη πνιύ θαιά. Δίκαζηε θαη ζε ζπλεξ-

γαζία κε ην ΗΓΜΔ ην ηλζηηηνύην βηνινγηθώλ θαζα-

ξηζκώλ. 
-Μποπείηε να μαρ δώζεηε ηο αποηέλεζμα ηυν εξεηά-

ζεσλ;  

-Βεβαίωο. 

-Κάθε πόηε παίπνεηε δείγμαηα για ηο νεπό; 

-Κάζε κήλα θαη από δηαθνξεηηθό κέξνο. 
-Σηοςρ ελέγσοςρ αςηούρ πεπιλαμβάνεηαι και ο 

έιεγρνο γηα εμαζζελέο ριώξην; 
Βεβαίσο. Καη νη ηηκέο είλαη κεδεληθέο. Μαο έγηλε 

κηα αλαθνξά γηα όιε ηελ ρξνληά πνπ ιέεη όηη νη 

ηηκέο  είλαη  κεδεληθέο.  Οη  δηθέο   καο   γεσηξήζεηο 

βξίζθνληαη ζηνπο πξόπνδεο ηεο Πάξλεζαο θαη δελ 

ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα. 
-Μια ζςμμαθήηπιά μος πος μένει ζηο Αζπποσώπι 

παίξλεη λεξό από γεώηξεζε ζηελ νπνία έθαλαλ 

έιεγρν θαη βξήθαλ εμαζζελέο ρξώκην. Οη άλζξσπνη 

έρνπλ ζνξπβεζεί όπσο θαη εκείο θαη γη’ απηό ξσηή-

ζακε εζάο πνπ είζηε ε έγθπξε πεγή γηα λα κπνξέζεη 

λα γίλεη θάηη. 
- Εήηεζα ηηο αλαιύζεηο ηνπ λεξνύ από ηνλ Γελάξε 

θαη ηνλ Γεθέκβξε ηνπ Αζπξνρσξίνπ θαη ηνπ Απ-

ιώλα θαη ήηαλ θαζαξέο. 

-Η δεξαμενή ηος Αςλώνα κάθε πόηε απολςμαίνεηαι; 

- Απνιπκαίλεηαη θάζε 1-2 κήλεο. 

-Τι θα κάνεηε ζε πεπίπηυζη λειτςδπίαρ; 
-Σε πεξίπηωζε πνπ ππάξμεη πξόβιεκα θαη δελ ζπκ-

κνξθσζνύλ νη πνιίηεο ζηηο παξνηξύλζεηο γηα νηθν-

λνκία, αλαγθαζηηθά ζα πξνρσξήζνπκε ζε δηαθνπέο 

λεξνύ αλά ηαθηηθά δηαζηήκαηα. 

-Το νεπό ηηρ Κπύαρ Βπύζηρ είναι πόζιμο; 
-Καη νη δύν Βξύζεο έρνπλ θνινβαθηεξίδηα θαη βά-

ιακε ηακπέια. 

-Τι ποπεία κάνει ηο νεπό; 
-Φεύγεη θαη πάεη ζηελ θεληξηθή δεμακελή όπνπ γί-

λεηαη έιεγρνο θαη από εθεί κε ηνπο αγσγνύο δηαλέ-

κεηαη ζε θάζε ζπίηη. 
-Εκείο σο πεξηβαιινληηθή νκάδα ζα πάκε κνλνήκε-

ξε ζηελ ιίκλε Τζηβινύ ζηελ Αθξάηα. Καη ζα ζέιακε 

λα καο ζηεξίμεηε νηθνλνκηθά γηα ηελ κεηαθνξά καο. 
-Γειαδή ζέιεηε λα ζαο βάιω ην πνύικαλ; Πόηε θαη 

πόζα παηδηά ζα είλαη; 
-Ναι, αν ςπάπσει δςναηόηηηα! Είμαζηε 40 παιδιά και 

ζα πάκε 13 Φεβξνπαξίνπ. 

-Φπζηθά! 
- Εςσαπιζηούμε πολύ για ηον σπόνο ζαρ και για ηην 

νηθνλνκηθή ζαο βνήζεηα….  

Από ηελ πεξηβαιινληηθή νκάδα 
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 Κάθε μέρα που περνάει, πολλοί από εμάς 

σκεφτόμαστε πόσο κουραστική είναι πολ-

λές φορές η ζωή μας, πως η ρουτίνα της 

καθημερινότητας, και το σχολείο, αυτό 

καθ' αυτό, είναι μια πολύ δύσκολη εργασία 

που μας καταπονεί. Είναι γεγονός πως, 

στις ‚πολιτισμένες‛ δυτικές χώρες, οι μα-

θητές θεωρούνται από τους πιο σκληρά 

εργαζόμενους, σύμφωνα με έρευνες.  Παρ' 

όλα αυτά, πολλοί από εμάς δεν αναγνωρί-

ζουμε πως έχουμε ένα μεγάλο προνόμιο: 

Σο ότι μπορούμε να ζήσουμε μια ελεύθερη 

παιδική ηλικία. 

  Έξι ως εφτά ημέρες την βδομάδα, ατε-

λείωτες ώρες κάθε μέρα, παιδιά, από την 

ηλικία των 4 ετών ακόμη, αναγκάζονται 

να δουλεύουν, κάτω από άθλιες συνθήκες, 

πολλές φορές και με κίνδυνο για τη ζωή 

τους. 

 Σο παιδί στη φωτογραφία πάνω πλέκει 

ένα χαλί, κάπου στο Κασμίρ, την Ινδία ή 

την Περσία. Σα γνωστά περσικά χαλιά, 

που κοσμούν τα σαλόνια μας, είναι φτιαγ-

μένα από παιδάκια που παίρνουν εντο-

λές... ε μια τάβλα, ακόμη και 20 μέτρα 

από το έδαφος, για ώρες ατέλειωτες, παι-

δάκια υφαίνουν τεράστια περίπλοκα χα-

λιά. Πολλές φορές, από την εξάντληση, 

πολλά δεν αντέχουν... χάνουν την ισορρο-

πία τους και πέφτουν στο έδαφος, χάνο-

ντας μαζί και τη ζωή τους. Αλλά αυτό δεν 

πειράζει, εξ' άλλου αυτά τα παιδιά θεω-

ρούνται ‚αναλώσιμα υλικά‛... 

 Αλλού, σε μια φτωχή παραγκούπολη της 

Ινδίας, παιδάκια κάθονται οκλαδόν, σπά-

ζοντας πέτρες, με σφυριά μεγαλύτερα από 

το ανάστημά τους, κάνοντάς τες σε δευτε-

ρόλεπτα, χαλίκια, που θα χρησιμοποιη-

θούν για διάφορες κατασκευές. Αν δεν 

δουλέψουν πώς θα ζήσουν; O “μισθός‛ γι' 

αυτή τη δουλειά είναι 700 ρουπίες (12 ευ-

ρώ) για ένα φορτίο 5 τόνων. Μια οικογένει-

α μπορεί να δουλεύει και για δύο μήνες για 

να μαζέψει αυτό το ποσό. 

 Αυτά είναι δυο μόνο ‚επαγγέλματα‛ από 

το πλήθος όσων υπάρχουν. Δουλειές που 

στηρίζονται στην παιδική εκμετάλλευση 

και το σύγχρονο δουλεμπόριο. Σο θέμα εί-

ναι ότι, όσο όλοι μένουμε άπραγοι, αυτό το 

έγκλημα συνεχίζει να υφίσταται. Είναι 

καιρός να αναλογιστούμε και εμείς τις δι-

κές μας ευθύνες και, ίσως, να σκεφτούμε 

ότι άλλοι άνθρωποι βρίσκονται σε χειρότε-

ρη κατάσταση από ό,τι εμείς. Σρόποι να 

βοηθήσει κανείς υπάρχουν αρκετοί, αλλά,  

δυστυχώς, δεν προβλέπεται να σταματήσει 

αυτή η απελπιστική κατάσταση σύντομα, 

καθώς όσο η κρίση μεγαλώνει, μεγαλώνει 

και η  ανάγκη για περισσότερα φθηνά ερ-

γατικά χέρια και είναι πιο εύκολο να βρει 

κανείς παιδιά  για εργασίες σε λατομεία, 

ορυχεία και εργοστάσια, παρά μεγάλους. 

Αυτά δεν είναι όμως παιδιά ενός κατώτε-

ρου θεού, είναι άνθρωποι σαν όλους τους 

άλλους, με μια μόνο διαφορά: ότι στερού-

νται ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, την ελευθερί-

α μιας ζωής που δε θα προλάβουν να χα-

ρούν ολόκληρη. 

Σιαδώρα Παπαθεοδώρου 
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Από ην ρζεο ζην ζήκεξα 

“To εκείο ζηελ πξώηε γξακκή, όρη ην εγώ” 

 Σηε γηνξηή ηνπ Πνιπηερλείνπ είρακε καδί καο ηνλ θ. Οιύκπην Δαθέξκν, 

εθπαηδεπηηθό θαη κέινο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο θαηάιεςεο ηνπ Πν-

ιπηερλείνπ ην 1973· απαληώληαο ζηηο εξσηήζεηο καο  κάο  κίιεζε όρη κόλν 

γηα ην ηόηε θαη ηηο αμίεο πνπ θνπβαινύζαλ ηα παηδηά ηνπ Πνιπηερλείνπ, αι-

ιά θαη γηα ην ζήκεξα θαη ηελ αλάγθε λα θξαηήζνπκε ή θαη λα επαλαπξνζ-

δηνξίζνπκε ηηο αμίεο απηέο αλάινγα κε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θαη πξνβιή-

καηα. 

Πώο ήηαλ ην θιίκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηά-

ιεςεο; 

  Σν θιίκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάιεςεο ήηαλ 

κηα νκνξθηά ςπρήο ή κάιινλ πνιιέο νκνξθηέο 

ςπρήο. Όινη ελδηαθέξνληαλ γηα όινπο. Ο θαζέ-

λαο γηα όινπο θαη όινη γηα ηνλ θαζέλα. Ήηαλ 

αδύλαην λα πεξπαηήζεηο κέζα ζην Πνιπηερλείν 

αλ είρεο κηα ακπρή ρσξίο λα ζε ζηακαηάλε θάζε 

ηξία ιεπηά θαη λα ζνπ ιέλε: «Έια λα ζε πάκε 

ζην ηαηξείν. Τπάξρεη θαη ηαηξείν». Απηά πνπ 

ιείπνπλ δειαδή ζηηο κέξεο καο, ε αιιειεγγύε 

θαη ην ελδηαθέξνπλ γηα ηνλ άιιν, ήηαλ ζηελ θν-

ξύθσζή ηνπο. Κη αο κελ μερλάκε όηη δελ γίλν-

ληαη ζνβαξά πξάγκαηα, αλ δελ ππάξρεη ε ζπιιν-

γηθόηεηα. Αλ δελ θαηαθηεζεί απηή ε ζπιινγηθό-

ηεηα. Ο έλαο δειαδή λα μέξεη όηη εμαξηάηαη από 

ηελ κνίξα ηνπ άιινπ. 

  Τη ζαο έζπξσμε λα κπείηε ζην Πνιπηερλείν; 

   Όηαλ θάπνηνο ζνπ θάλεη θνπκάλην, όηαλ θά-

πνηνο ζνπ ιέεη «Δγώ ζα ζνπ πσ ηη ζα θάλεηο, εγώ 

ζα ζνπ πσ ηη ζα ζθέθηεζαη», ηόηε κπαίλεη ην δή-

ηεκα ηεο αμηνπξέπεηαο. Γελ είλαη δπλαηό λα απν-

δερηείο θαη εζείο δελ είλαη δπλαηό λα απνδερηεί-

ηε, θάπνηνλ από πάλσ ζαο λα ζαο ιέεη ηη ζα θά-

λεηε. Οη αληηζηαζηαθνί κε ηηο απνινγίεο ηνπο ζηα 

δηθαζηήξηα κάο ζπγθηλνύζαλ πνιύ. Γηαβάδακε 

θαη πνιιά παξάλνκα βηβιία. Όπσο ίζσο μέξεηε 

ππάξρεη κηα αληηζηαζηαθή δηάζηαζε ζε όιε ηε 

ζύγρξνλε ειιεληθή ηζηνξία. Ζ αληίζηαζε πνπ 

έθαλε ν ειιεληθόο ιαόο ην 40-44 δε ζπγθξίλεηαη 

κε θαλελόο άιινπ θξάηνπο ππόδνπινπ ζηνπο 

Γεξκαλνύο. Πηζηεύσ όηη θάζε άλζξσπνο έρεη ην 

δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία, ην δηθαίσκα ζηελ παη-

δεία, ην δηθαίσκα ζηελ ηξνθή, ην δηθαίσκα λα 

ζπκκεηέρεη, ην δηθαίσκα ζηε δεκνθξαηία. 

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α 

Καη ζήκεξα; Μαο ιέεη θάηη ην Πνιπηερλείν ζή-

κεξα;  

   Δγώ λνκίδσ όηη κπαίλεη μαλά ην κήλπκα ηεο δε-

κνθξαηίαο πνιύ έληνλα, κε δηαθνξεηηθνύο όκσο 

όξνπο. Σώξα δελ ρξεηάδνληαη ηαλθο, ηώξα δελ 

ρξεηάδνληαη ζηξαηησηηθέο ρνύληεο, δελ ρξεηάδν-

ληαη δηθηαηνξίεο γηα λα καο ρεηξαγσγήζνπλ. Θεσ-

ξώ όηη καο ρεηξαγσγνύλ ρσξίο αληίζηαζε. Γελ 

έρνπκε αληηζηάζεηο. 
 ηνλ αλαπηπγκέλν θόζκν, ε παγθνζκηνπνίεζε 

δηνηθείηαη από ηνπο παγθόζκηνπο νξγαληζκνύο. Οη 

παγθόζκηνη νξγαληζκνί δηνηθνύληαη από ηηο παλί-

ζρπξεο δηεζληθέο επηρεηξήζεηο. Ούηε νη δηνηθεηέο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, νύηε απηνί ησλ παγθόζκησλ 

νξγαληζκώλ εθιέγνληαη ή ειέγρνληαη. Αιιά όηαλ 

εκείο θσλάδνπκε ελαληίνλ απηήο ηεο θπβέξλεζεο 

ή ηεο πξνεγνύκελεο, πξνθαλώο δελ έρνπκε ζην 

κπαιό καο όηη ε θπβέξλεζε δελ θάλεη ηίπνηε άιιν 

από ην λα εμεηδηθεύεη ηα κέηξα θαη ηηο απνθάζεηο 

ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ. Θεσξώ ινηπόλ όηη ζή-

κεξα δελ κπνξνύκε λα επεξεάζνπκε απηά ηα θέ-

ληξα πνπ θαζνξίδνπλ πιήξσο ηε δσή καο. 

 

 

 
΄Οζν γηα ηελ ειεπζεξία ζήκεξα, (γηαηί ηόηε δε 

κηινύζακε γηα ειεπζεξία, κηινύζακε γηα δεκν-

θξαηία), κπαίλνπλ κηα ζεηξά δεηεκάησλ. Έρνπκε 

άξαγε ζήκεξα ειεπζεξία λα επηιέμνπκε ηε δσή 

καο; Έρνπκε άξαγε ειεπζεξία λα επηιέμνπκε πώο 

ζα δνύκε, όηαλ καο θαζνξίδεη ηε δσή ε ηειεόξαζε 

θαη ε δηαθήκηζε; Δίκαζηε ειεύζεξνη; Πόζε απην-

λνκία δηαζέηνπκε; Πόζν ρεηξαθεηεκέλνη είκαζηε 

θαη πώο κπνξνύκε λα αληηζηαζνύκε ζηα πξάγκα-

ηα; Δκείο νη κεγάινη δελ ηα θαηαθέξακε. Διπίδσ 

εζείο νη κηθξόηεξνη λα ην κπνξέζεηε...  
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Με το σχολείο μας επισκεφτήκαμε το 

ίδρυμα, πράγμα που άγγιξε τις ψυχές μας, 

καθώς ήταν σπουδαίο να δούμε από κοντά 

ένα ίδρυμα στο οποίο άνθρωποι με αγάπη, 

φροντίζουν όσους έχουν ανάγκη. Εκεί, πε-

ράσαμε λίγο χρόνο με τα παιδιά του ιδρύμα-

τος στα εργαστήρια τους. Εργαστήκαμε στα 

εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, Χυχρής και 

Κανονικής Κεραμικής και Τφαντικής με δα-

σκάλους τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

 Σο ίδρυμα Παμμακάριστος άρχισε να λει-

τουργεί το 1952 ως παιδικές κατασκηνώσεις. 

Σο ίδιο έτος, όμως, έγινε ένας μεγάλος σει-

σμός, αφήνοντας ένα μεγάλο αριθμό παι-

διών στις περιοχές που χτυπήθηκαν ορφα-

νά και άστεγα. Οι αδερφές του ιδρύματος, 

ανέλαβαν να βοηθήσουν τα παιδιά αυτά. 

Σα φιλοξένησαν στις κατασκηνώσεις, χω-

ρίς ποτέ να ζητήσουν αποζημίωση από κα-

νέναν. Αντιθέτως, πρόσεχαν τα παιδιά με 

δικό τους οικονομικό κόστος. 

ιγά σιγά, το ίδρυμα άρχισε να παίρνει 

μορφή. Δημιουργήθηκε ένα δημοτικό σχο-

λείο και άρχισε να δέχεται άστεγα παιδιά 

από ξένες χώρες. Επιπλέον, για να ικανο-

ποιηθούν οι ανάγκες μάθησης των παι-

διών, δημιουργήθηκε ένας παιδικός σταθ-

μός και ένα οικοτροφείο. 

ήμερα, το ίδρυμα φιλοξενεί περίπου 75 

παιδιά και ενηλίκους από 8 έως 35 ετών. 

Φρηματοδοτείται από το κράτος, αν και 

είναι ιδιοκτησία της Καθολικής Εκκλησίας. 

Έχουν δημιουργηθεί επίσης διάφορα εργα-

στήρια για να απασχολούν τα παιδιά, 

όπως ψυχρής και κανονικής κεραμικής, 

ζωγραφικής και ζαχαροπλαστικής. Τπάρ-

χει ακόμα και ένα ειδικό πάρκο, που επι-

τρέπει στα παιδιά να ασχοληθούν με την 

Κυκλοφοριακή Αγωγή. 

   

Από τις Σιαδώρα  Παπαθεοδώρου, Δήμητρα 

Νικολαΐδη και Άντζελα Καρεμανάι  

 

Τα παιδιά της α΄ γυμνασίου επί το έργον 

Τα παιδιά της α΄ γυμνασίου επί το έργον 
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Ναη ήκαζηαλ θαη εκείο εθεί…. 

 
ηηο 27/11/08  ν θ. Λόιεο, θαζεγεηήο Θξεζθεπ-

ηηθώλ ηνπ Λπθείνπ καο, νξγάλσζε κηα επίζθεςε 

ζηελ Κηβσηό ηνπ Κόζκνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

από ην Λύθεηό καο θαη όρη κόλν… 
Σν 15κειέο ηνπ Γπκλαζίνπ ζέιεζε λα ηξππώζεη 

γηα αθόκα κηα θνξά ζηηο ππνζέζεηο ησλ κεγάισλ 

ζηέιλνληαο ηέζζεξηο εθπξνζώπνπο ηνπ Γπκλαζί-

νπ… 
 Έηζη ζηξσζήθακε ζηελ δνπιεηά θαη είρακε εθ-

πιεθηηθά απνηειέζκαηα….(θαιύηεξα απ‟ ηα αλα-

κελόκελα!!!) 
  Μέζα ζε κία κόλν εκέξα θαηαθέξακε λα καδέ-

ςνπκε ηόζα πξντόληα (θαγεηά, βηβιία) θαη άιια 

πνιιά ειέε πνπ έπηαλαλ έλαλ νιόθιεξν δηάδξν-

κν! Σν ρξεκαηηθό πνζό πνπ ζπγθεληξώζεθε 

άγγημε ηα 340 €. Όια απηά όκσο δελ ζπλέβεζαλ 

κόλν ζηα γξαθεία ηνπ Γπκλαζίνπ, αιιά θάηη αλά-

ινγν παξαηεξήζεθε θαη ζηα γξαθεία ηνπ Λπθεί-

νπ! 

ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΗΒΧΣΟ ΣΟΤ  

ΚΟΜΟΤ... 
 
   Ζ Κηβσηόο ηδξύζεθε 

ην 1998 από ηνλ 

26ρξνλν ηόηε Ηεξέα 

Αληώλην Παπαληθνιά-

νπ, πνπ δηαπηζηώλν-

ληαο ηηο πνιύ άζρεκεο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο 

ησλ παηδηώλ ζέιεζε 

λα βνεζήζεη, κε ζθν-

πό λα αλαηξέςεη θαη 

λα βειηηώζεη απηήλ 

ηελ άζρεκε θαηάζηαζε θαη λα απνηειέζεη ε Κη-

βσηόο κία εζηία θξνληίδαο ζπκπαξάζηαζεο θαη 

ειπίδαο γηα ην κέιινλ απηώλ ησλ παηδηώλ ηεο 

"άιιεο" Αζήλαο. Ζ Κηβσηόο κεξηκλά γηα παηδηά 

πνπ βηώλνπλ θαζεκεξηλά ηελ εγθαηάιεηςε, ην 

ξαηζηζκό θαη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό ζε κηα 

από ηηο πην ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο, 

ηελ Αθαδεκία Πιάησλνο.  
     Ζ Κηβσηόο ζπγθεληξώλεη ζήκεξα πεξίπνπ 180 

παηδηά, από βξέθε έσο δεθανθηώ εηώλ, ζε κηα 

πνιπζξεζθεπηηθή θαη πνιππνιηηηζκηθή θνηλόηεηα 

πνπ αλζεί θαη κεγαινπξγεί κε ηελ αγάπε ηνπ Υξη-

ζηνύ. Δθηόο ησλ εζεινληώλ πνπ θξνληίδνπλ αληδη-

νηειώο ηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ, όπσο 

ζίηηζε, έλδπζε ςπραγσγία, πεξίζαιςε, ζρνιηθή 

έληαμε, άιινη  εζεινληέο ηα δηδάζθνπλ  αθηινθεξ- 
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δώο θξνληηζηεξηαθά 

καζήκαηα, άιινη ηνπο 

παξέρνπλ επαγγεικα-

ηηθή θαηάξηηζε, θαη 

όινη, καδί κε ηελ αγά-

πε ησλ δσξεηώλ θαη 

ηελ αδηάθνπε θξνληί-

δα θαη πξνζεπρή ηνπ 

παηξόο Αλησλίνπ, 

ζπκβάιινπλ ζηελ θνη-

λσληθή ηνπο έληαμε 

θαη θαηαμίσζε.  

 

Ισάλλα Σαπέξα 

Οη εληππώζεηο κνπ από ηελ Κηβσηό είλαη θαληα-

ζηηθέο· θνβεξά παηδηά πνπ δνύλε ζε έλαλ ηόζν 

ηδηαίηεξν θαη ζεκαληηθό γηα απηά ρώξν· παίμακε  

καδί ηνπο θαη ην θαηαθραξηζηεζήθακε· θαη δελ ην 

δηαζθεδάζακε κόλν εκείο ηα παηδηά, αιιά θαη νη 

ππεύζπλνη ηεο Κηβσηνύ πνπ έβιεπαλ ραξνύκελα 

ηα παηδηά ηνπο. 

Ο ρώξνο είλαη θαηαπιεθηηθόο, ζπκίδεη πνιπηειέο 

μελνδνρείν κε δηάθνξεο αίζνπζεο, όπσο αίζνπζα 

internet, κπηιηάξδνπ, ακθηζέαηξν, θ.ιπ. πνπ πξν-

ζθέξνπλ γλώζε θαη ςπραγσγία ζηα παηδηά. 

Θαλάζεο Φαζνπιήο 
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Πρωί καθημερινής. Όλοι πάνε στις δουλειές τους και εμείς, τα μικρότερα μέλη αυτής 

της άδικης κοινωνίας πάμε υπνοβατώντας σχολείο και έτσι υπνοβατώντας ακόμα, 

φτάνουμε, αφήνουμε την τσάντα (άμα έχουμε προλάβει και δεν έχει ήδη χτυπήσει το 

κουδούνι) και πάμε για προσευχή. Και εκεί, στην προσευχή, την ώρα εκείνη που με το 

μικρόφωνο της κυρίας Τσενέ αρχίζουμε να ξυπνάμε, παρατηρούμε ότι μερικά παιδιά 

από το σχολείο μας δεν κάνουν προσευχή. Αλλά γιατί δεν κάνουν; Η απάντηση είναι 

πως δεν κάνουν προσευχή, επειδή ασπάζονται διαφορετικό θρήσκευμα. Είναι πιστοί 

του σιχισμού! Ας δούμε όμως τι θρησκεία είναι αυτή και να πάρουμε μια γεύση από 

Ινδία ..... 

Η θρησκεία των Σιχ και η αντίσταση 

 

  Η θρησκεία των ιχ ιδρύθηκε στο τέλος 

του 15ου αιώνα από τον πρώτο Γκουρού 

(δάσκαλο), τον Γκουρού Νανάκ. Περιείχε 

στοιχεία από τον ινδουισμό και το Ισλάμ. 

Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα, ο Αουραυ-

γκζέμπ καταδίωξε τους ιχ και ο ένατος 

Γκουρού τους δολοφονήθηκε το 1675. Για να 

προστατευθούν, οι ιχ δημιούργησαν το 

δικό τους στρατό, που ονομάστηκαν 

«Φάλσα». Σα μέλη του Φάλσα έπρεπε να 

φορούν ή να έχουν πάνω τους τα πέντε 

σύμβολα των ιχ. Αυτά είναι τα πέντε κ-κες 

(ακούρευτα μαλλιά), κάνγκα (χτένα), καρ-

πάν (στιλέτο), καρά (ατσάλινο βραχιόλι) και 

κασέρα (βράκα ή κοντό παντελόνι). Οι Φάλ-

σα πολέμησαν ηρωικά κατά των Μογγόλων 

και κατάφεραν να επιβάλλουν την εξουσία 

των ιχ στο Παντζάμπ υπό τη βασιλεία του 

μαχαραγιά Ρατζίτ ίνγκ.    

                         ΤΟ ΔΕΚΑΘΕΟ 

Σρι Γουρού Νάνακ Δεύ Ζί 

Σρι Γουρού Άνγκατ 

Σρι Γουρού Αμάρ Δεύ Ζί 

Σρι Γουρού Ράμδας Ζί 

Σρι Γουρού Αρτζουν Δεύ Ζί 

Σρι Γουρού Χαργομπίντ Σάχιμπ Ζί 

Σρι Γουρού Χάρ Ράε Ζί  

Σρι Γουρού Χάρ Κρισάν Ζί  

Σρι Γουρού Ταίκ Μπαχάντουρ Ζί 

Σρι Γουρού Γομπίντ Σίνγκ Ζί  

 

  Ο καθένας με τον τρόπο του πολέμησε ή 

θυσιάστηκε για την θρησκεία. Για παρά-

δειγμα ο θεός ρι Γουρού Γόμπιντ ίνγκ Ζί 

διακήρυξε τον ιχισμό με το Άγιο Πνεύμα. 

Ένας πιστός, για να ανήκει οριστικά στο 

ιχισμό, πρέπει να πιεί το «γλυκό νε-

ρό» (όπως ονομάζεται) το οποίο είναι δοξα-

σμένο με ψαλμούς και προσευχές από τους 

ιερείς.    
Κιραντίπ Καούρ  

Σπύρος Μπουγιέσης 
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  Θα έλεγε κανείς ότι ένας γάμος εί-

ναι μία εβδομαδιαία γιορτή. Μια γιορ-

τή που περιλαμβάνει τα πάντα. Υα-

γητό, ποτό, χορό και πολλές παραδό-

σεις. 

  Σην πρώτη μέρα φέρνουμε τον Μπα-

μπά (ο λεγόμενος παπάς) σπίτι, ο ο-

ποίος με ευχές και ψαλμούς θα 

«φωτίσει» το σπίτι. Ο Μπαμπάς θα 

παραμείνει στο σπίτι σ’ όλη τη διάρ-

κεια του γάμου. 

  Όλη η μέρα περνάει με ετοιμασίες. Μια ομάδα ανθρώπων αναλαμβάνει την κου-

ζίνα (δηλ. μαγείρεμα), άλλοι θα φέρουν φαγητό, άλλοι θα 

ετοιμάσουν τα οικιακά σκεύη. Σα μέλη της οικογένειας, 

εκτός από τις υπόλοιπες ετοιμασίες, πρέπει να ετοιμά-

σουν ρούχα για κάθε συγγενή μέχρι και παιδιά. Βέβαια, 

εμείς τα παιδιά είμαστε υπεύθυνοι να στολίσουμε το σπί-

τι. Μετά από αυτή την κούραση, το βράδυ τρώμε φαγητό 

στην αυλή κι έπειτα ακολουθεί ο χορός. Η βραδιά πριν το 

γάμο είναι φανταστική. Ο γαμπρός και η νύφη, μαζί με τους ανθρώπους του χω-

ριού, κάνουν το γύρω του χωριού τους, πάνε δηλαδή από σπίτι σε σπίτι και χορεύ-

ουν. Φορεύουν όμως και οι συγγενείς τους, τα παιδιά ακόμα και οι γέροι. Κι κά-

ποιος μπορεί να πει, να που δεν γέρασαν ακόμη. 

  Ήρθε επιτέλους η μέρα του γάμου. Μια μέρα που θα αλλάξει 

τη ζωή των δύο αυτών ατόμων, κυρίως της νύφης. Ο δεσμός της 

με τους φίλους της θα αλλάξει. Θα φύγει απ’ το σπίτι των γο-

νιών της και θα πάει σπίτι του συζύγου της για πάντα. Ο γα-

μπρός και η νύφη θα εκτελέσουν τη διαδικασία του γάμου. Θα 

κάνουν τέσσερις γύρους γύρω απ’ το ιερό Γρανθ και θα δώσουν υπο-

σχέσεις ο ένας στον  άλλον για παντοτινή αγάπη. Όταν θα γυρίσουν 

σπίτι, η πεθερά της νύφης θα τους ξεματιάσει με γάλα. Μετά από αυ-

τό έχει χορό, τραγούδια για να υποδεχτούν το νέο μέλος του σπιτιού 

(τη νύφη). Βέβαια ο χορός και τα τραγούδια συνεχίζονται για 3-4 μέ-

ρες ακόμα<.   

Κιραντίπ Καούρ  
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  Σην πιαίζην κηαο δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο ν Γηάλλεο Καζάπνγινπ , ν Γηάλλεο Καζηκάηεο θαη ν Μπάκπεο Μαθξν-
δεκήηξεο από ην πεξπζηλό Α2 πήξαλ ζπλεληεύμεηο από παιηόηεξνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ (δεθαεηία ‘70, ‘80). 
Οη απαληήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ δηαλζίδνληαη κε θσηνγξαθίεο από ην Ηκεξνιόγην-Αθηέξσκα γηα ηα 60 ρξόληα 
ηνπ  Γπκλαζίνπ  Απιώλα πνπ εμέδσζε ν Σύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ Γπκλαζίνπ. 

Τι πιζηεύεηε όηι έσει αλλάξει ζηο ζσολείο από ηόηε πος 

ήζαζηαν εζείρ μαθηηέρ; 
 
- Από ηόηε ποσ ήκοσλ εγώ καζήηρηα κέτρη ζήκερα έτοσλ αι-
ιάμεη πνιιά πξάγκαηα ζην Γπκλάζην. Τν πξώην πξάγκα είλαη 
όηη ηόηε δελ ππήξρε Γπκλάζην θαη Λύθεην αιιά έλα εληαίν εμα-
ηάμην Γπκλάζην θαη θάλακε κάζεκα θαη ηα Σάββαηα. Μόλν ηηο 
Κπξηαθέο δελ είρακε κάζεκα. 
 
 - Πνιιά έρνπλ αιιάμεη. Τώξα νη ζρέζεηο καζεηώλ θαζεγεηώλ 
είλαη πην θηιηθέο. Τα καζήκαηα ζήκεξα είλαη πεξηζζόηεξα θαη 
ηα παηδηά έρνπλ πην θνξηωκέλν πξόγξακκα. Δηαβάδνπλ αξθε-
ηέο ώξεο θαη αληηκεηωπίδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο, γηαηί ηα καζή-
καηα είλαη δπζθνιόηεξα. Έηζη, ζήκεξα ηα παηδηά δελ έρνπλ 
ειεύζεξν ρξόλν λα παίμνπλ, ελώ εκείο παιηά παίδακε ζηηο γεηηνληέο ηα απνγεύκαηα. 

 
- Οη αιιαγές είλαη πάρα ποιιές. Οη καζήηρηες θορούζαλ ποδηές θαη 
θνξδέιεο ζηα καιιηά. Οη καζεηέο θνξνύζαλ ζην θεθάιη ηνπο θαπέιν. 
 

Πώρ ήηαν οι ζσέζειρ μαθηηών καθηγηηών; 
- Οη ζτέζεης ηοσς βαζίδοληαλ ζηελ ασζηερόηεηα ηωλ θαζεγεηώλ θαη 
ην ζεβαζκό ηωλ καζεηώλ πξνο ηνπο θαζεγεηέο. Δελ ππήξρε θηιηθή 
ζρέζε κεηαμύ ηνπο. 
 
- Οη καζεηές ζεβόληοσζαλ περηζζόηερο ηοσς θαζεγεηές. 
 
- Οη θαζεγεηές ήηαλ ποιύ ασζηεροί ότη κόλο κε ηα παηδηά αιιά θαη κε 
ηνπο βαζκνύο πνπ έβαδαλ. Φηιηθέο ζρέζεηο κεηαμύ καζεηώλ θαη θα-
ζεγεηώλ δελ ππήξραλ. Ήηαλ ηππηθέο θαη απόκαθξεο. 
 

Θςμάζηε πόζοι μαθηηέρ ήζαζηαν ζηο ημήμα; 
 
- 25 κε 35 καζεηές, ότη κόλο από ηολ Ασιώλα 
αιιά θαη από ηνλ Ωξωπό θαη ηε Μαιαθάζα. 
 
Ποια ήηαν η σειπόηεπη και ποια η καλύηεπη 

ζηιγμή πος ζήζαηε ζηο Γςμνάζιο; 
 
- Δελ κπορώ λα ζσκεζώ τεηρόηερες θαη θαιύηερες 
ζηηγκέο ζην Γπκλάζην κεηά από ηόζα ρξόληα. Θπ-
κάκαη όκωο όηη όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο ήκαζηαλ 
δεκέλα κεηαμύ καο θαη βνεζνύζε ν έλαο ηνλ άιιν. 
Επίζεο δηαηεξνύκε θηιηθέο ζρέζεηο αθόκα θαη 
ζήκεξα. 
 
- Η τεηρόηερε ζηηγκή ήηαλ όηαλ έλας ζσκκαζεηής 
κνπ έιεγε αλέθδνηα θαη δελ αθνύζακε ην θνπδνύλη 
θαη πήξακε απνβνιή. Καη ε θαιύηεξε ζηηγκή ήηαλ όηαλ ν Φπζηθόο είρε γελέζιηα θαη καο έθεξε έλα θαζεηνθωλάθη ζηελ 
ηάμε θαη θάλακε έλα θαηαπιεθηηθό πάξηη. 
 
Η θαιύηεξε ζηηγκή ήηαλ όηαλ θαηά ιάζνο κνπ έβαιαλ ζην απνιπηήξην ηνπο βαζκνύο θάπνηνπ ζπκκαζεηή κνπ. Όηαλ 
ηνπο είπα όηη απνθιείεηαη απηνί νη βαζκνί λα είλαη νη δηθνί κνπ, πήγα ζην δηεπζπληή, ην έιεγμε θαη ακέζωο δηαπίζηωζε 
ην ηξνκεξό ιάζνο πνπ είρε γίλεη. Έηζη δηόξζωζε ην απνιπηήξην κε ηνπο αιεζηλνύο δηθνύο κνπ βαζκνύο, πνπ ήηαλ αξ-
θεηά θαιύηεξνη από ηνπ ζπκκαζεηή κνπ.  
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Σπλέληεπμε ηεο δαζθάιαο κνληέξλνπ ρνξνύ θ. Γεσξγίαο Ζαξνγθίθα  

ζην Θαλάζε Δέιην θαη ηελ Άληδεια Καξεκαλάη 

-Από πνηα ειηθία μεθηλήζαηε λα αζρνιείζηε κε ηνλ κνληέξλν 

ρνξό; 
-Ο κνληέξλνο ρνξόο κνύ άξεζε πάληα. Αιιά δελ είρα ηελ δπ-

λαηόηεηα λα αζρνιεζώ, γηαηί ήκνπλ ζην ζρνιείν όπσο εζείο. 

Kαιώο ερόλησλ ησλ πξαγκάησλ ηειείσζα ηε ζρνιή πξνγξακ-

καηηζηώλ… 

-Δειαδή ηη θάλεηε αθξηβώο; 
-Αξρηθά ε δνπιεηά κνπ είλαη λα πξνγξακκαηίδω ηα πξνγξάκ-

καηα, δειαδή  έλα παηρλίδη πνπ παίδεηε εζείο ζηνλ ππνινγηζηή, 

εγώ ην πξνγξακκαηίδσ θαη βάδσ θάπνηνλ θώδηθα…Έπηαζα 

δνπιεηά ζ‟ απηόλ ηνλ θιάδν θαη ηαπηόρξνλα έθαλα ην ρόκπη 

κνπ επάγγεικα. 

-Πνηνη θαη πόζνη είλαη νη κνληέξλνη ρνξνί; 
-Γηα κέλα είλαη ιάζνο λα ζεωξείηαη απηό πνπ θάλω κνληέξλνο 

ρνξόο. Μνληέξλνο ρνξόο κπνξεί λα ζεσξεζεί ην „Hip Hop’, 

απηά πνπ ρνξεύνπκε ζηα club…Απηνί πνπ δηδάζθσ εγώ ιέγν-

ληαη „θνηλσληθνί ρνξνί‟ ή „ρνξνί πίζηαο‟ όπσο ε „samba’ ην 

„Αξγεληίληθν Σάγθν‟ ην „Δπξσπατθό‟, ε „Ρνύκπα‟, ην „Μάκπν‟, ην „Σζα-ηζα‟ θαη άιια. 

-Πνηνο ρνξόο είλαη ν αγαπεκέλνο ζαο; 

-Τν ‘Αξγεληίληθν Τάγθν’,  γηαηί είλαη ν ρνξόο ηνπ πάζνπο. 

-Γηαηί επηιέμαηε λα μεθηλήζεηε από ηνλ Απιώλα; 
-Γηαηί, αλ δελ μεθηλήζεηο από ηνλ ηόπν πνπ κέλεηο, από πνύ ζα μεθηλήζεηο, από θάπνπ αιινύ; Οπόηε, α-

θνύ κνπ δόζεθε ε επθαηξία, δηδάζθσ ρνξό ζηα παηδηά πνπ κέλνπλ εδώ ζηνλ Απιώλα. 

-Είλαη δύζθνινη ή εύθνινη;  
-Όπνηνο έρεη ζέιεζε θαη έρεη δηάζεζε λα δηαζθεδάζεη είλαη εύθνιν γηα απηόλ. Όκωο, δύζθνινη είλαη νη 

ρνξνί γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαγσληζκνύο. Να ζπκόκαζηε πάληα πσο 

ν ρνξόο είλαη δηαζθέδαζε. Δξρόκαζηε εδώ γηα 

λα δηαζθεδάζνπκε. Απηό είλαη ν ρνξόο γηα κέ-

λα. Καιή δηάζεζε λα ππάξρεη θαη όξεμε. 

-Θα δηνξγαλσζνύλ θάπνηεο εθδειώζεηο;  
-Σίγνπξα, αιιά δελ μέξω πόηε αθξηβώο…Τν 

θάζε ηκήκα ζα παξνπζηάζεη θάπνηεο ρνξνγξα-

θίεο… 
-Θα ζέιαηε λα ζπλερίζεηε λα δηδάζθεηε θαη ηηο 

επόκελεο ρξνληέο;  
-Δμαξηάηαη από ηε ζπκκεηνρή. Αλ ην ζέινπλ 

θαη ηα παηδηά θαη είλαη επραξηζηεκέλα από εκέ-

λα, βεβαίσο θαη ζα ζπλερίζσ! Ο ρνξόο είλαη ηα 

πάληα γηα κέλα, είλαη ε ίδηα κνπ ε δσή. Ο ρν-

ξόο εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα καο, εθθξάδεη 

ηα πάληα, είηε είκαη ραξνύκελε, είηε ιππεκέλε, 

είηε ζπκσκέλε. Δίλαη έθθξαζε.  
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     Msn, facebook, hi5 

 Νέεο κόδεο ηνπ 21νπ αηώλα ή ζπλήζεηα; Πιένλ όινη έθεβνη θαη ε-

λήιηθεο έρνπλ θαηαρσξήζεη ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία ζε έλα 

site ςάρλνληαο λα αλαθαιύςνπλ θάηη. Τη είλαη όκσο απηό; 

 Σν πξώην πξάγκα πνπ θά-

λνπλ νη λένη ηεο ειηθίαο καο 

είλαη κόιηο μππλήζνπλ λα 

ζπλδεζνύλ ζην MSN αξρηθά 

σο Appear offline, γηαηί ζέ-

ινπλ λα ηζεθάξνπλ πξώηα 

πνηνη είλαη ζπλδεδεκέλνη θαη 

κεηά σο “online” θαη ην ηε-

ιεπηαίν πξάγκα πνπ θάλνπλ πξηλ θνηκεζνύλ είλαη 

λα θάλνπλ sign out από ην MSN. Σν κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ηεο ζεκεξηλήο λενιαίαο απηό θάλεη… 

είηε κέλεηο ζε άιιε ρώξα από ηνπο θίινπο  ζνπ 

είηε έλα ζηελό παξαθάησ, κηιάο καδί ηνπο κέζσ 

ηνπ MSN. Έρεηο καλία λα βξεηο ηα πην εθθεληξηθά 

emoticons θαη πιένλ ζπάληα θάλεηο sign in σο 

online αιιά πάληα σο busy, away, offline απιά θαη 

κόλν γηαηί ζέιεηο λα δείμεηο πόζν απαζρνιεκέλνο 

είζαη…ρη ρη…· πάληα 

όκσο βξίζθεζαη 

κπξνζηά ζηελ νζόλε 

ηνπ  ππνινγ ηζηή 

ζνπ… 

 Σν MSN Messenger 

είλαη ην δεκνθηιέζηε-

ξν πξσηόθνιιν ζηηγ-

κηαίσλ κελπκάησλ 

πνπ ππάξρεη απηή ηε 

ζηηγκή, κε ην νπνίν κπνξεί θαλείο λα δηαηεξήζεη 

επαθή κε απεξηόξηζην αξηζκό αηόκσλ ζην δίθηπν. 

Σν MSN είλαη ν απνηειεζκαηηθόηεξνο θαη ν πην 

επράξηζηνο ηξόπνο, απνζηνιήο κελπκάησλ κε πνι-

ιέο λέεο ιεηηνπξγίεο. Γίλεη ηελ επθαηξία λα επηθνη-

λσλήζεηε κε ηηο επαθέο ζηε ζηηγκή θαη κπνξείηε 

λα ζπλαληεζείηε ζε 

θάζε ζεκείν ηνπ 

θόζκνπ. Δπίζεο, 

κπνξείηε λα θάλεηε 

πνιιέο ζπδεηήζεηο 

ηαπηνρξόλσο, ζαο επηηξέπεη λα ζηείιεηε εηθνλίδηα 

κνξθαζκώλ (emoticons), πξνζσπηθά εηθνλίδηα 

(avatars), ππόβαζξα θαη άιια πνιιά, κπνξείηε λα 

θξαηήζεηε ηζηνξηθό ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ πξαγκα-

ηνπνηήζαηε θαη αθόκα θαη λα δσγξαθίζεηε, εάλ ην 

ζέιεηε. 

 Σν facebook είλαη έλαο θνηλσληθόο ηζηνρώξνο 

δηθηύσζεο πνπ μεθίλεζε ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

2004. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κέζσ 

κελπκάησλ κε ηηο επαθέο ηνπο θαη λα ηνπο εηδν-

πνηνύλ, όηαλ αλαλεώλνπλ ηηο πξνζσπηθέο πιεξν-

θνξίεο ηνπο. Όινη έρνπλ ειεύζεξε πξόζβαζε. 

  Ο Mark Zuckerberg ίδξπζε ην 

Facebook σο κέινο ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ ηνπ Harvard. Αξρηθά 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο είραλ κόλν 

νη θνηηεηέο ηνπ Harvard ελώ αξ-

γόηεξα επεθηάζεθε γηα ηελ Ivy 

League. Σν όλνκα ηεο ηζηνζειί-

δαο πξνέξρεηαη από ηα έγγξαθα παξνπζίαζεο ησλ 

κειώλ παλεπηζηεκηαθώλ θνηλνηήησλ κεξηθώλ Α-

κεξηθάληθσλ θνιεγίσλ θαη πξνπαξαζθεπαζηηθώλ 

ζρνιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ νη λενεηζειζέληεο 

ζπνπδαζηέο γηα λα γλσξηζηνύλ κεηαμύ ηνπο. Πνιύ 

αξγόηεξα ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο επεθηάζεθε 

γηα όινπο ηνπο ζπνπδαζηέο παλεπηζηεκίσλ, θαηό-

πηλ γηα ηνπο καζεηέο ζρνιείσλ θαη ηέινο γηα θάζε 

άλζξσπν ηνπ πιαλήηε πνπ ε ειηθία ηνπ μεπεξλνύ-

ζε ηα 13 ρξόληα. 

 Σν Facebook ζήκεξα έρεη πά-

λσ από 100 εθαηνκκύξηα ελεξ-

γνύο ρξήζηεο, θαηαηάζζνληάο 

ην έηζη ζηελ ιίζηα ηαμηλόκε-

ζεο ηνπ Alexa σο έλα από ηα 

δεκνθηιέζηεξα web site ηνπ 

πιαλήηε. Ωζηόζν ε ζπγθεθξη-

κέλε ηζηνζειίδα παξακέλεη ε 

πην δηάζεκε θνηλσληθή πεξην-

ρή δηθηύσζεο ζε πνιιέο αγ-

γιόθσλεο ρώξεο. 
Σν facebook δίλεη ηελ επθαηξία 

ζε παξέεο λα ζπλνκηινύλ, λα αληαιιάζνπλ ζρόιηα 

θσηνγξαθηώλ θαη λα θάλνπλ δηάθνξα ηεζη ή 

quiz…..Δίλαη αξθεηά δηαδεδνκέλν αιιά θπξίσο ζε 

κεγαιύηεξεο ειηθίεο. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ 

παηδηώλ ηεο ειηθίαο καο πξνηηκνύλ ην hi5….δελ 

έρνπλ βαζηθέο δηαθνξέο απιά ην hi5 έρεη πεξηζζό-

ηεξα ρξώκαηα θαη εθαξκνγέο…. ελώ ην facebook 

είλαη πην ζνβαξό….¨ 

Έιελα Κνπξηέζε 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Mark_Zuckerberg&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Harvard
http://el.wikipedia.org/wiki/Harvard
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivy_League&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivy_League&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexa&action=edit&redlink=1
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Δήκεηξα Νηθνιαΐδε 
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   «Say goodbye to the world you 
thought you lived in»  

(Απνραηξέηεζε ηνλ θόζκν πνπ μέξεηο) 
                                                                                                                                                                                       

Στο πλαίσιο των 

Μαθητικών Αγώ-

νων ύγχρονου Φο-

ρού, που διοργανώ-

νει το Τπουργείο Παιδείας με θέμα « Η 

παιδεία δυναμώνει τους Έλληνες, η παι-

δεία αλλάζει την Ελλάδα», 13 μαθητές του 

1ου Γυμνασίου και του Λυκείου Αυλώνα, με 

την καθοδήγηση της γυμνάστριας του Λυ-

κείου Χαρρού Ξένιας, ετοίμασαν μια χορο-

γραφία 12 λεπτών, με την οποία θα συμ-

μετάσχουν στους αγώνες.  

  Ο τίτλος της χορογραφίας είναι: «Say goodbye to the 

world you thought you lived in» και συνεργάζονται παιδιά 

με φυσιολογική κινητικότητα με παιδιά με ειδικές ανά-

γκες. Πρόκειται για μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σε ένα 

κορίτσι που είναι χορεύτρια και ένα αγόρι με κινητικά προ-

βλήματα. Σο μήνυμα των παιδιών μέσα από τον χορό αυτό 

είναι ακριβώς και η ουσία της αληθινής Παιδείας: επαφή 

και συνεργασία, στόχος και δημιουργία νέων δρόμων 

έκφρασης της πιο σημαντικής έννοιας στην ψυχή ενός αν-

θρώπου: της Αγάπης. Εκείνης της Αγάπης που αποδέχεται 

τη διαφορετικότητα του άλλου, συνεργάζεται  μαζί του για 

έναν κοινό 

στόχο και του παραστέκεται ανυστερόβουλα. 

Εκείνης της Αγάπης που φανερώνεται μόνο 

κάτω από μια συνθήκη: όταν κοιτάξουμε ο κα-

θένας στον καθρέφτη του και αναγνωρίσουμε 

τα δικά μας κομμάτια, ψυχής και σώματος, που 

περπατούν δύσκολα, που μπουσουλάνε ή που 

δεν περπατούν καθόλου.  

  Σα παιδιά μας, με αυτόν τον επαναστατικά 

δημιουργικό τρόπο, εκφράζουν την ουσιαστική 

επιθυμία της καρδιάς τους που λέει: Όχι στη 

σύγκριση, στη μίμηση, στη βία και στις « τα-

μπέλες» που βάζουμε πάνω σε έναν διαφορετι-

κό άνθρωπο και φωνάζει: Ναι στην Αγάπη!  

  Σα παιδιά μας λένε αντίο στον κόσμο που νόμιζαν ότι ζούσαν, δημιουργούν το δικό τους 

μονοπάτι- εκείνο που θα τους περιλαμβάνει- κι εμείς, οι δάσκαλοί τους είμαστε κοντά τους. 

                                                                Οι καθηγητές Λυκείου και 1ου Γυμνασίου  Αυλώνα 
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 ε μια εκδήλωζη ηος ζσολείος μαρ για ηα εγκαίνια ηηρ 
βιβλιοθήκηρ παποςζιάζηηκε ένα απόζπαζμα από ηο βιβλί-
ο “Ο Γλάπορ Ηωνάθαν”. Ο ςγγπαθέαρ ηος είναι ο Rich-
ard Back (Δκδόζειρ Γ.Κ. Εάπβανορ/Γιόπηπα, μεηάθπαζη 
Π.Α.Εάννα/Γ. Κςππαίος ανηίζηοισα). Σο βιβλίο αςηό   είσε 
μεηαθεπθεί και ζηην μεγάλη οθόνη, ζςνοδεςόμενο από ε-
ξαίπεηη μοςζική, δημιοςπγία ηος Neil Diamond.         

 Πνηνο είλαη ν Ησλάζαλ; Απιά 

έλαο γιάξνο ζε έλα παξακύζη 

ρσξίο λόεκα; Πξαγκαηηθά έηζη 

πίζηεπαλ εθδόηεο πνπ δελ 

ήζειαλ λα δεκνζηεύζνπλ ην βη-

βιίν ηνπ Back θαη αλαγλώζηεο 

πνπ δελ ήζειαλ λα ην δηαβάζνπλ. 

ηελ αξρή κηα θαρππνςία  πεξηέ-

βαιε απηό ην βηβιίν, όηαλ πξσ-

ηνδεκνζηεύηεθε. Παξ' όι' απηά, 

κεηά από θάπνην δηάζηεκα, ην 

βηβιίν άξρηζε λα πσιείηαη ζε 

ζεκείν πνπ αγνξαδόηαλ κέρξη 

θαη 50.000 αληίηππα ηε κέξα! 

“Υπνςηάδνκαη πσο όινη όζνη ζα 

ηαμηδέςνπλ ζηνπο θόζκνπο ηνπ 

γιάξνπ Ισλάζαλ δε ζα ζέινπλ λα 

γπξίζνπλ πηα πίζσ” είρε πεη ν 

Δξλεζη Κ. Γθαλ. Καη απηό είλαη 

αιήζεηα... 
  Ο Ησλάζαλ ζέιεη λα ζπάζεη ην 

θαηεζηεκέλν πνπ ήζειε όινπο 

ηνπο γιάξνπο εγθισβηζκέλνπο 

ζε έλα κνλόηνλν ηξόπν δσήο. 

Ήζειε λα απειεπζεξσζεί, λα 

πεηάμεη ζηελ ειεπζεξία ησλ αη-

ζέξσλ, λα είλαη απηόο πνπ ζα 

θαηάθεξλε λα πεηάμεη  πην  ςειά     

από όινπο, κε ηα  δηθά ηνπ θηε-

ξά, ηα θηεξά ηνπ κόρζνπ θαη ηεο 

πξνζπάζεηάο ηνπ. 
 Ωο θεληξηθόο ήξσαο ηεο ηζηνξί-

αο, παξνπζηάδεηαη ζαλ κία επα-

λαζηαηηθή παηδηθή ςπρή πνπ 

ζέιεη λα μεθύγεη από ηνλ απζηε-

ξό θαη θιεηζηό θόζκν πνπ άιινη 

εηνίκαζαλ γη' απηόλ, λα κάζεη λα 

πεηά ςειά, θαη λα εθνξκά από 

ςειά. Σνπ ιέλε πσο “Οη γιάξνη 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα πεηνύλ 

ζηα ρακειά, λα ηξέθνληαη κε α-

πνθάγηα θαη ζθνππίδηα θαη ιηγν-

ζηά αθξόςαξα”, πσο “Είλαη πα-

ξάβαζε ησλ εζηθώλ θαλόλσλ ηεο 

θνηλσλίαο ”. Απηά ηα επηρεηξή-

καηα ν Ησλάζαλ δελ ηα αληέρεη 

θαη επηρεηξεί λα κάζεη λα εθνξκά 

από αθόκε κεγαιύηεξν ύςνο, κε 

θίλδπλν αθόκε θαη ηεο δσήο ηνπ. 
 Σν  ζέκα  είλαη  όηη  θαηαθέξλεη 

ην  ζθνπό  ηνπ  κε   επηκνλή   θαη  

«Γηα ηνύηνλ, όκσο, ην γιάξν ζεκαζία δελ είρε ην θαγεηό, 
αιιά ην πέηαγκα. Πάλσ από θάζε ηη άιιν, ν Ισλάζαλ Λί-
βηλγθζηνλ Γιάξνο αγαπνύζε λα πεηάεη.» 

«Όηαλ κάζνπλ, ζθέθηεθε, ηελ Καηάθηεζε ζα μεηξειαζνύλ 
από ραξά. Πόζν πην πινύζηα γίλεηαη ηώξα ε δσή καο! Αληί 
γηα ην κνλόηνλν θνπηαζηηθό πήγαηλε θη έια ζηηο ςαξόβαξθεο, 
ππάξρεη έλα λόεκα ζηε δσή! Μπνξνύκε λα μεπεξάζνπκε ηελ 
άγλνηα, κπνξνύκε λ᾿ αλαγλσξίδνπκε ηνλ εαπηό καο ζαλ όληα 
μερσξηζηά, έμππλα θαη επηδέμηα. Μπνξνύκε λα είκαζηε ιεύηε-
ξνη! Μπνξνύκε  λα κάζνπκε  λα πεηνύκε! »  

ππνκνλή. θνπόο είλαη λα  ηαμη-

δέςεη ζηνλ νπξαλό ν αλαγλώζηεο 

καδί κε ην αιιεγνξηθό λόεκα ηνπ 

βηβιίνπ. Γηαηί ζην θάησ θάησ, 

απηό πνπ εθπιεξώλεη ν  Ησλάζαλ  

είλαη έλα όλεηξό ηνπ. Όλεηξα όινη 

έρνπκε θαη  ζέινπκε λα ηα εθπιε-

ξώζνπκε. Καη κπνξνύκε! 
 Απηό ην βηβιίν είλαη έλαο ζε-

ζαπξόο γηα όζνπο ιαηξεύνπλ ηελ 

ειεπζεξία, γηα όζνπο μέξνπλ λα 

ππνζηεξίδνπλ ηε γλώκε ηνπο, γηα 

όζνπο πξαγκαηηθά μέξνπλ λα 

βιέπνπλ ζηνλ θόζκν πξάγκαηα 

πέξα από απηά πνπ απιά θαίλν-

ληαη. Όζεο θνξέο θαη αλ πέζνπκε 

θαη  ηζαθίζνπκε ηα “θηεξά” καο, 

πξέπεη λα βξίζθνπκε ηε δύλακε 

λα ζεθσλόκαζηε όξζηνη ζαλ ηνλ 

γιάξν Ησλάζαλ θαη λα πξνζπα-

ζνύκε θαη πάιη λα θηάζνπκε ηα 

όλεηξα θαη ηνπο ζηόρνπο καο. 

Γηαηί ε δσή καο είλαη έλα ζπλερέο 

πέηαγκα. 

 

Σηαδώξα Παπαζενδώξνπ 

«Καη ν Ισλάζαλ είρε έηζη γίλεη ν πξώηνο αθξνβάηεο ηνπ αέξα, 
πξηλ από θάζε άιιν γιάξν ζηνλ θόζκν.» 

«….έκαζε λα πεηάεη, θαη δε κεηάλνησζε γηα ην ηίκεκα ...» 
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Τι πήρε το αυτί μας τελείως τυχαία…. 

       Προηγούνται οι Κυρίες… 

Σο χρωματάκι το ξανθό στο μαλλάκι της κ. Κέκη μη σας παρασύρει παιδιά!  

ΕΙΝΑΙ ΒΑΜΜΕΝΟ! 

Η κ. Καρακασίδου αρνείται να κόψει το κάπνισμα και άρχισε τα οικολογικά πακετά-

κια<.(πάντως κάτι είναι και αυτό<) 

Η κ. Αντωνάτου εκτός από καθηγήτρια είναι και Επαναστάτρια (τώρα ή μας δουλεύει ή 

σας δουλεύουμε<) 

Η κ. Κατσένη δεν μας αφήνει να μπούμε internet για να καλύψουμε την ύλη αλλά άλλη 

είναι η πικρή αλήθεια<(στο επόμενο τεύχος περισσότερα<) 

Η κ. Κοτσίκου απειλεί την Σρίτη Γυμνασίου πως στο τρίμηνο θα βαθμολογήσει σαν φι-

λόλογος και όχι σαν καθηγήτρια Κ.Π.Α (κοινωνικής και πολιτικής αγωγής) <Σο 

‘ξερα ότι κάτι το  τρομοκρατικό έχει αυτή η γυναίκα.... 

Και συνεχίζουμε με τους κυρίους… 

Ο κ. Κουκουβής ισχυρίζεται πως δεν υποστηρίζει καμία ποδοσφαιρική ομάδα ενώ στην 

πραγματικότητα είναι φανατικός ΥΙΛΑΘΛΟ του ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ! 

Ο κ. Μπερτόλης ενώ όλοι νομίζουμε πως περνάει τον χρόνο του με μαθηματικά, εκείνος 

ασχολείται με μαστορέματα (Βάψιμο, βιδώματα, ξεβιδώματα κ.λ.π< 

Ο κ. Πελωριάδης ενώ μας λέει να χρησιμοποιούμε στυλό, εκείνος χρησιμοποιεί μολύβι 

τη λεγόμενη, ΜΑΤΡΟΜΤΣΑ, για να περάσει βαθμούς! 

Ο κ. Ανυφαντής λατρεύει τα τοστάκια..(Ε<τα τεστάκια εννοούσα<.)  

Ο κ. Χατζηαγάπης ενώ μας μαθαίνει για τον Μπαχ, Αχ, Βαχ και ούτω καθεξής παίζει 

ηλεκτρική κιθάρα<και ίσως ακούει και Rock…   

          Μα και φυσικά δεν ξέχασα τις/τους<..κα Τάγιου, κα Τζεβελέκου,  

κα Κρητικού, κα Λιβαδά, κ. Μαγκλάρα, κ. Τελιγάδα, κ. Λέκκα  και κα Τσενέ<απλά 

οι άνθρωποι ξέρουν να κρύβονται<αλλά δεν θα τους αφήσω έτσι<αν χρειαστεί μέχρι 

και στις ντουλάπες τους θα κρυφτώ κανείς δεν μου ξεφεύγει εμένα<ΦΑ ΦΑ ΦΑ...                   
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ΑΗΧΝΗΟ ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ 
Φέηνο ν Παλαζελαïθόο έθιεηζε εθαηό ρξόληα δσήο. ε απηά ηα ρξόληα έδεζε πνιιέο δπζάξεζηεο θαη πνιιέο ζπ-

λαξπαζηηθέο ζηηγκέο πνπ ηνλ έρνπλ ζεκαδέςεη. Ο άλζξσπνο πνπ ίδξπζε ηνλ Παλαζελαïθό ήηαλ ν Γηώξγνο Καιαθά-

ηεο, ν νπνίνο γελλήζεθε ην 1890. 

 Από ην 1908 έσο ζήκεξα ν Παλαζελαïθόο  έρεη αιιάμεη 36 θαλέιεο, ε πξώηε θαλέια ήηαλ θόθθηλε! Ο ηδξπηήο 

ηνπ Παλαζελαïθνύ άιιαμε ην ρξώκα κεηά από 14 ρξόληα γηαηί ην ζύκβνιν ηνπ Παλαζελαïθνύ ήηαλ  ην   ηξηθύιιη 

θαη γη‟απηό ηελ έθαλε πξάζηλε. 

 Σν πξώην γήπεδν ηνπ Π.Α.Ο. θηηάρηεθε 19 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1921 ρσξίο θεξθίδα, ε πξώηε θεξθίδα θαηαζθεπάζηε-

θε ην 1928. Σν 1981 θαη κεηά από γεληθό ζπκβνύιην απνθαζίζηεθε λα δνζεί ην όλνκα Απόζηνινο Νηθνιαΐδεο . 

Όπσο θάζε νκάδα έρεη κηα ζύξα θαλαηηθώλ θηιάζισλ έηζη θαη ν Π.Α.Ο.έρεη ηελ δηθηά ηνπ ζύξα,ηε ζύξα 13! 
 Μηα ηόζν κεγάιε νκάδα πξέπεη λα είρε θαινύο παίθηεο πνπ έγξαςαλ ηζηνξία κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, άιινη λα 

ζθνξάξνπλ ρσξίο ζηακαηεκό θαη άιινη λα πξνζθέξνπλ ζέακα. Μεξηθνί από απηνύο είλαη: ν Κξίζηνθ Βαδέρα, Γε-

κήηξεο αξαβάθνο, Βέιηκηξ Εάεηο, Πάνπιν όνπδα, Μίκεο Γνκάδνο, Υνπάλ-Ρακόλ Ρόηζα, Σάθεο Λνπθαλίδεο θαη 

ν Αληώλεο Αλησληάδεο.  
ηηο 2 Ηνπλίνπ ηνπ 1971, ν Παλαζελατθόο θηάλεη ζηνλ ηειηθό ηνπ θππέιινπ πξσηαζιεηξηώλ ζην Γνπέκπιετ ελα-

ληίνλ ηνπ Άγηαμ από ην νπνίν ράλεη 2-0·ε επηηπρία ηνπ όκσο είλαη κνλαδηθή! 

  Ο Παλαζελαïθόο δελ έρεη κόλν πνδόζθαηξν έρεη θαη κπαζθεη.Πξόεδξνο ηνπ ΠΑΟ ζην κπάζθεη είλαη ν Π. Γηαλ-

λαθόπνπινο ν νπνίνο έρεη  θάλεη κηα απν ηηο θαιύηεξεο κεηαγξαθέο ζε όιν ην ειιεληθό κπάζθεη ηνλ Νηνκηλίθ Οπίι-

θηλο έλαλ από ηνπο θαιύηεξνπο κπαζθεηκπνιίζηεο όισλ ησλ επνρώλ. 

Ο ΠΑΟ έρεη ζηεθζεί πξσηαζιεηήο Δπξώπεο 4 θνξέο. 
 Ο ζεκεξηλόο πνδνζθαηξηθόο  Παλαζελαïθόο έρεη πνιινύο κεηόρνπο, γη‟απηό ιέγεηαη πνιπκεηνρηθόο θαη όινη νη 

κέηνρνη πξνζπαζνύλ λα θηηάμνπλ κηα πνιύ κεγάιε νκάδα πνπ ζα δώζεη κεγάιεο ραξέο ζηνπο θηιάζινπο ηεο. 

 

Αληώλεο Λέθθαο 

- Πόηε ηδξύζεθε ν Σύιινγνο θαιαζνζθαίξηζεο; 

- Πέξπζη, ην 2007-2008 θαη θέηνο είλαη ε δεύηεξε 

ρξνληά. 
- Από πόζα παηδηά απαξηίδεηαη ε νκάδα  κπά-

ζθεη; 
- Ξεθηλήζακε πέξπζη κε έμη παηδηά θαη θέηνο εί-

καζηε δεθαηέζζεξα. 

- Γείρλνπλ ηα παηδηά ελδηαθέξνλ; 
- Ναη, θαη όρη κόλν, ζπζηάδνπλ αθόκα θαη ηα Σαβ-

βαηνθύξηαθά ηνπο γηα ηελ πξνπόλεζε. 

-Υπάξρεη αληαγωληζκόο αλάκεζα ζηα παηδηά; 

- Ο αληαγωληζκόο είλαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. 

- Ζ  νκάδα είλαη ηδηωηηθή ή ηνπ Γήκνπ; 
- Τνπ Γήκνπ, αλήθεη  ζηα πξνγξάκκαηα καδηθνύ 

αζιεηηζκνύ. 
- Τα παηδηά πιεξώλνπλ γηα λα γίλνπλ κέιε ηεο 

νκάδαο; 

- Όρη, ην πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ είλαη δωξεάλ. 

- Ζ  νκάδα ζαο έρεη ζπγθεθξηκέλν ζήκα ή ύκλν; 
- Όρη, δελ έρνπκε κεξηκλήζεη αθόκα γηα απηά. 

ύληνκα όκσο ζα έρνπκε θαη ζήκα θαη ύκλν. 
- Παξέρεηε εζείο εμνπιηζκό ζηα παηδηά, όπωο 

ζπγθεθξηκέλα παπνύηζηα ή θάηη άιιν; 
- Δίλαη κέζα ζην πξόγξακκα ε αγνξά εκθάληζεο 

γηα ηελ νκάδα. 

 - Θα  ιάβεη ε νκάδα κέξνο ζε θάπνην πξσηάζιε-

κα ή ζε θάπνηνπο θηιηθνύο αγώλεο θέηνο; 
- Φέηνο ζα μεθηλήζνπκε κε θηιηθνύο αγώλεο, 

όηαλ ζα είλαη έηνηκν ην θαηλνύξγην θιεηζηό γπ-

κλαζηήξην θαη ζα έρνπκε δηθή καο έδξα, ζα 

κπνύκε θαη ζην ηνπηθό πξσηάζιεκα. 
-Σαο αξέζεη απηό πνπ θάλεηε, δειαδή ην λα δηεπ-

ζύλεηε κηα νκάδα; 
- Δίλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ θαη κε πνιιέο πξνθιή-

ζεηο. 
-Έρεηε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηελ  θπζηθή θαηά-

ζηαζε ησλ παηδηώλ; 
- Ζ θπζηθή θαηάζηαζε είλαη έλα από ηα πην βαζη-

θά ζηνηρεία γηα ηελ θαιή απόδνζε κηαο νκάδαο. 

Οκάδα θαη άξηζηε  θπζηθή θαηάζηαζε είλαη κηζή 

νκάδα. 
- Γηαθξίλεηε αλ ηα παηδηά έρνπλ ηαιέλην ζην ζπ-

γθεθξηκέλν άζιεκα; 
- Πηζηεύω πωο θέηνο έρω πνιύ θαιό πιηθό-ηνπο 

παίθηεο ελλνώ- γηα λα γίλεη κηα νκάδα πνπ κπνξεί 

λα δηεθδηθήζεη κηα θαιή ζέζε ζην πξσηάζιεκα. 
-Τη εύρεζηε  λα πεηύρνπλ νη παίθηεο ζαο ζην ρώξν 

ηνπ κπάζθεη; 
- Να παίμνπλ ζαλ νκάδα θαη όρη αηνκηθά, γηαηί 

όπσο ηνπο ιέσ θαη ζε θάζε πξνπόλεζε ην παηρλί-

δη δελ θεξδίδεηαη κε κπνπληέο αιιά κε ην κπαιό. 

 Μπάζθεη ζηνλ Αζιεηηθό Όκηιν ηνπ Δήκνπ καο · ζπλέληεπμε ηεο 

πξνπνλήηξηαο Μπάζθεη ζηνλ Σπύξν Μπνπγέζε 
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ηαδώξα Παπαζενδώξνπ  

Βαζηιηθή Ράδνπ 

 Ιωάλλα απέξα  

 Θαλάζεο   Φαζνπιήο  

Τν εμώθπιιν ηνπ 5νπ 
ηεύρνπο θηινηέρλεζε ε 
Σηαδώξα Παπαζενδώξνπ 
θαη ε Δήκεηξα Νηθνιαΐδε 

  Υπεύθςνοι Καθηγηηέρ 

  Νάληηα Σζελέ 

  Νίθνο Σειηγάδαο   
( …. βνεζάεη θαη ζηε  ζειη-
δνπνίεζε!) 

Πεπιεσόμενα ηεύσοςρ  


