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Γιατί οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τη βία 

Καθηγητές εφηµερεύετε… Γονείς κουβεντιάζετε... 

Bullying: Θύτες και θύµατα, οι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος 

Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε  
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Άγα Παρασκευή 

Αλγιαννάκη Ρένα 

Αργυράκη Νικολέττα 

Βίτσικας Βαγγέλης 

Ζούπα Ιωάννα 

Παπαγεωργίου Μιχαέλα 

Παπαγεωργίου Νικολέττα 

Πλόχωρου Κατερίνα 

Νικολάου Βασιλική, φιλόλογος 

Παπαπαναγιώτου Γιώργος, πληροφορικός 

Αμπντούλ Αριλά  

Γιαννακοπούλου Βασιλική 

Ετζάζ Σάνια 

Ζαγουρτζή Βάσω 

Μανδελένης Ιλαρίων 

Μέξη Μαρκέλα 

Μηλιώνη Βασιλική 

Μπράνη Σοφία 

Ραζπούτ Σανά 

Σκομβούλη Μυρτώ 

Σούλτη Κωνσταντίνα 

Χορταριάς Γιώργος 

 

Κόρδα Ζωή 

Νταβαντζίκος Γιώργος 

Ποδαρόπουλος Γιώργος 

Ροντζοβά Θεοδώρα 

Στην εφημερίδα μας φιλοξενούμε και την ευχαριστήρια επιστολή που στεί-

λαμε στη φαρμακευτική εταιρία LEO HELLAS Α.Ε. για την πολύ ευγενική της 

χορηγία, με αφορμή τη γιορτή του Πάσχα. 

 

Ο Διευθυντής, ο σύλλογος διδασκόντων και οι µαθητές του σχολείου µας 

σας ευχαριστούν θερµά για την τόσο ευγενική και γενναιόδωρη χορηγία σας 

που έδωσε τη δυνατότητα σε φτωχά παιδιά του σχολείου µας να κάνουν τα 

ίδια και οι οικογένειές τους ανθρώπινες γιορτές, γεµίζοντας το Πασχαλινό 

τους τραπέζι µε αγαθά που εσείς τους εξασφαλίσατε. 

 

Στο σχολείο µας είχατε την καλοσύνη να δώσετε 16 διατακτικές του Σκλα-

βενίτη αξίας 50 ευρώ και 8 διατακτικές των 30 ευρώ. Αυτά τα χρήµατα µοι-

ράστηκαν σε 12 παιδιά, ανάλογα µε τις ανάγκες των οικογενειών τους.   

Το 15/µελές του σχολείου διερεύνησε τις ανάγκες των συµµαθητών  και των 

οικογενειών τους, τους προσέγγισαν µε διακριτικότητα και ενεργοποιήθηκαν 

ώστε να αφουγκραστούν και να µάθουν τις συνθήκες της ζωής των συµµα-

θητών τους έξω από τη σχολική πραγµατικότητα. 

 

Με την ευγενική σας χορηγία δε δώσατε µόνο οικονοµική ανακούφιση σε 

φτωχά παιδιά, αλλά  δώσατε την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να ενεργοποιη-

θούν και να ενδιαφερθούν µε ζήλο για τις πραγµατικές ανάγκες των συµµα-

θητών τους σ’  αυτό το «µοίρασµα Αγάπης». 

 

Να είστε καλά που στις προτεραιότητες του κοινωνικού σας έργου είναι οι 

νέοι άνθρωποι, κυρίως γιατί τους δίνετε µηνύµατα ανθρωπιάς. 

 

 

                                                           Σας ευχαριστούµε πολύ 

                                                                  Με εκτίµηση 

                                                                Ο Διευθυντής 

      Χ. Τζελέπης 



Λίγα λόγια…  

Όλα για τον Πέδρο 

Πρώτη ώρα σινεμά 

Το bullying στον κινηματογράφο 

Βullying: θύτες και θύματα δύο όψεις του ίδιου νομί-

σματος 

Γιατί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη βία; 

Καθηγητές εφημερεύετε… Γονείς κουβεντιάζετε… 

«Τι σημαίνει να μην ακούω…» 

Μαθημένοι απαθείς 

Εκκωφαντική σιωπή 

Οδοιπορικό στις Μηλιές του Πηλίου 

Εξάλλου… θέατρο κάνουμε! 

Το ραμαζάνι 

Ημέρα του Πακιστάν 23 Μαρτίου 1940 

Συνέντευξη μέλους θεατρικής ομάδας 

Νέοι και κάπνισμα 

Πετοσφαίριση 

Ποντιακά έθιμα και συνταγές 

«Μαύρος χρυσός» 

Γιατί μηχανικός; 
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 εξώφυλλο 1ου φύλλου... 

εξώφυλλο 2ου φύλλου... 

εξώφυλλο 3ου φύλλου... 

εξώφυλλο 4ου φύλλου... 

εξώφυλλο 5ου φύλλου... 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ 

εξώφυλλο 6ου φύλλου... 

Το τεύχος αυτό της εφημερίδας μας συμπίπτει με τη γιορτή 

του Πάσχα, με ημέρες αγάπης, ευαισθησίας και ανθρωπιάς. 

Οι μαθητές δείχνοντας έμπρακτα τα αισθήματα αλληλεγγύης 

που τρέφουν μεταξύ τους μίλησαν για το σχολικό εκφοβισμό. 

Προβληματίστηκαν, έγραψαν τις απόψεις τους, εμπνεύστη-

καν διηγήματα, έφτιαξαν εικόνες, στάθηκαν με ειλικρίνεια και 

εντιμότητα απέναντι στο φαινόμενο αυτό, αποκαλύπτοντας 

τις ανησυχίες τους. 

Ο διάλογος, το άνοιγμα της ψυχής, η κατάθεση της αλήθειας, 

και η θαρραλέα αντιμετώπιση είναι πάντα ένα καλό ξεκίνημα 

για τη λύση κάθε προβλήματος. Μπράβο παιδιά. 

 

Β. Νικολάου 

Γ. Παπαπαναγιώτου 

 
 

εξώφυλλο 7ου φύλλου... 

εξώφυλλο 8ου φύλλου... 



Σελίδα 4 

Νέοι και πολιτισµός 
Υπάρχουν, βέβαια, κι 

ΟΛΑ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΠΕΔΡΟ 
Άρθρο του Βαγγέλη Βίτσικα 

 

 Πρόκειται  για  τον  καλύτερο  εν  ζωή  Ισπανό  σκηνοθέτη  κι  έναν  

από  τους  κορυφαίους  δημιουργούς  παγκοσμίως. Οι  οπαδοί  του  

είναι  φανατικοί, όπως  και  οι  εχθροί  του, ενώ  οι  ταινίες  του  αποτε-

λούν  αντικείμενο  για  ενδελεχείς  μελέτες  σε  κινηματογραφικές  σχο-

λές  διεθνώς. Συχνά  του  έχουν  κολλήσει  διάφορες  ετικέτες  εξαιτίας  

του  έργου  του, όπως  μισογύνης, εχθρός  των  ετεροφυλόφιλων  κλπ. 

Ο  Πέδρο  Αλμοδόβαρ, όμως, δεν  δέχεται  καμιά. Προτιμά  το  

«κλέφτης», λόγω  των  αναφορών  σε  άλλες  ταινίες  που  περιέχονται  

στις  δικές  του, μα  πάνω  απ’ όλα, του  αρέσει  το  επίθετο  «σινεφίλ». 

Εν  αναμονή  της  νέας, εικοστής, ταινίας  του, με  τίτλο  «Silencio» (= 

Σιωπή), παρουσιάζουμε  σύντομα  τον  μεγάλο  Ισπανό  μάγο  των  ει-

κόνων, όχι  με  σκοπό  τη  σύνταξη  ενός  βιογραφικού  ή  μιας  ανάλυ-

σης, αλλά  ενός  γράμματος  λατρείας  προς  αυτόν, από  έναν  μεγάλο  

θαυμαστή  του. 

  

Ο  Πέδρο  Αλμοδόβαρ  Καμπαλέρο  γεννήθηκε  στις  25  Σεπτεμβρίου  

1949. Λόγω  οικονομικών  προβλημάτων  δεν  σπούδασε  ποτέ  κινημα-

τογράφο. Εξάλλου, ο  Φράνκο  είχε  αναστείλει  τη  λειτουργία  των  

κινηματογραφικών  σχολών  εκείνη  την  εποχή. Μεγάλο  σχολείο  για  

τον  Πέδρο  αποτέλεσε  το  ίδιο  το  σινεμά. Πέρναγε  ώρες  βλέποντας  

τις  ταινίες  του  Χίτσκοκ, του  Τριφό, του  Φελίνι  ή  του  Ροσελίνι. Λά-

τρευε  το  κλασικό  Χόλυγουντ. Γύρισε  τα  πρώτα  του  φιλμάκια  μι-

κρού  μήκους  στη  δεκαετία  του  ’70, αλλά  πρώτη  του  δουλειά  με-

γάλου  μήκους  ήταν  το  «Η  Πέπη, η  Λούση, η  Μπομ  και  τα  Άλλα  

Κορίτσια» (1980), ταινία-σύμβολο  της  «La  Movida  Madrilena». Οι  

κριτικοί, όπως  αναμενόταν, τον  περιφρόνησαν. Ο  Αλμοδόβαρ, όμως, 

δε μάσησε. 

 

Γυρίζει  τη  μία  ταινία  μετά  την  άλλη, για  να  καταλήξει  το  1987  στο  

πρώτο  του  αριστούργημα, το  «Νόμο  του  Πόθου». Αποκορύφωμα, 

όμως, της  «τρελής» πρώτης  περιόδου  του  αποτέλεσε  το  ακόμα  κα-

λύτερο  «Γυναίκες  στα  Πρόθυρα  Νευρικής  Κρίσης» (1988), φιλμ-

αποθέωση  των  παράξενων  χαρακτήρων  και  του  απόλυτου  ελέγχου  

του  δημιουργού  επάνω  τους. Με  αυτή  την  ταινία, ο  Αλμοδόβαρ  

καθιερώνεται  στην  Ισπανία  και  διεθνώς  ως  ένας  από  τους  πιο  ελ-

πιδοφόρους  σκηνοθέτες. Η  ταινία  περιέχει  μία  ιδιοφυή  σκηνή  

όπου  οι  δύο  ήρωες  κάνουν  ερωτική  εξομολόγηση  ο  ένας  στον  

άλλον  μέσω  των  ηθοποιών  του  «Τζόνι  Γκιτάρ», των  οποίων  τις  

φωνές  ντουμπλάρουν. Επίσης, υπάρχουν  αναφορές  στο  Χίτσκοκ  και  

στο  Χόλυγουντ  του  ’50. 

«Γυναίκες  στα  Πρόθυρα  Νευρικής  Κρί-

σης» (1988) 

Ακολούθησαν  νέες, πολύχρωμες  δημιουργίες: το  «Δέσε  Με!» (1990), 

τα  «Ψηλά  Τακούνια» (1991), μία  παραλλαγή  της  «Φθινοπωρινής  

Σονάτας» του  Μπέργκμαν, το  «Κίκα» (1993), το  «Μυστικό  μου  Λου-

λούδι» (1995) και  η  «Καυτή  Σάρκα» (1997). Ωστόσο, όλα  αυτά  τα  

φιλμ  μοιάζουν  με  προθέρμανση  για  τα  δύο  επόμενα. 

Στις  Κάννες  του  1999, ο  Πέδρο  συγκλονίζει  κοινό  και  κριτικούς, με  

την  καλύτερη, κατ’ εμέ, ταινία  του, «Όλα  για  τη  Μητέρα  μου». Πρό-

κειται  για  μία  ταινία-σύνδεσμο  των  δύο  περιόδων: της  τρελής  

πρώτης  και  της  ώριμης  δεύτερης. Ο  Αλμοδόβαρ, παιδί  50  ετών  πι-

α, κερδίζει  Όσκαρ  Ξενόγλωσσης  Ταινίας. Το  συγκεκριμένο  φιλμ, επί-

σης  ξεκινά  μία  σειρά  ταινιών  ιδιαίτερα  προσωπικών  για  το  σκηνο-

θέτη.  

«Όλα  για  τη  Μητέρα  Μου» (1999) 

Ακολουθεί  ακόμα  ένα  αριστούργημα, το  «Μίλα  της» (2002), με  έναν  

προβληματισμό  πάνω  στο  ανθρώπινο  σώμα  που  κορυφώνεται  με  

«Το  Δέρμα  που  Κατοικώ» (2011)  και  αποτελεί  βασική  πτυχή  της  

προβληματικής  του  ώριμου  Αλμοδόβαρ. Ο  Φριτς  Λανγκ, ο  Μπίλι  

Ουάιλντερ  και  ο  Ντάγκλας  Σερκ  αποτελούν  σημεία  αναφοράς  για  

το  φιλμ  αυτό.  

«Μίλα  Της» (2002) 

Η  «Κακή  Εκπαίδευση» (2004)  είναι  μία  αναμόχλευση  των  παιδικών  

χρόνων  του  Αλμοδόβαρ. To  «Γύρνα  Πίσω» (2006) δίνει  την  αφορμή  

για  μια  νέα  συνεργασία  του  σκηνοθέτη  με  την  υπέροχη  Πενέλοπε  

Κρουζ. Οι  «Ραγισμένες  Αγκαλιές» (2009), προσωπικά  η  αγαπημένη  

μου  ταινία  του  Αλμοδόβαρ, αποτελούν  μία  συγκλονιστική  αναδρο-

μή  στην  ιστορία  του  σινεμά. Το  αριστουργηματικό  «Δέρμα  που  Κα-

τοικώ» (2011) είναι  σίγουρα  μία  από  τις  καλύτερες  ταινίες  της  δε-

καετίας. Με  το  «Δεν  Κρατιέμαι» (2013), τέλος, ο  Αλμοδόβαρ  επιστρέ-

φει  στην  τρελή  κωμωδία. 

«Ραγισμένες  Αγκαλιές» (2009) 

Λίγο  πριν  δούμε  τη  νέα  του  ταινία, «Silencio», εκφράζω  το  θαυμα-

σμό  μου  για  τον  Αλμοδόβαρ  και  το  σύμπαν  του. Ένα  σύμπαν  προ-

σωπικό, τρελό, πολύχρωμο, σινεφιλικό, συγκινητικό, ιδιαίτερο. «Το  

σινεμά  είναι  η  ζωή  μου» λέει  ο  Αλμοδόβαρ. «Το  να  βλέπεις  μια  

καλή  ταινία  είναι  σαν  ερωτική  σχέση. Είναι  αυτό  που  δίνει  στη  

ζωή  μου  χαρά  και  ελπίδα. Γι’ αυτό  το  σινεμά  είναι  πάντα  παρόν  

στις  ταινίες  μου». Από  την  πρώτη  ως  την  τελευταία  ταινία  του, ο  

Αλμοδόβαρ  πλάθει  χαρακτήρες  που  αγαπά. Και  αυτή  του  την  αγά-

πη  την  περνά  στο  κοινό  του. Κι  εμείς  αγαπάμε  τις  ταινίες  του, αλ-

λά  πάνω  απ’ όλα  αγαπάμε  τον  ίδιο. Τον  δικό  μας  Πέδρο  Αλμοδό-

βαρ. Όσοι  διαφωνούν, ας  δουν  κάποια  ταινία  του. Ας  κάνουν  την  

αρχή  με  την  καινούργια  του, όταν  βγει. Μέχρι  τότε, Silencio! 



Νέοι και πολιτισµός 

Σελίδα 5 

Υπάρχουν, βέβαια, κι 

ΠΡΩΤΗ  ΩΡΑ  ΣΙΝΕΜΑ 

Άρθρο του Βαγγέλη Βίτσικα 

 

Ο  τίτλος  αυτού  του  άρθρου  είναι  μία  σύμβαση. Δεν  εννοώ, φυ-

σικά, ότι  ο  κινηματογράφος  πρέπει  να  διδάσκεται  πρώτη  ώρα  

μόνο. Ο  στόχος  μου  με  αυτό  το κείμενο  είναι  να  πείσω  τον  α-

ναγνώστη  ότι  η   τέχνη  του  κινηματογράφου  θα  έπρεπε  να  απο-

τελεί  σχολικό  μάθημα. Για  το  λόγο  αυτό  εξηγώ  πρώτα  γιατί  ο  

κινηματογράφος  συμπυκνώνει  την  ουσία  όλων  των  άλλων  μα-

θημάτων  και  στη  συνέχεια τους   άλλους  λόγους  για  τους  οποί-

ους  πιστεύω  ότι  θα  έπρεπε  να  αποτελεί  μέρος  του  εκπαιδευτι-

κού  προγράμματος. Ωστόσο, για  να  μην  έχει  το  σινεμά  την  ίδια  

τύχη  με  τη  λογοτεχνία, την  ιστορία  και  τόσα  άλλα  χρήσιμα  μα-

θήματα, που, εξαιτίας  του  υπάρχοντος  συστήματος, τα  παιδιά  τα  

σιχαίνονται  με  το  που  ανοίγουν  τα  βιβλία, πρέπει  να  ληφθούν  

ορισμένα  μέτρα  για  την  αλλαγή  του  όλου  εκπαιδευτικού  συστή-

ματος. Η  καταγραφή  των  μέτρων  αυτών, όμως, ξεφεύγει  από  τις  

επιδιώξεις  του  συγκεκριμένου  άρθρου. 

 

Πρώτ’ απ’ όλα, θεωρώ  πως  το  σινεμά  εμπεριέχει  την  ουσία  

όλων  των  άλλων μαθημάτων. Ας  τα  πάρουμε  με  τη  σειρά. Για  

να  γίνω  αντιληπτός, ξεκαθαρίζω  την  κοινώς  αποδεκτή  θέση  ότι  

η  εικόνα  επηρεάζει  το  άτομο  πιο  πολύ  από  οτιδήποτε  άλλο. 

Έχουμε  και  λέμε  λοιπόν: ας  ξεκινήσω  με  τα  Αρχαία  Ελληνικά. 

Ποιος  είναι  ο  στόχος  τους; Να  γνωρίσουν  οι  μαθητές  το  παρελ-

θόν, να  κάνουν  παραλληλισμούς  με  το  παρόν  και  να  αντλήσουν  

διδάγματα. Αντί  λοιπόν  για  τις  κατεβατές  θεωρίες  για  το  αντι-

κείμενο  και  το  υποκείμενο, δεν  θα  ήταν  προτιμότερο  ένα  ποιο-

τικό  φιλμ  εποχής; Επισημαίνω; Μου  αρέσει  πολύ  η  μελέτη  των  

αρχαίων  συγγραμμάτων, αλλά  ως  εκεί. Τα  συντακτικά  κι  αυτά  

δεν  τα  μπορώ. Αντί  για  τις  θεωρητικές  χαζομάρες  του  βιβλίου  

των  Θρησκευτικών, δεν  θα  ήταν  καλύτερος  ένας  «Τελευταίος  

Πειρασμός» διά  χειρός  Σκορσέζε; Ή, για  τους  πιο  θρήσκους  από  

εμένα, τα  αριστουργήματα  του  Ρομπέρ  Μπρεσόν  και  του  Καρλ  

Ντράγιερ; Γιατί  να  μελετάμε  τη  ζωή  μέσω  μιας  Βιολογίας  και  

όχι  μέσω  ενός  Τρίερ, ενός  Μπέργκμαν  ή  ενός  Ταρκόφσκι, που  

μελετούν  πολύ  πιο  ουσιαστικά  τη  ζωή; Αντί  να  θεωρητικολογού-

με  με  τις  ώρες  περί  Πολιτικής  Παιδείας, ας  προτιμήσουμε  ένα  

«Θωρηκτό  Ποτέμκιν». Ο  «Λόρενς  της  Αραβίας» είναι  σίγουρα  πιο  

χρήσιμος  από  ένα  άθλια  γραμμένο  εγχειρίδιο  Ιστορίας. Λογοτε-

χνία  ουσιαστικά  δεν  διδάσκεται. Διδάσκονται  μόνο  λίγα  ονόματα  

που  τα  παιδιά  τα  ξεχνούν  εύκολα. Η  εικόνα  ερεθίζει  πιο  εύκολα  

τα  θρησκευτικά, καλλιτεχνικά, επιστημονικά  φαιά  κύτταρα  του  

ανθρώπου. Ας  μην  γελιόμαστε. Η  ζωή  δεν  μαθαίνεται  μέσα  από  

θεωρίες, από  Χημείες, Φυσικές, Μαθηματικά (ακόμα  να  καταλά-

βω  τη  χρησιμότητά  τους, με  εξαίρεση  τα  Μαθηματικά) ή  από  

αερολογίες  στα  αντίστοιχα  θεωρητικά  μαθήματα. Η  ζωή  μαθαί-

νεται  μόνο  από  τη  ζωή. Και  ο  κινηματογράφος  είναι  ζωή. «Το  

τέλος  μιας  ταινίας  είναι  το  τέλος  μιας  ζωής» έλεγε  ο  Σαμ  Πέ-

κινπα. 

«Λόρενς  της  Αραβίας» (1962) 

 

 

Υπάρχουν βέβαια, κι άλλοι  λόγοι  για  να  διδαχθεί  ο  κινηματογρά-

φος  στα  σχολεία. Όλοι  οι  νέοι  βλέπουν  ταινίες. Ζούμε  στον  πο-

λιτισμό  της  εικόνας. Με  τη  σωστή  κινηματογραφική  παιδεία  και  

οι  νέοι  θα  είναι  πιο  ασφαλείς  και  κριτικοί  και  καλύτερες  ταινί-

ες  θα  γυρίζονται. Δεν  υπάρχει  καλύτερος  τρόπος  να  μάθουμε  

να  σκεφτόμαστε  από  τη  σωστή  θέαση  και  ανάλυση  ταινιών. Οι  

νέοι, με  σωστή  κινηματογραφική  καλλιέργεια, θα  έχουν  πιο  ε-

κλεπτυσμένη  σκέψη. Αυτό  θα  διευκολύνει  τις  ανθρώπινες  σχέ-

σεις, αφού  οι  νέοι, μέσω  του  κινηματογράφου, μπορούν  να  μά-

θουν  να  αγαπούν, να  προσφέρουν. Ο  κινηματογράφος, ως  η  πιο  

δημοφιλής  τέχνη, προβάλλει  πρότυπα. Με  τα  σωστά  πρότυπα, ο  

νέος  καθοδηγείται  προς  την  ορθή  κατεύθυνση. Έτσι, μπορούμε  

να  απαλλαγούμε  από  τα  δεσμά  της  αλλοτρίωσης  της  σύγχρονης  

κοινωνίας. Αναλογιστείτε  τι  θα  σημαίνει  κάτι  τέτοιο  για  την  αν-

θρωπότητα. Κι  όλα  αυτά  με  την  παροχή  σωστής  κινηματογραφι-

κής  παιδείας! Είναι  πια  τόσο  δύσκολο; 

 

Μπορεί  τα  οράματά  μου  να  είναι  ουτοπίες. Αλλά  δεν  νομίζω  

ότι  έχουμε  κάτι  να  χάσουμε. Στα  σχολεία  έχει  διδαχτεί  κάθε  

απίθανη  μπούρδα (αν  αναφερθώ  στα  πρότζεκτ, όπου  ο  κάθε  

μουρλός  μπορεί  να  επιλέγει  ό,τι  βλακεία  θέλει, ίσως  θίξω  πολ-

λές  συνειδήσεις). Ας  διδαχτεί  επιτέλους  και  κάτι  χρήσιμο. Αλλά  

και  με  το  σωστό  πρόσωπο. Αν  πρόκειται  πάλι  να  τα  θαλασσώ-

σετε, ας  το  αφήσουμε. Ας  μην  τον  μισήσουμε  τον  κινηματογρά-

φο. Ας  μας  δοθεί  η  ευκαιρία  να  μάθουμε! Να  μάθουμε  τη  ζωή  

μέσα  από  τον  καθρέφτη  της! Για  να μην  μπορεί  καμιά  κυρία  

Ρόμπινσον να μας αποπλανήσει! Για να μην είμαστε  

«Πρωτάρηδες»! 

 

 

«Ο  Τελευταίος  Πειρασμός» (1988) 



Σελίδα 6 

Διανύουμε ήδη τα μέσα της φετινής σχολικής χρονιάς και όλοι μας έχουμε αρχίσει 
Νέοι και πολιτισµός 

Το Bullying στον Κινηματογράφο 

Άρθρο του Ιλαρίωνα Μανδελένη 

  

Το Βullying είναι μια μορφή κακοποίησης, εκφοβισμού ή εξαναγκα-

σμού. Ο εκφοβισμός είναι ανεπιθύμητη και επιθετική συμπεριφορά 

μεταξύ παιδιών σχολικής ηλικίας που συνεπάγεται μια πραγματική ή 

αντιληπτή ανισορροπία δύναμης. Η συμπεριφορά επαναλαμβάνεται ή 

έχει τη δυνατότητα να επαναληφθεί με την πάροδο του χρόνου. Και τα 

δυο παιδιά, αυτό που υφίσταται bullying και αυτό που ασκεί bullying, 

μπορεί να έχουν σοβαρά και μακροχρόνια προβλήματα. 

 

3 ταινίες για το Bullying 

 

Precious (2009) 

H ταινία ακολουθεί την Κλερίς ''Μονάκριβη'' Τζόουνς, μια υπέρβαρη 

16χρονη Αφροαμερικάνα που ζει στο Γκέτο του Χάρλεμ με τη δυσλει-

τουργική και σκληρή μητέρα της που την κακομεταχειρίζεται και να 

της τσαλαπατάει την προσωπικότητα. 

 

Η ''Μονάκριβη'' μένει έγκυος δεύτερη φορά από τον πατέρα της αλλά 

με τη βοήθεια της δασκάλας της, μιας κοινωνικής λειτουργού και ενός 

νοσοκόμου, παρά τις αντιρρήσεις της μαμάς της, αποφασίζει να πάρει 

τη ζωή της στα χέρια της, να μάθει γραφή και ανάγνωση και το σημα-

ντικότερο να γίνει μια καλή μητέρα για το νεογέννητο παιδί της. 

Η ιστορία βασίζεται στο βιβλίο της αμερικανίδας συγγραφέα και ποιή-

τρια, Sapphire. 

 

Bully (2001) 

Η ταινία βασίζεται πάνω στη δολοφονία του Μπόμπυ Κεντ, που διε-

πράχθη στο Γουένστον της Φλόριντα, το 1993. 

 

Όνομα και πράμα, το Bully του σκηνοθέτη Λάρρυ Κλάρκ ακολουθεί μια 

παρέα νεαρών ενηλίκων που σχεδίασαν και υλοποίησαν τη δολοφονία 

ενός φίλου τους, ο οποίος τους κακοποιούσε συναισθηματικά, σωμα-

τικά και σεξουαλικά για χρόνια. Τα θύματα, σε αυτή την σπαραχτικά 

ωμή ταινία, γίνονται οι ίδιοι θύτες και καταλήγουν όλοι στη φυλακή, 

χωρίς να κερδίζουν τη συμπάθεια ή τη συγχώρεση του θεατή στο τέ-

λος της ταινίας. 

 

Carrie (1976) 

H Carrie White, μια ντροπαλή 17χρονη κοπέλα, χωρίς φίλους, είναι ο 

αποδιοπομπαίος τράγος του σχολείου της. Η Carrie δέχεται τεράστια 

συναισθηματική πίεση, και όχι μόνο, απ' τη φανατικά θρησκόληπτη 

και διανοητικά ασταθή μητέρα της. Η Carrie βιώνει την ασυνήθιστα 

καθυστερημένη πρώτη της περίοδο και έτσι σιγά-σιγά ξεκινάει και το 

μαρτύριο της στο σχολείο. Θα ακολουθήσει μια έκρηξη οργής, από μια 

πλάκα που θέλησαν να της κάνουν οι συμμαθητές της, η οποία κατέ-

ληξε σε μοιραίο λάθος. Κλασική τώρα πια η ταινία του Μπράιαν Ντε 

Πάλμα, βασισμένο στο βιβλίο του μετρ του τρόμου Στίβεν Κινγκ, μπο-

ρεί να θεωρηθεί cult λόγω της αισθητικής της. Η ταινία αυτή όμως εί-

ναι απ' τις πρώτες που δείχνει το bullying να μπαίνει μέσα στους δια-

δρόμους ενός σχολείου και να γεμίζει με μίσος τις καρδιές των εφή-

βων, γιατί απλά, δεν μπορούν να αντιληφθούν και να δεχθούν τη δια-

φορετικότητα.  

 

2 Διαφορετικές ταινίες για το Bullying 

  

Dogville (2003) 

Το Dogville είναι το κινηματογραφικό δράμα του Δανού Σκηνοθέτη 

Λάρς Φον Τρίερ για την κατάχρηση μιας γυναίκας που απλά επιθυμεί 

να ενταχθεί σε μια κοινωνία. 

 

Είναι μια παρα-

βολή που χρη-

σιμοποιεί εξαι-

ρετικά ελάχι-

στες, θεατρικές 

μεθόδους ( όλο 

το γύρισμα 

έγινε μέσα σε 

ένα studio, με 

σχεδόν καθό-

λου σκηνικά και τους ηθοποιούς να παίζουν φυσικά ενώ οι τοίχοι είναι 

νοητοί και τα μυστικά σε κάθε σπίτι μένουν κρυφά) για να διηγηθεί 

την ιστορία μιας γυναίκας που κρύβεται από μερικούς εγκληματίες και 

απ' το παρελθόν της, στη μικρή ορεινή πόλη το Dogville, στο Κολορά-

ντο της Αμερικής. Της παρέχεται καταφύγιο σε αντάλλαγμα  για τη χει-

ρωνακτική εργασία που προσφέρει. Μπαίνει στη διαδικασία να κερδί-

σει και να διατηρήσει την αποδοχή από όλους τους κατοίκους της πό-

λης και να της επιτραπεί η διαμονή της. Καταλήγει να της φέρονται 

βάναυσα και να την εκμεταλλεύονται στο έπακρο. 

 

To Dogville είναι ένα δια-

μάντι στην Ιστορία του Σύγ-

χρονου Κινηματογράφου, 

ξεπερνάει οτιδήποτε είχα-

με δει μέχρι στιγμής, πρω-

τοπόρο μέχρι και σήμερα, 

μετά από 12 χρόνια, ένα 

ποίημα πάνω στη Γυναίκα, 

όχι ακριβώς όπως είναι, αλλά όπως τη βλέπει απ΄ τα ξεχωριστά του 

μάτια ο μοναδικός Λαρς Φον Τρίερ, ο οποίος γεννήθηκε για να προκα-

λεί και να για κάνει ταινίες που όταν τις βλέπεις νιώθεις την καρδιά 

σου να έχει πέσει κάτω απ' το 

κάθισμα και την ψυχή σου να 

δαμάζεται από την ωμή οπτι-

κή που έχει ο καλλιτέχνης, 

που μοιάζει να χτυπιέται σαν 

κύμα στα βράχια της ανθρώ-

πινης πραγματικότητας και 

είναι σαν να έχει βγει η ψυχή 

απ' το σώμα σου και να ταξι-

δεύει και αυτή, μέσα στο μα-

γικό κόσμο του Σινεμά. 

 



Νέοι και πολιτισµός 
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ν α μας έχουμε αρχίσει 

Το κορίτσι με τα μαύρα (1955) 

Μέσω αυτής της μαγικής ασπρόμαυρης ταινίας που γυρίστηκε το 1955 στην Ύδρα, ο Μιχάλης Κακογιάν-

νης έθιξε κυριολεκτικά και μοναδικά, τις ιδιοσυγκρασίες και τα στερεότυπα της εποχής. Η Μαρίνα ζει σε 

μια κλειστή κοινωνία με μια μητέρα χήρα που έχει όλα τα μάτια 

πάνω της και έναν αδελφό προστάτη, ο οποίος έχει πάρει όλο το 

βάρος στις πλάτες του. Το νησί επισκέπτονται δύο φίλοι, ένας 

απ' τους δύο ερωτεύεται στη συνέχεια το θλιμμένο μα πανέμορ-

φο κορίτσι με τα μαύρα, μα πάρα την ανταπόκριση που δέχεται 

ο έρωτας του, και ενώ θα μπορούσαν να ζήσουν τον έρωτας 

τους χωρίς να τους νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, ένας άλλος 

άντρας που έχει τα μάτια του στραμμένα μονίμως στη Μαρίνα, 

θα ''παίξει'' βρώμικα για να εκδικηθεί το νεαρό που νιώθει ότι 

τον απειλεί. Όλα καταλήγουν σε ένα τραγικό συμβάν που θα 

στοιχειώσει τις ζωές των απλών ανθρώπων του νησιού, για να 

τους δώσει ένα μάθημα. 

 

''Το κορίτσι με τα μαύρα'' είναι μια σπουδή πάνω στην ανθρώπινη κοινωνία και στο πώς αυτή λειτουρ-

γεί. Είναι μια ταινία που όλοι μας πρέπει να δούμε γιατί δείχνει έναν κόσμο τόσο αληθινό. Ό τρόπος που 

έχουν γραφτεί οι χαρακτήρες είναι μοναδικός, αφού συνοδεύονται και από εξαιρετικές ερμηνείες 

(Ε.Λαμπέτη, Δ.Χόρν, Γ.Φούντας, Ν.Περγιάλης, Ε.Ζαφειρίου, Α.Βλάχος). Σίγουρα μέσα στις καλύτερες στι- 

γμές του Ελληνικού Κινηματογράφου και μία απ΄ τις 

πιο αντιπροσωπευτικές ταινίες του τόπου μας. Ό 

τρόπος όμως που βλέπουμε σιγά-σιγά αυτή την ι-

στορία να λύνεται μπροστά στα μάτια μας, κάθε κα-

ρέ της μας υπενθυμίζει πώς είμαστε σαν κοινωνία 

ακόμα και σήμερα. Ό,τι συντελείται σε αυτή την ται-

νία μας επιτρέπει να το βάλουμε στο σήμερα.  

 

Όλα αυτά θα τολμήσω να γράψω πως καθιστούν την 

ταινία ένα σχόλιο ταξικό πάνω στην κοινωνία, σε μία 

μορφή bullying που υπάρχει πολύ πριν χρησιμοποι-

ηθεί αυτός ο όρος και είναι γύρω μας μέχρι και σή-

μερα. ''Το κορίτσι με τα μαύρα'' είναι μια απ' αυτές 

τις ταινίες που τις βλέπεις και νιώθεις ότι σε κοιτάει 

και αυτή... 

 

Αξιόλογες Αναφορές: 

Βully (2011. Λι Χέρς) 

Poetry (2011. Λι Τσάνγκ Ντόνγκ) 

Άσε το Κακό να μπει (2008. Τόμας Άλφερντσον) 

Oldboy (2003. Παρκ Τσαν-Γουκ) 

Χρήσιμες πηγές: 

www.imdb.com 

www.lifo.gr 

www.mcf.gr (Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης) 
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Σχολικός εκφοβισµός 
 

Bullying: Θύτες και θύματα οι δύο 

όψεις του ίδιου νομίσματος 

Άρθρο της Ιωάννας Ζούπα 

 

Γνωρίζω παιδιά από το φιλικό μου περίγυρο,   που έχουν πέσει 

θύμα εκφοβισμού κάθε μορφής.  Σωματική βία,   ψυχολογική 

βία,   cyberbulling αποτελούν μερικές μόνο από τις μορφές ενός 

πολυσύνθετου  φαινομένου,  που συνεχώς διογκώνεται και α-

πειλεί να μετατραπεί σε μάστιγα της εποχής μας,   με τον αρι-

θμό των θυμάτων να μεγαλώνει διαρκώς.  

 

Όμως ποιές είναι οι αιτίες αυτού του φαινομένου;  Αυτό το ε-

ρώτημα δεν είναι εύκολο να απαντηθεί,  καθώς υπάρχουν πολ-

λοί παράγοντες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συντελούν 

στη διαμόρφωση του προβλήματος. Εξάλλου,  η βία είναι κάτι 

που υπάρχει βαθιά στην φύση του ανθρώπου,  περιμένοντας 

τις κατάλληλες συνθήκες,  για να εμφανιστεί.  

 

Η βία φέρνει βία. Και αυτό φαίνεται να ισχύει σε περιπτώσεις 

ατόμων που εξελίσσονται σε θύτες,  αφού πρώτα έχουν δεχτεί 

οι ίδιοι κάποιας μορφής βία. Η οικογένεια παίζει σημαντικό ρό-

λο στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών της και τη διαμόρφωση 

του χαρακτήρα τους. Γονείς που εμφανίζουν βίαιη (όχι μόνο 

σωματικά) συμπεριφορά ως προς τα παιδιά τους είναι πιθανό 

να δημιουργήσουν ανασφαλή και εξίσου βίαια παιδιά. Γενικώς 

οι θύτες πρόκειται για άτομα εξωτερικά ισχυρά με χαμηλή 

όμως αυτοπεποίθηση,  που αναζητούν την αποδοχή του περί-

γυρού τους και επιζητούν να τραβήξουν την προσοχή. Πολλές 

φορές κατευθύνουν τα προσωπικά τους προβλήματα πάνω στο 

θύμα,  ώστε να αισθανθούν οι ίδιοι καλύτερα.  Αντικατοπτρί-

ζουν στο θύμα χαρακτηριστικά και ελαττώματα που ανήκουν (ή 

που νομίζουν εκείνοι ότι ανήκουν) στους ίδιους και που τους 

είναι μισητά. Με το να αποδίδουν στους άλλους ιδιότητες δικές 

τους προσπαθούν (έστω και υποσυνείδητα) να λύσουν τα δικά 

τους προβλήματα.  

 

Από την άλλη τα θύματα συχνά αποτελούν εσωστρεφή και συ-

νεσταλμένα άτομα,  διακατεχόμενα από ανασφάλειες και  

έχοντας περιορισμένες επαφές με τον κοινωνικό τους περίγυ-

ρο. Ενδέχεται τα θύματα να έχουν μια προβληματική σχέση με 

τους γονείς τους,  της οποίας απόρροια είναι ο ντροπαλός χα-

ρακτήρας τους. Σε μια άλλη περίπτωση τα θύματα εμφανίζουν 

χαρακτηριστικά ή συμπεριφορές,  που με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο δε γίνονται κοινωνικά αποδεκτές από τους συνομήλι-

κούς τους. Αποτελούν δηλαδή δείγματα διαφορετικότητας σε 

σχέση με τους άλλους και ξεχωρίζουν από το κοινωνικό σύνο-

λο.  Πολλές φορές μάλιστα η διαφορετικότητά τους μπορεί να 

γεννήσει συναισθήματα μη αποδοχής του εαυτού τους. Όλα 

αυτά καθιστούν τα θύματα έναν εύκολο στόχο για κάθε πιθανή 

επίθεση.  

 

Στην ουσία θύτες και θύματα είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομί-

σματος και οι δύο περικλείουν συσσωρευμένα αποθέματα βίας 

μέσα τους. Και οι δύο δεν αποδέχονται ορισμένες πλευρές του 

εαυτού τους. Και οι δύο έχουν συνήθως πληγωθεί από συναν-

θρώπους τους. Απλώς ο τρόπος δράσης τους διαφέρει. Οι θύ-

τες κατευθύνουν τη βία προς τους άλλους,  ενώ τα θύματα 

κλείνονται στον εαυτό τους και την κατευθύνουν στους ίδιους. 

Και στις δύο φορές προκαλείται ζημιά στο κοινωνικό σύνολο. 

Γιατί η βία,  όποια μορφή και αν έχει (παθητική ή ενεργητική) 

μόνο κακό μπορεί να προκαλέσει.  

 

Η λύση είναι να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Αν δεν αγαπήσω 

τον εαυτό μου,   αν δεν τον αποδεχτώ,  αν δεν τον σεβαστώ δεν 

μπορώ να περιμένω να κάνουν το ίδιο και οι άλλοι.  Και αφού 

γίνει αυτό,  πρέπει ύστερα να αγαπήσουμε τους άλλους μόνο 

έτσι θα μπορέσουμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το φαινό-

μενο.  

 

Γιατί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη βία;  

Άρθρο της Ζωής Κόρδα και Θεοδώρας Ροντζοβά  

 

Γιατί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη βία; Γιατί τους χαρίζει μια αίσθηση α-

νωτερότητας, υπεροχής έναντι των πιο «αδύναμων», και τονώνει την αυτο-

πεποίθησή τους. Πέρα όμως από την ανάγκη του ανθρώπου για αυτοεπιβε-

βαίωση, η σημερινή κοινωνία φέρει κι αυτή ευθύνες και καλλιεργεί την 

άσκηση  οποιασδήποτε μορφής, σε όλους του τομείς της καθημερινότητας. 

Η οικονομική κρίση, ο ανταγωνισμός, η αύξηση της ανεργίας, έχουν εντείνει 

την άσκηση βίας στον εργασιακό χώρο. Η καταπίεση ασκείται από τον εργο-

δότη στους εργαζόμενους, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους τους εργαζόμε-

νους, με «θύματα» τους λιγότερο έμπειρους ή τις γυναίκες. Βία –σωματική ή 

λεκτική- υφίστανται οι γυναίκες και έξω από τον εργασιακό χώρο, λόγω των 

σεξιστικών αντιλήψεων, που δεν έχουν ακόμη εκλείψει. Και δεν βρίσκονται 

μόνο οι γυναίκες σε αυτή την ευάλωτη θέση. Στα φαινόμενα κοινωνικής πα-

θογένειας εντάσσονται επίσης ο ρατσισμός προς άτομα διαφορετικής εθνι-

κότητας, οι διακρίσεις προς άτομα με ειδικές ανάγκες ή νοητικές διαταραχές, 

και γενικότερα η εχθρότητα προς οτιδήποτε διαφορετικό. 
 

Η κατάσταση δεν θα μπορούσε παρά να είναι ανάλογη και στα σχολεία, που 

αποτελούν μικρογραφία της κοινωνίας. Κάθε μορφή βίας, καταπίεσης ή εκ-

φοβισμού στο σχολικό χώρο περιγράφεται συνοπτικά με τον όρο bullying, 

που έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις στις μέρες μας. Η ίδια η πραγματι-

κότητα επιβεβαιώνει τις παρατηρήσεις των ειδικών, με χιλιάδες περιστατικά 

που καταγράφονται, και άλλα τόσα που αποσιωπώνται. Το bullying ως φαι-

νόμενο παρουσιάζεται στα σχολεία με κύριες «μορφές» τον θύτη, το θύμα 

και τους παρατηρητές. 
 

Ο μαθητής-θύτης είναι συνήθως δυνατός, δημοφιλής, καθώς συγκεντρώνει 

γύρω του έναν κύκλο «ακολούθων», ευέξαπτος, όχι μόνο με τους συνομηλί-

κους του αλλά και με τους ενηλίκους. Γνωρίζει ωστόσο πώς να αποφεύγει 

την τιμωρία για τις πράξεις του. Φέρεται ως άτομο με υψηλή αυτοπεποίθη-

ση, σίγουρο για τον εαυτό του, αν και στην πραγματικότητα προσπαθεί να 

κρύψει την ανασφάλειά του τρομοκρατώντας τους συμμαθητές του. 
 

Ο μαθητής-θύμα είναι αντίθετα συνεσταλμένος, με χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

ήπιων  τόνων, ευαίσθητος, και συνήθως μοναχικός, με λίγους φίλους. Η μο-

ναχικότητά τους είναι αιτία και ταυτόχρονα απότοκο του εκφοβισμού που 

υφίστανται από τους συμμαθητές τους. 
 

Τέλος, υπάρχουν και οι παρατηρητές. Πρόκειται για τους μαθητές που είναι 

μάρτυρες περιστατικών εκφοβισμού, αλλά σιωπούν, είτε λόγω αδιαφορίας 

είτε από φόβο μήπως αποτελέσουν το επόμενο θύμα. Και οι εκπαιδευτικοί 

όμως μπορεί να μένουν αμέτοχοι, μη γνωρίζοντας πώς να διαχειριστούν την 

κατάσταση, ή επειδή εθελοτυφλούν… 
 

Ο σχολικός εκφοβισμός δεν λείπει από καμιά από τις βαθμίδες της εκπαί-

δευσης. Ειδικότερα όμως στο λύκειο, αιτία του φαινομένου δεν είναι μόνο η 

παρόρμηση των παιδιών εναντίων των πιο «αδύναμων», ή των διαφορετι-

κών συμμαθητών τους, όπως στις μικρότερες τάξεις. Στο λύκειο το bullying  

μπορεί να ασκείται πιο συνειδητά. 

 Οι τελευταίες τάξεις του σχολείου αποτελούν την τελική προπαρασκευή των 

μαθητών για την είσοδό τους σε μια κοινωνία, όπου ο δυνατότερος επιβιώ-

νει.  
 

Η βαθμοθηρική νοοτροπία και ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του εκπαι-

δευτικού συστήματος προωθούν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους μαθητές-

υποψηφίους, που έχει ως αποτέλεσμα τη βίαιη συμπεριφορά των μαθητών 

και την ανάπτυξη ανταγωνιστικών σχέσεων μεταξύ τους. 
  

Όσο γιγαντώνεται η κρίση αξιών της σημερινής κοινωνίας, τόσο πιο έντονα 

θα αντικατοπτρίζεται στο χώρο του σχολείου. Μόλις τα τελευταία χρόνια η 

κοινή γνώμη έχει αρχίσει να κινητοποιείται για τον περιορισμό του φαινομέ-

νου. Δεν πρέπει όμως να επέρχονται μη ανατρέψιμες σωματικές ή ψυχικές 

βλάβες  στα θύματα για να αντιμετωπιστεί ο σχολικός εκφοβισμός. Πρέπει οι 

μαθητές να μάθουν να μιλούν, να καταγγέλλουν οποιοδήποτε περιστατικό 

βίας, αλλά και το ίδιο το σχολείο και η πολιτεία πρέπει να παρέχουν την κα-

τάλληλη ενημέρωση. Τέλος, η ίδια η οικογένεια των νέων, αλλά και το σχο-

λείο οφείλουν να καλλιεργούν στα παιδιά  το σεβασμό στη διαφορετικότητα, 

την ανεκτικότητα και την εμπιστοσύνη. 
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Σχολικός εκφοβισµός 

«Τι σημαίνει να μην ακούω...» 

Ποίημα της Κωνσταντίνας Σούλτη* 

 

Τι σημαίνει να μην ακούω… 

 

Χάνεται μια αίσθηση, αποσυντονίζεσαι 

Ακούς σαν τυφλός, μιλάς σαν άλαλος 

Σκοτάδι και σιωπή παντού, ενώ από φως λούζεσαι 

Ένα όνειρο ζεις, όχι δικό σου, αλλά αλλουνού 

Ανύπαρκτος παρατηρητής εσύ, γεμάτος ζωή ο άλλος 

Σιωπηλή, τρομακτική, ανήσυχη γαλήνη παντού 

Ασπρόμαυρη ζωή, μουσική δίχως ρυθμό, μελωδία 

Ψυχή και νους στους διαδρόμους του μυαλού 

Αναζητούν και επινοούν ένα άκουσμα, έναν ήχο, μια φωνή 

 

*Μετέχει στο σύλλογο κωφών Ελλάδας 

Καθηγητές, εφημερεύετε…  

Γονείς, κουβεντιάζετε… 

Άρθρο του Γιώργου Ποδαρόπουλου 

Ακόμα και στο χώρο του σχολείου υπάρχουν άγραφοι νόμοι και κώδικες οι 

οποίοι επιβάλλουν ό,τι γίνεται στο σχολείο, να μένει και στο σχολείο. Όλο 

και περισσότεροι γονείς και εκπαιδευτικοί ανησυχούν και όλο και πιο πολλά 

παιδιά φιμώνονται σχετικά με το ποια δέχονται ή προκαλούν σχολικό εκφο-

βισμό, ένα φαινόμενο που μαστίζει το ελληνικό σχολείο. Είναι  λοιπόν επι-

τακτική η ανάγκη της αναζήτησης εκείνων των χαρακτηριστικών που συνθέ-

τουν το προφίλ ενός θύτη και ενός θύματος. 

 

Εύκολα καταλαβαίνουμε εάν κάποιο παιδί έχει την προδιάθεση να εκφοβί-

σει τα άλλα. Οι περισσότεροι τραμπούκοι παρουσιάζουν μία χειριστική ικα-

νότητα που τους καθιστά σε θέση να δημιουργούν ολόκληρες κλίκες τις ο-

ποίες συνδέει ο εκφοβισμός ή να αποπροσανατολίζουν εύκολα γονείς και 

εκπαιδευτικούς από το πρόσωπό τους. Βέβαια, δεν είναι λίγες και οι φορές 

όπου φανερή είναι και η τάση  τους για παράβαση και άλλων σχολικών κα-

νόνων. Έπειτα, η εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους είναι συνήθως εξαι-

ρετικά θετική. Κάθε φορά που κάποιος αποπειράται να την απειλήσει, αυτοί 

εκδηλώνουν έντονη επιθετικότητα. Γιατί όμως κρύβουν τόση πολλή επιθετι-

κότητα αυτά τα παιδιά; 

 

Κατά κύριο λόγο, διότι έχουν βιώματα από τη θέση τους θύματος. Τις πιο 

πολλές φορές, οι χειρότεροι τραμπούκοι είναι αυτοί που έχουν κακοποιηθεί 

από άλλα παιδιά στο παρελθόν, ενώ συχνά η συμπεριφορά τους είναι και 

αποτέλεσμα ενδοοικογενειακής βίας. Μπορούμε ακόμα να είμαστε σίγου-

ροι πως το μόνο που ζητά ένας τραμπούκος όταν εκφοβίζει κάποιο παιδί 

είναι λίγη από την προσοχή γονιών και καθηγητών, επιβεβαίωση ότι είναι 

ισχυρό και ότι δεν έχει πονέσει και τελικά ζητά ένταξη αλλά και επιβολή σε 

κάποια ομάδα. 

 

Οι τραμπούκοι επιλέγουν μετά από  έρευνα τα θύματά τους. Θα εκφοβί-

σουν ένα άτομο μόνο όταν αυτό είναι φανερά ευάλωτο. Συγκεκριμένα, τις 

πιο πολλές φορές ένα πιθανό θύμα υστερεί σε σωματική δύναμη και έτσι 

αδυνατεί να αμυνθεί. Ούτε όμως και άλλοι το βοηθούν γιατί σχεδόν πάντα 

τα θύματα σχολικού εκφοβισμού δεν έχουν φίλους. Έπειτα, βασικό γνώρι-

σμα τους είναι και η ανασφάλεια πάνω στην οποία στηρίζεται και βιαιοπρα-

γεί ένας τραμπούκος. Παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση λόγω ενός χαρακτη-

ριστικού που τα κάνει να αποκλίνουν από το σύνολο, όπως είναι η εμφάνι-

ση, οι σχολικές επιδόσεις, η καταγωγή ή οι σεξουαλικές προτιμήσεις, γίνο-

νται στόχος. 

 

Βέβαια δεν αρκεί να είναι εύκολος στόχος το θύμα. Πρέπει και να είναι σί-

γουρο ότι δε θα ζητήσει βοήθεια, ικανοποιώντας έτσι το θύτη και προκαλώ-

ντας ακόμα περισσότερο εκφοβισμό. Τη σιωπή την προεξοφλούν συναισθή-

ματα ντροπής και ενοχής που πάντα επιβαρύνουν το θύμα. Οι τραμπούκοι 

αναζητούν εκείνα τα παιδιά που νιώθουν πως θα επιβάρυναν τους γονείς ή 

τους καθηγητές τους μοιραζόμενα μία ιστορία βίας στο χώρο του σχολείου. 

Παιδιά που ντρέπονται ή που φοβούνται να μιλήσουν γιατί κανείς ποτέ δεν 

τους έχει κάνει να νιώσουν πως ενδιαφέρεται για τις πικρές πτυχές της σχο-

λικής ημέρας. 

 

Χρέος λοιπόν όλων μας είναι να αποδεσμεύσουμε τα παιδιά – θύματα από 

αυτό το φοβερό αίσθημα ενοχής που τα κάνει να σιωπούν και να υπομέ-

νουν προκειμένου να μην πληγωθούν οι ενήλικες(!). Και αφού τους μάθου-

με να μοιράζονται και τα άσχημα που τους συμβαίνουν, ακόμα πιο δύσκολο 

χρέος μας είναι να μη στιγματίσουμε τους θύτες, αλλά να τους εντάξουμε 

στην ομάδα, που τόσο πολύ επιθυμούν. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε 

πως οι πραγματικοί θύτες ενός παιδιού που υφίσταται σχολικό εκφοβισμό 

δεν είναι τα παιδιά. Είναι όλοι οι καθηγητές που κάποτε δεν εφημέρευσαν, 

όλοι οι γονείς που δε ρώτησαν τα παιδιά τους, γιατί ενδεχομένως δεν έχουν 

όρεξη να διαβάσουν… 

Σκίτσο της Ρένας Αλγιαννάκη 



 Εικόνες και ακούσµατα που µας έµειναν 
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Μαθημένοι απαθείς 

Δοκίμιο της Νικολέττας Αργυράκη 

 

 

Όλοι γνωρίζαμε βαθιά μέσα μας πως εφόσον τόσο καιρό ήταν 

άφαντος, λογικό ήταν να είχε πεθάνει. Σκληρά λόγια, μα αληθινά. 

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ο ξακουστός σε όλους πια Βαγγέ-

λης απεβίωσε. Κι όλοι τρομάξαμε μόλις το μάθαμε και κάναμε το 

σταυρό μας σχεδόν μηχανικά. Αναθρεμένοι μέσα στην τυποποίη-

ση και τη μαζοποίηση της πόλης, ίσα που προλάβαμε να διανοη-

θούμε τι είχε προηγηθεί της θανάτωσης, τι βίωνε το παιδί, πώς 

έμοιαζε η καθημερινότητά που του δημιούργησαν ένα τσούρμο 

ανήθικοι. 

 

Νιώσαμε ένα ρίγος, μόλις ενημερωθήκαμε για όσα συνέβησαν στο 

αδικημένο παιδί και αναπολήσαμε έναν Βαγγέλη από τη γειτονιά 

μας, εκείνο το παιδάκι που όταν το πρωτογνωρίσαμε ήταν ίσως 

απ΄ τα πιο πρόσχαρα πλάσματα που είχαμε δει. Τον συμπαθούσα-

με πολύ όλοι, δεν τον ξεχωρίζαμε για κανένα λόγο-καλό ή κακό-. 

Δίχως να το καταλάβουμε τα χρόνια περνούσαν, άρχισε να μας 

απασχολεί περισσότερο το “φαίνεσθαι”, η κοινωνική αποδοχή α-

πό τους γύρω μας όσο αδιάφοροι κι αν μας ήταν. Τριγυρνάμε με 

“προσωπεία”, όπως αποκαλεί ο Παπανούτσος το “Εγώ” που κά-

νουμε έκδηλο στον κόσμο, το οποίο, κάθε άλλο από “Εγώ” δεν εί-

ναι. Γινόμαστε ένα με τον όχλο και αισθανόμαστε σιγουριά, ασφά-

λεια, μια γελοία αυτοπεποίθηση (πόση ειρωνεία!). Κι ο Βαγγέλης, 

επέλεξε να εκπροσωπεί τον Βαγγέλη που όλοι γνωρίζαμε εξαρχής. 

Ένα παιδί με ευαισθησίες, καλόκαρδο, φιλικό, πρόσχαρο! Όταν 

όλοι διαλέξαμε να παριστάνουμε τους σοβαρούς και ματαιόδο-

ξους, εκείνος διάλεξε να μην ακολουθήσει τη μάζα, να ξεχωρίσει 

δίχως φυσικά να αποστασιοποιηθεί. Εξακολουθούσαμε να είμα-

στε φίλοι μαζί του ωσότου μια ομάδα παιδιών αποφάσισε πως η 

συμπεριφορά και ο χαρακτήρας του Βαγγέλη ήταν επιεικώς ενο-

χλητική έως γελοία. Δεν άργησαν να εκδηλώνουν την άποψή τους 

σε όλους μας μπροστά σε όλους και στο Βαγγέλη, και όταν σιω-

πούσαμε, λες και έπαιρναν τροφή γινόντουσαν όλο και πιο χλευα-

στικοί απέναντί του. 

 

Όλο σιωπούμε τελικά. Ούτε ο Βαγγέλης μιλούσε, μόνο κοίταζε, 

μία την ομάδα με την οποία ήρθε αντιμέτωπος και μία εμάς. Κι 

έπειτα εμείς τα καινούρια μας αθλητικά. Απομακρυνθήκαμε τόσο 

από την κατάσταση που ούτε που συνειδητοποιήσαμε πότε χώρι-

σαν οι ζωές μας. Βουβές κι εκείνες όπως εμείς. Δεν αφήσαμε περι-

θώριο να μπει η παραμικρή άχνα, μιας και τρέμαμε το γνωστό 

“ετικετάρισμα”, αποφύγαμε ακόμη να γνωρίσουμε βαθύτερα τα 

'πιστεύω' μας, γιατί τα φοβηθήκαμε κι αυτά. Βολευτήκαμε σε μια 

καφέ χαρτοσακούλα, όμοια με αυτή που όλοι φορούσαν, χωμένοι 

σε πανάκριβα μονόχρωμα ρούχα που έκρυβαν πακεταρισμένες 

συμπεριφορές, “θέλω” και “πιστεύω” που μας επέβαλλαν άλλοτε 

άμεσα κι άλλοτε προπαγανδιστικά. Πλέον χαιρόμαστε με την επί-

τευξη στόχων που δεν θέσαμε εμείς, φωνάζουμε πανηγυρικά τη 

νίκη της ομάδας μας ή εκνευρισμένα για την προφανή κλοπή της 

σειράς μας στην ουρά του καταστήματος. Ζούμε με ένα πάντα επι-

βαρυμένο πρόγραμμα, που μας αφήνει να επιλέγουμε μόνο τις 

ώρες που θα δούμε τηλεόραση. Δε βρίσκουμε χρόνο τελικά να μι-

λήσουμε, γι' αυτό η απραξία. 

 

Κι εμείς λοιπόν γνωρίσαμε κάποτε έναν Βαγγέλη. Δε χρειάστηκε 

να ανοίξουμε την τηλεόραση για να μάθουμε πως όντως ορισμέ-

νοι άμυαλοι κακοαναθρεμμένοι, ασκούν βία σε παιδιά αδύναμα, 

ανίσχυρα και λίγο διαφορετικά. Αυτή η έκπληξη όταν ενημερωθή-

καμε πως υπάρχει ένα παιδί στα Γιάννενα του οποίου οι συμφοι-

τητές ασκούν βία απέναντί του, είναι συγκλονιστική. “Μα πώς εί-

ναι δυνατόν; Γίνονται τέτοια πράγματα, τόσο χρονών παιδιά;!”. 

Λόγια μας. Εσκεμμένα βέβαια. Κρύβαμε την ενοχή στο έκπληκτο 

“προσωπείο” μας μένοντας άναυδοι! Και τώρα κοιταζόμαστε 

φουρτουνιασμένοι. Ενοχή; Ποια ενοχή; 

 

Ο Βαγγέλης ήταν ένα παιδί, το οποίο κοροϊδεύτηκε δημόσια από 

ένα τσούρμο ανώριμους συνομηλίκους του, οι οποίοι τη δεδομέ-

νη στιγμή κρύβονται φοβισμένοι πίσω από το δάχτυλό τους. Ο-

δηγήθηκε στην αλλοτρίωση, στην απελπισία, στον εκμηδενισμό 

του, και σε άλλους συνώνυμους όρους που βουίζουν στα αυτιά 

μας καθημερινά. Ναι καθημερινά. Ο Βαγγέλης ήταν ΕΝΑ από τα 

χιλιάδες παιδιά που δέχθηκε ψυχολογική και σωματική, ίσως, 

βία. Γίναμε όλοι κάποτε μάρτυρες ή και θύματα, ή και θύτες. 

Φάνταζε τόσο ασήμαντο το περιστατικό όταν διαδραματιζόταν 

μπροστά μας, γελάγαμε μαζί με τους υπόλοιπους γελοίους γε-

λοίοι κι εμείς. Από το να παρακολουθούμε παθητικά τις εξελίξεις 

της υπόθεσης του πασίγνωστου πλέον Βαγγέλη, που πλουτίζει 

καθημερινά τους δημοσιογράφους, ας επικεντρωθούμε στον 

άγνωστο Βαγγέλη, που δε θα τον δείξει η εκπομπή της κυρίας 

Στεφανίδου, μα βιώνει κι εκείνος παρόμοιες εξυβρίσεις και ξυ-

λοδαρμό. Χωθήκαμε μέσα στον αναπαυτικό καναπέ, και νιώθου-

με περήφανοι μέσα μας που συμπονούμε το αδικημένο παιδί. 

 

Προβάλλονται δελτία, γράφονται “νέα” άρθρα, ο Βαγγέλης πε-

θαίνει ξανά και ξανά κάθε μέρα στις ειδήσεις και στις εκπομπές. 

Στο νεκρό του σώμα χτίζονται καριέρες, διακινούνται χρήματα, 

υπολογίζονται τηλεθεάσεις και τηλεοπτικά νούμερα. Κι εμείς 

απαθείς αναμασούμε τον πουρέ που μας προσφέρεται, δίχως 

ίχνος συλλογισμού και βαθιάς κατανόησης της κατάστασης. 

Προγραμματισμένοι ώστε όταν σταματήσει να προβάλλεται το 

γεγονός, να γυρίσουμε ξανά στην εργασία μας ξεχνώντας το με 

ενοχλητική ευκολία. 

 

Οι θύτες παρουσιάζονται με ποικίλα πρόσωπα, άλλοτε πιο προ-

φανή κι άλλοτε όχι τόσο. Αν δεν ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας από 

τους αυτούς με πράξεις και με λέξεις, θα είμαστε μια ζωή οι γνω-

στοί επαναστάτες του καναπέ. Φιλοσοφούμε, στοχαζόμαστε, 

ενημερωνόμαστε για να μένουμε τελικά πάντα βουβοί δέκτες με 

μια τάση απόρριψης της αυτοκριτικής. Προσπαθούν να μας μά-

θουν να εκφραζόμαστε, δίχως να μας τονίζουν που αποσκοπεί, 

που αρμόζει που είναι απαραίτητος ο λόγος. 

Γεννημένοι ή εκπαιδευμένοι φοβισμένοι; 

“Δια βίου μάθησις” 

 



 

Σελίδα 11 
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Εκκωφαντική σιωπή 

Διήγημα της Βασιλικής Ζαγουρτζή 

 

 

Άνοιξα την πόρτα του σπιτιού μου και βγήκα έξω χτυπώντας την 

με δύναμη. Καθώς την έκλεινα μπορούσα ακόμη να ακούω την 

φωνή του να με κατσαδιάζει. Ήταν μία δυνατή και αποφασιστική 

φωνή. Με τρόμαζε. Βγήκα από την αηδιαστικά συνηθισμένη πολυ-

κατοικία μου και κατευθύνθηκα προς το σταθμό του τρένου.  

 

Ήταν περίπου τέσσερις το απόγευμα. Υπήρχε συννεφιά και μπο-

ρούσες να μυρίσεις την υπέροχα έντονη μυρωδιά της βροχής ανα-

κατεμένη με ένα απαλό και συνάμα δροσιστικό αεράκι. Έβαλα τα 

ακουστικά μου και βυθίστηκα στην ψυχικά ερεθιστική μουσική 

μου. Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια έπαιζε στην διαπασών 

κάνοντας όλο μου το σώμα να ανατριχιάσει. «Οι μέρες είναι μία 

ευχή θανάτου. Ένα κυνήγι μαγισσών για μία έξοδο.» Οι στίχοι, αυ-

τός ο στίχος, η μελωδία, όλα με παρασέρνουν. Αγγίζουν την ψυχή 

μου και την ανακουφίζουν.  

 

Είχα ήδη φτάσει στο σταθμό, έτσι κάθισα, χαμήλωσα την ένταση 

στα ακουστικά μου και έβγαλα το βαρύ βιβλίο που είχα πάρει ε-

κείνη την μέρα μαζί μου. Έτσι κάνω κάθε μέρα. Πηγαίνω στην βι-

βλιοθήκη, κλείνω τα μάτια μου και περνάω απαλά τα δάχτυλα μου 

πάνω από κάθε βιβλίο που υπάρχει. Όταν νιώσω ότι πρέπει να 

σταματήσω, παύω να κινώ το χέρι μου και βάζω το βιβλίο που 

έπιασα μέσα στην τσάντα μου χωρίς να δω ποιο είναι. Όταν έρθει 

εκείνη η στιγμή της μέρας που χρειάζομαι να διαβάσω ένα βιβλίο, 

θα το ανακαλύψω και θα χωθώ στις σελίδες του.  Η παλάμη μου 

περιεργάστηκε το εξώφυλλο του και το χάιδεψε απαλά. « Θεία 

Κωμωδία. Δάντης » Ένιωσα το στόμα μου να σχηματίζει ένα μικρό, 

γεμάτο ικανοποίηση χαμόγελο και μια αίσθηση λαχτάρας και νο-

σταλγίας γέμισε τα σπλάχνα μου. Πάντα λάτρευα την Θεία Κωμω-

δία, τουλάχιστον από την στιγμή που την πρωτοδιάβασα. Θυμά-

μαι να ακούω πρώτη φορά για το Δάντη όταν ήμουν στην ηλικία 

των δεκατριών. Δεν μου κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον, άλλωστε 

ήμουν αρκετά μικρή για να κατανοήσω έστω λίγα πράγματα γι αυ-

τόν, την ζωή του, την ποίηση ή μάλλον τη λογοτεχνία σαν σύνολο. 

Οι γονείς μου βέβαια πάντα υποστήριζαν πως έχουν να κάνουν με 

ένα χαρισματικό παιδί, γεμάτο θέληση για εξερεύνηση και γνώση. 

Ποτέ δεν έπαψα να διψάω γι αυτό το «παραπάνω», αλλά όταν η 

κόλαση του Δάντη έγινε μάστιγα του παρόντος, τότε έπαψα να 

είμαι κι εγώ χαρισματική, ενθουσιώδης και δραστήρια.  

 

Κούνησα ενστικτωδώς το κεφάλι μου ξέροντας πως δεν ήταν η κα-

τάλληλη ώρα για σκέψεις. Άλλωστε το βιβλίο που κρατούσα στα 

χέρια μου, φώναζε δραματικά το όνομά μου προσπαθώντας με 

μανία να τραβήξει την προσοχή μου. Δεν μπορούσα παρά να απο-

λαύσω την κομψή όψη του περνώντας εξεταστικά τα μάτια μου 

από πάνω του. Είχε ξεθωριασμένο μπορντό χρώμα και τα γράμμα-

τα ήταν από έντονο μαύρο μελάνι. Τόσο μαγικά γοητευτικό. 

Έφερα το βιβλίο κοντά στο πρόσωπό μου και αμέσως τα ρουθού-

νια μου γέμισαν από την μεθυστική και ξεχωριστή μυρωδιά. Θα 

μπορούσε κανείς να παρομοιάσει την συμπεριφορά μου προς τα 

βιβλία ως τα λεπτά που περνάς με το λαχταριστό γεύμα να σε 

προκαλεί να το δοκιμάσεις. Μια σχέση πεινασμένου – μακαρονά-

δας. Πρώτα η όψη, ύστερα η οσμή και τέλος η γεύση. 

  

Άκουσα το τρένο να πλησιάζει, αλλά δεν έκανα τον κόπο να σηκω-

θώ. Ίσως εκείνη την στιγμή να νόμιζα πως ήταν κάποιο παράσιτο 

του μυαλού μου, ίσως πάλι να μην ήθελα να φύγω. Δεν θυμόμουν 

καν για πού είχα ξεκινήσει να πάω. Καθόμουν εκεί, σε ένα από τα 

ξύλινα παγκάκια της στάσης, για, απ’ όσο μου φάνηκε, 2 ώρες. 

Ένιωσα ένα μεγάλο χέρι να με σκουντάει απαλά, ζητώντας ευγενι-

κά την προσοχή μου. «Συγγνώμη δεσποινίς, μήπως υπάρχει κάποι-

ο πρόβλημα; Είστε καλά; Σας βλέπω ώρες τώρα να κάθεστε εδώ.» 

Ήταν ένας άντρας,  πρέπει να είναι ο κύριος που δουλεύει στο τα-

μείο, γύρω στα πενήντα με μάτια καλοσυνάτα, γεμάτα κατανόηση 

και ίσως φροντίδα. Η φωνή του ήταν όσο ώριμος ήταν κι αυτός, 

βαθιά και συμπονετική. Ακουγόταν σαν κάποιος χορτασμένος  από 

τις αδικίες της ζωής, αλλά και ευλογημένος από τα καλά συνάμα. 

Δύσκολη περίπτωση χαρακτηρισμού. «Όχι όλα καλά. Απλά ξεχά-

στηκα λιγάκι. Σας ευχαριστώ.» Ντροπιασμένη, κούνησα το βιβλίο 

ελαφρά στον αέρα δικαιολογώντας με. Σηκώθηκα νευρικά, χαιρέ-

τησα τον ευγενικό κύριο και έφυγα κοκκινίζοντας μέχρι αηδίας. 

 

Η ώρα είχε πάει εφτά όταν γύρισα σπίτι. Η μητέρα μου ήταν στην 

δουλειά και θα αργούσε, αυτός έλειπε. Ετοίμασα να φάω κάτι πρό-

χειρο και έμεινα εκεί να το κοιτάζω για τα επόμενα τριάντα λεπτά. 

Κατέληξε στα σκουπίδια. Έπλυνα το πιάτο με αργές κινήσεις νιώ-

θοντας φοβερά εξαντλημένη. Όταν αυτό έπεσε, σπάζοντας σε κομ-

μάτια, το δέρμα μου σκίστηκε από αυτά κάνοντάς με να φωνάξω 

από τον πόνο. Μάζεψα σαλεμένα και μανιωδώς τα κομμάτια από 

το πάτωμα και τα πέταξα με μίσος στα σκουπίδια. Τράβηξα απότο-

μα τα γυαλιά από τις πληγές που είχαν δημιουργήσει στα πόδια 

και τα πέταξα κι αυτά με τον ίδιο τρόπο, ίσως και με περισσότερη 

αγανάκτηση. Τα πόδια μου είχαν γεμίσει από αίμα κάνοντας με να 

φαίνομαι λες και μόλις είχα  πρωταγωνιστήσει σε μια κακόγουστη 

ταινία τρόμου. Έφτασα στο δωμάτιό μου βγάζοντας τα ρούχα μου 

και ετοιμάζοντας τον εαυτό μου για ένα ζεστό ντουζ. 

 

Κοίταξα το είδωλο μου στον καθρέφτη. Ήμουν χλωμή, πάντα 

ήμουν χλωμή.  Πέρασα τα μαλλιά μου πίσω από τα αυτιά μου και 

κάθισα να κοιτάω  το γυμνό μου σώμα. Τα μάτια μου πέσανε πάνω 

σε εκείνα τα σημάδια. Πολύ δύσκολα μπορούσε να τα διακρίνει 

κανείς πλέον. Δεν μπορούσα να ξεχάσω όμως. Ήταν εκεί, πάντα θα 

είναι. Πέρασα το χέρι μου απαλά από πάνω τους κι ένιωσα τον πό-

νο να κυριεύει το κορμί μου. Δεν ήταν σαρκικός πόνος. Άγγιξε τα 

πιο σκοτεινά σημεία της ψυχής μου.  Κατευθύνθηκα προς το στέ-

ρεο και έβαλα να παίζει ένα έντονο ροκ τραγούδι. Έκλεισα τα μάτι-

α μου και έγινα ένα με τη μελωδία. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπά-

ει με το ρυθμό του  τραγουδιού. Αυτός είναι ο λόγος που λατρεύω 

τόσο πολύ τη ροκ μουσική. Είναι ικανή να αγγίξει την ψυχή μου, να 

με παρασύρει στα δύσβατα μονοπάτια της, να με κάνει να δοθώ εξ 

ολοκλήρου, να αφεθώ στην κάθε νότα ξεχωριστά, μπορεί να προ-

σθέτει σπίθες στην φλόγα του πάθους μου. Τα χέρια μου λικνίζο-

νταν στον αέρα και τα δάχτυλα μου σχημάτιζαν άνισα, μικρά και 

μεγάλα σχήματα. Τα πόδια μου υπάκουσαν και ακολούθησαν στον 

ρυθμό. Χόρευα γυμνή, κλείνοντας τα μάτια και απολαμβάνοντας 

κάθε δευτερόλεπτο. Αυτό ήταν το φάρμακό μου. Κρατούσε περί-

που πέντε λεπτά. Η ψυχή μου όμως γαλήνευε για λίγο, θεραπευό-

ταν. Το τραγούδι τελείωσε. Κάθισα στο κρεβάτι και έμεινα εκεί να 

κοιτάζω ανέκφραστα τον απέναντι τοίχο. Τα πόδια μου μούδιασαν. 

Έφερα τα πόδια μου στο στήθος μου και τύλιξα τα χέρια μου γύρω 

τους, συνέχισα να κοιτάζω μπροστά μου ανέκφραστα. Φωνές κατέ-

κλισαν το μυαλό μου. Αυτές οι απαίσιες, δυνατές φωνές. Τόσο δυ-

νατές που έπνιγαν οτιδήποτε καλό. Έβαλα τα χέρια μου στα αυτιά 

μου και τα πίεσα όσο πιο πολύ μπορούσα. Δυνάμωναν. Πόναγα, 

πάντα πονάω. Ήταν ανυπόφορο. Το σώμα μου μούδιασε ανεξέλε-

γκτα. Άκουσα ξαφνικά τον εαυτό μου να ουρλιάζει. Να ουρλιάζει 

όλο του το είναι. Σώπασαν.            
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Οδοιπορικό στις Μηλιές του Πηλίου  

«Ιερός ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών» 

(από την εκδρομή της Β Λυκείου) 

Άρθρο του Γιώργου Νταβατζίκου 

 

“Ένας τόσο γνωστός ναός στους ξέ-

νους και όμως εμείς οι ίδιοι, περήφα-

νοι Έλληνες στην καταγωγή και δεν 

γνωρίζουμε καν την ύπαρξή του” λέει 

ο ξεναγός μας ξεκινώντας την αφήγη-

σή του για αυτόν τον ιδιαίτερο ναό.  

 

Ο λόγος για τον Ιερό Ναό Παμμεγί-

στων Ταξιαρχών στο χωριό Μηλιές του νομού Μαγνησίας. Αυτοδιόρι-

στος στη θέση του ξεναγού, με μια λάμψη στα μάτια ο κος Μιχάλης, 

επίτροπος του ναού, ξεκινά παραθέτοντάς μας κάποια βασικά στοιχεί-

α του ναού «Χτίστηκε κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, από το 

1741 έως το 1774, χωρίς καμπαναριό και με εξωτερική όψη που να 

μην προδίδει 

τον πραγματι-

κό σκοπό του 

κτιρίου». Ειλι-

κρινά παρατη-

ρώντας κανείς 

εξωτερικά το 

ναό δε θυμίζει 

εκκλησία, ενώ 

είναι φανερό 

ότι το πλησιέ-

στερο καμπα-

ναριό έχει κα-

τ α σ κ ε υ α σ τ ε ί 

πολλά χρόνια αργότερα.  

 

«Αυτά που αξίζει να 

παρατηρήσουμε σε 

αυτό τον ναό, που 

αποτελείται και από 

έναν ευρύχωρο πρό-

ναο, είναι οι αγιογρα-

φίες, το τέμπλο και η 

αρχιτεκτονική» μας 

λέει ο κος Μιχάλης. 

Αναφορικά με την 

αγιογραφία μας πλη-

ροφορεί ότι όλες οι 

τοιχογραφίες έγιναν από έναν αγιορείτη και ανακαλύφτηκαν προσφά-

τως μετά από εργασίες συντήρησης του Υπ. Πολιτισμού, καθώς ήταν 

κρυμμένες πίσω από στρώματα κεριού και βρωμιάς. Ο κος Μιχάλης 

εστιάζει σε δύο αγιογραφίες, σε αυτήν του Αγ. Χριστοφόρου, που 

πρωτοφανώς παρουσιάζεται προβατόμορφος, εξηγώντας μας την 

πρόθεση του αγιογράφου να προβάλει τη σημασία της εσωτερικής 

ομορφιάς και όχι της εξωτερικής, και σε αυτήν του Αγ. Σισώη μπροστά 

στον τάφο του Μ. Αλεξάνδρου, καθώς υποστηρίζεται ότι αυτός τον 

βρήκε στην έρημο της Αιγύπτου. 

 

Στη συνέχεια ο προσοχή μας στρέφεται προς το επιβλητικό τέμπλο. 

Ζώα και φυτά, όλα όσα βρίσκονταν στην Κιβωτό του Νώε είχαν φιλο-

τεχνηθεί στο ξυλόγλυπτο τέμπλο με επικάλυψη από φύλλα χρυσού. Οι 

εικόνες του τέμπλου είχαν αγιογραφηθεί από διαφορετικούς αγιογρά-

φους η κάθεμία με διαφορετική τεχνική. Έτσι στο τέμπλο αυτό των 

Παμμέγιστων Ταξιαρχών υπήρχαν αγιογραφίες με όλες τις υπάρχου-

σες τεχνικές, Ρωσική, Κρητικής σχολής κ.τ.λ. 

 

Τελικά φτάνουμε να συζητάμε για την αρχιτεκτονική του ναού. 

«Ο ρυθμός του είναι τρίκλιτη βασιλική με δώδεκα 

«εσωτερικούς» τρούλους, όπως στην Αγία Σοφία» λέει ο κος 

Μιχάλης. Αυτό που κάνει όμως το ναό να διαφέρει είναι η 

σπουδαία ακουστική του. Κάτω από το δάπεδο του ναού, ένα 

σύστημα από κανάλια και πηγάδια εξασφαλίζει τη στεγανότητα 

του δαπέδου, καθώς η εκ-

κλησία έχει χτιστεί πάνω σε 

ρέματα, αλλά και την ενί-

σχυση των μπάσων ήχων. 

Αντίστοιχα, στις βάσεις των 

θόλων, ενσωματωμένα πή-

λινα πιθάρια ενισχύουν 

τους πρίμους ήχους και κα-

θιστούν την όλη κατασκευή 

της οροφής πιο ελαφριά. 

Μάλιστα το 2000  με 

έγκριση του Υπ. Πολιτισμού 

έγινε στο εσωτερικό του 

φεστιβάλ Μπαχ, όπου πα-

ρουσιάστηκαν φωνητικά 

έργα θρησκευτικής μουσι-

κής. 

 

Η ξενάγηση δεν κράτησε πολύ ώρα. Φεύγοντας από την Εκκλη-

σία και κατηφορίζοντας προς τον παραδοσιακό σταθμό από το 

πέτρινο δρομάκι, σκέφτομαι πως άσχετα με το αν είσαι πιστός, 

θρησκόληπτος ή μη, χριστιανός ή μουσουλμάνος, είναι απαραί-

τητο τη δημιουργία εκείνη του ανθρώπου με έμπνευση το θείο 

πρέπει να τη σέβεσαι χωρίς όρους. Σχεδόν 33 χρόνια αφιέρωσε 

ο μοναχός για να αγιογραφήσει την Εκκλησία όχι για να υμνη-

θεί από κάποιον, εξάλλου ούτε το όνομά του δε γνωρίζουμε, 

αλλά γιατί αυτές οι αγιογραφίες ήταν αποτελέσματα της πίστης 

του, της ελπίδας του σε κάτι μεγάλο. Συνεπώς πώς μπορούμε 

να αγνοούμε ή χειρότερα να καταστρέφουμε κάτι τέτοιο. Αν 

απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, ίσως κάποτε νιώσουμε την 

ενωτική χάρη της τέχνης, αυτή που γεφυρώνει ανεξάρτητη από 

παράγοντες και συμφέροντα. 
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Εξάλλου... Θέατρο κάνουμε! 

Άρθρο του Γιώργου Νταβατζίκου 

 

 

 

Σάββατο βράδυ και λέμε να κάνουμε  κάτι διαφορετικό από την κλασική επιλογή 

βραδινής διασκέδασης. Η Θεατρική Ομάδα της Σχολής Λαμπίρη ανεβάζει την Αντι-

γόνη όχι όπως την έγραψε ο Σοφοκλής, αλλά όπως τη φαντάστηκε ο Μπρεχτ. Τι 

κάνει όμως τη διασκευή του Μπρεχτ να διαφέρει από την κλασική έκδοση του 

Σοφοκλή; Αρχικώς η Θήβα διενεργεί ένα πόλεμο ενάντια στο Άργος για πολύτιμα 

μέταλλα, σε αντίθεση με τον πρωτότυπο μύθο. Ο Πολυνείκης του Μπρεχτ είναι 

λιποτάκτης γι’ αυτό και θανατώνεται από τον Κρέοντα. Ο Μπρεχτ απαλλάσσει το 

μύθο από ποικίλα θεολογικά στοιχεία του μύθου του Σοφοκλή. Εστιάζει στο ρόλο 

της άσκησης βίας στην περίπτωση της αποσύνθεσης της κορυφής της κρατικής 

μηχανής. Άλλες αποκλίσεις αφορούν στρατηγικές της αποστασιοποίησης. Π.χ. ο 

χορός αναλαμβάνει αφηγηματικές λειτουργίες που δεν έχει, σ' αυτή τη μορφή και 

στα χωρία αυτά, στην αρχαία τραγωδία: περιγράφει λεκτικά αυτό που κάνουν την 

ίδια στιγμή οι πρωταγωνιστές. Η ιστορία της Αντιγόνης μέσα από την ιδιαίτερη 

ματιά του Μπρεχτ, ο οποίος χρησιμοποιεί την παγκοσμίως γνωστή ηρωίδα ως δι-

αχρονικό σύμβολο της αντίστασης και της ελευθερίας, με σκοπό να καταδείξει τον 

παραλογισμό του πολέμου και της κρατικής ολοκληρωτικής εξουσίας, που ζητάει 

το αίμα των πολιτών για να παίξει τα αθέμιτα πολιτικά της παιχνίδια. Ο μύθος δια

-δραματίζεται σε καταφύγιο για τις αεροπορικές επιδρομές στο Βερο-λίνο στο τέ-

λος του πολέμου, όπου δύο αδελφές βρίσκουν το λιποτάκτη αδελφό τους κρεμα-

σμένο από τους ναζήδες μπροστά στο σπίτι τους οι αναλογίες του Κρέοντα με τον 

Χίτλερ  είναι οφθαλμοφανείς… 

 

Η παράσταση ήταν εξαιρετικά καλή. Οι περισσότερες ερμηνείες ήταν μέτριες έως 

και καταπληκτικές, στα πλαίσια πάντα  πόσο δύσκολο είναι να ανεβάσει μία ομά-

δα μαθητών ένα κείμενο του Μπρεχτ. Αυτό όμως που αξίζει να εστιάσουμε είναι 

η εμπειρία που αποκόμισαν οι μαθητές ενσαρκώνοντας τους  παραλλαγμένους 

από τον Μπρεχτ χαρακτήρες του Σοφοκλή. Ρωτώντας ένα συντελεστή πόσο καλύ-

τερα κατανόησε το κείμενο από ότι αν το διδασκόταν με τον παραδοσιακό τρόπο 

μου απάντησε «Δεν υπάρχει καμία σχέση. Εδώ ταυτιστήκαμε, γίναμε ένα με το 

κείμενο και είναι αδύνατον να μην το κατανοήσεις καλύτερα, εκτός βέβαια αν εί-

σαι άμυαλος».  

 

Όλα αυτά με έβαλαν σε σκέψη! Μήπως θα ήταν καλύτερα όλα εκείνα τα κορυφαί-

α κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας να διδάσκονταν στα αμφιθέατρα 

και τους πολυχώρους; Να διδάσκονται σε όλα τα ελληνόπουλα ανεξάρτητα από 

κατεύθυνση, όχι για το γραμματικοσυντακτικό τους περιεχόμενο αλλά για το νοη-

ματικό τους πλαίσιο; Μήπως είναι πιο ενδιαφέρον και ωφέλιμο για τους ίδιους 

του μαθητές να ενσαρκώνουν τους πρωταγωνιστές όλων των διδασκόμενων αρ-

χαίων έργων. Σκεφτείτε πόσο καλύτερο θα ήταν να νιώσεις την Αντιγόνη όταν α-

φενός τη βλέπεις να ζωντανεύει μπροστά σου, αφετέρου όταν την υποδύεσαι! Και 

ας λάβουμε υπόψη και το όφελος στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Μαθητές που έχουν 

τα εχέγγυα τα καλλιεργούν και άλλοι που διστάζουν να ανέβουν στο σανίδι τους 

δίνεται η ευκαιρία να αντιμετωπίσουν τη δυσκολία. Πόσο εύκολο όμως είναι όλη 

αυτή η ιδέα να ενταχθεί στο συντηρητικό και αναχρονιστικό ωρολόγιο πρόγραμ-

μα, δεδομένου ότι οι μεταρρυθμίσεις που κάνει κάθε πολιτική ηγεσία έχουν να 

κάνουν με το εξεταστικό σύστημα; Και ας λάβουμε υπόψη και το επίπεδο των μα-

θητών. Ένα τέτοιο εγχείρημα απαιτεί σοβαρότητα και συναίσθηση της δράσης 

αυτής εκ μέρους των μαθητών. Προσωπικά πιστεύω στη νέα γενιά Ελλήνων. Πι-

στεύω πώς η απογοήτευση που βιώνουμε μας εμπνέει με όνειρα που μας κάνουν 

καλύτερους. Αλλά... κάπου κάπου όταν κοιτώ η Νεολαία με πληγώνει! Όπως και 

να έχει πάντως καλό θα ήταν να σκεφτούμε την υλοποίηση μιας τέτοιας ιδέας, 

δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Εξάλλου αρχαίο θέατρο κάνουμε! 
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Η θεατρική Ομάδα της Σχολής Λαμπίρη 

Ήξερες ότι... 
Η πρώτη φορά που παίχτηκε η Αντι-

γόνη του Μπρεχτ ήταν το 1948, λίγο 

µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου, στην Ελβετία στο Chur 

Stadttheater 
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Εικόνες και ακούσµατα που µας έµειναν 

Το ραμαζάνι  

Επιμέλεια: Σάνια Ετζαζ 

Το ραμαζάνι (στα τούρκικα ραμαζάν και στα αραβικά ραμαντάν) είναι 

ο 9
ος

 μήνας του ημερολογίου όπου βγαίνει από τη ρίζα R-M-D που ση-

μαίνει καμένος, δηλαδή ο καυτός μήνας ο οποίος θεωρείται θρησκευ-

τική μουσουλμανική εορτή νηστείας. Το ραμαζάνι διαφέρει από τη 

σαρακοστή διότι η συγκεκριμένη νηστεία δεν ισχύει για το βράδυ. Δη-

λαδή μπορείς να τρως από τη στιγμή που θα δύσει ο ήλιος μέχρι και 

λίγο πριν την ανατολή του. Όλη 

την υπόλοιπη μέρα δεν κάνει να 

φας η να πιείς οτιδήποτε. Η νη-

στεία φυσικά εξαιρείται για ασθε-

νείς, εγκυμονούσες, θηλάζουσες, 

οδοιπόρους, αρρώστους αλλά και 

για άτομα τα οποία κινδυνεύει η 

υγεία τους λόγω της νηστείας. Η νηστεία εορτάζεται 11 μέρες νωρίτε-

ρα του προηγούμενου έτους δηλαδή ξεκινά με τη νέα σελήνη. Τα δύο 

κύρια γεύματα της νηστείας είναι το ΣΟΥΧΟΥΡ που τρώγεται πριν την 

ανατολή και το ΙΦΤΑΡ που τρώγεται μετά τη δύση. 

 

Ο μήνας ραμαντάν είναι μία χρονική περίοδος ιδιαίτερη για προσευ-

χές, για πράξεις καλοσύνης αλλά και μία περίοδος αφιέρωσης στην 

οικογένεια και τους καλούς φίλους. Η νηστεία αυτή έχει σκοπό να δι-

δάξει στους μουσουλμάνους την αυτοπειθαρχία, την εγκράτεια, τη 

γενναιοδωρία, την υπομονή και κυριότερα απ’ όλα να τους διδάξει το 

πώς είναι να είσαι στη θέση ενός φτωχού μην έχοντας φαγητό ή έστω 

στιγμές πείνας και ενός πολύ λυτού γεύματος. Να προσθέσω πως στο 

ραμαντάν η τελευταία νύχτα του μήνα “νύχτα του πεπρωμένου” είναι 

η κυριότερη  νύχτα του μήνα διότι λέγεται πως εκείνη την νύχτα 

άρχισε ο θεός να αποκαλύπτει το κοράνι. Λένε πως αν εκείνη τη νύχτα 

δεις μία λάμψη και κάνεις μία ευχή τότε αυτή πραγματοποιείται. Ω-

στόσο οι μουσουλμάνοι μαθαίνουν από το κοράνι πώς να προσεύχο-

νται κατά τη διάρκεια εκείνης της νύχτας. Οι πιστοί ενθαρρύνονται να 

διαβάσουν ολόκληρο το κοράνι κατά τη διάρκεια της νηστείας αυτής 

το οποίο είναι χωρισμένο σε 30 ίσα μέρη όπως οι μέρες του ραμαζα-

νιού. Όταν το ραμαντάν τελειώσει οι πιστοί δίνουν ένα συγκεκριμένο 

ποσό που έχει υπολογιστεί το οποίο είναι αρκετό για να ταΐσει  έναν 

φτωχό εκείνης της περιοχής. Ακόμα πολλοί επίσης με την εορτή πλη-

ρώνουν ετήσια ζακάτ σε όσους έχουν ανάγκη συγκεντρώνοντας το 

2,5% των ετήσιων αποταμιεύσεων τους. 

 

Στο τέλος του ραμαντάν ξεκινά 

μια τριήμερη περίοδος που ο-

νομάζεται “αιντ αλ φιτρ” δηλα-

δή “η γιορτή τα διακοπής της 

νηστείας” η οποία είναι μια 

χαρούμενη περίοδος που ξεκι-

νά με μία προσευχή κάθε μέρα νωρίς το πρωί και στη συνέχεια υπάρ-

χει η ακολουθία των εορτασμών, των εορταστικών τραπεζιών αλλά και 

το μοίρασμα δώρων, χρηματικών και μη στα παιδιά. 

 

Με λίγα λόγια το ραμαζάνι είναι ένας σημαντικός μήνας για τους μου-

σουλμάνους αφού αποτελεί περίοδο χαράς και πίστης εφόσον τους 

δίνει την ευκαιρία να συγκεντρωθούν όλοι μαζί οικογενειακά αλλά και 

φιλικά και να το γιορτάσουν. Είναι ένας μήνας πολύ επιθυμητός από 

τους μουσουλμάνους εφόσον είναι ένας μήνας διαφορετικός, ευλογη-

μένος αλλά και γεμάτος με μαθήματα ζωής αφού οι πιστοί μπαίνουν 

στη θέση να σκεφτούν και να καταλάβουν την έννοια της λέξης 

‘’φτωχός’’. Ουσιαστικά είναι 

ένας μήνας αγάπης και συ-

νεύρεσης των ανθρώπων 

μεταξύ τους. 

                                                                                                                             

 

  Γνωρίζουμε μέσα από τους συμμαθητές μας έθιμα μακρινών  πατρίδων 

Ημέρα του Πακιστάν 23 Μαρτίου 1940 

Ιστορική Αναδρομή  Επιμέλεια: Αρίλα Αμπντούλ, Σανά 

Ρατζπούτ  

 

Τους Μουσουλμάνους εκείνης της εποχής, δεν τους απασχολούσε 

το γεγονός ότι έπρεπε να ανεξαρτητοποιηθούν από το βρετανικό 

ζυγό, αλλά το γεγονός ότι ήθελαν μια δική τους ισλαμική χώρα. Οι 

λαοί που ζούσαν μαζί για παραπάνω από 10.000 χρόνια, τώρα δεν 

μπορούσαν να συμβιβαστούν. Ο λόγος ήταν η θρησκεία, η παράδο-

ση, η κουλτούρα που ήταν διαφορετική. Ο Μοχάμαντ Αλή Τζιννά, 

γνωστός και ως Καϊντέ-Αζίμ (ηγέτης του κόμματος Μουσουλμανι-

κής Ένωσης που έπαιξε μεγάλο ρόλο στη δημιουργία του Πακιστάν 

και την ανεξαρτητοποίηση του από τους Βρετανούς) είχε πει, όταν 

έγινε η δήλωση για τη δημιουργία της χώρας των Μουσουλμάνων 

"Φανταστείτε τις όχθες ενός ποταμού, μπορεί να ανήκουν σε ένα 

ποτάμι, όμως επειδή είναι παράλληλες, είναι αδύνατη η συνάντηση 

τους'' 

Για πρώτη φορά η ιδέα αυτή ειπώθηκε από τον Μοχάμαντ Αλλαμά 

Ικμπάλ το 1930 (εθνικό ποιητή και φιλόσοφο του Πακιστάν), όταν ο 

Πάντιτ Νεχρού και ο Μαχάτμα Γκάντι, αγωνίζονταν για την ανεξαρ-

τητοποίηση τους από τους Βρετανούς αποικιοκράτες. 

Τη λέξη ΠΑΚΙΣΤΑΝ, την επινόησε ο Ραχμάτ Αλή το 1933, αρχικά 

όμως ήταν ΠΑΚΣΤΑΝ, το Π-->Παντζάμπ, Α-->Αφγάν, Κ-->Κασμίρ και 

ΣΤΑΝ που στην περσική γλώσσα, σημαίνει έδαφος, γη. Ο συνδυα-

σμός των γραμμάτων Π,Α,Κ δημιουργεί τη λέξη ΠΑΚ που σημαίνει 

"καθαρό". Έτσι η λέξη ΠΑΚΣΤΑΝ σημαίνει "χώρα των καθαρών". 

Αργότερα το 1942, την υιοθέτησε ο Τζιννά, προσθέτοντας το I για 

ευκολία στην προφορά, παίρνοντας την τελική μορφή "Πακιστάν", 

την οποία και χρησιμοποίησε και επίσημα στις συνομιλίες του με 

τον Τσώρτσιλ. 

Μέτα τη δήλωση του 1940, έγινε δημοψήφισμα, στο οποίο ομόφω-

να όλοι οι Μουσουλμάνοι συμφώνησαν για τη δημιουργία της χώ-

ρας των Μουσουλμάνων. Αυτό έγινε στη Λαχώρη, στο πάρκο Ικ-

μπάλ. Σε εκείνη την περιοχή χτίστηκε και το Μιναρέ Πακιστάν, ειδι-

κά αφιερωμένο σε εκείνη την ημέρα και αποτελεί και σύμβολο του 

Πακιστάν. Ύστερα από 7 χρόνια στις 14 Αυγούστου του 1947,το 

όνειρο πολλών ανθρώπων γίνεται πραγματικότητα και δημιουργεί-

ται μια ανεξάρτητη ισλαμική χώρα, το Πακιστάν, που είναι ελεύθε-

ρη από τους Βρετανούς (συγκεκριμένα οι ανάγκες του Β' Παγκοσμί-

ου ανάγκασαν τους Βρετανούς σε υποσχέσεις ανεξαρτησίας), γι' 

αυτό μετά τη λήξη του πολέμου δημιουργήθηκαν το Πακιστάν στις 

14 Αυγούστου και η Ινδία στις 15 Αυγούστου του 1947. Η γιορτή 

καθιερώθηκε το 1958,απο τον Αγιούμπ Χαν, το δικτάτορα. 

Τι κάνουν οι άνθρωποι εκείνη την ημέρα; 

Η εθνική σημαία του Πακιστάν υψώνεται σε δημόσια και κυβερνη-

τικά κτίρια τα ξημερώματα. Γίνεται χαιρετισμός με 31 πυροβόλα 

στην πρωτεύουσα, στο Ισλαμαμπάντ και χαιρετισμό με  21 πυροβό-

λων στις υπόλοιπες περιοχές. Πραγματοποιείται αλλαγή φρουράς 

στα μαυσωλεία του Μοχάμαντ Ικμπάλ και του Μοχάμαντ Αλή Τζιν-

νά. Ένα κύριο χαρακτηριστικό είναι η μεγαλοπρεπής παρέλαση που 

γίνεται στο Σύνταγμα. Γίνεται και η τελετή απονομής βραβείων 

όπου ο πρόεδρος δίνει στρατιωτικά και πολιτικά βραβεία για να 

αναγνωρίσει τη συνεισφορά των δικαιούχων. Οι γιορτές και οι δια-

γωνισμοί χαρακτηρίζουν όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εκπομπές α-

φιερώνονται στην ημέρα αυτή και μεταδίδονται από το ραδιόφωνο 

και την τηλεόραση. 



Σελίδα 15 

Εικόνες και ακούσµατα που µας έµειναν 

Από την εκδήλωση για την 25η Μαρτίου 



 Εικόνες και ακούσµατα που µας έµειναν 
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Τις μέρες Παρασκευή 24, Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Απριλίου παρακολουθή-

σαμε, στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας, τις παραστάσεις της θεατρικής ομάδας 

του σχολείου μας, στα έργα "Προσωπική Συμφωνία" του Ρόναλντ Χάργουντ, 

"Κουαρτέτο, Μολιέρος - Γκόγκολ - Γκολντόνι - Ουάιλντ" και "Ζουβέ- Ελβίρα" της 

Μπριζίτ Ζακ. Βρεθήκαμε με τη Τζίνα Σοφαδίτη, μαθήτρια του σχολείου μας, για 

να μας μιλήσει για την τρίχρονη εμπειρία της ως μέλους της Θεατρικής Ομάδας, 

της οποίας επιμελείται ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Παναγιώτης Βίτσικας, αλλά 

και το ρόλο της Κλαούντια που κλήθηκε να ενσαρκώσει για τις ανάγκες του 

έργου "Ζουβέ-Ελβίρα". 

 

Μίλησέ μας για το ρόλο της Κλαούντια...  

Πρώτα απ' όλα ο κύριος Παναγιώτης μου εμπιστεύτηκε ένα τέτοιο ρόλο· και η 

εμπιστοσύνη σου δίνει μια μεγαλύτερη ώθηση στο θέατρο - γενικά στη ζωή σου 

- και, δεύτερον με βοήθησε στη μέθοδο που χρειαζόταν να χρησιμοποιήσω. 

Ήταν απαραίτητο να επηρεαστώ από την αρχαία τραγωδία, οπότε έπρεπε να 

γίνω μια σύγχρονη Αντιγόνη. Με έκανε να πιστέψω πιο πολύ στον άνθρωπο, τι 

μπορεί να κάνει και πού μπορεί να φτάσει, δηλαδή στην ικανότητα του ανθρώ-

που να πλησιάσει για λίγο το Θεό. Όσον αφορά στο ρόλο, πρώτα δεν είναι ένας 

ρόλος, αλλά δύο. Στην αρχή δέθηκα πιο πολύ με την Κλαούντια, γιατί ήταν πιο 

κοντά σε μένα. Θα μπορούσαμε να είμαστε φίλες. Αλλά με την Ελβίρα ήταν δύ-

σκολα τα πράγματα στην αρχή. Ήταν ένας άνθρωπος που συγχώρεσε τον Δον 

Ζουάν τόσο εύκολα, ενώ εγώ θα δυσκολευόμουν. Η Ελβίρα έχει φτάσει σε μια 

κατάσταση αγιότητας (η Τζίνα μας παραθέτει αυτολεξεί κομμάτι του κειμένου). 

Έχει αφήσει πίσω την ανθρώπινη υπόστασή της και έχει γίνει μια θεατρική θεά!  

Φoβόμουν, λοιπόν, ότι δεν θα  φαίνεται η διαφορά από μάθημα σε μάθημα. Ο 

συγκεκριμένος ρόλος ζητούσε από μένα να ενσαρκώσω δύο διαφορετικούς χα-

ρακτήρες. Εγώ, ως ηθοποιός, για να μη χαθώ μέσα στη δίνη της ενσάρκωσης, 

προσπαθώ να μην ξεχνάω ποια είμαι. Άρα, έπρεπε να είμαι τρεις άνθρωποι ταυ-

τόχρονα. Η Κλαούντια, μια μαθήτρια που πασχίζει μεν να βρει το ρόλο της Ελβί-

ρας, αλλά κάνει τη μικρή της επανάσταση στο Ζουβέ, καθώς θέλει να αποδείξει 

την αξία της. Η Ελβίρα, από την άλλη, είναι πολύ διαφορετική από εμένα· γι' αυ-

τό και προσπάθησα να βρω ομοιότητες σε καταστάσεις που έχουμε ζήσει και οι 

δύο.  Έπρεπε να έχω στο μυαλό μου την ιδέα της συγχώρεσης και ότι οι 

άνθρωποι θα πρέπει να προχωρούν, να μη μένουν στάσιμοι με τα πάθη τους, 

αλλά να φτάσουν στην κάθαρση. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, έναν ταπεινό υπη-

ρέτη του θεάτρου, να παίξω Μπριζίτ Ζακ και Μολιέρο και να μεταμορφωθώ σε 

μια "οπτασία", όπως είναι η Ελβίρα και να ενσαρκώσω μια γυναίκα τόσο προση-

λωμένη στο στόχο της και τόσο γενναία, όσο η Κλαούντια.  

 

Πες μας δυο λόγια για το δάσκαλο και σκηνοθέτη σας, κο Παναγιώτη Βίτσι-

κα... 

Είναι ο άνθρωπος που μου έμαθε θέατρο· ουσιαστικό θέατρο! Με έκανε να ακο-

λουθήσω μονοπάτια που δεν περίμενα ποτέ να ακολουθήσω. Μου έμαθε να 

έχω αυτοπεποίθηση και αυτοκυριαρχία, να μη φοβάμαι να κάνω λάθη και, αν 

κάνω, να έχω τη δυνατότητα να τα διορθώσω. Ουσιαστικά, για μένα, είναι ο 

πνευματικός πατέρας μου.  

 

Τί σημαίνει για σένα "Θεατρική Ομάδα του 7ου Λυκείου Καλλιθέας"; 

Η θεατρική ομάδα είναι το δεύτερο σπίτι μου. Είναι μια οικογένεια την οποία 

διάλεξα εγώ και με επέλεξε κι εκείνη με τη σειρά της. Κάθε χρόνος ήταν ξεχωρι-

στός. Την πρώτη χρονιά η συνεργασία μας δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οι-

ωνούς, από τη δική μου πλευρά. Αλλά τους δύο επόμενους χρόνους ήταν απλά 

υπέροχα! Με συγκινήσεις, με γέλια, με κλάματα, με πολλή ένταση και πάθος, 

αγνή και όμορφη αγάπη! Όπως μας δίδαξε ο κύριος Παναγιώτης, είτε είμαστε 

μπροστά, είτε πίσω απ' τη σκηνή, πρέπει να της φερόμαστε με σεβασμό και ευ-

λάβεια, σαν σε εκκλησία. Θα μου λείψει πολύ αυτή η "οικογένεια"... Ο κύριος 

Παναγιώτης, τα παιδιά που ήρθαν φέτος με τα οποία γρήγορα δεθήκαμε. Φαί-

νεται πως θα έχουμε άξιους συνεχιστές στη θεατρική ομάδα. Θα μου λείψουν οι 

μεγάλοι προβολείς που φωτίζουν τη μικρή μας "σκηνή", οι όμορφες, μικρές, 

πράσινες καρεκλίτσες, τα υπέροχα γλυκά που μας έφερναν οι καθηγήτριες κα 

Καλέντζη και κα Νταραντάνη. Θα μου λείψει ο Μιχάλης, που υπήρξε εξαιρετικός 

συνεργάτης και ήταν η καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω πάνω στη 

σκηνή. Το Δημοτικό Θέατρο, που κάναμε για τρία χρόνια τις παραστάσεις μας, 

τα καμαρίνια μας, το δημιουργικό άγχος που μοιραστήκαμε εκεί μέσα, η προε-

τοιμασία πριν να βγούμε στη σκηνή. Και, φυσικά, η τελευταία υπόκλιση...  

 

 

Θεατρική ομάδα 

Επιμέλεια συνέντευξης: Ιλαρίων Μανδελένης 

Την επιμέλεια αυτής έχει ο σκηνοθέτης και 

ηθοποιός Παναγιώτης Βίτσικας. 

Για την προσπάθεια, την αγάπη και την 

έμπνευση που δίνει στα παιδιά τον ευχα-

ριστούμε θερμά. 

 

Τη θεατρική ομάδα του σχολείου μας    

αποτελούν οι:  

 

Μιχάλης Μπασιάς 

Τζίνα Σοφαδίτη 

Χριστόφορος Δημητρόπουλος 

Αντζελίνο Θανάση 

Βαγγέλης Βίτσικας 

Κώστας Κούτης 

Ρένα Αλγιαννάκη 

Αρίλα Αμπντούλ 

Ιωάννα Ζούπα 

Ιωάννα Σερίφη 
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Έφηβοι και υγεία 

Μερικοί έφηβοι ζητούν την απόλαυση από το κάπνι-

σμα και προσπαθούν να ηρεμήσουν τα νεύρα τους με 

αυτό τον τρόπο. 

Μερικοί θεωρούν ότι το κάπνισμα τους ενεργοποιεί 

και τους βοηθά στη συγκέντρωση. 

Αρκετοί έφηβοι θεωρούν ότι με το κάπνισμα μεγάλω-

σαν. 

Για μερικούς, το κάπνισμα αποτελεί ένα μέσον για να 

εισχωρήσουν και να ανήκουν στους σωστούς κύ-

κλους / ομάδες. 

Ορισμένοι πιστεύουν ότι το κάπνισμα τους δίνει κά-

ποιο στυλ. Ιδιαίτερα οι νεαροί θεωρούν ότι οι κοπέ-

λες το βρίσκουν ελκυστικό και μπορεί να συνδεθεί με 

ένα γενικό τρόπο ζωής. 

Άλλοι θεωρούν ότι τους προσδίδει αυτοπεποίθηση 

και καπνίζοντας την προβάλλουν. 

Άλλοι πάλι δοκιμάζουν τον καπνό από περιέργεια. 

Μερικοί έφηβοι καπνίζουν από αντίδραση στους κα-

νονισμούς. 

Άλλοι επηρεάζονται από τη διαφήμιση. 

Επίσης, οι νέοι μπορεί να εθιστούν στη νικοτίνη, η 

οποία είναι συστατικό του καπνού. Ο εθισμός αυτός, 

κάνει δύσκολη τη διακοπή του καπνίσματος, ακόμη 

και αν το θέλετε. 

Το κάπνισμα έχει γίνει συνήθεια για αρκετούς νέους. 

Μερικοί συνηθίζουν να καπνίζουν στα διαλείμματα 

και σε άλλους αρέσει να καπνίζουν μετά το γεύμα. 

Όταν μία συνήθεια εδραιωθεί είναι δύσκολο να την 

κόψει κανείς. 

Κάπνισμα και μαθητές 

Σύμφωνα με έρευνες, οι μισοί και πλέον μαθητές (57%) 

έχουν καπνίσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, οι 

περισσότεροι περιστασιακά (33%). Συστηματικά δηλώ-

νουν ότι καπνίζουν το 21% των μαθητών. Τα κορίτσια υ-

περτερούν των αγοριών στο περιστασιακό κάπνισμα 

(35% και 31% αντίστοιχα), ενώ περισσότερα αγόρια 

(22%) από κορίτσια (20%) δηλώνουν συστηματικοί καπνι-

στές, χωρίς όμως μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Οι μεγα-

λύτεροι μαθητές (17-18 ετών) καπνίζουν συστηματικά σε 

ποσοστό πενταπλάσιο από τους μικρότερους (13-14 ε-

τών). Είναι σημαντικό οι νέοι να έχουν πραγματική απο-

δεκτή ενημέρωση σχετικά με την εξάρτηση από τη νικοτί-

νη και τα αποτελέσματα του καπνίσματος. 

Διάφοροι τύποι καπνιστών 

Γνώστες- γνωρίζουν σχετικά με το κάπνισμα αλλά δεν 

έχουν αποφασίσει αν θα το αρχίσουν ή όχι 

Πειραματιζόμενοι- καπνίζουν σποραδικά, πιθανώς 

μόνο στα πάρτυ, συχνά περνούν πολλοί μήνες χωρίς 

να έχουν καπνίσει 

Τακτικοί- καπνίζουν τακτικά, π.χ. το σαββατοκύριακο 

ή τακτικά μέσα στην ημέρα 

Εθισμένοι- έχουν εθιστεί στη νικοτίνη και υποφέρουν 

από στερητικά συμπτώματα όταν δεν μπορούν να 

καπνίσουν 

Έρευνα αποφαίνεται ότι μεσολαβούν περίπου 2 χρόνια 

για τη μετάβαση από την «κατηγορία» του γνώστη στον 

εθισμένο. 

Συνέπειες του καπνίσματος: 

Καρκίνος του πνεύμονα ( Ευθύνεται για το 90% των 

θανάτων λόγω καρκίνου του πνεύμονα! ) 

Καρκίνος της στοματικής κοιλότητας (τοπική εμφάνι-

ση καρκίνου – μια από τις πιο καταστρεπτικές συνέ-

πειες του καπνίσματος) 

Καρκίνος του λάρυγγα (τοπική εμφάνιση καρκίνου – 

μια από τις πιο καταστρεπτικές συνέπειες του καπνί-

σματος) 

Νέοι και κάπνισμα 

Επιμέλεια: Νικολέττα Παπαγεωργίου, Μαρκέλα Μέξη, Σοφία Μπράνη, 

Μυρτώ Σκομβούλη  

Ο Π.Ο.Υ. υπολογίζει ότι στην Ευρώπη περίπου 215 εκ. κατοίκων καπνίζουν, από τα 

οποία τα 130 εκατ. είναι άνδρες. Το ποσοστό καπνιστών στους άνδρες είναι κατά 

μέσο όρο 34% στη Δυτική Ευρώπη και 47% στην Ανατολική, ενώ στις γυναίκες, 

25% στη Δυτική Ευρώπη και 20% στην Ανατολική (WHO 2007).  

 

Η Ελλάδα παρουσιάζει την υψηλότερη αναλογία καπνιστών μεταξύ των δυτικοευ-

ρωπαϊκών χωρών (37,6%). Κατά την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μείωση του 

ποσοστού, αλλά παρόλα αυτά, παραμένει το υψηλότερο μεταξύ των χωρών της 

Δυτικής Ευρώπης.  

Στους νέους το κάπνισμα, συνολικά στην Ευρώπη, φαίνεται να φτάνει περίπου το 

30%. Το ποσοστό είναι κατά κανόνα υψηλότερο στα αγόρια, αλλά σε πολλές χώ-

ρες της Δυτικής Ευρώπης σε μελέτη που έγινε το 2001 σε φοιτητές 17 - 30 ετών, 

το ποσοστό στους άνδρες βρέθηκε 44% και στις γυναίκες 42% (WHO 2008). 

 

Στοιχεία που σοκάρουν 

Η Ελλάδα έχει ένα από υψηλότερα ποσοστά επιπολασμού για το κάπνισμα στο 

κόσμο: 63% (WHO MPOWER Report, 2009). 

Το ποσοστό των καπνιστών στην Ελλάδα, είναι το υψηλότερο της Ευρώπης: 42% 

(Ευρωβαρόμετρο, 2010). 

Τα ποσοστά των Ελληνίδων που καπνίζουν είναι από τα υψηλότερα στο κόσμο: 

39% (WHO MPOWER Report, 2009). 

Οι Έλληνες καπνίζουν τα περισσότερα τσιγάρα στην ΕΕ (μετά τους Κύπριους): 21.4 

τσιγάρα/ημέρα (Ευρωβαρόμετρο, 2010). 

Το ποσοστό των Ελλήνων καπνιστών που εκθέτουν τους συνανθρώπους τους στο 

παθητικό κάπνισμα είναι το υψηλότερο της Ευρώπης: 60% (Ευρωβαρόμετρο, 

2009).  

Περίπου ένας στους τέσσερις καπνιστές στην Ελλάδα, ξεκίνησαν το κάπνισμα πριν 

την ηλικία των 10 (BMC Public Health, 2007). 

Γιατί καπνίζουν οι νέοι; 

Σύμφωνα με έρευνα οι ακόλουθοι παράγοντες καθορίζουν την αιτία που οι νέοι 

αρχίζουν το κάπνισμα: 

Συνήθεια γονέων 

Φίλοι, μεγαλύτερα αδέλφια, κοινωνικό περιβάλλον 

Διαφήμιση και εμπορική σύνδεση με την εικόνα του 

Διαφήμιση και εμπορική σύνδεση με τον αθλητισμό 

Σχέσεις / οικογενειακή δομή 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

Κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο 

Διαχείριση άγχους και καταπίεσης 

Αποδοχή 

Οι έφηβοι συχνά αγνοούν τη δυνατότητα εθισμού στον καπνό 

- 61% των νέων θεωρούν ότι δεν πειράζει να δοκιμάσουν το τσιγάρο εφόσον το 

κόψουν πριν γίνει συνήθεια 

- 26% θεωρούν ότι οι κανονικοί καπνιστές μπορούν να το κόψουν οποτεδήποτε 

το θελήσουν. 

 

Παράγοντες που προδιαθέτουν τους νέους 

για κάπνισμα 

Ισχύουν μία σειρά από σύνθετους και ενδο-

γενείς παράγοντες που προδιαθέτουν τους 

νέους να καπνίσουν και αυτοί ποικίλουν 

σχεδόν ανά άτομο και λαό. Πολυετείς 

έρευνες καθορίζουν ορισμένους παράγοντες που είναι κοινοί στο ρόλο που παί-

ζουν στη μύηση των νέων στο κάπνισμα. Αυτοί περιλαμβάνουν υψηλά επίπεδα 

κοινωνικής αποδοχής για τα προϊόντα καπνού, έκθεση και αδυναμία αντίδρα-

σης απέναντι στη διαφήμιση, διαθεσιμότητα και εύκολη πρόσβαση, ρόλος προ-

τύπου από τους γονείς και άλλους ενήλικες και κοινωνική πίεση της ομάδας. 

Λόγοι για τους οποίους καπνίζουν οι έφηβοι 

Πολύ συχνά το κάπνισμα αρχίζει τυχαία. Χωρίς να το πολυσκεφτούν οι 

έφηβοι ακολουθούν το ρεύμα. 

Για αρκετούς το κάπνισμα σημαίνει να έχουν κάτι να κάνουν. 

Συνέχεια στη σελίδα 18 



 Νέοι και αθλητισµός 
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ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  

Επιμέλεια: Παρασκευή Άγα 

 

Η πετοσφαίριση είναι ένα ομαδικό 

ολυμπιακό άθλημα, το οποίο παίζε-

ται από ανδρικές και γυναικείες ο-

μάδες των έξι παικτών. Επινοήθηκε 

το 1895 και στους Ολυμπιακούς Α-

γώνες εντάχθηκε το 1964 στο Τόκιο. 

Στην Ελλάδα εποπτεύεται από την 

Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρι-

σης (ΕΟΠΕ). Η πετοσφαίριση επι-

νοήθηκε το 1895 από τον Αμερικα-

νό καθηγητή Γουίλιαμ Μόργκαν, 

που εργαζόταν στο παράρτημα της 

ΧΑΝ (YMCA) του Χόουλιοκ, στην 

πολιτεία Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. 

Προσπαθώντας να δημιουργήσει 

ένα ομαδικό παιχνίδι κλειστού χώρου, χωρίς τον κίνδυνο τραυματι-

σμών, επινόησε το βόλεϊ. Αρχικά ονόμασε το παιχνίδι "μιντονέτ". Το 

όνομα βόλεϊ δόθηκε λίγο αργότερα, έπειτα από έναν αγώνα επίδειξης, 

μάλλον από τον Άλφρεντ Χάλστιντ.  

 

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να περάσει η μπάλα πάνω από το φιλέ και 

να ακουμπήσει στο γήπεδο του αντιπάλου ή να αναγκαστεί ο αντίπαλος 

να την πετάξει εκτός γηπέδου. Για να πετύχει το σκοπό αυτό η κάθε ο-

μάδα έχει δικαίωμα να κάνει τρεις μπαλιές με οποιοδήποτε μέρος του 

χεριού. Το μπλοκ δεν υπολογίζεται στις επαφές με τη μπάλα της ομά-

δας. Το πόδι δεν επιτρέπεται. 
 

Ο ίδιος παίκτης δεν έχει δικαίωμα να κάνει δύο συνεχόμενες μπαλιές. 

Επίσης, μετά από κάθε χτύπημα η μπάλα πρέπει να αναπηδήσει, δηλα-

δή δεν μπορεί να κρατηθεί από τον παίχτη (πιαστό). Οι διαιτητές είναι 

λίγο πιο ελαστικοί όταν γίνεται πιαστό στην πρώτη επαφή της μπάλας

(αυτό βέβαια σε μικρότερες κατηγορίες). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ομάδα βόλεϊ των κοριτσιών του σχολείου μας παίρνει κάθε  

χρόνο μέρος  στους σχολικούς αγώνες που διοργανώνονται με 

αντίπαλες ομάδες κορίτσια  από άλλα σχολεία! 

Η φετινή ομάδα του σχολείου μας αποτελείται από τα εξής μέλη: 

-‘Αγα Παρασκευή 

- Κρητικού Μαριτίνα 

- Λιγκέρσα Νικόλα 

- Μπακογεώργου Εύη 

- Μπαρούτσου Μαρία 

- Μοιρογιάννη Κική 

- Ρεντούλη Κατερίνα 

- Συμεωνίδου Αγγελική  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρκίνος του οισοφάγου (τοπική εμφάνιση καρκίνου – μια 

από τις πιο καταστρεπτικές συνέπειες του καπνίσματος) 

Καρκίνος ουροδόχου κύστης (50% των ασθενών με καρκίνο 

της ουροδόχου κύστης, είναι ή ήταν καπνιστές!) 

Καρδιακές παθήσεις (άλλη μια από τις πιο επικίνδυνες συνέ-

πειες του καπνίσματος) 

Μείωση της καλής χοληστερίνης με συνέπεια να αυξάνεται ο 

κίνδυνος αρτηριοσκλήρυνσης. 

Εμφύσημα 

Εσφαλμένη είναι η άποψη που έχουν υιοθετήσει οι νέοι ότι το 

κάπνισμα αποτελεί μια λύση για τις ανησυχίες, τα άγχη και γενι-

κότερα τα προβλήματα που τους απασχολούν. Αυτή η άποψη εί-

ναι αποτέλεσμα της αρνητικής επιρροής που ασκούν τα ΜΜΕ μέ-

σω των προτύπων που προβάλλουν και οι συνομήλικοι.  

Η διακοπή του καπνίσματος πρέπει να είναι καθαρά προσωπική 

επιλογή. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός 

ότι όλοι ανεξαιρέτως, καπνιστές και μη, οφείλουν να γνωρίζουν 

τις υπαρκτές συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία, προκειμέ-

νου να λάβουν υπεύθυνα τη σχετική απόφαση, αν θα καπνίζουν ή 

όχι. 
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Η στήλη της γιαγιάς  

 

Ποντιακά τσουρέκια 

 
Υλικά: 

για το προζύμι: 

- 340 γραμ. νερό 

- 340 γραμ. αλεύρι 

- 20 γραμ. μαγιά 

- λίγη ζάχαρη 

για τη ζύμη: 

- 670 γραμ. αλεύρι 

- 100 γραμ. ζάχαρη 

- 180 γραμ. βούτυρο 

- 6 γραμ. αλάτι 

- 4 αυγά 

- λίγες σταφίδες 

για τη γέμιση: 

- 1 μπολάκι καρύδια 

- 1 μπολάκι σουσάμι άσπρο 

- 1 μπολάκι σουσάμι μαύρο 

- 1-2 κουτ. σούπας κανέλα 

- λίγη μαστίχα 

- λίγη ζάχαρη 

- 2 κουταλάκια μαχλέπι 

 

Διαδικασία: 

Πρώτα ετοιμάζουμε το προζύμι. Σε μια λεκάνη βάζουμε χλιαρό νερό και 

διαλύουμε τη μαγιά. Για να λιώσει η μαγιά πιο γρήγορα, βάζουμε λίγη 

ζάχαρη. Με το χέρι σιγά-σιγά βάζουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε. Μό-

λις αποκτήσει μαλακή και ενιαία ύφη, το σκεπάζουμε με μια πετσέτα και 

το αφήνουμε στην άκρη να φουσκώσει. Στη συνέχεια, ετοιμάζουμε τη γέ-

μιση. Σε ένα τηγάνι, ανάβουμε τα αρώματα από το σουσάμι, δηλαδή ανα-

κατεύουμε το άσπρο σουσάμι με μια ξύλινη κουτάλα, πάνω στη φωτιά. Η 

διαδικασία αυτή κρατά 5 λεπτά και τα σουσάμια χοροπηδάνε στη διάρ-

κειά της. Μετά το πεντάλεπτο αλέθουμε τα σουσάμια στο multi. Ακολου-

θούμε την ίδια διαδικασία και με το μαύρο σουσάμι. Έπειτα σε ένα μεγά-

λο μπολ βάζουμε τα αλεσμένα σουσάμια, λίγη ζάχαρη, 2 κουταλάκια μα-

χλέπι και 1-2 κουταλιές της σούπας κανέλα, καρύδια, μαστίχα και τα ανα-

κατεύουμε. Η γέμιση είναι έτοιμη. Μόλις διπλασιαστεί σε όγκο το προζύ-

μι φτιάχνουμε τη ζύμη. Ανακατεύουμε το προζύμι με τα αυγά, τη ζάχαρη, 

το αλάτι και το υπόλοιπο αλεύρι. Ζυμώνουμε είτε στο μίξερ είτε με το χέ-

ρι. Το βούτυρο, το βάζουμε στο τέλος, επειδή παίρνει καλύτερο άρωμα το 

ζυμάρι. Όταν είναι έτοιμη η ζύμη, την αφήνουμε να «ξεκουραστεί» για 20 

λεπτά. Χωρίζουμε το ζυμάρι σε 3 κομμάτια, για να πλάσουμε παραλλαγές. 

 

Για το ποντιακό τσουρέκι: 

Ανοίγουμε τη ζύμη με ένα χοντρό πλάστη, βάζουμε σε μια πλευρά της τη 

γέμιση και τυλίγουμε τη ζύμη. Για να κλείσει, την κολλάμε με αυγό ή με 

λίγο νερό. Άμα κολλήσει, τη στρίβουμε σαν σαλιγκάρι, το οποίο περνάμε 

με αυγό, για να ροδοκοκκινίσει, το πασπαλίζουμε με καρύδια και ζάχαρη 

και το ψήνουμε για 25 λεπτά περίπου στους 180˚C. 

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

Επιμέλεια: Βασιλική Γιαννακοπούλου 

 

Βαφή αυγών (Ποντίων) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Την Μεγάλη Πέμπτη οι νοικοκυρές έφτιαχναν τσουρέκια και 

έβαφαν αυγά. Τα αυγά τα έβαφαν με κρεμμυδόφυλλα. 

Έπαιρναν φλούδες από κρεμμύδια και τούλι από τις μπομπονιέ-

ρες και το έκοβαν έτσι ώστε να μπορούν να δέσουν τα αυγά. 

Έπειτα κάλυπταν το αυγό με κρεμμυδόφυλλα και το έβαζαν να 

βράσει για δέκα λεπτά σε ξίδι και νερό. Μετά τη βράση, 

έβγαζαν την κλωστή που τα είχαν δέσει και έτσι σχηματιζόταν 

πάνω στα αυγά διάφορα σχέδια και αποχρώσεις. Ύστερα τα 

σκούπιζαν και τα άλειφαν με λάδι. 

 

 

 

Ταφικό έθιμο: 

Στον Πόντο την Κυριακή του Θωμά, όπως επίσης και την ημέρα 

του Αγίου Πνεύματος, με συμμετοχή όλων των κατοίκων των 

οικισμών και των πόλεων επισκέπτονταν τα μνήματα όπου πολ-

λές φορές έπαιζαν και λύρα, τραγουδούσαν, έτρωγαν και 

έπιναν, δηλαδή ήταν μια μέρα χαράς, αντάλλασαν ευχές και με 

αφορμή το Πάσχα, αλλά και γενικότερα. Πιστεύουν εξάλλου οι 

Πόντιοι ότι με το αναφέρεις ένα νεκρό είναι σα να τον ζωντα-

νεύεις. Έτσι λοιπόν είναι μία προσπάθεια να ξαναζήσεις με ένα 

δικό σου άνθρωπο. 
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Νέοι και περιβάλλον 

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 

Επιμέλεια: Κατερίνα Πλόχωρου, Βασιλική Μηλιώνη, Μιχαέλα 

Παπαγεωργίου 

Πετρέλαιο γνωστό και ως μαύρος χρυσός! Σχηματίστηκε πριν από εκατομ-

μύρια χρόνια από μικροοργανισμούς που καταπλακώθηκαν στο υπέδαφος. 

Η ιστορία αρχίζει από τη πρώτη μέρα χρησιμοποίησης πετρελαίου  ως πηγή 

ενέργειας. Η πρώτη εξόρυξη του λαμβάνει χώρα το 1859 στη Βόρεια Αμερι-

κή αλλά εκείνη την εποχή η χρήση του ήτανε φοβερά περιορισμένη, μέχρι 

την ανακάλυψη της μηχανής εσωτερικής καύσης. Η ανακάλυψη των κοιτα-

σμάτων πετρελαίου οδήγησε τον τεχνικό κόσμο του 20ου αιώνα στην ανά-

γκη εφεύρεσης συστημάτων ικανών να αξιοποιήσουν το καινούργιο καύσι-

μο. Αρχικά ο Γάλλος μηχανικός Etienne Lenoir και στη συνέχεια ο Γερμανός 

Nicolaus August Otto κατασκευάζουν τις πρώτες μηχανές εσωτερικής καύ-

σης. 

  
Το 1885 ο Γερμανός μηχανικός Karl Benz προσαρμόζει τη μηχανή του Otto 

σε αμάξωμα, τοποθετεί τρεις τροχούς και δημιουργεί το πρώτο αυτοκινού-

μενο όχημα. Τον επόμενο χρόνο ο Γερμανός μηχανικός Daimler κατασκευά-

ζει το πρώτο τετράτροχο αυτοκίνητο με μηχανή εσωτερικής καύσης. 

Διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι το πετρέλαιο χρησιμο-

ποιήθηκε σε διάφορες εφαρμογές από τα αρχαία χρόνια. Η άσφαλτος χρη-

σιμοποιήθηκε ως οικοδομικό υλικό για κτίρια και στεγανωτικό σε πλοία 

στην αρχαία Βαβυλώνα. Η πίσσα χρησιμοποιήθηκε σε έργα οδοποιίας στη 

Βαγδάτη του 8ου αιώνα. Και φυσικά, κατά τα Βυζαντινά χρόνια, χρησιμο-

ποιήθηκε το υγρό πυρ ως πολεμικό όπλο. Αν και η σύνθεση του δεν είναι 

γνωστή, εικάζεται ότι περιείχε κάποιας μορφής πετρελαϊκού προϊόντος.

 
 Μέχρι και σήμερα όμως το πετρέλαιο αποτελεί βασική πηγή ενέργειας για 

τον κόσμο. Η σημασία της χρήσης του είναι πολύ μεγάλη καθώς καταλαμ-

βάνει μεγάλο μέρος της καθημερινότητας μας. Χρησιμοποιείται συνήθως 

για την παραγωγή καυσίμων για μηχανές εσωτερικής  καύσης και είναι και 

η πρώτη ύλη για πολλά χημικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των δια-

λυτών, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, καθώς και στα συνθετικά 

προϊόντα όπως των πλαστικών και των απορρυπαντικών ακόμη και ορισμέ-

νων εκρηκτικών υλών. Ακόμη το πετρέλαιο χρησιμοποιείται για  θέρμανση 

και κίνηση και έτσι δικαιολογείται η αύξηση της κατανάλωσης του, όταν τα 

υπόλοιπα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων και των βενζινών, παρουσιά-

ζουν μείωση. 

 

Η παγκόσμια κοινότητα όμως αγωνιά αφού τα τελευταία χρόνια η αύξηση 

της τιμής του πετρελαίου σε σχέση με την οικονομική κρίση που επικρατεί 

στη χώρα μας όλο και περισσότεροι πολίτες αδυνατούν να εφοδιαστούν με 

πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους σε 

άλλες πηγές ενέργειας. Αυτό που μας φοβίζει είναι πόσο ακόμα θα έχουμε 

πετρέλαιο; Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων αφού η 

εκτίμηση των πετρελαϊκών αποθεμάτων είναι ακόμα μια σχετικά ανακριβής 

επιστήμη! Το σίγουρο είναι, και αυτό που προκαλεί την κρίση στην αγορά, 

ότι οι όλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες έχουν περάσει το μέγιστο της παρα-

γωγής τους. 

Μπορεί να βρεθούν νέα αποθέματα, μπορεί να βελτιωθεί η από-

δοση των μεθόδων εξόρυξης αλλά αν η παραγωγή δεν μπορεί να 

καλύψει τη ζήτηση στις τωρινές συνθήκες, το πιθανότερο είναι 

ότι δεν θα μπορεί και στο μέλλον. Η ζήτηση πετρελαίου αυξάνει 

όσο αυξάνει ο παγκόσμιος πληθυσμός και βελτιώνονται οι συν-

θήκες ζωής στις αναπτυσσόμενες χώρες.     

 
Τα καλά νέα είναι, μόνο, πως όσες φορές έχει γίνει αντίστοιχη 

πρόβλεψη για εξάντληση των αποθεμάτων, οι ειδικοί έχουν πέ-

σει έξω. Ας ελπίσουμε λοιπόν όλοι να μη χαθεί αυτό το καύσιμο 

που μας έχει προσφέρει τόσα πολλά κάνοντας τη ζωή μας καλύ-

τερη και πιο εύκολη τα τελευταία χρόνια! 

 

Μηχανικός 

Πολυτεχνικές σχολές στην Ελλάδα 

Επιμέλεια: Γιώργος Χορταριάς 

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Σχολή Χημικών Μηχανικών 

Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών 

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών 

 

Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης 

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Σχολή Χημικών Μηχανικών 

Σχολή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 

 

Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών 

Πολιτικών Μηχανικών 

Χημικών Μηχανικών 

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 

Νέοι και επάγγελµα 
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Γιατί μηχανικός 

Επιμέλεια: Νικολέττα Παπαγεωργίου 

 

Βρισκόμαστε σε απόσταση αναπνοής από τις πανελλαδικές εξετάσεις 

και οι μαθητές της Γ λυκείου έχουν, σχεδόν, κατασταλάξει για το ποιες 

σχολές θα δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους. Πολλοί είναι αυτοί που 

θα δηλώσουν για ακόμη μια φορά σχολές του Πολυτεχνείου, δυστυχώς 

όμως, λίγοι θα είναι αυτοί που θα καταφέρουν να εισαχθούν στις υψη-

λόβαθμες σχολές του, όπως είναι αυτές των Ηλεκτρολόγων Μηχανολό-

γων και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανι-

κών, Ναυπηγών Μηχανικών κτλ. 

Ωστόσο στις ημέρες μας που τα ποσοστά ανεργίας έχουν ανεβεί στα 

ύψη,  ειδικά στους νέους έως 25 ετών (60% από επίσημες πηγές), θα 

πρέπει ο μαθητής να σκεφτεί πολύ σοβαρά αν θα έχει μέλλον στο επάγ-

γελμα που θα επιλέξει να ακολουθήσει. 

Αν επιλέξει, για παράδειγμα, να σπουδάσει Πολιτικός Μηχανικός ή Αρ-

χιτέκτονας, είναι σίγουρο ότι θα δυσκολευτεί πολύ να βρει συναφή ερ-

γασία στην Ελλάδα  αφού το μεγαλύτερο πλήγμα από την οικονομική 

κρίση την έχει υποστεί η οικοδομή. Επίσης οι Χημικοί Μηχανικοί και οι 

Ναυπηγοί έχουν παρόμοιο πρόβλημα αφού πολλές φαρμακοβιομηχανί-

ες και ναυπηγεία κλείνουν αντίστοιχα λόγω της κρίσης στους κλάδους 

τους. 

Αντίθετα η σχολή των Μηχανολόγων Μηχανικών υπόσχεται πολλά α-

φού δίνει τη δυνατότητα για πολλές επαγγελματικές προοπτικές σε πολ-

λά επίπεδα με διαφορετικές ροές. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εισα-

χθεί κάποιος στη σχολή αυτή είναι να έχει πολύ καλές γνώσεις στα μα-

θηματικά και τη φυσική, μαθήματα που θα χρειαστεί και μέσα στη σχο-

λή. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του για να μπορέσει να αντεπε-

ξέλθει στις απαιτήσεις της εργασίας του, θα πρέπει να δείχνει μεγάλη 

υπευθυνότητα για το έργο που μελετά και υπογράφει, να διαθέτει ε-

φευρετικότητα για να δίνει λύσεις και ικανότητα συνεργασίας με τους 

άλλους μηχανικούς και εργαζόμενους στο τεχνικό έργο που έχει αναλά-

βει.  Άλλα προσόντα που θα πρέπει να έχει ο Μηχανολόγος είναι η με-

θοδικότητα, διορατικότητα, διοικητική ικανότητα, συνέπεια, πρακτική 

σκέψη και πάνω από όλα δυναμισμό. 

Οι Μηχανολόγοι μηχανικοί μπορούν να εργαστούν: 

Σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις μηχανολογικών και η-

λεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υλικού, ως κατασκευαστές μηχανο-

λόγοι μηχανικοί. 

Σε τεχνικά γραφεία μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών μελετών. 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες (ιδρύοντας τεχνικό γραφείο, α-

φού λάβουν από τη Γραμματεία Δημοσίων Έργων μελετητικό 

πτυχίο). 

Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις (διυλιστήρια, χημικές, τροφί-

μων, μετάλλων κ.ά.), ως μηχανικοί παραγωγής με στόχο τη 

βελτιστοποίηση των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής και διοί-

κησης. 

Σε δημόσιους (π.χ. νομαρχίες, περιφέρειες, υπουργεία) και ιδι-

ωτικούς οργανισμούς ή φορείς, ως μηχανολόγοι μέσων μετα-

φορών. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 

Μηχανικών της Πάτρας μπορούν να εργαστούν ως συντηρητές, 

επισκευαστές αεροσκαφών στην Ελληνική Αεροπορική Βιομη-

χανία (ΕΑΒ), την Ολυμπιακή Αεροπορία και το στρατιωτικό 

Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ) και άλλες ιδιωτικές αε-

ροπορικές εταιρείες ή ως κατασκευαστές ηλεκτρονικών συ-

σκευών και εξοπλισμού αεροσκαφών σε εργοστάσια (ΕΒΟ) και 

ιδιωτικές εταιρείες. 

 

Οι διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, έχουν δικαίωμα 

υπογραφής εκπόνησης μελέτης, επίβλεψης, εκτέλεσης και λει-

τουργίας, καθώς και πραγματογνωμοσύνης και εκτίμησης 

όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων που διακρίνονται 

στις παρακάτω κατηγορίες: 

Εγκαταστάσεις βιομηχανίας μετάλλων και προϊόντων αυτών,  

εγκαταστάσεις εκκαμίνευσης και κατεργασίας μετάλλων, χυτή 

ρια, εγκαταστάσεις ελάσεως, μηχανοποιεία, λεβητοποιεία, ε- 

γκαταστάσεις κατασκευής μεταλλικών αντικειμένων κλπ. 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πρώτων ή ημικατέργαστων υλών,  

καθώς και φορτοεκφόρτωσής τους και μεταφορών, πλην των 

εγκαταστάσεων μεταφοράς και επεξεργασίας στα μεταλλεία  

και λατομεία.  

Εγκαταστάσεις εκρηκτικών υλών και επεξεργασίας καυσίμων  

Εγκαταστάσεις καμίνων ή κλιβάνων με τις συναφείς συσκευές  

τους. 

Εγκαταστάσεις υγιεινής  

Εγκαταστάσεις εξόρυξης, μεταφοράς και επεξεργασίας μεταλ- 

λευμάτων στα μεταλλεία και τα λατομεία. 

 

Ο Μηχανολόγος Μηχανικός έχει τη δυνατότητα στην Ελλάδα 

να συνεχίσει τις σπουδές του για μεταπτυχιακό διότι η Σχολή 

Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ συμμετέχει στα εξής Διατμη-

ματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

     Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου  

     Βιοϊατρική Τεχνολογία  

     Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)  

     Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών  

     Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες  

     Εφαρμοσμένη Μηχανική  

     Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις  

     Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη  

     Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας  

     Περιβάλλον και Ανάπτυξη  

     Συστήματα Αυτοματισμού  

     Υπολογιστική Μηχανική  

     Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές 

 

Οι μισθοί τους είναι κάτι παραπάνω από καλοί και το επάγγελ-

μά τους έχει κοινωνικό κύρος ανάλογο με αυτό  των δικηγόρων 

και ιατρών στην ελληνική κοινωνία. 

 

Κλείνοντας, πιστεύω ότι η σχολή των Μηχανολόγων Μηχανι-

κών είναι πολύ ενδιαφέρουσα, έχει άμεση επαγγελματική απο-

κατάσταση, υψηλές αμοιβές και θα τη συνιστούσα τόσο σε 

άνδρες όσο και σε γυναίκες. 

 

 

Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

 

Πολυτεχνείο Κρήτης 

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) 

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜηχΟΠ) 
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