
 

 Σο ηρίηο ηεύτος ηοσ περιοδικού μας είναι γεγονός! Αργήζαμε λίγο λόγω α-
νηικειμενικών δσζκολιών, αλλά εσελπιζηούμε όηι θα κσκλοθορήζει ζύνηομα 
και ηο 4ο ηεύτος  !  
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2-5 

Περιβάλλον 6-9 

Κοινφνία 10-11 

Γιαηροθή 12-13 

Απόυεις 10-13 

Μαηιές ζηον κόζμο 14 

Μαηιές ζηον ηόπο μας 15-18 

Βιβλίο 19 

  
  
  

Σσντακτική Επιτροπή 

Υπεύθσνοι Καθηγητές 

Νάνηια Τζενέ 

Νίκος Τελιγάδας 

 

Βαζίλης Γεφργανηάς 

Αναζηαζία Γάβρη 

Μαργαρίηα Ζορδομπά 

Μαίρη Καηζιθή 

Κιρανηίπ Καούρ 

Έλενα Κοσρηέζη 

Γανάη Μπαζανηή 

Μσρηώ Μπαζανηή 

Βαλέριος Μπραούζι 

Έλενα Νικόλα 

Παπαγιάννη Φφηεινή 

Παηζαούρα Σπσριδούλα 

Σιδέρης Ηλίας 

Φαζοσλής Θανάζης 

 

  ΥΟΛΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ   ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ  

 Το εξώθςλλο ηος 3ος ηεύ-
σοςρ ηο θιλοηέσνηζε η Σια-
δώπα Παπαθεοδώπος πος 
κέπδιζε ηο διαγωνιζμό πος 
έγινε για αςηό. 
 Η ζελιδοποίηζη  έγινε από 
ηην Έλενα Κοςπηέζη  με ηη 
βοήθεια ηος  κος Τελιγάδα. 

ΔΛΗΓΑ 2 

Πξηλ από θάπνηεο κέξεο είρακε ηελ ραξά λα ζπλνκηιήζνπκε κε ηνλ πξνεγνύ-

κελν δηεπζπληή καο, θ. Γεκήηξε Ρνδάλε, ν νπνίνο έθπγε από ην ζρνιείν καο ην 

Φζηλόπσξν πνπ καο πέξαζε, θαη λα θαηαγξάςνπκε απηά πνπ καο απάληεζε. Σνλ 

ξσηήζακε γηα ηε δσή ηνπ ζην θαηλνύξην ηνπ ζρνιείν, γηα ην πώο ληώζεη θαη πνι-

ιά άιια… 

ΜΑΘΖΣΡΗΑ: Κύξηε  Ρνδάλε, πώο πεξλάηε ζην θαηλνύξην ζαο  ζρνιείν;  

Γ.ΡΟΕΑΝΖ:Eίκαη πνιύ θαιά θαη πεξλάσ αθόκα θαιύηεξα! Δίκαη επραξηζηεκέ-

λνο  από ην θαηλνύξην κνπ ζρνιείν, κα θπζηθά δελ ζαο μέραζα! Δίλαη έλα δηαθν-

ξεηηθό θαη θαηλνύξην πεξηβάιινλ. Έρσ ζηελαρσξεζεί πνπ έρσ θύγεη, αιιά ηα 

παηδηά θαη ην ζρνιείν γεληθόηεξα είλαη θαη εδώ πνιύ θαιά. 

ΜΑΘΖΣΡΗΑ: Δίζηε ιπθεηάξρεο ηώξα;                                                                            

Γ.ΡΟΕΑΝΖ: Ναη, μέξεηε, ηα πξάγκαηα ηώξα είλαη δηαθνξεηηθά. Δίλαη ιύθεην 

θαη ηα παηδηά είλαη  πην κεγάια. Πάλησο εηιηθξηλά ζαο ζθέθηνκαη πνιύ ζπρλά.  

Γελ ζαο μερλάσ. 

ΜΑΘΖΣΡΗΑ:  ε πνην ζρνιείν εξγάδεζηε ηώξα;                                                    

Γ.ΡΟΕΑΝΖ:  Δξγάδνκαη ζην Λύθεην πάησλ. Βξίζθεηαη απέλαληη από ην αεξν-

δξόκην.                                                                                  

ΜΑΘΖΣΡΗΑ:  πλαληήζαηε δπζθνιίεο θαηά ηελ πξνζαξκνγή ζαο ή εγθιηκαηη-

ζηήθαηε ζρεηηθά γξήγνξα ζην θαηλνύξην ζαο ζρνιείν;                                                                          

Γ.ΡΟΕΑΝΖ: ρη, επηπρώο  δελ ζπλάληεζα ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαηά ηελ πξν-

ζαξκνγή κνπ θαη απηό νθείιεηαη, ζην θαιό πεξηβάιινλ πνπ ζπλάληεζα, αιιά θαη 

ζηελ πνιπεηή ζεηεία κνπ ζην Γπκλάζην Απιώλα. 

    ΜΑΘΖΣΡΗΑ:  Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ή νη νκνηόηεηεο ζπγθξίλνληαο ην ησξηλό 

ζαο ζρνιείν κε ην Γπκλάζην Απιώλα; 

Γ.ΡΟΕΑΝΖ: Ζ θιίκαθα ζην ησξηλό κνπ ζρνιείν είλαη κεγαιύηεξε, γηαηί  ην 
ζρνιείν είλαη κεγαιύηεξν θαη ηα παηδηά πεξηζζόηεξα. Σν θνηλό όκσο πνπ έρνπλ 

θαη ηα δύν ζρνιεία είλαη ηα παηδηά! Σα παηδηά παξακέλνπλ ην ίδην θαη ζηα δύν 

ζρνιεία! Με όια ηνπο ηα πιενλεθηήκαηα θαη όια ηνπο  ηα κεηνλεθηήκαηα. Σα 

παηδηά κπνξνύλ λα γίλνπλ πνιύ θαιά όηαλ ζέινπλ, κα  άιιεο θνξέο δεκηνπξγνύλ 
θάπνηα πξνβιήκαηα. Δπηπρώο όκσο δελ έρσ αληηκεησπίζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα 

κέρξη ηώξα! Σα παηδηά εθεί είλαη ζρεδόλ ζαλ ηα παηδηά ηνπ Απιώλα. Καη ιέσ ζρε-

δόλ γηαηί κε ηα  παηδηά ηνπ Απιώλα είρακε αλαπηύμεη ηδηαίηεξεο ζρέζεηο, γηαηί 
γλσξηδόκαζηαλ θαιύηεξα θαη γηα πεξηζζόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα. Δλώ ζηα πάηα 

ηα παηδηά δελ έρνπλ πξνιάβεη λα κε γλσξίζνπλ αθόκε, αιιά νύηε θη εγώ ηα έρσ 

γλσξίζεη θαιά. Με ηα παηδηά ηνπ Απιώλα είρακε ηδηαίηεξα θηιηθέο ζρέζεηο. Σόζν 

θηιηθέο όζν κπνξεί λα έρεη έλαο καζεηήο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ!  

    

Σςνέσεια ζηη ζελίδα 19 

                                  Από ηη Μαπία Μαπούλη και ηην Αθαναζία Χούζος 



1. Ση εηνηκάδεηε κε ηνπο καζεηέο;  

Δηνηκάδνπκε κηα ρνξνγξαθία ζην πιαίζην ησλ 

καζεηηθώλ αγώλσλ ύγρξνλνπ Υνξνύ πνπ δηνξ-

γαλώλεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

 

2. Γηαηί γίλεηαη; 

Γίλεηαη θαηαξράο γηα ηε δηθή καο ραξά.  Σε 
ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Σα 
παηδηά έηζη καζαίλνπλ λα αγσλίδνληαη γηα έλα 
ζηόρν, λα αλαθαιύπηνπλ θηλεηηθά ηα όξηα ηνπο, 
λα βνεζνύλ ν έλαο ηνλ άιινλ κε ζθνπό             
ηελ ζπλ-θίλεζε θαη ηελ ζπγθίλεζε πνπ ελππάξ-
ρεη κε ηελ νινθιήξσζε ελόο δεκηνπξγηθνύ ζηό-
ρνπ. 

 
3. Με πνηνπο γίλεηαη θαη πόζα άηνκα είλαη;  

πκκεηέρνπλ 15 καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ 

Λπθείνπ θαη Γπκλαζίνπ καο. 

 

4. Πνην είλαη ην ζέκα; 

Σν ζέκα αθνξά έλα Μνπζείν Κίλεζεο θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ πξσηόγνλε αιιά θαη ζηελ πην 

ζύγρξνλε θίλεζε, νη νπνίεο ζην ηέινο ελώλνληαη 

ζε έλα θνηλό ρνξεπηηθό όπνπ γίλεηαη κηα πξνζπά-

ζεηα λα δώζνπκε έλα κήλπκα πξνο όιoπο: ηίπνηα 

δελ είλαη θαιύηεξν ή ρεηξόηεξν, πην πξνρσξεκέ-

λν ή νπηζζνδξνκηθό, γηαηί εθείλν πνπ κεηξάεη 

είλαη ε ελόηεηα ζηε δσή καο κε ό, ηη ν θαζέλαο 

καο αληέρεη θαη κπνξεί. 

 

5. Σα παηδηά ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο; 
Ναη, παξά πνιύ θαιά. Πηζηεύσ όηη ηνπο αξέζεη 
απηό πνπ ζπκβαίλεη θαη ζπκκεηέρνπλ κε πνιιέο 
δηθέο ηνπο ηδέεο πάλσ ζηε ρνξνγξαθία. ηελ νπ-
ζία ηε ρνξνγξαθία ηε θηηάρλνπκε όινη καδί.    
 
6. Τπάξρεη θάπνην βξαβείν; Καη αλ λαη,  πνην 
είλαη απηό;  
Τπάξρνπλ 1ε, 2ε, 3ε  ζέζε θαη έπαηλνη. 
 

 

7. Πνηα θαηάιεμε ζέιεηε λα έρνπλ ηα παηδηά; 

Θα ήζεια λα ραξνύλ απηό πνπ θάλνπλ θαη 

λα επηηξέςνπλ ζηνπο εαπηνύο ηνπο λα θαλε-

ξώζνπλ όιεο ηνπο ηηο δπλαηόηεηεο θαη θηλεηη-

θά θαη ζαλ ζπλεξγαζία. Να ληώζνπλ όηη έρνπλ 

πεηύρεη ην ζηόρν ηνπ ν θαζέλαο μερσξηζηά 

αιιά θαη όινη καδί. 

           

8.  Οη θξηηέο είλαη απζηεξνί;  Ση λνκίδεηε; 

Οη θξηηέο ζπλήζσο είλαη πνιύ θαινί ρνξν-
γξάθνη ηεο ρώξαο καο θαη θπξίσο ελδηαθέξν-
ληαη όρη ηόζν γηα ηελ ηέιεηα θίλεζε, αιιά γηα 
ην αλ ηα παηδηά ρνξεύνπλ ζαλ παηδηά θαη όρη 
ζαλ κεγάινη, κηκνύκελα απηά πνπ βιέπνπλ 
ζηελ ηειεόξαζε ή έηνηκεο ρνξνγξαθίεο. Βα-
ζηθά ηνπο ελδηαθέξεη ε δεκηνπξγία.  
 

 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ  ΔΛΗΓΑ 3          ΥΟΛΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  



ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ θ. ΔΛΔΝΖ ΚΡΖΣΗΚΟΤ  
 ηηο Μαίξε Καηζηθή θαη Φωηεηλή Παπαγηάλλε 

Μαζαίλνληαο γηα έλα πεξίεξγν όλνκα…
  

 ην ζρνιείν καο ιεηηνύξγεζε θέηνο έλα 

γξαθείν κε ηελ πεξίεξγε νλνκαζία 

«ΓΡΑΔΠ». πλαληήζακε ινηπόλ ηελ θαζε-
γήηξηά καο θ. Διέλε Κξεηηθνύ, πνπ είλαη ε 

ππεύζπλε, θαη κε ηηο εξσηήζεηο καο πξνζπα-

ζήζακε λα ιύζνπκε ηηο απνξίεο καο.  
 

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΑΤΣΟ ΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ; 

   Δίλαη γξαθείν ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγ-
γεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ (ΔΠ). 

Έξγν ηνπ είλαη: 

1. λα βνεζήζεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

καζεηώλ θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 
δπλαηνηήησλ, ησλ θιίζεσλ θαη ησλ ελδη-

αθεξόλησλ ηνπο, θαζώο θαη ηε βαζύηεξε 

θαηαλόεζε ηνπ εαπηνύ ηνπο, 
2. λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο  πιεξνθόξεζε 

γηα ηηο ζπνπδέο  θαη ηα επαγγέικαηα , 

3. λα πξαγκαηνπνηεί δξαζηεξηόηεηεο γηα λα 
γίλεηαη δπλαηό ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ 

ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθό-

ηεηα θαζώο θαη ε ζύλδεζή ηνπ κε απηή,  

  4. λα εθαξκόδεη ζε πξνζσπηθό επίπεδν ή ζε 
νκάδεο καζεηώλ ή γνλέσλ ηελ επαγγει-

καηηθή ζπκβνπιεπηηθή, 

5. λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα κάζνπλ λα παίξ-
λνπλ απνθάζεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο 

αθνξνύλ θαη λα δηεθδηθνύλ ηε ζπκκεην-

ρή ηνπο ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη, ζε 

ζρέζε πάληα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη 
επαγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο. 

 

ΜΔ ΠΟΗΟΤ ΔΥΔΗ ΥΔΖ\  Δ ΠΟΗ-

ΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ ΑΤΣΟ ΣΟ ΓΡΑ-

ΦΔΗΟ; 
Απεπζύλεηαη ζηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζί-

νπ θαη ηνπ  Λπθείνπ  καο, αιιά  θαη άιισλ 

Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ηεο πεξηνρήο, θα-

ζώο θαη ζε θάζε άηνκν πνπ έρεη αλάγθε 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πξνθεηκέλνπ 
λα ζρεδηάζεη ην επαγγεικαηηθό ηνπ κέιινλ. 

ΣΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΧΕΙ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΣΙΕΙ; 

ην ζρνιείν απηό θέηνο έρνπκε πξνγξακ-

καηίζεη δύν πξνγξάκκαηα Αγσγήο ηαδην-

δξνκίαο. 
Σν πξώην έρεη ηίηιν: 

«Σν επάγγεικα πνπ κε ελδηαθέξεη» θαη έρεη 

σο  ζηόρν λα αλαθαιύςνπλ νη καζεηέο όιεο 
ηηο  πηπρέο, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ησλ επαγ-

γεικάησλ πνπ ηνπο ειθύνπλ πεξηζζόηεξν, 

θαζώο θαη ηελ πνξεία πνπ ρξεηάδεηαη 

λ’αθνινπζήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα ηα αζθή-
ζνπλ επηηπρώο. 

Σν δεύηεξν πξόγξακκα έρεη ηίηιν: 

«Γηθαίσκα ζην όλεηξν» θαη έρεη σο ζηόρν λα 
επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο  ζρεηηθά κε 

ηηο ηθαλόηεηεο αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή  
ηα  άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη λα  εκθπ-

ηεύζεη ζηνπο καζεηέο ηνλ αλππόθξηην  ζεβα-

ζκό ζηελ ηδηαηηεξόηεηά ηνπο. 

ρνιηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ΔΛΗΓΑ 4        

ΟΒΑΡΟΣΖ 
       ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ                 ΥΟΛΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  



Ση έρεη γίλεη µέρξη ηώξα θαη ηη ζα αθνινπζή-

ζεη; 
Λεηηνπξγνύλ δπν πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληη-

θήο εθπαίδεπζεο ηα νπνία είλαη:  

Α) εμνηθνλόµεζεο ελέξγεηαο-αλαθύθισζε 

µπαηαξηώλ θαη αινπµηλίνπ θαη   

Β) ην δάζνο εµέλα µε λνηάδεη!  

Σν πξώην πξόγξαµµα μεθίλεζε πέξζη θαη ζπ-
λερίδεηαη θέηνο µε µεγάιε επηηπρία. 

Από ηηο αξρέο ηεο ρξνληάο θαη σο ηηο 15 Γε-

θέµβξε δηνξγαλώζεθε δηαγσληζµόο ζπιινγήο 
αλαθπθιώζηµσλ πιηθώλ ζηνλ νπνίν νη µαζεηέο 

ζπµµεηείραλ µ' ελζνπζηαζµό. Νηθεηέο ήηαλ ηα 

ηµήµαηα Β1 & Β2 ηνπ ζρνιείνπ, ην δε έπαζιν-

µηα πεξηβαιινληηθή εθδξνκή εθ µέξνπο ηνπ 
ζρνιείνπ θαη µπινπδάθηα µε νηθνινγηθά 

µελύµαηα εθ µέξνπο ηνπ ζπιιόγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεµόλσλ.  

Πνηνο ν ζθνπόο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

νµάδαο; 
θνπόο ηεο πεξηβαιινληηθήο νµάδαο είλαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ µαζεηώλ θαζώο θαη ηεο 

επξύηεξεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο ζε ζέµαηα πνπ 

αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Δθηόο όµσο από ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζθνπόο 

µαο είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε όισλ µαο όηη ηα 

πξνβιήµαηα ηνπ πεξηβάιινληνο µάο αθνξνύλ, 
είλαη θνµµάηη ηεο δσήο µαο θαη έρνπµε επζύλε 

γη' απηά.  Με ιίγα ιόγηα,  ζθνπόο είλαη ε 

δεµηνπξγία ελεξγώλ πνιηηώλ.  

Σν δεύηεξν πξόγξαµµα πνπ αθνξά ζην δά-
ζνο θαη ηδηαηηέξα ζηνλ εζληθό δξπµό ηεο Πάξ-

λεζαο γίλεηαη µε αθνξµή ηηο θαινθαηξηλέο θσ-

ηηέο. Απηή ηε ζηηγµή είλαη ζηε θάζε ηεο ζπι-

ινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνύ, έρνπλ 
πξνγξαµµαηηζηεί επηζθέςεηο ζηνλ Δζληθό 

Γξπµό ηεο Πάξλεζαο, ππάξρεη αλνηρηή ζπλεξ-

γαζία µε ην WWF θαζώο θαη µε ηνλ Δζληθό 
Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο Πάξλεζαο. ην ηέινο 

ηεο ρξνληάο ζα παξνπζηαζηνύλ ζην θνηλό θαη 

ηα δύν πξνγξάµµαηα. 

       ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ  ΔΛΗΓΑ 5              

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ  θ. ΚΑΡΑΚΑΗΓΟΤ  
 ηηο Έιελα Κνπξηέζε θαη Έιελα Νηθόια 

                ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 



Ήηαλ έλα αλνη-

μηάηηθν πξσηλό, 
θαζώο µηα ππέξν-

ρε ύπαξμε δηέζρη-

δε έλα αλήιηαγν 

μέθσην θαηεπζπ-
λόµελε πξνο ηελ 

θαξδηά ηνπ δά-

ζνπο. Φπζνύζε 
λνηηάο, έηζη ηα 

ειεύζεξα µαιιηά 

ηεο ραζηνύθηδαλ 

ην ιεπθό ηεο 
πξόζσπν. Καζώο 

πεξπαηνύζε, πέξαζε πιάη από έλα ξπάθη, ην νπνίν 

ηεο ςηζύξηζε µε µηα θνθηή, παγσµέλε θσλή: 
«Σξέρα, θξύςνπ όµνξθε θόξε. Έξρνληαη!» Ζ µηθξή 

Πάξλεζα ηξνµνθξαηεµέλε από ηελ πξνεηδνπνίεζε, 

ην έβαιε ζηα πόδηα ρσξίο λα θνηηάεη πνύ πάεη. Γπ-
ζηπρώο, πάλσ ζηε βηάζε ηεο πάηεζε ην ιεπθό, από 

θξίλνπο θηηαγµέλν, θνπζηάλη ηεο θαη παξαπαηώληαο 

βξέζεθε μαπισµέλε ζην πγξό ρώµα. Με ράλνληαο 

ζηηγµή, ζηεξίρηεθε ζηα αδύλαµα γξαηζνπληζµέλα 
πόδηα ηεο θαη ζπλέρηζε λα ηξέρεη παληθόβιεηε. 

Πξνζπεξλνύζε θπηά θαη δέληξα θαη πίζσ ηεο 

άθνπγε ηηο ζπαξαθηηθέο θξαπγέο ησλ δώσλ. Μαθάξη 
λα µπνξνύζε λα γπξίζεη πίζσ λα ηα βνεζήζεη, µα 

θηλδύλεπε θαη απηή ην ίδην! Ξάθλνπ, πίζσ από µηα 

ζπζηάδα δέληξσλ αλαθάιπςε µηα ζπειηά. Αµέζσο 
ζθέθηεθε όηη απηό ήηαλ ην ηδαληθό µέξνο γηα λα 

θξπθηεί. Υώζεθε µέζα θαη μάπισζε ζηε ξάρε ελόο 

βξάρνπ. Κξαηώληαο ηε ιαραληαζµέλε αλαπλνή ηεο 

αθνπγθξάζηεθε. Δλώ ε θαξδηά ηεο ρηππνύζε ζαλ 
ηξειή, ηύιημε ηα ηξεµάµελα ρέξηα ηεο γύξσ από ηα 

γόλαηά ηεο θαη μέζπαζε ζε ιπγµνύο. ηαµάηεζε 

µνλάρα, όηαλ άθνπζε πνδνβνιεηά έμσ από ηε ζπε-
ιηά. Πνηνο λα ήηαλ άξαγε; Μαδεύηεθε αθόµα πην 

πνιύ, όηαλ είδε ηε ζθηά ελόο ηεξάζηηνπ όγθνπ λα 

µπαίλεη ζηε ζπειηά. Σν άγλσζην πιάζµα όιν θαη 

πιεζίαδε, ελώ ε µνξθή ηνπ έµνηαδε όιν θαη πην α-
πεηιεηηθή. Έλα δπλαηό θσο ηελ ηύθισζε. Κάιπςε 

µε ηα ρέξηα ηεο ηα γαιάδηα µάηηα ηεο θαη πεξίµελε 

ην βέβαην ηέινο. «ήθσ, µε θνβάζαη » άθνπζε µηα 
γιπθηά θσλή θη αµέζσο νη θόβνη ηεο ράζεθαλ. 

Άλνημε αξγά ηα µάηηα ηεο θαη αληίθξηζε ηε µνξθή 

ελόο ππέξνρνπ πιάζµαηνο. Σν ειάθη ηελ πιεζίαζε, 
έζθπςε πάλσ από ηηο πιεγέο ηεο θαη έζηαμε έλα 

θαπηό δάθξπ. Καζώο θπινύζε πάλσ ζην δέξµα ηεο, 

νη πιεγέο ηεο γηαηξεύνληαλ µαγηθά. Γηα µεξηθά δεπ-
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ηεξόιεπηα, εθείλε έλησζε δεζηαζηά θαη αζθάιεηα. 
Έλαο ππξνβνιηζµόο έζπαζε ηε ζηγή. Σν ειάθη αληέ-

δξαζε αµέζσο: «Αλέβα γξήγνξα ζηελ πιάηε µνπ. 

Αο θύγνπµε όζν είλαη θαηξόο!». Ζ Πάξλεζα, αλ θαη 

ζηελ αξρή δίζηαζε, µε ην δεύηεξν ππξνβνιηζµό, 
θαβάιεζε ην ειάθη θαη ην αγθάιηαζε ζθηρηά. Βγαί-

λνληαο από ηελ ζπειηά ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ήηαλ 

πεξηθπθισµέλνη από ηνπο δηώθηεο ηνπο. Έλα πιήζνο 
από πινηόµνπο θαη θπλεγνύο, νπιηζµέλν µε ηζε-

θνύξηα, δαδηά θαη θαξαµπίλεο, ήηαλ έηνηµν γηα επί-

ζεζε. Πίζσ ηνπο δεθάδεο λεθξά δώα θείηνληαλ ζην 
ρώµα, ελώ ην δάζνο ήηαλ ηπιηγµέλν ζε µαληαζµέλεο 

θιόγεο. Αληηθξίδνληαο απηό ην απνθξνπζηηθό ζέ-

αµα θάηη µέζα ηεο, ηεο έδσζε δύλαµε θαη απνθαζη-

ζηηθόηεηα. Καηέβεθε από ην ειάθη θαη ζηάζεθε α-
πέλαληί ηνπο. Ήηαλ θαλεξό όηη ήηαλ ε µόλε πνπ 

µπνξνύζε λα ζώζεη ηελ θαηάζηαζε. Πήξε µηα βα-

ζηά αλαπλνή θαη άξρηζε λα µηιάεη: «Ση θάλαηε ζην 
βνπλό; Πώο µπνξείηε λα θαηαζηξέθεηε έλα ηέηνην 

ηνπίν; θνηώλεηε ηα δώα, θαίηε, θόβεηε ηα δέληξα, 

όµσο δελ ζθέθηεζηε ηη δεµηά θάλεηε! Απηά µηα 
µέξα ζα γπξίζνπλ ζε εζάο! Θα ππνθέξνπλ ηα παηδηά 

ζαο, εμαηηίαο ζαο! ηαλ θαη ην ηειεπηαίν δέληξν ζα 

έρεη εμαθαληζηεί, όηαλ ην βνπλό ζα γεµίζεη ζπίηηα, 

ηόηε νη ζπµθνξέο ζα πέθηνπλ ε µηα µεηά ηελ άιιε. 
Ζ δσή ζα ραζεί θαη όηαλ ζα ην θαηαιάβεηε, ζα είλαη 

πηα αξγά.  

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 



Έρεηε αθόµα ηε δπλαηόηεηα λα ην απνηξέςεηε απηό. Μπνξείηε λα ζώζεηε 
ό,ηη έρεη απνµείλεη. Μπνξείηε λα ζώζεηε ηε δσή ζαο!». Σα ιόγηα ηεο µηθξήο 

Πάξλεζαο άγγημαλ ηηο θαξδηέο ηνπο. Έζθπςαλ ην θεθάιη θαη έθπγαλ απνθα-

ζηζµέλνη λα αιιάμνπλ. ινη, εθηόο από έλαλ. Έλαο αδίζηαθηνο ιαζξνθπλεγόο, 

όπιηζε ηελ θάλλε θαη ζεκάδεςε ηε κηθξή. Γελ πξόιαβε θαλείο λα αληηδξάζεη. 
Ζ ζθαίξα ηε βξήθε θαηεπζείαλ ζηελ θαξδηά. ινη πάγσζαλ. Καλείο δελ ήζειε 

λα πηζηέςεη απηό πνπ έβιεπε. Σν άςπρν θνξµί ηεο θεηηόηαλ αηµόθπξην πάλσ 

ζην ππξαθησµέλν έδαθνο. Παγσληά ηύιημε ηηο ςπρέο όισλ. Έλα αγόξη πα-
ξαµέξηζε ηνπο ππόινηπνπο θαη ηελ πιεζίαζε. Κνίηαμε ην αγγειηθό πξόζσπό 

ηεο θαη γνλάηηζε. Σελ πήξε ζηα ρέξηα ηνπ, έζηξεςε ηελ πιάηε ηνπ ζηνπο 

άληξεο θαη πξνρώξεζε πξνο ηελ θαξδηά ηνπ δάζνπο. Δθεί, αθνύµπεζε ηελ θν-
πέια θάησ θαη άγγημε ην βεινύδηλν πξόζσπό ηεο. Έπεηηα, άξρηζε λα θιαίεη ζα 

µηθξό παηδί.  

   Οη άλζξσπνη άιιαμαλ θαη ην δάζνο, αλ θαη αξγά, θαηάθεξε λα αλαγελλεζεί 

µέζα από ηηο ζηάρηεο ηνπ. Σίµεµα όισλ απηώλ όµσο, ππήξμε ν ζάλαηνο ηεο 

Πάξλεζαο. Πξνο ηηµή ηεο, ην βνπλό πήξε ην όλνµά ηεο .  

  

Τζακαλίδος Καζζιανή 

Χούζος Αθαναζία 

 

«Όταν και το 

τελευταίο δέντρο 
θα έχει εξαφανι-
στεί, όταν το 
βουνό θα γεμίσει 
σπίτια, τότε οι 
συμφορές θα πέ-
φτουν η μία μετά 

την άλλη.»  

Σεξάζηηεο είλαη νη θαηαζηξνθέο πνπ πξνθιή-
ζεθαλ από ηα κέησπα ησλ ππξθαγηώλ πνπ μέ-

ζπαζαλ ζηελ Διιάδα ην θαινθαίξη ηνπ 2007. 

ηελ Πάξλεζα ράζεθε ην 50% ηνπ δαζηθνύ 

πινύηνπ θαζώο θαη ζπάληα είδε θπηώλ θαη δώ-
σλ πνπ ππάξρνπλ κόλν ζηα Βαιθάληα ή θαη κό-

λν ζηελ Διιάδα. Ο Γηεπζπληήο ηεο WWF πξν-

βιέπεη όηη ε θαηαζηξνθή ηεο Πάξλεζαο ζα αι-
ιάμεη ζεκαληηθά ην θιίκα ηεο Αηηηθήο. 

Δπίζεο κεγάιεο είλαη θαη δεκηέο πνπ πξνθιή-

ζεθαλ από ηηο ππξθαγηέο ζην Πήιην θαη ηελ π-
πόινηπε Διιάδα. ην Πήιην ράζεθε ην 15% ηνπ 

δαζηθνύ πινύηνπ. 

Γηαζηάζεηο εζληθήο θαηαζηξνθήο πήξαλ νη 

ππξθαγηέο ηνπ Απγνύζηνπ ζηελ Πεινπόλλεζν 
όπνπ ζξελήζακε 70 πεξίπνπ λεθξνύο. Σεξάζηη-

εο γεσξγηθέο εθηάζεηο έγηλαλ ζηάρηε, όπσο επί-

ζεο ην 30% ηεο δαζηθήο έθηαζεο ηεο Πεινπνλ-
λήζνπ. Ζ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο δέρηεθε θνβε-

ξό πιήγκα. Ήδε ηνλ ρεηκώλα πνπ καο πέξαζε νη 

πιεκκύξεο πξνθάιεζαλ πνιιά πξνβιήκαηα 
ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ λνκνύ Ζιείαο. 

Αο ειπίζνπκε όηη νη ππνζρέζεηο ησλ πνιηηηθώλ 

γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαδάζσζε ησλ παξαπά-

λσ πεξηνρώλ ζα γίλνπλ πξαγκαηηθόηεηα θαη δελ 
ζα δνύκε λα ρηίδνληαη απζαίξεηεο βίιεο, 

«αλαςπθηήξηα» ή άιια θηίζκαηα ζηνλ πλεύκν-

λα ηεο Αζήλαο ή ηα άιια θακέλα κέξε.  

  

Θα πξέπεη πνιηηεία θαη πνιίηεο λα αθνύζνπ-
κε κε πξνζνρή ηηο ζπκβνπιέο  ηεο WWF γηα ηε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζώλ 

ηεο ρώξαο καο, ε νπνία κεηά ηελ θαηαζηξνθή 

ηνπ θαινθαηξηνύ έραζε έλα κεγάιν θνκκάηη 
από ηε θπζηθή ηεο νκνξθηά θαη δείρλεη λα θηλ-

δπλεύεη λα ράζεη θαη άιια θνκκάηηα ηνπ αλέγ-

γηρηνπ θπζηθνύ ζεζαπξνύ ηεο.  

 

                                      Βαλέπιορ Μππαούζι  

Από ην Βήκα 
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Σα θνπλέιηα είλαη αδύλακα δώα θαη θηλδπλεύνπλ 

από πνιινύο ερζξνύο. Ζ κνλαδηθή ηνπο ακύλα απέ-

λαληη ζηα ζαξθνβόξα δώα είλαη λα… ην βάδνπλ ζηα 
πόδηα! Δπεηδή όκσο ε ηαρύηεηα δελ είλαη αξθεηή, 

θαζώο πνιιά ζαξθνθάγα ηξέρνπλ εμίζνπ γξήγνξα 

κε ηα θνπλέιηα, απηά δηαζέηνπλ καθξηά απηηά πνπ 

θάλνπλ θαη ηε δηαθνξά! Σα καθξηά απηηά ηνπο δί-
λνπλ νμύηαηε αθνή, ώζηε λα αληηιακβάλνληαη θαη 

ηνπο πην αλεπαίζζεηνπο ήρνπο θαη λα εμαθαλίδνληαη 

έγθαηξα από θάπνηνλ ερζξό πνπ πιεζηάδεη. Δίλαη 
κάιηζηα ηόζν επιύγηζηα ηα απηηά ηνπο πνπ κπνξνύλ 

λα ηα ζηξέθνπλ πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο θαη λα 

κελ ηνπο μεθεύγεη ηίπνηα! Σα καθξηά απηηά ησλ 

θνπλειηώλ όκσο ρξεζηκεύνπλ θαη σο… ζύζηεκα 
θιηκαηηζκνύ: θξαηώληαο ηα απηηά ηνπο όξζηα ελώ 

ηξέρνπλ, κπνξνύλ λα δηαηεξήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία 

ηνπο ζηαζεξή. Ο αέξαο δξνζίδεη ην αίκα πνπ πεξλάεη 
κέζα από πνιπάξηζκα αγγεία θαη κεηά ε δξνζηά α-

πιώλεηαη ζε νιόθιεξν ην ζώκα. Έηζη ηα θνπλέιηα 

δε δεζηαίλνληαη θαη απνθηνύλ πνιύ κεγαιύηεξε  

αληνρή.  

 

 

 

 

 

 

 

    

Οη βάηξαρνη δελ είλαη απαξαίηεην λα πηνπλ λεξό, 
θαζώο ην απνξξνθνύλ θαη δηακέζνπ ηνπ δέξκαηόο 

ηνπο.          

 

 

 

 

 

ηα πνληίθηα αξέζνπλ πεξηζζόηεξν ηα γιπθά παξά 

ην ηπξί.        

Σα πινθάκηα ηεο κεγαιύηεξεο κέδνπζαο ηνπ 

θόζκνπ θηάλνπλ ηα 50 κέηξα ζε κήθνο δειαδή 

όζν είλαη κηζό γήπεδν πνδνζθαίξνπ.              

 

 

 

 

 

 

 

Πόζα ιίηξα λεξό κπνξεί λα πηεη έλαο ηππνπό-

ηακνο; 

Οη ηππνπόηακνη είλαη ηθαλνί λα πηνύλ πεξίπνπ 

230 ιίηξα λεξό κέζα ζε έλα 24 ώξν! 

 

 

 

 

Σα αληηζπιιεπηηθά 

ράπηα γηα ηνπο αλ-

ζξώπνπο θάλνπλ 
αληίζηνηρα θαιά ηε 

δνπιεηά ηνπο θαη 

ζηνπο γνξίιεο! 

                                            

 

                                                      Ηλίαρ Σιδέπηρ 
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   Σν Γαιιηθό ζρνιείν «Νηθνιά Οπιό (Nicolas 

Hulot) γηα ηε θύζε θαη ηνλ άλζξσπν» είλαη έλα 

ζρνιείν δηαθνξεηηθό από η΄ άιια, εθόζνλ επηδηώ-

θεη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαθαιύςνπλ ηε 
βηνπνηθηιόηεηα. Βξίζθεηαη δίπια ζην δσνινγηθό 

θαη βνηαληθό πάξθν ηεο Branfére. ηα 40 εθηάξηά 

ηνπ έρνπλ θπηεπηεί δηαθόξσλ εηδώλ θπηά, ελώ ζρε-
δόλ 2.000 δώα απ’ όιν ηνλ θόζκν δνπλ ζε θαζε-

ζηώο εκηειεπζεξίαο. Σν πάξθν απηό, πνπ είλαη κηα 

κηληαηνύξα ηεο δσήο ζην 
πιαλήηε καο, απνηειεί θαη 

ηνλ πξνλνκηαθό ρώξν εθ-

παίδεπζεο ηνπ ζρνιείνπ 

απηνύ. 

   Σν ζρνιείν ζρεδηάζηεθε 
γηα λα ζπκβάιιεη ζην 

άλνηγκα ησλ παηδηώλ, ησλ 

εθήβσλ θαη ησλ ελειίθσλ 
πξνο ηελ πνηθηινκνξθία 

ηεο δσήο ηνπ θόζκνπ πνπ 

καο πεξηβάιιεη. Δθπαηδεπ-

ηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη 
λέεο κνξθέο ςπραγσγίαο, 

ελαιιαθηηθέο εμεξεπλήζεηο, πεηξακαηηζκόο θη επαη-

ζζεηνπνίεζε είλαη νη θύξηεο πξαθηηθέο ζην πάξθν 
ηεο Branfére, ζηελ άθξε ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην 

ζρνιείν «Nηθνιάο Οπιό, γηα ηελ θύζε θαη ηνλ 

άλζξσπν». Από ηηο κηθξόηεξεο ειηθίεο, απηέο νη 

πξαθηηθέο πξνσζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηεο αιιειε-

μάξηεζεο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ δσήο. 
   Σν ζρνιείν δέρεηαη θαηά πξνηεξαηόηεηα παηδηά 

ησλ ηξηώλ ηάμεσλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ (4,5,6 ρξν-

λώλ), κέζα ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο εθ-
παίδεπζεο. Υάξε ζηνλ εύθνια πξνζαξκόζηκν ρώ-

ξν ηνπ είλαη θαηάιιειν λα δερηεί θη άιιεο θαηεγν-

ξίεο παηδηώλ: καζεηέο Γεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ, 
θνηηεηέο, εθπαηδεπόκελνπο, νκάδεο ελειίθσλ ή 

νηθνγέλεηεο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ επηηξέπνπλ θαη 

ηελ εμππεξέηεζε αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

    Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρν-
ιείνπ απνηεινύλ έλα θαιό 

παξάδεηγκα νηθνινγηθήο θα-

ηαζθεπήο. Δμνηθνλνκνύλ ε-
λέξγεηα θαη κεηώλνπλ ηε κό-

ιπλζε. Απνηεινύληαη από 

ρακειά θηίξηα γηα λα ηαηξηά-

δνπλ κε ην ηνπίν, θηηζκέλα ζε 
γξακκηθή παξάηαμε θαη επηθνηλσλνύλ κε έλα δηά-

δξνκν πνπ κνηάδεη κε δξόκν ηξηγπξηζκέλν από δέλ-

δξα. Σα παξάζπξα ηνπ ζρνιείνπ αθήλνπλ λα κπαί-
λεη πνιύ θσο ζην εζσηεξηθό ηνπ. Με ηνλ πξνο ηελ 

αλαηνιή θαη ηε δύζε πξνζαλαηνιηζκό ηνπο, εθκε-

ηαιιεύνληαη ην θσο ην ρεηµώλα πνπ ν ήιηνο είλαη 

ραµειά θαη δηαηεξνύλ δξνζεξέο ηηο αίζνπζεο ην 
θαινθαίξη πνπ ν ήιηνο είλαη ςειά. Τπάξρνπλ θα-

ιέο µνλώζεηο, ώζηε λα µελ απαηηείηαη θιηκαηηζκόο. 

Σα ρξώκαηα θαη νη θόιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
δελ εθιύνπλ ηνμηθά αέξηα, βιαβεξά γηα ηελ αηκό-

ζθαηξα αιιά θαη γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζµό. 

Με ειηαθνύο ζπιιέθηεο ζηε ζηέγε δεζηαίλνπλ λε-
ξό γηα ηα ληνπο, πνπ απνζεθεύεηαη ζε 4 δεμαµελέο 

ησλ 1.000 ιίηξσλ. Ζ ζέξµαλζε ηνπ θηεξίνπ γίλεηαη 

µε εθκεηάιιεπζε ηεο γήηλεο ζεξµόηεηαο, µε έλα 

ζύζηεµα από ζσιήλεο βπζηζµέλνπο ζε βάζνο 100 
µ., πνπ µέζσ αληιίαο δεζηαίλνπλ ην λεξό, πνπ θπ-

θινθνξεί θάησ από ην δάπεδν.  

   Τπάξρεη ζύζηεµα θαζαξηζµνύ ηνπ ρξεζηκνπνηε-
κέλνπ λεξνύ, µέζα ζε 3 ζηέξλεο µε ηε βνήζεηα θπ-

θηώλ θαη µηθξννξγαληζµώλ, ώζηε λα θαηαιήμεη 

θαζαξό ζην πνηάµη. Οη µαζεηέο ηνπ ζρνιείνπ εθ-
παηδεύνληαη λα μερσξίδνπλ ηα ζθνππίδηα, ώζηε λα  

 

 

 
 

 

 
 

 

αλαθπθισζνύλ. Σα νξγαληθά απνξξίµµαηα αμην-

πνηνύληαη γηα λα θηηαρηεί ιίπαζµα.  
 

Μςπηώ-Νίκη Μπαζανηή  
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 ηά ηνπο. (Γειαδή απηνί είλαη πην ζπλαηζζεκα-
ηηθνί από εκάο ηνπο ππόινηπνπο;) Υαξαθώλν-

ληαη, πξνθεηκέλνπ λα ληώζνπλ ηνλ πόλν ή πλί-

γνληαη κε ζθνπό λα ληώζνπλ ηελ επραξίζηεζε 

όηαλ νμπγνλώλεηαη ν εγθέθαινο.  

 Αλαξσηηέκαη, πώο ζα κπνξνύζακε λα ραξαθηε-
ξίζνπκε απηή ηελ θαηάζηαζε. Δθεβηθή βιαθεία 

ή ζηπιηζηηθή επαλάζηαζε; Μα πώο γίλεηαη νη 

γνλείο λα επηηξέπνπλ θάηη ηέηνην ζηα παηδηά 
ηνπο; Ξέξνπλ όηη απηό πνπ αθνινπζνύλ πηζηά 

ηα παηδηά ηνπο βάδεη ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπο; 

(Καη δελ αλαθέξνκαη ζηα ξνύρα αιιά ζηε ζπ-

κπεξηθνξά.) Δίλαη ζνβαξά πξάγκαηα απηά;  

Να πξνζπαζνύλ ηα παηδηά λα απηνθηνλήζνπλ, 
επεηδή είλαη ζηε κόδα; Απηό ιέγεηαη ςπρνπά-

ζεηα. Σν κόλν ζίγνπξν είλαη όηη νη emo πξνζπα-

ζνύλ λα γίλνπλ θάηη δηαθνξεηηθό, αιιά θαηά-

ληεζαλ λα είλαη όινη ίδηνη. 

 

Μαίπη Καηζιθή, Αθαναζία Χούζος  

 

Οη emo όπσο όινη 

γλσξίδεηε είλαη κηα 
λέα θπιή ηεο Αζήλαο. 

Σν όλνκά ηνπο βγαίλεη 

από ην «emotional», 

πνπ ζήκαηλε ζπλαη-
ζζεκαηηθόο, αιιά από 

ηνπο emo θαη κεηά 

ζήκαηλε «ην καιιί 

αλώκαιν». 

  Κάλνληαο κηα βόιηα ζην ύληαγκα ζα έρεηε παξαηε-
ξήζεη, είκαη ζίγνπξε, εθήβνπο κε καύξα ξνύρα θαη βακ-

κέλα κάηηα, παξαηεηαγκέλνπο ζηα ζθαιηά. Δίλαη απηνί 

πνπ θιαίλε όιε ηελ ώξα, γηαηί  έρνπλ πιεγσζεί από ηε 

δσή θαη κηζνύλ ηνλ εαπηό ηνπο. (Γειαδή πξνζπαζνύλ 
λα καο πνπιήζνπλ όηη έρνπλ δήζεη ηε δσή ηνπο θαη όηη 

ηα δεηλά πνπ έρνπλ πεξάζεη είλαη ακέηξεηα;) Σα θνξί-

ηζηα έρνπλ καιιηά πνπ ζπκίδνπλ ζεκσληέο ζηνιηζκέλεο 
κε πθαζκάηηλνπο θηόγθνπο θαη ηνύθεο βακκέλεο ζε ξνδ, 

θνύμηα, κπιε θαη πξάζηλν. Σα αγόξηα θνξνύλ γξαβάηεο 

θαη ην θιαζηθό μεθηπζκέλν all star. Οη emo έρνπλ  
piercings πνπ θαιύπηνπλ θάζε θελό ζεκείν ηνπ πξνζώ-

πνπ - κάιινλ γηα θακνπθιάδ - θαη θνξνύλ καύξα θνι-

ιεηά ηδηλ πνπ δηαθνζκνύληαη κε λεθξνθεθαιέο, αζηξά-

θηα θαη άιια ηνπ είδνπο. Έρνπλ θξάληδεο πνπ ηνπο θα-
ιύπηνπλ ην έλα κάηη ή θαη ηα δπν – κάιινλ γηα λα κελ 

ηνπο βιέπνπλ όηαλ θιαίλε - θαη θξαηνύλ ηεξάζηηεο ιαθ, 

πνπ ζπκίδνπλ γθινκπ ζε ζηάζε άκπλαο, γηα θάζε ηπρόλ 
επίζεζε. Κνηηάλε ην θελό, ζηγνςηζπξίδνπλ θαη θάλνπλ 

επηδεηθηηθά βόιηεο πάλσ- θάησ. Καπλίδνπλ,  όπσο  θα-

πλίδνπλ όινη γύξσ ζηα 16, ζαλ λα μέξνπλ πσο ε δσή 
ηνπο ηειεηώλεη αύξην θαη πξέπεη λα θαπλίζνπλ ην ηειεπ-

ηαίν ηνπο παθέην. Αθνύλε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο κνπ-

ζηθήο, ην emocore, πνπ εθθξάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθόηε- 

           KAI EMO ΑΝΔΚΓΟΣΑ…  
 

- Γιαηί πένηε emo δε ρσξάλε ζ΄έλα δσκάηην;  

- Γιαηί ο πέμπηος δε θα βρει γωνιά να κλάψει.  

 

-Πώς λέγεηαι ο emo πνπ έρεη γνλείο emo;  

- Καθαρόεκνο. 

 

- Πώς λέγεηαι ο emo ςάξη; 

- Νέμο. 

 
- Πώς λέγεηαι ο emo πνπ ηνπ θόςαλε ηε θξά-

ληδα;  

- Ήμοσν.  
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Παξ’όινπο ηνπο αγώλεο πνπ έθαλε ε αλζξσπό-

ηεηα κέζα ζηνπο αηώλεο γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηελ 
θαηνρύξσζε ηνπ ζεβαζκνύ πξνο ηελ αλζξώπηλε 

αμηνπξέπεηα, ζηηο κέξεο καο πιεζαίλνπλ ηα θαηλό-

κελα ξαηζηζκνύ, θπξίσο ζηηο αλαπηπγκέλεο θνηλσ-

λίεο. 
Ο ξαηζηζκόο είλαη έλα πξόβιεκα πνπ ζίγεη θάζε 

δεκνθξαηηθό πνιίηε πνπ πηζηεύεη ζηηο παλαλζξώ-

πηλεο αμίεο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο 
δηθαηνζύλεο, θαζώο θαη ζην βαζηθό αηνκηθό δηθαί-

σκα ηνπ ζεβαζκνύ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ θαζέλα. 

πσο ζπλέβαηλε πάληα, έηζη θαη ζήκεξα, ε αλά-

πηπμε ηνπ ξαηζηζκνύ νθείιεηαη ζε νηθνλνκηθνύο 

ιόγνπο. Δπίζεο, ε αλάπηπμε ηνπ ξαηζηζκνύ είλαη 
ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εζλη-

θνύ θαη ζξεζθεπηηθνύ θαλαηηζκνύ. ηα κάηηα ηνπ 

θαλαηηθνύ ν αιινεζλήο θαη ν αιιόζξεζθνο αληη-

κεησπίδεηαη κε αληηπαιόηεηα θαη ερζξόηεηα. 

Οη ζπνπδαηόηεξεο κνξθέο ξαηζηζκνύ είλαη:  
Ο εζληθόο ξαηζηζκόο, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ ε-

ζληθηζκό θαη ηνλ ζνβηληζκό, 
ν θπιεηηθόο ξαηζηζκόο, πνπ έρεη ζρέζε κε θπιε-

ηηθέο δηαθξίζεηο, 

ν ζξεζθεπηηθόο ξαηζηζκόο, 

   ν θνηλσληθόο ξαηζηζκόο, κε δηαθξίζεηο πνιηηηθν-

τδενινγηθέο, πλεπκαηηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζηη-
θέο ζε βάξνο ησλ κεηνλνηήησλ, ησλ αηόκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο« κε δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ γπ-

λαηθώλ, ησλ θνξέσλ ηνπ AIDS,  ησλ ηνμηθνκαλώλ 

θαη άιισλ. 

Από ηα παξαπάλσ αληηιακβαλόκαζηε όηη ηα αί-
ηηα ηνπ ξαηζηζκνύ είλαη νηθνλνκηθά, ςπρνινγηθά, 

πνιηηηθά, θνηλσληθά, εζληθηζηηθά θαη ζξεζθεπηηθά. 

Οη ζπλέπεηεο ηνπ ξαηζηζκνύ είλαη νιέζξηεο ζε 

παγθόζκην επίπεδν θαζώο αλαπηύζζεηαη κέζα 
ζηνπο θόιπνπο ηεο θνηλσλίαο θαη νδεγεί ζε απν-

ζύλζεζή ηεο, ζε εμεγέξζεηο, αηκαηνρπζίεο, πξν-

ζβνιή ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο, εθκεηάιιεπ-

ζε αλζξώπσλ θαη ππνδνύισζε ιαώλ, παξαβίαζε 
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αηνκηθώλ 

ειεπζεξηώλ, δηεύξπλζε ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο θαη 

ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ, ηξνρνπέδεζε ηεο 

πξνόδνπ θαη ηεο δεκηνπξγίαο. 

Ο ξαηζηζκόο, θαζώο καο δείρλεη ε ηζηνξία, εί-
λαη έλα «ηδενιόγεκα» πνπ πξνβάιινπλ νη ηζρπ-

ξνί, είηε είλαη θνηλσληθέο ηάμεηο είηε είλαη θξάηε, 

γηα λα δηθαηνινγήζνπλ, λα εδξαηώζνπλ θαη λα 

δηαησλίζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο. Αλ θαη νη επη-
δηώμεηο ησλ ηζρπξώλ από επνρή ζε επνρή θαη από 

θνηλσλία ζε θνηλσλία είλαη δηαθνξεηηθέο, ηα κέ-

ζα είλαη ιίγν πνιύ παξόκνηα: δηαθξίζεηο ζε θπζη-
θά αλώηεξνπο θαη θαηώηεξνπο, θεξύγκαηα πεξί 

θαζαξόηεηαο-εζληθήο, ζξεζθεπηηθήο, ηδενινγηθήο

-, θαναηιζμός και παραβίαζη ανθρωπίνων δικαι-

σκάησλ. 
Οη άλζξσπνη θαη θπξίσο εκείο νη λένη έρνπκε 

ρξένο λα αληηκεησπίζνπκε απηή ηε κεγάιε κάζηη-

γα κε ηα ιόγηα θαη ηηο πξάμεηο καο ζηειηηεύνληαο 

θάζε ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Σα θξάηε θαη ε 
εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ηελ θαηάι-

ιειε αγσγή θαη παηδεία. Μηα αγσγή θαη παηδεία 

πνπ πξνσζεί ηε ζπλαδέιθσζε ησλ αλζξώπσλ θαη 
ησλ ιαώλ θαη δηδάζθεη ηελ ηζόηεηα, ηελ αμία ηεο 

εηξήλεο θαη ηνλ ζεβαζκό ησλ αλζξσπίλσλ δηθαη-

σκάησλ. Οη λένη πξέπεη λα δηδάζθνληαη ηελ ειεπ-

ζεξία, ηε δηθαηνζύλε θαη ηελ αιήζεηα, λα εζίδν-
ληαη ζε έλα θαθώο ελλννύκελν πλεύκα δηάθξηζεο 

θαη ππεξνρήο θαη λα έρνπλ αλαπηπγκέλε θξίζε 

θαη πίζηε ζηηο νηθνπκεληθέο αμίεο ηνπ αλζξσπη-

ζκνύ. 

 

                                               Έλενα Κοςπηέζη 
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Ζ λεπξηθή αλνξεμί-

α είλαη κηα δηαηξνθη-
θή δηαηαξαρή κε η-

ζρπξό ςπρνινγηθό 

ππόβαζξν. Οη επη-

πηώζεηο ηεο είλαη 
πνιύ βιαβεξέο όκσο 

ζπρλά δελ δηαγηγλώ-

ζθεηαη πξνηνύ ην 
άηνκν θηάζεη ζε πνιύ ζνβαξή θαηάζηαζε. Σν 

κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ λνζνύλ 

είλαη έθεβνη θαη ηδηαίηεξα θνξίηζηα ειηθίαο 11-

20 εηώλ. 

  Ζ ιέμε αλνξεμία, ζεκαίλεη  απώιεηα ηεο 
όξεμεο. Ωζηόζν, ε απνπζία ηεο πείλαο ή ηεο 

όξεμεο δελ είλαη ην ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό 

ηεο λεπξηθήο αλνξεμίαο. Ζ λεπξηθή αλνξεμία 
αθνξά πεξηζζόηεξν ην βάξνο παξά ην θαγεηό. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθό, είλαη ε άπνςε πνπ έρεη 

ην  άηνκν γηα ην βάξνο ηνπ. Απηό πνπ θάλεη  

δύζθνιε ηε δσή γηα ηνπο γνλείο , ή γηα όζνπο 
ζειήζνπλ πηζαλώο λα βνεζήζνπλ, είλαη όηη νη 

έθεβνη κε λεπξηθή αλνξεμία θξύβνπλ ηα αη-

ζζήκαηα ηνπο. Αλ κηιήζνπλ αλνηρηά, ηόηε ζα 
πνπλ όηη ληξέπνληαη θαη θνβνύληαη πνιύ κε ηε 

ζθέςε όηη κπνξεί λα πάξνπλ βάξνο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πνηα είλαη ε αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο; 

 

 Ζ αιήζεηα είλαη όηη 

ε λεπξηθή αλνξεμία 
παξακέλεη ζρεδόλ 

αθόκε κπζηήξην γηα 

ηνπο εξεπλεηέο. Πη-
ζαλόλ ην άηνκν πνπ 

πάζρεη από λεπξηθή 

αλνξεμία λα έρεη 
εζθαικέλε αληίιε-

ςε ηεο εκθάληζήο 

ηνπ. Οη απόςεηο ηνπ 

γηα ην  ηη είλαη αδύ-
λαην θαη ηη παρύ, πνην είλαη ην θπζηνινγηθό 

βάξνο γηα ην ύςνο θαη ηελ ειηθία ηνπ ή πνηα 

ζηινπέηα είλαη ειθπζηηθή έξρνληαη ζρεδόλ ζε 
πιήξε αληίζεζε κε ηηο απόςεηο ησλ πεξηζζόηε-

ξσλ αλζξώπσλ. 

 

Σα 5 ζεκάδηα πνπ «ρηππνύλ ην θακπαλάθη» 

γηα πηζαλή δηαηξνθηθή δηαηαξαρή είλαη ηα 

εμήο: 

     
Σν άηνκν ζέηεη ζηόρνπο κείσζεο ηνπ βάξνπο 

ηνπ. 

Σν άηνκν αζθεί απμεκέλε θξηηηθή γηα ην βάξνο 

θαη ην ζρήκα ηνπ ζώκαηόο ηνπ. 

Σν άηνκν είλαη θνηλσληθά απνκνλσκέλν θαη 

εκθαλίδεη ζεκάδηα θαηάζιηςεο. 

Μηα εκθάληζε ή ε δηαθνπή ηεο εκκήλνπ ξύ-

ζεο. 
Σν άηνκν θάλεη εκεηό, παίξλεη θαζαξηηθά ή 

θάλεη ππεξβνιηθή γπκλαζηηθή κε ζηόρν ηελ 

απνβνιή ησλ ζεξκίδσλ ηεο ηξνθήο πνπ θαηα-

λάισζε. 

Πξνζπαζεί λα είλαη ηέιεηνο ζε όηη αθνξά ηελ 
επίδνζε ζε καζήκαηα, αζιήκαηα θηι. (είλαη ην 

ηέιεην παηδί) 

Καηαλάισζε κηθξώλ γιπθηζκάησλ θαζεκεξηλά 

όπσο ηζίριεο, γιεηθηηδνύξηα γηα κείσζε ηεο 

πείλαο.  

Έλενα Κοςπηέζη 
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ΠΑΡΑΞΔΝΔ ΓΗΑΣΡΟΦΗ-
ΚΔ  ΤΝΖΘΔΗΔ 

 
Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ αλζξώπσλ 

δελ θαζνξίδνληαη κόλν από ηα πξντόληα πνπ 

παξάγεη ν ηόπνο πνπ δνπλ αιιά θαη από ηε 
ζξεζθεία ηνπο «επίζεο κπνξεί λα είλαη θαη 

ζέκα γεπζηηθνύ γνύζηνπ. Έηζη ζηελ Ηηαιία 

θαη ηε Γαιιία ηξώλε θξέαο αιόγνπ, ελώ ζηελ 
Κνξέα θαη ηελ Κίλα θξέαο ζθύινπ! ηελ Κί-

λα επίζεο ιαηξεύνπλ ηνπο ςεηνύο ζθνξπηνύο, 

νη νπνίνη, όπσο ιέλε, θάλνπλ θαιό ζηελ θαξ-

δηά θαη δε ιέλε όρη ζην ςεηό θίδη θαη ηνπο 
ζνπζακνθεθηέδεο! ηελ Διιάδα ηξώκε ηηο 

κπάκηεο, αιιά ζηε Βόξεηα Ακεξηθή ηηο δίλνπλ 

ζηα δώα. Οη ηζαγελείο  ιανί ηεο Απζηξαιίαο 
θαη ηεο λόηηαο Ακεξηθήο ηξώλε έληνκα, όπσο 

θάκπηεο, κπξκήγθηα, αθξίδεο. Αλ πάιη είζαη 

Βνπδηζηήο δελ πξέπεη λα ηξσο θξέαο, ελώ αλ 

είζαη Ηλδνπηζηήο δελ κπνξείο λα θαο κνζραξί-
ζην θξέαο, γηαηί νη αγειάδεο ζεσξνύληαη ηεξά 

δώα ζηνλ Ηλδνπηζκό« νη Μνπζνπικάλνη πάιη 

δελ ηξώλε ην ρνηξηλό.Ση ζα ιέγαηε γηα κηα 
ζνύπα από πηεξύγηα θαξραξία ή από ρειηδν-

λνθσιηά;  

                                           Καούπ Κιπανηίπ 

Όηαν η νεςπική ανοπεξία σηςπά ηην 

πόπηα  μαρ 
 
 Ζ λεπξηθή αλνξεμία είλαη κηα βαζηά  εζσηεξηθή 

πιεγή πνπ όζν δελ αληηιακβάλεηαη  ε νηθνγέλεηα 

θαη ην επξύηεξν πεξηβάιινλ  ηελ ύπαξμή ηεο  εθδε-
ιώλεηαη κε αλππνιόγηζηεο  ζπλέπεηεο ζην ζώκα θαη 

ζην  κπαιό. Γελ γίλεηαη άκεζα θαη εύθνια αληηιε-

πηή. 

   Ο εκεηόο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά  από άηνκα 

πνπ πάζρνπλ  από λεπξηθή  αλνξεμία ή λεπξηθή βνπ-
ιηκία.  Αλ θαη εζύ ρξεζηκνπνηείο  απηή ηε κέζνδν,  

ζηακάηα, θάλεη θαθό.  

   Ζ  λεπξηθή  αλνξεμία  έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο 

εηδηθά  γηα ηηο έθεβεο. Ζ απώιεηα πεξηόδνπ είλαη 
δεδνκέλε θαη νη επηπηώζεηο ζηελ πγεία, εάλ απηό 

δηαξθέζεη γηα  κεγάιν  ρξνληθό δηάζηεκα  ΥΔΓΟΝ 

ΑΝΔΠΑΝΟΡΘΩΣΔ. ηαλ  ην βάξνο κεησζεί έζησ 

θαη έλα  γξακκάξην θάησ από απηό ηεο ηειεπηαίαο  
πεξηόδνπ, ε αλάπηπμε ζηηο έθεβεο θνπέιεο  δηαθό-

πηεηαη θαη πιήηηνληαη κεγάιεο κπτθέο νκάδεο όπσο 

ην ζπθώηη, ε θαξδηά θαη ηα λεθξά. 

                                                             

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Μαπγαπίηα Ζοπδομπά 
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Η Action Aid ξεκίνησε τη δράση της στην Ελλάδα το 1998. 

Τους στόχους και το όραµά της δυνάµωσαν µε την αµέριστη 

υποστήριξή τους περισσότεροι από 30.000 Έλληνες. Με την 

προσφορά τους υποστηρίζουν µακροπρόθεσµα τη βελτίωση 

της ζωής εκατοµµυρίων ανθρώπών σε 35 πολύ φτωχές κοινό-

τητες σε 11 χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής 

Αµερικής.  

Για την καταπολέµηση της φτώχειας, η Action Aid Ελλάς 

αναπτύσσει έντονη δράση στην Ελλάδα ενηµερώνοντας και 

ευαισθητοποιώντας τους Έλληνες πολίτες αλλά και τους 

µαθητές των ελληνικών σχολείων.  

Η Action Aid Ελλάς, µέσα από τα προγράµµατα υποστήρι-

ξης που προτείνει γίνεται γέφυρα αλληλεγγύης. Παράλληλα 

ως ενεργό µέλος της ActionAid Intemational συµµετέχει στις 

διεθνείς εκστρατείες και στα παγκόσµια δίκτυα άσκησης πίε-

σης για να επηρεάσει την πολιτική των διεθνών οργανισµών 

των οποίων οι αποφάσεις έχουν άµεση επίδραση στη ζωή των 

φτωχών του κόσµου.  

Οι ενέργειες της ActionAid Intemational βασίζονται στις 

αρχές της ισότητας, του σεβασµού και της αλληλεγγύης 

µεταξύ των ανθρώπων. Σήµερα αριθµεί περισσότερους από 

500.000 ευαισθητοποιηµένους πολίτες σε όλον τον κόσµο, που 

υποστηρίζουν την τοπική, εθνική και παγκόσµια δράση της 

οργάνωσης µε σκοπό την καταπολέµηση της φτώχειας και στα 

τρία επίπεδα.  

Με αφορµή λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία και τη δράση 

της ActionAid το σχολείο µας αποφάσισε να βοηθήσει το έργο 

της οργάνωσης και να γίνει ανάδοχος ενός παιδιού από τον 

αναπτυσσόµενο κόσµο.  

Περισσότερες πληροφορίες για την ActionAid µπορείτε ν' 

αντλήσετε από τη διεύθυνση www.actionaid.gr. 

 ΣοφίαΛέκκα  

…o μικρός Trieu, 9 ετών, από το Βιετνάμ 

είναι το παιδί που υιοθέτησε το σχολείο 

μας… 

...και τα στοιχεία που περιγράφουν τη 

ζωή του είναι τα εξής: 

Όνοµα παιδιού Trieu Van Nguyen 

Γένος /Έτος γέννησης Αγόρι/1999 

Οικογένεια Η οικογένεια έχει 2 παιδιά. 

Κτηνοτροφία Η οικογένεια του Trieu εκτρέφει ζώα για να επιβιώσει. 

Παροχή νερού Η κοντινότερη πηγή καθαρού πόσιµου νερού βρίσκεται µακριά  από το 

σπίτι της οικογένειας. Το παιδί περπατάει μεγάλες αποστάσεις για να 

βρει νερό και να το μεταφέρει σπίτι του. 

Γη / Καλλιέργειες Η οικογένεια του Trieu έχει στη διάθεσή της ένα κοµµάτι γη για καλ-

λιέργεια. 

  

Κατοικία Το σπίτι του Trieou είναι φτιαγμένο από λάσπη και άχυρα. 

Εκπαίδευση Ο Trieu πηγαίνει στο σχολείο. 

Υγειονοµική περίθαλψη Ο κοντινότερος σταθμός υγείας βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 

πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι της οικογένειας. 

Γλώσσα Η οικογένεια του Trieu µιλά τη Βιετναµική γλώσσα. 

Θρήσκευµα Ο Trieu και η οικογένειά του είναι Βουδιστές. 

http://www.actionaid.gr./
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 Διιάδα! Πνηεο είλαη νη πξώηεο ιέμεηο πνπ ζνπ 

έξρνληαη ζην κπαιό; 

Γηαζθέδαζε, ήιηνο, ζάιαζζα, πνιηηηζκόο… σ-

ζηά! Απηή είλαη κηα όςε ηεο Διιάδαο, ίζσο ε 
πην γλσζηή, ε πην δεκνθηιήο  θαη ζίγνπξα ε ζε-

ηηθή, πνπ πξνβάιιεη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο. ί-

γνπξα όκσο ππάξρεη θαη ε άιιε όςε ηνπ λνκί-

ζκαηνο. 
  Γηαθνπέο ζηελ Διιάδα…  

Γηα ηνλ θάζε ηνπξίζηα ε Δι-

ιάδα είλαη έλαο επίγεηνο  πα-

ξάδεηζνο. Γαιαδνπξάζηλα  
λεξά, ρξπζαθέληα άκκνο, λό-

ζηηκν θαγεηό θαη ην ζεκαληη-

θόηεξν επράξηζηε παξέα. ηε 
ρώξα καο ζνπ δίλεηαη ε επθαη-

ξία λα γεπηείο όιεο ηηο γήηλεο 

απνιαύζεηο. Μηα βόιηα ζηα 
γξαθηθά ζνθάθηα ζε θάπνηα 

από ηα λεζηά  καο ζίγνπξα ζα 

ζε πείζεη. Σν εύθξαην θιίκα είλαη ν ππαίηηνο γηα 

ηηο αηειείσηεο  νκνξθηέο ηεο θύζεο καο . Σα θα-
ηαπξάζηλα δάζε καο (όζα έρνπλ απνκείλεη από  

ηηο ππξθαγηέο ηνπ Απγνύζηνπ) είλαη θαηαθύγην 

γηα ζπάληα είδε παλέκνξθσλ θπηώλ θαη πνπιηώλ. 

 Ζ Διιάδα ηνπ πνιηηηζκνύ… Από αξραηνηάησλ 
ρξόλσλ ε Διιάδα  ππήξμε ζηαπξνδξόκη ηξηώλ 

επείξσλ  θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπο. Οη πξόγνλνί 

καο είλαη δηάζεκνη γηα ηα έξγα ηνπο ζηα πέξαηα 

ηνπ θόζκνπ: θηιόζνθνη όπσο ν Αξηζηνηέιεο, ν  
Πιάησλαο, ν σθξάηεο, ξήηνξεο όπσο ν Γεκν-

ζζέλεο  θαζώο θαη πνιηηηθνί όπσο ν Πεξηθιήο  

ηελ επνρή ηνπ νπνίνπ θαη άλζηζε ην πξώην είδνο 
δεκνθξαηίαο. Οη αξραίεο ειιεληθέο ηξαγσδίεο, 

αθόκε ζεσξνύληαη θιαζηθά ζεαηξηθά δεκηνπξγή-

καηα δηεζλώο αλαγλσξηζκέλα  πνπ παίδνληαη από 
εκάο εδώ, ηε ζύγρξνλε Διιάδα (έπεηηα από ηό-

ζνπο αηώλεο) κέρξη θαη ηελ καθξηλή Κίλα. 

 

    πσο πξνείπακε βέβαηα ε  Διιάδα δελ είλαη 
κόλν απηά. Τπάξρεη θαη ε άιιε πιεπξά, ε αξλε-

ηηθή. Έλα πξόβιεκα πνπ θπξηαξρεί ζην ειιεληθό 

θξάηνο είλαη ε αθξίβεηα, πνπ πιήηηεη ηνπο ηνπξί-

ζηεο ηεο αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιη-
ηώλ ηεο. Δπηθξαηεί εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ πά-

λησλ  θαη έρνπκε θηάζεη ζην ηξαγηθό ζεκείν λα 

μέξνπκε πσο πιένλ όια  εμαγνξάδνληαη. Ζ θαηά-
ζηαζε ρεηξνηεξεύεη ζηνπο ηνπξηζηηθνύο ηόπνπο. 

Οη θαηαζηεκαηάξρεο απμάλνπλ απίζηεπηα ηηο ηη-

κέο ζε ζρέζε κε ην θαλνληθό θαη θηάλνπλ ζην 
ζεκείν έλα κπνπθαιάθη  λεξό, παξαδείγκαηνο 

ράξε, λα θνζηίδεη 2 θαη 3 επξώ.  

Απηή είλαη κηα από ηηο πνιιέο  κνξθέο αηζρξν-

θέξδεηαο πνπ κπνξείο λα ζπλαληήζεηο ζηε ζύγ-

ρξνλε Διιάδα.  

   Αθόκε έλα πξόβιεκα πνπ γεληθά ππάξρεη 
ζηελ Διιάδα είλαη ε έιιεηςε ζπληνληζκνύ ηνπ 

θξάηνπο. Ζ Διιάδα, θαηά ηε γλώκε κνπ, είλαη ε 

ιηγόηεξν νξγαλσκέλε ρώξα ζηελ Δπξώπε. Ζ 
πνιηηεία. δελ είλαη ηθαλή λα βάιεη ζε κηα ζεηξά  

ηνπο πνιίηεο ηεο, γη’απηό θαη επηθξαηεί αλαξρία  

πνπ απηήο επόκελε είλαη θαη ε αθξίβεηα  πνπ 

ζεκεηώζακε παξαπάλσ. Οη  λόκνη είηε  δελ αξ-
θεηά απζηεξνί είηε δελ εθαξκόδνληαη  ζσζηά  

από ηα  όξγαλα εμνπζίαο. Οη Έιιελεο  δε  ζεσ-

ξνύληαη  ηδηαηηέξα  λνκνηαγείο. Ίζσο απηόο είλαη 
έλαο ιόγνο πνπ νη μέλνη πξνηηκνύλ ηελ Διιάδα, 

γηαηί ε δσή εδώ είλαη πην ραιαξή. 

   πλνςίδνληαο, ε Διιάδα, όπσο θαη θάζε ρώ-

ξα, έρεη ηα αξλεηηθά θαη  ηα ζεηηθά ζηνηρεία  

ηεο πνπ ηελ θάλνπλ μερσξηζηή θαη κνλαδηθή. 
Δίλαη ινηπόλ ζηελ θξίζε θάζε αλζξώπνπ αλ ζα 

ηελ επηιέμεη γηα πξννξηζκό ησλ δηαθνπώλ ηνπ ή 

όρη. Γηα καο βέβαηα, όπσο θαη λα έρεη, απηή εί-
λαη ε ρώξα καο θαη ηελ αγαπάκε, γη’απηό θαη ηε 

ζπζηήλνπκε  αλεπηθύιαθηα!  

 

 Αθηνά Βελένηζα, από ηο μάθημα ηηρ Γλώζζαρ 
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 «Μνπδάθα, Αθξόπνιηο, Μύθνλνο, ρνηξηλή 

κπξηδόια, ζνπκπιάθη, ειηά, θξαζί, ζάιαζζα, 
γάκνο, Κξίζη, κνπζηνπθνύινπξνπ, απζεληία, 

Νηεκνθξαηία...» ιέμεηο πνπ αθνύγνληαλ θαη α-

θνύγνληαη εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα.   

   Αλ θαη ζε πνιινύο αλζξώπνπο απηέο νη ιέμεηο 
δελ ιέλε πνιιά, ζη’ αιήζεηα θξύβνπλ δηάθνξεο 

πηπρέο θαη αληηθαηηθέο όςεηο ηεο Διιάδαο. Σνλ 

πνιηηηζκό, ην θπλήγη ησλ γήηλσλ απνιαύζεσλ 

θαη ηε λννηξνπία ηνπ ζύγρξνλνπ Έιιελα. 

   Διιάδα: κηα ιέμε κε ηεξάζηηα ζεκαζία, πνπ 

θξύβεη κέζα ηεο έλαλ κεγάιν πνιηηηζκό, αμίεο 

θαη ηδαληθά. Έλαλ πνιηηηζκό, πνπ θαηά ηε δηάξ-

θεηα ησλ αηώλσλ εμειίρζεθε ζηαδηαθά θαη 
έιακςε κε ηα επηηεύγκαηά ηνπ. Αλαπηύρζεθε σο 

πξνο ηηο ηέρλεο, ηε θηινζνθία, ηα γξάκκαηα θαη 

άθκαζε επεξεάδνληαο ηνπο γεηηνληθνύο πνιηηη-
ζκνύο.  Ζ Διιάδα θάπνηε ήηαλ έλαο από ηνπο 

πην αλεπηπγκέλνπο πνιηηηζκνύο. Σν θαθό όκσο 

είλαη πσο έρνπλ παξακείλεη ιίγνη Έιιελεο πνπ 

γλσξίδνπλ γη΄απηόλ. 

    

 

 

 

 

ήκεξα ε λννηξνπία ηνπ Έιιελα έρεη αιιάμεη. 
ηαλ θάπνηνο αλαθέξεη ηελ Διιάδα, ην κόλν 

ζίγνπξν είλαη όηη δελ ελλνεί ηνλ πνιηηηζκό, αιιά 

ην θατ, ηελ θαινπέξαζε θαη ηε ριηδή. Έλαο 

Έιιελαο ή Διιελίδα, ζήκεξα, δελ θνηηάεη λα 
εθεύξεη θάηη ζπνπδαίν, όπσο έθαλαλ νη πξόγνλνί 

καο, γηαηί ππάξρεη ε αληίιεςε όηη νη άιινη πξό-

ιαβαλ πξώηνη, έηζη πνηνο ν ιόγνο λα θνπηάζεη. 

 

 

 

  

   

 Δμάιινπ όινη νη λένη Έιιελεο ζεσξνύλ γξνπ-

ζνπδηά ην λα μππλάλε λσξίο θαη λα εξγαζηνύλ. Ζ 

λννηξνπία  ηνπ  Έιιελα  είλαη  λα  μππλάεη  θαηά  

ηηο 12:00, λα πίλεη θπζηθά κηα θξαπεδηά, λα ληύ-
λεηαη κε ηα θαιύηεξα ξνύρα, λα παίξλεη ην sport  

Subaru απηνθίλεην θαη λα θαλνλίδεη κε θίινπο 

γηα θακηά βόιηα. ζνλ αθνξά ηε δνπιεηά, ην 

κπακπά ηη ηνλ έρνπκε; 

  εκαληηθό είλαη λα επηζεκάλνπκε όηη ν όξνο 

«κάγθαο» είλαη ζπλώλπκν ηνπ «Έιιελαο». ια 

ηα βνπηπξόπαηδα, παηδηά πινπζίσλ, επεηδή έρνπλ 

σξαία – αθξηβά ξνύρα, ηεκπεινζθπιηάδνπλ νιε-
κεξίο ζηηο θαθεηέξηεο, έρνπλ super απηνθίλεην θαη 

extreme ινπθ, ζέινπλ λα θάλνπλ ηηο ιεγόκελεο 

«καγθηέο» γηα λα δείμνπλ  όηη είλαη, θαη θαιά, θά-

πνηνη ζπνπδαίνη. 

Ζ κόδα είλαη ην θύξην ελδηαθέξνλ ησλ Διιήλσλ. 

Οη 20-29ρξνλνη ληύλνληαη κε ξνύρα – κάξθεο θπ-

ζηθά – από Ακεξηθή, Γαιιία, Ηηαιία, ελώ νη 
έθεβνη, παηδηά κόιηο 13-19 ρξνλώλ, έρνπλ πξό-

ζθαηα επεξεαζηεί από κηα κόδα πνπ  ιέγεηαη  

«emo». Οη ιεγόκελνη «emo» θνξάλε καύξα ξνύρα 
θαη αθνύλε heavy metal κνπζηθή θαη πηζηεύνπλ όηη 

ε δσή είλαη ράιηα. Απηό όκσο ζπκβαίλεη κόλν 

ζηελ Αγγιία, ην όηη δειαδή  πηζηεύνπλ όηη ε δσή 

είλαη ράιηα θαη ζέινπλ λα πεζάλνπλ. ηελ Διιάδα 
απηό είλαη fake. Οη δηθνί καο « emo» ληύλνληαη 

έηζη, κόλν θαη κόλν, από κόδα. Απηνί είλαη όκσο 

νη Έιιελεο, δελ κπνξείο λα θάλεηο θη αιιηώο! 

   Κη όζν γηα ηελ πεξηβόεηε ειιεληθή θηινμελία… 
Ο ζεκεξηλόο Έιιελαο δελ ζα ζνπ πεη νύηε 

«Καιεκέξα». Ίζσο έλα μεξό «κέξα» ή ζα ζνπ 

κνπγγξίζεη  ελνριεκέλνο,  ιόγσ ηεο αξξώζηηαο 
πνπ ζεξίδεη νιόθιεξε ηελ Διιάδα, ηε ιεγόκελε 

«γατδνπξίηηδα». 

   Σειεηώλνληαο, ίζσο αθόκα δελ θαηαιάβαηε ηη 

ζεκαίλεη Διιάδα. Καη ίζσο λα κε κπνξεί θαλείο λα 
ην θαηαιάβεη. Ο αμηνζαύκαζηνο πνιηηηζκόο ηεο 

εμειίρζεθε ζε κηα ζύγρξνλε Διιάδα πνπ γηα πνι-

ινύο δελ είλαη ηόζν αμηνθξαηηθή. ήκεξα ζπλδένπ-
κε ηνλ Έιιελα κε ηηο γήηλεο απνιαύζεηο θαη ηε 

κνληέξλα λννηξνπία. Σειηθά όκσο απηόο ν ζπλδπ-

αζκόο είλαη πνπ θάλεη ηελ Διιάδα μερσξηζηή, ηό-

ζν κα ηόζν, δηαθνξεηηθή! 

Αθαναζία Χούζος, από ηο  μάθημα ηηρ Γλώζζαρ 



 

 

 

 

 

Πνιύ ζπρλά, όηαλ αθνύκε ην όλνκα κίαο ρώξαο, 

καο έξρνληαη θαηεπζείαλ θάπνηεο εηθόλεο ζην κπα-

ιό. Δίλαη εηθόλεο νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ γηα 
καο κία xώξα. Γηα παξάδεηγκα, κόιηο αθνύκε Αγ-

γιία, ζθεπηόκαζηε: ςειά θαπέια, θνζηνύκηα, ν-

κπξέια θαη θπζηθά πνιύ ηζάη. Σν ίδην ηζρύεη θαη 

γηα ηελ Διιάδα. κσο πξέπεη λα θαηαιάβνπκε όηη 
Διιάδα δελ είλαη κόλν frappe, ζνπβιάθη, ηεκπειηά, 

θαγεηό. Δπηπρώο γηα εκάο ηνπο Έιιελεο ππάξρνπλ 

θαη άιιεο πηπρέο ηεο Διιάδαο ή κάιινλ, εκείο νη 

Έιιελεο ζέινπκε λα πηζηεύνπκε όηη ππάξρνπλ. 

 

       

 

 

 

 

 

 

Πξώηα απ’ όια αο αλαθεξζνύκε ζηελ αξραία Δι-

ιάδα γηαηί … καο ζπκθέξεη. Αο μεθηλήζνπκε από 
ηνλ «Αξραίν Έιιελα». Αο ζπκεζνύκε ινηπόλ θά-

πνηνπο έλδνμνπο Έιιελεο πνπ αλαθέξνπκε ζπρλά 

ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο - ηδηαίηεξα όηαλ κηιάκε 
κε αλζξώπνπο από άιιεο ρώξεο θαη δελ είλαη ηόζν 

εύθνιν λα βξνύκε θάηη αμηέπαηλν γηα καο ηνπο ζε-

κεξηλνύο Έιιελεο... Άλζξσπνη όπσο νη: Δπξηπίδεο, 
Αξηζηνηέιεο, Ππζαγόξαο, νθνθιήο, απθώ, Μ. 

Αιέμαλδξνο θαη ηόζνη άιινη πνπ έγξαςαλ ηα νλό-

καηά ηνπο κε ρξπζά γξάκκαηα ζην βηβιίν ηεο Ηζην-

ξίαο θαη καο βγάδνπλ θαζεκεξηλά, αζπξνπξόζσ-
πνπο. Πξαγκαηηθά ε αξραηόηεηα είλαη ίζσο ην πην 

έλδνμν θνκκάηη ηεο ειιεληθήο Ηζηνξίαο. Αλαθαιύ-

ςεηο, όπνπ ζηεξίδεηαη ν πνιηηηζκόο θαη ε πξόνδνο 
όιεο ηεο αλζξσπόηεηαο, ινγνηερληθά θείκελα κε 

ηεξάζηηα αμία ζήκεξα, αξραίεο θαηαζθεπέο όπσο 

ζέαηξα (Δπίδαπξνο) ή λανί όπσο ν Παξζελώλαο 
ζηελ Αθξόπνιε πνπ παξακέλνπλ ζην επίθεληξν κέ-

ρξη θαη ζήκεξα γηα ην αξρηηεθηνληθό ηνπο ζρέδην, ηε 

κεγαινπξέπεηα, θαη ηελ αλζεθηηθόηεηά ηνπο. Βέβαη-

α, γηα λα ιέκε ηελ αιήζεηα όιεο απηέο νη αλαθαιύ-
ςεηο νθείινληαη, εθηόο από ην πςειό δείθηε IQ ησλ 

Διιήλσλ θαη ζην θαζηζηό. Δθόζνλ δελ εξγάδνληαλ, 

επεηδή είραλ ηνπο δνύινπο, θηινζνθνύζαλ γηα ηε 
δσή, ηα καζεκαηηθά θ.α. Φπζηθά απηό δελ αλαηξεί 

ην γεγνλόο όηη αλαθάιπςαλ ζαπκαζηά πξάγκαηα θαη 

αλέπηπμαλ δύζθνιεο ζεσξίεο γηα ηελ επνρή ηνπο 

Απιά ην αλαθέξνπκε, γηα λα κε ληώζεηε κεηνλεθηη-

θά, πνπ εζείο δελ έρεηε αλαθαιύςεη ηίπνηα.  

      

 

 

 

 

Αο πξνρσξήζνπκε ηώξα ζε κία άιιε πιεπξά ηεο 

Διιάδαο, θαη εηδηθόηεξα ηνπ Έιιελα. Αο αλαθεξ-
ζνύκε ζηνλ Έιιελα από ην 1821 έσο ην 1973, ηνλ 

«Έιιελα Δπαλαζηάηε». ε όιν απηό ην ρξνληθό 

δηάζηεκα επαλαζηάηεζε ηξεηο θνξέο. Σελ πξώηε, ην 
1821, επαλαζηάηεζε γηα λα κελ θπθινθνξνύκε ζή-

κεξα εκείο κε ‘κπνύξγθα’ θαη γηα λα κελ απαληάκε 

ζην όλνκα Ναδιί θαη Μσράκεη. Σελ δεύηεξε θνξά, 

ην 1940, επαλαζηάηεζε γηα λα κελ αθνύκε ζήκεξα 
ζηα νλόκαηα ρεξ Υίηιεξ, θξάνπ ηξάνπο θαη άιια 

ηέηνηα ‘εύερα’ νλόκαηα. Σελ ηξίηε θνξά, ην 1973, 

επαλαζηάηεζε, ώζηε λα κπνξνύκε εκείο ζήκεξα λα 
ζρνιηάδνπκε θαη λα θξηηηθάξνπκε ηνπο πάληεο θαη 

ηα πάληα, αθόκα θαη ηνπο θαζεγεηέο καο πνπ κάι-

ινλ πνιύ ζα ήζειαλ λα κελ είρε γίλεη εθείλε ε επα-

λάζηαζε. Καη θπζηθά γηα λα κπνξνύκε ζήκεξα λα 
βιέπνπκε ηειεόξαζε κε εθαηό θαλάιηα θαη λα α-

θνύκε ζην ξαδηόθσλν 94,9fm. Πάλησο πξαγκαηηθά, 

θαη νη ηξεηο επαλαζηάζεηο έγηλαλ, γηαηί νη Έιιελεο 
ππέθεξαλ. Καη ηηο ηξεηο θνξέο ήκαζηαλ ππνδνπισ-

κέλνη θαη θπζηθά ν πξαγκαηηθόο ιόγνο ήηαλ λα κπν-

ξνύκε λα δνύκε ειεύζεξνη. Γη’ απηό είκαζηε πεξή-
θαλνη γηα ηνπο πξνγόλνπο καο νη νπνίνη καο ράξηζαλ 

ζήκεξα κηα ειεύζεξε δσή.  

 

 

      

 

 

 

 

 

Σώξα όκσο αο πεξάζνπκε ζε κία εληειώο δηαθν-
ξεηηθή πιεπξά ηνπ Έιιελα. Αο εμεηάζνπκε ηνλ 

«Φαγαλό Έιιελα». Από ηελ αξραηόηεηα νη Έιιελεο 

καο θάλνπλ πεξήθαλνπο κε ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο 
πξνηηκήζεηο. Δθηόο από ην κέιαλα δσκό πνπ πξάγ-

καηη είλαη έλα κειαλό ζεκείν ζηελ Ηζηνξία ηνπ θα-

γεηνύ ηνπ Έιιελα, ν Έιιελαο πξαγκαηηθά ήμεξε λα 

ηξώεη. Έρνπκε ζπλδέζεη ην θαγεηό κε ηε δηαζθέδα-
ζε. ηαλ ζπλαληνύκε θάπνηνλ πνπ έρνπκε θαηξό λα 

δνύκε, δίλνπκε ξαληεβνύ ζε κία ηαβέξλα ή ζην ζπί-

ηη όπνπ ζα πεξηκέλεη έλα δύν-κέηξα κήθνο ηξαπέδη 
γεκάην κε απνιαπζηηθέο ‘ακαξηίεο’. Ή όηαλ έρνπκε 

αλαπάληερεο επηζθέςεηο ζην ζπίηη, θεξλάκε ηνπο 

θαιεζκέλνπο σο εμήο:  

1ν Βήκα: «Θεο θαθεδάθη;» 

2ν Βήκα: «νπ έθεξα θαη κεξηθά θνπινπξάθηα γηα 

λα ζνπ πάεη θάησ..» 
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3ν Βήκα: «Έθηηαμα ρζεο θέηθ, λα ζνπ θέξσ ιίγν, 

έηζη..;» 
 4ν Βήκα: «Έρεη πεξηζζέςεη αξλί από ρζεο, λα ηε-

γαλίζσ θαη δύν παηάηεο λα ζνπ θέξσ λα θαο;» 
Σελ επόκελε κέξα ηα γθάινπ κάο θαηαηάζζνπλ 

ζηελ πην παρύζαξθε ρώξα ζηελ Δπξώπε, γηαηί… 

ηίπνηα δελ είλαη ηπραίν! Βέβαηα απηό δελ ζπλέβαη-
λε κε ηνπο αξραίνπο, γηαηί απηνί αζθνύληαλ θαη 

έηζη έθαηγαλ ζεξκίδεο. Δκείο όκσο έρνπκε θάλεη 

εθπηώζεηο ζηελ άζθεζε...  

Καλείο δελ είλαη ηέιεηνο.  

 

 

 

 

Όζηεξα αο αλαθεξζνύκε ζε κία θαζόινπ ζπκθέ-

ξνπζα πιεπξά ηνπ Έιιελα: «O Έιιελαο ν ξαηζη-
ζηήο». Γπζηπρώο ν ζεκεξηλόο Έιιελαο έρεη δείμεη 

όηη δελ ζπκπαζεί ηόζν ηνπο μέλνπο. Απηό είλαη 

θάηη πάξα πνιύ θαθό. Δκείο νη Έιιελεο έρνπκε 

από ηελ αξραηόηεηα πνιύ επηιεθηηθή κλήκε θαη 
μερλάκε πσο είκαζηε όινη άλζξσπνη κε κηθξέο 

δηαθνξέο θαη πσο θάπνηε αλαγθαζηήθακε θαη ε-

κείο λα κεηαλαζηεύζνπκε. Δίκαζηε όινη ζαλ ηα 
λνκίζκαηα. Έρνπκε όινη δύν όςεηο. Σελ θαιή θαη 

ηελ θαθή. Βέβαηα έλαο ξαηζηζηήο ζα έιεγε άιιν 

ην επξώ θαη άιιν ε δξαρκή. κσο θαη ηα δύν 
ήηαλ λνκίζκαηα, όπσο θαη εκείο, είκαζηε όινη 

άλζξσπνη, ηίπνηα δελ πξέπεη λα καο δηαθνξνπνηεί. 

Γελ είκαζηε θαθνί, επεηδή είκαζηε από κία ζπγθε-

θξηκέλε θπιή. Ο θάζε άλζξσπνο κπνξεί λα γίλεη 
θαθόο άιια θαη θαιόο. Δπηπρώο πάλησο έρνπκε 

αξρίζεη ζηγά-ζηγά λα μαλαζπκόκαζηε θαη έηζη κεη-

ώλεηαη ην θαηλόκελν ηνπ ξαηζηζκνύ.  

 

 

 

 

 

      

 

Σέινο αο αλαθεξζνύκε ζηνλ «ζξήζθν Έιιελα». 
Ο Έιιελαο όζνλ αθνξά ηε ζξεζθεία έρεη κία 

δηθή ηνπ αληίιεςε, κάιινλ έρεη παξεξκελεύζεη 

θάηη! ηαλ ν Υξηζηόο έιεγε πσο ε εθθιεζία είλαη 

ε θαηνηθία ηνπ Θενύ, δελ ελλννύζε πσο δελ θα-
ηνηθεί πνπζελά αιινύ! Ο Έιιελαο ληύλεηαη, ζην-

ιίδεηαη, πάεη ζηελ εθθιεζία, θάλεη έλα κεγάιν 

ζηαπξό (νη ιεγόκελνη κεγαινζηαπξίηεο), θνηλσ-
λάεη θαη πηζηεύεη πσο εθπιήξσζε ην ρξένο ηνπ 

ζαλ θαιόο Υξηζηηαλόο. Αθνύ βγεη από ηελ εθ-

θιεζία, κπνξεί λα δηαζθεδάζεη έμσ ηξώγνληαο 
θξέαο ζε κέξεο λεζηείαο, λα ηζαθσζεί κε ηνλ  

απέλαληη γηαηί ηνπ έπηαζε ηε ζέζε ζην πάξθηλγθ 

θαη θπζηθά λα ζρνιηάζεη ηηο ελδπκαηνινγηθέο 

επηινγέο ηεο γπλαίθαο ηνπ Γεκάξρνπ θαη όρη κό-
λν… Μάιινλ επειπηζηνύλ όηη ν Θεόο βιέπεη κό-

λν ηη θάλνπλ ζηελ εθθιεζία. Πάλησο πξαγκαηηθά 

ν Έιιελαο είλαη πηζηόο ζηνλ Θεό, κόλν πνπ ζέιεη 

απηό λα κελ επεξεάδεη ηε δσή ηνπ.  
Ο Έιιελαο έρεη βξεη ηε ρξπζή ηνκή. πλδπάδεη 

πίζηε θαη αθνζίσζε ζηνλ Θεό, ελώ παξάιιεια 

γιεληάεη κε ηελ θαξδηά ηνπ! Πνηνο άιινο κπνξεί 

λα θάλεη θάηη ηέηνην; 

  πσο θαη λα έρεη ν «Έιιελαο» είλαη έλαο 
άλζξσπνο κε Ηζηνξία, έμσ θαξδηά, θηιηθόο, πνπ 

μέξεη λα ηξώεη θαη λα δηαζθεδάδεη. Έρεη θαη κεην-

λεθηήκαηα, όκσο όπσο όινη μέξνπκε θαλείο δελ 
είλαη ηέιεηνο! Ο Έιιελαο άιισζηε ήηαλ, είλαη θαη 

ζα είλαη πάληα ν γλσζηόο Έιιελαο (είηε απηό 

είλαη θαιό, είηε θαθό!)  

 

   Μαπία Μαπούλη, Από ηο μάθημα ηηρ Γλώζζαρ 
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                          Ο Υάξη Πόηεξ  

                                και νη Κιήξνη ηνπ Θαλάηνπ 

  
                        

 

πγγξαθέαο: ΡΟΟΤΛΗΝΓΚ ΣΕΟΑΝ 

 Δθδόζεηο: ΦΤΥΟΓΗΟ 
 

 Δίλαη γεγνλόο! Σν έβδνκν βηβιίν ηνπ Υάξη Πόηεξ 
θπθινθόξεζε γηα λα καο ηαμηδέςεη μαλά ζηνλ θόζκν 

ηεο καγείαο, ηεο πεξηπέηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο. Αλε-

βείηε ζηα ζθνππόμπιά ζαο θαη εηνηκαζηείηε γηα κηα 
πηήζε ζην θεγγαξόθσην! 

   Ήξζε ε ώξα, ν Υάξη λα αλαιάβεη δξάζε, ώζηε λα 

εθπιεξώζεη ην κεγάιν θαζήθνλ πνπ ηνπ άθεζε ν 
Νηάκπιληνξ, αθόηνπ πέζαλε. ην πιεπξό ηνπ βξί-

ζθνληαη νη πηζηνί ηνπ θίινη πνπ απνθαζίδνπλ λα α-

θήζνπλ ηε δεζηή αγθαιηά ηεο ρνιήο ηνπ Υόγθνπ-

αξηο γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ. Οιόθιεξε ε θνηλόηεηα 
ησλ κάγσλ βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε. Ο θαθόο Βόι-

ληεκνξ θαηαζηξώλεη ηα δηθά ηνπ ζαηαληθά ζρέδηα κε 

γλσξίδνληαο πσο δελ είλαη πηα θξπθά από ην Υάξη. Ο 
ρξόλνο πιένλ κεηξάεη αληίζηξνθα θαη γηα ηνπο δπν, ε 

ηειηθή νδπλεξή αλακέηξεζε είλαη αλαπόθεπθηε…… 

Λίγα λόγια για τη συγγραυέα 

Ζ ΣΕΟΑΝ ΡΟΟΤΛΗΝΓΚ γελλήζεθε ζην Μπξίζηνι 
ζηελ Αγγιία ην 1965.Άξρηζε λα γξάθεη ηελ ηζηνξία 

ηνπ Υάξη Πόηεξ ζε ώξεο πνιύ δύζθνιεο. Ο Υάξη Πό-

ηεξ εμειίρζεθε ζε βηβιίν-θαηλόκελν. Σα βηβιία ηνπ 
ήξσα έρνπλ πνπιήζεη πεξηζζόηεξα από 350 εθαηνκ-

κύξηα αληίηππα ζε όιν ηνλ θόζκν, θπθινθνξνύλ ζε 

200 ρώξεο θαη έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε 63 γιώζζεο. Σν 
έβδνκν βηβιίν έθαλε ξεθόξ πσιήζεσλ. ηελ Αγγιία 

πάλσ από 3 εθαηνκκύξηα αληίηππα, ελώ ζηηο ΖΠΑ 

άιια 8,3 εθαηνκκύξηα!            

 
 

                            

                              

 

                                     Γανάη Α. Μπαζανηή Γ1 
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Σςνέσεια από ηη ζελίδα 2 

 
ΜΑΘΖΣΡΗΑ: Σν λα είζηε Λπθεηάξρεο είλαη δπ-

ζθνιόηεξν από ην λα είζηε Γπκλαζηάξρεο;                                                                                                                    

Γ.ΡΟΕΑΝΖ : Ναη, μέξεηε νη απαηηήζεηο ζην 

Λύθεην είλαη δηαθνξεηηθέο. Σα παηδηά είλαη κε-
γαιύηεξα θαη θάπνηεο θνξέο ρξεηάδεηαη λα ρξε-

ζηκνπνηνύκε δηαθνξεηηθέο  ηερληθέο  ζε ζρέζε 

κε απηέο πνπ εθαξκόδνπκε ζην γπκλάζην. Πα-
ξόια απηά δελ αληηκεησπίδσ θάπνηα δπζθνιία. 

Σα πάσ κηα ραξά θαη είκαη πνιύ επραξηζηεκέ-

λνο από ην ζρνιείν.    

ΜΑΘΖΣΡΗΑ: Απηή είλαη ε ηειεπηαία εξώηεζε 
πνπ ζέινπκε λα ζαο θάλνπκε. Πνηα είλαη ε γλώ-

κε ζαο γηα ην Γπκλάζην Απιώλα;                                                               

Γ.ΡΟΕΑΝΖ: Σν Γπκλάζην Απιώλα είλαη έλα 

από  ηα θαιύηεξα ζρνιεία θαη δελ ην ιέσ απηό 
επεηδή ππεξέηεζα εθεί, αιιά επεηδή ζε δηάθν-

ξεο ζπλαλαζηξνθέο κνπ κε ζπλαδέιθνπο κνπ, 

κνπ ιέλε ην ίδην πξάγκα, γηαηί έρνπλ αθνύζεη ηα 
θαιύηεξα γηα ην ζρνιείν ζαο. Δίλαη πξαγκαηηθά 

έλα από ηα θαιύηεξα ζρνιεία πνπ ππάξρνπλ. 

Καη  από ηελ κεξηά ησλ θαζεγεηώλ αιιά θπζη-

θά θαη από ηε κεξηά ησλ καζεηώλ, νη νπνίνη γί-

λνληαη ρξόλν κε ην ρξόλν θαιύηεξνη. 
ΜΑΘΖΣΡΗΑ: αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε 

ζπλέληεπμε πνπ καο παξαρσξήζαηε θαη γηα ην 

ρξόλν πνπ δηαζέζαηε.                                                                                            
Γ.ΡΟΕΑΝΖ: Παηδηά ε επραξίζηεζε ήηαλ όιε 

δηθή κνπ! Υάξεθα πάξα πνιύ πνπ ηα είπακε θαη 

ειπίδσ θάπνηα ζηηγκή λα ηα πνύκε από θνληά! 

 

 Απηά καο είπε ινηπόλ ν πξνεγνύκελνο δηεπζπ-

ληήο καο θαη παξόιν πνπ ζηελαρσξεζήθακε 

πνιύ όηαλ έθπγε, ηώξα ραηξόκαζηε πνπ ηνλ μα-
λαθνύκε θαη ραηξόκαζηε αθόκα πεξηζζόηεξν 

πνπ ηνλ αθνύκε λα καο ιέεη πσο είλαη θαιά θαη 

πσο δελ καο μερλάεη …   

http://www.greekbooks.gr/web/Book/cv.aspx?AuthorID=48842
http://www.greekbooks.gr/web/Book/results.aspx?PublisherID=291
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