
Μξσρικό Συξλείξ Ποέβεζαπ  

ΣΤΗ ΔΙΑΠΑΣΩΝΣΤΗ ΔΙΑΠΑΣΩΝ  

Σιμι φφλλου: 1,00 €   

 Social media 

 Family Romance 

 Μακθτικζσ κινθτοποιιςεισ 

 Ζλλθνεσ υνκζτεσ             

και Μουςικοί 

 Παραδοςιακοί Χοροί 

 Καρκίνοσ 

 Χάρθσ Κετίκογλου 

 Χριςτοσ Λορζντηοσ 

 Αποςτόλθσ Βαγγελάκθσ 

 2000: Μουςικι 

 Βιβλιοκριτικι/Σαινιοκικθ 

 Σα νζα του χολείου μασ 

 

Στη Διαπασών 
υύλλο No 13        

Δεκέμβριος-Ιανοσάριος 2018 
         



Σελίδα 2 Σηε Διαπαζών         θύλλο  No 13        Δεκέμβπιορ-Ιανοςάπιορ 2018                       

Σσμςακςική ξμάδα: Βεοσκίξσ Άμμα, Γεωογίξσ Λσδία, Γεωογίξσ Παοα-

ρκεσή, Δημηςοακξπξύλξσ Αμαλία, Εέκιξπ Λάμπηπ, Καοαμαμίδηπ Λεωμίδαπ, 
Καλαμπόγια Αμδοιαμή, Κξςραοίμη Δβελίμα, Κξσμάδη Άοςεμιπ, Κξσςοξύμπα 
ςοαςξύλα, Κοαμιώςη Δσαγγελία, Κσοίςρη Άλκηρςιπ, Κωρςόγιαμμη Μσοςώ, 
Μξσκάμξσ Δσαγγελία, Μπάκξπ Μιυάληπ, Μπεϊμςάοη Βαριλική-Ιωάμμα, 
Μπέλλξσ Δύη, Νςάκξσλα Απξρςξλία, Νςελήπ Γιάμμηπ, Παβέλη Δλέμη, Παπί-
οη Ιωάμμα, Πιέςα Δήμηςοα, Πξϊκλή ςελίμα, Πξσςέςρη Φιλιώ, Ρξύρρξσ Εέ-
μια, ςαύοακα Αλενάμδοα, Σζόκα Μσοςώ, Σρόκα Αλίκη, Σρόκα Μαοία. 
 
 
 
 

Υπεύθσμη καθηγήςοια: ιαπαμίδξσ Έλλη  
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Επίρημξ Ιρςξλόγιξ ςξσ Μξσρικξύ Συξλείξσ Ποέβεζαπ:  
https://musicschoolpreveza.blogspot.gr/ 
Η ιρςξρελίδα ςξσ Μξσρικξύ Συξλείξσ Ποέβεζαπ 
(για παλαιόςεοεπ αμαοςήρειπ, ωπ ςξ 2017):  
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Social media και 
πξομξκξσλςξύ-
οα 
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Πώπ μα αγξοά-
ρω ξικξγέμεια 
και τίλξσπ; 
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υξλείξ μα μξο-
τώμει και όυι μα 
ενξμςώμει! 
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Έλλημεπ  
σμθέςεπ και 
Μξσρικξί 
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Σξ Φσρξύμι 
Μξσρικό ρςασ-
οόλενξ 
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Πόρα γμωοίζξσ-
με για ςξμ καο-
κίμξ; 
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Χάοηπ Κεςίκξ-
γλξσ: εμαλλα-
κςική θεοαπεία 
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Χοήρςξπ Λξοέ-
μςζξπ 
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Απξρςόληπ Βαγ-
γελάκηπ 
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Σανίδι ρςη  
μξσρική:  
2000 
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Βιβλιξκοιςική 
Κιμημαςξγοάτξπ 
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Σα μέα ςξσ  
ρυξλείξσ 
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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 και ασςό νεκίμηρε δσμαμικά και τέςξπ και ασςό 

απξςελεί ςξ δεύςεοξ ςεύυξπ ςηπ ρυξλικήπ υοξμιάπ 2017απξςελεί ςξ δεύςεοξ ςεύυξπ ςηπ ρυξλικήπ υοξμιάπ 2017--2018.2018.  

  

Σε ασςό ςξ ςεύυξπ πεοιλάβαμε ρσμεμςεύνειπ από αμθοώπξσπ ςηπ πό-Σε ασςό ςξ ςεύυξπ πεοιλάβαμε ρσμεμςεύνειπ από αμθοώπξσπ ςηπ πό-

ληπ μαπ, άοθοα με κξιμωμικά θέμαςα πξσ μαπ απαρυόληραμ, μξσρικά ληπ μαπ, άοθοα με κξιμωμικά θέμαςα πξσ μαπ απαρυόληραμ, μξσρικά 

θέμαςα, ςα μέα ςξσ ρυξλείξσ μαπ και τσρικά ςιπ μόμιμεπ ρςήλεπ μαπ με θέμαςα, ςα μέα ςξσ ρυξλείξσ μαπ και τσρικά ςιπ μόμιμεπ ρςήλεπ μαπ με 

ποξςάρειπ βιβλίωμ και ςαιμιώμ.ποξςάρειπ βιβλίωμ και ςαιμιώμ.  

  

  

Καλή αμάγμωρη!Καλή αμάγμωρη!  

  

  

Η συντακτική ομάδαΗ συντακτική ομάδα  

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

 
Π

ρ
ο

β
λ
η

μ
α

τι
σ

μ
ο

ί 
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
 



       Σελίδα 3 Σηε Διαπαζών 

Στισ μζρεσ μασ, δεν φαίνεται παράξενο ςε εμάσ 
τουσ νζουσ να βλζπουμε μια ζφθβθ κοπζλα προ-
κλθτικά ντυμζνθ, να ακοφμε πωσ κάποιοσ ςυμμα-
κθτισ μασ ζχει 
ιδθ ξεκινιςει τθ 
ςεξουαλικι του 
ηωι ι πωσ μια 
δεκατετράχρονθ 
κοπζλα ζχει ςχζ-
ςθ με ζναν εικο-
ςάχρονο και του 
ςτζλνει γυμνζσ 
φωτογραφίεσ 
τθσ. Αν τοποκε-
τιςουμε όμωσ 
όλα αυτά τα γε-
γονότα ςτθν ε-
ποχι που οι γο-
νείσ μασ ιταν 
ζφθβοι, κα διαπιςτϊςουμε πωσ τα ςυμβάντα αυτά 
κα ςόκαραν τθν τότε κοινωνία και κα κεωροφνταν 
εντελϊσ εξωφρενικά. Τι είναι όμωσ αυτό που ζχει 
προκαλζςει αυτιν τθν τόςο μεγάλθ αλλαγι ςτθ 
ςτάςθ μασ και τθν ανοχι μασ απζναντι ςτθν πορνο-
κουλτοφρα; 

Μεγάλο μζροσ τθσ ευκφνθσ μπορεί δίκαια να 
αποδοκεί ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 
(instagram, twitter, facebook). Σιμερα, κάκε ζφθ-
βοσ που "ςζβεται τον εαυτό του" ζχει λογαριαςμό 
ςε τουλάχιςτον ζνα από αυτά τα social media και 
τα επιςκζπτεται ςε κακθμερινι βάςθ. Ενϊ όμωσ θ 
εναςχόλθςθ με αυτά φαίνεται απλϊσ ςαν ζνασ α-
κίνδυνοσ τρόποσ να περνοφν οι νζοι τθν ϊρα τουσ, 
ςτθν πραγματικότθτα επθρεάηουν ςε ανθςυχθτικό 
βακμό τθ ςυμπεριφορά των εφιβων. Αρχικά, οι 
αμζτρθτεσ αναρτιςεισ ρθτοφ ςεξουαλικοφ περιεχο-
μζνου, όπωσ φωτογραφίεσ θμίγυμνων μοντζλων ι 
πορνογραφικά βίντεο, αςκοφν τεράςτια επιρροι 
ςτθν αντίλθψθ που ςχθματίηουν οι ζφθβοι για το τι 
είναι επιτρεπτό και τι όχι. Ζτςι, πολλοί νζοι κεω-
ροφν πλζον φυςιολογικό να ανεβάηουν και οι ίδιοι 
προκλθτικζσ φωτογραφίεσ τουσ ι να αναρτοφν δθ-
μοςιεφςεισ με πονθρό περιεχόμενο, ακολουκϊντασ 
το παράδειγμα αςτζρων του κινθματογράφου, μο-
ντζλων και τθλεπερςόνων, και να μιμοφνται τζτοιεσ 
ςκθνζσ ςτθν προςωπικι τουσ ηωι, μθν μπορϊντασ 
να ξεχωρίςουν τα όρια μεταξφ τθσ εικονικισ και 
πραγματικισ τουσ ταυτότθτασ.  

Επιπλζον, ςφμφωνα με μια ζρευνα του Ρανεπι-
ςτθμίου του Michigan,  τα παιδιά που εκτίκενται ςε 
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τζτοιου είδουσ περιεχόμενο μζςω των μζςων κοινω-
νικισ δικτφωςθσ και γενικότερα του διαδικτφου, α-
ςπάηονται περιςςότερο ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ 

για τα φφλα, ςυν-
δζοντασ τθν κυρι-
αρχία με το ανδρι-
κό φφλο και τθν 
υποταγι με το 
γυναικείο. Τα απο-
τελζςματα αυτοφ 
του φαινομζνου 
ποικίλλουν από 
τθν κακοποίθςθ 
των γυναικϊν μζ-
χρι τθν άρνθςθ 
αποδοχισ ενόσ α-
τόμου με διαφο-
ρετικό ςεξουαλικό 
προςανατολιςμό, 

προβλιματα που ταλαιπωροφν ςε μεγάλο βακμό τθν 
κοινωνία μασ ςιμερα.  

Τζλοσ, ζνασ άλλοσ τομζασ ςτον οποίο ζχει μεγάλο 
αντίκτυπο θ ζκκεςθ των νζων ςε εικόνεσ που δεν 
είναι κατάλλθλεσ για τθν θλικία τουσ λόγω ςεξουαλι-
κοφ περιεχομζνου προοριςμζνο για ενιλικεσ, είναι οι 
ςχζςεισ που αναπτφςςουν με τουσ ςυνομθλίκουσ 
τουσ. Αν κάποιοσ παρακολουκιςει μια τυπικι ςυηι-
τθςθ ςε ζνα Λφκειο ι ακόμα και Γυμνάςιο ςτισ μζρεσ 
μασ, κα δει πωσ ζνα μεγάλο ποςοςτό των κεμάτων 
που κίγονται αφορά ι υπαινίςςεται το ςεξ, γεγονόσ 
μάλλον ειρωνικό αν ςκεφτεί κανείσ πωσ ςχεδόν κανζ-
να από αυτά τα παιδιά δεν ζχει κάποια προςωπικι 
εμπειρία ςε αυτό το κομμάτι ακόμθ. 

Συνοψίηοντασ, οι επιρροζσ που αςκοφν τα μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ και ο κόςμοσ του ίντερνετ ςτα 
νεαρά άτομα όςον αφορά ςτθν εκδιλωςθ τθσ ςεξου-
αλικότθτάσ τουσ, αλλά και ςτθ ςυμπεριφορά τουσ 
μποροφν να είναι πολφ επικίνδυνεσ και να ζχουν ςο-
βαρζσ ςυνζπειεσ ςτθν κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν 
και τθν αντίλθψι τουσ για τον ζρωτα. Γι' αυτό το λό-
γο, είναι μείηονοσ ςθμαςίασ να δοκεί μεγάλθ προςο-
χι τόςο από τουσ γονείσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ 
όςο και από όλθ τθν κοινωνία, ϊςτε τα παιδιά να 
είναι προςτατευμζνα από ευαίςκθτο περιεχόμενο 
και να χειρίηονται με αςφάλεια τουσ λογαριαςμοφσ 
τουσ ςτα διάφορα social media. 

 
 

Διμθτρα οφιανοφ, Γ΄ Γυμναςίου 
 

 

Social media και πορνο-κουλτούρα 
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Στθν Λαπωνία θ εταιρία Family Romance, παρζχει 
επαγγελματίεσ θκοποιοφσ για να καλφψουν κάκε ρόλο 
ςτθν προςωπικι ηωι των πελατϊν. Ο Ishi Yuichi, ζχει 
προςλάβει ζνα προςωπικό περίπου 800 θκοποιϊν 
που κυμαίνονται από βρζφθ ζωσ θλικιωμζνουσ, προ-
κειμζνου να μποροφν να ανταποκρικοφν ςε οποιονδι-
ποτε ρόλο ηθτιςει ο πελάτθσ. Ο ιδιοκτιτθσ, κεωρεί ότι 
θ εταιρία του 
βοθκά τουσ αν-
κρϊπουσ να δια-
χειριςτοφν τισ 
αφόρθτεσ απου-
ςίεσ ι τισ αντιλθ-
πτζσ ελλείψεισ 
ςτθ ηωι τουσ. Ο 
Yuichi δθλϊνει 
ότι θ εταιρία του 
αναπτφςςεται ςε 
μία ολοζνα και 
πιο απομονωμζ-
νθ κοινωνία, 
όπου θ à la carte 
ανκρϊπινθ αλλθ-
λεπίδραςθ γίνε-
ται ο νζοσ κανό-
νασ. 

Το φαινόμενο αυτό είναι κλιβερό για τθ ςφγχρονθ 
κοινωνία ςτθν οποία ηοφμε, κακϊσ οι ανκρϊπινεσ ςχζ-
ςεισ εξαγοράηονται και ζνα μεγάλο ποςοςτό των πε-
λατϊν τθσ εταιρίασ δεν μακαίνει ποτζ τθν αλικεια και 
χτίηει τθ ςχζςθ του με τον θκοποιό βαςιςμζνθ πάνω 
ςε ζνα ψζμα, μθ γνωρίηοντασ ότι είναι απλά ζνασ ψυ-
χρόσ επαγγελματίασ χωρίσ ςυναιςκιματα για τουσ 
ίδιουσ. Για παράδειγμα, όπωσ αναφζρει ο Διευκφνων 
Σφμβουλοσ, είχε κλθκεί από μια μθτζρα ζνασ θκο-
ποιόσ για να υποδυκεί τον πατζρα τθσ κόρθσ τθσ και 
μζχρι και ςιμερα είναι ο μόνοσ πραγματικόσ πατζρασ 
που ζχει γνωρίςει θ μικρι. Για να προςλθφκεί ζνασ 
θκοποιόσ για κάποιο ρόλο, υπάρχει μια φόρμα παραγ-
γελίασ, όπου αναφζρονται όλεσ οι πικανζσ προτιμι-
ςεισ, όπωσ: hairstyle, γυαλιά, γενειάδα, αίςκθςθ τθσ 
μόδασ, αριςτοκρατικό ι casual ςτυλ, τρυφερόσ ι αυ-
ςτθρόσ, ομιλθτικόσ ι κουραςμζνοσ από τθ δουλειά 
και πολλά άλλα, για να φτάςουν όςο το δυνατό πιο 
κοντά ςτθν εικόνα που φαντάηεται ο πελάτθσ.  

Αυτό το φαινόμενο δεν ζχει φτάςει ακόμθ ςτθν 
Ευρϊπθ, είτε γιατί οι Ευρωπαίοι ηουν ςε μια πιο ανοι-
χτι κοινωνία, όπου οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ δεν ζχουν 
φκαρεί ςε τόςο μεγάλο βακμό, είτε γιατί δεν ζχουν 
ςτο μυαλό τουσ ότι κα μποροφςε κάτι τζτοιο να ςυμ- 

 

Πώς να αγοράζω οικογένεια και θίλοσς; 

βεί και το κεωροφν υπερβολικά αφφςικο, ςε αντίκεςθ 
με τουσ Αςιάτεσ, οι οποίοι ζχουν πλζον ςυμφιλιωκεί 
με όλθ αυτιν τθν ψεφτικθ εικόνα. Στο μζλλον, δυςτυ-
χϊσ, είναι πολφ πικανό να εμφανιςτεί λόγω του τρό-
που ηωισ, των ιδανικϊν και των προτφπων που προω-
κοφνται μζςω του διαδικτφου και των ΜΜΕ γενικότε-
ρα. Στισ μζρεσ μασ θ εικόνα που προβάλλει κάποιοσ 

ςτθν κοινωνία είναι πιο ςθμαντικι από τθν εικόνα 
που κζλει ο ίδιοσ για τον εαυτό του ι που τον αντι-
προςωπεφει ςτθν πραγματικότθτα, αναγκάηοντάσ τον 
να προςποιείται τθν ευτυχία του, ενϊ ουςιαςτικά εί-
ναι δυςτυχιςμζνοσ. Ζτςι, είναι φυςικό και επόμενο θ 
αγορά ψεφτικων φίλων και οικογζνειασ να αναπτυ-
χκεί κάποια ςτιγμι και ςτθν Ευρϊπθ εξαιτίασ τθσ ανά-
γκθσ των ανκρϊπων να φτάςουν ζςτω και ψεφτικα 
ςτο υποτικζμενο «ιδανικό» πρότυπο τθσ ευτυχίασ. 

Κλείνοντασ, πιςτεφω ότι οι πραγματικζσ ανκρϊπι-
νεσ ςχζςεισ είναι αδφνατο να εξαγοραςκοφν και δεν 
υπάρχει τίποτα πιο ςθμαντικό για ζνα άτομο από το 
να ζχει γφρω του ανκρϊπουσ που νοιάηονται για τον 
ίδιο και τθν αλθκινι του ευτυχία, αφινοντάσ τον να 
κάνει ο ίδιοσ τισ επιλογζσ που κεωρεί ότι κα τον κά-
νουν χαροφμενο χωρίσ να τον κατακρίνουν για αυτζσ, 
γνωρίηοντασ ότι κα αποτελζςουν ςθμαντικό παράγο-
ντα ςτο να γίνει ομορφότερθ θ ηωι του. Ρολλζσ φο-
ρζσ, όμωσ, εμείσ οι ίδιοι ξεχνάμε ότι υπάρχουν δίπλα 
μασ άνκρωποι που μασ δίνουν κίνθτρο να ςυνεχίςου-
με να προςπακοφμε να φζρουμε τθ ηωι μασ πιο κο-
ντά ςτο δικό μασ «ιδανικό». 

 
 

Μυρτώ Σηόκα, Α΄Λυκείου 
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Το Σάββατο, 14 Οκτϊβρθ, ζπειτα από ςυνεδρίαςθ των 15μελϊν 
ςυμβουλίων των ςχολείων τθσ Ρρζβεηασ κρίκθκε αναγκαίο να 
οργανϊςουμε και να ςυντονίςουμε τθ δράςθ μασ. Ζτςι, δθμιουρ-
γικθκε και φζτοσ θ Συντονιςτικι Επιτροπι Μακθτϊν Ρρζβεηασ, θ 
οποία και πζρυςι είχε αναπτφξει πολφμορφθ δραςτθριότθτα. 
Ζπειτα από τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςι τθσ και με αφορμι τθν προ-
γραμματιςμζνθ επίςκεψθ του Υφυπουργοφ Ραιδείασ κ. Μπαξεβα-
νάκθ ςτθν πόλθ μασ ςτισ 20 Οκτϊβρθ, αλλά και τισ πανελλινιεσ 
μακθτικζσ κινθτοποιιςεισ τισ οποίεσ είχε ανακοινϊςει θ Σ.Ε. των 
μακθτϊν τθσ Αττικισ για τισ 30 Οκτϊβρθ, αποφαςίςαμε να μθ 
μείνουμε αδρανείσ διεκδικϊντασ όλα όςα ζχουμε ανάγκθ ςιμερα 
και να ςυνεχίςουμε τον αγϊνα που άρχιςαν από τθν αρχι τθσ 
χρονιάσ οι μακθτζσ των ΕΡΑΛ. Ζτςι και ζγινε κακϊσ όλα τα 
15μελι μακθτικά ςυμβοφλια των 
ςχολείων τθσ πόλθσ μασ ανταπο-
κρίκθκαν ςτο κάλεςμα τθσ Σ.Ε. 
για τισ επόμενεσ μακθτικζσ κινθ-
τοποιιςεισ. 

Στισ 20 Οκτϊβρθ τα ςχολεία 
μασ ιταν κλειςτά και θ προςυγκζ-
ντρωςθ των μακθτϊν ζγινε ςτο 
Φόρο, ϊςτε να κατευκυνκοφμε 
προσ τθ Δευτεροβάκμια Εκπαί-
δευςθ, όπου κα κατζφκανε ο 
Υφυπουργόσ. Ζτςι, εκατοντάδεσ 
μακθτζσ περίμεναν να "υπο-
δεχτοφν" τον κ. Μπαξεβανάκθ. 
Αυτόσ, όμωσ, άλλαξε το πρόγραμ-
μά του αποφεφγοντασ να ςυναντθκεί με το πλικοσ των μακθτϊν, 
επιλζγοντασ τελικά τα Γραφεία τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 
Οι μακθτζσ, όμωσ, χωρίσ να το βάλουν κάτω αποφάςιςαν οι ίδιοι 
να ςυναντθκοφν με τον Υφυπουργό. Ξεκινϊντασ με μια μεγαλειϊ-
δθ πορεία, ςτθν οποία κυριαρχοφςαν ςυνκιματα όπωσ: "Δϊςτε 
λεφτά για τθν Ραιδεία - πουλιςτε κάνα πφραυλο να πάρουμε 
βιβλία", "Στο ςάπιο ςφςτθμά ςασ, ςάπια και θ παιδεία εμείσ ονει-
ρευόμαςτε μια άλλθ κοινωνία" κ.ά.  κάναμε ξεκάκαρο ότι οι μα-
κθτζσ δεν κα κάτςουμε ςτ' αυγά μασ, κα διεκδικιςουμε να εξα-
ςφαλιςτεί ΤΩΑ χρθματοδότθςθ για τθ λειτουργία των ςχολείων 
μασ, δθμόςια και δωρεάν παιδεία. Κατευκυνκικαμε, προσ το 
κτιριο τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςτο οποίο μασ περίμενε 
αςτυνομικόσ κλοιόσ˙ οι μακθτζσ, όμωσ, απάντθςαν και εκεί με το 
ςφνκθμα: "Με ΜΑΤ και βία δεν γίνεται παιδεία". Τζλοσ, μια αντι-
προςωπεία από μζλθ τθσ Σ.Ε. ςυνάντθςε τον Υφυπουργό και -
όπωσ είχε αποφαςιςτεί και ςτθ ςυνεδρίαςι μασ- δεν προχωριςα-
με ςε διάλογο μαηί του, παρά μόνο του γνωςτοποιιςαμε τα αιτι-
ματά μασ. Και αυτό γιατί δεν κεωριςαμε πωσ είχε να μασ πει κάτι 
ουςιϊδεσ ζνασ άνκρωποσ ο οποίοσ γνωρίηει τα προβλιματα των 
ςχολείων και των οικογενειϊν μασ, ωςτόςο, όχι απλϊσ δεν τα 
λφνει, αλλά είναι και ςυνυπεφκυνοσ γι' αυτά μαηί με τθ ςυγκυβζρ-
νθςθ που υπθρετεί (αλλά και τισ προθγοφμενεσ), οι οποίοι ςυνεχί-
ηουν να χτυπάνε το δικαίωμά μασ ςτθ μόρφωςθ και τθ ηωι. Με τθ 
μεγαλφτερθ μακθτικι κινθτοποίθςθ των τελευταίων χρόνων κά-
ναμε μια καλι αρχι, δείξαμε τθ δφναμθ των οργανωμζνων μακθ-
τϊν απζναντι ςε αυτοφσ που μασ κοροϊδεφουν. Αποφαςίςαμε και 
βγικαμε ςτο δρόμο να διεκδικιςουμε τα δικαιϊματά μασ για τθ 
μόρφωςθ και το ςχολείο που μασ αξίηει! Υποδεχτικαμε αγωνιςτι-
κά τον Υφυπουργό Ραιδείασ, όπωσ του άξιηε. Συνεχίςαμε τον αγϊ-
να που άρχιςαν φζτοσ οι ςυμμακθτζσ μασ από τα ΕΡΑΛ. 

Στθν ςυνζχεια, ςτισ 30 Οκτϊβρθ ιμαςταν χιλιάδεσ, πραγματικά 
βουλιάξαμε τθν Ελλάδα μαηί με τουσ ςυμμακθτζσ μασ από όλθ τθ 
χϊρα. Από τθν Ακινα και τον Ρειραιά μζχρι τθ Κεςςαλονίκθ, από 
τθν Κριτθ μζχρι τθν Αλεξανδροφπολθ κάναμε καταλιψεισ και 
βγικαμε ςτουσ δρόμουσ απαιτϊντασ ζνα ςχολείο που να μορφϊ-
νει και όχι να εξοντϊνει! Στθν Ρρζβεηα για πρϊτθ φορά ζκλειςαν  

ςχεδόν όλα τα ςχολεία του Νομοφ! Με δυναμικό και πάλι παλμό 
οι μακθτζσ ςυγκεντρωκικαμε ςτο Ρυροβολικό και φωνάηοντασ 
ςυνκιματα, όπωσ "Θ νζα γενιά ζχει ιδανικά - οφτε ξεπουλιζται 
οφτε προςκυνά", "Τόςεσ εξετάςεισ οφτε οι αςκενείσ - κα μασ αρ-
ρωςτιςουν αν δεν ξεςθκωκείσ" κ.ά. κατευκυνκικαμε κάνοντασ 
«κατάλθψθ» ςτο Δθμαρχείο και απαιτιςαμε απαντιςεισ για τα 
προβλιματα ςτα ςχολεία μασ. 

Στισ 20 και ςτισ 30 Οκτϊβρθ ενϊςαμε τθ φωνι μασ χιλιάδεσ 
μακθτζσ και δείξαμε τθ δφναμι μασ! Γι’ αυτό και ο Υπουργόσ 
Γαβρόγλου προςπάκθςε να υποβακμίςει τα δίκαια αιτιματά μασ, 
να υποτιμιςει τισ μεγάλεσ κινθτοποιιςεισ μασ ςε όλθ τθν Ελλάδα, 
να μασ πείςει ότι τα ςχολεία μασ λειτουργοφν κανονικά χωρίσ 
προβλιματα, ότι «ςχολείο να μορφϊνει και να μθν εξοντϊνει» 

είναι κάτι ουτοπικό, όπωσ διλω-
ςε και δθμόςια τθν θμζρα των 
κινθτοποιιςεων. Δεν δεχόμαςτε 
να μασ λζνε (Υφυπουργόσ, Υ-
πουργόσ, Διμαρχοσ) ότι δεν 
υπάρχουν λεφτά για πρόςλθψθ 
κακθγθτϊν όλων των ειδικοτι-
των, τθν ϊρα που θ κυβζρνθςθ 
δίνει 2,4 δις. για ςτρατιωτικοφσ 
εξοπλιςμοφσ και άλλα πόςα ςτο 
ΝΑΤΟ που εξαπολφει πολζμουσ 
και γεννά προςφυγιά. Δεν δεχό-
μαςτε να είναι τα ςχολεία μασ 
χωρίσ κζρμανςθ, τθν ϊρα που θ 
κυβζρνθςθ προςφζρει αφορο-

λόγθτο πετρζλαιο ςτουσ εφοπλιςτζσ. 
Τθν ίδια ϊρα θ κυβζρνθςθ ετοιμάηει νομοςχζδιο που κάνει το 

ςχολείο ακόμα χειρότερο, με ΡΕΛΣΣΟΤΕΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ πανελλα-
δικοφ τφπου από νωρίσ, ακόμα ΡΛΟ ΕΞΟΝΤΩΤΛΚΟ πρόγραμμα για 
εμάσ και τισ οικογζνειζσ μασ, που βάηει ΡΕΛΣΣΟΤΕΑ ΕΜΡΟΔΛΑ 
ςτο δικαίωμά μασ ςτθ μόρφωςθ, που μασ βάηει ςε ζνα ατζλειωτο 
κυνιγι των «sos». Γι’ αυτό και θ ςυντονιςτικι επιτροπι τθσ Ρρζ-
βεηασ προχϊρθςε ςε παράςταςθ διαμαρτυρίασ τθν Τετάρτθ, 15 
Νοζμβρθ ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Ρρζβεηασ και ςτθ Δευτερο-
βάκμια Εκπαίδευςθ με ςφνκθμα: ΟΛΟΛ ΟΛ ΜΑΚΘΤΕΣ ΤΩΑ ΜΛΑ 
ΓΟΚΛΑ, ΟΛ ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΣ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΝΑ ΜΕΛΝΟΥΝ ΣΤΑ ΧΑ-
ΤΛΑ! 

Συμμετείχαμε επίςθσ και ςτον εορταςμό τθσ εξζγερςθσ του 
Ρολυτεχνείου ςτισ 17 Νοζμβρθ με κατάκεςθ ςτεφάνων ςτθ μακθ-
τικι πορεία το απόγευμα, δίνοντασ ςφγχρονο αντιπολεμικό-
αντιφαςιςτικό νόθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ επζτειο. 

Οι μζχρι τϊρα κινθτοποιιςεισ μασ ιταν μόνο θ αρχι... Τϊρα 
ξεκινάμε... Συνεχίηουμε το ςυντονιςμό μασ με όλα τα ςχολεία, για 
να οργανϊςουμε καλφτερα, ενωμζνοι όλοι μαηί οι μακθτζσ τον 
αγϊνα μασ! Αποφαςίηουμε πϊσ κα ςυνεχίςουμε... 

Ιδθ με απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ του Σχολείου μασ 
ςυμμετείχαμε ςτθν Ρανελλαδικι Μουςικι Διαμαρτυρία τθν 1 
Δεκζμβρθ με αφορμι τα οξυμζνα προβλιματα του ςχολείου μασ 
και γενικότερα όλων των Μουςικϊν Σχολείων. Σε αυτι τθ μάχθ 
που δίνουμε από τθν αρχι τθσ χρονιάσ, θ οποία κα ςυνεχιςτεί 
πολφμορφα για τθ μόρφωςθ και τθ ηωι που μασ αξίηει, καλοφμε 
και τουσ γονείσ, αλλά και τουσ κακθγθτζσ να βαδίςουμε ςτον ίδιο 
δρόμο. Ζχουμε πείρα! Π,τι κατακτιςαμε, το κερδίςαμε με τουσ 
αγϊνεσ μασ. 

Φζτοσ είμαςτε ακόμα πιο δυνατοί! Κα είμαςτε και ακόμα πιο 
πολλοί! Ραλεφουμε για ζνα ςχολείο δθμόςιο και δωρεάν για όλα 
τα παιδιά. 

Για ςχολείο που να μορφϊνει και όχι να εξοντϊνει!!! 
 
 

15μελζσ υμβοφλιο Μουςικοφ χολείου Πρζβεηασ 
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Σχολείο να μοπφώνει και όχι να εξοντώνει! 
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Έλληνες Συνθέτες και Μουσικοί 

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος 
είναι οργανοπαίκτθσ και βιρτουό-
ηοσ του κλαρίνου.  Ξεκίνθςε φτω-
χόσ, ζνα περιπλανϊμενο παιδί με 
κλαρίνο, να αλωνίηει τουσ δρό-
μουσ για ζνα μικρό μεροκάματο. 
Χρόνια μετά, ζχοντασ ηιςει μια 
μυκιςτορθματικι ηωι, ζφταςε να 
παίηει ςε ςυναυλία τθσ Björk, να 
κάνει δίςκο με τον Βαγγζλθ Ρα-
πακαναςίου και να ςυντροφεφει 
τουσ μεγαλφτερουσ Ζλλθνεσ τρα-
γουδιςτζσ ςτισ πίςτεσ.  

Ο Κανάςθσ Βαςιλόπουλοσ γεν-
νικθκε ςτο Αγρίνιο το 1972. Α-
ςχολείται με τθ μουςικι από τθν 
θλικία των τεςςάρων και ςτθν 
θλικία των πζντε ξεκίνθςε να μα-
καίνει κλαρίνο. Δάςκαλόσ του 
ιταν ο πατζρασ του, ο γνωςτόσ ςε 

όλθ τθν Ελλάδα Γιϊργοσ Βαςιλό-
πουλοσ. Από τα εννιά του χρόνια 
άρχιςε να παίηει ςε ςυναυλίεσ 
ςυνοδεφοντασ τον πατζρα του.  

Το 1987 ζκανε και τα πρϊτα 
του βιματα ςτθν ελλθνικι διςκο-
γραφία. Από τότε ζχει ςυνεργα-
ςτεί ςχεδόν με όλουσ τουσ 
Ζλλθνεσ καλλιτζχνεσ τόςο ςαν 
session μουςικόσ ςε θχογραφι-
ςεισ όςο και ςε ςυναυλίεσ ςτθν 
Ελλάδα και το εξωτερικό.  
 

Λεωνίδασ Ανδρζου,  
Β΄ Γυμναςίου 

Ο Βασίλης Τσιτσάνης  
ιταν ζνασ από τουσ μεγαλφ-
τερουσ Ζλλθνεσ λαϊκοφσ ςυν-
κζτεσ, ςτιχουργοφσ και τρα-
γουδιςτζσ του 20οφ αιϊνα 
και μία από τισ ςθμαντικότε-
ρεσ φυςιογνωμίεσ του ρεμπζ-
τικου και του λαϊκοφ τραγου-
διοφ. Γεννθμζνοσ ςτα Τρίκα-
λα, ςτισ 18 Λανουαρίου 1915, 
από Θπειρϊτεσ γονείσ, από 
μικρι θλικία ζδειξε ενδιαφζ-
ρον για τθ μουςικι και ζμακε 
μπουηοφκι, μαντολίνο και 
βιολί. Το 1936, επιςκζφκθκε 
τθν Ακινα, με κφριο ςκοπό 
να ςπουδάςει Νομικι, αλλά 
γριγορα τον κζρδιςε θ μου-

ςικι. 
Οι πρϊτεσ του επιρροζσ ιταν τα τραγοφδια του Βαγγζλθ Ραπάηογλου 

και του Μάρκου Βαμβακάρθ. Κακοριςτικι ιταν θ γνωριμία του με τον 
ςπουδαίο -αλλά αδικθμζνο από τθν Λςτορία-  τραγουδιςτι Δθμιτρθ Ρερ-
δικόπουλο, ο οποίοσ τον πιγε ςτθν Odeon, όπου θχογράφθςε τα πρϊτα 
του τραγοφδια. 

Τθν περίοδο 1937-1940 ζγραψε καταπλθκτικά τραγοφδια, τα οποία 
θχογράφθςε με τθ φωνι του Δθμιτρθ Ρερδικόπουλου και των άλλων 
ςπουδαίων τραγουδιςτϊν εκείνθσ τθσ εποχισ: Στράτου Ραγιουμτηι, Μάρ-
κου Βαμβακάρθ, Στζλιου Ρερπινιάδθ, με τουσ οποίουσ ςε πολλζσ θχογρα-
φιςεισ ςυμμετείχε ωσ δεφτερθ φωνι. Κατά τθ διάρκεια τθσ γερμανικισ 
κατοχισ ζμεινε ςτθ Κεςςαλονίκθ, όπου για ζνα μεγάλο διάςτθμα είχε δικό 
του μαγαηί, το διάςθμο «Ουηερί ο Τςιτςάνθσ». Εκεί, ζγραψε μερικά από τα 
καλφτερα τραγοφδια του, τα οποία θχογραφικθκαν μετά τθ λιξθ του πο-
λζμου. 

Το 1946, εγκαταςτάκθκε ξανά ςτθν Ακινα και άρχιςε να θχογραφεί. 
Δίπλα του ζγιναν ευρζωσ γνωςτοί, τραγουδιςτζσ όπωσ θ Σωτθρία Μπζλ-
λου, θ Λωάννα Γεωργακοποφλου, θ Μαρίκα Νίνου και ο Ρρόδρομοσ Τςα-
ουςάκθσ. Τα επόμενα χρόνια, γνϊριςε ευρφτατθ αποδοχι, εδικά μετά τθν 
πτϊςθ τθσ Χοφντασ, οπότε ξεκίνθςε ςυναυλίεσ ςε ςτάδια και ανοιχτά κζα-
τρα, κάτι που ςυνζβαινε για πρϊτθ φορά από πλευράσ ενόσ λαϊκοφ δθμι-
ουργοφ. 

Ρολυγραφότατοσ, μεγαλοφυισ, καινοτόμοσ, με πλοφςια φανταςία και 
ζργο ςπάνιασ ποιότθτασ, μαςτοριάσ και καλαιςκθςίασ, ο Βαςίλθσ Τςιτςά-
νθσ ζγινε ο ςυνκζτθσ που, χωρίσ αυτόν, θ εικόνα τθσ ελλθνικισ μουςικισ 
κα ιταν περιοριςμζνθ και διαφορετικι. Ρζκανε ςτο Λονδίνο τθν θμζρα 
των γενεκλίων του, ςτισ 18 Λανουαρίου 1984, από καρκίνο και κθδεφτθκε 
ςτο Αϋ Νεκροταφείο Ακθνϊν. Εκατό χρόνια από τθ γζννθςι του, ηει για 
πάντα μζςα από τα τραγοφδια του και εξακολουκεί να ςυναρπάηει και να 
ςυγκινεί ακόμθ και νζουσ ανκρϊπουσ, παραμζνοντασ διαχρονικόσ και επί-
καιροσ, όπωσ μόνο οι μεγάλοι τθσ τζχνθσ ζχουν καταφζρει... 

 
Βαγγζλθσ Χιτοσ, Β΄ Γυμναςίου 
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Χαρακτθριςτικόσ χορόσ τθσ Ρρζβεηασ. Κυρίωσ γυναικείοσ χορόσ, ο οποίοσ πιρε το όνομά του από κάποιον 
αζρα που φυςοφςε ςτθν περιοχι ι από τθ χαρακτθριςτικι κίνθςθ των φουςτανιϊν όταν χορεφουν οι γυναί-
κεσ. 

Μουςικά δεν ζχει καμία ςχζςθ με τα θπειρϊτικα ακοφςματα. Ζχει εννιάςθμο ρυκμό (9/8), ο οποίοσ ςυνα-
ντάται ςτθ Μ. Αςία και ςτα νθςιά. 

Οι γραπτζσ πθγζσ λζνε ότι ο χορόσ ζχει επίδραςθ «πολίτικθ». Ο ςκοπόσ πικανότατα ζφταςε ςτθν Ρρζβεηα 
από τθν εμπορικι κίνθςθ του λιμανιοφ. Ρρωτοακοφςτθκε ςτα καφενεία του Σεϊτάν Ραηάρ. 

Ραραδοςιακά ο χορόσ είναι κυκλικόσ με λαβι από τισ παλάμεσ και λυγιςμζνουσ αγκϊνεσ. Το χορευτικό του 
μοτίβο ςχθματιηόταν από τζςςερα κινθτικά μοτίβα των τεςςάρων κινιςεων το κακζνα. 

Συνοδευτικό τραγοφδι κεωρείται το:  
 
«αν τα μάρμαρα της Πόλης 
που ‘ναι στην Αγιά οφιά 
έτσι τα ‘χεις ταιριασμένα 
μάτια φρύδια και μαλλιά. 
 
Αποφάσισα να γίνω 
στην Αγιά οφιά κουμπές1 

να ‘ρχονται να προσκυνούνε 
Σουρκοπούλες και Ρωμιές». 
 
1.κουμπζσ: τροφλοσ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Γιάννθσ Ντελισ, Α΄ Γυμναςίου 
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Μουσικό Σταυρόλεξο! 

Κάθετα 
1. Παίδεηαι με δοξάπι. 
3. Ασ, παπαπονιάπα μος ..., ηπαγούδι ηος Γιάννε Κατά-
λε. 
4. Τεηπάσοπδο μοςζικό όπγανο, παπαδοζιακό και ζηεν 
Ήπειπο. 
5. Υπάπσει ζηα έγσοπδα μοςζικά όπγανα μεγάλορ και 
μικπόρ... 
6. Ο Μπεηόβεν ήηαν μοςζικόρ... 
 
Οριζόντια 
2. Μοςζικό όπγανο, ηπίσοπδο και ηεηπάσοπδο. 
5. Υπάπσει και κλαζική και ελεκηπική! 
7. Τεν αγαπούν και οι Κπεηικοί και οι Πόνηιοι... 
8. Πάνυ ηος γπάθοςμε ηιρ νόηερ. 
 
 

Νίκοσ Ρεβίςιοσ, Α΄ Γυμναςίου 

1. Βιολί, 2. Μπουηοφκι, 3. Καρδιά, 4. Λαοφτο, 5. Καβαλάρθσ, Κικάρα, 
 6. Συνκζτθσ, 7. Λφρα, 8. Ρεντάγραμμο. 

 

Το Φυσούνι 
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Προζλευςθ τθσ ονομαςίασ 
Θ προζλευςθ τθσ λζξθσ "καρκίνοσ", αποδίδεται ςτον 

Ζλλθνα ιατρό Λπποκράτθ, που ζμεινε ςτθν ιςτορία ωσ 
«πατζρασ τθσ Λατρικισ». Ο Λπποκράτθσ χρθςιμοποίθςε τουσ 
όρουσ «καρκίνοσ» και «καρκίνωμα» για να περιγράψει διά-
φορουσ όγκουσ που εμφάνιηαν εςωτερικά ι εξωτερικά ζλκθ 
και διογκϊςεισ.  

 

Δθμιουργία 
Σε αντίκεςθ με τα φυςιολογικά κφτταρα ςτο ςϊμα μασ, τα 

οποία αυξάνονται, διαιροφνται και πεκαίνουν με ζναν αυςτθ-
ρά ελεγχόμενο τρόπο, τα καρκινικά κφτταρα διαφζρουν, διότι ςυνεχίηουν να διαιροφνται ανεξζλεγκτα. Αυτό 
ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ μιασ μάηασ κυττάρων, που ονομάηεται όγκοσ. Οι όγκοι μπορεί να είναι κα-
λοικεισ ι κακοικεισ. Ο καλοικθσ όγκοσ δεν κάνει μεταςτάςεισ ςε άλλα μζλθ του ςϊματοσ. Υπάρχουν πάνω 
από 100 διαφορετικά γνωςτά είδθ καρκίνου που επθρεάηουν τουσ ανκρϊπουσ. 

 

Είδθ και ςτατιςτικά 
Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι ςτισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ οι τρεισ πιο κοινοί τφποι καρκίνου ςτουσ άντρεσ είναι του 

προςτάτθ, των πνευμόνων και του παχζοσ εντζρου, ενϊ ςτισ γυναίκεσ του μαςτοφ, του παχζοσ εντζρου και του 
πνεφμονα. Στισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, όμωσ, οι πιο κοινζσ μορφζσ καρκίνου είναι των πνευμόνων, του ςτο-
μάχου και του ιπατοσ για τουσ άνδρεσ και του μαςτοφ, του τραχιλου τθσ μιτρασ και του ςτομάχου για τισ γυ-
ναίκεσ. Το 2007, θ Αμερικανικι  Εταιρεία Καρκίνου ςτθν ετιςια ζκκεςθ που παρουςίαςε ανακοίνωςε ότι κάκε 
μζρα πζκαιναν από καρκίνο ςε όλο τον κόςμο 20.000 άνκρωποι, δθλαδι 7,6 εκατομμφρια περίπου κάνατοι. 
Επίςθσ, κατά το ίδιο ζτοσ, τουλάχιςτον 12,3 εκατομμφρια νζα κροφςματα καρκίνου είχαν διαγνωςτεί. Πμωσ τα 
τελευταία χρόνια το ποςοςτό επιβίωςθσ ζχει αυξθκεί ςθμαντικά για όλα τα είδθ καρκίνου εκτόσ από τουσ καρ-
κίνουσ του πνεφμονα, του παγκρζατοσ και του ιπατοσ.  

 

Πρόλθψθ και ζγκαιρθ διάγνωςθ 
Ρολλά είδθ καρκίνου μποροφν να προλθφκοφν εάν κάποιοσ δεν καπνίηει, διατθρεί ζνα υγιζσ βάροσ, δεν 

καταναλϊνει πολφ αλκοόλ, τρϊει πολλά λαχανικά, φροφτα και προϊόντα ολικισ άλεςθσ, εμβολιάηεται κατά 
οριςμζνων μολυςματικϊν αςκενειϊν, δεν καταναλϊνει πάρα πολφ επεξεργαςμζνο και κόκκινο κρζασ, απο-
φεφγει τθν υπερζκκεςθ ςτθν θλιακι ακτινοβολία, κακϊσ και αν κάνει τακτικζσ εξειδικευμζνεσ εξετάςεισ μετά 
από μια ςυγκεκριμζνθ θλικία ι τθν εμφάνιςθ φποπτων ςυμπτωμάτων. 

 

Θεραπεία 
Συχνά ο καρκίνοσ κεραπεφεται με ςυνδυαςμό κεραπείασ με ακτινοβολία, χειρουργείου, χθμειοκεραπείασ 

και ςτοχευμζνθσ κεραπείασ. Ρολλζσ κεραπείεσ ζχουν βρεκεί και δοκιμαςτεί, αλλά μόνο λίγεσ από αυτζσ είναι 
πλιρωσ αποτελεςματικζσ. Κακϊσ όμωσ κάκε τφποσ καρκίνου είναι διαφορετικόσ, είναι δφςκολο να βρεκεί θ 
κατάλλθλθ για το άτομο κεραπεία εφόςον αυτι ζχει ανακαλυφκεί. Ακόμθ πιο δφςκολθ κάνει τθν αρρϊςτια το 
γεγονόσ ότι δεν γνωρίηουμε τα ακριβι αίτια δθμιουργίασ του. Οι πικανότθτεσ επιβίωςθσ εξαρτϊνται από τον 
τφπο του καρκίνου και τθν ζκταςθ τθσ αςκζνειασ κατά τθ διάγνωςθ και τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ. 

 

Τποςτιριξθ 
Ο πόνοσ και θ διαχείριςθ των ςυμπτωμάτων αποτελοφν ςθμαντικό κομμάτι τθσ κεραπείασ. Θ παρθγορθτικι 

φροντίδα είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για όςουσ είναι ςε προχωρθμζνα ςτάδια τθσ αςκζνειασ. Εξίςου ςθμαντικι 
είναι θ διατιρθςθ τθσ καλισ ψυχολογικισ υγείασ του ατόμου που αςκενεί είτε από το οικογενειακό και φιλικό 
του περιβάλλον, είτε με τθ βοικεια ενόσ ειδικοφ.  

Για τουσ ανκρϊπουσ που νοςοφν είναι απαραίτθτθ θ αγάπθ και θ φροντίδα από τουσ γφρω τουσ. Κφριοσ 
ρόλοσ των μθ νοςοφντων είναι να μείνουν ψφχραιμοι και δυνατοί ςτθ διάρκεια αυτοφ του «ταξιδιοφ», ζτςι 
ϊςτε να ςτθρίηουν τον αςκενι. Ρρζπει να του μεταδίδουν ενζργεια και δφναμθ, ζτςι ϊςτε να ενιςχφςουν τθ 
κζλθςι του για προςπάκεια και ίαςθ. Το μόνο που κζλουν εκείνοι είναι να βλζπουν γφρω τουσ χαρά και όχι 
τθν καταςτροφι ςτο βλζμμα όλων, γιατί αν οι ίδιοι δεν νιϊκουν πωσ μποροφν να το ξεπεράςουν, τότε ποιοσ 
κα μπορζςει να τουσ ςϊςει;   

Αλεξάνδρα ταφρακα, Α΄ Λυκείου 
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Πόσα γνωρίζουμε για τον καρκίνο; 
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Ποιο είναι ακριβϊσ το αντικείμενο τθσ εργαςίασ ςασ; 
Ονομάηεται εναλλακτικζσ κεραπείεσ και αςχολείται με 

μυϊκοφσ ςπαςμοφσ, ολιςκιςεισ ςπονδφλων, ό,τι δθλαδι 
ζχει ςχζςθ με το μυϊκό ςφςτθμα. 

Και εςείσ πόςο καιρό αςχολείςτε με αυτό το επάγγελ-
μα; 

Αυτι τθ ςτιγμι αςχολοφμαι γφρω ςτον ζνα χρόνο με το 
ςυγκεκριμζνο επάγγελμα λόγω ςχολισ. Ριγα ςτθ ςχολι 
μεγάλοσ ςε θλικία, λόγω προςωπικϊν ηθτθμάτων, και είδα 
ότι ζχει ανταπόκριςθ. 

     ε ποια ςχολι; 
     Θ ςχολι ονομάηεται ΡΟΕΡ 
(Ρανελλινιοσ Οργανιςμόσ Εκ-
παιδευτικϊν Ρρογραμμάτων) 
και βρίςκεται ςτθ Κεςςαλονί-
κθ. Στθν ουςία αφορά χειρο-
μαλάξεισ, εναλλακτικι κερα-
πεία, ο αρχαίοσ Λπποκράτθσ, 
δθλαδι. 
     Και οι ςπουδζσ πόςα χρόνι-
α διαρκοφν; 
     Δφο χρόνια. 
     Για ζνα παιδί που κζλει να 
αςχολθκεί με αυτό το επάγ-
γελμα υπάρχει μόνο αυτι θ 
ςχολι ςτθ Θεςςαλονίκθ; 
     Ναι, και κα ζλεγα ότι ζχει 
πολφ μζλλον, γιατί είναι μια 

καινοφργια ςχολι ςτθν Ελλάδα και οι απόφοιτοι απορρο-
φοφνται αμζςωσ και με καλζσ αποδοχζσ. Αυτι τθ ςτιγμι 
υπάρχει ηιτθςθ ςε αυτόν τον τομζα. 

το παρελκόν οι χειροπράκτεσ μάκαιναν τθν τζχνθ τουσ 
από κάποιον παλαιότερο ... 

Στθν Ελλάδα ιςχφει κυρίωσ αυτό. Αντίκετα, ςτο εξωτερικό 
υπάρχουν ςχολζσ χειροπρακτικισ, εναλλακτικισ κεραπείασ 
και άλλα πολλά που ζχουν ζρκει και ςτθν Ελλάδα τϊρα. 
Αυτό είναι κετικό. Υπάρχει πλζον ζνασ πιο ςυμβατικόσ τρό-
ποσ για να γίνει κάποιοσ χειροπράκτθσ, ζχει ανοίξει το ε-
πάγγελμα. 

Μπορείτε να μασ πείτε τι είναι αυτό που ςασ αρζςει 
περιςςότερο ςτο επάγγελμά ςασ; 

Βεβαίωσ. Αυτό που μου αρζςει περιςςότερο είναι ότι με 
τα χζρια ςου μπορείσ να ανακουφίςεισ ζναν άνκρωπο και 
να τον κάνεισ καλά χωρίσ φάρμακα, χωρίσ τίποτα άλλο. 
Μόνο με τα χζρια ςου. Και όπωσ λζει και ο Λπποκράτθσ, 
"τον κεραπευόμενο τον ρωτάσ αν κζλει να κεραπευτεί, αν 
δεν κζλει, δεν τον κεραπεφεισ". 

Θα κζλαμε να μασ πείτε πϊσ ζνασ εναλλακτικόσ κερα-
πευτισ μπορεί να διορκϊςει ζνα πρόβλθμα που δεν μπο-
ρεί να διορκϊςει θ ςυμβατικι ιατρικι. 

Ριςτεφω πωσ κα ιταν καλό, οι δφο αυτζσ κεραπείεσ να 
ςυνυπάρχουν. Θ μία δεν αναιρεί τθν άλλθ. Με κάποιον 
τρόπο ζχει περάςει ςτον κόςμο πωσ είμαςτε εχκροί. Δεν 
είμαςτε εχκροί, το γιατρό εγϊ δεν μπορϊ να τον αντικα- 

ταςτιςω. Ο γιατρόσ κα μου πει ποιο είναι το πρόβλθμα και 
εγϊ κα προςπακιςω να το φτιάξω. Δεν μπορϊ να αντικατα-
ςτιςω οφτε το γιατρό οφτε το φυςικοκεραπευτι, είμαςτε 
τελείωσ διαφορετικοί. 

Σι διαφορζσ ζχει θ οςτεοπακθτικι με τθ χειροπρακτικι; 
Τι κοινό ζχει ζνασ πνευμονολόγοσ με ζναν καρδιολόγο; 

Απολφτωσ κανζνα. Είναι κάτι που δεν γνωρίηω καλά, ξζρω 
όμωσ πωσ είναι διαφορετικοί τομείσ, όπωσ είναι θ ρεφλεξο-
λογία π.χ. 

Και τα κεραπευτικά μζςα είναι μόνο τα χζρια; 
Είναι θ ψθλάφθςθ για να βρεισ το ςθμείο που πονάει, να 

βρεισ δθλαδι ποφ βρίςκεται ο μυϊκόσ ςπαςμόσ για να μπο-
ρζςεισ μετά να αντιμετωπίςεισ το πρόβλθμα. 

Ποια είναι θ πιο δφςκολθ περίπτωςθ που ζχετε αντιμε-
τωπίςει; 

Μια κωρακικι κιλθ, που τθν είχε ο άνκρωποσ οκτϊ χρόνι-
α. Θ κιλθ δεν εξαφανίηεται, θ κιλθ όταν εμφανίηεται βγάηει 
μια ελεφκερθ ρίηα, και ενδεχομζνωσ να ενοχλεί κάποιο νεφ-
ρο. Εμείσ δίνουμε ελαςτικότθτα ςτο νεφρο που ενοχλεί και 
βοθκάμε να αντιμετωπιςτεί για ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθ-
μα χωρίσ φάρμακα. 

Οι νζοι άνκρωποι ςασ εμπιςτεφονται; Γιατί ςυνικωσ εί-
ναι πιο διςτακτικοί ςε αυτζσ τισ μεκόδουσ. 

Χαίρομαι που μου κάνετε αυτι τθν ερϊτθςθ, γιατί για 
τουσ νζουσ ανκρϊπουσ φταίνε οι γονείσ. Ο πόνοσ δεν είναι 
εχκρόσ μασ, αλλά φίλοσ μασ. Ο πόνοσ ςε προειδοποιεί για 
κάτι, και όταν ζρκεισ ςε ζναν εναλλακτικό κεραπευτι, κα 
πονζςεισ. Αν δεν πονζςεισ, ςθμαίνει ότι δεν κάνουμε καλι 
δουλειά. Δεν κάνουμε χαλαρωτικό μαςάη. 

Σϊρα εςείσ είςτε ο μοναδικόσ εναλλακτικόσ κεραπευτισ 
ςτθν Πρζβεηα; 

Είμαι ο μοναδικόσ ςτθν Ιπειρο και γι' αυτό πιςτεφω πωσ 
ζχει ακόμα μζλλον. 

Δθλαδι το προτείνετε και ωσ μια επιλογι επαγγζλματοσ 
ςτουσ νζουσ ςιμερα; 

Ναι, καταρχάσ να ςασ πω 
πωσ είμαςτε αναγνωριςμζνοι 
από τον παγκόςμιο φορζα 
WMF (World Massage Fed-
eration, Ραγκόςμιοσ Οργανι-
ςμόσ Κεραπευτικοφ Μαςάη). 
Δθλαδι μζςα από τθ ςχολι 
παίρνεισ πτυχίο που ζχει α-
ναγνϊριςθ, παίρνεισ άδεια 
αςκιςεωσ επαγγζλματοσ. Πχι 
όπωσ ιταν παλιότερα. 

Ζνασ γιατρόσ κα ερχόταν να ςασ επιςκεφτεί; 
Βεβαίωσ, ζχει ζρκει. 
ε ποιεσ χϊρεσ οι άνκρωποι είναι πιο δεκτικοί ςτισ εναλ-

λακτικζσ κεραπείεσ; 
Στθν Αμερικι, κυρίωσ ςτθ ωςία, Γερμανία και Αγγλία. 
 
 

Αλίκθ Σςόκα, Β΄ Λυκείου  
Μαρία Σςόκα, Β΄ Γυμναςίου 
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Ο Χάξεο Κεηίθνγινπ είλαη ν κνλαδηθόο ελαιιαθηηθόο ζεξαπεπηήο όρη κόλν ζηελ Πξέβεδα, αιιά θαη γεληθόηεξα ζηελ επξύηεξε 
πεξηνρή ηεο Ηπείξνπ. Μαο κηιά γηα ηελ ελαιιαθηηθή ζεξαπεία, πώο κπνξεί λα βνεζήζεη, λα απαιιάμεη από ηνλ πόλν θαη ηηο 

παξεξκελείεο γύξσ από απηό ην επάγγεικα. 

 

Ας το δούμε πιο... εναλλακτικά 
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Ποιεσ ιταν οι πρϊτεσ επαγ-
γελματικζσ ςασ αςχολίεσ; 

Σε θλικία τεςςάρων χρονϊν 
δοφλευα ςτο τςαγκάρικο του 
πατζρα μου και αργότερα ςτο 
κουρείο του κείου μου. Πταν 
όμωσ ζφυγα για να ςπουδά-
ςω, ζκανα διάφορεσ δου-
λειζσ, διότι θ οικογζνειά μου 
δεν ιταν πλοφςια. Λίγο αργό-
τερα βρζκθκα τυχαία κάποια 
εποχι ςτο Χονγκ Κονγκ, πθ-
γαίνοντασ προσ Κίνα, εργαηό-
μενοσ τότε ςε ζνα τουριςτικό 
γραφείο (το μεγαλφτερο ςτον 
κόςμο εκείνθ τθν εποχι). Εκεί 
ςυναντικθκα με ζναν Ζλλθνα 
και ζναν Καναδό, που είχαν 
τθν Gerber Hellas (εταιρεία παιδικϊν τροφϊν). Πταν γφριςα 
ςτθν Ελλάδα ιρκε ςτο γραφείο ο Ζλλθνασ που δοφλευε 
ςτθν εταιρεία και μου πρότεινε το διπλάςιο μιςκό για να 
δουλζψω ςτθν εταιρεία τουσ. Πλα αυτά ςυνζβαιναν με το 
που είχα τελειϊςει το Ράντειο Ρανεπιςτιμιο. Μου πρότει-
ναν να γίνω γενικόσ διευκυντισ και ζτςι μπικα ςε αυτόν 
τον κλάδο. Αργότερα εργάςτθκα ςτθν Perfetti. Γφριςα πάρα 
πολλζσ χϊρεσ, με αποτζλεςμα να είμαι κάποια ςτιγμι Inter-
national Area Manager (Διευκυντισ Διεκνοφσ Ρεριοχισ) ςε 
εφτά χϊρεσ: Ελλάδα, ωςία, Κφπρο, Ρολωνία και τισ τρεισ 
Βαλτικζσ, ςτισ οποίεσ ίδρυα παραρτιματα. Επίςθσ, ςε κάκε 
χϊρα είχα και ζνα γραφείο. Δφςκολθ δουλειά, αλλά μζςα 
από αυτιν άνοιξα τα μάτια μου, είδα κι άλλουσ πολιτι-
ςμοφσ και ξζφυγα και από τεράςτιουσ μφκουσ... 

Ποιεσ ιταν οι ςπουδζσ ςασ; 
Θ πρϊτθ ςχολι που τελείωςα ιταν θ Ράντειοσ. Ζπειτα, 

ςυνζχιςα ςτθ Νομικι, αργότερα ζκανα μετεκπαίδευςθ ςτα 
χρθματο-οικονομικά και ςτο μάρκετινγκ. Δίδαςκα επίςθσ 
management, marketing και ςτο ΕΛΚΕΡΑ (Ελλθνικό Κζντρο 
Ραραγωγικότθτασ). Γενικότερα ζχω κάνει αρκετζσ ςπουδζσ 
και άλλα που πολλζσ φορζσ κι εγϊ ο ίδιοσ δεν τα κυμάμαι... 

Τπιρχε κάποιοσ ςτθν οικογζνειά ςασ που ιταν καλλιτζ-
χνθσ ι ςασ ζδωςε κάποιο ερζκιςμα  για  να ξεκινιςετε να 
γράφετε; 

Ο πατζρασ μου ιταν αγράμματοσ, εκείνθ τθν εποχι είχε 
πάει τζςςερισ φορζσ ςτο ςτρατό. Εγϊ του ζμακα να βάηει 
τθν υπογραφι του και το λζω με χαρά αυτό˙ ιταν 
άνκρωποσ. Αυτό που δεν ξεχνϊ όμωσ είναι, πριν μάκω ακό-
μα να μιλάω, να είμαι μζςα ςτθν κοφνια και θ μθτζρα μου 
να με κουνάει, να μου τραγουδάει, να πλζκει και ταυτόχρο- 

να να διαβάηει. Θ μθτζρα μου 
διάβαηε πάρα πολφ. Αυτι με 
κακοδθγοφςε. Μάλιςτα με 
ζςτειλε ςε μια δαςκάλα πριν 
πάω ςτο δθμοτικό, για να μά-
κω τα γράμματα πριν πάω ςτο 
ςχολείο. Αυτά με κακόριςαν 
νομίηω. 
    Πότε ξεκινιςατε να γράφε-
τε ποίθςθ; 
     Ζχω γράψει ζνα ποίθμα ωσ 
παιδί. Κακϊσ πιγαινα να περ-
πατιςω ςτθν παραλία και 
αντίκριςα ζνα φάρο, τότε 
ζγραψα και το πρϊτο μου 
ποίθμα: "Ζνασ φάροσ αναβό-
ςβθςε μακριά, πζραςε όμωσ 
τθ κάλαςςα κι ζτρεξε να τον 

ανταμώςει". Αυτά είναι μζςα μασ όλα, δεν διαλζγουμε, 
μασ διαλζγουν. Άλλωςτε μελζτεσ ζχουν αποδείξει ότι όλοι 
μζςα μασ ζχουμε τθν καλλιτεχνικι δθμιουργία, είτε αυτό 
είναι θ ποίθςθ, είτε θ ηωγραφικι... Επίςθσ ζχω ακόμα κά-
ποια ποιιματα από τα φοιτθτικά μου χρόνια. 

Πϊσ αποφαςίςατε να αςχολθκείτε με τθν ποίθςθ και το 
διιγθμα; 

Αυτό με επζλεξε! Και ζνα απλό ερζκιςμα, μια κουβζντα, 
ζνασ ιχοσ, ο ιλιοσ που μάχεται με το φεγγάρι, όλα αυτά 
για εμζνα είναι δθμιουργία, αλλά και πάνω από όλα είναι 
αυτό που ςυμβαίνει με εμάσ: το ανκρϊπινο καλοφμενο ον. 
Ριο ςυςτθματικά ζγραφα από τα φοιτθτικά μου χρόνια. 
Κάποια περίοδο λόγω των επαγγελματικϊν μου υποχρεϊ-
ςεων ζπαψα για λίγο να γράφω. Ζνα τυχαίο ςυμβάν -που 
δεν κα ξεχάςω ποτζ ςτθ ηωι μου- όμωσ, με επανάφερε 
ςτθν ποίθςθ. Ζχω εκδϊςει εδϊ δφο ποιθτικζσ ςυλλογζσ: 
"Τελετζσ Μαγείασ" και "Ακζραιεσ Ϊρεσ" (ςτο δεφτερο ζχω 
ςυμπεριλάβει και ποιιματα του Σπφρου Ραππά).  Ζχω εκ-
δϊςει και άλλα βιβλία ςτο παρελκόν, ςτο εξωτερικό. Τα 
τελευταία τα κράτθςα για να τα εκδϊςω εδϊ για να τιμιςω 
τθν πατρίδα μου. Μάλιςτα αυτόν τον καιρό γράφω ζνα 
βιβλίο για ςθμαντικοφσ ανκρϊπουσ που γνϊριςα, ςτο ο-
ποίο αρχίηω με το Γιϊργο Κοτηιοφλα, ςθμαντικό ποιθτι και 
πεηογράφο από τθν Ρλατανοφςςα τθσ Θπείρου (τον οποίο 
δυςτυχϊσ εδϊ ςτθν Ρρζβεηα ελάχιςτοι γνωρίηουν...), ζχω 
όλο το χειρόγραφο αρχείο του μεγαλφτερου αδερφοφ του 
Σπφρου και Λάκθ Ραππά, του Λοφλθ, το οποίο ευελπιςτϊ 
να αποτελζςει ζνα βιβλίο, ζχω ζνα θμιτελζσ δοκίμιο για τθν 
ποίθςθ και πολλζσ ακόμθ ςθμειϊςεισ...  

Σα ταξίδια ςασ επθρζαςαν τθ ςυγγραφι ςασ; 
 

 

Ο κ. Χρήστος Λορέντζος μας μιλά για τη λογοτεχνία,  
το έργο του, τα ταξίδια... 

Ο θ. Χξήζηνο Λνξέληδνο γελλήζεθε θαη έδεζε ηα παηδηθά ηνπ ρξόληα ζηελ Πξέβεδα, ηελ νπνία άθεζε πίζσ ηνπ 
ζαλ κηα γιπθηά αλάκλεζε όηαλ έθπγε γηα ζπνπδέο θαη επαγγεικαηηθέο ππνρξεώζεηο αξγόηεξα. Πνιπηαμηδεκέλνο, 
κε ηδηαίηεξε αγάπε γηα ηε ινγνηερλία, ν ίδηνο απνξξίπηεη ηνλ ηίηιν ηνπ πνηεηή γηα ηνλ εαπηό ηνπ, σζηόζν γξάθεη 
πνίεζε, δηεγήκαηα, θαη δνθίκηα. Έρεη πιένλ επηζηξέςεη ζηελ Πξέβεδα πνπ ηόζν αγάπεζε (αλ θαη ηνλ πιεγώλεη ε 
ησξηλή ηεο εηθόλα), ζπλερίδεη λα γξάθεη θαη κε κεγάιε πξνζπκία δέρηεθε λα ηνλ γλσξίζνπκε θαη λα κηιήζνπκε 
καδί ηνπ. 
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Κατά τθ γνϊμθ μου όλα είναι ςτο υποςυνείδθτό μασ, 
δεν πιςτεφω πωσ δεν επθρεάηομαι από αυτά και από όλεσ 
αυτζσ τισ αναμνιςεισ. Και μάλιςτα αυτζσ οι αναμνιςεισ 
μοφ ιρκαν τϊρα, ςτθ ςυγγραφι ενόσ νζου ποιιματοσ, το 
οποίο δουλεφω τϊρα. Άνοιξε ο ορίηοντάσ μου ταξιδεφο-
ντασ, γνϊριςα άλλουσ πολιτιςμοφσ, άλλουσ ανκρϊπουσ. 
Και κατζρρευςαν και πολλοί μφκοι που άκουγα για διάφο-
ρεσ χϊρεσ. Θ εμπειρία είναι που μασ διδάςκει, θ κεωρία 
απλϊσ κα μασ δϊςει το ζναυςμα να πάμε κάπου. 

ε ποιουσ τόπουσ ζχετε ταξιδζψει και ποιοσ ςασ ζκανε 
περιςςότερθ εντφπωςθ; 

Κοιτάξτε, οι μόνεσ περιοχζσ που δεν ζχω πάει είναι θ 
Αυςτραλία και θ Αφρικι. Θ Αμερικι δυςτυχϊσ είναι μια 
χϊρα που δεν κζλω να ξαναεπιςκεφτϊ, διότι αυτά που 
είδα εκεί (ανκρϊπουσ μζςα ςτο χιόνι να κοιμοφνται ςε 
χαρτόκουτα, να με πλθςιάηουν άνκρωποι που είχαν κομ-
μζνα πόδια και να μου λζνε πωσ είναι από τον πόλεμο του 
Βιετνάμ...) με ξεπερνοφν. Και φυςικά με όλα αυτά που 
ζχει κάνει θ "ωραία Αμερικι" ςε όλο τον κόςμο και τϊρα 
και πριν... Επίςθσ, από τα χειρότερα βιϊματα που ζχω 
είναι ςτθν Ολλανδία, που ςαν χϊρο γεωλογικό λατρεφω, 
αλλά βλζποντασ ζναν γζρο να ανοίγει ζναν κάδο, να βρί-
ςκει ζνα μπουκάλι και να το πίνει, ξζχαςα και τθν ομορφιά 
τθσ και τα πάντα. Αυτι είναι θ "ωραία Ευρϊπθ"... Τϊρα 
κάποιοι από τουσ αγαπθμζνουσ μου προοριςμοφσ ιταν θ 
Ρορτογαλία, θ Λςπανία και επίςθσ τα Ουράλια. Τζλοσ μου 
άρεςε πάρα πολφ θ ωςία, θ Λταλία, όπου μπορείσ να 
βρεισ ανκρϊπουσ να μιλιςεισ, θ Κίνα και θ Ταϊλάνδθ. 

Ποιο είναι το περιεχόμενο των διθγθμάτων ςασ; 
"Θ εξομολόγθςθ ενόσ Μοναχοφ" είναι το πρϊτο βιβλίο 

διθγθμάτων, με 5 διθγιματα. Κζτει κυρίωσ υπαρξιακά και 
οντολογικά προβλιματα, με απαςχολεί το κζμα του αν-
κρϊπου μζςα από βιϊματα τα οποία ζχω. Εμζνα με ενδια-
φζρει αυτό που γράφω να προςεγγίηει τον άλλο, όχι να 
γράφω για να γράφω (θ Τζχνθ για τθν Τζχνθ), άλλωςτε 
αυτόσ είναι και ζνασ βαςικόσ ρόλοσ τθσ τζχνθσ, να προςεγ-
γίςεισ τον άλλο. 

Ποια θ ςχζςθ ςασ με τθν μουςικι; Ακοφτε μουςικι 
όταν γράφετε; 

Πταν γράφω κζλω να είμαι εγϊ, το ςφμπαν, αυτό που 
βλζπω και θ γαλινθ. Ροτζ μουςικι. Ζχω πολφ καλι ςχζςθ 
με τθν κλαςικι μουςικι, τθν οποία ακοφω από τα φοιτθτι-
κά μου χρόνια. Επίςθσ, μου αρζςει πάρα πολφ θ Αφρικάνι-
κθ μουςικι, θ Λνδικι μουςικι, με ςυγκλονίηει θ μουςικι 
των Μνκασ. Κάκε είδοσ τθσ μουςικισ. Εκτόσ από αυτι τθν 
οχλοβοι, το λεγόμενο "ντάπα-ντοφπα" που ακοφμε κακθ-
μερινά ςτισ καφετζριεσ˙ το οποίο δεν είναι μουςικι, είναι 
χειραγϊγθςθ τθσ ςκζψθσ.  

Είχατε κάποιο τραυματικό βίωμα που ςασ ςθμάδεψε 
και ςασ ζκανε να τα παρατιςετε; 

Φυςικά, όπωσ κάκε άνκρωποσ! Αν και ςθμαντικά τραυ-
ματικό βίωμα για μζνα είναι αυτό που ηοφμε ςιμερα... 
Ωςτόςο, ποτζ δεν τα παράτθςα και οφτε κα τα παρατιςω! 
Ασ γαυγίηουν τα ςκυλιά, εμείσ κα τραγουδάμε! Να μθν το 
βάηετε ποτζ κάτω! Κι αν δεν ζχουμε τραυματικά βιϊματα 
και γραφοφμε από κακζδρασ, τότε ποιο το νόθμα; 

Τπάρχει κάποιο μζροσ ςτθν Πρζβεηα που ςασ εμπνζει; 
Στθν Ρρζβεηα ζχω γράψει γφρω ςτα δζκα ποιιματα από 

τθν ϊρα που ιρκα (από τον Λανουάριο του 2016), αλλά 
κυρίωσ εκφράηω τθ μελαγχολία μου, γιατί δεν είναι θ Ρρζ- 

βεηα που ιξερα. Τα κάςτρα είναι όλα κατεςτραμμζνα, οι 
δρόμοι είναι βρϊμικοι, με αυτά που κάκεςαι κι ακοφσ ςτα 
καφενεία τρελαίνεςαι, οδθγείσ και ο άλλοσ πάει να ςε 
πατιςει παρότι ζχει ςτοπ... είναι παντοφ αυτά βζβαια. 
Απλά όταν αγαπάσ πολφ ζναν τόπο ςε πονάει. Γι' αυτό 
ζγραψα το "Λεθλατθμζνοσ Ραράδειςοσ" και "Θ Απολογία 
ενόσ αμαρτωλοφ". Ζχω απογοθτευτεί περιςςότερο από 
αυτοφσ που κυβερνοφν τθν Ρρζβεηα... Εςείσ πρζπει να 
αγωνιςτείτε για τον τόπο ςασ, με τον τρόπο ςασ, όχι επικε-
τικά.  

Γενικά νομίηετε πωσ θ ποίθςθ ςτθν Ελλάδα ζχει υπο-
βακμιςτεί ςε ςχζςθ με κάποιεσ άλλεσ χϊρεσ; 

Δεν μπορϊ να το πω με βεβαιότθτα αυτό˙ πωσ υπάρχει 
ζνασ εςμόσ γραφισ λογοτεχνικϊν και ποιθτικϊν κειμζνων, 
υπάρχει. Αυτό που ζχω διαπιςτϊςει είναι ότι αυτοί που 
προβάλλονται είναι αυτοί που κζλει ο εκδότθσ. Γνωρίηω 
ποιθτζσ που δεν τουσ ξζρει κανείσ και τα μθνφματα που 
περνάνε ςτον κόςμο είναι ςυγκλονιςτικά. Ρλζον προβάλ-
λουν αυτό που είναι ευπϊλθτο, δθλαδι ζνα καλοκαιρινό 
ανάγνωςμα. Αυτι θ αθδία ξεκίνθςε από τθν Αγγλία και 
τθν Αμερικι. Αυτά προωκοφνται τϊρα... 

Εςείσ ζχετε ςυνεργαςτεί με κάποιον εκδοτικό οίκο; 
Ναι, ςτθν Ακινα και ςτο εξωτερικό. Τα υπόλοιπα βιβλία 

τα ζβγαλα εδϊ, με ιδιωτικι ζκδοςθ και τα διακζτω δω-
ρεάν για να τιμιςω τθν πατρίδα μου. 

Αυτι τθν  περίοδο διαβάηετε κάποιο βιβλίο; 
Διαβάηω κυρίωσ λογοτεχνικά βιβλία, προτιμϊ όμωσ ςυ-

γκεκριμζνουσ ςυγγραφείσ, όπωσ είναι ο Λουντζμθσ, ο Ρα-
παδιαμάντθσ. Από τουσ πρϊτουσ ποιθτζσ που διάβαςα 
ςτθ ηωι μου ιταν ο Κρυςτάλλθσ. Επίςθσ, λόγω Ρρζβεηασ 
διάβαςα Καρυωτάκθ, μετά Καβάφθ και πολλοφσ άλλουσ... 
Δεν μου αρζςουν μόνο, αυτοί που γράφουν για να γρά-
φουν και αυτο-ανακθρφςςονται ποιθτζσ.  

Ποια είναι τα πζντε βιβλία που κα προτείνατε να δια-
βάςει ζνασ ζφθβοσ;  

Δεν κζλω να είμαι τόςο εξειδικευμζνοσ, αλλά κα ςασ 
προτείνω πζντε ςπουδαίουσ ςυγγραφείσ. Να διαβάςετε  
Ραπαδιαμάντθ, Λουντζμθ, Βάρναλθ, Καηαντηάκθ και Κα-
ρυωτάκθ. Και Aldus Huxley, ειδικότερα το βιβλίο 
"Καυμαςτόσ καινοφριοσ κόςμοσ".  

Για ποιον λόγο πιςτεφετε πρζπει οι ζφθβοι να αςχολθ-
κοφν με τθν ποίθςθ;  

Καταρχιν θ ποίθςθ είναι το καλφτερο μζςο εκτόνωςθσ 
του ίδιου ςου του εαυτοφ, ςε φζρνει μπροςτά ςτισ ίδιεσ 
ςου τισ ςκζψεισ. Είναι μια προςπάκεια επικοινωνίασ με 
τουσ άλλουσ, όχι μόνο μζςα από το να πιοφμε ζνα καφζ 
μαηί ι να πάμε ς' ζνα πάρτι, αλλά μζςα από κάτι πιο γόνι-
μο, πιο ουςιαςτικό, πιο διαχρονικό, να ανταλλάξουμε ςκζ-
ψεισ, να ακοφςουμε και τθν κριτικι του άλλου. Για μζνα 
είναι το καλφτερο φάρμακο. Πταν μπαίνω μζςα ςτθ ςυγ-
γραφι αυτοφ του πράγματοσ δεν υπάρχει τίποτα άλλο! 
Λδίωσ ςτθν ποίθςθ! Πταν διαβάςω ζνα ποίθμα που 
ζγραψα, επανζρχομαι ακριβϊσ ςτθ ςτιγμι, ςτο χϊρο και 
ςτο χρόνο που το ζγραψα και ςτθν εικόνα που μου το 
προκάλεςε. Και αυτά είναι βιϊματα. 

 
Σασ ευχαριςτοφμε. 

Αμαλία Δθμθτρακοποφλου,  
τρατοφλα Κουτροφμπα,  

Β΄ Γυμναςίου 
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Ο Αποστόλης Βαγγελάκης μάς μιλά ... Στη Διαπασών! 

Γελλήζεθε ζηελ Πξέβεδα ην 1972. Η ελαζρόιεζή ηνπ κε ηε κνπζηθή μεθίλεζε ζε ειηθία 10 εηώλ. 
Σν 2003 απνθνίηεζε από ην Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ Α.Π.Θ. θαη ε δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία «Σξαγνύδηα ησλ πεξην-
ρώλ Χεηκαδηό, Ρηδά Πξεβέδεο» είρε αληηθείκελν ηε κνπζηθνινγηθή έξεπλα ηξαγνπδηώλ ηεο παξαπάλσ πεξηνρήο. Εκείο ηνπ δε-

ηήζακε λα καο παξαρσξήζεη κηα ζπλέληεπμε κέζσ skype, θαζώο δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Αζήλα, θαη απηόο δέρηεθε πξόζπκα λα 
καο κηιήζεη γηα ηελ θαιιηηερληθή πνξεία ηνπ, αιιά θαη γεληθόηεξα γηα ηε κνπζηθή! 

Πότε και πϊσ ξεκινιςατε να αςχολείςτε 
με τθ μουςικι; 

Ξεκίνθςα ςε θλικία περίπου 10 χρονϊν 
όταν άρχιςα να πθγαίνω ςτθ χορωδία Αρ-
μονία τθσ Ρρζβεηασ και τθν επόμενθ χρονιά 
πιγα και ςτθ Φιλαρμονικι τθσ πόλθσ. 

Σι είναι θ μουςικι για εςάσ; 
Θ μουςικι για μζνα, εκτόσ από το πρακτι-

κό μζροσ, που είναι το να μάκουμε ζνα 
τραγοφδι ι να μάκουμε να παίηουμε ζνα 
μουςικό όργανο, τθν τεχνικι του, να κουρ-
δίηουμε ςωςτά και τα ςχετικά είναι και μια 
δίοδοσ, ζνα κανάλι. Δθλαδι, εκτόσ από το 
πρακτικό μζροσ, όπωσ είπα, είναι και αυτό 
που ενϊνει τθν ψυχι μασ με τον ζξω κό-
ςμο. Μζςα από αυτι προςπακοφμε να 
εκφράςουμε αυτό που νιϊκουμε, ανάλογα με το τι λζει το τρα-
γοφδι, είναι ερωτικό π.χ., είναι για τον θρωιςμό... ςαν θκοποιοί κι 
εμείσ προςπακοφμε να βγάλουμε το κατάλλθλο ςυναίςκθμα. 
Πταν παίηουμε μουςικι δεν πρζπει να ξεχνάμε γιατί τθν αγαπι-
ςαμε. Θ μουςικι δεν είναι μόνο να μάκουμε να παίηουμε τθ Μι 
μείηονα γριγορα, δεν είναι μόνο θ κεωρία. Αυτό είναι το όπλο για 
να γίνει θ ςφνδεςθ τθσ ψυχισ με τον ζξω κόςμο. Για παράδειγμα, 
όταν κάποιοσ πζφτει κάτω, ποιοσ πάει να τον ςϊςει; Ζνασ για-
τρόσ. Ενϊ όταν κάποιοσ πάει ςε ζνα γλζντι ι ςε μια παράςταςθ 
ποιοσ κα τον φζρει ςε ςυγκίνθςθ; Εμείσ οι μουςικοί. Το μεγαλφτε-
ρο λάκοσ που κάνουμε είναι ότι προςπακοφμε να γίνουμε καλοί 
ςτθν τεχνικι αγνοϊντασ τθν ουςία και το βακφτερο νόθμά τθσ. 

Ποια κεωρείτε τα πιο ςθμαντικά γεγονότα τθσ καριζρασ ςασ; 
Καταρχιν πιςτεφω πωσ όλα είναι εξίςου ςθμαντικά. Πλα αποτε-

λοφν το προθγοφμενο βιμα για το επόμενο. Τίποτα δεν γίνεται, 
όπωσ πιςτεφουν μερικοί, επειδι ‘μου δόκθκε θ ευκαιρία’. Πλα 
είναι μια πρόκλθςθ, δεν είναι "πιάνω μια ευκαιρία και προχωρϊ". 
Βζβαια, χρειάηεται και θ τφχθ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Λοιπόν, 
ςίγουρα πιο ςθμαντικι ιταν θ αρχι. Είχα ζναν κείο που αςχολοφ-
ταν με τθν μουςικι, ο οποίοσ διζκρινε τισ δυνατότθτεσ που είχα 
και με ζςτειλε ςτθ Φιλαρμονικι. Κατά κάποιο τρόπο αυτόσ ιταν 
το είδωλό μου εκείνθ τθν εποχι, αφοφ ιταν ο μόνοσ ςτθν οικογζ-
νεια που ζπαιηε μουςικι. Μετά, ιταν και θ ςυνεργαςία μου με το 
Γιϊργο Νταλάρα που ιταν και θ αφορμι να ζρκω ςτθν Ακινα. 
Ακόμθ, ιταν και θ ευκαιρία ι μάλλον θ πρόκλθςθ, γιατί όλα τα 
κεωρϊ μια πρόκλθςθ, να παίξω ςε κάποια πανθγφρια, όπου πριν 
από εμζνα ζπαιηαν μουςικοί τουσ οποίουσ καφμαηα από μικρόσ. 
Οπότε ιταν πολφ ςθμαντικό για εμζνα να δω αν μπορϊ να αντα-

πεξζλκω.  
Ζχετε γράψει ζνα βιβλίο, "Η τεχνικι του παραδοςιακοφ κλαρί-

νου". Σο βιβλίο αυτό απευκφνεται ςε αρχάριουσ; 
Ναι, είναι γι’ αυτοφσ που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε δάςκαλο. Αυ-

τό ξεκίνθςε από τθν ανάγκθ και το γεγονόσ πωσ κι εγϊ δεν είχα 
κοντά ζνα δάςκαλο για να μπορζςω να μάκω δθμοτικά τραγοφδι-
α που ικελα. Στθν Ρρζβεηα πριν από 35 χρόνια, όταν ξεκίνθςα, 
δεν υπιρχε πρόςβαςθ ςε δαςκάλουσ και ζτςι άρχιςα μόνοσ μου 
με καςζτεσ και το ραδιόφωνο. Κυμάμαι κάκε απόγευμα, επειδι 
ζπαιηα λίγο μπουηοφκι τότε, ενϊ ο κείοσ μου κοιμόταν, άφθνε τθν 
πόρτα του ςπιτιοφ του ανοιχτι και όταν ξεκινοφςε το πρόγραμμα 
τθσ τθλεόραςθσ ζβαηε πάντα πρϊτο τραγοφδι τον ‘Ηορμπά’ και 
όςο ζπαιηε, μάκαινα και λίγο. Ριγαινα κάκε μζρα και κάκε φορά  

μάκαινα και λίγο παρακάτω. Και γι’ αυτό 
μου ιρκε θ διάκεςθ να γράψω ζνα τζτοιο 
βιβλίο. 
   Ποιεσ είναι οι μουςικζσ ςασ ςπουδζσ; 
   Ζχω τελειϊςει Μουςικολογία ςτο Α.Ρ.Κ. 
και προςπάκθςα να κάνω κι ζνα διδακτο-
ρικό πάνω ςε αυτό, αλλά δεν απζδωςε. 
Κατά καιροφσ ζχω κάνει και κάποια μακι-
ματα τηαη και μετά ςτο παραδοςιακό. Τϊ-
ρα περιςςότερο μακαίνουμε ςτο you tube 
παρά απ’ τουσ δαςκάλουσ. 
   Πζρα από το κλαρίνο παίηετε και κάποι-
ο άλλο μουςικό όργανο; 
   Ππωσ ςασ είπα ζπαιηα και μπουηοφκι, 
δθλαδι αςχολοφμαι λίγο και με τα 
ζγχορδα. Κυρίωσ όμωσ με ξφλινα πνευςτά, 

όπωσ το φλάουτο και τθ φλογζρα. Αλλά δεν ζχω πάρει πτυχίο ςε 
κάποιο από αυτά. Απλά τα εξαςκϊ μόνοσ μου.  

Πιςτεφετε ότι το κλαρίνο -ζνα παραδοςιακό μουςικό όργανο- 
μπορεί να αποτελζςει πθγι ζμπνευςθσ για τα παιδιά ςιμερα; 

Καταρχιν το κλαρίνο δεν είναι παραδοςιακό όργανο, είναι ζνα 
ευρωπαϊκοφ τφπου όργανο και δθμιουργικθκε για τθν κλαςικι 
ορχιςτρα. Απλά εδϊ ςτθ Μεςόγειο χρθςιμοποιικθκε για να παίξει 
και τοπικζσ μελωδίεσ. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί ο ςυνδυα-
ςμόσ δθμοτικισ μουςικισ και νζων κεωρείται αδφνατοσ. Το ότι το 
ραδιόφωνο ςιμερα παίηει μόνο ξζνα τραγοφδια και θ τθλεόραςθ 
μασ δείχνει μόνο τουσ Αμερικάνουσ stars δεν ςθμαίνει ότι εμείσ δεν 
ζχουμε μουςικι που γεννικθκε και μεγάλωςε εδϊ. Δεν νομίηω ότι 
υπάρχει κάποιο ριγμα, κάποια απόςταςθ ανάμεςα ςτουσ νζουσ 
και τα παραδοςιακά τραγοφδια. 

Ζχετε δουλζψει και ςε ςχολεία. Ποια είναι θ εμπειρία ςασ από 
το διδακτικό ζργο; 

Ζχω δουλζψει ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ ωσ μουςικόσ γενι-
κισ παιδείασ, ςε Δθμοτικά ςχολεία, ςε Μουςικά και ιμουν και 
κακθγθτισ ςτο Τμιμα Λαϊκισ και Ραραδοςιακισ Μουςικισ του 
Τ.Ε.Λ. Θπείρου ςτθν Άρτα. Πςον αφορά τϊρα τθ μζςθ εκπαίδευςθ, 
δθλαδι το γυμνάςιο και το δθμοτικό, όπου θ μουςικι διδάςκεται 
μία ϊρα τθν εβδομάδα, πιςτεφω πωσ είναι αρκετά υποβακμιςμζνο 
μάκθμα. Σιμερα όλοι, και γονείσ και μακθτζσ, δίνουμε ζμφαςθ ςε 
μακιματα όπωσ θ Φυςικι ι τα Μακθματικά, ουςιαςτικά αυτι 
είναι θ μακθτικι μασ αγωνία. Τϊρα, όςον αφορά τα Μουςικά Σχο-
λεία και το Τμιμα Ραραδοςιακισ Μουςικισ πιςτεφω πωσ δεν τα 
ευνοοφν οι ςυνκικεσ να πάνε όςο καλά κα ικελα.  

Αυτιν τθν περίοδο ηείτε ςτθ Ακινα. Ετοιμάηετε κάτι καινοφριο 
εκεί; 

Βαςικά τϊρα είμαι ςτθ διαδικαςία που κάνω για πρϊτθ φορά 
ζναν προςωπικό δίςκο, ο οποίοσ κα περιζχει δθμοτικά τραγοφδια. 
Αυτι τθν εποχι παίηω με τον Νταλάρα. Εκτόσ από αυτό ετοιμάηω 
ζνα ντουζτο ςτο οποίο παίηω πνευςτά και τραγουδάω. 

Τπάρχει κάποιο όνειρο που δεν το ζχετε εκπλθρϊςει ακόμθ; 
Τα όνειρα δεν τελειϊνουν ποτζ. Ο άνκρωποσ δεν μπορεί να τα 

εκπλθρϊςει όλα κι αυτό είναι το δθμιουργικό. Ράντα κα πρζπει να 
ζχεισ επόμενο ςτόχο˙ ακόμα και μουςικά για να πραγματοποιιςεισ 
αυτό που ζχεισ ςτο μυαλό ςου δεν φτάνει μια ηωι! 

 
 
 

Ανδριανι Καλαμπόγια, Ευαγγελία Κρανιώτθ,  
Β΄ Γυμναςίου 
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Ένα ταξίδι στη μουσική του 21ου αιώνα 
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Κακϊσ θ μουςικι γίνεται πολφπλευρθ και γιγαντϊνεται ςε ζναν κολοςςό τζχνθσ και δθμιουργίασ, γίνεται αρκετά δφ-
ςκολο να μελετθκεί. Ζτςι αποφαςίςαμε ςε αυτι τθ ςτιλθ να αναλφουμε ςε κάκε τεφχοσ μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίο-
δο προκειμζνου να τθν αποδίδουμε ςτθ ςωςτι τθσ διάςταςθ. Ολοκλθρϊνοντασ με το προθγοφμενο τεφχοσ το ταξίδι μασ 
ςτθ μουςικι του 20οφ αιϊνα, προχωροφμε ςτθν πρϊτθ δεκαετία του 21ου αιϊνα. 

BΑΙΚΕ ΜΟΤΙΚΕ ΚΗΝΕ  
Θ Βρετανικι Alt-rock ι Alternative Rock ςκθνι 

με ςυγκροτιματα, 
όπωσ οι Radio-
head, οι Placebo 
και οι Archive. 

Θ Trip-hop ςκθ-
νι που και αυτι 
εξελίχκθκε ςτο 
Θνωμζνο Βαςίλειο 
με ςυγκροτιματα, 
όπωσ οι Massive 
Attack, οι Portis-
head και οι Mor-
cheeba. 

Θ Hip-hop ςκθ-
νι με καλλιτζχνεσ, 
όπωσ o Jay-Z, o 
Snoop Dogg, ο 
Eminem και οι Go-
rillaz. 

Θ Μetal ςκθνι μαηί με τισ διάφορεσ υποκατθγο-
ρίεσ τθσ με ςυγκροτιματα, όπωσ οι Evanescence 
και HIM, τα οποία ζγιναν πολφ επιτυχθμζνα και 
τιμικθκαν από το MTV και τουσ περιςςότερουσ 
mainstream ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ, αλλά και 
ςυγκροτιματα, όπωσ οι Tool, οι Rammstein, οι 
Avenged Sevenfold, οι Slipknot και οι System of a 
Down, που, αν και γνωςτά και ςτον mainstream 
ακροατι, ζςτω με τα 2 ι 3 “χιτάκια” τουσ, κατάφε-
ραν να αγγίξουν και τουσ πιο “ψαγμζνουσ” ακροα-
τζσ. 

Και φυςικά θ Pop. Ροιοσ κα μποροφςε να ξεχά-
ςει τθ Lady Gaga, τθ Shakira και τον Justin Bieber; 
Πλοι μασ τουσ μιςιςαμε αςκϊντασ κριτικι ςτουσ 
φίλουσ μασ ι τουσ αγαπιςαμε και χορζψαμε με 
τθν μουςικι τουσ ςτα παιδικά πάρτι των ςυμμακθ-
τϊν μασ ςτο δθμοτικό ι ςτο κλαμπ που ςυχνάηαμε 
(αν είςτε μεγαλφτεροι από εμζνα).  

ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
επικρατεί θ Pop, Rock, Hip-hop και Ζντεχνθ μουςικι. Το 

διαδίκτυο είναι πλζον 
προςιτό και ςτον 
Ζλλθνα και ζνασ νζοσ 
ορίηοντασ γεμάτοσ μου-
ςικζσ ανακαλφψεισ α-
νοίγεται μπροςτά του. 
To τθλεοπτικό δίκτυο 
του MAD TV προβάλλει 
τισ μεγαλφτερεσ επιτυχί-
εσ από τθν Ελλθνικι και 
ξζνθ ςκθνι ςε εκατομ-
μφρια οκόνεσ ςε όλθ 
τθν Ελλάδα.  Οι πθγζσ 
του Ζλλθνα ακροατι 
είναι ςχεδόν απεριόρι-
ςτεσ και θ επιρροι που 
ζχουν πάνω του οι ξζνεσ 
τάςεισ μεγάλθ.  

 
ΜΕΡΙΚΑ ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ ΠΟΤ ΙΩ ΘΤΜΑΣΕ 
 Αν Κα Μποροφςα Τον Κόςμο Να Άλλαηα - ΦΛΛΛΡΡΟΣ 

ΡΛΛΑΤΣΛΚΑΣ (2007) 
 Ράνω Στθν Τρζλα Μου - ΒΑΝΕΣΣΑ ΑΔΑΜΟΡΟΥΛΟΥ & 

I-7 (2005) 
 Κάλαςςά Μου Σκοτεινι - ΝΛΚΟΣ ΡΟΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ 

(2001) 
 Καλοκαιρινά αντεβοφ - ΔΥΤΛΚΕΣ ΣΥΝΟΛΚΛΕΣ (2002) 
 Πταν Σε Είχα Ρρωτοδεί - PROFESSIONAL SINNERZ 

(2008) 
 Ράμε Χαβάθ - ΑΛΚΘΣΤΛΣ ΡΩΤΟΨΑΛΤΘ (2008) 
 Ριάνω Φωτιά - ΜΡΛΕ (2002) 
 Σ' ζχω Ερωτευτεί - ΣΑΚΘΣ ΟΥΒΑΣ (2005) 
 Σιγά Μθν Κλάψω - ΓΛΑΝΝΘΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ (2005) 
 Χζρια Ψθλά - ΜΛΧΑΛΘΣ ΧΑΤΗΘΓΛΑΝΝΘΣ (2007) 
 Για Τθν Αγάπθ Αυτι - ΟΔΕΣ (2005) 

 

Άρτεμισ Κουνάδθ, Β΄ Λυκείου 

Δεκαετία 2000 

Κατά τθ δεκαετία που μασ πζραςε, ο ακροατισ ιρκε αντιμζτωποσ με μια μουςικι βιομθχανία που αρεςκό-
ταν ςτθν ανακφκλωςθ παλιϊν ιδεϊν. Ραρ’ όλα αυτά, ζγιναν αρκετζσ εξελίξεισ ςτα είδθ που υπιρχαν.  

Τα πρϊτα χρόνια τθσ δεκαετίασ, θ alternative μουςικι ςκθνι, είναι ςτα πάνω τθσ. Σόλο καλλιτζχνεσ και 
ςυγκροτιματα από ποικίλα μουςικά “backgrounds” πειραματίηονται δοκιμάηοντασ καινοφριουσ ιχουσ ι ανα-
μειγνφοντασ διάφορα είδθ μουςικισ μαηί. Ρολλά από αυτά τα ςυγκροτιματα καταφζρνουν να τραβιξουν τθν 
προςοχι και του πιο “mainstream” κοινοφ. 
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βιβλιοκριτική 

 
 

Το λάθος, Αντώνης Σαμαράκης 
 

Ζνασ πολίτθσ κεωρείται φποπτοσ από το κακεςτϊσ για ςυνωμοτικι δράςθ εναντίον του. 
Ζτςι, αφοφ το μόνο άτομο που κα μποροφςε να αποδείξει τθν ακωότθτά του είναι νεκρό, 
οι πράκτορεσ του κακεςτϊτοσ καταςτρϊνουν ζνα τζλειο ςχζδιο, ςτο οποίο ο πολίτθσ κα 
νομίηει πωσ μπορεί να δραπετεφςει, και ςε μια τζτοια περίπτωςθ κα αποδειχκεί αυτόματα 
θ ενοχι του. Στο ςχζδιο ςυμμετζχουν δφο ζμπιςτα άτομα του κακεςτϊτοσ, ζνασ ανακριτισ 
και ζνασ πράκτορασ, οι οποίοι αναλαμβάνουν να οδθγιςουν τον φποπτο ςτο «Κεντρικό», 
όπου κα τον ανακρίνουν.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ διαδρομισ, όμωσ, ζνα υποτικζμενο πρόβλθμα παρουςιάηεται ςτο 
αμάξι και ο ανακριτισ με τον φποπτο κα αναγκαςτοφν να μείνουν μια νφχτα ςτο ξενοδοχεί-
ο. Στθ διαμονι τουσ κα κάνουν μια βόλτα ςτθν πόλθ, όπου ο πολίτθσ δεν κα επιχειριςει να 
δραπετεφςει λόγω του φόβου που τον διακατζχει. Πταν επιςτρζφουν ςτο ξενοδοχείο, 
όμωσ, ενϊ ο ανακριτισ είναι κλειδωμζνοσ ςτθν τουαλζτα, ο πολίτθσ κα κάνει το μοιραίο 
λάκοσ και κα φφγει από το παράκυρο του δωματίου. Ο ανακριτισ λίγα λεπτά μετά κατα-
φζρνει να βγει από τθν τουαλζτα, αλλά παρά το γεγονόσ ότι είναι φανατικόσ του κακεςτϊ-
τοσ ςυνειδθτοποιεί ότι δεν μπορεί να παραδϊςει ζναν άνκρωπο με τον οποίο ζχει μοιραςτεί απροςποίθτα ανκρϊπινεσ 
ςτιγμζσ. Πμωσ ο πράκτορασ  καταφτάνει εκείνθ τθ ςτιγμι και βγάηει το όπλο του απειλϊντασ και τουσ δφο. Τότε όμωσ φαί-
νεται ότι ςε αυτό το τζλειο ςχζδιο υπάρχει ζνα κρίςιμο μοιραίο λάκοσ... 

Το βιβλίο μεταφράςτθκε ςε 31 γλϊςςεσ. Το μινυμα που κομίηει αυτό το ζργο δείχνει τθ νίκθ του ανκρϊπου ςτισ δυνά-
μεισ του ολοκλθρωτιςμοφ. Θ αςτυνομικι πλοκι υποβακμίηει τουσ ανκρϊπινουσ χαρακτιρεσ του ζργου με τα ςυναιςκιμα-
τα και τα πάκθ τουσ. Ο Σαμαράκθσ καυτθριάηει τα λάκθ τθσ κοινωνίασ και οπλίηει τον αναγνϊςτθ να γίνει καλφτεροσ 
άνκρωποσ. 

Αποςτολία Ντάκουλα, Α΄ Λυκείου 

 

Το Αυτό, Stephen King 

 

     Αυτό που κάνει τθ μικρι πόλθ του Ντζρι τόςο τρομακτικι και διαφορετικι από τισ άλλεσ 
είναι όλα εκείνα που βλζπουν και αιςκάνονται μόνο τα παιδιά. Στουσ υπονόμουσ τθσ πόλθσ το 
Αυτό περιμζνει, παίρνοντασ τθ μορφι εφιάλτθ, του βακφτερου τρόμου που φωλιάηει ςε κάκε 
παιδί. Πμωσ καμιά φορά το Αυτό προβάλλει από τα ςκοτεινά βάκθ. Στο πζραςμά του αρπάηει, 
ςκοτϊνει και διαμελίηει… 
     Μετά από χρόνια τα παιδιά μεγαλϊνουν, εγκαταλείπουν τθν πόλθ και ξεχνοφν. Κάποια 
ςτιγμι δζχονται μια πρόςκλθςθ και επιςτρζφουν ςτθν πόλθ. Ρρζπει να αντιμετωπίςουν ακό-
μθ μια φορά το Αυτό που ξυπνάει μζςα ςτθ μνιμθ τουσ για να μετατρζψει τουσ εφιάλτεσ του 
παρελκόντοσ ςε φρικτι πραγματικότθτα. 
     Το Αυτό μπορεί να είναι ο φόβοσ που ζχουμε ο κακζνασ μζςα μασ κι αυτό το κάνει πιο τρο-
μακτικό. Διαβάηοντάσ το, με ζκανε να ανατριχιάςω τόςο πολφ που καμιά φορά ζριχνα κλεφτζσ 
ματιζσ ςτθν πόρτα μιπωσ με είχε επιςκεφτεί το ίδιο κακό του βιβλίου. 

Ο Stephen King ιταν και κα είναι ο άρχοντασ του φόβου. Ρεριγράφει με ανατριχιαςτικι λεπτομζρεια το κάκε τι και 
δθμιουργεί φρικιαςτικι ατμόςφαιρα. Σασ το προτείνω για αξζχαςτεσ βραδιζσ τρόμου! 

Γεράςιμοσ Μαρκισ, Β΄ Γυμναςίου 

ταινιοθήκη 

 

Ο Εμποπάκορ 
 

Ο Εμάντ και θ άνα είναι ζνα ηευγάρι που μζνουν ςτο μακρινό Λράν. Ο Εμάντ τα πρωινά 
είναι δάςκαλοσ ςτο Γυμνάςιο τθσ γειτονίασ, ενϊ τα βράδια τυχαίνει να ςυμπρωταγωνιςτεί με 
τθ άνα ςε ζναν εραςιτεχνικό κεατρικό κίαςο, που αυτι τθν περίοδο ανεβάηει το "Κάνατο 
του Εμποράκου". Ζνα βράδυ, όμωσ, θ πολυκατοικία, ς' ζνα από τα διαμερίςματα τθσ οποίασ 
ςυηοφν, υφίςταται πολλζσ ηθμιζσ και αναγκάηονται να φφγουν. Μζςα ςτον πανικό, ζνασ ςυνά-
δελφόσ τουσ από το κίαςο τουσ προςφζρει ζνα διαμζριςμα. Ο προβλθματιςμόσ του ηευγα-
ριοφ, όμωσ, είναι ότι θ προθγοφμενθ ζνοικοσ του ςπιτιοφ, φεφγοντασ άφθςε όλα τθσ τα υπάρ-
χοντα, αλλά κυρίωσ, ότι δεχόταν άντρεσ ςτο ςπίτι... 

Δυςτυχϊσ όμωσ για το ηευγάρι, τα προβλιματα δεν ςταματοφν εκεί. Ζνα βράδυ, θ άνα νο- 
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μίηοντασ πωσ αυτόσ που χτφπθςε το κυροτθλζφωνο ιταν ο αγαπθμζνοσ τθσ αφινει τθν πόρτα ανοιχτι ςε ζναν άγνωςτο, 
ενϊ θ ίδια μπαίνει για μπάνιο. Τα πράγματα περιπλζκονται, κακϊσ μετά από αυτό το τραγικό περιςτατικό και για τουσ 
δφο, θ άνα ζχει και ψυχικά και ςωματικά τραφματα, κάτι που βάηει τθ ςχζςθ του ηευγαριοφ ςε δοκιμαςίεσ.  
   Ο Αςγκάρ Φαραντί (Asghar Farhadi) επιλζγει αυτόν τον τίτλο τθσ ταινίασ για να τον ςυνδυάςει με το κεατρικό ζργο του 
Άρκουρ Μίλερ, αφοφ ο χαρακτιρασ του Εμάντ είναι βαςιςμζνοσ ςτον Γουίλι από το "Κάνατο του Εμποράκου". 
   Οι ερμθνείεσ τον θκοποιϊν είναι αρκετά καλζσ και αλθκοφανείσ. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ο Shahab Hosseini, που υπο-
δφεται τον Εμάντ, με τθν ερμθνεία του πιρε το βραβείο αντρικοφ ρόλου ςτο Φεςτιβάλ των Καννϊν. Το ςενάριο από τθν 
άλλθ μεριά φαίνεται πωσ είναι αρκετά δουλεμζνο αφινοντασ, όμωσ, κάποιεσ φορζσ μικρά και ίςωσ απαρατιρθτα κενά. 
Ραρ' όλα αυτά, θ ταινία κζρδιςε επίςθσ το βραβείο ςεναρίου ςτισ Κάννεσ. 
 

                                                          Φιλιώ Πουτζτςθ, A΄ Λυκείου  

 

Τθν Ραραςκευι το πρωί, 20 Οκτωβρίου 2017, το κζντρο τθσ πόλθσ γζμιςε με χαροφμενεσ φωνζσ και... τρεχάλεσ! Με 
αφορμι τθν 21θ Οκτωβρίου, θμζρα εορταςμοφ τθσ Απελευκζρωςθσ τθσ Ρρζβεηασ 
οργανϊκθκε ζνα κυνιγι κθςαυροφ ςτουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ, ςτο οποίο ζλαβαν 
μζροσ Δθμοτικά και Γυμνάςια τθσ Ρρζβεηασ και, φυςικά, το Μουςικό Σχολείο! 
Λδιαίτερα ςθμαντικι ςτθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ του παιχνιδιοφ υπιρξε θ ςυμ-
βολι του κ. Σκλαβενίτθ και τθσ κ. Συνεςίου (υπεφκυνοι ςτα ΓΑΚ Ν. Ρρζβεηασ), κα-
κϊσ και του κ. Ντάκουλα και τθσ κ. Μαυρίδου (υπεφκυνοι ςχολικϊν δραςτθριοτι-
των Δευτεροβάκμιασ και Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρρζβεηασ αντίςτοιχα). 

Το παιχνίδι ξεκίνθςε από τα Δικαςτιρια, όπου οι ομάδεσ χωρίςτθκαν και απα-
ντϊντασ ςε ερωτιςεισ απζκτθςαν τα ονόματά τουσ για το υπόλοιπο παιχνίδι. 
Ζπειτα, δόκθκε ςε όλουσ ζνασ φάκελοσ που περιείχε το πρϊτο ςτοιχείο για τον 
επόμενο προοριςμό. Ο επόμενοσ προοριςμόσ ιταν μπροςτά ςτο άγαλμα του Ελευκζριου Βενιηζλου, όπου χρειάςτθκε να 
λφςουμε ζνα παηλ για να βροφμε ποφ ζπαιρνε κζςθ θ επόμενθ δοκιμαςία. Το παηλ ζδειχνε μια εικόνα από τθν πφλθ του 
κάςτρου του Αγίου Ανδρζα και ζτςι καταλάβαμε ότι εκεί ζπρεπε να πάμε. 

 Στο κάςτρο του Αγίου Ανδρζα ζπρεπε να βροφμε ζναν πάπυρο κρυμμζνο μζςα ςτουσ κάμνουσ. Σε αυτόν ιταν γραμμζ-
νοσ ζνασ γρίφοσ που από το νόθμά του καταλάβαμε ότι ο επόμενοσ ςτακμόσ μασ ιταν θ βιβλιοκικθ. 

Εκεί χρειάςτθκε να βροφμε ζνα βιβλίο ςχετικό με τθν Απελευκζρωςθ τθσ Ρρζβεηασ. Αφότου το βρικαμε, ψάξαμε τισ 
ςελίδεσ του και ςε μία από αυτζσ παρατθριςαμε ότι υπιρχε ζνα χαρτάκι με 
ζνα ςτοιχείο για τθν τοποκεςία του επόμενου ςτακμοφ. Διαβάηοντασ το 
ςτοιχείο ςκεφτικαμε ότι ο επόμενοσ ςτακμόσ ιταν ςτθν οδό Λόρδου Βφρω-
να, όπου και μασ περίμενε θ επόμενθ πρόκλθςθ. 
      Στο ςτακμό αυτό μάκαμε πολλζσ πλθροφορίεσ για τα προξενεία των 
Μεγάλων Δυνάμεων τθσ εποχισ εκείνθσ. Στθ ςυνζχεια μασ δόκθκε θ πλθρο-
φορία ότι ο τελικόσ ςτακμόσ του παιχνιδιοφ ιταν μπροςτά από το Δθμαρ-
χείο, όπου και το ςχολείο μασ ζφταςε πρϊτο νικϊντασ ςτο παιχνίδι. 
      Μόλισ ςυγκεντρϊκθκαν και τα υπόλοιπα ςχολεία πιγαμε όλοι μαηί ςτθν 

Οικία Ακαναςιάδθ. Εκεί ο εκπρόςωποσ από κάκε ςχολείο αντζγραψε ζνα μζροσ από το ςφμφωνο παράδοςθσ τθσ Ρρζβε-
ηασ ςτον ελλθνικό ςτρατό. Τζλοσ, όλοι φφγαμε από εκεί με καινοφριεσ γνϊςεισ για τθν απελευκζρωςθ τθσ Ρρζβεηασ. 
 

                                                          Εβελίνα Κοτςαρίνθ, Λυδία Γεωργίου, 
A΄ Γυμναςίου  

Κυνήγι θησαυρού! 

 

Συνεχίηοντασ τθν «παράδοςθ» του Μουςικοφ Σχολείου ςτισ επιτυχίεσ ςτουσ Διαγωνιςμοφσ τθσ Μακθματικισ 
Εταιρείασ, πζραςαν ςτθν ΑϋΦάςθ του Διαγωνιςμοφ "Καλισ 2017-18" οι μακθτζσ: 
 

Άγγελοσ - Χαράλαμποσ Μποφρασ (Βϋ Γυμναςίου) 
Ευαγγελία Κεοφάνουσ (Γϋ Γυμναςίου) 
Γεϊργιοσ Μποφρασ (Γϋ Γυμναςίου) 
Σταφροσ Ρρζντηασ (Γϋ Γυμναςίου) 
Απόςτολοσ Βερφκιοσ (Βϋ Λυκείου) 

Συγχαρθτιρια ςε όλα τα παιδιά και καλι επιτυχία ςτισ επόμενεσ φάςεισ του Διαγωνιςμοφ! 

 

Επιτυχίες στα Μαθηματικά! 



Τθν Ρζμπτθ, 20 Δεκεμβρίου 2017, τα παιδιά του Α1 Γυμναςίου 
του Μουςικοφ Σχολείου μαηί με ολιγομελι ορχιςτρα τραγοφδθ-
ςαν παραδοςιακά κάλαντα ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Ξεκινϊντασ από 
τθ Μθτρόπολθ, παρά τον άςχθμο καιρό, διζςχιςαν τθν πόλθ, τρα-
γουδϊντασ ςτα καταςτιματα και τουσ κεντρικοφσ δρόμουσ, επι-
ςκζφτθκαν τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, τθν Ψυχαργϊ, το Δθμαρ-
χείο, τθν Ρεριφζρεια Θπείρου, φτάνοντασ μζχρι τα Γραφεία τθσ 
Αςτυνομίασ. 

Υπεφκυνοι κακθγθτζσ: ο κ. Ρζτροσ Τςολάκθσ και θ κ. Κωνςτα-
ντίνα Ρετρινιϊτθ. Ρολφτιμθ υπιρξε θ ςυνδρομι του Συλλόγου 
Γονζων και Κθδεμόνων του ςχολείου. 

Αφιέρωμα στον Μπέρτολτ Μπρεχτ 

Τα νέα του Μουσικού Σχολείου 

 

 
 

Το Σάββατο, 13 Λανουαρίου 2018, το Μουςικό Σχολείο ςε ςφμπραξθ με το 1ο Λφκειο Ρρζβεηασ παρουςίαςαν 
ζνα αφιζρωμα ςτο κεατρικό ςυγγραφζα Μπζρτολτ Μπρεχτ ςτθ Κεοφάνειο Αίκουςα Τζχνθσ. 

Θ ομάδα του 1ου Λυκείου είχε ετοιμάςει μια παρουςίαςθ για το ζργο του Μπζρτολτ Μπρεχτ, κακϊσ κι ζνα 
μονόπρακτο, τθν «Εβραία», από το ζργο «Τρόμοσ και Ακλιότθτα του Τρίτου άιχ». Υπεφκυνεσ κακθγιτριεσ: Γιαν-
νουλάτου Ρανωραία και Ηζρβα Μερόπθ. 

Το Μουςικό Σχολείο «ζντυςε» μουςικά τθν εκδιλωςθ με μουςικά μζρθ από τθν παςίγνωςτθ Ππερα τθσ Ρεντά-
ρασ, ςε ςφνκεςθ του Κουρτ Βάιλ, τθσ οποίασ ο Μπρεχτ ζγραψε το λιμπρζτο. Ραράλλθλα, ςυνόδευςε με χορό 
Tango κάποια μουςικά κομμάτια. 

 

Οι μακθτζσ του Μουςικοφ Σχολείου που πι-
ραν μζροσ ςτο αφιζρωμα: 

Κεοφάνουσ Αδαμαντία, Κεοφάνουσ Ευαγγε-
λία, Καράμπελασ Δθμιτρθσ, Κιτςαντάσ Σπφροσ, 
Ραπίρθ Λωάννα, Ρρζντηασ Μάριοσ, Ρρζντηασ 
Σταφροσ, Σοφιανοφ Διμθτρα.  

 

Υπεφκυνοι κακθγθτζσ: 
Βαγγζλθ Κάλεια 
Κεραςοβίτθσ Κϊςτασ 
Μιμίκου Διμθτρα       

ταφροσ Πρζντηασ, Γ΄ Γυμναςίου                                           

 

Το Μοσζικό Στολείο Πρέβεδας ζηις Χριζηοσγεννιάηικες εκδελώζεις ηες πόλες! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στισ 23 Δεκεμβρίου 2017 το μουςικό ςφ-
νολο «Χορωδία Ευρωπαϊκισ Μουςικισ» του 
ςχολείου μασ, με υπεφκυνθ κακθγιτρια τθν 
κ. Νεκταρία Δελβινιϊτθ, ςυμμετείχε ςτισ 
εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ ςτο Χριςτουγεννιά-
τικο Χωριό τθσ πόλθσ, παρουςιάηοντασ χρι-
ςτουγεννιάτικα τραγοφδια. 

Τα παιδιά τραγοφδθςαν τα Κάλαντα Προ-
ποντίδασ, Ελάτε με πίςτθ, Go Tell it on the 
Mountains και Santa Claus is coming to 
town. 


