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Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ, Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ,   

  

ρσμαμςιόμαρςε και πάλι ρε ασςέπ ςιπ ρελίδεπ ...ρσμαμςιόμαρςε και πάλι ρε ασςέπ ςιπ ρελίδεπ ...  

  

Η ετημεοίδα Η ετημεοίδα Στη Διαπασών Στη Διαπασών νεκίμηρε δσμαμικά και τέςξπ μα ξογα-νεκίμηρε δσμαμικά και τέςξπ μα ξογα-

μώμεςαι ήδη από ςξ Σεπςέμβοιξ και καςατέοαμε μα βγάλξσμε ςξ ποώςξ μώμεςαι ήδη από ςξ Σεπςέμβοιξ και καςατέοαμε μα βγάλξσμε ςξ ποώςξ 

μαπ τύλλξ για ασςήμ ςη ρυξλική υοξμιά.μαπ τύλλξ για ασςήμ ςη ρυξλική υοξμιά.  

  

Η ρσμςακςική ξμάδα αμαμεώμεςαι με ςημ έλεσρη ςωμ μέωμ μαπ μα-Η ρσμςακςική ξμάδα αμαμεώμεςαι με ςημ έλεσρη ςωμ μέωμ μαπ μα-

θηςώμ και εσελπιρςξύμε όςι θα απξςελέρει και τέςξπ θηςώμ και εσελπιρςξύμε όςι θα απξςελέρει και τέςξπ ––όπωπ και ςα ποξ-όπωπ και ςα ποξ-

ηηγγξξύύμμεεμμαα  υυοοόόμμιιαα––  ςςξξ  δδίίαασσλλξξ  εεππιικκξξιιμμωωμμίίααππ  μμααππ..  

  

Καςά ςξ ρυξλικό έςξπ 2016Καςά ςξ ρυξλικό έςξπ 2016--2017 κσκλξτόοηραμ ςέρρεοα ςεύυη, με 2017 κσκλξτόοηραμ ςέρρεοα ςεύυη, με 

ςα έρξδα ςωμ ξπξίωμ αγξοάρςηκαμ για ςιπ λειςξσογικέπ αμάγκεπ ςξσ ςα έρξδα ςωμ ξπξίωμ αγξοάρςηκαμ για ςιπ λειςξσογικέπ αμάγκεπ ςξσ 

ρυξλείξσ μξσρικά όογαμα (έμα ακξομςεόμ, έμα καυόμ, έμα μαμςξλίμξ, ρυξλείξσ μξσρικά όογαμα (έμα ακξομςεόμ, έμα καυόμ, έμα μαμςξλίμξ, 

έμα μςαξύλι, έμα μεςαλλότωμξ και μια ρειοά μικοξτώμωμ). Με ςη δική έμα μςαξύλι, έμα μεςαλλότωμξ και μια ρειοά μικοξτώμωμ). Με ςη δική 

ραπ ρςήοινη, πάμςα, αιριξδξνξύμε όςι και εμείπ με ςη ρειοά μαπ θα ρςη-ραπ ρςήοινη, πάμςα, αιριξδξνξύμε όςι και εμείπ με ςη ρειοά μαπ θα ρςη-

οίνξσμε ςξ ρυξλείξ μαπ. οίνξσμε ςξ ρυξλείξ μαπ.   

  

Καλή αμάγμωρη λξιπόμ!Καλή αμάγμωρη λξιπόμ!  

  

  

Η συντακτική ομάδαΗ συντακτική ομάδα  
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       Σελίδα 3 Σηη Διαπαζών 

Ο Tom 
Petty ιταν 
ζνασ Αμερικα-
νόσ μουςικόσ, 
τραγουδιςτισ  
και τραγουδο-
ποιόσ τθσ ροκ 
μουςικισ. Γεν-
νικθκε ςτισ 
20 Οκτωβρίου 
1950 ςτθ 
Φλόριντα των 
ΘΡΑ. Ζδειξε 
το ενδιαφζ-
ρον του και το 
ταλζντο του 
για τθ μουςι-
κι από μι-
κρόσ. O Tom 
Petty αντιμε-
τϊπιηε μια 
δφςκολθ ςχζ-
ςθ με τον πα-
τζρα του, που 
τον ζδερνε και 
του μιλοφςε 
άςχθμα, γιατί 
δεν μποροφςε 
να δεχτεί ότι ο 
γιοσ του ιταν ζνα ιρεμο αγόρι που του άρεςαν 
οι τζχνεσ. 

Στθν θλικία των δζκα ετϊν ςυνάντθςε τον 
Elvis Presley ςτα γυρίςματα μιασ ταινίασ ςε κο-
ντινι πόλθ. Μαγεφτθκε από το βαςιλιά του 
rock and roll και ζγινε καυμαςτισ του. Λίγα 
χρόνια αργότερα είδε τουσ Beatles ςε ζνα τθ-
λεοπτικό ςόου. Ιταν θ εποχι που όλοι ικελαν 
να φτιάξουν ςυγκροτιματα και να τουσ μοιά-
ςουν. Ζτςι, ςτα δεκαεφτά, ζφτιαξε το πρϊτο 
του ςυγκρότθμα και προςπάκθςε να γίνει γνω-
ςτόσ χωρίσ, όμωσ, να τα καταφζρει. Ζκανε μα-
κιματα κικάρασ και όταν ενθλικιϊκθκε ζφυγε 
για το Los Angeles και ζφτιαξε τουσ MUD-
CRUTCH. Το πρϊτο τουσ, όμωσ, τραγοφδι δεν 
ζγινε επιτυχία και διαλυκικαν. 
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     Ζνα από τα μζ-
λθ του γκρουπ τον 
ζπειςε να μθν χά-
νει το κάρροσ του 
και να φτιάξουν 
ζνα νζο ςυγκρότθ-
μα. Ζτςι, λοιπόν, 
δ θ μ ι ο φ ρ γ θ ς α ν 
τουσ HEART-
BREAKERS και το 
πρϊτο τουσ τρα-
γοφδι κυκλοφόρθ-
ςε το 1977 και 
ζγινε επιτυχία. Λί-
γο αργότερα κυ-
κλοφόρθςε το 
πρϊτο τουσ 
άλμπουμ και ο 
Tom Petty με τουσ 
Καρδιοκατακτθτζσ 
άρχιςαν να ςκαρ-
φαλϊνουν για τθν 
κορυφι. Ακολοφ-
κθςαν μια ςειρά 
από πολφ πετυχθ-
μζνουσ δίςκουσ, 
αλλά και ςυναυλί-
εσ. 
     Το 1988 ο Petty 

ςυμμετείχε ςτο ςυγκρότθμα των Traveling 
Wilburys μαηί με τουσ George Harrison, Bob Dy-
lan, Roy Orbison και Jeff Lean, με τουσ οποίουσ 
ζκανε και άλλεσ επιτυχίεσ. Ακολοφκθςε επίςθσ 
και ςόλο καριζρα και το 1991 ξαναςχθμάτιςε 
τουσ HARTBRAKERS και ζγραψε καινοφριεσ επι-
τυχίεσ, όπωσ το Learning To Fly και το Into The 
Great Wide Open. Επίςθσ, ζκανε αρκετά sound-
tracks για ταινίεσ. Σε ταινίεσ εμφανίςτθκε και ςε 
μικροφσ ρόλουσ ωσ θκοποιόσ. 

Ρζκανε τον Οκτϊβριο του 2017 ςε θλικία 66 

ετϊν από καρδιακι προςβολι. Μασ άφθςε πίςω 

τα τραγοφδια του, που μζνουν πάντα μοντζρνα. 

 
 

Γεράςιμοσ Μαρκισ, Β΄ Γυμναςίου 

 

Tom Petty 
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Σε μια εποχι που θ δυςοςμία που αναδφει θ καπιταλι-
ςτικι κοινωνία είναι αβάςταχτθ, τα ναρκωτικά αξιοποιοφ-
νται από τθν αςτικι τάξθ ολόπλευρα για τθ χειραγϊγθςθ 
τθσ νεολαίασ. Αποτελοφν ζνα ιςχυρότατο όπλο ςτα πλαίςια 
τθσ ιδεολογικισ και πολιτικισ τθσ κυριαρχίασ, προκειμζνου 
να επθρεάηει τθ διαμόρφωςθ των νεανικϊν ςυνειδιςεων. 
Στόχοσ είναι θ διάδοςθ μζςα ςτουσ νζουσ ενόσ γενικότερου 
τρόπου ηωισ, που αφοπλίηει τα νεανικά όνειρα, αμβλφνει 
ςυνειδιςεισ, περικωριοποιεί τμιματα νζων. Σε αυτά τα 
πλαίςια, τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερθ ζνταςθ, οι εκ-
πρόςωποι αυτισ τθσ τάξθσ ζχουν επιδοκεί ςε μια άνευ προ-
θγουμζνου εκςτρατεία, που 
ςτοχεφει να δθμιουργιςει μα-
ηικι κοινωνικι ανοχι απζναντι 
ςτο φαινόμενο των ναρκωτι-
κϊν.  

Αν και τα ναρκωτικά αποτε-
λοφν πολφ ςοβαρό εχκρό τθσ 
ςωματικισ, ψυχικισ και κοινω-
νικισ υγείασ του ανκρϊπου, 
είναι αρκετά μεγάλοσ ο αρικ-
μόσ των νζων που κάνουν χρι-
ςθ. Ο αρικμόσ αυτόσ τα τελευ-
ταία χρόνια μεγαλϊνει με ζντονουσ ρυκμοφσ. Ραρά το γε-
γονόσ ότι αυξάνει κατακόρυφα ο αρικμόσ των κανάτων, τθν 
τελευταία πενταετία ΔΛΡΛΑΣΛΑΣΤΘΚΕ θ χριςθ ςτισ νεαρζσ 
θλικίεσ και ΤΛΡΛΑΣΛΑΣΤΘΚΕ ςτο ίδιο διάςτθμα θ χριςθ 
κάνναβθσ. Το πρόβλθμα τθσ χριςθσ ναρκωτικϊν δεν είναι θ 
χριςθ απλά μιασ χθμικισ ουςίασ. Είναι το «γιατί» τθσ χρι-
ςθσ, το τι ςυμβολίηει θ χριςθ. 

Πςοι κάνουν χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν, προςπακοφν με 
αυτά να καλφψουν τα εςωτερικά τουσ κενά. Καταφεφγουν 
ςε αυτά, γιατί κζλουν, όπωσ λζνε ςτθ δικι τουσ γλϊςςα, 
«να τθν ακοφςουν». Δθλαδι, να ξεφφγουν από τθν πραγμα-
τικότθτα ι να ζρκουν ςε κατάςταςθ ευφορίασ με τθ χριςθ 
τθσ ουςίασ ι να βρουν ψευδαίςκθςθ επικοινωνίασ με τθν 
παρζα. Ρροςπακοφν, δθλαδι, να καταςκευάςουν ςυνκι-
κεσ, οι οποίεσ δεν υπάρχουν κάτω από φυςιολογικζσ κατα-
ςτάςεισ: θ πραγματικότθτα είναι ςκλθρι, δεν αφινει περι-
κϊρια ευφορίασ, ςτθν παρζα δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
επικοινωνίασ, κακϊσ τα μζλθ τθσ δεν μοιράηονται κοινζσ 
ςκζψεισ, αξίεσ, ιδανικά. Χρθςιμοποιείται, λοιπόν, θ ουςία 
ωσ μζςον φυγισ τόςο από τα προςωπικά, όςο και από τα 
γενικότερα αδιζξοδα που ζχει ο κακζνασ, αλλά και ωσ μζ-
ςον κάλυψθσ εςωτερικϊν αναγκϊν. Χρθςιμοποιείται από 
κάποιον, δθλαδι, θ ουςία, ςε τελικι ανάλυςθ, ωσ μζςον 
φυγισ από τον ίδιο τον εαυτό του. Πςοι κάνουν χριςθ επι-
διϊκουν ςε μια τεχνθτι πραγματικότθτα να βρουν ό,τι θ 
κακθμερινότθτα τουσ ςτερεί: ζναν κοινωνικό ρόλο, ταυτό-
τθτα, ανακοφφιςθ από τα προβλιματα, επικοινωνία, ψευ-
δαιςκιςεισ επιτυχίασ, ψευδαίςκθςθ ευτυχίασ. 

Φυςικά, τα κοινωνικά αδιζξοδα που δθμιουργεί το ςφ-
ςτθμα είναι μεν αναγκαία ςυνκικθ, δεν είναι όμωσ από 
μόνα τουσ αναγκαία και ικανι ςυνκικθ. Το απάνκρωπο 
εκμεταλλευτικό ςφςτθμα ςτο οποίο ηοφμε, δθμιουργεί προ-
βλιματα ςτθ ηωι μασ. Και κάνει ό,τι μπορεί για να μετατρα- 

 

Ζωή ολόκληρη! Όχι με δόσεις... 

ποφν αυτά ςε προβλιματα του κακενόσ, όχι με το ςφςτθ-
μα, αλλά με τον εαυτό του. Ζτςι, θ «αναγκαία ςυνκικθ» 
γίνεται ικανι. Το πρόβλθμα που αποκτά πλζον κάποιοσ με 
τον εαυτό του εκφράηεται με πολλοφσ τρόπουσ και ζνασ 
από τουσ πιο βαςικοφσ είναι θ κζλθςθ για φυγι. Θ πιο α-
κραία μορφι φυγισ είναι θ τοξικοεξάρτθςθ. 

Ρολλι κουβζντα γίνεται, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, 
πάνω ςτθ ςχζςθ χριςθσ-εξάρτθςθσ. Κάποιοι -όχι τυχαία- 
προςπακοφν να αποδϊςουν τθ διαφοροποίθςθ τθσ ςχζςθσ 
χριςθσ-εξάρτθςθσ, ςτισ χθμικζσ-βιολογικζσ-φαρμακευτικζσ 
διαφορζσ των διάφορων ουςιϊν και ςτθ βάςθ αυτι να 

μιλιςουν για διαχωριςμό των 
ναρκωτικϊν ςε «ςκλθρά» και 
«μαλακά». Λςχυρίηονται οι κια-
ςϊτεσ του διαχωριςμοφ ανά-
μεςα ςε λεγόμενα ςκλθρά και 
μαλακά ναρκωτικά ότι το χαςίσ 
και τα άλλα «μαλακά» ναρκω-
τικά δεν δθμιουργοφν εξάρτθ-
ςθ. Επίςθσ, ιςχυρίηονται ότι 
ζχουν διαφορετικζσ φαρμακο-
λογικζσ ιδιότθτεσ. Θ αλικεια 
είναι ότι το χαςίσ ζχει ζντονθ 

ψυχολογικι δράςθ και γι’ αυτό άλλωςτε και χρθςιμοποιεί-
ται. Ραράλλθλα, δθμιουργεί πολλά και ςοβαρά οργανικά 
και ψυχολογικά προβλιματα. Επιπλζον, είναι δυνατόν θ 
υπερβολικι χριςθ να προκαλζςει και ψυχοπακολογικζσ 
αντιδράςεισ (ψυχωτικοφ τφπου κ.ά.). Πςον αφορά τισ φαρ-
μακολογικζσ ιδιότθτεσ, όλεσ οι ουςίεσ διαχωρίηονται ςε 
φαρμακολογικό και χθμικό επίπεδο. Οπωςδιποτε άλλθ 
είναι θ χθμικι ςφςταςθ τθσ θρωίνθσ, για παράδειγμα, και 
άλλθ του χαςίσ. Πμωσ ωσ προσ τα αίτια που οδθγοφν ςτθ 
χριςθ τουσ και από εκεί και πζρα ςτο κοινωνικό φαινόμενο 
τθσ εξάρτθςθσ, ο διαχωριςμόσ είναι ανοφςιοσ. Γι’ αυτόν 
ακριβϊσ το λόγο ςχεδόν πάντα θ χριςθ των ναρκωτικϊν 
ξεκινά από τα «μαλακά» για να περάςει εφκολα ςτα 
«ςκλθρά». Το γεγονόσ είναι ότι, επειδι ακριβϊσ ακόμα και 
τα «μαλακά» δρουν ζντονα ςτον ψυχικό κόςμο του ανκρϊ-
που, θ ςφνδεςι του μ’ αυτά είναι ζντονθ και θ εξάρτθςθ 
απ’ αυτά ευκολότερθ. Στθ χριςθ και ςτθν εξάρτθςθ κφριο 
λόγο δεν παίηει θ φαρμακολογικι και χθμικι πλευρά των 
ναρκωτικϊν, αλλά θ κοινωνικι και ψυχολογικι διάςταςθ 
του φαινομζνου. Είναι γνωςτό ότι τζτοιοσ διαχωριςμόσ δεν 
υφίςταται ςτθν πραγματικι ηωι. Τα λεγόμενα «μαλακά» 
αποτελοφν είτε προκάλαμο για τα «ςκλθρά», είτε λαμβά-
νονται παράλλθλα και ςχεδόν πάντα μαηί με τα «ςκλθ-
ρά» (πολυτοξικομανία). Τζτοιοι διαχωριςμοί είναι και αβά-
ςιμοι και εξόχωσ επικίνδυνοι. 

Γιατί επιμζνουν κάποιοι ς’ αυτοφσ; Γιατί δεν δείχνουν 
ςτθ νεολαία το δρόμο προσ τθ μόνθ ικανι διζξοδο για να 
μασ απαλλάξει από τθν -πράγματι- δυςβάςταχτθ κακθμερι-
νότθτα, που δεν είναι άλλθ απ’ τθν οργανωμζνθ πάλθ για 
ζνα καλφτερο αφριο; Γι’ αυτό, λοιπόν, ςφνκθμά μασ πρζπει 

να είναι: Οφτε ςκλθρά, οφτε μαλακά! ΟΧΙ ςε ΟΛΑ τα 
ναρκωτικά! 

 

Μιχάλθσ Μπάκοσ, Β΄Λυκείου 
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Ο Αυτιςμόσ, μαηί με το ςφνδρομο Άςπεργκερ και τθ Διά-
χυτθ Αναπτυξιακι Διαταραχι ανικουν ςτισ Διαταραχζσ 
Αυτιςτικοφ Φάςματοσ (Δ.Α.Φ.). Τα άτομα με ΔΑΦ παρου-
ςιάηουν διαφορετικοφ βακμοφ δυςκολίεσ ςτθν επικοινωνί-
α, τθν κοινωνικι ςυνδιαλλαγι και τθ ςυμπεριφορά. 

Σφμφωνα με τισ τελευταίεσ Διεκνείσ ζρευνεσ το ποςοςτό 
των ατόμων που διαγιγνϊςκονται με Διαταραχζσ Αυτιςτι-
κοφ Φάςματοσ είναι 1%, με αναλογία 4 ζωσ 5 φορζσ πιο 
ςυχνά να εμφανίηεται ςε αγόρια παρά ςε κορίτςια. Συνι-
κωσ θ διάγνωςθ γίνεται μετά τα πρϊτα δφο ζτθ του παι-
διοφ. Τότε φαίνεται πιο ζντονο το κομμάτι των ελλειμμά-
των ςε ό,τι αφορά ςτθν επικοινωνία, ςτθν αλλθλεπίδραςθ 
με τουσ ςυνομθλίκουσ του και με τουσ 
γονείσ του, ςτο παιχνίδι του. 

Θ αιτία του αυτιςμοφ εξακολουκεί 
να παραμζνει άγνωςτθ. Κάποιεσ 
ζρευνεσ υποδεικνφουν ζνα νευρολογι-
κό πρόβλθμα, που επθρεάηει εκείνα 
τα τμιματα του εγκεφάλου, τα οποία 
επεξεργάηονται τθ γλϊςςα και τισ πλθ-
ροφορίεσ που δίνουν οι αιςκιςεισ. 
Μςωσ υπάρχει μια δυςαναλογία κά-
ποιων ςυγκεκριμζνων νευροχθμικϊν 
ουςιϊν ςτον εγκζφαλο. Γενετικοί πα-
ράγοντεσ μπορεί μερικζσ φορζσ να 
εμπλζκονται. Ρικανότερα, ο αυτιςμόσ 
μπορεί να είναι απόρροια ενόσ ςυνδυ-
αςμοφ διαφόρων αιτιϊν. Ζχει αποδει-
χκεί ότι δεν υπάρχει αιτιολογικι ςφνδεςθ ανάμεςα ςτισ 
ςτάςεισ και ςτισ ενζργειεσ των γονιϊν και ςτθν ανάπτυξθ 
μιασ διαταραχισ του φάςματοσ του αυτιςμοφ. 

Ο ζνασ αυτιςτικόσ με τον άλλο μπορεί να ζχει πολφ ςθ-
μαντικζσ διαφορζσ ςτθ ςυμπεριφορά, κακϊσ ζχει διαφορε-
τικό επίπεδο λειτουργικότθτασ. Εκτόσ από τα ςοβαρά προ-
βλιματα ςτθ γλϊςςα και τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ, τα άτομα 
με αυτιςμό βιϊνουν ςυχνά μια τρομερι υπερκινθτικότθ-
τα ι αςυνικιςτθ πακθτικότθτα ςτισ κακθμερινζσ τουσ δρα-
ςτθριότθτεσ, κακϊσ επίςθσ και ςτισ ςχζςεισ τουσ με τουσ 
γονείσ τουσ, τα μζλθ τθσ οικογζνειασ και τα άλλα άτομα. 
Ζνασ αυτιςτικόσ μπορεί να ζχει χαμθλι, μζτρια ι φυςιολο-
γικι νοθμοςφνθ. Κάποιοι άνκρωποι μπορεί να μθν μιλάνε 
κακόλου, κάποιοι μπορεί να αναπτφξουν το λόγο, αλλά με 
ζναν ιδιόμορφο τρόπο, να φτιάχνουν τισ δικζσ τουσ λζξεισ ι 
να κάνουν αντιςτροφζσ ςτο πρόςωπο, δθλαδι να μιλοφν 
για τον εαυτό τουσ χρθςιμοποιϊντασ το δεφτερο πρόςωπο. 
Το παιχνίδι τουσ να μθν ζχει φανταςία, για παράδειγμα να 
ςτοιβάηουν τα αυτοκινθτάκια τουσ ςε ςειρζσ ι να κινοφν 
μόνο τθ μία ρόδα. 

Τα άτομα με αυτιςμό απολαμβάνουν ςυχνά τισ ίδιεσ 
ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ με τα άτομα που δεν πά-
ςχουν από κάποια αναπθρία. Συχνά τα άτομα με αυτιςμό 
μπορεί να ζχουν ζνα ςυγκεκριμζνο ενδιαφζρον ςε κάποια 
δραςτθριότθτα ςτθν οποία να ζχουν γίνει "ειδικοί". Κζμα-
τα για ςυγκεκριμζνα ενδιαφζροντα μπορεί να είναι το δελ-
τίο καιροφ, οι διαδρομζσ λεωφορείων, θ γεωγραφία, οι 
μάρκεσ αυτοκίνθτων, οι ακλθτικζσ ειδιςεισ, κ.λπ. Για άλλα 
άτομα, τα ςυγκεκριμζνα ενδιαφζροντα μπορεί να είναι 
πράγματα που ερεκίηουν τισ αιςκιςεισ τουσ, όπωσ το να 
βλζπουν το νερό να τρζχει και να χάνεται ςτθν αποχζτευ-
ςθ, να ξεφυλλίηουν τισ ςελίδεσ ενόσ βιβλίου, να κουνοφν 

ζνα κομμάτι ςφρμα, να τρίβουν τα 
χζρια τουσ ςε ςυγκεκριμζνα υφάςμα-
τα, κ.ά. 
     Μποροφν, ωςτόςο, να βοθκθκοφν 
τα άτομα με αυτιςμό; Κεραπεία δεν 
υπάρχει. Ο αυτιςμόσ παραμζνει κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ατόμου. 
Πμωσ, ναι, ο αυτιςμόσ μπορεί ωσ ζνα 
βακμό να αντιμετωπιςτεί. 
     Τα παιδιά εκπαιδεφονται για να 
αντιμετωπίςουν τθ διαταραχι. Μπαί-
νουν ςε πρόγραμμα αποκατάςταςθσ 
με λογοκεραπεία, εργοκεραπεία και 
ψυ-χοκεραπεία. Μελζτεσ δείχνουν 
ότι όλα τα άτομα με αυτιςμό μπο-
ροφν να βελτιωκοφν ςθμαντικά με 

τθν κατάλλθλθ κεραπευτικι και εκπαιδευτικι αντιμετϊπι-
ςθ. Ρολλά άτομα με αυτιςμό δείχνουν τελικά μεγαλφτερθ 
ανταπόκριςθ ςτουσ άλλουσ, κακϊσ μακαίνουν να κατα-
νοοφν τον κόςμο γφρω τουσ. 

Ππωσ ςυμβαίνει με τισ περιςςότερεσ διαταραχζσ τθσ 
παιδικισ θλικίασ, είναι ςθμαντικό να γίνει νωρίσ θ διάγνω-
ςθ τθσ διαταραχισ, ο κακοριςμόσ των ςθμείων όπου εντο-
πίηονται οι μεγαλφτερεσ δυςκολίεσ ςτο άτομο, και ζτςι να 
ξεκινιςει νωρίσ και θ αντιμετϊπιςι του (πρϊιμθ παρζμβα-
ςθ). 

Τα παιδιά με αυτιςμό μποροφν να ενταχτοφν ομαλά ςτο 
δυναμικό κοινωνικό περιβάλλον, να αποκτιςουν ενεργθτι-
κό ρόλο και να διεκδικιςουν όλα τα δικαιϊματα που δικαι-
οφνται. 

Αρκεί…. 
Να ανοίξουμε όλοι μας μια τεράστια ζεστθ αγκαλιά! 

 
 
 

Αμαλία Δθμθτρακοποφλου, Β΄ Γυμναςίου 
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Κάνει με ηα σεπάκια ηος ζαν θηεποςγίζμαηα,  
πεππαηάει με ηιρ μύηερ,  
νεςπιάζει με ηον πολύ κόζμο.  
Το ενάμιζι εηών αγοπάκι είσε κοςπαζηεί από ηην αναμονή και σηςπούζε ηα πόδια ζηο γπαθείο ηηρ ειδικού. Νόμιζαν όηι ήηαν 
πεπίεπγορ, εξωγήινορ.  
Μέσπι πος είπαν όηι δεν θέλοςμε ηα παιδιά μαρ να κάνοςν παπέα, μην κολλήζοςν.  
Γονείρ ηού έκλειναν ηην πόπηα, γιαηί νόμιζαν όηι θα πειπάξει ηα παιδιά ηοςρ. Πώρ ανηέσεηε αςηό ηο παιδί και δεν ηο πηγαίνεηε 
ζηο ίδπςμα; 
Η Διάγνωζη; ΑΥΤΙΣΜΟΣ. 

 

Το θάζμα ηοσ ασηιζμού 
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Έλληνες Συνθέτες 

Ο Διονύσης Σαββόπουλος,  

ςυνκζτθσ, ςτιχουργόσ κι ερμθνευτισ, ιρκε 
ςτον κόςμο ςτισ 2 Δεκεμβρίου 1944 ςτθ Κες-
ςαλονίκθ. Κεωρείται πρωτεργάτθσ τθσ ομά-
δασ εκείνθσ των Ελλινων τραγουδοποιϊν 
που τραγουδοφν οι ίδιοι τα τραγοφδια που 
ςυνκζτουν και ντφνουν με ςτίχο. 

Το 1963 ςε θλικία 19 ετϊν ιρκε ςτθν Ακι-
να ωσ φοιτθτισ τθσ Νομικισ Σχολισ, τθν ο-
ποία ωςτόςο εγκατζλειψε για να αςχολθκεί 
με το τραγοφδι. Θ μουςικι του τον ζκανε 
δθμοφιλι πολφ νωρίσ, κακϊσ ςυνδφαςε μου-
ςικι  Αμερικάνων μουςικϊν, όπωσ του Bob 
Dylan και του Frank Zappa, με τθν μακεδονι-
κι  λαϊκι  μουςικι. Οι δε ςτίχοι του είχαν 
πολιτικό περιεχόμενο. Ιδθ από το 1964 
άρχιςε τθ ςυνεργαςία του και με άλλουσ πο-
λιτικά ενεργοφσ τραγουδιςτζσ, όπωσ τθ Μα-
ρία Φαραντοφρθ και το Μάκθ Λαγό, ενϊ κα-
τά τθ διάρκεια τθσ Δικτατορίασ φυλακίςτθκε 
δφο φόρεσ για τισ πολιτικζσ του πεποικιςεισ. 

Τα τραγοφδια που ζγραψε και μελοποίθ-
ςε, τα περιςςότερα από τα οποία τραγοφδθ-
ςε κιόλασ, ζχουν περιεχόμενο πολιτικό, ρο-
μαντικό και ςκωπτικό. Ο ίδιοσ δε κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ καριζρασ του  τραγοφδθςε τρα-
γοφδια ςε φφοσ ροκ, λαϊκό ακόμθ και ρεμπζ-
τικο. 

Πςον αφορά τθ διςκογραφικι του δου-
λειά ζχει εκδϊςει από το 1966 ζωσ και το 
1999 23 δίςκουσ. Το διάςτθμα 1986-1987 
παρουςίαςε ςτθν κρατικι τθλεόραςθ τθν 
εκπομπι «Ηιτω το ελλθνικό τραγοφδι». Επί-
ςθσ, ζχει γράψει τθ μουςικι για το παιδικό 
κεατρικό ζργο «Οδυςςεβάχ» και πολλά τρα-
γοφδια για άλλουσ καλλιτζχνεσ. Γνωςτά του 
τραγοφδια που όλοι ζχουμε ςιγοψικυρίςει 
είναι θ υννεφοφλα (1966), Μθ μιλάσ άλλο 
για αγάπθ (1966), αν τον Καραγκιόηθ (1988) 
και πολλά πολλά άλλα... 

Ο Νικόλας Άσιμος,  
κατά κόςμον Νικόλαοσ Αςθμακόπου-
λοσ, ιταν ςτιχουργόσ, ςυνκζτθσ και 
τραγουδοποιόσ. Γεννικθκε ςτθ Κες-
ςαλονίκθ τον Αφγουςτο του 1949 και 
μεγάλωςε ςτθν Κοηάνθ από γονείσ 
προςφυγικισ καταγωγισ. Ωσ μακθ-
τισ ιταν μετρίων επιδόςεων, αςχο-
λικθκε, ωςτόςο, με το ςτίβο και το 
ποδόςφαιρο. Επζδειξε ιδιαίτερθ ικα-
νότθτα ςτο να διαςκεδάηει τουσ ςυμ-
μακθτζσ του ςκαρϊνοντασ ςατιρικά 
ςτιχάκια πάνω ςε μελωδίεσ ξζνων 
επιτυχιϊν τθσ εποχισ, ενϊ ςτθν εφθ-
βεία του υπιρξε λάτρθσ των ποιθμά-
των του Σουρι. 

 Μπικε ςτθ Φιλοςοφικι 
ςχολι του Α.Ρ.Κ. το 1967, όπου α-
ςχολικθκε με το φοιτθτικό κζατρο, παρακολουκϊντασ παράλλθλα μακι-
ματα υποκριτικισ. Εκείνο τον καιρό αγόραςε και τθν πρϊτθ του κικάρα, 
τθν οποία ζμακε να παίηει μόνοσ του και ςυνζκεςε τα πρϊτα του τραγοφ-
δια. Το Δεκζμβριο του 1972 πρωτοεμφανίςτθκε τόςο ωσ τραγουδοποιόσ, 
αλλά και ωσ θκοποιόσ. Το 1973, αφοφ εγκατζλειψε τισ ςπουδζσ του, κατζ-
βθκε ςτθν Ακινα και αςχολικθκε πιο ενεργά με τθ μουςικι, ειςάγοντασ 
και κεατρικά ςτοιχεία ςτισ εμφανίςεισ του. Θ ςυμβολι του ςτθ διςκογρα-
φία ξεκίνθςε το 1975 με ζνα δίςκο 45 ςτροφϊν, με τίτλο «ο Μθχανιςμόσ» 
από τθν αϋ πλευρά και «ο ωμιόσ» από τθ βϋ πλευρά,  ενϊ θ -παράνομθ- 
καςζτα «Θ καςζτα με το βαρζλι που για να βγει το ςπάει» κυκλοφόρθςε 
το 1978 και «Ο ξαναπζσ» το 1982, με ςυμμετοχι τθσ Αλεξίου, του Ραπα-
κωνςταντίνου και τθσ Ακθναϊκισ κομπανίασ. Οκτϊ παράνομεσ καςζτεσ, 
όπωσ ο ίδιοσ τισ χαρακτιριηε, θχογραφικθκαν ςε ςπίτια ι άλλουσ κατάλ-
λθλουσ ι και μθ τόπουσ με διάφορουσ μουςικοφσ, διακινϊντασ τεσ 
«υπόγεια» μζςω του ίδιου του καλλιτζχνθ ι φίλων του αποφεφγοντασ 
ζτςι τθν εκμετάλλευςθ των ςυνκζςεϊν του από τισ διςκογραφικζσ εται-
ρείεσ.  

Ο Άςιμοσ ιταν ζνασ ιδιαίτερα αντιςυμβατικόσ καλλιτζχνθσ. Τόςο θ ςυ-
μπεριφορά του, όςο και τα τραγοφδια του κεωροφνταν προκλθτικά για 
τθν εποχι του και είχε ςυχνά περιπζτειεσ με το νόμο. Υπιρξε ζνα άτομο 
βακιά πολιτικοποιθμζνο, αριςτερισ ιδεολογίασ αρχικά, υιοκετϊντασ α-
ναρχικι ιδιοςυγκραςία αργότερα, ενϊ ςτο τζλοσ ξεπζραςε κι αυτι, κακϊσ 
αντιπακοφςε τισ ταμπζλεσ. Ιταν γνωςτόσ ακόμθ για τισ αυτοςχζδιεσ πα-
ραςτάςεισ ςτο δρόμο ςτο κζντρο τθσ Ακινασ, επινοϊντασ τουσ όρουσ 
«Κροκ» (δεκαετία '70) και «Βόλτα» (δεκαετία '80).  Ζκανε επίςθσ ςφντομα 
περάςματα από κινθματογραφικζσ ταινίεσ. Ζφτιαξε, τζλοσ, δφο βραχφβια 
μουςικά ςυγκροτιματα, τo «Exarchia Square Band» και «Νικόλασ Άςιμοσ 
και οι Εναπομείναντεσ». 

Ρολφ γνωςτά του τραγοφδια, που ερμινευςε ο Βαςίλθσ Ραπακωνςτα-
ντίνου, είναι το «Καταρρζω», ο «Μπαγάςασ» «Venceremos» (Κα νικι-
ςουμε) κ.ά. 

Ο Άςιμοσ, αντιςυμβατικόσ μια ολόκλθρθ ηωι, ζχοντασ μεταφυςικζσ 
ανθςυχίεσ και εμμονζσ τα τελευταία χρόνια τθσ ηωισ του, ζδωςε τζλοσ ςε 
αυτι, δια του απαγχονιςμοφ, το Μάρτιο του 1988 αρνοφμενοσ να υποςτεί 
τισ ςυνζπειεσ του νόμου για μια βαριά κατθγορία που ζφερε, ςε θλικία 38 
ετϊν. 

 

Λυδία Γεωργίου, Α΄ Γυμναςίου 
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Θ μπάντα δθμιουργικθκε το 2009 ςτο Colombus του 
Ohaio με φίλουσ από το κολζγιο, τον Tyler Joseph, τον Nick 
Thomas και τον Chrish Shalih. Ονόμαςαν τθν μπάντα 
"Twenty One Pilots" εμπνευςμζνοι από το ζργο του Arthur 
Miller, με τίτλο "Πλοι οι γιοι μου", όπου διαδραματίηεται θ 
ιςτορία ενόσ ανκρϊ-
που που αποφαςίηει 
να ςτείλει 21 ελαττω-
ματικά τμιματα αερο-
πλάνου για το καλό 
τθσ επιχείρθςισ του, 
με αποτζλεςμα το 
κάνατο 21 πιλότων 
κατά τθ διάρκεια του 
Βϋ Ραγκόςμιου Ρολζ-
μου. Ο Joseph εξθγεί 
ότι το κζμα του θκι-
κοφ διλιμματοσ τθσ 
ιςτορίασ και θ επιλογι 
ανάμεςα ςτθν εφκολθ 
λφςθ και τθ ςωςτι απόφαςθ ενζπνευςαν το όνομα και τθ 
δθμιουργία του ςυγκροτιματοσ. 

To πρϊτο ντεμποφτο τουσ αποτζλεςε ζνα άλμπουμ το 
οποίο αφοροφςε το άγχοσ και τθν κατάκλιψθ, από τθν ο-
ποία ζπαςχε τόςο ο ίδιοσ ο Joseph όςο και οι υπόλοιποι 
ζφθβοι. Αξίηει να ςθμειωκεί ζνα γεγονόσ που για πολλοφσ 
κα μποροφςε να κεωρθκεί αςιμαντο, ωςτόςο αποδεικνφει 
με βεβαιότθτα το πόςο ο Joseph επικυμοφςε τθν επιτυχία 
του ςυγκροτιματοσ και αυτό δεν είναι άλλο από το γεγο-
νόσ ότι ο ίδιοσ περνοφςε από πόρτα ςε πόρτα για τθν πϊ-
λθςθ των ειςιτθρίων τθσ πρϊτθσ τουσ ςυναυλίασ.  

 Ζγραψαν 2 δίςκουσ που βγικαν ςτθν αγορά, το Σwenty 
One Pilots, που κυκλοφόρθςε το 2009, και το Regional At 
Best, που κυκλοφόρθςε το 2011. Ο Shalih και ο Nick απο-
χϊρθςαν οικειοκελϊσ από το ςυγκρότθμα  το 2011. Ζκτοτε 
το ςυγκρότθμα αποτελείται από τον Joseph (φωνι) και τον 

Josh Dun (ντραμσ). 
      Ραρά τθν αποχϊρθ-
ςθ των δφο μελϊν, το 
ςυγκρότθμα όχι μόνο 
δεν διαλφκθκε, αλλά 
αντικζτωσ ςυνζχιςε μια 
λαμπρι καλλιτεχνικι 
διαδρομι, ορόςθμο τθσ 
οποίασ αποτζλεςε το 
τζταρτο άλμπουμ, με 
τίτλο Blurryface, το οποί-
ο κυκλοφόρθςε το 2015.  
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι 
με τθ δθμιουργία του 
soundtrack τθσ ταινίασ 

Suicide Squad εκτοξεφκθκαν ςτθν κορυφι των δζκα singles 
των ΘΡΑ. Τθν επιτυχι καλλιτεχνικι τουσ πορεία ολοκλι-
ρωςε θ επιβράβευςι τουσ με το μουςικό βραβείο 
Grummy. 

Ζωσ και ςιμερα το ςυγκρότθμα ςυνεχίηει να απαςχολεί 
τα μουςικά δρϊμενα δθμιουργϊντασ κομμάτια που γίνο-
νται αγαπθτά από το κοινό.   

 
 

Λεωνίδας Καραμανίδης, Α’ Γσμναζίοσ 
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Μουσικό Σταυρόλεξο! 

Κάθετα 
1. Γνωζηό παραδοζιακό ηραγούδι και όνομα αιωνόβιοσ δένηροσ. 
2. Η Έβδομη Σσμθωνία ηοσ... 
5. Γνωζηή ηοσ Μιλάνοσ... 
6. Ύθεζη και... 
7. Η πέμπηη μοσζική νόηα. 
9. Υπάρτει κρηηική και πονηιακή. 
 
Οριζόντια 
3. Μοσζικό όργανο ποσ ζσνανηάμε ζηις παρελάζεις. 
4. Έτει και η κιθάρα... 
8. Διάζημη Μαρία ηης Όπερας 
10. Υπάρτοσν μαύρα και άζπρα. 
 
 

Γιάννθσ Ντελισ, Α΄ Γυμναςίου 

1. Λτιά, 2. Μπετόβεν 3. Ριατίνια, 4. Χορδζσ, 5. Σκάλα, 6. Δίεςθ, 7. Σολ, 8. Κάλλασ, 9. Λφρα, 
10. Ρλικτρα. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Josh_Dun
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Οι αγϊνεσ Άκτια κατά τθν αρχαιότθτα γίνονταν ςε παρακείμενθ πεδιάδα τθσ 
ειςόδου του Αμβρακικοφ Κόλπου, ςτο ςτάδιο του Ακτίου, δίπλα ςτο ναό του Ακτί-
ου Απόλλωνοσ κάκε δφο χρόνια. Σφμφωνα με αρχαίεσ πθγζσ το ιερό του Απόλλω-
νοσ χτίςτθκε από τουσ Αργοναφτεσ. Το ιερό ζγινε τον 3ο αι. π.Χ. ομοςπονδιακό 
κζντρο των Ακαρνάνων. Εκεί, κάκε δφο χρόνια γινόταν μεγάλθ ακαρνανικι γιορτι 
προσ τιμι του κεοφ, που περιελάμβανε γυμνικοφσ, ακλθτικοφσ, ιππικοφσ, μουςι-
κοφσ και ποιθτικοφσ αγϊνεσ. 

Τα Άκτια, ωςτόςο, γνϊριςαν τθ μεγαλφτερι τουσ άνκιςθ μετά το 31 π.Χ., με τθ 
νίκθ, δθλαδι, του Αυγοφςτου κατά του Αντωνίου και τθσ Κλεοπάτρασ και τθν ίδρυςθ τθσ Νικόπολθσ. Με απόφαςθ του 
Οκταβιανοφ Αυγοφςτου, λοιπόν, τα Άκτια μεταφζρονται πλζον ςτο ςτάδιο Νικοπόλεωσ και ορίηεται να γίνονται κάκε πζ-
ντε χρόνια, ςτισ 2 Σεπτεμβρίου, με ζναρξθ το ζτοσ 28 π.Χ. Θ περίοδοσ μεταξφ δφο αγϊνων ονομαηόταν Ακτιάσ. Ο Οκταβια-
νόσ επζλεξε αυτι τθ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία λόγω τθσ μεγάλθσ νίκθσ του ςτθ ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ. Μάλιςτα, 
μετζφερε τα Άκτια και ςτθ ϊμθ, όπου τελοφνταν κάκε πζντε χρόνια. Τα Άκτια τθσ ωμαϊκισ εποχισ ςτθ Νικόπολθ, περι-
ελάμβαναν ακλιματα ςτίβου, μουςικοφσ αγϊνεσ, αρματοδρομίεσ, λεμβοδρομίεσ ςτθ κάλαςςα, μικρζσ ναυμαχίεσ κ.ά. Το 
ζπακλο των νικθτϊν ιταν ζνα ςτεφάνι από λεπτά καλάμια. Θ φιμθ των Ακτίων ξεπζραςε τα ελλαδικά ςφνορα και οι νικθ-
τζσ αποκαλοφνταν "Ακτιονίκεσ", κατά το "Ολυμπιονίκεσ". Είναι ενδιαφζρον ότι ο Οκταβιανόσ Αφγουςτοσ ανζκεςε τθ διορ-
γάνωςθ των Ακτίων ςτουσ Λακεδαιμονίουσ, διότι όλοι οι Ζλλθνεσ είχαν πάρει το μζροσ του Μάρκου Αντϊνιου και μόνο οι 
Σπαρτιάτεσ ιταν πιςτοί ςε αυτόν. Μετζπειτα οι ωμαίοι αλλοίωςαν τον ελλθνικό χαρακτιρα των Ακτίων και πρόςκεςαν 
κθριομαχίεσ, μονομαχίεσ και άλλα αιματθρά αγωνίςματα που ευχαριςτοφςαν το ρωμαϊκό λαό. 

Τελικά με τθν άνοδο του Χριςτιανιςμοφ τα Άκτια παρικμαςαν και από το ζτοσ 391-395 μ.Χ. καταργικθκαν με το διά-
ταγμα απαγόρευςθσ των Ολυμπιακϊν αγϊνων και των Ακτίων του αυτοκράτορα Κεοδοςίου Αϋ(αν και νεότεροι βυηαντι-
νολόγοι καταρρίπτουν τθν απαγόρευςι τουσ από το Κεοδόςιο και αποδίδουν τθν παρακμι ςε άλλουσ, κυρίωσ οικονομι-
κοφσ λόγουσ). 

Στθν Ρρζβεηα τα Άκτια αναβιϊνουν ξανά το ζτοσ 1949. 

Εβελίνα Κοτςαρίνθ, Α΄ Γυμναςίου 

Ο Σφλλογοσ Δρομζων Ρρζβε-
ηασ ςε ςυνεργαςία με το Διμο 
Ρρζβεηασ, τθν Εφορεία Αρχαιοτι-
των Ρρζβεηασ και τθν Ρεριφερεια-
κι Ενότθτα Ρρζβεηασ τθσ Ρεριφζ-
ρειασ Θπείρου διοργάνωςαν τουσ 
πζμπτουσ «ΕΝ ΝΛΚΟΡΟΛΕΛ ΑΚΤΛΑ» 
Αγϊνεσ Δρόμου απόςταςθσ 10 και 
5 χιλιομζτρων, κακϊσ και τουσ παράλλθλουσ μακθτι-
κοφσ αγϊνεσ. 

Οι εν λόγω αγϊνεσ διεξιχκθςαν ςτθν όμορφθ και 
φιλόξενθ Ρρζβεηα το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017, ςτο 
θλιοβαςίλεμα, ϊςτε θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ κα-
τά τθ διάρκεια των αγϊνων να είναι όςο το δυνατό χα-
μθλότερθ. Θ διαδρομι των αγϊνων είναι ιδιαίτερου 
φυςικοφ κάλλουσ. Θ αφετθρία για τθ διαδρομι των 
10χλμ. βρίςκεται ζξω από τθν κεντρικι είςοδο του ςτα-
δίου τθσ Αρχαίασ Νικόπολθσ, θ οποία είναι ζνα από τα 
ςθμαντικότερα αρχαιολογικά μνθμεία ςτον κόςμο, ενϊ 
ο τερματιςμόσ λίγο μετά το Δθμαρχείο τθσ Ρρζβεηασ, 
κοντά ςτθν όμορφθ κεντρικι πλατεία τθσ πόλθσ. Ακόμα, 
θ διαδρομι των 5χλμ. ξεκίνθςε λίγο μετά το Μουςικό 
Σχολείο και με φόντο το λιμάνι και τθν παραλία τθσ Ρρζ-
βεηασ τερμάτιςε κι αυτι ςτο Δθμαρχείο. Επίςθσ, πραγ-
ματοποιικθκαν μακθτικοί αγϊνεσ 1χλμ. για μακθτζσ 
Δθμοτικοφ και Γυμναςίου. Οι ςυγκεκριμζνοι αγϊνεσ 
είχαν πάνω από 300 ςυμμετοχζσ, όχι μόνο Ρρεβεηάνων 
ακλθτϊν αλλά και από άλλα μζρθ τθσ Ελλάδασ.  

      Αξίηει να αναφζρουμε τισ διακρίςεισ 
και ςυμμετοχζσ ακλθτϊν και ακλθτριϊν 
από το ςχολείο μασ, όπωσ αυτι του Γιάν-
νθ Βαραμποφτθ (Αϋ Λυκείου), ο οποίοσ 
τερμάτιςε 2οσ ςτον αγϊνα των 5χλμ., αλ-
λά και τθσ Ραραςκευισ Γεωργίου (Αϋ Λυ-
κείου), θ οποία πιρε μζροσ ςτα 5χλμ.  
      Ο ςφλλογοσ των δρομζων ζκανε ακόμα 

μια άψογθ εμφάνιςθ ςτο κοινό τθσ Ρρζβεηασ, όντασ υπεφκυ-
νοσ για τθν πραγματοποίθςθ των εν λόγω αγϊνων δρόμου. Οι 
πολυάρικμοι εκελοντζσ, που και αυτοί αποτελοφν ζνα πολφ 
ςθμαντικό κομμάτι τθσ διοργάνωςθσ, βοικθςαν όςο μποροφ-
ςαν, ο κακζνασ ςτο πόςτο του, είτε ςτον τερματιςμό μοιράηο-
ντασ μετάλλια, νερά, μπανάνεσ, είτε ςτουσ διάφορουσ ςτακ-
μοφσ νερϊν που υπιρχαν.  

Οι Αγϊνεσ των Ακτίων είναι μια εξαιρετικι εμπειρία για 
όλουσ τουσ ακλθτζσ, εκελοντζσ, διοργανωτζσ, αλλά και για το 
κοινό τθσ Ρρζβεηασ, διότι δίνει τθν ευκαιρία ςε μικροφσ και 
μεγάλουσ να αςχολθκοφν με τον ακλθτιςμό.  

Ρολλά ςυγχαρθτιρια, λοιπόν, αξίηουν ςτο Σφλλογο Δρομζ-
ων Ρρζβεηασ, ο οποίοσ με κόπο και μεράκι προκιρυξε αυτοφσ 
τουσ αγϊνεσ. Ευχόμαςτε τα Άκτια να γίνουν κεςμόσ τθσ Ρρζβε-
ηασ και να διοργανϊνονται και να πραγματοποιοφνται κάκε 
χρόνο τζτοιοι αγϊνεσ, γιατί πραγματικά προςφζρουν ωραίεσ 
εμπειρίεσ ςε όλουσ μασ!  

 

 
Ζζνια Ροφςςου, Α΄ Λυκείου 

Τ
έ
χ
ν
ε
ς

 κ
α

ι 
Γ
ρ

ά
μ

μ
α

τα
 

Σ
υ

ν
ε
ν
τε

ύ
ξ
ε
ις

 
Ισ

το
ρ

ία
 -

 Ε
π

ικ
α

ιρ
ό

τη
τα

 
Μ

ο
υ

σ
ικ

ή
 

Π
ε
ρ

ιε
χ
ό

μ
ε
ν
α

 
Ν

έ
α

 τ
ο

υ
 σ

χ
ο

λ
ε
ίο

υ
 

 

Τα Άκτια του παρελθόντος... 

 

5ος «Εν Νικοπόλει Άκηια» δρόμος 
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Πόςα χρόνια αςχολείςτε με 
τθν ιππαςία και ςυνάμα με τα 
άλογα; 

Θ εναςχόλθςι μου με τα 
άλογα ξεκίνθςε πριν από δεκα-
πζντε χρόνια, όπωσ επίςθσ και 
με τθν ελεφκερθ ιππαςία. 

Ποια ιταν θ αφορμι ώςτε 
να αςχολθκείτε με αυτά; 

Θ αλικεια είναι πωσ το 
άλογο ςαν ηϊο μου κζντριηε 
πολφ το ενδιαφζρον, οπότε 
μπικα ςτθ διαδικαςία να αγο-
ράςω ζνα και να το εκπαιδεφ-
ςω. 

Ζχετε λάβει κάποια ςυγκε-
κριμζνθ εκπαίδευςθ ι είςτε 
αυτοδίδακτοσ; 

Θ αλικεια είναι πωσ ξεκίνθ-
ςα ωσ αυτοδίδακτοσ, δεν γνϊ-
ριηα τίποτα για τα άλογα, αλλά επειδι τα αγαποφςα τόςο πολφ 
και ικελα να μάκω πολλά περιςςότερα πράγματα γι’ αυτά, μπι-
κα ςτθ διαδικαςία να εκπαιδευτϊ και ωσ αποτζλεςμα ιρκε και θ 
επαγγελματικι απαςχόλθςθ. 

Πώσ ςασ ιρκε θ ιδζα να ανοίξετε το κζντρο ελεφκερθσ ιππα-
ςίασ; 

Ζχω πολλοφσ φίλουσ, οι οποίοι ςυνζχεια μου ζλεγαν "άνοιξε 
κάτι, κάποιο κζντρο, κάποιο ιππικό πάρκο˙ αφοφ αςχολείςαι με 
αυτό κάν’ το επαγγελματικά". Ζτςι με παρακίνθςαν οι φίλοι μου, 
οπότε κι εγϊ πιρα το ρίςκο και μπικα ςτθ διαδικαςία να ανοίξω 
ζνα ιππικό πάρκο, όπωσ αυτό που ζχουμε αυτι τθ ςτιγμι, και θ 
αλικεια είναι πωσ όλα μζχρι ςτιγμισ κυλάνε πάρα πολφ καλά 
μπορϊ να πω. 

Από ποια θλικία μπορεί κανείσ να ξεκινιςει μακιματα ιππα-
ςίασ; 

Καλά είναι να ξεκινάει από τεςςάρων χρονϊν τθν ελεφκερθ 
ιππαςία, διότι ςε αυτι τθν θλικία ζχει αναπτυχκεί πλζον το μυο-
ςκελετικό του ςφςτθμα. 

Σώρα, όςον αφορά τα άλογα, ςε ποια θλικία είναι ςωςτό να 
ιππευτοφν; 

Και αυτά ςτθν θλικία των τεςςάρων χρονϊν, επειδι τότε ζχουν 
αναπτφξει το μυοςκελετικό τουσ ςφςτθμα, οπότε δεν κα κάνουμε 
κάποια ηθμιά. Αν ιππευτοφν ςε μικρότερθ θλικία, ςίγουρα κα 
ςτραβϊςει θ ράχθ τουσ και ςίγουρα κα παρουςιάςουν κάποιο 
μυοςκελετικό πρόβλθμα αργότερα, πράγμα το οποίο ςτθν αρχι 
δεν φαίνεται, αλλά μετζπειτα γίνεται εφκολα αντιλθπτό. 

Αναλαμβάνετε και εκπαιδεφςεισ αλόγων; 
Αναλαμβάνω τζτοιου είδουσ εκπαιδεφςεισ, αλλά πάντοτε μαηί 

με τον ιδιοκτιτθ τουσ. 
Πώσ μποροφμε να προςεγγίςουμε ζνα άλογο ςωςτά; 
Καλό κα ιταν ςτθν αρχι να ςτακοφμε αρκετά μακριά του, 

μζχρι να αντιλθφκοφμε ότι το ηϊο δζχεται να πάμε κοντά του. Το 
ςωςτό είναι αυτό. Το λάκοσ είναι ότι όλοι πάμε πάνω του και 
χαϊδεφουμε τθ μοφρθ του. Οπότε, μόνο αν το άλογο κζλει να 
πάμε κοντά του, το πλθςιάηουμε. Και αυτό γίνεται με το να μασ 
κοιτάξει και μόνο, με τα δυο του μάτια. Ζπειτα, το αφινουμε να 
μασ μυρίςει και μετά μποροφμε να το χαϊδζψουμε ςτο λαιμό του 
και όχι ςτο πρόςωπο. 

Μπορείτε να μασ πείτε λίγα λόγια για τθ ςωςτι εκπαίδευςθ 
κάποιου και του αλόγου του; 

     Καλό είναι, κάποιοσ που 
ζχει ςτθ διάκεςι του αυτό 
το ηϊο, να απευκυνκεί ςε 
κάποιον που να γνωρίηει, εν 
πάςθ περιπτϊςει ςε ζναν ο 
οποίοσ να είναι εκπαιδευ-
μζνοσ πάνω ςε αυτό, γιατί θ 
αλικεια είναι ότι με τα 
ςυγκεκριμζνα ηϊα κάνουμε 
πολλά λάκθ εμείσ οι άνκρω-
ποι εάν δεν ζρκουμε κοντά 
ςε κάποιον εκπαιδευτι. 
Οπότε, το πρϊτο βιμα είναι 
να βροφμε κάποιον ειδικό 
για να μάκουμε τζςςερα-
πζντε βαςικά πράγματα, 
ϊςτε να ξεκινιςουμε με το 
ηϊο μασ. Να δοφμε λίγο τι 
πρζπει να γίνει ςτθν αρχι. 
Ρρϊτα απ’ όλα, ζρχεται θ 

εξθμζρωςθ του αλόγου και ζπειτα θ εκπαίδευςι του. Ρρϊτα 
πρζπει να δοκοφν τα ςωςτά ερεκίςματα ςε αυτό και ζπειτα να 
μπορζςουμε να εναρμονιςτοφμε με το άλογο, ϊςτε μετά να μπο-
ρζςουμε να κάνουμε μια ςωςτι εκπαίδευςθ. Αυτι τθ ςτιγμι 
βλζπετε ςτο κζντρο ζνα άλογο. Είναι ράτςασ Χάλφιγκερ, είναι 
τεςςάρων χρονϊν και αυτζσ τισ μζρεσ δίνουμε τα πρϊτα ςωςτά 
ερεκίςματα για το πϊσ κα πρζπει να κινείται ςτθν ελεφκερθ ιπ-
παςία. Δθλαδι, και το ποια κα πρζπει να είναι θ ςωςτι κζςθ 
δίπλα ςτον άνκρωπο, μζςα ςτο ςτίβο, και το πϊσ κα πρζπει να 
λειτουργοφμε ζξω από το ςτίβο και με άλλα άλογα. 

Σι μπορεί να προςφζρει ςε κάποιον θ ιππαςία; 
Αρχικά, θ ιππαςία μπορεί να προςφζρει απόλυτθ θρεμία, 

κακϊσ ο ιππζασ εναρμονίηεται με το άλογο. Ζπειτα, διϊχνει το 
ςτρεσ, μασ κάνει πιο δυναμικοφσ γενικότερα ςτα απρόβλεπτα τθσ 
ηωισ, μασ δίνει ςτοργι, αγάπθ για το άλογο, δφναμθ και αυτοπε-
ποίκθςθ. Επίςθσ, βοθκά ςτθν εκγφμναςθ του ςϊματοσ του αν-
κρϊπου, κακϊσ με τθν ιππαςία γυμνάηονται όλοι οι μφεσ του 
ςϊματοσ. 

Σι είναι αυτό που ςασ αρζςει περιςςότερο ςτθ δουλειά ςασ; 
Ρρϊτα-πρϊτα, θ κακθμερινι μου εναςχόλθςθ με τα άλογα, 

το ότι βρίςκομαι ςτθ φφςθ, το ότι ζρχομαι ςε επαφι με ανκρϊ-
πουσ και παιδιά που αγαποφν τα άλογα και το ότι μου προςφζρει 
θρεμία. 

Σζλοσ, κάποιοσ που ενδιαφζρεται να αγοράςει ζνα άλογο τι 
πρζπει να γνωρίηει για τθ ςυντιρθςι του; 

Αρχικά, πρζπει να είναι ςίγουροσ για το άλογο που κζλει να 
πάρει, να μιλιςει με ανκρϊπουσ που γνωρίηουν πϊσ επιλζγουμε 
ζνα καλό άλογο. Τϊρα, για τθ ςυντιρθςι του κα πρζπει να ζχει 
ζναν όμορφο και κακαρό ςτάβλο, να διακζτει κάποια χριματα 
για τθν ξθρά τροφι του, τα οποία είναι ζνα μικρό ποςό. Επιπλζον, 
χρειάηεται ζνα κτιμα, ϊςτε το άλογο να μπορεί να βοςκιςει κατά 
τθ διάρκεια τθσ θμζρασ και οπωςδιποτε ζνα άλογο, χρειάηεται 
αγάπθ, ςτοργι και να ιππεφεται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα. 
Δθλαδι να αφιερϊνει τουλάχιςτον μία ϊρα τθν θμζρα για το 
άλογο. 

 
Ευχαριςτοφμε πολφ για τον χρόνο που μασ διακζςατε. 

 
 

Αλίκθ Σςόκα, Β΄ Λυκείου 

Μ
ο

υ
σ

ικ
ή

 
Π

ρ
ο

β
λ
η

μ
α

τισ
μ

ο
ί 

Σ
υ

ν
ε
ν
τε

ύ
ξ
ε
ις

 
Τ
έ
χ
ν
ε
ς

 κ
α

ι Γ
ρ

ά
μ

μ
α

τα
 

Ν
έ
α

 το
υ

 σ
χ
ο

λ
ε
ίο

υ
 

Π
ε
ρ

ιε
χ
ό

μ
ε
ν
α

 

Με αθνξκή ηε δεκηνπξγία ελόο λένπ ηππηθνύ θέληξνπ ζηνπο Αγίνπο Απνζηόινπο, ζηνλ Άγην Θωκά Πξέβεδαο, 
ζθεθηήθακε λα πάξνπκε κηα ζπλέληεπμε από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, κ. Χρήζηο Σάλιαρη, ν νπνίνο καο κίιεζε ηόζν 

γηα ηελ ηππαζία όζν θαη γηα ηε κεγάιε ηνπ αγάπε: ηα άινγα! 

 

Ένα ιππικό πάρκο στον Άγιο Θωμά Πρέβεζας 
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Ο Nick Cave είναι Αυςτραλόσ τραγουδιςτισ, ςτιχουρ-
γόσ, ςυνκζτθσ, ςυγγραφζασ, που ζχει γίνει γνωςτόσ ςτο 
κοινό, κυρίωσ, ωσ frontman ςτο ροκ ςυγκρότθμα Nick Cave 

and the Bad Seeds, το οποίο ίδρυςε το 1983. Μζχρι να 
ιδρυκεί το παραπάνω ςυγκρότθμα ςυμμετείχε για πζντε 
χρόνια ςτο ςυγκρότθμα The Birthday Party, το οποίο υ-
πιρξε ιδιαίτερα δθμοφιλζσ τόςο για το επθρεαςμζνο από 
τθν punk, blues και freejazz φφοσ των κομματιϊν του, όςο 
και για τουσ προκλθτικοφσ ςτίχουσ των τραγουδιϊν του. 
Στθ ροκ μουςικι τον αναφζρουν ωσ “Prince of Darkness", 
κακϊσ θ μουςικι του χαρακτθρίηεται από ςυναιςκθματικι 
ζνταςθ και οι ςτίχοι του ςυνδζονται βακειά με το κάνατο, 
τθ κρθςκεία, τθ βία και τθ ηωι. 

Γεννικθκε το 1957 και μεγάλωςε ςε μια επαρχιακι 
πόλθ ςτθ Βικτϊρια τθσ Αυςτραλίασ. Ο πατζρασ του δίδα-
ςκε αγγλικά και μακθματικά ςτθν τοπικι τεχνικι ςχολι, 
ενϊ θ μθτζρα του ιταν βιβλιοκθκονόμοσ ςτο Γυμνάςιο 
ςτο οποίο φοίτθςε και ο ίδιοσ. Ο πατζρασ του τον μφθςε 
ςτον κόςμο τθσ κλαςικισ λογοτεχνίασ από πολφ μικρι 
θλικία. Στα εννιά του χρόνια ςυμμετείχε ςτθ χορωδία του 
κακεδρικοφ ναοφ τθσ περιοχισ, ενϊ ςτα δεκατρία του 
αποβλικθκε από το Γυμνάςιο τθσ Wangaratta. Το 1970 
μετακόμιςε με τθν οικογζνειά του ςτθ Μελβοφρνθ και ςτα 
19 του ζχαςε τον πατζρα του ςε αυτοκινθτιςτικό δυςτφχθ-
μα, γεγονόσ που του δθμιοφργθςε ζνα τεράςτιο ψυχικό 
κενό. 

Ξεκίνθςε να φοιτά ςτθ ςχολι Καλϊν Τεχνϊν, τθν οποία 
όμωσ παράτθςε ςε ζνα χρόνο για να αςχολθκεί αποκλει-
ςτικά με τθ μουςικι. Σφντομα εξελίχκθκε ςτθν πιο δθμο-
φιλι φιγοφρα τθσ punk μουςικισ ςκθνισ ςτθ Μελβοφρνθ. 
Με τθν μπάντα The Birthday Party απζκτθςαν τθ φιμθ τθσ 
μπάντασ με τθν πιο βίαιθ ςκθνικι παρουςία ςε όλο τον 
κόςμο. Ο Nick Cave εκτόσ από τθ μουςικι που ζχει ςυνκζ-
ςει για τισ μπάντεσ ςτισ οποίεσ υπιρξε μζλοσ ζχει ςυνκζ-
ςει μουςικι και για πολφ γνωςτζσ ταινίεσ, ενϊ επίςθσ ζχει 
ςυγγράψει και επτά δικά του βιβλία. 

Το ςυγκρότθμα Nick Cave and the Bad Seeds, με τον 
Cave ωσ frontman τθσ μπάντασ ζχει κυκλοφοριςει 16 
άλμπουμ. Ζχει χαρακτθριςτεί ωσ μια από τισ πιο ανκεκτικζσ 

και τρομερζσ ροκ μπάντεσ, με μια ολοκλθρωμζνθ διςκο-
γραφία. Θ μουςικι τουσ τείνει να αλλάηει ςθμαντικά από 
το ζνα άλμπουμ ςτο άλλο, ωςτόςο αυτό που παραμζνει 
ςτακερό είναι μια ακατζργαςτθ μίξθ διαφορετικϊν ειδϊν 
και δομϊν μουςικισ.  

Το ζργο του Cave όςον αφορά τθ μουςικι για κινθματο-
γράφο, πρωτοπαρουςιάςτθκε ςε μια ςκθνι τθσ ταινίασ του 
1986, "Dogs In Space", του Richard Lowenstein, όπου ακοφ-
γονται αποςπάςματα του τραγουδιοφ "Shivers". Από τουσ 
πρϊτουσ καυμαςτζσ του Cave υπιρξε και ο Γερμανόσ ςκθ-
νοκζτθσ Wim Wenders, ςτθν ταινία του οποίου, "Wings Of 
Desire" (1987), ακοφγονται δφο τραγοφδια του, ενϊ λίγο 
αργότερα, το 1993, δφο ακόμα τραγοφδια ςυμπεριλαμβά-
νονται ςτο ςίκουελ του Wenders, "Far away, So Close!". Στο 
soundtrack τθσ ταινίασ "Until the End of the 
World" (Wendres, 1991) ςυναντάμε και πάλι τον Cave με το 
"I'll Love You till the End of the World", ενϊ και ςτισ πιο 
πρόςφατεσ δουλειζσ του ("Palermo Shooting" και "The Soul 
of a Man") o Wenders δεν παραλείπει να ςυμπεριλάβει 
τραγοφδια του αγαπθμζνου του τραγουδοποιοφ.  

Τραγοφδια του Nick Cave εμφανίηονται επίςθσ και ςε 
μια ςειρά κινθματογραφικϊν ταινιϊν του Χόλυγουντ: Bat-
man Forever, The X-Files, Dumb & Dumber, Scream, Hellboy, 
Shrek 2, Harry Potter and the Deathly Hallows.  

Στισ 16 Νοεμβρίου, κα εμφανιςτεί ςτθν Ελλάδα ςτο Γι-
πεδο του Tae Kwon Do, ςτο Φάλθρο, ςτα πλαίςια τθσ περι-
οδείασ του ςτθν Ευρϊπθ ωσ Nick Cave and The Bad Seeds, 
με αφορμι τθν παρουςίαςθ του περςινοφ δίςκου, 
“Skeleton Tree”. Τα ειςιτιρια, βζβαια, εξαντλικθκαν ςχε-
δόν αμζςωσ μετά τθν ζναρξθ προπϊλθςισ τουσ! 

 

 

Μσρηώ Τζόκα, Α΄ Λσκείοσ 

 

Nick Cave 
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Στισ 14.00 το μεςθμζρι τθσ 21θσ Οκτωβρίου 

1912, ζνα τάγμα του Ελλθνικοφ ςτρατοφ καταλαμ-
βάνει τθν πόλθ μετά από αιϊνεσ Οκωμανικισ και 
Βενετικισ κυριαρχίασ. 

Μετά τθ ςυμμαχία των Βαλκανικϊν κρατϊν 
(Σερβία, Μαυροβοφνιο, Ελλάδα και Βουλγαρία), 
ςτισ 30 Σεπτεμβρίου του 1912, οι βαλκανικζσ αυτζσ 
χϊρεσ ζςτειλαν ςυλλογικά τελεςίγραφο ςτθν Τουρ-
κία ηθτϊντασ τθ διαςφάλιςθ τθσ αυτονομίασ των 
εκνικϊν μειονοτιτων τουσ, που ηοφςαν ςτο ζδαφόσ 
τθσ. Θ Τουρκία, βζβαια, απζρριψε το τελεςίγραφο, 
το οποίο ζμεινε γνωςτό ςτθν ιςτορία ωσ 
"Διακοίνωςθ των Τεςςάρων Χριςτιανικϊν Κρατϊν" 
και, φυςικά, θ ςφγκρουςθ ιταν αναπόφευκτθ. Οι 
εξελίξεισ υπιρξαν ραγδαίεσ και ςτισ 9 Οκτωβρίου 
του 1912 ο πόλεμοσ, που ζμεινε γνωςτόσ ωσ ο Αϋ Βαλκανικόσ Ρόλεμοσ, κθρφχκθκε επίςθμα.  

Ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ είχε ιδθ διορίςει τον αντιςτράτθγο Κωνςταντίνο Σαπουντηάκθ αρχθγό του Στρατοφ Θπεί-
ρου. Στισ 12 Οκτωβρίου τμιματα του Ελλθνικοφ Στρατοφ πζραςαν τον Άραχκο και κατζλαβαν αμαχθτί τθ Φιλιππιάδα, 
το Λοφρο, το Ελευκεροχϊρι, τθ γζφυρα τθσ Ραντάναςςασ και τθ Στρεβίνα. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα να διακοπεί θ 
επικοινωνία του Τουρκικοφ Στρατοφ τθσ Ρρζβεηασ με το ςτρατό τθσ υπόλοιπθσ Θπείρου και να αφεκεί το πεδίο ελεφ-
κερο για να δράςει ο Ελλθνικόσ Στρατόσ εναντίον τθσ Ρρζβεηασ. Κι ενϊ ο ςτρατόσ μασ είχε αποκλείςει τα θπειρωτικά 
παράλια, απόςπαςμα του ελλθνικοφ ςτρατοφ κατευκφνκθκε ςτισ 19 Οκτωβρίου προσ τθν Ρρζβεηα. 

Το κφριο ςϊμα άμυνασ των Τοφρκων ιταν τοποκετθμζνο ζξω από τθν Νικόπολθ ςε πλάτοσ 700 μζτρων, όπου δια-
ςχίηεται από αρχαίεσ τάφρουσ που χρθςιμοποιοφνταν ςαν χαρακϊματα. Θ ςυνολικι δφναμθ των Τοφρκων ςτθν Ρρζβε-
ηα ιταν περίπου 1000 άνδρεσ. Οι 600 από αυτοφσ ιταν οι δυνάμεισ τθσ φρουράσ τθσ περιοχισ και οι υπόλοιποι ιταν 
Τουρκαλβανοί, τςάμθδεσ και Οκωμανοί τθσ πόλθσ που είχαν άδεια για όπλα. Ακόμθ, ςτον κόλπο υπιρχε το αντιτορπι-
λικό "Αττάλεια" με δφο ατμακάτουσ που ιταν αγκυροβολθμζνα ςε αςφαλζσ ςθμείο.  

Στισ 20 Οκτωβρίου εκδθλϊκθκε θ επίκεςθ των Ελλινων με πυροβολικό και οβίδεσ κανονιοφόρων εναντίον του οχυ-
ρωμζνου ςτθν Αρχαία Νικόπολθ τουρκικοφ ςτρατοφ τθσ Ρρζβεηασ, που είχε ςχθματίςει εκεί γραμμι άμυνασ. Τθν ίδια 
μζρα θ μοίρα του Ελλθνικοφ Στόλου του Λονίου βομβάρδιςε το φροφριο τθσ πόλθσ. Θ Ρρζβεηα ιταν περικυκλωμζνθ 
από Ελλθνικά ςτρατεφματα και καλαςςίωσ από τον Ελλθνικό ςτόλο. 

Οι Τοφρκοι ςτρατιϊτεσ ςτθ Νικόπολθ αμφνκθκαν πειςματικά, αλλά αναγκάςτθκαν να εγκαταλείψουν τισ κζςεισ τουσ 
και να υποχωριςουν προσ τθν Ρρζβεηα. Με τθν πίεςθ του ελλθνικοφ ςτρατοφ οι πρόξενοι τθσ Αγγλίασ, τθσ Αυςτρίασ 
και τθσ ωςίασ ηιτθςαν από τον Τοφρκο Διοικθτι να παραδϊςει τθν πόλθ αμαχθτί. Ακολουκεί μια ςφςκεψθ μεταξφ 
του Διοικθτι Mehmet Asaf, των Ρροξζνων τθσ Αγγλίασ, τθσ ωςίασ και τθσ Αυςτρίασ, του Δθμάρχου Χαλιλ Εφζνδθ, και 
πολλϊν άλλων. Ρράγματι, ο Τοφρκοσ Διοικθτισ τθσ Ρρζβεηασ, Mehmet Asaf, αποδζχκθκε τθν πρόταςθ των προξζνων 
και αποφαςίηει να παραδϊςει ειρθνικά τθν πόλθ. Το πρωτόκολλο παράδοςθσ τθσ Ρρζβεηασ ςτον Ελλθνικό Στρατό υπο-
γράφεται ϊρα 03.00 τθ νφχτα τθσ 20ισ προσ 21θ Οκτωβρίου 1912 ςτθ Νικόπολθ. Τθν επόμενθ θμζρα, 21θ Οκτωβρίου 
1912, και ϊρα 12.00 το μεςθμζρι, ο ςυνταγματάρχθσ Ραναγιϊτθσ Σπθλιάδθσ ειςζρχεται ζφιπποσ ςτθ ςθμαιοςτολιςμζ-
νθ πόλθ τθσ Ρρζβεηασ και οι Ζλλθνεσ ηθτωκραυγάηουν για τθν απελευκζρωςθ τθσ πόλθσ τουσ. 

Εκείνθ τθ ςτιγμι ςτθν παραλία, όπωσ είχε ςυμφωνθκεί, παραδόκθκαν ςτουσ Ζλλθνεσ 450 άντρεσ του τουρκικοφ 
ςτρατοφ μαηί με ακόμθ 150 Τουρκαλβανοφσ, ςυμπολεμιςτζσ των Τοφρκων. Θ Τουρκικι Φρουρά Ρρζβεηασ, αποτελοφ-
μενθ από 810 ςτρατιϊτεσ παραδόκθκε ςτο 111/15 Ελλθνικό Τάγμα Ρεηικοφ, με αποτζλεςμα θ πόλθ να περάςει και 
επιςιμωσ ςτα χζρια των Ελλινων. Μετά από λίγεσ μζρεσ οι Τοφρκοι ςτρατιϊτεσ μεταφζρκθκαν ςτθν Ράτρα, από όπου 
προωκικθκαν ςτον Ρειραιά και από εκεί ζφυγαν για τθν Τουρκία, ςφμφωνα με τθ ςυμφωνία που είχαν κάνει. Λζγεται 
πωσ ο Mehmet Asaf, φτάνοντασ ςτθν Τουρκία, δικάςτθκε για ζςχατθ προδοςία και ζπειτα  εκτελζςτθκε.  

Ρολφ λίγοι Τοφρκοι και Τουρκάλεσ ζμειναν ςτθν Ρρζβεηα μετά τθν απελευκζρωςι τθσ. Αυτό το ζκαναν είτε για λό-
γουσ τακτοποίθςθσ των περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων, είτε επειδι είχαν παντρευτεί Χριςτιανοφσ, ενϊ παρζμειναν και 
οριςμζνοι Αλβανοί που δεν ςυμπεριλαμβάνονταν ςτθ ςυμφωνία. Ωσ ςυνζπεια τθσ ανταλλαγισ πλθκυςμϊν του 1923 
αποχϊρθςαν από τθν Ρρζβεηα περίπου 750 Τοφρκοι πολίτεσ, ενϊ παρζμειναν οι Αλβανοί πολίτεσ, το μεγαλφτερο πο-
ςοςτό των οποίων ανικε ςτθν αςτικι τάξθ, κακϊσ και 250 Εβραίοι. 

Στο ςθμερινό Δθμαρχείο Ρρζβεηασ επί τθσ παραλίασ (εκεί όπου υπιρχε το Οκωμανικό Λιμεναρχείο) ζχει τοποκετθ-
κεί μια μαρμάρινθ επιγραφι, θ οποία γράφει: «Εδϊ τα μεςάνυχτα τθσ 21θσ Οκτωβρίου 1912, οι Τοφρκοι ςυμφϊνθςαν 
τθν παράδοςιν τθσ Ρρεβζηθσ εισ τον Ελλθνικόν Στρατόν», εννοϊντασ τθν προθγθκείςα ςφςκεψθ του Mehmet Asaf και 
των τριϊν Ρροξζνων. 

 

Ανδριανή Καλαμπόγια, Β΄ Γσμναζίοσ 

 
 

 

21 Οκτωβρίου 1912: Απελευθέρωση Πρέβεζας 
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Ο Ηιίαο Ληβηεξάηνο γελλήζεθε θαη κεγάιωζε ζηελ Πξέβεδα, αγάπεζε ην βηνιί θαη ηελ θιαζηθή κνπζηθή θαη  
απηό ηνλ νδήγεζε ζην εμωηεξηθό, όπνπ δηεύξπλε ηνλ θύθιν ηωλ κνπζηθώλ ζπνπδώλ θαη ηωλ επαγγεικαηηθώλ 

ζπλεξγαζηώλ ηνπ.  
Σήκεξα, ζηα 25 ηνπ, βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα έρνληαο θεξδίζεη επάμηα ηε ζέζε ηνπ ζηελ Εζληθή Λπξηθή Σθελή. 

 

Ηλίας Λιβιεράτος: ο Πρεβεζάνος σολίστ στην Εθνική Λυρική Σκηνή! 

Από ποια θλικία ξεκινιςατε να αςχολεί-
ςτε με τθ μουςικι, τι ςασ ώκθςε να ξεκινι-
ςετε και πώσ επιλζξατε το βιολί (είχατε 
κάποιο πρότυπο); 

Μακιματα βιολιοφ ξεκίνθςα από τα εφτά 
μου. Δεν μπορϊ να πω ότι είναι ζνα ςυγκε-
κριμζνο ερζκιςμα που με ϊκθςε να αςχολθ-
κϊ με τθ μουςικι ι το βιολί. Είναι και λίγο 
τυχερά αυτά ξζρετε, διαλζγεισ κάτι και ςτθν 
πορεία ανακαλφπτεισ πράγματα που ποτζ 
δεν μποροφςεσ να φανταςτείσ. Σίγουρα 
πάντωσ οι γονείσ μου δεν μποροφςαν να 
φανταςτοφν ότι το να με ςτείλουν ςε ζνα 
ωδείο κα με οδθγοφςε να είμαι ςιμερα μουςικόσ τθσ Εκνικισ 
Λυρικισ Σκθνισ. 

Σι ςασ ενζπνευςε να αςχολθκείτε επαγγελματικά με τθ μουςι-
κι; 

Στθν πορεία, λοιπόν, τθσ μακθτικισ μου πορείασ άρχιςα να ανα-
καλφπτω τον κόςμο τθσ κλαςικισ μουςικισ. Από μικρόσ όταν 
άκουγα ζργα, όπωσ τισ Σζςςερισ Εποχζσ ι ζργα του Μπαχ, ζνιωκα 
δζοσ. Θ μουςικι ιταν πάντα κάτι που γζμιηε τθ ηωι μου και με 
ζκανε να αιςκάνομαι όμορφα και ςε ςυνδυαςμό με το ότι είχα μια 
κλίςθ ςε αυτιν αποφάςιςα να δοκιμάςω τθν τφχθ μου ςτο εξωτε-
ρικό. 

Σι ςθμαίνει θ μουςικι για εςάσ; 
Κάποιοσ ςυνκζτθσ είχε πει ότι αν μποροφςε να πει αυτό που 

ικελε με λόγια δεν κα ζμπαινε ςτο κόπο να το πει με τθ μουςικι. 
Με αυτι τθν ζννοια δεν μπορεί να απαντθκεί αυτι ςασ θ ερϊτθ-
ςθ. Αυτό που μπορϊ να πω είναι ότι θ μουςικι είναι ζνα από τα 
πράγματα που δίνουν νόθμα ςτθν φπαρξι μασ. Διαφορετικά, κα 
δουλεφαμε, κα τρϊγαμε και κα κοιμόμαςταν -δθλαδι το ηῆν. Θ 
τζχνθ όμωσ ςχετίηεται με το εὖ ηῆν και γι' αυτό είναι απαραίτθτθ. 

Με ποιουσ καλλιτζχνεσ ζχετε ςυνεργαςτεί και με ποιουσ ακό-
μα κα κζλατε να ςυνεργαςτείτε; 

Δφςκολο να τουσ απαρικμιςεισ όλουσ. Λδιαίτερθ ιταν θ ςυνερ-
γαςία μου ωσ ςολίςτ με τον Reinhard Goebel, ζνα ηωντανό κρφλο 
τθσ μπαρόκ μουςικισ. Είχα επίςθσ μια μακρά ςυνεργαςία με τθν 
Καμεράτα και το Γιϊργο Ρζτρου με αποκορφφωμα τθν εμφάνιςι 
μου ωσ ςολίςτ ςτο Μζγαρο Μουςικισ Ακθνϊν. Στα άμεςα ςχζδιά 
μου είναι μια ςυνεργαςία με τον παγκόςμιου φιμθσ Αυςτριακό 
κλαρινετίςτα Ernst Schlader. 

Σι όνειρα ζχετε ςχετικά με τθ μουςικι; Σι ςχεδιάηετε να κάνετε 
τα επόμενα χρόνια; 

Αυτι τθ ςτιγμι ηω μια ιδιαίτερα παραγωγικι φάςθ τθσ Λυρικισ 
Σκθνισ, που ςχετίηεται με τθ νζα τθσ ςτζγθ ςτο εντυπωςιακό Κζ-
ντρο Ρολιτιςμοφ Μδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ. Στον υπόλοιπό μου 
χρόνο ενδιαφζρομαι για τθ μουςικι δωματίου, ζχω μάλιςτα ιδρφ-
ςει μαηί με εξαίρετουσ ςυναδζλφουσ ζνα πρωτοποριακό για τθν 
Ελλάδα ςφνολο, που ειδικεφεται ςτθν κλαςικι και πρϊιμθ ρομα-
ντικι περίοδο με όργανα εποχισ, το “φ” Ensemble. Κα ικελα επί-
ςθσ να ξαναεμφανιςτϊ ωσ ςολίςτ κακϊσ και να αςχολθκϊ με τθ 
διδαςκαλία. 

Γνωρίηουμε ότι ζχετε περάςει ςτθν Ιατρικι˙ ςταματιςατε τισ 
ςπουδζσ ςασ για να αςχολθκείτε επαγγελματικά με τθ μουςικι; 

Ανζςτειλα τισ ςπουδζσ μου τα χρόνια που ςποφδαςα μουςικι 
ςτο εξωτερικό. Τϊρα προςπακϊ να ςυνδυάςω τισ ςπουδζσ τθσ 
Λατρικισ με τισ μουςικζσ μου “υποχρεϊςεισ”, αλλά θ Λατρικι δεν 
είναι αςτεία ςχολι! Δεν χωράνε δφο καρποφηια ςε μια μαςχάλθ! 

     Μετά από αυτά τα χρόνια που μείνατε 
και ςπουδάςατε ςτο εξωτερικό, τι ςασ 
ζκανε να γυρίςετε πίςω ςτθν Ελλάδα; 
     Το εξωτερικό (θ Γερμανία και θ Αυςτρία 
δθλαδι, όπου ζηθςα) ζχει πολλά κετικά, 
κυρίωσ όςον αφορά τθν οργάνωςθ και τισ 
εργαςιακζσ ευκαιρίεσ ςχετικά με τθν κλαςικι 
μουςικι, αφοφ το κοινό και ο ςεβαςμόσ για 
τθ μουςικι και τουσ μουςικοφσ είναι μεγαλφ-
τεροσ. Πμωσ, τελικά, ο βροχερόσ καιρόσ, οι 
ψυχρζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και γενικά θ 
ξενιτιά είναι πράγματα που ςε κάνουν να 
επικυμείσ τθν επιςτροφι. Είναι μια προςω-

πικι ηυγαριά που ο κακζνασ βάηει τα υπζρ και τα κατά. 
Ζχετε αςχολθκεί ποτζ με κάποιο άλλο είδοσ εκτόσ από τθν 

κλαςικι μουςικι; 
Θ μουςικι λζνε πολλοί είναι μία και εν μζρει ζχουν δίκιο. Ζνασ 

καλόσ μουςικόσ αντιλαμβάνεται με ευαιςκθςία τισ ςυχνότθτεσ, το 
ρυκμό, τα θχοχρϊματα και τθ λογικι ςχζςθ μεταξφ τουσ. Ζτςι, 
δθλαδι, εάν κανείσ αςχολθκεί αρκετά και με άλλεσ μουςικζσ 
“γλϊςςεσ” κα γίνει καλόσ και ςε αυτζσ. Στα μακθτικά μου χρόνια 
ζπαιηα διάφορα είδθ, από ρεμπζτικα μζχρι λαϊκά ςε μακθτικζσ 
εκδθλϊςεισ και αργότερα ζπαιξα ςε διάφορα είδθ με το Βαςίλθ 
Τηίμα. Στο πανεπιςτιμιο ζκανα και μερικά μακιματα για τθν τηαη. 
Αλλά δεν ζχω αςχολθκεί αρκετά για να πω πωσ είμαι καλόσ ςε 
αυτά τα είδθ. 

κοπεφετε να δώςετε κάποιο κονςζρτο ςτθ γενζτειρα πόλθ 
ςασ, τθν Πρζβεηα; 

Κα το ικελα πολφ. Κάκε φορά που παίηω ςτθν Ρρζβεηα, βλζπω 
ότι ο κόςμοσ διψάει για τζτοιεσ ςυναυλίεσ, αφοφ οι αίκουςεσ γεμί-
ηουν. Κα ικελα π.χ. να ζρκω με το ςχιμα που ζχω ιδρφςει. Πμωσ 
πρζπει να υπάρξει ςυνεργαςία με κάποιον φορζα, ϊςτε να καλυφ-
κοφν τα ζξοδα μιασ τζτοιασ ςυναυλίασ και μιασ ςτοιχειϊδουσ α-
μοιβισ. Εδϊ και μινεσ προςπακϊ να μιλιςω με τον υπεφκυνο για 
αυτά τα κζματα, κφριο Κορωναίο, αλλά μάλλον... ζχει χαλάςει το 
κινθτό του και ο νοϊν νοείτω. Ελπίηω αυτι θ αδιαφορία να μθν 
αντιπροςωπεφει τθ ςτάςθ του Διμου απζναντι ςτουσ Ρρεβεηά-
νουσ καλλιτζχνεσ. 

Πόςο δφςκολο είναι να αςχολθκεί επαγγελματικά ςιμερα 
ζνασ νζοσ με τθν κλαςικι μουςικι ςτθν Ελλάδα; Σι κα ςυμβου-
λεφατε τα παιδιά που αγαποφν τθν κλαςικι μουςικι και ονει-
ρεφονται ζνα επαγγελματικό μζλλον; 

Δυςτυχϊσ επαγγελματικά θ κατάςταςθ είναι δφςκολθ. Υπάρχει 
εκμετάλλευςθ και εργαςιακι ηοφγκλα ςτο χϊρο, εκτόσ από τισ 
κρατικζσ ορχιςτρεσ, όπου τα πράγματα εκεί είναι αρκετά καλφτε-
ρα. Επίςθσ, υπάρχει μεγάλοσ ανταγωνιςμόσ και για να πετφχει 
κάποιοσ πρζπει να είναι πραγματικά καλόσ. Μερικζσ φορζσ ακόμθ 
και αυτό δεν φτάνει, κακϊσ, ειδικά ςτθν Ελλάδα, πρζπει να ζχεισ 
και τισ κατάλλθλεσ “άκρεσ”. Θ μουςικι ωσ χόμπι είναι υπζροχο 
πράγμα, αλλά εάν κανείσ κζλει να αςχολθκεί επαγγελματικά κα 
ςυνιςτοφςα αυτογνωςία, να ξζρει ποιεσ είναι οι δυνατότθτζσ του 
και να μθν πετάει ςτα ςφννεφα. Καλό είναι να υπάρχει και μια 
δεφτερθ εναλλακτικι, όπωσ εγϊ είχα τθν Λατρικι. Υπάρχουν πολ-
λοί μουςικοί που είχαν κάποιο ατφχθμα ι πακιςεισ και ζμειναν 
χωρίσ δουλειά. Από εκει και πζρα χρειάηεται ςκλθρι δουλειά, 
μεράκι, επιμονι, ςωςτι κακοδιγθςθ και φυςικά τφχθ! 

 

Ιωάννα Παπίρθ, Α΄ Λυκείου 
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Ένα ταξίδι στη μουσική του 20ού αιώνα 
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Ο 20όσ  αιϊνασ, ωσ επί το πλείςτον, χαρακτθρίηεται από ςυνεχείσ αλλαγζσ και ανακατατάξεισ. Οι διαρκείσ πόλεμοι, 
μεταξφ των οποίων οι δφο παγκόςμιοι, και οι επαναςτατικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ επιςτιμθσ, είχαν ωσ αποτζλεςμα 
τθν αναδιάρκρωςθ του κόςμου όπωσ τον ιξερε θ ανκρωπότθτα πριν τθν αυγι του νζου αιϊνα. 

Οι ραγδαίεσ αυτζσ αλλαγζσ, δεν άφθςαν αςυγκίνθτουσ τουσ καλλιτζχνεσ, που με τα ζργα τουσ επθρζαςαν τα γεγονό-
τα, αλλά και επθρεάςτθκαν από αυτά. Συγκεκριμζνα, παρατθρϊντασ τθν εξζλιξθ τθσ μουςικισ του 20οφ αιϊνα, μποροφμε 
να δοφμε αξιοςθμείωτεσ αλλαγζσ ςε ςχζςθ με προθγοφμενεσ εποχζσ. Θ μουςικι διακλαδίηεται ςε πολλά διαφορετικά και 
ανόμοια μεταξφ τουσ είδθ, που εκφράηουν τισ διάφορεσ κοινωνικζσ τάξεισ. 

Κακϊσ, λοιπόν, θ μουςικι γίνεται πολφπλευρθ, και γιγαντϊνεται ςε ζναν κολοςςό τζχνθσ και δθμιουργίασ, γίνεται 
αρκετά δφςκολο να μελετθκεί. Ζτςι αποφαςίςαμε ςε αυτι τθ ςτιλθ να αναλφουμε ςε κάκε τεφχοσ μια ςυγκεκριμζνθ χρο-
νικι περίοδο προκειμζνου να τθν αποδίδουμε ςτθ ςωςτι τθσ διάςταςθ. Συνεχίηοντασ, λοιπόν, τθν περςινι επιςκόπθςθ 
του 20οφ αιϊνα φτάνουμε φζτοσ ςτθ δεκαετία του 1990... 

Θ πτϊςθ τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ, θ ζναρξθ 
ενόσ ακόμθ πολζμου από τθν Αμερικι, που 
αυτιν τθ φορά ζχει ωσ ςτόχο το Λράκ, θ διά-
λυςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ και θ κακιζρωςθ 
τθσ τθλεόραςθσ ωσ το κφριο μζςο ενθμζρω-
ςθσ, ςθμαδεφουν τθν αρχι τθσ δεκαετίασ του 
’90 ςε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο εμπνζ-
οντασ πολλοφσ καλλιτζχνεσ. 

Από τθν άλλθ μεριά, το ΜΤV 
ςτθν Αμερικι είναι το μζςο 
που κακορίηει τισ τάςεισ, όςον 
αφορά τθν εμπορικι μουςικι 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ δεκα-
ετίασ. Ζτςι, με αφορμι τα κοι-
νωνικοπολιτικά γεγονότα ςχθ-
ματίηονται ςυγκροτιματα, 
όπωσ οι Rage Against The Ma-
chine, Tool και System Of A 
Down ςτθν Αμερικι, ςχολιάηο-
ντασ με το δικό τουσ τρόπο τον 
κόςμο γφρω τουσ, ενϊ ταυτό-
χρονα γίνονται διάςθμα μζςω 
του MTV ςυγκροτιματα, όπωσ 
οι Backstreet Boys και οι Spice 
Girls, τα λεγόμενα Boy-bands 
και Girl-bands, που, ακόμα και 
αν δεν εντυπωςίαςαν με τισ 
καλλιτεχνικζσ τουσ ικανότθτεσ, 
είχαν πολφ πιςτοφσ καυμαςτζσ 
από όλον τον κόςμο. Δυο από 
τα κυριότερα κινιματα που ζμειναν ςτθν 
ιςτορία τθσ μουςικισ του 20οφ αιϊνα ιταν ο 
Grunge ιχοσ από το Σιάτλ τθσ Αμερικισ 
(Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden κ.ά.) και ο 
Electronic Dance Music (ι EDM) ιχοσ που 
γεννιζται μζςα από τα Rave parties ςτο Θνω-
μζνο Βαςίλειο (The Prodigy, Hyper-on Experi-
ence, UK Apache κ.ά.) 

Το ελλθνικό ροκ βρίςκεται ςτο απόγειο τθσ 
δόξασ του με μπάντεσ όπωσ τα Τπόγεια Ρεφ-
ματα, τουσ Πυξ Λαξ, τα Διάφανα Κρίνα, 15 
50, Ξφλινα πακιά, Αρνάκια, Panx Romana, 
Magic De Spell, Ενδελζχεια και καλλιτζχνεσ, 
όπωσ ο Βαςίλθσ Παπακωνςταντίνου, Διονφ-
ςθσ Σςακνισ, Λαυρζντθσ Μαχαιρίτςασ και ο 
ςατιρικόσ Σηίμθσ Πανοφςθσ. Κφρια κζντρα 
είναι θ Κεςςαλονίκθ και θ Ακινα, ενϊ πλζον 
θ κεματολογία είναι πολφ μεγάλθ.  

 

4 υγκροτιματα που αξίηει να ακοφςετε:  
Διάφανα Κρίνα 
Μια από τισ μεγαλφτερεσ Ακθναϊκζσ ροκ μπάντεσ τθσ δεκαετίασ του ’90. Θ μπάντα 

αποτελοφταν από τουσ Κάνο Ανεςτόπουλο (φωνι, ακουςτικι κικάρα, φυςαρμόνικα, 
πιάνο, όργανο), Νίκο Μπαρδι (κικάρεσ, τρομπζτα, κρουςτά, ςυνκετθτζσ, μεταλλόφω-
νο), Κυριάκο Τςουκαλά (κικάρεσ, πλικτρα, κρουςτά, γεννιτρια ιχων), Ραντελι οδο-
ςτόγλου (θλεκτρικό μπάςο), Τάςο Μαχά (τφμπανα, κρουςτά) και τον Ραναγιϊτθ 

Μπερλι (φωνι, πλικτρα, ςφνκε-
ςθ, ενορχιςτρωςθ). Με δίςκουσ 
όπωσ: «Κάτι Σαράβαλεσ καρ-
διζσ» (1998), «Ευωδιάηουν αγριο-
κζραςα οι ςιωπζσ» (2000) και 
«Ζγινε θ απϊλεια ςυνικειά 
μασ» (1996). Ο ςκοτεινόσ τουσ 
ιχοσ και οι ποιθτικοί τουσ ςτίχοι 
τουσ κακιζρωςαν ωσ ζνα από τα 
καλφτερα ςυγκροτιματα τθσ 
δεκαετίασ. 
     Ενδελζχεια 
     Τα μζλθ τθσ ιταν οι Δθμιτρθσ 
Μθτςοτάκθσ (ςτίχοι, τφμπανα, 
φωνθτικά), Δθμιτρθσ Λεοντό-
πουλοσ (τραγοφδι, ακουςτικι 
κικάρα), Αντϊνθσ Δθμθτρίου 
(θλεκτρικι κικάρα, φωνθτικά), 
Αντρζασ Βαιτοφδθσ (πλικτρα, 
sampler), Γιϊργοσ Κουλοφρθσ 
(μπάςο), Ραναγιϊτθσ Κατςιμάνθσ 
(θλεκτρικι κικάρα, φωνι). Δίςκοι 
όπωσ οι «Βουτιά από ψθ-

λά» (1997), «Χάρτινεσ Σαΐτεσ» (1999) και «Κακρζφτθσ» (2000), κεωροφνται πλζον 
απαραίτθτοι για κάκε μουςικόφιλο τθσ ελλθνικισ ροκ.  

Τπόγεια Ρεφματα 
Σχθματίςτθκαν το 1992 ςτθν Ακινα. Τα μζλθ τουσ ιταν ο Κϊςτασ Κοντοβάσ 

(πλικτρα), ο Γρθγόρθσ Κλιοφμθσ (κικάρα και φωνι), ο Γιάννθσ Κυριακόσ (μπάςο), ο 
Δθμιτρθσ Αργφρθσ (κικάρα) και ο Ραναγιϊτθσ Μεταλλθνόσ (τφμπανα). «Ο Μάγοσ 
κοιτάηει τθν πόλθ» (1994) και «Ραραλογζσ» (1995) είναι πολφ καλοί δίςκοι για κά-
ποιον που κζλει να γνωρίςει τον ιχο τουσ.  

Magic De Spell 
Δθμιουργικθκαν το 1980 από τουσ Κοδωρι Βλαχάκθ (κρουςτά), Γιϊργο Σκαρλά-

το (μπάςο) και Αλζξθ Κυριακάκθ (φωνι). Θ ελλθνόφωνθ περίοδοσ του γκρουπ άρχιςε 
το 1993, ςτα φωνθτικά είναι πια ο Θλίασ Αςλάνογλου, ενϊ ζχει προςτεκεί ςτο group 
ο Νίκοσ Μαϊντάσ. To 1997 αποχωρεί ο Θλίασ Αςλάνογλου και προςτίκεται ςτθν μπά-
ντα και ο Άρθσ Ηαρακάσ (κικάρα). «Διακοπζσ Στο Sarajevo» (1993), «Τραμπάλα Στισ 
Ταράτςεσ Ετοιμόρροπων Σπιτιϊν» (1998), «Κόκκινο» (2000) είναι μερικά από τα 
άλμπουμ τουσ. 

 

Άρτεμισ Κουνάδθ, Λάμπθσ Ζζκιοσ, 
Β΄ Λυκείου 

Δεκαετία 1990 
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βιβλιοκριτική 

 

 

Στη διαπασών, Βασίλης Παπαθεοδώρου 
 

Το "Στθ διαπαςϊν" είναι ζνα βιβλίο με πρωταγωνιςτι το Κανάςθ, ζνα παιδί 
που κανονικά κα ζπρεπε να πθγαίνει ςτθ Βϋ Λυκείου, αλλά με αυτά που κάνει... 
είναι ακόμα ςτθν Γϋ Γυμναςίου. Ηει με τθ μαμά του, τα αδζλφια του και με το με-
γαλφτερο εχκρό του, τον πατριό του. Θ μαμά του του είχε πει ότι ο πατζρασ του 
τουσ είχε παρατιςει ςτθ μζςθ του δρόμου και ζφυγε χωρίσ να πει τίποτα. Ζτςι 
αποφάςιςε να προχωριςει ςτθ ηωι τθσ και παντρεφτθκε αυτόν τον άνκρωπο, 
που νόμιηε ότι τουσ αγαπάει και τουσ ςζβεται. Ζλα όμωσ που δεν είναι ζτςι...! Ο 
πατριόσ του τον βαράει και τον βρίηει, θ μαμά του δεν μπορεί να κάνει τίποτα και 
αυτόσ  ςιγά ςιγά αλλάηει...  

Αρχίηει να μζνει μόνοσ του, κλειςμζνοσ ςτο δωμάτιό του, ακοφγοντασ μουςικι 
που τον ξεςθκϊνει και που τον κάνει να κζλει να τα ςπάςει όλα και να κάνει ςα-
ματά. Μαηί με τουσ φίλουσ του παρατάει το ςχολείο και μπλζκει ςε ρατςιςτικζσ 
οργανϊςεισ, βαράει τουσ ςυμμακθτζσ του, για να ξεςπάςει πάει ςτο γιπεδο, βά-
ηει ςτο τζρμα τθ μουςικι και ξεςαλϊνει. Ο πατριόσ του ςυνεχίηει να τον βρίηει και 
να τον βαράει, με αποτζλεςμα μια μζρα να φφγει από το ςπίτι και να πάει ςτο 
χωριό. Μετά από λίγεσ μζρεσ ζνα γεγονόσ τον αναγκάηει να πάει και πάλι ςτθν πόλθ με τθ γιαγιά και τον παπ-
ποφ... Τι γίνεται όμωσ τότε; Αλλάηει χαρακτιρα ο Κανάςθσ ι παραμζνει ζνα παλιόπαιδο; 

Αυτό το βιβλίο μου άρεςε ιδιαίτερα, γιατί αναφζρεται ςτθ μουςικι, αλλά και ςε ζνα επίκαιρο ηιτθμα: τθν 
ενδοςχολικι βία. 

 
Μαρία Σςόκα, Β΄ Γυμναςίου 

ταινιοθήκη 

 

I, Daniel Blake      
 

    O Ντάνιελ Μπλζικ είναι ζνασ 59χρονοσ ξυλουργόσ, ο οποίοσ υποφζρει από προβλι-
ματα με τθν καρδιά του, τα οποία δεν του επιτρζπουν να ςυνεχίςει να δουλεφει για 
να καταφζρει να ανταπεξζλκει  -με τα ελάχιςτα ζςοδά του- ςτουσ δφςκολουσ καιροφσ 
που διανφουμε. Μζχρι να μπορζςει να ςτακεί και πάλι ςτα πόδια του, λοιπόν, και να 
ξεκινιςει ξανά τθ δουλειά, είναι αναγκαςμζνοσ να ηθτιςει βοικεια από το κράτοσ. 
Δυςτυχϊσ γι' αυτόν όμωσ, το κράτοσ τον κρίνει κατάλλθλο για εργαςία, με αποτζλε-
ςμα να μθν παίρνει το απαραίτθτο κρατικό επίδομα. Πλο αυτό το διάςτθμα ο Ντάνιελ 
περνάει μια γραφειοκρατικι κόλαςθ. Στθν πορεία, ο γλυκφτατοσ Ντάνιελ γνωρίηει μια 
πολφ μικρότερι του και ανφπαντρθ μαμά με τα δυο παιδιά τθσ, που μόλισ μετακόμι-
ςαν από το Λονδίνο, οι οποίοι βρίςκονται ςε πολφ χειρότερθ κατάςταςθ από αυτόν. 
Σιγά ςιγά, γνωρίηοντασ και βοθκϊντασ ο ζνασ τον άλλον κα ςχθματίςουν μια άτυπθ 
οικογζνεια. 
    Ο 81χρονοσ ςκθνοκζτθσ Ken Loach, για ακόμθ μια φόρα δθμιουργεί ζνα απίςτευτο 

αποτζλεςμα και μζςα από ζναν κινθματογραφικό ιρωα τθσ διπλανισ πόρτασ βροντοφωνάηει ζνα από τα πιο 
ςοβαρά κοινωνικά προβλιματα τθσ ςθμερινισ εποχισ... 
    Το ςενάριο λιτό, με διακριτικό χιοφμορ, αιςκθτό πόνο και οργι μαηί και τρυφερό ςυναίςκθμα κάνουν το κε-
ατι να γελάςει, να κλάψει και να πονζςει μαηί. Το ςενάριο κορυφϊνεται από τισ φανταςτικζσ ερμθνείεσ των 
θκοποιϊν, τουσ οποίουσ ζχει ανακαλφψει ο ίδιοσ ο Ken Loach.  
    Είναι μία από τισ ταινίεσ που μασ βάηουν ςε ςκζψεισ για τθν κοινωνία ςτθν οποία ηοφμε. 
 

                                                          Φιλιώ Πουτζτςθ, A΄ Λυκείου  
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Λούλα Αναγνωστάκη: μια σπουδαία θεατρική συγγραφέας 

H Λοφλα ι Αγγελικι-Θεανώ Αναγνωςτάκθ γεννικθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ ςτισ 13 Δεκεμβρίου του 1928 και 
πζκανε ςτθν Ακινα ςτισ 8 Οκτωβρίου του 2017. Ιταν Ελλθνίδα κεατρικι ςυγγραφζασ και από τισ ςπουδαιό-
τερεσ γυναικείεσ μορφζσ των ελλθνικϊν γραμμάτων. 

Ιταν θ μικρότερθ αδελφι του ποιθτι Μανόλθ Αναγνωςτάκθ. Σποφδαςε ςτθ Νομικι Σχολι του Αριςτοτζ-
λειου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ και ςτθν Αυςτρία. Ραντρεφτθκε το ςυγγραφζα και κακθγθτι ψυχιατρι-
κισ, Γιϊργο Χειμωνά. 

Ζγραψε 12 κεατρικά ζργα με τα οποία α-
ναφζρεται ςτα ςθμαντικότερα κζματα τθσ 
μεταπολεμικισ περιόδου ςτθν Ελλάδα, όπωσ 
το τραφμα, τθ μοναξιά, τθν ενοχι και τθν 
ιττα. 

Τα πρϊτα τρία μονόπρακτα ζργα τθσ ανζ-
βθκαν για πρϊτθ φορά ςτθ ςκθνι το 1965 και 
εκδόκθκαν ςε βιβλίο το 1974. Ιταν "Η διανυ-
κτζρευςθ", "Η πόλθ" και "Η παρζλαςθ" και 
πρωτοπαρουςιάςτθκαν ςε μια ενιαία παρά-
ςταςθ ςτο Κζατρο Τζχνθσ από τον Κάρολο 
Κουν. Ακολοφκθςε το τρίπρακτο ζργο "Η ςυ-
ναναςτροφι", που παρουςιάςτθκε ςτο Εκνι-
κό Κζατρο το 1967. 

Θ Λοφλα Αναγνωςτάκθ ιταν θ μόνθ γυναί-
κα κεατρικι ςυγγραφζασ τθσ μεταπολεμικισ 
περιόδου που ζγινε τόςο γνωςτι. Οι κεατρόφιλοι δεν ικελαν να χάςουν ζργο τθσ, γιατί ςυγκινοφνταν από 
τθν αμεςότθτα του λόγου τθσ, τθν κακαρότθτά του, τισ αναφορζσ ςε ςυλλογικζσ μνιμεσ που δονοφςαν κά-
ποιο δικό τουσ κρυφό κομμάτι και από τθν ψυχολογικι προςζγγιςθ των θρϊων τθσ. Τα κείμενά τθσ ιταν εμ-
μζςωσ πολιτικά και πολφ ανκρϊπινα. Τα κζατρα γζμιηαν. Οι επιτυχίεσ διαδζχονταν θ μία τθν άλλθ. 

Αγαπικθκε, ωςτόςο, πολφ και από τουσ νζουσ ανκρϊπουσ. Οι ιςτορίεσ τθσ ζχουν ςτοιχεία τθσ κακθμερι-
νότθτασ, χιοφμορ και χαρακτιρα. Θ Λοφλα Αναγνωςτάκθ ιταν ζνα παιδί του αιϊνα τθσ, αλλά όχι δθμιοφργθ-
μά του, γι’ αυτό και μπόρεςε να εκφράςει με τρόπο ανεπανάλθπτο τισ αγωνίεσ, τουσ καθμοφσ, τα αδιζξοδα, 
αυτά τα οποία ςτιγμάτιςαν τθ μεταπολεμικι ελλθνικι ηωι.  

Τα μεταγενζςτερα ζργα τθσ ζχουν ανεβεί ςτθν Ελλάδα από το Εκνικό Κζατρο και το Κζατρο Τζχνθσ και ςε 
πολλζσ ευρωπαϊκζσ ςκθνζσ, όπωσ ςτθν Κφπρο, τθ Γαλλία, τθν Λταλία, το Θνωμζνο Βαςίλειο, τθν Ρολωνία, τθ 
Γερμανία, τθν Λςπανία και τισ ΘΡΑ. Τα ερμινευςαν καλλιτζχνεσ, όπωσ οι Ριττακι, Ηαβιτςιάνου, Κονιόρδου, 
Λαηαρίδου, Αρμζνθσ, Τηϊρτηογλου και τα ςκθνοκζτθςαν οι Κουν, Βογιατηισ, Τριβιηάσ, Ραπαβαςιλείου, Κουγι-
ουμτηισ και Αρδίττθσ.  
Αυτά είναι τα ακόλουκα: 
 
Αντόνιο ι το μινυμα (1972) 
Η νίκθ (1978) 
Η καςζτα (1982) 
Ο ιχοσ του όπλου (1987) 
Διαμάντια και μπλουη (1990) 
Σο ταξίδι μακριά (1995) 
Ο ουρανόσ κατακόκκινοσ (μονόπρακτο, 1998) 
' εςάσ που με ακοφτε (2003) 
Ο Γιώργοσ ωσ Άμλετ, Τα κείμενα των Φιλίππων 2009-2014 (2015) Κάπα Εκδοτικι 

 
Άννα Βερυκίου, Άλκθςτισ Κυρίτςθ,  

Β΄ Γυμναςίου 
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Τθν Ρζμπτθ, 21 Σεπτεμβρίου 2017, το Μουςικό Σχολείο Ρρζβεηασ ςυμμετείχε ςτισ εκδθλϊςεισ για τθν ανακιρυξθ του Αρ-
χιεπιςκόπου Αλβανίασ Αναςτάςιου ωσ επίτιμου δθμότθ Ρρζβεηασ, με το τμιμα Ελλθνικισ Ραραδοςιακισ Μουςικισ του Σχο-
λείου, με υπεφκυνο τον εκπαιδευτικό Γιϊργο Τςοφκθ και τζςςερισ μακθτζσ (Ακανάςιο Μπάκο, Μιχάλθ Μπάκο, Γεϊργιο Ραπ-
πά και Κωνςταντίνο Ραππά), όπου παρουςίαςε τζςςερα τραγοφδια από τθν περιοχι του Ρωγωνίου. 

Με όχθμα, λοιπόν, τθ μουςικι, το Μουςικό Σχολείο Ρρζβεηασ ξακινάει και πάλι το ταξίδι του ςτθ γνϊςθ προςδοκϊντασ να 
βοθκιςει τουσ μακθτζσ να αποκτιςουν τα εφόδια που απαιτοφνται για τθν ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ και ςταδιοδρομία 
τουσ ςε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, μζςα ςε 
ζνα περιβάλλον αρμονικό, φιλικό και ανοιχτό 
ςτθ διαφορετικότθτα. 

Το ςχολείο μασ διακζτοντασ ζνα άριςτο επι-
τελείο εκπαιδευτικϊν όλων των ειδικοτιτων, 
κα δϊςει για άλλθ μια χρονιά τθ μάχθ του ςε 
όλουσ τουσ τομείσ τθσ γνϊςθσ από τθν Αϋ Γυ-
μναςίου μζχρι τθν Γϋ Λυκείου, ζχοντασ τισ καλφ-
τερεσ προςδοκίεσ για όλουσ τουσ μακθτζσ του 
μαηί και ζναν ζναν ξεχωριςτά, αντιμετωπίηο-
ντάσ τον ςαν ζνα και μοναδικό. 

Καλι και δθμιουργικι χρονιά ςε όλουσ! 

Ο Σφλλογος των καιηγητών 
του Μουσικοφ Σχολείου Πρέβεζας 

 

Πρώτες εμτυπώσεις από το Μουσικό Σχολείο... 

Τα νέα του Μουσικού Σχολείου 

ωτιςαμε τουσ καινοφριουσ μακθτζσ του ςχολείου μασ, τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ Γυμναςίου, για τισ πρϊτεσ τουσ 
εντυπϊςεισ από το Μουςικό Σχολείο Ρρζβεηασ, τϊρα που ζκλειςαν πια ςχεδόν δφο μινεσ φοίτθςθσ ςε αυτό… 
 

Το κτθριακό πρόβλθμα του ςχολείου μασ αντικατοπτρίηεται ςτισ εντυπϊςεισ των περιςςότερων μακθτϊν, ωςτό-
ςο, το κετικό κλίμα του ςχολείου και θ διάκεςθ για μουςικι -ευτυχϊσ- το υπερνικοφν! 

Διαφορετικζσ απόψεισ και εντυπϊςεισ είχε κάκε μακθτισ για το Μουςικό Σχολείο. Μερικζσ δθλϊςεισ των μακθ-
τϊν τθσ Αϋ γυμναςίου ιταν: 

 

«Το σχολείο αυτό μου έκαμε πολύ καλή εμτύπωση, διότι έχει δύο κτήρια!» 
 

«Το κτήριο μπορεί να μην είναι πολύ καλό, αλλά μου αρέσει αυτό το σχολείο, γιατί είναι το μόνο που διδάσκει μουσική. 
Με προβλημάτισε το θέμα των καθηγητών μουσικής, αλλά τώρα λύθηκε και είμαι πολύ χαρούμενη!» 

 

«Στο Μουσικό Σχολείο μού έκανε εντύπωση ότι είμαστε Γυμνάσιο και Λύκειο μαζί! Δεν μου άρεσε η αίθουσα όμως...» 
 

«Οι εντυπώσεις μου από το σχολείο είναι θετικές ως τώρα. Όλα είναι τέλεια! Οι καθηγητές είναι πολύ 

καλοί! Τα μόνα μειονεκτήματα του σχολείου είναι η αυλή και οι τάξεις, που είναι λυόμενες.» 
 

«Τξ Μξρσικό Σςξλείξ έςει λίγεπ ώοεπ παοαπάμω, αλλά είμαι τα μξρσικά μαθήματα έντοα,  

ξπότε είμαι τέλειξ!» 
 

“Το ζσολείο μαρ είναι ιδιαίηεπο, γιαηί θα κάνοςμε μοςζική. Ο πίνακαρ ζηην ηάξη μος δεν είναι πολύ καλόρ... Τα παιδιά, 
όμωρ, μαρ ςποδέσηηκαν καλά και νομίζω όηι είναι ςπέποσο!” 

 

τελίνα Ποϊκλι, Α΄ Λυκείου 

Το Μοςζικό Σσολείο Ππέβεδαρ  

ζςμμεηείσε ζηιρ εκδελώζειρ για ηεν ανακήπςξε ηος  

Απσιεπιζκόπος Αλβανίαρ Αναζηάζιος ωρ επίηιμος δεμόηε Ππέβεδαρ 


