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ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ! ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ!
Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση είδαμε τους μαθητές μας να εισάγονται στην τριτοβάθμια εκ-

παίδευση σημειώνοντας πολύ καλές επιδόσεις. Επί συνόλου 180 μαθητών πέτυχε το 97% και
συγκεκριμένα 92 συμπλήρωσαν τα εξής μόρια:

• 18 μαθητές πάνω από 19.000 μόρια
• 22 μαθητές από 18.000 έως 19.000
• 18 μαθητές από 17.000 έως 18.000
• 17 μαθητές από 16.000 έως 17.000
• και τέλος 17 μαθητές από 15.000 έως 16.000. 

Ευχόμαστε σε όλους «Καλές Σπουδές» και «Καλή τύχη στης ζωή τους».

ΟΙ ΝΕΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Το πενθήμερο από 31-10/5-

11-2009 θα μας μείνει αξέχαστο.
Αυτή είναι η φράση που επανα-
λαμβάνουμε τα παιδιά που πή-
ραμε μέρος στο πρόγραμμα «Οι
Νέοι Γνωρίζουν την Ευρώπη»
που διοργανώθηκε από τη Γενι-
κή Γραμματεία Νέας Γενιάς
(ΓΓΝΓ) του Υπουργείου Παιδεί-
ας. 

Συγκεκριμένα στο πρόγραμ-
μα πήραν μέρος 300 μαθητές
της Γ΄ τάξης των ΓΕΛ και της Δ΄
τάξης των εσπερινών απ’ όλη
την Ελλάδα που με τους περσι-
νούς τους βαθμούς βγήκαν πρώ-
τοι στο νομό τους. Από το νομό
Κοζάνης μέσα στα 6 άτομα που πήραν μέρος ήμασταν και εμείς: η Ευγενία και η Ελαιάνα, μαθήτριες
του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης. Μας δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία σαν γκρούπ 60 μαθητών να γνωρίσουμε την
«έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης»: το Βέλγιο. Στις Βρυξέλλες, όπου  μείναμε, επισκεφτήκαμε την Grand

Place, το Manneken Pis, το ναό
του St.Michael, τη συνοικία
Heysel, τον Ιαπωνικό Πύργο, τη
Βασιλική κατοικία και τη συνοι-
κία Salbon. Ακόμη, το Βασιλι-
κό Μουσείο Καλών Τεχνών και
το Atomium. Πήγαμε  και στο
ιστορικό Βατερλό και στη με-
σαιωνική πόλη Γάνδη. Εκεί ξε-
χωρίσαμε τον καθεδρικό ναό
του St.Bavo, το κάστρο του Earl
των Δουκών, την πλατεία της
Παρασκευής, το Beltry και την
εκκλησία του St.Nicholas. Μο-
ναδική ήταν η μεσαιωνική πό-
λη Μπρίζ με τη λίμνη της Αγά-
πης, το μοναστήρι Beguinage,

την εκκλησία Lady Church και την πλατεία Merdet. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε την ιστορική Αμβέρσα με
το μοναδικό Μουσείο Ρούμπενσχάουζ και την πλούσια αγορά της. Εμπειρία ζωής σίγουρα ήταν και η
επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εξίσου σημαντική ήταν και η γνωριμία μας με τα 58 παιδιά από όλη τη χώρα με τα οποία ξεκινή-
σαμε σαν απλοί συνταξιδιώτες και καταλήξαμε στην επιστροφή αληθινοί φίλοι. Μέσα σ’ ένα κλίμα
εποικοδομητικής συνεργασίας και σεβασμού όλων των μελών της ομάδας, καταλάβαμε πόσο όμορφα
είναι τα ταξίδια: Γνωρίζουμε τον κόσμο, νέους πολιτισμούς και βλέπουμε από κοντά τον τρόπο ζωής
των ανθρώπων. Πιστέψτε μας, ΑΞΊΖΕΙ!!! 

Φιλιά, Ρουκά Ευγενία- Ρεπανά Ελαιάνα

Ο ΘΩΡΑΞ

Οθώρακας μας είναι μια πολύ γνωστή λέξη. Ένα
κατασκεύασμα από ελάσματα σιδήρου που κά-
λυπτε την θωρακική κοιλότητα και χρησιμοποι-

ούνταν για να εξοστρακίζει ή να ελαττώνει την δύ-
ναμη των χτυπημάτων που δεχόταν κάποιος κατά την
διάρκεια μιας ένοπλης σύγκρουσης.

Αυτού του είδους ο θώρακας μας προστάτευε από
τα χτυπήματα των εχθρών μας, και αποτελούσε την
πρώτη από τις δυο κατηγορίες θωράκων. Υπάρχει
όμως και ένας άλλου είδους θώρακας. Ένας θώρα-
κας, που ουκ ολίγοι από εμάς, αποφασίζουν να τον
φορέσουν. Φορώντας αυτόν τον θώρακα, κλείνουμε
τον εαυτό μας μέσα, αδύνατοι ν’αγαπήσουμε και
ν’αγαπηθούμε. Και όχι μόνο κλείνουμε την αγάπη
απ’έξω, αλλά και ο,τιδήποτε άλλο μπορεί να μας κά-
νει να ξεμυτίσουμε έστω και λίγο από τον θώρακα. 

Αυτού του είδους ο θώρακας ήταν γνωστός στον
άνθρωπο από πολύ καιρό. Από αρχαιοτάτων χρόνων
οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν για το θώρακα αυτόν.

Η θεά Αθηνά είναι ένα κλασικό παράδειγμα «αν-
θρώπου» που φόρεσε το θώρακα αυτό. Η θεά Αθη-
νά, η παρθένα θεά, όπως έχει μείνει στο μυαλό πολ-
λών μας, έμεινε μόνη της μην αφήνοντας τον θεό
Έρωτα να την χτυπήσει με τα βέλη του. Ο θώρακας
κράτησε τα βέλη και  ό,τι αυτά συνεπάγονταν μακριά
από την θεά. Αλλά δεν βρέθηκε κανείς να μας πει
πως η Αθηνά ήταν ευχαριστημένη με τον θώρακα αυ-
τό. Δεν ήταν η Αθηνά που συναγωνίστηκε την Αφρο-
δίτη και την Ήρα για το μήλο της Έριδος;

Προσπάθησε να βγει από τον θώρακά της. Άσχε-
το αν δεν τα κατάφερε… η Αθηνά ίσως και να μην
μπορούσε. Μιας και είναι ανθρώπινο δημιούργημα, η
Αθηνά έπρεπε να κάνει ακριβώς αυτό που οι δημι-
ουργοί της ήθελαν. Τον καιρό εκείνο οι άνθρωποι
χρειάζονταν πρότυπα. Σαν πρότυπο παρθενίας επι-
λέχθηκε η θεά Αθηνά.

Πόσο κακό όμως κάνει όποιος επιλέξει να φορέ-
σει ένα τέτοιο θώρακα…Αποκλείει τον εαυτό του από
τη συμμετοχή στην ίδια τη ζωή. Πόσο άσχημη είναι
η ζωή οποιουδήποτε τέτοιου ανθρώπου…

Μα και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, που χρησιμο-
ποιούσαν στις μάχες τους θώρακες, δεν πέθαιναν;
Όσο καλός και να είναι κάποιος θώρακας κι όσο συμ-
παγές κι αν είναι το υλικό από το οποίο είναι φτιαγ-
μένος ο θώρακας δεν μπορεί να κρατήσει κάποιον τό-
σο «ασφαλή».

Οι θώρακες έχουν και τις ρωγμές τους. Από αυ-
τές τις ρωγμές μπορούν πολύ εύκολα να περάσουν τα
βέλη του Έρωτα και να λαβώσουν τον θωρακοφόρο.
Και από την στιγμή που κάποιος λαβωθεί από τα βέ-
λη αυτά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για πισωγυ-
ρίσματα. Αν και λίγοι είναι αυτοί που από τη στιγμή
που τρυπηθούν από τα βέλη αυτά θα θελήσουν να
επιστρέψουν ξανά στον θώρακά τους. 

Ευτυχώς, λοιπόν, που και οι θώρακες έχουν τις
ρωγμές τους, αλλιώς τα βέλη του Έρωτα δεν θα μας
λαβώνουν ποτέ. Και ποιος το θέλει αυτό;… 

Μάριος Μώρος - Β5
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Ψυχές από αστερόσκονη 
Το μικρό κοριτσάκι κοιτούσε

το λουλούδι. Το λουλούδι ήταν
όμορφο. Ήταν μπλε και τα πέταλα
του ανοιχτά και καλοσχημα-
τισμένα. Πήγε να το κόψει, αλλά
σταμάτησε στη θεά της μαμάς της.
Τα μάτια της ήταν κόκκινα και
δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλά
της. Μόλις είδε το κοριτσάκι,
προσπάθησε να τα σκουπίσει
με την άκρη της μπλούζας της.
Αυτά όμως ήταν επίμονα,
συνέχισαν να ξεφεύγουν από τα
μάτια της, σκέφτηκε εκείνο. Αλλά
το κοριτσάκι δεν καταλάβαινε.

Η μαμά της την πήρε αγκαλιά, και της είπε πως πρέπει να πουν γεια στον παππού.
Το κοριτσάκι δεν μπορούσε να καταλάβει. Που πήγε ο παππούς της; Γιατί έφυγε;

Κοίταξε θυμωμένη τη μαμά της. 
‘’Έφυγε χωρίς να με χαιρετήσει;’’ ρώτησε. 
Η μαμά της δε μίλησε και το κοριτσάκι θύμωσε ακόμη πιο πολύ και έφυγε από την

αγκαλιά της. 
Πήγε στο δωμάτιό της και έκλεισε με νεύρο την πόρτα, όπως έκανε η μαμά της όταν

ήθελε να δείξει πως ήταν θυμωμενη. Το κοριτσάκι δεν καταλάβαινε.
Ο παππούς της, της έλεγε όμορφες ιστορίες και την πήγαινε βόλτα όποτε εκείνη

του το ζητούσε. Της αγόραζε γλυκά, κρυφά από την μαμά της, και της εξηγούσε τον
κόσμο των μεγάλων. 

Της έλεγε ότι οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από τα άστρα.
Της έλεγε πως οι άνθρωποι είναι από αστερόσκονη! 
‘’Γιατί εμείς δε λάμπουμε όπως τα αστέρια τότε;’’ είχε ρωτήσει απογοητευμένο. 
‘’Γιατί οι άνθρωποι ξέχασαν τα αστέρια, όταν ήρθαν στη Γη“ της έλεγε ο παππούς

της.“ Τα αστέρια θύμωσαν και πήραν πίσω το φως των ανθρώπων. Άφησαν όμως λίγο
μέσα τους, όχι πολύ, για να μη θυμούνται τι είναι, αλλά για να το νιώθουν, για να
ελπίζουν, για να έχουν όνειρα, για να καταλάβουν μια μέρα.’’

Το κοριτσάκι κοίταξε έξω από το παράθυρο. Τα αστέρια ήταν εκεί. Όλα. Ο παππούς
της όμως δεν ήταν εδώ. 

Την επόμενη μέρα ξύπνησε και βγήκε έξω στην αυλή. Ήθελε να πάρει το λουλούδι
και να το δώσει στη μαμά της για να της ζητήσει συγνώμη, για να την κάνει να ξεχάσει,
έστω για λίγο, τον παππού. 

Το λουλούδι της όμως δεν ήταν πια όμορφο. Τα μισά του πέταλα ήταν δίπλα του
στο χώμα και όσα του είχαν απομείνει ήταν μαραμένα και άσχημα.

Και τότε το κοριτσάκι κατάλαβε.
Γονάτισε στο χώμα, έσκυψε και έκοψε το μαραμένο λουλούδι. Το κοίταξε στοργικά

και το έκλεισε στις δυο της χούφτες προσεχτικά, σαν να ήταν ένας μικρός θησαυρός.
Έτρεξε μέσα στο δωμάτιο να βρει τη μητέρα της.

Ήταν στο κρεβάτι, ολόκληρο το σώμα της δήλωνε παραίτηση. 
Το κοριτσάκι σκαρφάλωσε στο κρεβάτι και έδειξε το λουλούδι στη μαμά της. 
Η μαμά δεν καταλάβαινε. Τι να κάνει το μαραμένο λουλούδι;
“Μαμά, οι άνθρωποι είναι από αστερόσκονη και τα λουλούδια και η γάτα μου !“

Η μαμά συνέχισε να
την κοιτάει απορημένη.

“Μαμά, οι άνθρωποι
είναι σαν τα λουλούδια.
Ανθίζουν και μεγαλώ-
νουν, ζουν και ονειρεύ-
ονται και είναι νέοι και
όμορφοι. Αλλά έτσι όπως
τα λουλούδια, οι άν-
θρωποι μαραίνονται. Αλ-
λά δεν πειράζει μαμά!“

“Γιατί αν τα λουλού-
δια δεν μαραίνονταν, δεν
θα προσέχαμε πόσο ό-
μορφα είναι όταν ανθί-
ζουν και δε θα σκύβαμε
να τα μυρίσουμε. Δεν θα
παίρναμε μέσα μας το
άρωμά τους. Δε θα το
κρατούσαμε για πάντα
εκεί.”

Ξεστραβώσου
Εσύ  λιώνεις κάθε μέρα στο διάβασμα στο σχολείο, στα φροντιστήρια, στο σπί-

τι μελετώντας μέχρι αργά το βράδυ. Αυτός, με τον οποίο σας χωρίζουν κάποια χι-
λιόμετρα αλλά και μία ολόκληρη νοοτροπία, πηγαίνει πέντε ώρες στο σχολείο και
όλη την υπόλοιπη μέρα δεν ασχολείται με το διάβασμα παρά μόνο με δραστηριό-
τητες που τον ευχαριστούν. Και όμως η μεγαλύτερη έρευνα εκπαιδευτικής αξιο-
λόγησης που κάνει ο ΟΟΣΑ κάθε 3 χρόνια σου λέει πως καλύτερος μαθητής από
εσένα είναι αυτός, ο Φιλανδός. 

Δεν αναρωτήθηκες τι φταίει; Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχει γί-
νει κάποια έρευνα η οποία να αποδεικνύει πως είναι πράγματι χρήσιμες όλες αυ-
τές οι διδακτικές ώρες; Ε, λοιπόν, όχι! Τα παιδιά που ζουν στη Φιλανδία παρακο-
λουθούνε πολύ λιγότερες ώρες μαθημάτων σε σχέση με άλλες χώρες και λαμβά-
νουνε τις καλύτερες αξιολογήσεις. Επιπλέον, στη Φιλανδία δίνεται έμφαση στη
μάθηση και όχι στην εξέταση. Αντιθέτως, στην Ελλάδα σου προβάλλουν ως πρω-
τεύοντα στόχο την εξέταση. Γι’αυτό δεν αγαπάς το βιβλίο! Ποτέ δε σου έμαθαν
πώς να αγαπάς ένα βιβλίο, παραμόνο πως να το αποστηθίζεις. Κι ύστερα, άμα τύ-
χει και ξεχάσεις μία -από τις πολλές! λεπτομέρειες, είσαι αναγκασμένος να το πλη-
ρώσεις ρισκάροντας το μέλλον σου...

Και o Φιλανδός μαθητής φιλοδοξεί να περάσει στο πανεπιστήμιο, όπως κι εσύ.
Μόνο που αυτόν δεν τον τρώει το άγχος και η καταπίεση. Αυτός όμως επιλέγει ο
ίδιος πότε θα δώσει εξετάσεις και σε ποιο μάθημα.. Όταν βρίσκεται στο σχολείο
παρακολουθεί μαθήματα που θα τον βοηθήσουν αργότερα στη ζωή του. Εκεί κα-
νείς δε θα βάλει ένα σχεδιαστή (βιομηχανικό, μόδας ή τον απλό μηχανουργό) να
μάθει ανωτέρου επιπέδου μαθηματικά ή φυσική, αντιθέτως θα λιώσει στα εργα-
στήρια και στα projects. Την υπόλοιπη ημέρα έχει ελεύθερο χρόνο για να επιλέ-
ξει οποιαδήποτε ασχολία επιθυμεί. 

Από την άλλη πλευρά, στο άλλο άκρο μάλλον, βρίσκεσαι εσύ, ο οποίος τη
φράση ελεύθερος χρόνος τη συναντάς μόνο όταν πρόκειται να γράψεις έκθεση.
Δεν υπάρχει σαν έννοια στη ζωή σου, ειδικά αν είσαι Γ’ Λυκείου, πράγμα απάν-
θρωπο. Η ζωή σου όλη περιστρέφεται γύρω από το διάβασμα και άμα κάνεις το
λάθος να ασχοληθείς με κάτι άλλο πέρα από αυτό, θα πέσουν να σε φάνε. Η μόρ-
φωση θα έπρεπε να είναι ανθρωποκεντρική και κύριος στόχος της εκπαίδευσης θα
έπρεπε να είναι να πάρουν τα εφόδια και τις γνώσεις που χρειάζονται όλοι οι μα-
θητές, όχι μόνο οι καλοί μαθητές, έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά μία πολιτισμένη
και δημοκρατική κοινωνία. Γιατί λοιπόν να μη ζητήσεις το αυτονόητο, δηλαδή μία
ζωή χαρούμενη, δίχως άγχη, γεμάτη με δικά σου ενδιαφέροντα;

Αναστασία Παπαδοπούλου-ΒαΪτσοπούλου - Β5

ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ
Ζούμε σε μια εποχή δύσκολη, απαιτητική και περίεργη. Όλα φαίνονται πως

πρέπει να έχουν λόγο ύπαρξης,  δικαιολογημένη θέση και συγκεκριμένη μορ-
φή. Όλα φαίνεται πως πρέπει να είναι τόσο τυποποιημένα που καταντούν ανια-
ρά και σε προκαλούν να ζήσεις τη ζωή σου όσο πιο νωχελικά και απρόσωπα
μπορείς.

Παραδόξως, όλοι απαιτούν ενέργεια και πάθος χωρίς κανένας να καθίσει
ποτέ να σκεφτεί πως το πάθος, η φλόγα και εκείνη η υπέροχη αναβλύζουσα
ενέργεια είναι πράγματα που για να εκδηλωθούν πρέπει πρώτα να λάβουν ένα
μικρό έναυσμα.

Δικαιολογημένα, τρομάζεις αν αναλογιστείς πως η ζωή σου σχεδόν καθο-
ρίστηκε από την πρώτη σου στιγμή, την πρώτη σου ανάσα. Έχεις την λανθα-
σμένη εντύπωση πως μάλλον τίποτα δεν μπορείς να κάνεις για να αλλάξεις την
πορεία σου.

Σκέφτεσαι πως αφού φαίνεται πως δεν μπορούν οι περισσότεροι, δεν μπο-
ρείς ούτε και εσύ. Μα δεν πάει έτσι…Η ζωή είναι εκεί έξω! Περιμένει πάντα
να την αλλάξεις με ένα βλέμμα, ένα δυνατό γέλιο ή ένα ζεστό χαμόγελο. Για-
τί τελικά, ο κόσμος είναι σαν ένα σακί. Η κάθε κίνηση μπορεί να αλλάξει την
μορφή του. Έτσι αλλάζει ο κόσμος. ΑΠΛΑ!!! 

Ελένη Χασιώτη - Α8

Koυτσογεωργοπούλου
Ιωάννα - Β5
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Ανορεξία: Η αυτοκαταστροφή μας 
Αποκλείεται να μην έχετε ξανακούσει για

την ανορεξία. Μπορεί να μην ξέρετε τι είναι αλ-
λά την λέξη αυτή την ακούμε συνεχώς να συν-
δέεται με αστέρια του κινηματογράφου, τα πιο
γνωστά μοντέλα σε όλο τον κόσμο, τραγουδι-
στές και άλλους διάσημους. Στην πραγματικό-
τητα όμως η ανορεξία δεν βρίσκεται μόνο στον
κόσμο των “αστεριών”, αλλά υπάρχει παντού
και είναι τόσο κοντά μας που μπορεί να την συ-
ναντήσουμε και στο ίδιο μας το σπίτι.

Τι είναι η ανορεξία; Aνορεξία είναι μια ασθένεια που δεν προκαλείται

από κανένα ιό ή μικρόβιο αλλά από το ίδιο το ανθρώπινο μυαλό! Η ολοκλη-
ρωμένη ονομασία της είναι νευρική ανορεξία.

Συμβαίνει συνήθως σε γυναίκες και κορίτσια νεαρής ηλικίας, κορίτσια της
ηλικίας μας  τα οποία θεωρούν τον εαυτό τους χοντρό, είτε είναι στην πραγ-
ματικότητα είτε όχι. Αποφεύγουν το φαγητό και γυμνάζονται ασταμάτητα με
την προσδοκία να φτάσουν το “ιδανικό βάρος”.

Αντί όμως να φτάσουν στο βάρος που είναι
ιδανικό για τις ίδιες, συνεχίζουν τις δίαιτες μέχρι
που φτάνουν στο σημείο να τρώνε π.χ. μόνο ένα
μήλο την ημέρα ή και καθόλου έτσι ώστε να θέ-
τουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή!

Γιατί έχουν αυτή την εντύπωση για τον εαυτό
τους; Γιατί δε βλέπουν στον καθρέφτη αυτό που
τους δείχνει πραγματικά, ότι είναι απόλυτα φυ-

σιολογικές; Κι αν είναι λίγο “γεματούλες” γιατί δεν μπορούν να αποδεχτούν
τον εαυτό τους όπως είναι ή έστω να χάσουν λίγο βάρος ώστε να φτάσουν στο
πραγματικά φυσιολογικό τους βάρος και όχι να λιμοκτονήσουν;

Από την άλλη πλευρά κάποιοι άλλοι άνθρωποι, είτε άντρες είτε γυναίκες
επιλέγουν έναν άλλον τρόπο ζωής. Αντίθετο μεν της ανορεξίας αλλά εξίσου
επικίνδυνο και θανατηφόρο. 

Παχυσαρκία: Μια άλλη καταστροφή
Η παχυσαρκία σήμερα αποτελεί ένα από τα

σπουδαιότερα διατροφικά προβλήματα για τις
κοινωνίες. Η εξάπλωση της παχυσαρκίας δεν
εξαρτάται μόνο από την ποσότητα της τροφής που
καταναλώνουμε, άλλα κυρίως από την ποιότητα
και τον τρόπο ζωής μας. Η καθιστική ζωή, η
αφθονία στα τρόφιμα και η ανάπτυξη των ανθυ-
γιεινών τροφίμων, σε συνδυασμό με το άγχος και
τις ευκολίες που προσφέρει η σημερινή ζωή μέ-
σω της τεχνολογίας αποτελούν  τους κύριους πα-
ράγοντες  αύξησης των παχύσαρκων ατόμων.

Η λύση στο πρόβλημα της παχυσαρκίας δεν είναι οι εξαντλητικές δίαιτες,
αλλά η αλλαγή της διατροφής μας.

Για τους παχύσαρκους, η ποιότητα ζωής είναι σαφώς μειωμένη αλλά και
συντομότερη, αφού εμφανίζουν συχνότερα πολλές και σημαντικές επιπλοκές
υγείας, συγκρινόμενοι με άτομα φυσιολογικού βάρους.

Καρυπίδου Δήμητρα Β5

ΤΟ FACEBOOK ΣΗΜΕΡΑ

Η δημοτικότητα του facebook αυξάνεται με ρα-
γδαίους ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και η πλει-
οψηφία των νέων κυρίως είναι ήδη εγγεγραμμένοι
σ’ αυτό. Δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός
ότι ενώ για να αυξηθούν οι χρήστες του facebook
από 100 εκατ. σε 200 χρειάστηκαν 8 μήνες, για να
σκαρφαλώσουν από τα 200 στα 300 εκατ. μεσολά-
βησαν μόνο 5! Είναι αλήθεια πως στα μέλη του
προσφέρονται πολλές δυνατότητες, η μη ορθολο-
γική χρήση τους όμως είναι καταστροφική και κα-
τακριτέα.

Κανείς δεν αρνείται πως είναι ευχάριστο να συ-
νομιλείς με τους φίλους σου στο facebook, να
ακούς μουσική, να βλέπεις και να ανεβάζεις φωτο-
γραφίες και τόσα άλλα… Όμως, ιδιαίτερα για τους
εφήβους, είναι εύκολο να ξεπεραστούν τα όρια. Οι
ισορροπίες είναι λεπτές και η γραμμή ανάμεσα στην
ψυχαγωγική χρήση του facebook και στην εξάρτη-
ση από αυτό είναι θολή. Διότι, εσφαλμένα κατά τη
γνώμη μου, θεωρείται περισσότερο υγιές και φυ-
σιολογικό να περνά κανείς αμέτρητες ώρες στο In-
ternet από το να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Ωστόσο, οι συνέπειες και των δύο αυτών ενεργειών
συμπίπτουν: αντικοινωνική συμπεριφορά, σύνδρο-
μο στέρησης σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρό-
σβαση στη ‘’δόση’’ του εξαρτημένου ατόμου και η
ύπαρξη ψευδαισθήσεων όσον αφορά στην κατά

φαντασία ζωή σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο
είναι κοινά συμπτώματα για κάποιον εθισμένο στο
facebook και κάποιον ναρκομανή.

Ίσως φαίνεται υπερβολικό σε κάποιους από
εσάς, αλλά είναι πραγματικά μεγάλος ο πειρασμός
του facebook για τον Έλληνα έφηβο. Αποτελεί ένα
είδος παράλληλου σύμπαντος, όπου όλοι έχουν κα-
λή διάθεση και καθόλου άγχος. Εκεί, ο έφηβος ξε-
φεύγει για λίγο (ή για περισσότερο) από την πίεση
της καθημερινότητας και χαλαρώνει. Αρκεί να μην
χαλαρώσει πολύ…. Γιατί πρέπει πάντα να διατηρεί
κάποια επιφυλακτικότητα απέναντι σε άτομα που
δεν γνωρίζει καλά.

Μα ακόμα κι αν παραβλεφθεί ή αντιμετω-
πιστεί ο κίνδυνος να γίνει ο έφηβος αντικείμενο
οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευσης στο Internet,
εξακολουθεί να υφίσταται η γλυκιά και ακαταμάχη-
τη τάση του να ζήσει στον κόσμο που επιθυμεί, να
διαμορφώσει τόσο τον εαυτό του, όσο και τον κοι-
νωνικό του περίγυρο κατά πώς θα ήθελε να είναι.
Κι ως ένα βαθμό αυτό είναι θεμιτό. Όταν όμως ο
έφηβος αρχίζει να προτιμά τον πλαστό και άυλο χα-
ρακτήρα στο facebook, το μέλος που φέρει το ονο-

ματεπώνυμό του από τον εαυτό του και την πραγ-
ματική του ζωή, τότε η κατάσταση χαρακτηρίζεται
‘’out of control’’, καθώς ο έλεγχος ξεφεύγει από τα
χέρια του. Τότε παραμελεί την προσωπική του ζωή,
αδιαφορεί για τους φίλους, την οικογένεια, το σχο-
λείο του και αδημονεί να κυλήσουν οι βασανιστικές
ώρες των υποχρεώσεων, για να βρεθεί και πάλι
μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή, να διαβάσει
και πάλι τις πολυπόθητες και αγαπημένες του λέξεις
‘’welcome to facebook’’ να τον καλωσορίζουν με μια
σαδιστική ειρωνεία στον κόσμο του.

Δεν νομίζετε πως είναι καιρός να ξεφύγουμε
από το ψέμα και να αντιμετωπίσουμε την πραγματι-
κότητα; Η αληθινή ζωή είναι εκεί έξω, εκεί που η
φιλία επιβεβαιώνεται και αποδεικνύεται έμπρακτα
και όχι απλά με την αποδοχή ενός friend request
που μας έχει αποσταλεί με ψυχρές, μηχανικές κινή-
σεις. Εκεί που νιώθουμε, διασκεδάζουμε, γελάμε,
εκεί που ελπίζουμε, εκεί που ζούμε πραγματικά. Ας
ζήσουμε λοιπόν, γιατί η εφηβεία περνά και δεν θα
γυρίζει πίσω όταν θα έχουμε μετανιώσει που την
περάσαμε μπροστά σε μια οθόνη…

Μελίδου Κική - Β3

|ειμαι| ενας μικρος θεος

ειδα ολες τις μερες 
και ειδα ολες τις νυχτες του κοσμου.
περασα καθε λιβαδι, καθε γκρεμο
και ενιωσα πανω μου το πιο δυνατο φως, την πιο απαλη
βροχη

καθε φορα γεννιομουν
και καθε φορα πεθαινα,
ακολουθωντας την σαγηνη,
εξερευνωντας τον πονο.

καθε αναπνοη την μισησα, την φθονησα 
γιατι ποτε δεν την χρειαστηκα
και ηταν μια φορα μονο που ενιωσα αγαπη
και παρακαλεσα μικρο θεο και εκεινη να την κανω.

να παιζουμε με λαμψεις μαγικες
στο πιο απαλο φυσημα του ανεμου,
εκεινη ομως γλυκα χαμογελουσε και ελεγε 
δεν αντεχε ενα αιωνιο παιχνιδι.

και ημουν παλι, ειμαι
και θα μαι για παντα
ενας μικρος θεος μονος 
στην κορυφη του πιο ψηλου βουνου, του πιο απροσιτου.

σημεια των καιρων θα κοροιδευω,
θα παρασυρομαι απο την λαμψη μια θνητης ζωης
και καθως εκεινη χανεται
μ ανταλλαγμα ενα δακρυ, ενα κομματι της θα παιρνω

ενας μικρος θεος

Κουτσογεωργοπούλου Ιωάννα Β5
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Δραστηριότητες

του Σχολείου
ΓΙΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Στις 27 Οκτωβρίου 2009 έγινε στο σχολείο μας η γιορτή για την 69η επέ-
τειο από την βίαιη εμπλοκή της χώρας μας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μα-
θητές και των τριών τάξεων συμμετείχαν στην ανάγνωση κειμένων, την απαγ-
γελία ποιημάτων καθώς και στη χορωδία. Τον πανηγυρικό της ημέρας διάβα-
σε η φιλόλογος κ. Νατάσσα Μούρτζιου.

Αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο
H Σχολική Βιβλιοθήκη του

1ου ΓΕΛ Κοζάνης διοργάνωσε
εκδήλωση-αφιέρωμα  για το
Γιάννη Ρίτσο με αφορμή την
ανακήρυξη του 2009 ως Έτος
Ρίτσου. Μετά από αίτημα της
υπεύθυνης Βιβλιοθήκης προς
το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου φι-
λοξενήθηκε στο χώρο της Βι-
βλιοθήκης η κινητή έκθεση-
αφιέρωμα στη ζωή και το έργο
του Έλληνα ποιητή που περι-
λάμβανε 16 ταμπλώ με βιογρα-
φικά στοιχεία του, ιστορικά
στοιχεία της εποχής και πλού-
σιο εικονογραφικό υλικό από
τις 2 ως τις 6 Νοεμβρίου 2009.
Η έκθεση  φιλοξενήθηκε στο
2οΓυμνάσιο Κοζάνης από τις 9
ως τις 13 Νοεμβρίου 2009, σε
συνεργασία με τη Σχολική Βιβλιοθήκη του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης

Η έκθεση συνοδεύτηκε από ωριαία powerpoint παρουσίαση από την υπεύ-
θυνη Βιβλιοθήκης Ματιάκη Ελπίδα, καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, και
διανθίστηκε με μελοποιημένα κομμάτια του «Επιτάφιου» και της «Ρωμιοσύ-

νης». Την παρουσίαση παρακολούθησαν  όλοι οι μαθητές του σχολείου ανά
τμήμα καθώς επίσης ένα τμήμα της Γ! τάξης του 6ου Γυμνασίου Κοζάνης, και εί-
χαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια συνοπτική παρουσίαση της ζωής
και της ποιητικής πορείας του και να προβληματιστούν για τις προεκτάσεις του
ποιητικού του έργου.                     

Το αφιέρωμα καλύφθηκε με τηλεοπτική συνέντευξη στο Top Channel
(3/11) και ραδιοφωνική συνέντευξη στην ΕΡΑ Κοζάνης (4/11), ενώ Δελτίο Τύ-
που απεστάλη σε 5 τοπικές εφημερίδες. Η ανταπόκριση τόσο των μαθητών
όσο και των συναδέλφων υπήρξε θερμή και μεγάλο το ενδιαφέρον τους για την
πολύπλευρη ποιητική παραγωγή του  Γιάννη Ρίτσου καθώς και για την αισιο-
δοξία που αποπνέει το έργο του.

«... Ωστόσο   ποιος ξέρει   / ίσως εκεί που κάποιος αντιστέκεται χωρίς ελπί-

δα, ίσως εκεί να αρχίζει / η ανθρώπινη ιστορία, που λέμε, κι η ομορφιά του αν-

θρώπου...»  («Ελένη», Τέταρτη Διάσταση)

Η υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ελπίδα Ματιάκη

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Στις 17 του Νοέμβρη γιορτάσαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου. Τα παι-

διά μ’ένα σκετς, κάποια τραγούδια από τη χορωδία του σχολείου και μερικά
ποιήματα προσπάθησαν να μας μεταφέρουν στο κλίμα εκείνης της εποχής.
Μας έφεραν στο νου τους αγώνες που έκαναν οι νέοι εκείνων των χρόνων
(1967-1974) για να απαλλάξουν την Ελλάδα από τη χούντα των συνταγμα-
ταρχών και να φέρουν την Ελευθερία, την Ειρήνη, τη Δημοκρατία.

Ωστόσο τα παιδιά μίλησαν και για τις σημερινές τους ανησυχίες. Ανα-
φέρθηκαν στα προβλήματα της φτώχειας, του πολέμου, της ανεργίας. Θέλη-
σαν μ’αυτόν τον τρόπο να περάσουν το μήνυμα ότι εκείνοι που αγωνίστηκαν
πριν 36 χρόνια για Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία σήμερα ίσως πολλές φορές ξε-
χνούν. 

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
Ήδη έχουν γίνει σ’όλα τα

σχολεία οι εκλογές για τα 5μελή
και τα 15μελή. Τα όργανα αυτά
έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότη-
τες και δικαιώματα, για τα οποία
οι μαθητές δεν έχουν ιδέα. Έτσι
οι εκλεγμένοι μαθητές, χαίρον-
ται για 3-4 μέρες τη νίκη τους
και την υπόλοιπη χρονιά δεν κά-
νουν τίποτα (εκτός από την πεν-
ταήμερη που είναι η αγαπημένη
ασχολία του 15μελούς). Η σελί-

δα αυτή είναι αφιερωμένη εξαιρετικά στους μικρούς προέδρους...
Ο κανονισμός που λέει τα πάντα για τα 5μελή των τμημάτων και το

15μελές του σχολείου (Γ2/4094/ 23.9.86 Δ/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ., Φ.Ε.Κ. 619 τ. Β’
και Τροπ. Γ2/336/1991)
πρέπει, σύμφωνα με το νό-
μο, με ευθύνη του Διευθυν-
τή και των καθηγητών του
σχολείου να αναρτάται σε
εμφανές σημείο του σχολεί-
ου, να διανέμεται ένα αντί-
τυπο σε κάθε τμήμα και να
ενημερώνονται ευρέως όλοι
οι μαθητές του σχολείου για
το περιεχόμενό του.

Για να μάθετε περισσό-
τερα για τα δικαιώματά σας
πληκτρολογήστε την παρα-
κάτω ιστοσελίδα στο PC
σας: www.theschooligans.
gr και κάντε click στην Κα-
τηγορία Ξεστραβώσου! 

Αναστασία Παπαδοπούλου-Βαϊτσοπούλου - Β5



Επίσκεψη μαθητών
του Δημοτικού Σχολείου «Χαρίσιος Μεγδάνης»

στο χώρο της Σχολικής Βιβλιοθήκης του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης

Μετά από πρωτοβουλία της δασκάλας του Δημοτικού Σχολείου «Χαρίσιος
Μεγδάνης», Παρθένας Ιακωβίδου, η υπεύθυνη βιβλιοθήκης του 1ου ΓΕΛ Κοζά-
νης Ελπίδα Ματιάκη υποδέχτηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2009, στα πλαί-
σια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης, τους μαθητές των τμημάτων Β1 και Β2
του Δημοτικού Σχολείου «Χαρίσιος Μεγδάνης» μαζί με τις δασκάλες τους, κυ-
ρίες Αντιγόνη Καραγκούνη και Παρθένα Ιακωβίδου, στο χώρο της Σχολικής Βι-
βλιοθήκης.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συνοπτική παρουσία-
ση της ζωής και του έργου των ποιητών: Διονυσίου Σολωμού, Ζαχαρία Πα-
παντωνίου, Κωνσταντίνου Καβάφη και Γιάννη Ρίτσου, ποιήματα των οποίων
είχαν συναντήσει στα βιβλία της Γλώσσας τους. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλε-
σε στους μικρούς επισκέπτες η προβολή σε βίντεο και DVD της ζωής και του

τόπου όπου γεννήθηκαν και έζησαν οι παραπάνω ποιητές. Με χαρά τραγού-
δησαν την «Ξανθούλα» του  Σολωμού και την «Κουβέντα με ένα λουλούδι»
(πιο γνωστή ως «Κυκλάμινο») του Ρίτσου που ακούστηκαν σε CD. Επιπλέον,
με μεγάλο ενδιαφέρον συζήτησαν για την αξία της φιλίας  και της καλής συ-
νεννόησης με αφορμή το δραματοποιημένο ποίημα «Οι δύο φίλοι» του Πα-
παντωνίου καθώς και για τη σημασία ενός μακρινού ταξιδιού μετά την ακρόα-
ση της «Ιθάκης» του Καβάφη από τη φωνή της Έλλης Λαμπέτη. Τέλος, με έκ-
πληξη ξεφύλλισαν μαζί με τις δασκάλες τους τα βιβλία των ποιητών που ήταν
σε έκθεση.

Ενθουσιασμένοι οι μικροί μαθητές πήραν μαζί τους φωτοτυπία των τρα-
γουδιών και ποιημάτων που ακούστηκαν και, αφού φωτογραφήθηκαν, αναχώ-
ρησαν τραγουδώντας το «Κυκλάμινο». Συγχαίρουμε τις εκπαιδευτικούς των μι-
κρών μαθητών για την πρωτοβουλία τους και ελπίζουμε σε νέες παρόμοιες
συνεργασίες.

Η Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ελπίδα Ματιάκη
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Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Κάποιος ρώτησε το Σωκράτη, ποιο επάγγελμα νομίζει ότι είναι

το καλύτερο, κι εκείνος απάντησε: Αυτό που πράττει το καλό.

ΞΕΝΟΦΩΝ

Η επιλογή του επαγγέλματος είναι μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση. Η
επιλογή του επαγγέλματος δεν μπορεί να προσδιορίζεται μόνο από το νοητι-
κό μέρος του ανθρώπου –πρέπει να συμμετέχει σ’αυτήν και η ψυχή με τα συ-
ναισθήματά της.

Δεν αποτελεί “ελάττωμα του χαρακτήρα” ή “αδυναμία”, όταν την επαγγελ-
ματική κατεύθυνση που θεωρεί κανείς σωστή στα δεκαέξι του χρόνια, τη βλέ-
πει αργότερα, στα είκοσί του, με εντελώς άλλα μάτια κι αρχίζει να σκέφτεται
για μια αλλαγή. Και όχι μόνο ως εικοσάρης, αλλά και στα τριάντα και στα σα-
ράντα του αποκτά κανείς καινούρια ενδιαφέροντα και καινούριες αντιλήψεις
για τον εαυτό του και για τη θέση του μέσα στην κοινωνία. Ο σημερινός ‘επαγ-
γελματικός μας κόσμος’ χρειάζεται ευέλικτους και κινητικούς ανθρώπους, που
με ανοιχτό πνεύμα, κινούνται μαζί με τις αλλαγές και δεν γαντζώνονται πει-
σματικά σε μία απόφαση που πήραν κάποτε.

Τελικά, η ζωή μας φαίνεται ευχάριστη και μας δίνει χαρά μόνο όταν έχου-
με την ευκαιρία να δοκιμάζουμε κάτι καινούριο και να ξανοιγόμαστε σε νέες
περιοχές ενδιαφερόντων.

Το επάγγελμα απαιτεί συγκέντρωση, λογική σκέψη και πρωτοβουλία.
Ο μεγαλύτερος αριθμός των εφήβων αποφασίζουν για το επάγγελμά τους

στο Λύκειο με την επιλογή της κατεύθυνσης ή κάποιας σχετικής σχολής. Στη
λήψη αυτής της απόφασης, κατά συνέπεια, πρωταρχικό ρόλο παίζουν οι κα-
θηγητές και οι γονείς. Πολλές φορές όμως, η απόφαση αυτή δε λαμβάνεται με-
τά από σχολαστική και προσεκτική έρευνα αλλά είναι αποτέλεσμα συμπτώσε-
ων ή πιέσεων. Είναι σύνηθες τα παιδιά να επηρεάζονται από τα επαγγέλματα
των γονιών, συγγενών ή φίλων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κλίσεις και τα
ενδιαφέροντά τους.

Και θα κλείσω με τα λόγια του ποιητή «Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή
σου όπως τη θες, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον, όσο μπορείς. Μην την εξευ-
τελίζεις».

Η σύμβουλος του ΓΡΑ.ΣΕΠ 1ου ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Καραβάνα Φανή

3ήμερη εκδρομή της Β’ λυκείου στην Αθήνα

Στις 20 Νοεμβρίου ξεκινήσαμε από την Κοζάνη με προορισμό την Αθή-
να. Μετά από ένα πολύωρο ταξίδι φτάσαμε ενθουσιασμένοι στην πρω-
τεύουσα και συγκεκριμένα στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο Divani Palace
Acropolis. Αφού τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτιά μας, επιβιβαστήκαμε στα λε-
ωφορεία και κατευθυνθήκαμε προς το νυχτερινό κέντρο «Αθηνών Αρένα»
όπου διασκεδάσαμε παρέα με την Άννα Βίσση και τους Μπλε.

Την επόμενη μέρα από το πρωί ξεκινήσαμε την ξενάγησή μας στα αξιο-
θέατα της πόλης. Ξεκινήσαμε από την Ακρόπολη και στη συνέχεια κατευ-
θυνθήκαμε προς την Πλάκα και την Αρχαία Αγορά της Αθήνας. Έπειτα είχα-
με 2 ελεύθερες ώρες τις οποίες περάσαμε στο Μοναστηράκι. Στη συνέχεια
ακολούθησε η επίσκεψή μας στη Βουλή. Επόμενος σταθμός μας ήταν το νέο
μουσείο της Ακρόπολης όπου μας ξενάγησαν σε όλους τους χώρους του
μουσείου και είχαμε την ευκαιρία να δούμε όλα τα εκθέματά του. Ενθου-
σιασμένοι από την περιήγησή μας στην Αθήνα επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο
για λίγες ώρες ξεκούρασης. Αφού ετοιμαστήκαμε αναχωρήσαμε για τη βρα-
δινή μας έξοδο σε club της Αθήνας όπου τραγουδούσε ο Μύρωνας Στρατής.

Την τελευταία μέρα, στις 22/11 επισκεφτήκαμε το Βυζαντινό Μουσείο και
την Εθνική Πινακοθήκη. Αμέσως μετά πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Αρ-
γά το βράδυ, φτάσαμε στην Κοζάνη εξουθενωμένοι, αλλά παράλληλα γεμά-
τοι με τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκδρομή μας. 

Αυτή η εκδρομή θα μείνει σε όλους αξέχαστη και θα είναι το θέμα συ-
ζήτησης για πολύ καιρό ακόμα..!

Αβραμέα Ασπασία - Β1
Βαργιάμη Μαριάννα - Β1
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Ανακύκλωση
Σίγουρα όλοι ακούμε τη λέξη ανακύκλωση  και

παράγωγές της στην καθημερινότητά μας. Σίγουρα
όλοι γνωρίζουμε τι εννοούμε με τον όρο αυτό. Ελά-
χιστοι όμως είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν την
πραγματική σημασία της  και αναλύουν σε βάθος
την απορία κάποιων συμμαθητών μας: «γιατί άρα-
γε στις γωνιές του σχολείου μας υπάρχουν κάδοι
ανακύκλωσης μπαταρίας και γιατί άραγε περιτριγυ-
ριζόμαστε από κάδους ανακύκλωσης ;»

Λοιπόν... ας ξεκινήσουμε από τα βασικά:
Η ανακύκλωση είναι η επανεπεξεργασία ήδη

επεξεργασμένων υλικών, ιδιαίτερα, σε νέα προϊόν-
τα. Η ανακύκλωση είναι μια βασική έννοια της σύγ-
χρονης διαχείρισης των αποβλήτων. Τα ανακυκλώ-
σιμα υλικά μπορούν να προέλθουν από πολλές πη-
γές, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των δη-

μόσιων υπηρεσιών και των βιομηχανιών.
Περιλαμβάνουν το γυαλί, το χαρτί, το αλουμί-

νιο και άλλα μέταλλα, όπως ο χαλκός και ο σίδη-
ρος, την άσφαλτο, τα κλωστοϋφαντουργικά προ-
ϊόντα και τα πλαστικά. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρο-
νικές συσκευές είναι ανακυκλώσιμες, όχι μόνον
γιατί επιβαρύνουν το περιβάλλον, αλλά και γιατί
βλάπτουν την υγεία μας.

Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και παρήγα-
γε σκουπίδια όπως παράγει ο άνθρωπος, δε θα
υπήρχε σήμερα ζωή στον πλανήτη. Όλα ξεκινούν
από το μυαλό µας. Εάν καταλάβουμε ότι τα σκου-
πίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιμες πρώ-
τες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες, τότε θα
συνειδητοποιήσουμε πόσο λάθος είναι η κατάληξη
αυτών των υλικών στις χωματερές, µε τεράστιο πε-
ριβαλλοντικό αλλά και οικονομικό κόστος.

Συγχαρητήρια σε όσους ακολουθούν αυτήν την
τακτική. Συγχαρητήρια γιατί δε χρειάζεται να τους
δελεάσει κανένας με χρήματα για να το κάνουν. Από
ό,τι φαίνεται το κάνουν για να κερδίσουν ένα κα-
λύτερο περιβάλλον μέρα με τη μέρα. Και είναι και-
ρός να το κάνουμε όλοι μας . 

Δήμητρα Καρυπίδου - Β5 (πηγή Internet)

ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ζεσταθείτε... οικολογικά
Ρυθμίστε το θερμοστάτη σε μία λογική θερμοκρασία,
καθώς μία διαφορά ενός μόλις βαθμού μπορεί να μει-
ώσει το λογαριασμό σας μέχρι και 10%. Συντηρήστε
συστηματικά τον καυστήρα-λέβητά σας. Μη χρησιμο-
ποιείτε άσκοπα τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα που
είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα. Εξαερώνετε και μη σκεπά-
ζετε τα καλοριφέρ. Κλείνετε τα παντζούρια και τις
κουρτίνες τα βράδια του χειμώνα. Μονώστε!

Σταματήστε τις διαρροές ενέργειας.
Οι συσκευές σε αναμονή εξακολουθούν να καταναλώ-
νουν ενέργεια. Κλείστε τις από τον κεντρικό διακόπτη
ή βγάλτε τις από την πρίζα. Υπολογίζεται ότι στην Ελ-
λάδα η διαρροή ενέργειας από την κατάσταση αναμο-
νής είναι υπεύθυνη για περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ
σε φουσκωμένους λογαριασμούς και για την ετήσια
έκλυση 600.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα.

Προσέξτε τι συσκευές αγοράζετε.
Πολλές ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια ρού-
χων και πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες) οφείλουν να
αναγράφουν την ενεργειακή τους απόδοση. Προτιμήστε
συσκευές που ανήκουν στην κατηγορία Α ή Β. Ενημε-
ρωθείτε σχετικά με την κατανάλωση μίας συσκευής που
σκέφτεστε να αγοράσετε. Μήπως τελικά σας κοστίσει
μία περιουσία σε λογαριασμούς ηλεκτρικού;

Αλλάξτε τα φώτα σας.
Αντικαταστήστε τους συμβατικούς λαμπτήρες με λάμπες
εξοικονόμησης. Μόνο το 10% της ενέργειας που κατα-
ναλώνουν οι κοινές λάμπες πυρακτώσεως χρησιμο-
ποιείται για φωτισμό. Το υπόλοιπο 90% της ενέργειας
γίνεται θερμότητα και χάνεται. Οι συμπαγείς λαμπτήρες
χαμηλής κατανάλωσης απαιτούν 4 έως 5 φορές λιγό-
τερη ενέργεια και διαρκούν 8-12 φορές περισσότερο.
ΩΣΤΟΣΟ ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑ-
ΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 1 ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ.

Αφήστε τον ήλιο να σας κεράσει ένα ντους.
Η τοποθέτηση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα μπορεί να
περικόψει το λογαριασμό του ηλεκτρικού περίπου 20-
25% κατά μέσο όρο.

Δροσιστείτε ανέξοδα.
Ένας ανεμιστήρας οροφής έχει χαμηλό αρχικό κόστος
ενώ μόλις που καταναλώνει την ενέργεια που χρειάζε-
ται ένας κοινός λαμπτήρας. Τοποθετήστε εξωτερικά
σκίαστρα. Αερίστε τα δωμάτια τη νύχτα. Φυτέψτε φυλ-
λοβόλα δέντρα.

Επενδύστε στον ηλιακό ηλεκτρισμό.
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή
ενέργεια σε ηλεκτρισμό, αντικαθιστώντας τις κιλοβα-
τώρες που προμηθευόμαστε από το δίκτυο της ΔΕΗ και
που παράγονται κυρίως από λιγνίτη ή από πετρέλαιο.

Ανακυκλώστε. Προστατεύετε και το κλίμα.
Κάθε προϊόν που αγοράζουμε παράγεται με τη χρήση
ενέργειας, κάθε μονάδα της οποίας στη χώρα μας επι-
βαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα κιλό διοξειδίου του
άνθρακα. Η παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωμένο
υλικό απαιτεί λιγότερη ενέργεια από την παραγωγή
τους από πρώτες ύλες. Συνεπώς, ένα από τα πολλα-
πλά οφέλη της ανακύκλωσης είναι ότι εξοικονομεί
ενέργεια.  

Ηλιαχτίδες Ελπίδας

Πέρυσι αυτός ο τόπος πήρε
το πιο χρήσιμο χριστουγεννιά-
τικο δώρο. Στις 21 Δεκεμβρίου
εγκαινιάστηκε η πρώτη ηλε-
κτροπαραγωγική φωτοβολταϊκή
μονάδα στο Νομό Κοζάνης δί-
νοντας ελπίδα για μια πνοή κα-
θαρού αέρα σε αυτόν τον τόπο
που τόσα χρόνια αναπνέει ρύ-
πους. Η μονάδα αυτή, με ισχύ
20 Kw, παράγει περίπου 30.000
κιλοβατώρες ηλεκτρισμού ετη-
σίως, βρίσκεται στο δημοτικό
διαμέρισμα Παλαιογρατσάνου
και συνδέεται με τη ΔΕΗ. Το συ-
νολικό κόστος κατασκευής της
άγγιξε τις 150.000 ευρώ, 55%
των οποίων καλύφθηκαν από
το πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ».

Η αρχή έγινε! Το μόνο εμ-
πόδιο στην αντικατάσταση
όλων των μονάδων με άλλες,
φιλικές προς τον πλανήτη, εί-
ναι τα συμφέροντα που κρύ-
βονται από πίσω. Γιατί να τα
αφήσουμε να μας στερήσουν το
μέλλον;     

Δημήτρης Ράπτης

Οι Νεκροί του Δρόμου

Οι δρόμοι στην περιοχή μας, οι περιφερειακοί κυρίως, είναι γεμάτοι
σκούρα μαύρα σημάδια. Σημάδια που μαρτυρούν θανάτους ανυπεράσπι-
στων ζώων που κάποιοι βιαστικοί, ή μάλλον αδιάφοροι, οδηγοί χτύπησαν
με το αυτοκίνητο και έπειτα τα αγνόησαν πλήρως σαν να πάτησαν σε μια
λακκούβα με νερό! Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως τα συγκεκριμένα
άτομα έχουν την εντύπωση πως έφταιγε το ζώο, μιας και όλα τα ζώα γνω-
ρίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας! Μετά από έναν απίστευτα οδυνη-
ρό θάνατο τα νεκρά σώματά τους κακοποιούνται επανειλημμένα από άλ-
λους «βιαστικούς» οδηγούς που περνούν από πάνω τους αγνοώντας την
ύπαρξή τους. 

Τα ζητήματα που προκύπτουν, ποικίλουν ως προς τη φύση τους. Το κυ-
ριότερο ζήτημα, κατά την άποψή μου, είναι το ηθικό. Η βιοκτονία, που
αποτελεί και έγκλημα ενάντια στη ζωή (Άρθρο 11, Διακήρυξη των Δικαιω-
μάτων των Ζώων, Παρίσι 1978), είναι γεγονός εξωφρενικό και η έλλειψη
σεβασμού προς το νεκρό ζώο δείχνει έλλειψη αξιοπρέπειας, χαμηλό μορ-
φωτικό και ηθικό επίπεδο και ασέβεια στη ζωή. Σεβασμός επιβάλλεται
ακόμη και στα νεκρά ζώα (Άρθρο13, Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των
Ζώων), κάτι που το γνωρίζουν ελάχιστοι.

Έπειτα, προκύπτουν και νομικά προβλήματα αφού η κακοποίηση, ο
βασανισμός και η δολοφονία ζώου αποτελούν πλημμέλημα και τιμω-
ρούνται με φυλάκιση έως και πέντε μηνών ή χρηματική ποινή από 300 μέ-
χρι 1500 € ή και με τις δύο ποινές. (Νόμος 1197/1981)

Το αισθητικό ζήτημα που προκύπτει, αν και μικρότερης σημασίας, πρέ-
πει να αναφερθεί, αφού το θέαμα ενός σκοτωμένου ζώου πάνω από το
οποίο έχουν περάσει δεκάδες αυτοκίνητα είναι αποκρουστικό.

Όλα αυτά δεν μπορεί να συμβαίνουν τυχαία, είναι όμως δύσκολο να
αποδοθούν οι ευθύνες στους αληθινά υπαίτιους αφού η αδιαφορία και η
απαξίωση για τη ζωή των ζώων έχουν τις ρίζες τους στα βάθη του χρόνου.

Δημήτρης Ράπτης

Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων

Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Κο-
ζάνης με την ευκαιρία της έκδοσης της σχολικής εφη-
μερίδας «Καλή Φάση» εύχεται σε όλους τους καθηγη-
τές, μαθητές και γονείς υγεία και καλή σχολική χρονιά.

Στους δε μαθητές της Γ’ Λυκείου καλή επιτυχία και
εκπλήρωση των στόχων τους. Ο σύλλογος είναι κοντά
στους μαθητές και στους καθηγητές για την καλύτερη
αντιμετώπιση των αναγκών και ελλείψεων του σχολείου,
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του επιτυ-
χώς από υγιεινής, διδακτικής και παιδαγωγικής άποψης.
Θέλει να τονίσει ότι όταν υπάρχει διάθεση και μεράκι
όλα μπορούν να γίνουν σε ένα δημόσιο σχολείο. Επί-
σης, η συνεργασία μαθητών και καθηγητών αποδίδει

καρπούς κυρίως σε πολιτιστικό επίπεδο. Η άποψή μας
είναι ότι η εφημερίδα  αποτελεί ένα εφαλτήριο για σκέ-
ψη, προβληματισμό και έκφραση των όσων πραγματικά
ενδιαφέρουν και απασχολούν τους μαθητές.

Θέματα όπως «τι βλέπουμε στην τηλεόραση», «τι
μας αρέσει και τι όχι», «τι θα κάνουμε μετά το σχολείο»
είναι θέματα του άμεσου ενδιαφέροντος των παιδιών. 

Διαπιστώνουμε ότι η εφημερίδα έχει μια αμφίδρο-
μη ωφέλεια, δεν βοηθάει μόνο τους  μαθητές να εκ-
φραστούν, αλλά και τους καθηγητές να εφαρμόσουν
όλες τις κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές αρχές. Και
με την ευκαιρία όλων των εορτών ο σύλλογος, εύχεται
«καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το νέο έτος».

Ο Πρόεδρος Φραγκιάδης Παναγιώτης
Τα μέλη του Δ.Σ.
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-Κ. Μασσαλά, πόσα χρόνια είστε στη διοίκηση του Πανεπιστημίου;
Γενικότερα στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα ασκώ διοίκηση περίπου είκοσι χρόνια.

Ήμουνα πολλά χρόνια πρύτανης στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και από το καλοκαίρι του
2003 είμαι στο πανεπιστήμιο της Δ. Μακεδονίας κατά συνέπεια στο πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Μακεδονίας πλησιάζω στα εξίμιση χρόνια. Δηλαδή το ένα  δέκατο της ζωής μου το
έχω περάσει στη Δυτική Μακεδονία.

-Γιατί επιδιώξατε την συγκεκριμένη θέση; 
Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την παιδεία και με την εκπαίδευση  γε-

νικότερα θέλουν, αν είναι δυνατόν, την φιλοσοφία που έχουν να την ενσωματώσουν
στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η προσωπική φιλοδοξία η δική μου ήταν να  προσφέρω την
εμπειρία μου από τον διεθνή χώρο αλλά πάνω απ’ όλα τις παθογένειες που έβλεπα, αν
θα μπορούσα, ήταν μία πρόκληση να τις απαλύνω και αυτό έκανα. Άλλωστε και σε κά-
ποια αρθρογραφία μου, η οποία είναι εκτενέστατη και σας δίνω κάποιο δείγμα, ενσω-
ματώνω τους προβληματισμούς για μια άλλη πατρίδα που θα βασιστεί στην παιδεία. Για-
τί, όπως ήδη θα ξέρετε, και συνήθως το λένε και οι πολιτικοί, η εποχή μας είναι η
εποχή της γνώσης. Όλες οι εποχές ήταν εποχές της γνώσης, αν γυρνούσατε πίσω στον
τέταρτο π.Χ. αιώνα ο Πιττακός ο Μυτιληναίος έλεγε «η γνώση είναι ευκαιρία», απλού-
στατα σήμερα  είναι η εποχή της ένωσης της γνώσης. Η γνώση απαξιώνεται γρήγορα.
Θα πρέπει να ενσωματώνουμε καινούρια γνώση, καινούριες εμπειρίες και να σχεδιά-
ζουμε το μέλλον που το μέλλον δυστυχώς ενσωματώνει την αβεβαιότητα και πολλές
φορές και τον φόβο. Οι άνθρωποι με όπλο τη γνώση θα μπορούν να ανταποκριθούν και
στις προκλήσεις του μέλλοντος, αλλά και να βελτιώσουν και την προσωπική τους πο-
ρεία και την προσωπική τους υπαρξιακή σχέση στον κόσμο. 

-Γνωρίζουμε πως το πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας είναι από τα νεό-
τερα που ιδρύθηκαν. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τα τμήματα που υπάρχουν, την
εξέλιξή τους μέχρι σήμερα καθώς και την προοπτική τους;

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει μία ιστορία χρόνων γιατί ξεκίνησε εν-
σωματώνοντας στην διοίκηση του τέσσερα τμήματα που είχαν ιδρυθεί από το πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης. Βέβαια τα τμήματα αυτά είχαν ιδρυθεί χωρίς να ενσωματώνον-
ται σε κάποιο στρατηγικό σχεδιασμό. Η πρώτη δουλειά σαν πανεπιστήμιο είναι να φτιά-
χνεις μία στρατηγική: πού στοχεύεις, ποια βήματα θα ακολουθήσεις και ποια είναι η
προοπτική του στον εξελισσόμενο κόσμο. Έτσι έγινε μια καινούρια στρατηγική και βελ-
τιώθηκαν τα υπάρχοντα τμήματα ή μάλλον τα τμήματα που λειτουργούσαν, τα δύο Παι-
δαγωγικά, το τμήμα Βαλκανικών Σπουδών και το τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενερ-
γειακών Πόρων. Το μεν τμήμα Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων μετασχηματίστηκε σε
τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ώστε να λύσει και τα επαγγελματικά δικαιώματα των
αποφοίτων και των Βαλκανικών Σπουδών έφτιαξε κατευθύνσεις που σχετίζονται με τις
Βαλκανικές γλώσσες και με την οικονομία. Δεδομένου πια ότι οι βαλκανικές χώρες εν-
τάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προοπτική που είχε το τμήμα Βαλκανικών Σπου-
δών όταν ιδρύθηκε ήταν για άλλα Βαλκάνια ενώ τώρα τα Βαλκάνια είναι και αυτά μέ-
λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνέχεια στον στρατηγικό σχεδιασμό ήταν να δημιουρ-
γηθεί μια ισχυρή Πολυτεχνική σχολή με έδρα την Κοζάνη και έτσι έγινε το τμήμα Μη-
χανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που θα βγάλει φέτος και τους πρώτους
πτυχιούχους. Ελπίζουμε ότι τον ερχόμενο χρόνο θα λειτουργήσει το τμήμα Αρχιτεκτο-
νικής με έδρα την Καστοριά και ο σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια είναι να γίνουν την
επόμενη τετραετία δύο ως τρία τμήματα Πολυτεχνικού κύκλου και μάλιστα σε τεχνο-
λογίες αιχμής στην Κοζάνη ώστε να αποκτήσει μία ισχυρή Πολυτεχνική σχολή. Πα-
ράλληλα βέβαια, αναπτύσσονται οι μεταπτυχιακές σπουδές σ’ όλα τα τμήματα και έχει
ιδρυθεί, ξέχασα να σας πω, και η σχολή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στη
Φλώρινα, ένα από τα δυνατά τμήματα και ίσως κατά γενική ομολογία και από τη σχο-
λή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, ένα από τα πιο δυναμικά και πιο ελπιδοφόρα τμήματα
για να δώσουν κάποια άλλη ώθηση που να σχετίζεται με την τέχνη και με τον πολιτι-
σμό. Βέβαια στις προοπτικές είναι να ενταχθεί σ’αυτό το τμήμα και τμήμα Κινηματο-
γράφου, ώστε να αποτελέσουν ουσιαστικά σχολή που να σχετίζεται με τις τέχνες. Πα-
ράλληλα με τις δραστηριότητες αυτές ήδη έχει ιδρυθεί το Ινστιτούτο της Δια Βίου Εκ-
παίδευσης που ελπίζουμε σύντομα ότι θα τρέξει τα πρώτα προγράμματα με αντικειμε-
νικό σκοπό να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή
οι νέοι επιστήμονες να ενσωματώνουν νέα γνώση με κύριο σκοπό να ενσωματωθούν
στον παραγωγικό ιστό, δηλαδή να βρουν δουλειά.  Βέβαια είναι στα πλαίσια ίδρυσης
και το ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Πτολεμαΐδα που θα έχει
προσανατολισμό στην ενέργεια, το περιβάλλον και τις νέες τεχνολογίες.

-Πιστεύετε ότι τα διάσπαρτα τμήματα ενός πανεπιστημίου, όπως συμβαίνει και
με το Παν/μιο της Δ.Μ., δημιουργούν διοικητικά και λειτουργικά προβλήματα
στην εξέλιξή του;

Δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Η διεθνής εμπειρία λέει ότι ένα πανεπιστήμιο

δημιουργείται, ώστε υπάρχει ακαδημαϊκό περιβάλλον και αλληλεπίδραση διδασκόν-
των και διδασκομένων αλλά και του κοινωνικού ιστού στον οποίο το πανεπιστήμιο εν-
τάσσεται. Το πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας ήταν εξακτινωμένο  πανεπιστήμιο από την
ίδρυσή του γιατί, είχε τμήματα στη Φλώρινα και στην Κοζάνη, κατά συνέπεια δεν πρέ-
πει να διασπαρθεί περισσότερο από όσο ήδη είναι διεσπαρμένο. Βέβαια υπήρξε μία
πολιτική βούληση να γίνει Αρχιτεκτονική στην Καστοριά επειδή και το περιβάλλον και
οι υποδομές του δήμου και η τοπική κοινωνία βοηθάνε σε μία τέτοια ίδρυση. Με την
μόνη διαφορά ότι δημιουργεί προβλήματα και διοικητικά αλλά και προφανώς και στη
δημιουργία ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Η πρυτανεία και γενικότερα η διοίκηση  είναι η ατμομηχανή για να τρέξει το πανε-
πιστήμιο. Υπάρχουν πολλά και σοβαρά διοικητικά θέματα που σχετίζονται με την λει-
τουργία ακαδημαϊκών μονάδων. Κατά συνέπεια θα πρέπει να είναι η καρδιά του πανε-
πιστημίου. Εδώ έχει εκλεγεί να είναι, με πολιτική απόφαση, στην Κοζάνη η πρυτανεία
αλλά επειδή το πανεπιστήμιο θα γίνει αυτοδύναμο σε ενάμιση περίπου χρόνο θα υπάρ-
ξει ένα τμήμα και στην Φλώρινα δηλαδή κάποιος αντιπρύτανης θα είναι στην Φλώρινα
οπότε θα δημιουργηθεί, με τις δυνατότητες της νέας εποχής, της ηλεκτρονικής εποχής,
μια ηλεκτρονική διακυβέρνηση που θα βοηθάει ή τουλάχιστον θα ελαχιστοποιεί το
πρόβλημα της εξάρτησης. 

-Ποια είναι τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για να γίνει ορατή από την
τοπική κοινωνία η ύπαρξη και η ανάπτυξη του Παν/μίου Δ.Μ.;

Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει όλη η τοπική κοινωνία και οι παράγοντες της ακαδημαϊ-
κής κοινότητας να διαμορφώσουν ένα συνολικό όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής
στην οποία πρέπει να εντάσσεται και το πανεπιστήμιο. Από την άλλη μεριά η ακαδη-
μαϊκή κοινότητα θα πρέπει να αντιληφθεί ότι οι διδάσκοντες θα πρέπει να μένουν στο
πανεπιστήμιο, στο χώρο που εργάζονται, να δημιουργήσουν ακαδημαϊκό περιβάλλον,
να αλληλεπιδράσουν με τον κοινωνικό ιστό ώστε η γνώση και ό,τι αυτό συνεπάγεται
να διαχυθεί και πάνω απ’ όλα θα πρέπει να τονίσουν την πολιτισμική διάσταση της
ανάπτυξης της περιοχής. Ήδη το πανεπιστήμιο και εγώ προσωπικά έχω υποβάλει στους
Δημάρχους, τους Νομάρχες, τους Βουλευτές μία πρόταση για το πώς πρέπει να ανα-
πτυχθεί πολιτισμικά η Δυτική Μακεδονία, δηλαδή η πολιτισμική της διάσταση. Έλεγε
παλιά ο Μακρυγιάννης «είναι γι’ αυτές τις πέτρες που αγωνιζόμαστε», εμείς θα πρέπει
να συμπληρώσουμε ότι είναι αυτές οι πέτρες που θα μας σώσουν. Θα αισθανθούμε μια
μεγαλύτερη ανάταση για την ύπαρξή μας, θα αγαπήσουμε το παρελθόν και θα σχεδιά-
σουμε, με βάση αυτό, το μέλλον στηριζόμενοι στον πολιτισμό μας και στην ένταξη νέ-
ων στοιχείων στην κουλτούρα μας.

- Οι νέοι που δείχνουν προτίμηση για αυτές τις σχολές φοιτούν κανονικά με-
τά την εισαγωγή τους ή μεταγράφονται σε άλλα πανεπιστήμια;

Το πρόβλημα των μεταγραφών είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινω-
νίας, γιατί υπεισέρχεται παράμετρος ξένη προς την αξιοκρατία, που έχει σαν αποτέλε-
σμα αφενός μεν να αποδυναμώνονται τα περιφερειακά τμήματα, αφετέρου να υπερ-
φορτώνονται τα κεντρικά αντίστοιχα τμήματα. Έχουμε κάνει επανειλημμένα προτάσεις
και έχω αρθρογραφήσει  και μέσα στο βιβλίο  έχω ένα άρθρο, θα πρέπει επομένως να
ξαναδεί η πολιτική ηγεσία το θέμα των μεταγραφών. Αν θέλει να βοηθήσει αναξιοπα-
θούντες  θα μπορεί να χορηγήσει υποτροφίες, όχι όμως να δίνει επιπλέον μόρια, για-
τί, παραδείγματος χάρη, σε ένα τμήμα της περιφέρειας η βάση μπορεί να είναι 15.000,
και σε ένα κεντρικό 19.000 και να δίνει ένα μπόνους 4.000 μόρια γιατί είναι η οικογέ-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, κ. Χρήστου Μασσαλά
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νεια τρίτεκνη. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ακυρώνεται η έννοια της αξιοκρατίας με βά-
ση τα κοινωνικά κριτήρια. Ξέρετε στη γνώση δεν υπάρχει δημοκρατία. Εκείνο που θα
πρέπει να έχετε κατά νου, είναι ότι οι μεν κυβερνήσεις αγωνίζονται για το κατά κεφα-
λήν εισόδημα, ενώ θα έπρεπε να αγωνίζονται για το κατά κεφαλήν περιεχόμενο. 

-Με ποια κριτήρια πιστεύετε πως οι νεόι επιλέγουν την σχολή στην οποία φοι-
τούν;

Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο της ιστορίας, που η αβεβαιότητα κυριαρχεί
και οι νεόι, με τα μηνύματα που έχουν, προσπαθούν να επιλέξουν κάποιο γνωστικό
αντικείμενο ώστε να μπορούν να βρουν δουλειά. Είναι κάτι που ουσιαστικά αποπρο-
σανατολίζει τους νέους και, αν θέλετε, δεν προετοιμάζει το μέλλον της κοινωνίας μας.
Οι νέοι θα πρέπει να ονειρεύονται και το σημαντικότερο είναι να επιλέγουν γνωστικά
αντικείμενα που ταιριάζουν και στην προσωπική τους φιλοσοφία και προπαντός που ενι-
σχύει και την αμφισβήτησή τους και την υπαρξιακή τους αγωνία και, πάνω απ’όλα, ενι-
σχύει την αγάπη τους για κάτι. Αν κάτι δεν το αγαπάς δεν θα μπορέσεις ποτέ να γίνεις
καλός σε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό οι νέοι να αγαπήσουν τον εαυτό τους, να αγα-
πήσουν το αντικείμενο με το οποίο θέλουν να ασχοληθούν και πάνω απ’όλα να μάθουν
να δέχονται την κριτική. Όταν  σας κάνει κάποιος κριτική αν μέσα σας αισθάνεστε ότι
πραγματικά κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να τη δεχτείτε και να την σκεφτείτε άλλωστε στη
ζωή θα δεχτείτε και αρνητικές  κριτικές. Πρέπει να οπλιστείτε με την δύναμη να τις κρί-
νετε  και να μην σας απογοητεύουν. Πρέπει πάνω απ’όλα να ονειρεύεστε, να αγαπάτε
τον εαυτό σας και να μην επιδιώκειτε με πρόσθετα στοιχεία είτε αυτά λέγονται καρφιά,
είτε λέγονται οτιδήποτε άλλο, να αλλάξετε την αισθητική. Ωραίοι είναι οι άνθρωποι
όταν είναι ήρεμοι, όταν αγαπάνε τον εαυτό τους, όταν ακούν πολύ ωραία μουσική, όταν
επικοινωνούν με τους ανθρώπους. Και λέω πάντα στους νέους ότι πρέπει να επικοι-
νωνούν μεταξύ τους και πρέπει να ξέρουν τι είναι επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι αν-
ταλλαγή ασήμαντων συνήθως δεδομένων και προπαντός παιχνίδι γοητείας και άσκηση
ελευθερίας. Οι νέοι σήμερα είναι πιο ειλικρινείς από τους νέους της   εποχής μου, αλ-
λά έχουν ένα υπαρξιακό άγχος, δηλαδή το άγχος επιτείνεται όταν βρίσκονται σε χώρους
συνωστισμού λ.χ. στα «μπαράκια». Ο συνωστισμός αυξάνει την επιθετικότητα. Δεν έχε-
τε εμπειρία από τη φύση, από τα φυσικά φαινόμενα. Οι μεγάλοι δε διηγούνται, κατά συ-
νέπεια τις εμπειρίες που περιμένετε να πάρετε δεν τις έχετε και προπαντός δεν ξέρω κα-
τά πόσο η συνομιλία με τους δικούς σας, με τους γονείς σας είναι περισσότερο από 10
λεπτά την ημέρα, τουλάχιστον αυτό έχω διαγνώσει από τα παιδιά τα δικά μου. 

-Μέσα από την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων που είστε στην εκπαίδευση
μπορείτε να μας πείτε την γνώμη σας για το εκπαιδευτικό σύστημα ευρύτερα αλ-
λά και ιδιαίτερα την εισαγωγή των μαθητών στην Ανώτατη Εκπαίδευση;

Κοιτάξτε η πατρίδα μας, δυστυχώς, δεν έχει παράδοση όσον αφορά την εκπαίδευ-
ση. Οι νόμοι αλλάζουν όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις και όταν αλλάζει και ο υπουρ-
γός της ίδιας κυβέρνησης. Κάποτε πρέπει να αποκτήσουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα
μακράς διάρκειας, δηλαδή 25 χρόνων, ώστε να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Δυστυχώς το
εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν είναι το καλύτερο, με αποτέλεσμα να υποφέρει, να υπο-
βαθμίζεται από υπερφόρτωση. Δεν αναπτύσσεται κανονικά η προσωπικότητα των νέων
ανθρώπων, γιατί από την πρώτη Λυκείου το βλέμμα τους είναι στραμμένο στις εισα-
γωγικές εξετάσεις. Αυτό θα πρέπει να εκλείψει. Και ελπίζω με την προσπάθεια που άρ-
χισε και ελπίζω να ολοκληρωθεί, έχω την χαρά να συμμετέχω σε αυτό το διάλογο σαν
πρόεδρος του Σ.Α.Π.Ε., ελπίζω ότι κάτι θα γίνει. Και σε αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια
συνέργεια της πολιτικής ηγεσίας και των πολιτών. Κάποτε οι πολίτες πρέπει να γίνουν
ενεργοί πολίτες και να συμμετέχουν στον διάλογο και στα δρώμενα και δεν πρέπει να
είναι πολίτες μόνο την ώρα που ψηφίζουν. 

-Θεωρείτε πως οι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας καθώς και εσείς της Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, μπορείτε να βοηθήσετε στη βελτίωση αυτού του συστήμα-
τος;

Ο βασικός παράγοντας είναι ο δάσκαλος. Και ο δάσκαλος, το λειτούργημα του δα-
σκάλου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα σας πω την εμπειρία μου, η οποία δεν είναι και
τόσο ευχάριστη. (Έχουμε και συναδέλφους εδώ, δασκάλους.) Στην σημερινή ελληνική
κοινωνία έχει χαθεί το μεράκι των δασκάλων. Το μεράκι είναι απολεσθέν θέλγητρο. Δεν
υπάρχει το μεράκι που υπήρχε στους δασκάλους τους δικούς μας. Μπορεί να είχαν τρύ-
πια τα παντελόνια και τους αγκώνες απ’το σακάκι τους, αλλά είχανε μια αγωνία για το
κατά κεφαλήν περιεχόμενο, δίνανε τον εαυτό τους, δεν ξέρω αν εμείς οι δάσκαλοι σή-
μερα δίνουμε τον εαυτό μας όπως τον δίναν παλιά. Και η βασική/δραστική παράμετρος
είναι ο δάσκαλος. Δεν χρειάζονται νόμοι, για να γίνει ένα καλό πανεπιστήμιο χρειάζε-
ται να είμαστε αφοσιωμένοι  δάσκαλοι, να εκλέγουμε τους καλύτερους, να φτιάχνου-
με τα καλύτερα προγράμματα σπουδών και να διαχέουμε ένα περιβάλλον αισιοδοξίας.
Δυστυχώς αυτά τα πράγματα στην ελληνική κοινωνία δεν υπάρχουν και η ευθύνη είναι
όλων μας αρχίζοντας από τους πολιτικούς μας και μέχρι τον τελευταίο πολίτη . Φαίνε-
ται ότι διαπαιδαγωγούμε και τους νέους με τον ίδιο αντίστοιχο τρόπο. Δεν είδα ποτέ,
στα πολλά χρόνια που είμαι πανεπιστημιακός δάσκαλος να’ρθουν να διαμαρτυρηθούν
οι μαθητές ότι ο τάδε δάσκαλος δεν έκανε καλά το μάθημα. Αυτό είναι το μεράκι μου
ή μάλλον το παράπονό μου. Δεν ήρθαν μια φορά να μου πουν «ξέρετε, αυτός δεν μας

έκανε καλό μάθημα». Θα’ρθουνε, δεν ξέρω, πιθανώς γιατί  τους κράτησε μια ώρα πα-
ραπάνω ή γιατί θα θέλουνε μια αίθουσα για να κάνουν μια εκδήλωση, ή θα θέλουν  να
τους δώσω επιπλέον χαρτί να βγάλουν φωτοτυπίες, κανένας όμως από τους μαθητές
τους νεόυς δεν ήρθε να πει «ο δάσκαλος ο τάδε δεν ήρθε στην ώρα του, δεν έκανε κα-
λά το μάθημά του». Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι μαθητές, δάσκαλοι, πολιτική ηγεσία και
κοινωνία. 

-Ως πρόεδρος του Σ.Α.Π.Ε. μπορείτε να μας διευκρινίσετε τη λειτουργία του και
τον ρόλο που μπορεί να ασκήσει στις μετέπειτα εξελίξεις του εκπαιδευτικού συ-
στήματος;

Να σας πω τι συμβαίνει σήμερα και τι σχεδιάζεται. Το Σ.Α.Π.Ε. και γενικότερα το
Ε.Συ.Π. (Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας) έχει τρεις ζώνες. Ένας είναι η πανεπιστημιακή
εκπαίδευση, ο άλλος είναι για τα Τ.Ε.Ι. και ο άλλος είναι για την Μέση και την Πρω-
τοβάθμια Εκπαίδευση. Να σας πω την εμπειρία από την ανώτατη εκπαίδευση που προ-
ίσταμαι. Τα πανεπιστήμια έχουν αιτήματα, είτε για να ιδρύσουν νέα πανεπιστημιακά
τμήματα, είτε να αλλάξουν προγράμματα σπουδών, είτε επειδή θέλουν καινούριες θέ-
σεις, ή να ιδρυθούν νέα πανεπιστήμια και τα  υποβάλλουν  στην πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας, αφού τα μελετήσει, αποφασίζει ότι για
ορισμένα από αυτά θέλουν την γνώμη του Σ.Α.Π.Ε. που  είναι ένα όργανο πολυπληθές
και απαρτίζεται από τους πρυτάνεις των πανεπιστημίων, τους εκπροσώπους των κομ-
μάτων στην βουλή, εκπροσώπους των φοιτητών –δεν έρχονται- και εκπροσώπους  επι-
στημονικών οργανώσεων,  περίπου 45 μέλη. Όταν τα θέματα  έρχονται στο συμβούλιο
επεμβαίνει ο πρόεδρος και τα  προετοιμάζει. Για να προετοιμάσω τα θέματα έχω φτιά-
ξει μια δεξαμενή από ειδικούς και ανάλογα με το θέμα, φτιάχνω και την αντίστοιχη επι-
τροπή . Στέλνω την εισήγηση και στην συνέχεια η γραμματεία του Σ.Α.Π.Ε. εισάγει το
θέμα στην ολομέλεια και εκεί παίρνουμε κάποια απόφαση. Την απόφαση την διαβιβά-
ζουμε στο υπουργείο και το υπουργείο αν θέλει την ακούει, αν δεν θέλει δεν την
ακούει. Αλλά τουλάχιστο στα τέσσερα χρόνια που είμαι εκεί και ελπίζω να είμαι άλλα
3, όλες οι αποφάσεις, 180 θέματα, γίνανε νόμοι του κράτους. Δηλαδή η πολιτική ηγε-
σία δέχτηκε τις αποφάσεις, τις εισηγήσεις μάλλον και τις μετέτρεψε σε νόμους. Αυτή εί-
ναι η λειτουργία του, αλλά θα μπορεί επειδή ακριβώς τώρα θα γίνει ανεξάρτητη αρχή,
θα μπορεί κάλλιστα να έχει έναν πιο σημαντικό ρόλο, δηλαδή να μεταφέρει την εμ-
πειρία από ξένες χώρες, να εισηγείται ελεύθερα τα θέματα, γιατί σήμερα τα θέματα τα
οποία συζητάει είναι καθ’υπόδειξη της πολιτικής ηγεσίας. Αν θα γίνει ανεξάρτητη αρ-
χή, θα μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες και να εκδίδει εν ανάγκη κι ένα περιοδικό, να
διοργανώνει συνέδρια ώστε να μεταφέρει το διεθνές γίγνεσθαι  στην Ελλάδα και να βλέ-
πουμε πραγματικά τί κάνουν και οι έμπειρες κοινωνίες, και σε πολλά πράγματα πρέπει
να τις μιμηθούμε γιατί δεν χρειάζεται να «ξανανακαλύψουμε το φεγγάρι». 

-Βλέπουμε πως κάθε χρόνο τέτοια εποχή αρχίζουν οι καταλήψεις σε Μέση και
Ανώτατη Εκπαίδευση. Πού οφείλεται αυτό; Τί θα προτείνατε στους μαθητές;

Πρώτ’απ’όλα, ο όρος κατάληψη δεν υπάρχει καν στο νομικό μας δίκαιο. Βέβαια
προβλήματα υπάρχουν. Και οι νεόι πρέπει να πρωτοστατούν και να αναδεικνύουν τα
προβλήματα και να αμφισβητούν. Αλλά κατάληψη από τί; Θα καταλάβουμε τα υψίπεδα
του Γκολάν; Να κάνουμε μάχη να καταλάβουμε κάτι; Θα συμφωνούσα αν οι φοιτητές
διαφωνούν σε κάτι, να οργανώσουν μόνοι τους μια συνάντηση, να είναι ανοιχτό το πα-
νεπιστήμιο και να γίνει ένας διάλογος. Αλλά την κατάληψη δεν μπορώ να την καταλά-
βω ούτε καν ως μέσο πάλης. Ή κάλλιστα να πούνε «δεν κάνουμε μάθημα και σας κα-
λούμε να συζητήσουμε τις πτυχές ενός προβλήματος». Αλλά θα πρέπει, όταν κάνει κα-
νένας μια κατάληψη, να σκέφτεται ότι έχει και ο άλλος δικαιώματα. Τί σημαίνει ελευ-
θερία; Η ελευθερία η δική μου πάει μέχρις εκεί που καταστρατηγείται η ελευθερία κά-
ποιου άλλου. Άρα λοιπόν αυτό είναι τελείως αντιδημοκρατικό μέτρο. Η δημκρατία βα-
σίζεται στο διάλογο. Μην ξεχνάτε ότι η πατρίδα μας ήταν η πατρίδα του λόγου. Ξεκι-
νήσαμε πρώτοι την δημοκρατία από τον Κλεισθένη και συνεπώς η δημοκρατία αναβαθ-
μίζεται. Αλλά δεν αναβαθμίζεται, όταν εν ονόματι της δημοκρατίας την καταλύουμε.
Έζησα καταλήψεις από 20 χρόνια, κάνοντας τον πρύτανη στη Δυτική Μακεδονία επί 6
χρόνια δεν χάσαμε ούτε μια ώρα μάθημα. Όταν είναι οι μαθητές να κάνουνε κάποια κα-
τάληψη, τους παρακαλώ να με καλέσουν και μένα και συζητάμε τα προβλήματα. Αν εί-
ναι προβλήματα που σχετίζονται με την κεντρική διοίκηση, αναλαμβάνω τον ρόλο να
επιχειρηματολογήσω στην κεντρική εξουσία. Αν είναι προβλήματα του πανεπιστημίου,
προσπαθώ να τα λύσω με τον διάλογο μαζί τους. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να παίξουν
καταλυτικό ρόλο και οι διδάσκοντες. Θα πρέπει να συζητήσουν μαζί τους, να αναδεί-
ξουν τα προβλήματα, όποια μπορούν να λύσουν, να τα λύσουν, και όσα δεν μπορούν
να τα λύσουν να πείσουν τους φοιτητές και να επιχειρηματολογήσουν στην κεντρική
εξουσία. Αλλά κατάληψη η οποία δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να καταλύει τους βασι-
κούς δημοκρατικούς κανόνες είναι κατά την άποψή μου αδιανόητη.

-Ευχαριστούμε πολύ

Ευρώπη Αμανατίδου, Β1
Αγνή Λούκα, Β3

Μαρία Κυργιαζόγλου, Β3
Αναστασία Παπαδοπούλου-Βαϊτσοπούλου, Β5
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Ψυχαγωγία

Το γέλιο και η αισιοδοξία είναι το μυστικό της μακροζωίας. Το αποδεικνύουν τα συμπε-
ράσματα πλήθους ερευνών που έγιναν παγκοσμίως: Οι άνθρωποι που γελούν αντιμετω-
πίζουν λιγότερα προβλήματα υγείας τόσο ψυχολογικής όσο και σωματικής  και ζουν πε-
ρισσότερα χρόνια από αυτούς που φοβούνται να δείξουν τα συναισθήματα τους και τη χα-
ρά τους…..
Γι’ αυτό κι εμείς που φροντίζουμε για  εσάς σας  έχουμε έτοιμο το μοναδικό ίσως φάρ-
μακο που δε θα παίρνατε ποτέ με αντίρρηση…

ΒΓΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΡΩΤΗΣΑΜΕ…
...«Κάνει η κότα το αβγό; ή…το αβγό την κότα;»... σε

μαθητές του σχολείου μας-1ου Γ.Ε.Λ. Κοζάνης.....Οι απαντή-
σεις όλων ήταν καλές... αλλά... εμείς συγκεντρώσαμε τις...
πιο έξυπνες-πετυχημένες. 

- Κανονικά πρέπει να ρωτήσουμε το θεό αν έκανε πρώτα την κότα και αυτή το αβγό
ή αν έκανε αβγό και βγήκε η κότα…

-Η κότα κάνει το αβγό, γιατί άμα δεν κάνει η κότα το αβγό δε θα υπάρχει αβγό για
να βγει η κότα.

-Ρώτα την κότα  που ξέρει απ’αυτά… Εμπειρίες ζωής…
-Το αβγό κάνει την κότα αλλά και η κότα κάνει και την κότα γιατί απ’αυτήν εξαρτά-

ται άμα θα κλωσήσει το αβγό ή άμα θα το αφήσει να μείνει απλώς ένα  αβγό.    
- Βασικά το αβγό έκανε την κότα γιατί ζούσε κάποτε μια πάπια που γέννησε ένα αβγό

και λόγω γενετικής ανωμαλίας από το αβγό βγήκε μια κότα…
- Ο θεός έκανε τον κόκορα (Αδάμ) και την κότα (Εύα) και αυτοί έκαναν το αβγό από

το οποίο βγήκε άλλη κότα και έκανε άλλο αβγό… Άρα η κότα κάνει το αβγό.
ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τέλος στη διαμάχη λοιπόν. Και η απάντηση είναι ότι το αβγό

έκανε την κότα. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η γενετική και ο Βρετανός καθηγητής Τζον
Μπούκφιλντ από το πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ. Επιστήμων αλλά και φιλόσοφος, ο Βρε-
τανός επιχειρεί να βάλει σε λογική τάξη την εξέλιξη των ειδών. Το κλειδί βρίσκεται στο
γεγονός ότι το γενετικό υλικό δεν αναπτύσσεται στη διάρκεια της ζωής ενός οργανισμού,
αλλά πριν. Επομένως το πρώτο κλωσόπουλο που έγινε κότα θα πρέπει να είχε υπάρξει
αρχικά ως έμβρυο μέσα στο αβγό. Κι επειδή ο οργανισμός που ζει μέσα στο αβγό πρέ-
πει να έχει το ίδιο DNA με την κότα στην οποία θα εξελιχθεί, ο καθηγητής συμπεραίνει
χωρίς φόβο αλλά με πάθος ότι το αβγό αναγκαστικά υπάρχει πριν από την κότα.

Κριτική ταινίας
Η Γυμνή Αλήθεια
Παραγωγή 2009, παίζουν: Katherine Heighl, Gerald Butler, Er-
ic Winter

Μία ταινία για το πώς βλέπουν τις σχέσεις τα 2 φύλα…ή του-
λάχιστον έτσι όπως νομίζουν ότι τις βλέπουν…

Η Abby Richter είναι μία γυναίκα όμορφη, δυναμική, που υπο-
στηρίζει τη σωστή τηλεόραση και που παθιάζεται για τη δουλειά
της. Παρ’ όλη τη γοητεία της η Abby είναι μόνη τον περισσότερο
καιρό γιατί ψάχνει για τον ΤΕΛΕΙΟ άντρα. Ο Mike Chanway από την
άλλη είναι ο σεξιστής παρουσιαστής της εκπομπής «Η Γυμνή Αλήθεια» που πιστεύει ότι
στον έρωτα σημασία έχει μόνο η σεξουαλικότητα. Όταν έρχεται η ώρα να συνεργαστούν,
τα αίματα ανάβουν μέχρι που ο Mike διατίθεται να της αποδείξει ότι όσα λέει δουλεύουν
πραγματικά…

«Η Γυμνή Αλήθεια» είναι μία εξαιρετική ταινία με πολύ χιούμορ, αρκετά καλές ερ-
μηνείες καθώς και με ένα απρόσμενο τέλος, που διδάσκει ότι όταν θες να κερδίσεις κά-
ποιον πρέπει πάντα να είσαι ο εαυτός σου και να αφήνεις τα πρέπει στην άκρη…

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
• Ο δάσκαλος λέει στα παιδιά:
- Οι αρχαίοι ό,τι ήθελαν να γράψουν το
έγραφαν πάνω σε πήλινες πλάκες.
Και η μικρή Κατερίνα:
- Αλήθεια, πόσο θα κουράζονταν οι ταχυ-
δρόμοι τότε!
• Είναι δυο αβγά σε ένα ψυγείο και κά-
νει το ένα στο άλλο:
-Ρε συ, πολύ κρύο δεν έχει εδώ μέσα;
-Ααααα!!! Ένα αβγό μου μιλάει!!!

Μιλώντας με τον Λόγο Απειλή (Χ. Καλιαμπάκας)

Ψυχαγωγία

• Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη rap μουσική;
Ξεκίνησα να ακούω μουσική όταν ήμουν πέμπτη με έκτη δημοτικού. Τότε ήταν μό-

δα. Όταν ήρθαν στα χέρια μου οι πρώτες κασέτες, εντυπωσιάστηκα με αυτό που άκουγα.
Και έτσι σιγά-σιγά το έψαξα  παραπάνω. Ασχολήθηκα πρώτα με το graffiti, ύστερα με το
break dance και αργότερα –πολύ αργότερα γύρω στο 2003/04, έγραψα τα πρώτα μου
κομμάτια.
• Θα άφηνες αυτό το στυλ μουσικής για κάποιο άλλο αν σου πρόσφεραν χρήμα-

τα;
Δεν είμαι άνθρωπος μονόπλευρος. Θα μπορούσα να ασχοληθώ και με άλλα είδη

μουσικής βάζοντας μέσα και το hip hop. Όσον αφορά τα χρήματα, η μουσική βιομηχα-
νία δεν έχει χρήμα στην Ελλάδα.
• Τι γνώμη έχεις για το γεγονός ότι ενώ μερικοί στα τραγούδια τους μιλάν για κοι-

νωνικά προβλήματα και φτώχεια, είναι ντυμένοι με ακριβά ρούχα;
Δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα για κάποιον μόνο από τα ρούχα. Δεν πρέπει κά-

ποιος να προωθεί τι φοράει. Μιλάς για κάποια πράγματα και μην κολλάς στα ρούχα.
Βλέπεις μερικούς που μιλάν για κοινωνικά προβλήματα και φοράν μάρκες, χρυσές αλυ-
σίδες, σταυρούς κτλ. Αυτά είναι ανούσια πράγματα. Φοράνε και φοράμε μάρκες γιατί έτσι
μας έχουν μάθει.
• Θα άλλαζες κάτι στον κόσμο; (εκτός κι αν σου αρέσει έτσι όπως είναι!;)

Όχι, δεν μου αρέσει έτσι όπως είναι. Ένα από τα πράγματα που θα άλλαζα είναι το
Internet.  Έχει βέβαια κάποια θετικά στοιχεία άμα το χειριστείς σωστά. Αλλά ουσιαστι-
κά απομονώνεσαι από τους άλλους. Δεν μπορείς να κοιτάξεις κάποιον στα μάτια όταν του
μιλάς. Επίσης, θα προσπαθούσα τους ανθρώπους να τους κάνω πιο ανθρώπους.
• Τι σχέδια έχεις για το μέλλον;

Μόλις τελείωσα το 3ο προσωπικό μου CD. Είμαστε σε στάδιο ηχογράφησης 2ου offi-
cial CD των Απέχεις ολοκληρωμένο, το οποίο φαντάζομαι ότι σε κάνα εξάμηνο με ένα
χρόνο το πολύ θα βγει. Σιγά-σιγά θα ξεκινήσω να γράφω solo CD δικό μου. Επίσης, εί-
μαστε σε studio και γράφουμε project με το freestyle με τους Arsonist, το οποίο θα βγει
μετά το Φεβρουάριο, και καινούριο CD των LaDose. 
• Αγαπημένα πρόσωπα και αντικείμενα στη γη;

Αγαπημένα πρόσωπα είναι όλη η οικογένειά μου. Αγαπημένο μου αντικείμενο το μι-
κρόφωνό μου. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ένα στυλό και ένα τετράδιο.
• Αγαπημένη φράση, ατάκα ή στίχος;

Θα με ακούσεις πολλές φορές να επαναλαμβάνω κάποιες εκφράσεις. Αλλά αγαπη-
μένος στίχος: Ό,τι μ’ αγάπησε το έχω για θεό μου.

Χάρις Αλευρά - Α1

Πριν τέσσερις  μέρες, βρέθηκε δολοφονημένος ο Τ.Κ. και υπάρχουν τρεις
ύποπτοι. Εξετάζοντας το πεδίο του εγκλήματος και τα στοιχεία των υπό-
πτων να καταλήξετε στον ένοχο.

Ύποπτοι:

Ράπτης Δημήτρης - Β5

Μυστήριο

Η Μάγισσα
Ξαδέρφη του θύματος,

διαφωνούσαν για
κληρονομικά θέματα.

Η Βασίλισσα
Κυκλοφορούσαν φήμες για
ερωτικές σχέσεις μεταξύ
αυτής και του θύματος

Ο Πειρατής
Πρέπει να μπει
στη φυλακή!

Είναι κακός άνθρωπος!
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Και πάλι Πρωταθλητές Νομού
στο σχολικό πρωτάθλημα ΜΠΑΣΚΕΤ!

Το σχολείο μας για άλλη μια φορά έλαβε μέρος στους σχολικούς αγώνες
καλαθοσφαίρισης. Η ανδρική ομάδα, που αποτελείται από τους:  Παπά Ν., Μεν-
τεσίδη Β., Σκορδάρη Μ., Σαββίδη Π., Γκουτζιομήτρο Α., Ντομόπουλο Ε., Βα-
λαβάνη Χ., Ζαρούχα Ι., Σισμάνη Ε., Γρηγοριάδη Ν., Ελευθεριάδη Α. και Μπου-
διώνη Ε. αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Νομού έχοντας νικήσει  το 2ο ΓΕΛ   Κο-
ζάνης με σκορ 70-36, το 1ο ΕΠΑΛ Κοζάνης  με σκορ 66-14, το 4ο ΓΕΛ Κοζάνης
με 66-61,το ΓΕΛ Βελβενδού με 64-61και το 3ο ΓΕΛ ΠτολεμαΪδας με 74-41.

Η ομάδα των κοριτσιών αποτελούμενη από τις Σιδέρη-Λαμπρέτσα Β.,Τιάλι-
ου Α., Διάφα Ε., Σαμαρά Δ., Πάσχου Π.,  Δουγαλή Μ., Δουγαλή Φ., Μαργο-
πούλου Α., Γαβριηλίδου Ε., Αριστείδου Τ. και ΤοζιοπούλουΣ., κατέκτησε τη 2η

θέση έχοντας νικήσει τις ομάδες του 4ου ΓΕΛ Κοζάνης με σκορ 57-38,του 3ου

ΓΕΛ Κοζάνης με 44-42 και του ΓΕΛ Βελβενδού με 34-25.Στον τελευταίο αγώ-
να έχασε από το 3ο ΓΕΛ ΠτολεμαΪδας με σκορ 29-41.

Το σχολείο συγχαίρει όλους τους αθλητές και ελπίζει σε ακόμα καλύτερες
επιτυχίες.

Μαρία Μπέμπη

Σχολικοί Αγώνες Χάντμπολ Κοριτσιών
Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου η ομάδα Χάντμπολ κοριτσιών έχασε από το 3ο ΓΕΛ

Κοζάνης με σκορ 21-16. Συγχαρητήρια στα κορίτσια για τον αγώνα, παρόλο που
τον έχασαν, που ωστόσο πιστεύω ότι εάν η διαιτησία δεν τις αδικούσε στο βαθ-
μό που έγινε, το σκορ θα διαμορφωνόταν διαφορετικά και ίσως ήταν νικηφό-
ρο για το σχολείο μας. 

Λούκα Αγνή - Β3

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 
Αφή Ολυμπιακής Φλόγας (Κοζάνη 27/10/09)

Η Ολυμπιακή φλόγα, το σύμβολο της πανανθρώπινης ειρήνης και συνα-
δέλφωσης των λαών αλλά και της διεθνούς ευγενούς άμιλλας πέρασε από την
πόλη μας στις 27 Οκτωβρίου. Ο ολυμπιονίκης Γιώργος Γαζής άναψε την εστία
που είχε στηθεί στην κεντρική πλατεία. Οι Κοζανίτες έζησαν μοναδικές στιγμές
βλέποντας το οικουμενικό φως των αιωνίων συμβολισμών της ολυμπιακής ιδέ-
ας, της άμιλλας και της ειρηνικής συνύπαρξης όλων των λαών. Η Ολυμπιακή
φλόγα συνέχισε το οδοιπορικό της και αφού πέρασε και από άλλες πόλεις της
Ελλάδας έφτασε στην Αθήνα όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την παρέδω-
σε στην αντιπροσωπεία της οργανωτικής επιτροπής των χειμερινών αγώνων
“Βανκούβερ 2010”. 

Την παρουσία του στη Λαμπαδηδρομία δήλωσε και ο καθηγητής Φυσικής
Αγωγής του σχολείου μας κ. Σάββας Χριστοδούλου, 

Λαμπρινή Παπαργύρη - Α6

Αθλητικό

Πανόραμα

Καλά

Χριστούγεν
να

και επί γη
ς

Ειρήνη...


