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«Καλό Πάσχα»
Για πολλούς το «Αληθώς Ανέστη» είναι συνώνυμο ενός ανώδυνου «Χρόνια Πολλά» (κάτι σαν το «hap-
py Birthday» ή χειρότερα είναι το έναυσμα για το γιορτινό τραπέζι. Λίγοι πιστεύουμε αυτό που τα χεί-
λη λένε… Το Πάσχα, η πιο λαμπρή γιορτή, δίνει μήνυμα ελπίδας, χαράς & ζωής. Ας προετοιμαστού-
με όλοι μας κατάλληλα για να ανανεωθούμε με τη χαρά της Αναστάσεως. Τότε μόνο, η καρδιά και όχι
τα χείλη, θα λέει «Αληθώς Ανέστη».

Αναστασία Παπαδοπούλου-Βαϊτσοπούλου Β5

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: ΣΟΦΟΚΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Σ’ ένα κατάμεστο χώ-
ρο, στην Αίθουσα Τέχνης
Κοζάνης, την Κυριακή 7
Μαρτίου 2010 δόθηκε η
πρεμιέρα της θεατρικής
παράστασης του σχολεί-
ου μας ΣΟΦΟΚΛΗ ΑΝΤΙ-
ΓΟΝΗ για το κοινό της
πόλης μας. Οι συμμαθη-
τές μας καταχειροκροτή-
θηκαν στο τέλος μιας πο-
λύ επιτυχημένης παρά-
στασης. Την επομένη
ημέρα, Δευτέρα 8/3/2010
η παράσταση ξαναπαίχτη-
κε για τους μαθητές των
σχολείων τους πόλης. Ωστόσο μόνο λίγοι μπόρεσαν να την παρακολουθήσουν εξαιτίας της χιονόπτωσης που κρά-
τησε τα σχολεία κλειστά και τους μαθητές στα σπίτια. Έτσι η σχολική παράσταση δόθηκε την Τρίτη 23/3/2010,
ενώ δεύτερη παράσταση για το κοινό δόθηκε την Κυριακή 21/3/2010.Λίγο πριν από το ανέβασμα της παράστασης
ζητήσαμε από τη φιλόλογο του σχολείου μας κ.Γκουτζιαμάνη, που δούλεψε όλο αυτό το διάστημα με ζήλο και
περίσσευμα αγάπης, να μας παρουσιάσει την ομάδα της και να μας μιλήσει για το έργο της και ιδού αυτά που μας
είπε:

«Η επιλογή του έργου για την παρούσα σχολική χρονιά έγινε για δύο λόγους. Πρώτον διότι όλοι οι μαθητές
διδάσκονται την κορυφαία τραγωδία στη Β’ Λυκείου και έτσι η παράσταση θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στο
μάθημα. Δεύτερον, είχαμε τη εμπειρία της περσινής παράστασης με την ‘’Ιφιγένεια εν’ Ταύροις’’, δηλαδή βρήκα-
με τον τρόπο και τον δρόμο ώστε να δουλέψουμε μία τραγωδία. Την επιβεβαίωση για το ορθό της επιλογής μου
την έδωσε η ομάδα μου, η οποία αποτελείται από 30 παιδιά και που ήταν για εμένα μία πολύ ευχάριστη έκπλη-
ξη.

Συνέχεια στη 2η σελίδα

Ο Δεκάλογος του
«καλού» μαθητή

Η
στιγμή που ως μαθητής κρατάς στα χέρια σου τον
πρώτο σου έλεγχο σίγουρα δεν ξεχνιέται εύκολα.
Μπορεί να είναι στιγμή επιβράβευσης ή μπορεί

και να είναι το έναυσμα για την αποκαθήλωση του κα-
θηγητή από το θρόνο του βασιλείου της παντογνωσίας.

Μικρός σκεφτόσουν πως ο καθηγητής σίγουρα έχει
εκπαιδευτεί από τις Ειδικές Δυνάμεις Υπολογισμού Βαθ-
μού και, αν μη τι άλλο, η γνώση που σου παρέχει θα σε
ολοκληρώσει ως άτομο και θα σου ανοίξει τις πόρτες
στον «κόσμο των μεγάλων» 

Με τα χρόνια όμως, καταλαβαίνεις πως οι διαστά-
σεις της προσωπικότητας σου αναπτύσσονται και σε σχέ-
ση με άλλους παράγοντες και δεν περιορίζονται στο
σχολικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, συνειδητοποιείς πως
ο καθηγητής δεν έχει εξοπλισμό αυτόματης μέτρησης
ευφυΐας, προσπάθειας, συναισθηματικής ωριμότητας ή
γενικών γνώσεων.

Στην πραγματικότητα η αλήθεια απέχει παρά πολύ.
Το «είδος» των καθηγητών φαίνεται να έχει αναπτύξει
κατά την εξέλιξή του ένα μηχανισμό σάρωσης που τους
επιτρέπεινα βρίσκουν γρήγορα τα άτομα με τα οποία
αξίζει να ασχοληθούν και να επιβραβεύσουν, κατά τη
διαδικασία Μετατροπής Επίδοσης σε Βαθμό.

Κρατά, λοιπόν, σημειώσεις στο πως φαίνεσαι καλός
μαθητής (γιατί το να φαίνεσαι απέχει παρά πολύ από
το να είσαι και η εξέλιξη του προαναφερθέντος είδους
δεν έχει φτάσει ακόμα στην ανάπτυξη ακριβούς σαρω-
τή).

ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
1. κάθεται στα πρώτα θρανία (εντοπίζεται πιο εύκολα

από το σαρωτή).
2. κοιτάζει τον καθηγητή καθηλωμένος από συγκίνη-

ση και προσοχή (ανεξάρτητα από το αν η παράδο-
ση είναι ενδιαφέρουσα ή αν του είναι ήδη οικείες οι
γνώσεις).

3. δεν έχει προσωπικότητα και ταυτίζει την ιδεολογία
του με προπαγανδιστικές απόψεις και γνώσεις τις
οποίες και εξυψώνει.

4. δεν προκαλεί συγκρούσεις, δεν υποστηρίζει τα πι-
στεύω του (εκτός αν συμβαδίζουν με αυτά του κα-
θηγητή).

5. συμπεριφέρεται άψογα.
6. συμμετέχει ανελλιπώς, είναι πάντα διαβασμένος (σε

αυτό το σημείο μπορείς να τα κουτσοκαταφέρεις πα-
ρακολουθώντας την παράδοση και βάζοντας επι-
πρόσθετες σάλτσες).

7. έχει μπόνους, αν τα καταφέρνει στη στείρα αποστή-
θιση (να εύχεσαι να μην σε ρωτήσουν το ίδιο μά-
θημα μετά από ένα μηνά, γιατί φυσικά δεν θα θυ-
μάσαι χωρίς να έχεις κατανοήσει).

8. δεν έχει κοινωνική ζωή παρά περιφρονεί τους συμ-
μαθητές του (ειδικά τις πολύπλευρες προσωπικό-
τητες με τάσεις εσωτερικής αναζήτησης).

Συνέχεια στη 2η σελίδα

Συμμαθητή, Συμμαθήτρια

Η «Καλή Φάση» είναι η δική μας φω-
νή, το δικό μας βήμα λόγου και διαλόγου!
Πάρε και συ μέρος! Αρθρογράφησε, σχο-
λίασε, ερεύνησε, σατίρισε, δημιούργησε,
σχεδίασε, βάλε και συ τη δική σου φρέ-
σκια «πινελιά».

Καλόν

Ανάπτυξε

Λόγο

ΜΗ

Φοβηθείς

Αν

Σκέψη έχεις

ελεύθερΗ

Η συντακτική ομάδα
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Ο Δεκάλογος του «καλού» μαθητή
Συνέχεια από την 1η σελίδα
9. γενικότερα αδιαφορεί για οτιδήποτε έξω από την σφαίρα επιρροής του και εν-

διαφέρεται μόνο για προσωπική καταξίωση, έχει άλλωστε και την αμέριστη αυ-
τοπεποίθηση να την κερδίσει.

10. δείχνει πάντα προθυμία σε επιπρόσθετες δραστηριότητες (οι οποίες αφορούν
άμεσα το μάθημα ώστε να έχει όφελος)ασκήσεις, απροειδοποίητα διαγωνίσμα-
τα και αναπληρώσεις.
Ως μαθητής ούτως ή άλλως κατηγοριοποίησε (ναι, φίλε, αυτοί οι βαθμοί

σου μοιάζουν τόσο πολύ). Πριν εφαρμόσεις όμως τα παραπάνω, σκέψου αν
θέλεις να μπεις στην κατηγορία του μαθητή που «ζει για να διαβάζει και δια-
βάζει για να ζει» και τι τυχόν όφελος μπορεί να έχεις από αυτό. Είναι βέβαιο
πως η μετέπειτα πορεία σου δεν καθορίζεται από τους βαθμούς σου ή τη γνώ-
μη των άλλων παρά από τη δική σου αυτογνωσία, προσπάθεια και δημιουργι-
κότητα. Η τελευταία δε φαίνεται να είναι το πιο υποτιμημένο στοιχείο στην
προσωπικότητα ενός μαθητή. Γύρνα, λοιπόν, την πλάτη σου στην υποτακτικό-
τητα της χρησιμοθηρίας και άρχισε να ανοίγεις τους ορίζοντες σου με όσο πιο
πολλούς τρόπους μπορείς.

Και ένα μικρό υπόμνημα για τους καθηγητές:
Αν παραπονιέστε για την συμπεριφορά τον μαθητών σας, για την ασέβεια

που δείχνουν στο μάθημά σας και σας τον ίδιο, τότε δεν έχετε παρά να σκε-
φτείτε δυο πράγματα. Πρώτον, ότι έχετε να κάνετε με άτομα που βρίσκονται σε
μια πολύ κρίσιμη καμπή της ζωής τους. Αλλάζουν. Προσπαθούν να ανταπο-
κριθούν σε υπερβολικά πολλά πράγματα, ενώ δεν έχουν ακόμα εμπειρία ζωής.
Είναι ενθουσιασμένοι, είναι γεμάτοι ιδέες και όνειρα και περνούν τόσο καλυ-
τέρα με τους φίλους, τον υπολογιστή και τη μουσική τους, που, ναι, η απο-
στήθιση δεν τους φαίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, ούτε έχουν την όρεξη να
σας παρακολουθήσουν, αν δεν έχουν κοιμηθεί πολύ εξαιτίας του διαβάσματος.

Δεύτερον, αναρωτηθείτε πως νιώθετε εσείς οι ίδιοι μετά από μια παράδο-
ση. Αν νιώθετε κουρασμένοι, αν νιώθετε πως φθείρεστε ψυχικά, να είστε σί-
γουροι πως το ίδιο ακριβώς συναίσθημα μεταδώσατε στους μαθητές. Το επάγ-
γελμα που επιλέξατε να κάνετε όμως, επηρεάζει βαθιά τις νεανικές ψυχές και
είσαστε ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ, εφόσον το επιλέξατε,να κεντρίσετε την προσοχή ΚΑ-
ΘΕ μαθητή, να του μεταδώσετε την τυχόν αγάπη που έχετε για το αντικείμενό
σας. Οφείλετε να οδηγείτε, να εκμαιεύετε ό,τι καλό μέσα από τους μαθητές.
Πρέπει να τους δίνετε αυτήν την επιπλέον ώθηση που χρειάζονται, ώστε να μη
μένουν μόνο στην επιφάνεια, αλλά να βρίσκουν κάτι να αγαπήσουν, ακριβώς
γιατί εσείς δείχνετε ότι το αγαπάτε. 

Ιωάννα Κουτσογεωργοπούλου Β5

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:

ΣΟΦΟΚΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Δουλέψαμε πολύ συστηματικά και μεθοδικά από τα τέλη Σεπτεμβρίου με καθημερινές συ-
ναντήσεις σε 3 φάσεις. Στην πρώτη έως τέλος Οκτωβρίου με θεατρικό παιχνίδι και ασκήσεις
απελευθερώθηκαν ενέργεια και συναισθήματα. Στη δεύτερη φάση που, διήρκεσε όλο το Νο-
έμβριο, διαβάσαμε όλο το έργο και τα παιδιά έκαναν σχόλια για τα πρόσωπα, τις σχέσεις που
υπάρχουν, την υπόθεση και κατέθεσαν δικές τους ιδέες. Μετά από αυτό δουλέψαμε όλο το
Νοέμβριο με ασκήσεις και μουσική τις ενέργειες που υπάρχουν μέσα στο έργο και που αφο-
ρούν τα πρόσωπα και τις σχέσεις. Έτσι όλα τα παιδιά μπόρεσαν να δείξουν στοιχεία από τον
εσωτερικό τους κόσμο, πράγμα που βοήθησε στη δίκαιη κατανομή των ρόλων. Εξαιρετικό
ενδιαφέρον είχαν οι αυτοσχεδιασμοί με λόγια σημερινά μέσα από τους οποίους φέραμε το
έργο πιο κοντά στο σήμερα. Αναγνωρίσαμε ως δικά μας πολλά στοιχεία των ηρώων. Έτσι δια-
πιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανεβάσουμε την “Αντιγόνη”. Όλες οι συγ-
κρούσεις φαίνεται πως συγκλίνουν και ενισχύουν τη σύγκρουση ανάμεσα στους νέους-ενή-
λικες (η Αντιγόνη είναι ένα δυναμικό κορίτσι- ο Κρέοντας ένα αυταρχικός ενήλικας) που
υπάρχει σε κάθε εποχή και σε κάθε κοινωνία. Η φάση αυτή ολοκληρώθηκε με το σεμινάριο
που οργανώσαμε στις 10 Δεκεμβρίου με την κ. Καραβίτη Τζένη (φιλόλογο-παιδαγωγό του
θεάτρου). Η κ. Καραβίτη βοήθησε τα παιδιά να αντιληφθούν καλύτερα τις σχέσεις των προ-
σώπων επί σκηνής μέσω μικρών σκηνικών οδηγιών.

Τώρα βρισκόμαστε στην 3η φάση. Μοιράσαμε τους ρόλους και δουλεύουμε πλέον με
τους πρωταγωνιστές και το χορό στις θέσεις τους. Όταν λείπουν κάποιοι λόγω υποχρεώσε-
ων στη θέση τους μπαίνουν άλλα παιδιά. Έτσι έχουμε διπλό κέρδος: Όλοι μαθαίνουν τα λό-
για όλων και όλοι μπαίνουν στη θέση όλων. Παράλληλα όσοι δεν είναι μέσα στη δράση γί-
νονται ενεργοί θεατές, που παρατηρούν και σχολιάζουν καλοπροαίρετα. Τώρα δουλεύουμε
μεγάλα κομμάτια του έργου με το σύνολο των παιδιών για να δούμε το ρόλο του χορού, τις
διακυμάνσεις και τη δυναμική του έργου. Μας μένουν 3 εβδομάδες για να το δέσουμε όλο.
Όλοι συναισθάνονται πλέον την μέγιστη αναγκαιότητα της παρουσίας όλων. Οι απαιτήσεις
είναι αυξημένες σε χρόνο και αυτοσυγκέντρωση.

Παράλληλα με την ομάδα του θεάτρου δουλεύουν τα παιδιά των εικαστικών και της
μουσικής.. Βοηθούν τον κ.Καρακάσογλου στο σκηνικό, άλλοι βγάζουν φωτογραφίες, video,
περνούν τα κείμενα που δουλεύω στον υπολογιστή. Το βράδυ το σχολείο γίνεται ένα μεγά-
λο εργαστήριο με συλλογική δουλειά κέφι και καλή διάθεση. 

Ελπίζουμε και κοπιάζουμε πολύ για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όλοι όμως γνω-
ρίζουμε καλά το κέρδος μας από αυτό το πεντάμηνο ταξίδι. Ο καθένας ανακάλυψε στοιχεία
του εαυτού του και υπερέβη τα γνωστά του όρια. Ασκήθηκαμε στη συνεργασία, στην πει-
θαρχία και στη συμμετοχή. Οι μαθητές κουράστηκαν, εκτονώθηκαν και χάρηκαν πολύ. Άνοι-
ξαν οι ορίζοντες της σκέψης και οι αισθήσεις. Μυήθηκαν σε ένα κόσμο αριστοτεχνικά δομη-
μένο, τον κόσμο του Σοφοκλή. Κοινώνησαν τις μεγάλες αξίες και τις ιδέες. Οραματίζονται
το αποτέλεσμα και το πιστεύουν. Έγιναν συνδημιουργοί.

Τους ευχαριστώ πολύ για ό,τι κατέθεσαν και θα δουλέψω με όλες μου τις δυνάμεις για
το καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλω να κλείσω με την πρόσκληση προς τα παιδιά του σχολείου
μας. Να τιμήσουν με την παρουσία τους την προσπάθεια των συμμαθητών τους και να δο-
κιμάσουν, όσοι έχουν την ευκαιρία, να ζήσουν μία ανάλογη εμπειρία.

Ευχαριστώ τη Διεύθυνση του σχολείου και το Σύλλογο Γονέων για την οικονομική στή-
ριξη και τη μεγάλη διευκόλυνση που είχαμε σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας»

Οι κόποι ανταμείφθηκαν, οι ελπίδες επαληθεύτηκαν. Όλα ήταν τέλεια !ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑ-
ΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ καθώς και σ’όσους δούλεψαν για να στήσουν την παρά-
σταση. Κι ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Στέργιος Λίγκας Α5

Είσαι ζωντανός! Ζεις!
“Όλα όμως αλλάζουν, να ξαναρχίσεις μπορείς και με την τελευταία σου

πνοή” (Μπ. Μπρεχτ)
Γιατί είσαι ζωντανός. Και μπορείς από το τίποτα να γεννήσεις το κάτι. Όταν

γκρεμίζεται ο κόσμος σου το μόνο που δεν βοηθάει είναι η παραίτηση. Αν
επαναπαυθείς στο ότι η ζωή σου γύρισε την πλάτη, τότε θα μείνεις μ’αυτή τη
θέα. Αν όμως προσπαθήσεις να περπατήσεις, τότε θα ξαναδείς ένα χαμογελα-
στό πρόσωπο. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι θέληση και πίστη στις δυνάμεις
σου. Μη φοβάσαι. Ο φόβος είναι κακός σύμβουλος. Δεν είναι εύκολο, μα ποι-
ος σου είπε ότι σ’έχω για τα εύκολα; Το ξέρω, χάνεσαι, πνίγεσαι στο κουτάλι
του νερού, αλλά -αλήθεια- είσαι θηρίο. Βράχος που αντέχει όταν σκάει το κύ-
μα. Μπορεί να λειαίνει η όψη σου, αλλά παραμένεις στη θέση σου. Ακέραιος.
Ακμαίος. Και συνεχίζεις να ελπίζεις, να μάχεσαι, να προοδεύεις, να ζεις. Για-
τί; Γιατί είσαι ζωντανός. 

Ρεπανά Ελαιάνα

Τελευταία Φορά
Ο χρόνος περνούσε. Κι ήταν 9, 9 και τέταρτο, 9 μισή...10, 10 και μισή και έτρεχε κά-

ποιος να προλάβει. Είδα τη σκιά του να βυθίζεται μέσα σε οικείες για όλους τους ανθρώ-
πους έννοιες. Λίγο αργότερα το ίδιο πρωϊνό είπα πως δεν θέλω να βουλιάζω πουθενά. Θέ-
λω να χτυπώ τον πάγο κι αυτός να μην σπάει. Κι έτσι μετά από πολλές προσπάθειες ν’αρ-
χίσω να γλιστρώ πάνω του. Κι αφού θα πέσω μια και δυο ίσως ακόμα και εκατό φορές να
μάθω πως να χορεύω πάνω στην πανέμορφη απεραντοσύνη του χωρίς να πέφτω παρά μό-
νον όταν κάποιος θα με τραβούσε να νιώσω μαζί του την μαγεία του. Ξέρεις ακόμα το σκέ-
φτομαι πως εκείνος με το βλέμμα του και μόνο, χωρίς καν να με κοιτά με φώναζε να αρχί-
σω μαζί του έναν νέο χορό. Ήξερα  πως αν έπεφτα μαζί του θα πονούσε πιο πολύ αλλά δεν
μ’ένοιαζε, Κάθε φορά όμως που έκανα να τον αγγίξω, εξαφανιζόταν. Η αύρα του όμως υπάρ-
χει ακόμα και το βλέμμα του στο μυαλό μου και η ανάγκη να του μιλήσω και να του τα πω
όλα και ο δισταγμός μου να το κάνω και χίλιες όμορφες στιγμές που θα τον ένιωθα εκεί χω-
ρίς να είναι. Κι εγώ ακόμα εδώ προσδοκώντας να κάνω πράξη τη ζωή που θέλησα. Και μια
ήσυχη βόλτα πάνω στο πάγο που θα/χω λατρέψει.

Κορκά  Θεοδούλη, Α4
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ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι τελειόφοιτοι μαθητές μας μπαίνουν στην

τελική ευθεία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και
επομένως το άγχος κορυφώνεται. Όμως αυτό πρέ-
πει να βρίσκεται σε φυσιολογικά πλαίσια, ώστε
να είναι δημιουργικό και όχι αποτρεπτικό. Κάθε
φορά που εντείνουμε τις προσπάθειές μας όσο
μπορούμε και προσπαθούμε πραγματικά να επιτύ-
χουμε τους στόχους μας τότε δημιουργείται ένα
φυσιολογικό άγχος που έχει θετικά αποτελέσμα-
τα. Ένας επιπρόσθετος λόγος που μπορεί να αυ-
ξήσει το άγχος των υποψηφίων είναι η αγωνία
μήπως δε μπορέσουν να εκπληρώσουν τις προσ-
δοκίες τους ή μήπως απογοητεύσουν τον οικογε-

νειακό τους περίγυρο δηλαδή τους γονείς τους, τους συγγενείς τους κλπ. Έτσι  υπάρχει  κίνδυ-
νος να ξεπεράσουν κάποια φυσιολογικά όρια άγχους.

Κάθε μαθητής και κάθε γονέας πρέπει να γνωρίζουν τα συμπτώματα που δημιουργεί ένα
μη φυσιολογικό άγχος: α) ψυχοσωματικά συμπτώματα όπως πονοκέφαλοι, ταχυκαρδίες, εφι-
δρώσεις, συχνοουρίες, τρέμουλο, ναυτίες, υπερένταση, δύσπνοια, αίσθημα κόπωσης, αναιτιο-
λόγητοι πόνοι στο στήθος ή στην κοιλιά κ.α. β) πνευματικά – διανοητικά συμπτώματα όπως μεί-

ωση στις επιδόσεις, αρνητικές σκέψεις, ευσυγκινησία, δυσκολία συγκέντρωσης, δυσκολία οργά-
νωσης, διανοητικό μπλοκάρισμα κ.α. Εάν έχουμε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα πρέπει
να θεωρήσουμε ότι χτυπά ένα καμπανάκι που μας προειδοποιεί ότι το άγχος μας αρχίζει να ξε-
φεύγει από τα φυσιολογικά του όρια και να μετατρέπεται σε προβληματάκι.

Μπορούμε όμως να το αντιμετωπίσουμε; Βεβαίως.Προσοχή!
Πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά και να θέσουμε ως «αντιπερισπασμό» τους πιο κάτω

βασικούς άξονες:
• ρεαλιστικό πρόγραμμα μελέτης,
• όσο το δυνατόν ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον,
• αυτοσυγκέντρωση κατά τη μελέτη για να λειτουργήσει η παραγωγική απομνημόνευση,
• ο οικογενειακός περίγυρος να υποστηρίζει τους μαθητές ,να μην τους υποτιμά και να ενι-

σχύει συνεχώς την αυτοεκτίμησή τους,
• οι μαθητές να πιστέψουν στις ικανότητές τους και οι γονείς να πιστέψουν στα παιδιά τους,   
• σωστή και υγιεινή διατροφή: όχι πολλοί καφέδες αλλά αρκετοί χυμοί,
• σωστό ωράριο ύπνου (6 με 7 ώρες κάθε βράδυ).

Τελικά οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εξετάσεις σε λίγους μήνες θα είναι μια ανά-
μνηση. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο. Τα
καλύτερα είναι πάντα μπροστά μας, πόσο μάλλον όταν είσαι 18 χρονών.

Καλή επιτυχία!

Η Σύμβουλος του ΓΡΑ.ΣΕΠ 1ου ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗ ΦΑΝΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ 

Ο Έρως άφησε
το σπαθί του να πέσει
Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις
Πως να σου πω το «σ’αγαπώ» να το πιστέψεις;

Ο άνθρωπος δεν έχει άλλη επιλογή από το
ν’αγαπά. Γιατί όταν δεν αγαπά, βρίσκει ότι διέξοδός
του είναι η μοναξιά, η καταστροφή και η απελπι-
σία. Ν’αγαπάμε σημαίνει να έχουμε τη χαρά να βλέ-
πουμε, ν’αγγίζουμε, να νιώθουμε με όλες μας τις
αισθήσεις και όσο πιο κοντά γίνεται το αντικείμε-
νο της αγάπης μας, που μας αγαπά επίσης.

Δυστυχώς, η αλήθεια διαφέρει. Η έννοια της
αγάπης έχει παρεξηγηθεί, καθώς έχει νοθευθεί με
την έννοια του ερωτισμού. “Η αγάπη που προκα-
λείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει με φλογί-
τσα που τρέφεται με λάδι, και που το λάδι την κρα-
τάει αναμμένη. Ή σαν τον χείμαρρο που σχηματί-
ζεται από την βροχή, και που, αν λείψει η βροχή,
η ύλη που τον αποτελεί, τότε η ροή του παύει.”
(Άγιος Ισαάκ ο Σύρος). Η σαρκική αγάπη διαλύεται
πολύ εύκολα αν βρεθεί μια μικρή αιτία, γιατί δεν
την δένει η πνευματική αίσθηση. Και η σαρκική
αγάπη, έχει την έννοια όχι της σωματικής αλλά αυ-
τής που αποκλείει την πνευματική αγάπη· αφορά
λοιπόν στο είδος εκείνο της σχέσης που εκμεταλ-
λεύεται και χρησιμοποιεί τον άλλο άνθρωπο. Στην
πραγματικότητα, αντιμετωπίζουμε με καχυποψία
όσους εκδηλώνουν έμπρακτα την αγάπη τους και
είτε τους απορρίπτουμε ως αφελείς και ονειροβά-
τες είτε τους θεωρούμε υποκριτές.

Τα γνήσια χαρακτηριστικά της αγάπης, όπως η
τρυφερότητα, η αφοσίωση, το ενδιαφέρον και ο
αλληλοσεβασμός κατατάχτηκαν σήμερα στης αφη-
ρημένες έννοιες κι αγνοήθηκαν. Ο Απόστολος Παύ-
λος περιγράφει ίσως με τα πιο κατάλληλα λόγια
το φαινόμενο αυτό της αγάπης στην Α’ Προς Κο-
ρινθίους Επιστολή του: ‘’[...] Η αγάπη δεν είναι
ζηλότυπη, η αγάπη δεν καυχάται, δεν είναι υπε-
ρήφανη [...] όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, ελ-
πίζει για το κάθετι, υπομένει το κάθετι. Η αγάπη
ποτέ δεν θα παύσει να υπάρχει’’. (Προς Κορινθί-
ους Α’ 13-4)

Η αγάπη, όσο αόριστη, όσο πολύπλοκη, όσο
παράλογη κι αν είναι, εξακολουθεί να χρειάζεται
επιβεβαίωση από αυτούς που τη μοιράζονται. Κα-
νένας άνθρωπος δεν μπορεί να εκφράσει την αγά-
πη όμοια με κάποιον άλλο. Η αγάπη εμπεριέχει εν
ολίγοις και το στοιχείο του υποκειμενισμού. Ακρι-
βώς αυτό το γνώρισμά της, αναδεικνύει την αγάπη
ως την ισχυρότερη και ανθεκτικότερη απ’όλες τις
δυνάμεις της ζωής.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περιγράφει με
τα πιο πνευματικά ίσως λόγια τη σχέση των ατόμων

που μοιράζονταιτη σχέση αυτή της αγάπης στην
Ομιλία του πάνω στο “Κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγ-
γέλιον” και λέει; “Εγώ για σένα πατέρας, εγώ
αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ
ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ  θεμέλιο, ό, τι θέλεις εγώ.
Ήρθα να σε υπηρετήσω και όχι να με υπηρετήσεις.

Εγώ και φίλος, και μέλος του σώματός σου και
κεφάλι, και αδελφός, και αδελφή, και μητέρα, όλα
εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σέ-
να, και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον
τάφο για σένα. [...] Εσύ είσαι τα πάντα για μένα,
και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλη μου και
μέλος του σώματός μου. Τί άλλο θέλεις;”

Χαίρε βάθος αμέτρητον!
Η αγάπη είναι ένας καθρέφτης. Όταν αγαπάς

κάποιον γίνεσαι ο καθρέφτης του κι αυτός ο δικός
σου... Κι αντικαθρεφτίζοντας την αγάπη ο ένας του
άλλου βλέπεις το άπειρο. Αν αφαιρέσουμε από τη
γνήσια αγάπη το στοιχείο του ερωτισμού, θα κατα-
λήξουμε σε μια πιο ήπια μορφή αγάπης, που δεν
καταφέρνουμε να αναγνωρίσουμε. Παρατηρώντας
την πορεία του ανθρώπου, θα μπορούσαμε να πού-
με πως τα οποιαδήποτε σύνδρομα όπως το σύν-
δρομο της Ηλέκτρας, το Οιδιπόδειο σύνδρομο,
κ.ο.κ. δεν αναγνωρίζονται στη πραγματική και γνή-
σια αγάπη, αλλά προήλθαν από την νόθευσή της
με τον ερωτισμό, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η
εισβολή  της ανωμαλίας στη ζωή του ανθρώπου.
Αν ο καθένας μας φέρει στο νου του τις εντονότε-
ρες και ζωηρότερες αναμνήσεις του, είναι σίγουρο,
ότι έχουν μείνει βαθιά χαραγμένες στη μνήμη του
οι στιγμές και οι άνθρωποι που τις μοιράστηκε.

Όταν μάθουμε να διευρύνουμε τον ορισμό της
αγάπης, θα ανακαλύψουμε ότι μπορούν να συμ-
βούν απίστευτα πράγματα.

‘’Δεν τ’αντέχουν οι άνθρωποι, κι είναι νωρίς,
τ’ακούς;

Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν αγά-
πη μου

Να μιλώ για σένα και για μένα.
Δεν έχουν εξημερωθεί τα τέρατα, μ’ακούς;
Σ’αγαπώ, σ’αγαπώ μ’ακούς;
Μ’ακούς;’’

‘’Μονόγραμμα’’, Οδυσσέας Ελύτης

Μ. Κ. Μώρος, Β5

Όνειρα γλυκά
Ο άνθρωπος γεννιέται και μεγαλώνει, ωριμάζει, χτίζει την

προσωπικότητά του, ασχολείται με το πνεύμα του, μαθαίνει να
φροντίζει ο ίδιος τον εαυτό του. Σε κάποια –νεαρή συνήθως-
ηλικία της ζωής του, μαθαίνει να κάνει όνειρα.

Όνειρα τρελά, άπιαστα, γεμάτα φαντασία και ενθουσιασμό,
όνειρα δύσκολα, μελοποιημένα ή σιωπηλά, χρωματιστά ή
ασπρόμαυρα, τρομακτικά ή παραδεισένια. Κάποτε, διάβασα πως:
«όνειρα είναι μια ουσία ζωής, η πρώτη που σε κρατά σε εγρή-
γορση, στην άθλια ύπαρξη σου».

Λίγο, όσο για δευτερόλεπτα κρατάνε, τα όνειρα δίνουν ελ-
πίδα, και είναι τόσο αληθινά που τυχαίνει να τα μπερδεύεις με
την πραγματική ζωή. Είναι δυσκόλο πράγμα να κάνει κανείς
όνειρα και να ελπίζει στη δύναμη, στην πραγματοποίησή τους.
Είναι δύσκολο, γιατί και οι ζωές μας έγιναν δύσκολες. Και κά-
που, καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει και ίσως προσπαθεί να φτιά-
ξει τη ζωή του, τότε είναι που θα βρεθούν διάφοροι απογοη-
τευμένοι πρώην ονειροπόλοι, που θα του μιλήσουν για το πό-
σο ψεύτικα είναι τα όνειρα, πόσο ανώφελα και μάταια· πόσο έξω
από την ανθρώπινη φύση είναι να καταφέρει να τα πραγματο-
ποιήσει, να τους δώσει σάρκα και οστά, να τα κάνει όπως τα
φαντάστηκε.

Έπειτα είναι στην κρίση του καθενός  να πιστέψει ή όχι αυ-
τόν που θα προσπαθήσει να κομματιάσει αυτήν την ελευθερία
της ψυχής. Η αλήθεια είναι, πως τέτοιοι «καλοθελητές» θα βρί-
σκονται πάντα, για να αφυπνίζουν –όπως θεωρούν- τους υπό-
λοιπους, αιθεροβάμονες, αυτούς που αφήνουν τη γη, για να αγ-
γίξουν ένα σύννεφο ή μια καθαρή σταγόνα βροχής.

Ναι, πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θα σου μιλήσουν για το
πως πρέπει να καθορίσεις τη ζωή σου, με κύριο γνώρισμα το
χρήμα και κάποια λεγόμενη ως «επαγγελματική αποκατάσταση».
Γιατί, ακόμα και όταν κάποιος είναι στην διαδικασία κατά την
οποία επιλέγει το επάγγελμα π, με τί θα ασχολείται δηλαδή σε
όλη του την ζωή, σπανίως θα βρεθεί κάποιος που θα του μιλή-
σει για τα όνειρα και θα τον συμβουλέψει να τα ακολουθήσει.

Κανείς δεν είπε πως αν ακολουθήσεις ένα όνειρο, θα κα-
ταλήξεις στην άκρη ενός ουρανίου τόξου, στην ευτυχία ή σε κά-
ποιο θησαυρό. Είναι σεβαστό και κατανοητό κάποιος να επιλέ-
ξει να μην το ακολουθήσει. Όμως τελικά, το πιο σημαντικό εί-
ναι απλά να ονειρευόμαστε, ακόμα και αν οι πράξεις μας αναγ-
καστικά παρεκκλίνουν απ’όσα φανταστήκαμε.

Θα είμαστε ίσως λίγο πιο ευτυχισμένοι, αν συνειδητοποι-
ήσουμε πόσο σημαντικό είναι, το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθού-
με, να μας αγκαλιάζει η γλυκιά ευφορία των ονείρων. Εκεί ο
κόσμος είναι ομορφότερος, εντονότερος, ζηλευτός.

Το καλύτερο όμως είναι, πως στον κόσμο εκείνον, μπορεί
ο καθένας μας να φτάσει, γιατί εκεί   οι κοινωνικοί διαχωρισμοί
των θνητών δεν υπάρχουν. Τα όνειρα δεν μας αντιμετωπίζουν
ρεαλιστικά, όποιοι και αν είμαστε.

Ίσως τελικά, όνειρα να είναι ιστορίες που φτιάχνει το υπο-
συνείδητό μας, ένα παλιό μπαούλο με φωτογραφίες απ’όλη μας
την ζωή. Ενώνει τις εικόνες του αβίαστα, όπως προκύπτουν οι
συνειρμοί και μας κάνει να χαρούμε, να ερωτευτούμε, να κλά-
ψουμε ή να ελπίσουμε. Έστω για λίγο…                                                            

Χασιώτη Ελένη, Α8
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Δραστηριότητες

του Σχολείου
Ημερήσια Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη
Στις  20 Νοεμβρίου 2009, η Α’ τάξη του σχολείου μας, επισκέφτηκε την πόλη

της Θεσσαλονίκης. Αρχικά, όλοι οι μαθητές κατευθύνθηκαν προς την εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου και είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την κρύπτη του πανέ-
μορφου ναού, γεγονός που προκάλεσε δέος και σεβασμό στους περισσότερους.

Αργότερα οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Μια ομάδα μαθητών επι-
σκέφτηκε το Λευκό Πύργο, σήμα κατατεθέν της πόλης, γνώρισε την ιστορία του,
αλλά είχε και την ευκαιρία να θαυμάσει τη θέα της παραλίας και του λιμανιού της
πόλης από την κορυφή του Πύργου. Μια δεύτερη ομάδα μαθητών, επισκέφτηκε το
Αθλητικό Μουσείο της πόλης και είδε
τα σπάνια εκθέματα σε σχέση με τον
αθλητισμό. Τέλος, η τρίτη ομάδα,
προτίμησε την έκθεση ζωγραφικής
του Ισπανού ζωγράφου Χουάν Μιρό,
στο Τελόγλειο  Ίδρυμα. Η έκθεση ήταν
ενδιαφέρουσα, αφού τα έργα του καλ-
λιτέχνη ήταν τόσο συναρπαστικά και
σουρεαλιστικά όσο και ο χαρακτήρας
του ίδιου. Ο κατάλληλα διαμορφωμέ-
νος χώρος, έδινε την εντύπωση πως
οι μαθητές  βρίσκονται στο εργαστήρι του  Μιρό στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Στη
συνέχεια , όλοι κατέληξαν  στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos,όπου ήταν
ελεύθεροι για λίγες ώρες, να χαλαρώσουν, α διασκεδάσουν ή και κάποιοι να κά-
νουν μερικά ψώνια. Ήταν μια πολύ όμορφη εκδρομή με εκπαιδευτικό κυρίως, αλ-
λά και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Χασιώτη Ελένη  Α’8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΣΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μια εύστοχη και σημαντική πρωτοβουλία του σχο-
λείου τα τελευταία χρόνια αποτελούν τα διάφορα Προ-
γράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Φέτος, το
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει ως θέ-
μα “Ανανεώσιμες Πηγές και Εξοικονόμηση Ενέργειας”.
Υπεύθυνοι καθηγητές είναι ο κ. Α. Παπαβασιλείου, ο κ.
Ν. Ματάνας και η κα Ε. Κακουλίδου. 

Αρχικά οι μαθητές που θέλησαν να συμμετάσχουν
διαγωνίστηκαν γραπτώς και εκπόνησαν σχετικές εργα-
σίες. Τελικά επιλέχθηκαν 21 που αποτέλεσαν την ομά-
δα εργασίας.

Οι μαθητές δουλεύουν χωρισμένοι σε επιμέρους
ομάδες και ανά τακτά διαστήματα συνέρχονται για ενη-
μέρωση και ανατροφοδότηση. Στα πλαίσια του προ-
γράμματος διοργανώθηκε μία μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή για το σύ-
νολο της ομάδας, στην Καστοριά, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(ΚΠΕ) Καστοριάς, το Λημναίο Οικισμό και το “Σπήλαιο του Δράκου” στις 29
Ιανουαρίου. Αξίζει να αναφερθεί πως οι επιμέρους ομάδες πραγματοποίησαν
μικρότερες επισκέψεις σε χώρους ανάλογα με το θέμα που ανέλαβαν.

Η δραστηριότητα αυτή είναι σίγουρα μία από τις σημαντικότερες του σχο-
λείου ,αφού αφυπνίζει την οικολογική συνείδηση των μαθητών και εμφυ-
τεύει αισθήματα σεβασμού στο περιβάλλον και στους γύρω μας. Μέσα από
τέτοιου είδους πρωτοβουλίες οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και εμβαθύνουν
σε γνωστικά αντικείμενα που θίγονται μόνο επιφανειακά στα σχολικά βιβλία.
Ας ελπίσουμε να συνεχιστούν και στο μέλλον τέτοιου είδους δραστηριότη-
τες, για το καλό μας!

Για φέτος περιμένουμε με ανυπομονησία τα συμπεράσματα και τις προ-
τάσεις των συμμαθητών μας!

Δημήτρης Ράπτης Β5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ

Για τρίτη χρονιά συνεχή υλοποιείται
στο σχολείο μας το πρόγραμμα ¨Στηρίζο-
μαι στα πόδια μου” από τις καθηγήτριες
Κυριακή Κυριαζή και Πάτσιου Αναστασία.
Στόχοι του προγράμματος είναι η γνωρι-
μία του εφήβου με τον εαυτό του και η
απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων τέτοι-
ων, ώστε να αποκτήσει εμπιστοσύνη στις
ικανότητες του και συνακόλουθα αυτοε-
κτίμηση. Από την εμπειρία των δύο προηγούμενων χρόνων διαπιστώσα-

με το εξής; α)Οι μαθητές του Λυκείου ακόμα και
της Α’ τάξης δυσκολεύονται να παρακολουθή-
σουν τακτικά το πρόγραμμα κατά τις απογευμα-
τινές ώρες λόγω φόρτου εργασίας και β) οι μα-
θητές οι οποίοι συμμετείχαν το πρόγραμμα εθε-
λοντικά ήταν άτομα τα οποία ,ως επί το πλεί-
στον, είχαν και αυτοεκτίμηση και γνώση του
εαυτού τους. Γι’ αυτό φέτος αποφασίστηκε να
δοκιμάσουμε την υλοποίησή  του σ’ ολόκληρη
τη Γ’ τάξη ,εμβόλιμα στο μάθημα της Κοινωνιο-
λογίας, επειδή το αντικείμενο είναι σχετικό (π.χ.
σχέσεις, επιρροές κ.α.) Διαπιστώσαμε πως το

ενδιαφέρον ανάμεσα στους μαθητές είναι μοιρασμένο(άλλοι έδειξαν πολύ,
άλλοι καθόλου), ίσως όμως η ατμόσφαιρα  της τάξης προδιαθέτει στο να
αποσπάται η προσοχή των ενδιαφερομένων. Αξίζει στο σημείο αυτό να
αναφέρουμε ότι, επειδή πρόκειται για βιωματική προσέγγιση του θέματος,
άρχισαν να συμμετέχουν παιδιά που αδιαφορούσαν για το μάθημα της Κοι-
νωνιολογίας. Η συμμετοχή τους αυτή λειτούργησε θετικά στο να επιδείξουν
ιδιαίτερη προσοχή και στην Κοινωνιολογία στη συνέχεια.  Το πρόγραμμα
συνεχίζεται και θα αξιολογηθεί στο τέλος της χρονιάς από τους μαθητές και
τις καθηγήτριες.

Πάτσιου Αναστασία –Κοινωνιολόγος
Κυριαζή Κυριακή –Καθηγ. Φυσικής Αγωγής 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ»

Οι καταλήψεις και ο διάλογος με τους μαθητές για τα αιτήματά τους οδήγησε στην
όχι και τόσο ευχάριστη διαπίστωση ότι βασική αιτία των καταλήψεων δεν είναι τα προ-
βλήματα λειτουργίας του κάθε σχολείου αλλά η επιθυμία των μαθητών να ζήσουν σ’
ένα «άλλο σχολείο».   

«Νιώσαμε το σχολείο δικό μας», «είχαμε ένα χώρο να βρεθούμε και να εκφρα-
στούμε ελεύθερα», «χάσαμε μάθημα», «είμαστε πολύ πιεσμένοι»…είναι μερικές από τις
φράσεις των μαθητών που μας οδήγησε στο να συνειδητοποιήσουμε ότι η επιβάρυνση
του εφήβου από το σχολείο γίνεται όλο και μεγαλύτερη χωρίς να έχει γίνει το εκπαι-
δευτικό σύστημα περισσότερο ελκυστικό.

Έτσι σκεφτήκαμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα στον τομέα της αγωγής της υγεί-
ας με θέμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ»

Στόχος του προγράμματος αρχικά, είναι οι μαθητές να εκφραστούν ελεύθερα μέσα
από το διάλογο, να εκδηλώσουν τις αγωνίες και τα προβλήματα που σχετίζονται άμε-
σα ή έμμεσα με τη σχολική τους ζωή. Στη συνέχεια να  διερευνηθούν οι αιτίες των
προβλημάτων μέσω και βιβλιογραφικής έρευνας  με σκοπό να συγκροτήσουν οι μα-
θητές την άποψή τους και να είναι σε θέση να διαπραγματεύονται τα αιτήματά τους
απευθυνόμενοι στους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. 

Τέλος στόχος είναι να  γίνουν προτάσεις από τους ίδιους τους μαθητές για εναλ-
λακτικές μορφές δράσης και διεκδίκησης των αιτημάτων τους.

Οι καθηγητές που συμμετέχουν: Βασιλειάδου  Μαρία - Γεωργιάδου  Αναστασία - Σο-
λακίδου  Παναγιώτα - Χασάπης Νικόλαος - Ψωμά Μερόπη
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Ψυχαγωγία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΛΑΚΗ ΤΖΗΜΚΑ

Πότε και πώς ξεκίνησε η
σταδιοδρομία σας στο χώρο της
μουσικής; 

Ξεκίνησα με το πιάνο στα 10,
αλλά με κέρδισε το μπάσο περί-
που στα 14. Ξεκίνησα παίζοντας
πανκ μουσική με τους Social
Squash στην Κοζάνη με μεγάλη
αγάπη και πάθος για τη μουσική.

Τι σας ώθησε να διαλέξετε
τη Jazz ανάμεσα στα τόσα είδη
μουσικής που υπάρχουν;

Η jazz ήταν η επόμενη φάση,
αμέσως μετά το punk. Πολλοί
μου λέγανε ότι από το ένα άκρο
πήγα στο άλλο, όμως βρήκα σύν-
δεση σε αυτά τα δύο άκρα μέσω
των Jaco Pastorius, Charles Min-
gus, Louis Armstrong και Charlie
Parker. Ο Jaco έχει γράψει ένα
κομμάτι που λέγετε «Punk Jazz».

Στα 19 ξεκίνησα να σπουδά-
ζω μπάσο στο Σύγχρονο Ωδείο
Θεσ/νίκης. Με συνεπήρε ο νέος αυτός κόσμος που ανοίχτηκε μπροστά μου. Οι
κλίμακες, οι αρμονίες, τα ηχοχρώματα, ο αυτοσχεδιασμός. Ένα ταξίδι χωρίς τέ-
λος στον όμορφο κόσμο της μουσικής.

Γιατί διαλέξατε το μπάσο (contrabass και electric-bass) ως τρόπο έκ-
φρασης και ερμηνείας για το συγκεκριμένο είδος μουσικής; Συνδέει τίπο-
τα το συγκεκριμένο όργανο με τη Jazz; 

Στην ουσία με διάλεξαν τα ίδια τα όργανα και με τα χρόνια αναπτύχθηκε μια
στενή και πολύ όμορφη σχέση. Το μπάσο είναι η βάση της μουσικής. Το κον-
τραμπάσο είναι πολύ βασικό στοιχείο της jazz μουσικής. Είναι το στήριγμα για
τους σολίστες και αυτό που καθορίζει το ρυθμό και την αρμονία. Μπορεί βέβαια
και το ίδιο να παίξει ρόλο σολιστικό. Αυτή είναι και η ομορφιά και η πρόκλη-
ση συγχρόνως στη τζαζ, καθώς δίνει ίση αξία και ευκαιρίες στο κάθε όργανο και
τον κάθε μουσικό να εκφράσει το ταλέντο του και τα συναισθήματά του, μέσα
από την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού. 

Πώς μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με τη Jazz στη χώρα μας; 
Χρειάζεται αρκετή μελέτη, αγάπη, μεράκι, υπομονή, επιμονή, θέληση, στή-

ριξη από το περιβάλλον σου. Δεν είναι πολύ εύκολο. Όχι όμως αδύνατο και αν
πραγματικά το θέλεις, αξίζει τον κόπο, γιατί η καθημερινότητά σου έχει πολλή
ευχαρίστηση, γιατί ασχολείσαι με αυτό που σ’ αρέσει.

Αξίζει κάποιος να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη Jazz στη χώρα μας; 
Αν πραγματικά το θέλεις, αξίζει τον κόπο. Η καθημερινότητά σου είναι ευ-

χάριστη, γιατί ασχολείσαι με κάτι που σ’ αρέσει και σε εκφράζει και το πιστεύεις.
Προτιμάτε τη σύγχρονη ή την παραδοσιακή Jazz; 
Δεν έχω ιδιαίτερη προτίμηση. Απλά μ’ αρέσει η μουσική. Η μουσική που

παίζεται ζωντανά για τον κόσμο, με αγάπη και ειλικρίνεια.
Ετοιμάζετε καμιά νέα δισκογραφική δουλειά για τα επόμενα χρόνια; 
Ετοιμάζουμε νέα δουλειά με το Τrio Balkano. Θα πάρει κάποιο χρόνο. Δε θέ-

λω να βιάζω τα πράγματα. Σημαντικό είναι τα πράγματα να γίνονται χωρίς άγ-
χος και να βγαίνουν στην ώρα τους, όταν έχουν ωριμάσει. Βέβαια πάντα πρέ-
πει να υπάρχει το πάθος και η φρεσκάδα.

Τι έχετε να πείτε σ’ έναν νέο που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με
τη Jazz; 

Αν το πιστεύει και το θέλει πραγματικά να το κάνει και δε θα το μετανιώ-
σει. Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Όμως τίποτα δεν προσφέρεται σε κανέναν.
Χρειάζεται αγώνας και πολλή προσπάθεια. Όμως όταν ασχολείσαι με κάτι που
το αγαπάς είναι ένα όμορφο ταξίδι.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ τμήμα: Γ9

Ο Λάκης Τζήμκας γεννήθηκε το 1968 στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην Κοζάνη.
Ξεκίνησε τις σπουδές του στο ηλεκτρικό μπάσο στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης με τον
Μανώλη Σιδερίδη την περίοδο 1987-1991. Από το 1988 εργάζεται επαγγελματικά ως μου-
σικός.

Το Σεπτέμβριο του 1994 ξεκινάει στη Βιέννη, στο American Institute of Music
(A.I.M.), σπουδές στο μπάσο, σε εντατικό πρόγραμμα ενός έτους όπου αποκτά το profes-
sional diploma. Καθηγητές του ήταν οι Angus Thomas, Jonas Helborg και David
Friesen. Αμέσως μετά, από τον Οκτώβριο του 1995 ξεκινάει σπουδές, στο jazz τμήμα του
Κρατικού Αυστριακού πανεπιστημίου, KUNST UNIVERITAT GRAZ. Εξειδικεύεται στο jazz-
κοντραμπάσο, με καθηγητή τον Wayne Darling. Στο κλασσικό κοντραμπάσο κάνει μαθή-
ματα με τον Ewald Zimmerman της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ραδιοφώνου της
Βιέννης (ORF).

Την περίοδο 1996-1999 συμμετέχει στις συναυλίες της Συμφωνικής Ορχήστρας του
Πανεπιστημίου του Graz, υπό τη διεύθυνση μεγάλων μαέστρων όπως οι Arturo Tamayo,
Raffi Armenian και άλλων. Κατά την ίδια περίοδο συμμετέχει στη big band του πανεπι-
στημίου με την οποία περιοδεύει σε Αυστρία, Σλοβακία, Πολωνία και με σολίστες όπως
Karl Ratzer, Bob Mintzer, Phil Markovitz, Karlheinz Miklin, υπό τη διεύθυνση των
Sigi Feigl, Stjepko Gut, Bill Dobbins. Τον Αύγουστο του 1996 δίνει την πρώτη του σό-
λο μπάσο συναυλία στην Κοζάνη. Ακολουθούν και άλλες σόλο εμφανίσεις με πιο πρό-
σφατη στο συναυλιακό χώρο WIST στο Graz το Μάιο του 2000. Τον Ιούνιο του 2000 παίρ-
νει το δεύτερο δίπλωμα (master) στο τζαζ κοντραμπάσο. Αποφοιτά τον Ιούνιο του 2000
με τον τίτλο Μagister Art

Εχει συνεργαστεί με πολύ σπουδαίους μουσικούς της jazz όπως Sheila Jordan, Mark
Murphy, Fritz Pauer, Alan Jones, Angus Thomas, Rick Margitza, Chicko Freeman, Chris-
tos Rafalides, Jeff Boudreaux, Sanni Orasmaa, Michel Hatzigeorgiou, James Carter,
Uli Rennert, Andy Sheppard, Rex Richardson, Adam Nussbaum, Clyde Stubblefield,
Joris Dudli, Wayne Brasel, Jon Hendricks, Mordy Ferber, Richie Morales, Airto Moreira,
Glen Ferris, Chuck Manning, Venchi Blagoev και άλλους.

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα συνεργάζεται με πολλούς μουσικούς της ελλη-
νικής τζαζ σκηνής, είτε ως μέλος είτε ως leader ή co-leader, όπως και με προσωπικές συν-
θέσεις του. Συνεργάζεται με τους Σάκη Παπαδημητρίου και Γεωργία Συλλαίου στις πα-
ραστάσεις τους Musica Lontana. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Magic Road Big Band την
οποία και διευθύνει τον Οκτώβριο του 2002, στα πλαισια των Δημητρίων στη Θεσσαλο-
νίκη, με special guests τους Milcho Leviev και Βίκυ Αλμαζίδου. Σπούδασε κλασικό κον-
τραμπάσο στο Πανεπιστημιο Μακεδονιας με τον Ευγένιο Πολίτη 2003-2007. Έχει παίξει
σε jazz clubs και festivals όπως Porgy and Bess(Βιέννη), Orpheum (Graz), Oudeya jazz
festival (Μαρόκο), Warsaw summer jazz days (Πολωνία), Bansko jazz festival, Plov-
div jazz festival (Βουλγαρία), Σάνη jazz festival, Σαντορίνη τζαζ φεστιβάλ, San Luis
Potosi (Μεξικό) Nis jazz festival (Σερβία) κ.α. Με λίγα λόγια, έχει παίξει σε πολλά jazz
clubs και σε πολλά φεστιβάλ της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου. 

Με την επιστροφή του από την Αυστρία αρχίζει να διδάσκει στο ωδείο Φίλιππος Νάκας
στη Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο του 2000. Εκεί διδάσκει ηλεκτρικό και κόντραμπάσο,
τζαζ αρμονία και μουσικά σύνολα. Επίσης τη σχολική χρονια 2003-2004 και 2004-2005
διδάσκει κοντραμπάσο στο Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης. Από το Νοέμβριο
του 2005 διδάσκει στο τζαζ τμήμα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 

Έχει ηχογραφήσει για παραστάσεις του Κρατικου Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και
μουσική του χρησιμοποιήθηκε στην ταινία «Κάτω από το σεντόνι» που προβλήθηκε στο
διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2005 και δισκογραφικές δουλείες με
τους Bass to Bass που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2007.

Το πρώτο του cd, «Different faces(1997-2004)», περιέχει συνθέσεις του ίδιου καθώς
και jazz standards με special guests, όπως οι Sheila Jordan, Fritz Pauer, Uli Rennert, Fa-

who is who

Emigre
Ένα υπέροχο βράδυ γεμάτο μουσική και χορό χάρισε το νεόφερτο συγκρότημα των

Emigre στην Κοζάνη. Εμείς πήγαμε, τους συναντήσαμε και μας μίλησαν με χαρά!
Σ: Πιστεύετε ότι η επιτυχία του group οφείλεται στο ότι πέτυχε η στο ότι έτυχε;
Emigre: Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να δέσουν, να δέ-

σει το γλυκό που λέμε, αλλά είναι πολύ βοηθητικό να σου τύχουν και ωραία πράγμα-
τα. Εμάς και τα δυο μας συνέβησαν, και σαν άνθρωποι δέσαμε και πολλά πράγματα μας
συνέβησαν στην πορεία μας που μας βοήθησαν και πάντα πατούσαμε σε ένα σκαλί ώστε
να πάμε στο επόμενο σκαλί.

Σ: Ήσασταν φίλοι όλοι και πριν τη δημιουργία του γκρουπ, ε;
Emigre: Ήμασταν όλοι Θεσσαλονικείς, όλοι γνωστοί ο ένας με τον άλλο μέχρι που

συναντηθήκαμε όλοι μαζί και έγινε αυτό το ωραίο πράγμα.
Σ: Ποιοι είναι οι μελλοντικοί σας στόχοι;
Emigre: Τώρα τον Μάιο θα βγει ο τέταρτος δίσκος των Emigre! Μια καινούργια

σειρά τραγουδιών που πολύ τα αγαπάμε, πολύ τα πιστεύουμε, και τα υπόλοιπα είναι
μετά η περιοδεία που θα ακολουθήσει για αυτήν τη δουλειά. Προσπαθούμε κάθε φο-
ρά να κάνουμε κάτι παραπάνω, να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας σε κάθε δίσκο.

Σ: Εμείς θα σας ευχηθούμε πάντα επιτυχίες και να πραγματοποιηθεί κάθε όνειρό
σας!

Emigre: Και εμείς ευχόμαστε σε εσάς να έχετε καλή πρόοδο στο σχολείο, να τα πά-
τε καλά. Να κάνετε και εσείς τα όνειρά σας πραγματικότητα, γιατί και εσείς έχετε το δι-
κό σας δρόμο & τα όνειρα καμιά φορά, συμπλέκονται με τη λογική και την καρδιά. Εύ-
χομαι καλή δύναμη!  Ήμασταν και εμείς εκεί που είστε και τα ξέρουμε.

Άκης Ρεπανάς - Αναστασία Βαϊτσοπούλου-Παπαδοπούλου
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Το Έξυπνο Σχολείο

Ένα πολυσυζητημένο θέμα της επικαιρό-
τητας είναι το λεγόμενο “έξυπνο σχολείο” που
πριν από λίγο καιρό είχε κατακλύίσει τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης. Πώς γίνεται όμως το
σχολείο αυτό καθ’ εαυτό να μπορεί να χαρα-
κτηριστεί έξυπνο;

Ο όρος “έξυπνο”, χρησιμοποιείται συνυ-
ποδηλωτικά θέλοντας να εκφράσει την έξυπνη
οργάνωση του σχολείου. Το κτήριο έχει ως βα-
σική “αρχή” την εξοικονόμηση ενέργειας με κά-
θε τρόπο και χρησιμοποιεί τα σύγχρονα τεχνι-
κά μέσα. Ένας από τους τρόπους με τους οποί-
ους εξοικονομεί ενέργεια είναι ο έλεγχος του
φωτισμού και της θέρμανσης μέσα από τα λε-
γόμενα “έξυπνα” συστήματα έτσι ώστε να μην
ξοδεύεται ενέργεια άσκοπα. Ακόμα, πέρα από
έξυπνο φωτισμό, το σχολείο συμπεριλαμβάνει
τον πολυδιάστατο φωτισμό που δίνει στο χώ-
ρο μεγαλύτερη φυσικότητα. Η τεχνολογία που
περιλαμβάνει το κτήριο είναι κυρίως εμφανής
μέσα από τις οθόνες LCD που είναι εγκατεστη-
μένες σε διάφορα σημεία του σχολείου, κυρίως
στις αίθουσες διδασκαλίας. Όλες οι συσκευές
του σχολείου συνδέονται με ασφάλειες, έτσι
ώστε να απενεργοποιούνται όταν δεν είναι απα-
ραίτητες.

Πέρα όμως από την άψογη κατασκευαστι-
κή οργάνωση, και οι υπόλοιποι τομείς φαίνον-
ται εξαιρετικά προσεγμένοι. Το έξυπνο σχολείο
είναι το σχολείο με τη σωστή κατανομή όλων
των παραγόντων έτσι ώστε να είναι και αποτε-
λεσματικό. Η διδασκαλία είναι βασισμένη στη

σύγχρονη τεχνολογία και στο διαδίκτυο. Οι εκ-
παιδευτικοί είναι κατάλληλα καταρτισμένοι,
συνειδητοποιημένοι και κατανεμημένοι και το
ωρολόγιο πρόγραμμα πιο προσεγμένο για να
ενισχύεται η αποτελεσματικότητα του σχολεί-
ου. Τέλος, τα βιβλία είναι υψηλής ποιότητας
έτσι ώστε και οι γνώσεις που προσφέρονται να
είναι ποιοτικές.

Το έξυπνο σχολείο έχει ως στόχο τη σω-
στή και την ουσιαστική μόρφωση των μαθητών
με πλήρεις γνώσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν
να ανταποκριθούν στη μελλοντική ενήλικη ζωή
και να γίνουν άξια μέλη της κοινωνίας.

Δημήτρης Ράπτης
Βασισμένο σε πληροφορίες από το Internet

ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΞΥΠΝΗΣΤΕ
Κοιτάζω απ’ το παράθυρο

Βλέπω μια πόλη από μπετό
Που εκτείνεται στο άπειρο
Σαν τον ατέλειωτο ουρανό.

Χιλιάδες αυτοκίνητα
Κινούνται κάθε μέρα

Μολύνουν την ατμόσφαιρα
Τον καθαρό αέρα.

Πλανήτης από πράσινο
Που όλο και γκριζαίνει

Πάγοι που λιώνουν στα κρυφά
και το νερό πληθαίνει.

Ο πνεύμονας του κόσμου μας 
Λιγότερο ανασαίνει

Κι η ελπίδα για το μέλλον μας
Σιγά σιγά  μικραίνει.  

Ζώα εξαφανίζονται
Και δάση πυρπολούνται

Σ’ άλλους πλανήτες ξαφνικά 
Οικόπεδα πωλούνται!

Μα από ποιον τα νήματα
Του κόσμου  μας κινούνται

Και όλοι οι υπαίτιοι
Ως σήμερα κοιμούνται;

Κύριοι που υπόσχονται
Πράξεις όλη την ώρα

Μα μέτρα πρέπει να ληφθούν
Λοιπόν εδώ και ΤΩΡΑ!

Η κρίση είναι παγκόσμια 
Θέλει συνεργασία

μη δείχνετε στις νέες γενιές 
μονάχα αδιαφορία.

Όλοι έχουν δικαίωμα
Κατάλληλα να ζήσουν

Και μια καρδιά με όνειρα
Αυτοί να τη γεμίσουν.
Αρκεί να καταλάβετε

Γύρω σας τι συμβαίνει
Η Γη μας πάει χάνεται
Σβήνει αργοπεθαίνει!

Γιώργος Πλιάχας Β5

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΑΓΚΩΝΕΙ!

Σίγουρα είναι δύσκολο  να καταλά-
βει κανείς τους ανθρώπους. Όμως από
το πώς φέρεται κάποιος σε ένα ζώο δια-
φαίνεται η προσωπικότητά του, οι τρό-
ποι και οι αρχές του. Υπάρχουν κάποι-
οι που απλά αδιαφορούν για τα ζώα,
αλλά το χειρότερο δεν είναι η αδιαφο-
ρία, αλλά το μίσος και η κακοποίηση

των ζώων.
Η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρία δέ-

χεται καθημερινώς καταγγελίες που
αφορούν κακοποιήσεις ζώων, ιδιαίτερα
σκύλων, τόσο αδέσποτων αλλά και δε-
σποζόμενων. Είναι πιθανό πολλοί από
εμάς να έχουμε ακούσει περιστατικά κα-
κοποίησης ζώων. Όπως τότε που ένας
φοιτητής είχε ρίξει καυτό λάδι στην
κοιλιά ενός σκύλου, πράγμα που υπο-
δηλώνει πως το ζώο κοιμόταν ή είχε
γυρίσει ανάποδα για χάδια. Επίσης, συ-
χνό και αποτρόπαιο φαινόμενο είναι το
κρέμασμα των κυνηγόσκυλων όταν αυ-
τά δεν μπορούν πλέον να κυνηγήσουν.
Βέβαια δεν είναι μόνο η απάνθρωπη
πράξη, αλλά και ο τρόπος που συντε-
λείται. Τα σκυλιά κρεμιούνται με τέτοιο
τρόπο έτσι ώστε τα πόδια τους να
ακουμπούν στο έδαφος, με αποτέλεσμα
να βασανίζονται για ώρες πριν τελικά
πνιγούν.

Αυτά είναι λίγα μόνο από τα χιλιά-
δες αρρωστημένα περιστατικά αδικαιο-
λόγητης βίας εναντίον των πανέμορφων
ζώων. Σαδιστικές πράξεις που έχουν ως

μόνο στόχο να ικανοποιήσουν τη δια-
στροφή ψυχικά αρρωστημένων ατόμων.

Ίσως τελικά οι ζωές μας είναι τόσο
γεμάτες που δεν περισσεύει χρόνος να
αγαπήσουμε τα υπέροχα αυτά πλάσμα-
τα. Τα ζώα είναι πιστοί φίλοι από την
πρώτη αγκαλιά που θα τους προσφέ-
ρεις. Νομίζω λοιπόν πως αυτή δεν είναι
η συμπεριφορά που τους αρμόζει. Με
αυτή μας τη συμπεριφορά σταματάμε να
είμαστε πλέον άνθρωποι και χάνουμε
κάθε ίχνος πολιτισμού μέσα μας.

Ένα είναι σίγουρο, πως τα ζώα μας
αγαπούν και μας φοβούνται πιο πολύ
από ό,τι εμείς εκείνα…Ας φερθούμε
λοιπόν, όπως τους αξίζει!!!

Χασιώτη Ελένη Α8

Τα δέντρα μεγαλώνουν πλέον γρηγορότερα

λόγω της κλιματικής αλλαγής 
Τα δέντρα δε φημίζονται για την ταχύτητά τους (μάλ-

λον αποτελούν αιώνιο σύμβολο της αργής αλλά σταθε-
ρής ανάπτυξης), όμως μια νέα αμερικανική επιστημονι-
κή έρευνα αποκαλύπτει ότι, λόγω κυρίως της κλιματι-
κής αλλαγής, μεγαλώνουν πια πολύ πιο γρήγορα για τα
δικά τους δεδομένα! Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο ρυθμός
ανάπτυξής τους στο βόρειο ημισφαίριο είναι ο ταχύτερος
των τελευταίων 225 ετών. Η έρευνα, που βασίστηκε σε
μελέτες δασών στις ανατολικές ΗΠΑ για μια περίοδο 22
ετών, έγινε από ερευνητές υπό τον δασολόγο-οικολόγο
Τζόφρεϊ Πάρκερ του Κέντρου Περιβαλλοντικών Ερευνών
Σμιθσόνιαν και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “PNAS” της
Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη
βρετανική “Ιντεπέντεντ”. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι
τα περισσότερα δέντρα αναπτύσσονται δύο με τέσσερις
φορές ταχύτερα από τις προβλέψεις των αναλυτών. Τα

δέντρα έχουν επιταχύνει την ανάπτυξή τους πιθανότατα
επειδή συσσωρεύεται περισσότερο διοξείδιο του άνθρα-
κα στην ατμόσφαιρα και ανεβαίνει σιγά-σιγά η θερμο-
κρασία. Η μελέτη επίσης, επισημαίνει τη σημασία των
δασών για την αντιστάθμιση των συνεπειών της κλιμα-
τικής αλλαγής. Σύμφωνα με την έρευνα, το δάσος παρά-
γει δύο πλέον επιπρόσθετους τόνους ξυλείας ανά εκτά-

ριο (3,04 τετραγωνικά μέτρα) ετησίως, ποσότητα που
ισοδυναμεί με την εμφάνιση ενός νέου δέντρου διαμέ-
τρου 70 εκατ. σε διάστημα ενός χρόνου. Οι ερευνητές
υπολόγισαν ότι αν τα δέντρα σε όλη τη ζωή τους μεγά-
λωναν με το σημερινό ταχύτερο ρυθμό, τότε θα ήταν σή-
μερα πολύ πιο μεγάλα. Επίσης εκτίμησαν ότι σε χρονι-
κό διάστημα μιας 20ετίας το διοξείδιο του άνθρακα στον
αέρα του δάσους έχει αυξηθεί περίπου κατά 12%. Η μέ-
ση θερμοκρασία έχει αυξηθεί 0,3 βαθμούς Κελσίου, ενώ
η περίοδος ανάπτυξης του δέντρου έχει επιμηκυνθεί κα-
τά σχεδόν οκτώ μέρες. Σύμφωνα με τους επιστήμονες,
και οι τρεις αυτοί λόγοι συνετέλεσαν, ώστε τα δέντρα να
μεγαλώνουν πιο γρήγορα πια.  Η υψηλότερη συγκέν-
τρωση ατμοσφαιρικού διοξειδίου και η επιμήκυνση των
περιόδων ανάπτυξης μπορεί να λειτουργήσουν ευνοϊκά
για τις γεωργικές καλλιέργειες σε αρκετά μέρη της Γης,
κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο.

Καρυπίδου Δήμητρα B5
Κοτσαμπουϊκίδου Ζαχάρω 



Καλή Φάση 7Μάρτιος 2010

Μαθητές της Β’ τάξης του σχολείου μας στα πλαίσια του μαθήματος Πολιτική και
Δίκαιο συνοδευόμενοι από τους καθηγητές κ. Μ. Ψωμά και κ. Ν. Χασάπη επισκέφθηκαν
το Διοικητήτου Νοσοκομείου Κοζάνης για να ενημερωθούν για τη λειτουργία του
Νοσοκομείου υποβάλλοντάς του τις παρακάτω ερωτήσεις:

Κος Μπογιατζίδης: Η παροχή φροντίδας υγείας αποτελεί μέγιστο κοινωνικό αγαθό
και σχετίζεται άμεσα με τις πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται είτε σε χαμηλότερο είτε
σε υψηλότερο επίπεδο στη λειτουργία ενός συστήματος. Είμαι στη διάθεσή σας.

• Καταρχήν θα θέλαμε να μάθουμε πόσα άτομα μπορεί να εξυπηρετήσει το
Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

• Το Νοσοκομείο Κοζάνης έχει δυναμικότητα 204 κλινών. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί σε
ημερήσια βάση να νοσηλεύει 204 ασθενείς, συνήθως όμως το θέμα της νοσηλείας δε
λογίζεται κατά ημέρα. Υπάρχουν κάποιοι δείκτες που προσδιορίζουν το σύνολο
κίνησης. Είναι ο λεγόμενος Μέσος Όρος νοσηλείας, η λεγόμενη κάλυψη, δηλαδή
πόσες από αυτές τις 204 κλίνες είναι πάντα καλυμμένες. Ο γενικός μέσος όρος
κάλυψης του νοσοκομείου μας είναι της τάξης του 65%. Ταυτόχρονα στο πλαίσιο
λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων δέχεται και εξωτερικούς ασθενείς, δηλαδή
ασθενείς που θέλουν να κάνουν εξετάσεις χωρίς να νοσηλευτούν. Εκεί κατά μέσο
όρο δέχεται γύρω στα 250 με 300 άτομα σε ημερήσια βάση.

• Υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη νοσηλεία των ασθενών και για την
εφημερία των εργαζομένων;

• Λοιπόν, αυτό το νοσοκομείο είναι ένα πολύ παλιό νοσοκομείο. Έχω την τιμή να το
διοικώ πεντέμισι περίπου χρόνια και θα ήθελα να σας πω ότι ΔΕΝ έχει τις σύγχρονες
εγκαταστάσεις για να μπορεί να νοσηλεύει ασθενείς. Έχει τις πλέον σύγχρονες
εγκαταστάσεις για εργαστηριακή φροντίδα και χειρουργικές επεμβάσεις στη νέα
υπερσύγχρονη πτέρυγα 7000 τμ που λειτουργεί τα τελευταία 5 χρόνια αλλά υπάρχουν
άλλα 7000 τμ παλιών εγκαταστάσεων, όπου οι συνθήκες λειτουργίας και οργάνωσης
απέχουν πολύ από τα Ευρωπαϊκά επίπεδα. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν είμαι
ευχαριστημένος με τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών. Τώρα αναφορικά με τις
συνθήκες διαμονής των εργαζομένων εκεί δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα λόγω της
δυνατότητας της νέας πτέρυγας.

• Από την απολογιστική έκθεση του 2006 ενημερωθήκαμε για την ύπαρξη 220
κενών θέσεων προσωπικού του νοσοκομείου. Σήμερα πόσες από αυτές έχουν
καλυφθεί;

• Από το 2006 σε ετήσια βάση πάντα δίνονται απολογιστικά στοιχεία. Τα 220 κενά δεν
σχετίζονται μόνο με τη λειτουργία του νοσοκομείου. Αυτό το νοσοκομείο έχει στην
αρμοδιότητά του και τρία κέντρα υγείας στη Σιάτιστα, στο Τσοτύλι και στα Σέρβια.
Αυτά τα κενά οφείλονται :α)στη συνταξιοδότηση των εργαζομένων, β) στην
παραίτηση συνήθως γιατρών από το σύστημα που ζητούν εργασία σε κάποιο άλλο
αστικό κέντρο καιγ)στη μη πλήρωση θέσεων μονίμως στις τρεις υπηρεσίες του
νοσοκομείου διοικητική, νοσηλευτική και ιατρική. Κατά μέσο όρο θα λέγαμε ότι αυτός
ο αριθμός παραμένει σταθερός, χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις από έτος σε έτος.

• Είναι γνωστό από το Σεπτέμβριο ότι έχει πάψει η λειτουργία του παιδιατρικού
τμήματος με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να καταφεύγουν στο νοσοκομείο της
Πτολεμαΐδας ή της Βέροιας. Με δεδομένο το γεγονός της έξαρσης της γρίπης,
πριν από ένα δίμηνο περίπου, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για να
αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα;

• Αναφορικά με την έξαρση της γρίπης δεν είχαμε κανένα πρόβλημα γιατί το
νοσοκομείο μας δε νοσηλεύει περιστατικά της νέας γρίπης, είμαστε νοσοκομείο το
οποίο στόχο έχει να κάνει διάγνωση εν αρχή. Το πρόβλημα της παιδιατρικής κλινικής
πράγματι είναι ένα πρόβλημα το όποιο ταλανίζει το νοσοκομείο εδώ και πάρα πολλά
χρόνια. Ενώ το νοσοκομείο προκηρύσσει επανειλημμένα θέσεις παιδιατρικού
προσωπικού δεν υπάρχει ενδιαφέρον από γιατρούς να στελεχώσουν τις αντίστοιχες
θέσεις. Δηλαδή σήμερα που μιλάμε υπάρχουν τρεις θέσεις οι οποίες βρίσκονται σε
προκήρυξη και κανένας γιατρός δεν θέλει να στελεχώσει την παιδιατρική κλινική του
νοσοκομείου. Παρόλα αυτά ο Νομός Κοζάνης στο σύνολο του έχει τουλάχιστον 30
ιδιώτες παιδιάτρους. Κανένας όμως δε θέλει να στελεχώσει το εθνικό σύστημα υγείας,
θεωρώντας ότι οι απολαβές είναι μικρές ή θεωρώντας ότι αν ιδιωτεύει και
συνεργάζεται με μια μαιευτική κλινική θα έχει περισσότερα έσοδα. Και αυτή είναι η
πραγματικότητα.. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι λόγω της έλλειψης παιδιάτρων δε
λειτουργεί και το μαιευτικό τμήμα της γυναικομαιευτικής κλινικής γιατί, όπως
γνωρίζετε, ο παιδίατρος παρίσταται στον τοκετό και παρακολουθεί το νεογνό τις
πρώτες ώρες της ζωής του. Βέβαια η δική μου θέση, και η θέση πολλών, είναι, ότι
δεν είναι απαραίτητο σε μια απόσταση είκοσι χιλιομέτρων(Κοζάνη-ΠτολεμαΪδα) να
υπάρχουν πολλαπλές ομοειδείς κλινικές. Το πρόβλημα του Εθνικού Συστήματος
Υγείας είναι ότι δομήθηκε άναρχα και γι’ αυτό υπολειτουργούν τα τμήματα. Σε λίγο
καιρό θα υπολειτουργήσουν και άλλα τμήματα, δεν είναι μόνο αυτό.

• Τι άλλο μπορεί να κάνει το νοσοκομείο για να καλυφθούν;
• Να σας πω το εξής. Το πρόβλημα με το εθνικό σύστημα υγείας έτσι όπως δομήθηκε

επί αειμνήστου Γεννηματά που ήτανο εμπνευστής του, θέλει τους γιατρούς του

Εθνικού Συστήματος Υγείας κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Έγινε μια
προσπάθεια το 90/93 αυτό να αλλάξει και να εφαρμοσθεί ό,τι ισχύει στην Αγγλία,
στη Γαλλία και στη Γερμανία. Δηλαδή εκεί υπάρχει η δυνατότητα κάποιος γιατρός να
είναι ιδιώτης αλλά να συνεργάζεται με το νοσοκομείο συγκεκριμένες ώρες, και να
χρησιμοποιεί συγκεκριμένες κλίνες. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η άμεση εξάρτηση ενός
γιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αυτή λοιπόν η ελαστική σχέση εν
ονόματι της λεγόμενης κρατικής παροχής φροντίδας υγείας και δημόσιου συστήματος
υγείας δεν υφίσταται, με αποτέλεσμα το ΕΣΥ να απαξιώνεται και να αντιμετωπίζει
λειτουργικά προβλήματα. 

• Δηλαδή μια γυναίκα που θέλει να γεννήσει εδώ δεν υπάρχει η δυνατότητα να
φέρει δικό της γιατρό στο νοσοκομείο;

• Όχι γιατί υπάρχει αστική ευθύνη. Δεν υπάρχει πλαίσιο συνέργειας ιδιωτικού φορέα
με το νοσοκομείο. Κάτι που είναι το πλέον απλό και ταλαιπωρούμαστε όλοι. 

• Γιατί ενώ υπάρχουν τα κατάλληλα μηχανήματα και ο απαραίτητος εξοπλισμός,
όπως για παράδειγμα ο αξονικός τομογράφος και το μηχάνημα μαστογραφίας,
παρόμοιες εξετάσεις γίνονται σε εξωτερικούς συνεργάτες επιβαρύνοντας
επιπλέον το ΕΣΥ ;

• Πολύ εύστοχη ερώτηση. Κάποιοι πριν από 7 χρόνια αγόρασαν εξοπλισμό χωρίς
πρώτα να αλλάξουν το οργανόγραμμα. Καταρχήν, λοιπόν, εγκαταστήσαμε αξονικό, και
μαστογράφο χωρίς να έχουμε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Η ουσία όμως δεν
είναι τα μηχανήματα, αλλά η γνώση αυτού που θα τα λειτουργήσει. Οποιαδήποτε
προσπάθεια και ενέργεια γίνονται στο δημόσιο τομέα πρέπει να βασίζονται στο
ανθρώπινο δυναμικό. Ήδη αυτό έγινε και οι τρεις θέσεις ειδικών έγιναν έξι. Σήμερα
υπηρετούν τέσσερις γιατροί. Το τελευταίο διάστημα προσλάβαμε επτά τεχνολόγους
επιπλέον από τους οποίους δυστυχώς δουλεύουν οι δυο, γιατί οι πέντε είτε είναι σε
άδεια ανατροφής τέκνων είτε παίρνουν άδειες, κατά κύριο λόγο, ανατροφής. Γι’αυτό
δε λειτουργεί ο μαστογράφος. Οι τεχνολόγοι, είναι μια ειδικότητα, θα πρέπει να
ξέρετε και εσείς γιατί ίσως να σας ενδιαφέρει, όπου παρατηρείται μεγάλη έλλειψη.
Κάποιος που τελειώνει σήμερα ΤΕΙ ραδιολογίας, ακτινολογίας την επόμενη μέρα έχει
δουλειά είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

• Υπάρχει αξιολόγηση του έργου του νοσοκομείου από κάποιο φορέα;
• Όχι. Δεν υπάρχει αξιολόγηση.

• Έχουν γίνει προτάσεις για να υπάρξει αξιολόγηση;
• Κοιτάξτε. Επιστημονικά υπάρχουν τρόποι να αξιολογήσεις το παραγόμενο έργο, είτε

είναι ιατρικό, είτε είναι νοσηλεία, είτε είναι οικονομικό. Αυτοί οι δείχτες υπάρχουν.
Εμείς δεν θα τους επινοήσουμε τώρα. Για πρώτη φορά σε όλη τη βόρεια Ελλάδα
εφαρμόζεται πιστοποιητικό βάσει φορέα του συστήματος στην αιμοδοσία. Σήμερα η
παραμικρή ενέργεια από τη δειγματοληψία μέχρι το τελικόαποτέλεσμα είναι
πιστοποιημένη δηλ. οποιαδήποτε διεργασία αξιολογείται. Μακάρι αυτό να μπορούσε
να γίνει για όλο το νοσοκομείο και όχι μόνο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

• Η διοίκηση ασκείται με βάση ιδιωτικοοικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια και με
ποια κριτήρια θα έπρεπε να ασκείται κατά την άποψή σας;

• Η διοίκηση ασκείται βάσει των οριζόμενων από τον νόμο. Ο νόμος προσδιορίζει τις
αρμοδιότητες της διοίκησης και τον τρόπο άσκησής τους. Από εκεί και μετά όταν
έχεις να αντιμετωπίσεις κοινωνικά θέματα είναι λογικό να παίζουν ρόλο και άλλοι
παράγοντες στις αποφάσεις τις οποίες παίρνεις, γιατί έχεις να δράσεις σε μια τοπική
κοινωνία με ιδιαιτερότητες, οπότε κάποια θέματα δεν αντιμετωπίζονται πάντα με το
πρωτόκολλο.

• Πιστεύουμε ότι για να λειτουργήσει ικανοποιητικά ένας δημόσιος οργανισμός η
μια υπηρεσία πρέπει όλοι, συμμετέχοντες και εξυπη-ρετούμενοι να έχουν υψηλό
επίπεδο κοινωνικής ευθύνης. Πώς θα βαθμολογούσατε σε αυτό το σημείο τόσο
τους συμμετέχοντες όσο και τους πολίτες που εξυπηρετούνται;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ» ΚΟΖΑΝΗΣ κ Π. Μπογιατζίδη
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• Λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης της παροχής φροντίδας υγείας στο χώρο
δραστηριοποιούνται άνθρωποι με κοινωνική ευαισθησία. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας
μεγάλος βαθμός κοινωνικής ευαισθησίας τόσο από τους εργαζομένους όσο και από
τους πολίτες που έρχονται να εξυπηρετηθούν.

• Μιλήσατε όμως για δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία.
• Ναι, ναι καταλαβαίνω. Θέτω το θέμα ότι η φύση, η παροχή υπηρεσιών έχει εκ των

πραγμάτων την έννοια της ανθρώπινης προσέγγισης. Δηλαδή κάποιος δε θα
μπορούσε να γίνει γιατρός, αν εκ των πραγμάτων δεν ήταν συμπονετικός άνθρωπος.
Λέω λοιπόν ότι το σύστημα υγείας θα μπορούσε να προσφέρει, να δομήσει τις
υπηρεσίες του με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει αυτή η λεγόμενη
δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία και το περίσσευμα που χαρακτηρίζει και τους Έλληνες
γιατρούς και τους Έλληνες νοσηλευτές να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Τώρα αν με
ρωτήσετε πόσο είμαι ικανοποιημένος; Σίγουρα δεν θα ήθελα να κοιτούν την ώρα.
Ούτε να παίρνουν τις άδειες τη μια μετά την άλλη. Υπάρχουν, ωστόσο, γιατροί που
είναι μόνοι τους και σώζουν ανθρώπινες ζωές. Δε θα μπορούσα στην προηγούμενη
μου παρατήρηση να ενσωματώσω και αυτούς. 

• Πιστεύετε ότι η θέση του προέδρου ενός δημόσιου οργανισμού όπως είναι το
συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι καλό να είναι εξαρτώμενη από την κάθε
κυβέρνηση;

• Έχουμε έλλειμμα οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης. Η διοίκηση ενός νοσοκομείου
(που κανονικά δε θα έπρεπε, αλλά έτσι είναι) εξαρτάται από την κάθε κυβέρνηση! Αν

είχαμε τις δομές στη δημόσια διοίκηση που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την
αυτοτέλεια της λειτουργίας των υπηρεσιών, τότε δε θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
Βέβαια η λειτουργία ενός νοσοκομείου δεν εξαρτάται μόνο από το διοικητή. Υπάρχει
έλλειψη μεγάλη ειδικευμένων διοικητικών στελεχών. 

• Η δική μας πρόταση είναι να υπάρξει πίεση για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα
για να έχουμε εμείς καλύτερες υπηρεσίες. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε;

• Το πρώτο που θα μπορούσατε να κάνετε σαν ομάδα δράσης είναι να τονίσετε το
πρόβλημα, που διαπιστώνετε. Εγώ θα έστελναμια επιστολή στον Πρωθυπουργό.
Δεύτερο είναι αυτή την επιστολή να την κοινοποιήσετε σε όλους τους εμπλεκόμενους
πολιτικής υφής. Στους βουλευτές οι οποίοι πρέπει να γίνουν κοινωνοί των
προβληματισμών σας και στην Υπουργό Υγείας. Τρίτον η συζήτηση θα μπορούσε να
γίνει σε ένα ανοιχτό πλαίσιο, δηλαδή παρουσία κάποιων μέσων, για να γίνει
προβολή του προβληματισμού, και κάποιοι εκ των πραγμάτων να πάρουν θέσεις.
Έχετε μπει στο site του Νοσοκομείου στο mamatsio.gr; Υπάρχουν οι επιστολές, τι έχει
κάνει η διοίκηση, όλα αναλυτικά.

• Ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε και τις απαντήσεις που μας δώσατε.
• Και εγώ σας ευχαριστώ !

Άκης Ρεπανάς (Απομαγνητοφώνηση), Αναστασία Παπαδοπούλου-Βαϊτσοπούλου,
Αλεξία Τιάλιου,  Εύη Σαλτσίδου, Ιωάννα Κουτσογεωργοπούλου,

ΣτυλλιάναΧατζηφώτη, Αθανασία Σβώλη, Χάρης Χαρισίου,Κυβέλη Χατζηευστρατίου  

ΠΟΥΛΑΩ ΨΥΧΕΣ
Πουλάω ψυχές μία προς μία,
τρέξε τώρα να προλάβεις,
όλες σε τιμή ευκαιρίας.

Απ’ την βιτρίνα θα τις δεις,
στο κέντρο όμορφες, απεχθείς, χαρούμενες, θλιμμένες 

και στις γωνιές θα’ναι περίεργες, αφανείς και ντροπαλές.

Μα πρόσεχε!
Πρόσεχε μην μπεις στο μαγαζί 

αν δεν θέλεις το μυαλό σου να δουλέψεις.
Οι πιο πολλοί σκιάζονται μέσα στο μαγαζί μου,
ξέρεις καμιά φορά πονάει η ίδια η ψυχή μου.

Σκόνες και λήθη πρώτα θα δεις 
και μερικά σκόρπια απομεινάρια μιας ψυχής.

Εδώ και τώρα όμως εγώ σε προκαλώ,
όσο και αν φοβηθείς, όσο και αν πονέσεις,

πιο μέσα σε μένα να έρθεις.

Ένα βήμα, δυο τρεκλίσματα, τέσσερις πατημασιές...
Συγχαρητήρια!

Εδώ που έφτασες, δεν έχει άλλος κανείς.

Δοκίμασε ό,τι θες! Τι προτιμάς ;
Να φαίνεσαι χαρούμενος ή να είσαι ;

Να είσαι αστείος ή έξυπνος ;
Ή θέλεις να σ’αγαπάνε 

Έχω ψυχή που τη λατρεύουν χωρίς κόπο !

Ω! Ωραία επιλογή! Αρμονική μελαγχολία.
Σε βλέπω τολμηρό,

μα πόσο η καρδιά σου βαστάει τούτη εδώ..

Πόνος αβάσταχτος, κρυμμένος βαθιά,
μοναξιά διαρκής και απεριόριστη στα πεντακόσια άτομα.

Καλή ψυχή, που την χαλάει η κακία.

Καθημερινά, εγγυημένα θα ματώνεις και θα κλαις,
νόημα θα ψάχνεις χωρίς επιτυχία.

Θα αγαπάς, θα σ’αγαπούν χωρίς πολήευτυχία.
Φίλο κανείς δεν θα σε πει,

πολλοί όμως θα στάξουν δάκρυα πάνω σου.

Τί; Δεν τη θές;Εντάξει...δεν πειράζει.
Είναι συνηθισμένο προϊόν,  κατάλαβα.

Δεν πειράζει, θα την κρατήσω για μένα.
Μου πάει πολύ ξέρεις

Διάλεξες βλέπω τελικά.
Φαίνεται πραγματικά ωραίο.

Πνευματώδης, φιλική, θα την νόμιζες τρελή,
ύπουλη όμως και πονηρή.

Φίλους ένα και δυο μονάχα;
Ουρά με στρας πασπαλισμένη.

Εξαίρετη αγορά πραγματικά,
εικοσιτεσσάρων καρατίων κακία.

Δεν θα αγαπάς, δε θα πονάς.
Κοστίζει βέβαια λίγο να μην σκέφτεσαι.

Να την κάνω δώρο ;Για το παιδί ; 
Εντάξει, εντάξει ο φιόγκος θα έσπαγε λίγο την μαυρίλα...

Ελπίζω να την χαρείς, πριν σταματήσεις να χαίρεσαι.
Εγγύηση δεν έχω να σου δώσω.

Καλή σου μέρα.
Α κύριε! Την απόδειξή  σου!

Ιωάννα Κουτσογεωργοπούλου Β5 

Αγαπημένα πρόσωπα,

παραμελημένοι άνθρωποι;
Παππούδες και γιαγιάδες. Πρόσωπα αγαπημένα,

που, εφόσον είναι ακόμα εν ζωή –αλλά ίσως και
μετά από αυτή, στέκονται δίπλα μας, μας
προσέχουν και μας αγαπάνε δυο φορές· “Του
παιδιού μου το παιδί, είναι δυο φορές παιδί”, λέει
μια λαϊκή παροιμία η οποία όμως δεν παύει να
είναι αλήθεια. Κι όμως, εμείς πολλές φορές, ίσως
λόγω της πιεσμένης και αγχώδους καθημερινότητάς
μας, ίσως του λεγόμενου χάσματος των γενεών,
αδιαφορούμε για αυτούς και για την ύπαρξή τους
και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά.

Οι οίκοι ευγηρίας έχουνε πλέον γεμίσει και
είμαστε όλο και πιο συχνά μάρτυρες ανθρώπων που
είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω ασθένειας δεν
μπορούν να βγουν έξω, ακόμα και για να κάνουν
τις πιο αναγκαίες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα
να κλείνουν τη ζωή τους μέσα σε τέσσερις τοίχους.
Κλεισμένοι και παραμελημένοι, η μόνη χαρά για
αυτούς είμαστε εμείς, τα εγγόνια τους, και για
αρκετούς από αυτούς οι μνήμες του παρελθόντος
είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουν μετά από την
περιορισμένη σύνταξή τους. 

Προσκολλημένοι στο παρόν, ποτέ δεν

αναλογιστήκαμε το παρελθόν αυτών των
ανθρώπων, παρόλο που μια μεγάλη μερίδα από
αυτούς έχει ζήσει την Μικρασιατική Καταστροφή,
την Κατοχή, τον Εμφύλιο Πόλεμο, την Χούντα και
την κατάληψη της Κύπρου, κάποια δηλαδή από τα
πιο σημαντικά γεγονότα της νεότερης Ελληνικής
Ιστορίας. Οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας
έχουν περάσει και επιβιώσει μέσα από όλον αυτό
τον όλεθρο φυλάσσοντας όλες τις μνήμες τους και,
αν και μας δίνεται η ευκαιρία να μάθουμε από
αυτούς και να γνωρίσουμε την δικιά τους ζωή, τα
δικά τους όνειρα και τα δικά τους κατορθώματα,
που κατ’επέκταση μας οδήγησαν στο τώρα, εμείς
αντίθετα τους γυρνάμε την πλάτη και αδιαφορούμε
για τα βιώματά τους. Μερικοί από τους παππούδες
σας, και τους προπαππούδες σας, υπήρξανε
Μακεδονομάχοι, μαχητές στη Βόρεια Ήπειρο και
αντάρτες κομμουνιστές. Τώρα, ξεχασμένοι από το
πέρασμα των χρόνων προσπαθούν να περάσουν σε
εμάς αυτά τα πράγματα ώστε να μπορέσουμε και
εμείς να βαδίσουμε με περισσότερα εφόδια και ίσως
με μεγαλύτερη γνώση στο αύριο, διαλέγοντας αυτά
που νομίζουμε σωστά. Να μάθουμε το παρελθόν,
για να σχεδιάσουμε το μέλλον χωρίς να κάνουμε τα
ίδια λάθη που εκείνοι κάνανε. 

Κατά κάποιο τρόπο, υπερβάλλοντας ίσως και
λίγο, μπορούμε να μιλήσουμε για ρατσιστική
συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους που
διανύουν την λεγόμενη 3η ηλικία. Γενικότερα,

θεωρούνται άνθρωποι συντηρητικοί, παλιομοδίτες,
αγράμματοι και ασύμβατοι με τα νέα δεδομένα.
Γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο παραμερίζονται
ιδιαίτερα από την νεολαία. Μολονότι τους
αποκαλούμε γκρινιάρηδες και ιδιότροπους καθώς
περνάνε τα χρόνια, η αλήθεια είναι πως απλώς
προσπαθούν να μείνουν οι ίδιοι και να μην
αλλάξουν εξαιτίας κάποιων “διαταγών” των
γιατρών και κάποιων παρακλήσεων του περίγυρού
τους να “κάτσουν στα αυγά τους”. Απλούστατα, δεν
θέλουν να κάτσουν στα αυγά τους, γιατί βεβαίως
δεν είναι ακόμα ανενεργοί ως άτομα παρόλες τις
δυσκολίες τους.

Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να γίνει από την
πλευρά μας είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε
ανεκτικοί, υπομονετικοί και γεμάτοι κατανόηση
απέναντί τους. Όταν αγαπάς κάποιον, τον δέχεσαι
όπως είναι και υπομένεις τις όποιες ιδιοτροπίες
τους, τον κατανοείς. Αντί να τους γυρνάμε την
πλάτη και να δυσανασχετούμε με τα παράλογα
αιτήματά τους, υποχρέωση και καθήκον μας είναι
να τους απλώνουμε τα χέρια και να τους ακούμε
γι’αυτά που έχουν και θέλουν να μας προσφέρουν
με μόνο αντάλλαγμα την αγάπη μας και την
προσοχή μας. Και καλύτερα να το κάνουμε αυτό από
τώρα, παρά να μετανιώνουμε αργότερα, αφού
μόνον όταν χάσεις κάτι καταλαβαίνεις τί αξία είχε.

Λούκα Αγνή, Β3
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1o Λύκειο Κοζάνης:
Η μεγαλύτερη δύναμη Επιτραπέζιας

Αντισφαίρισης στους Σχολικούς Αγώνες

Το σχολείο μας εδώ και 6 τουλάχιστον χρόνια κατέχει την καλύτερη θέση
σε επίπεδο νομού στους σχολικούς αγώνες Επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η επιλογή των μαθητών που θα εκπρο-
σωπούσαν το σχολείο στους Νομαρχιακούς αγώνες επιτραπέζιας αντισφαίρι-
σης άρχισε το Νοέμβριο με συμμετοχή 60 περίπου μαθητών-τριών.

Μετά από 2 περίπου μήνες και «σκληρές κόντρες» την πρόκριση πήραν οι
μαθητές της Γ! Λυκείου: Μαδίκας Πασχάλης και Τάτσινας Θεόδωρος στο ατομι-
κό. Οι μαθητές αυτοί και τα προηγούμενα χρόνια ήταν πρωταθλητές στο σχο-
λείο μας και εκπροσώπησαν το Νομό σε Πανελλήνιους Αγώνες κατακτώντας τις
πρώτες θέσεις σε επίπεδο νομού. Φέτος επειδή θα διεξαχθεί και παγκόσμιο
πρωτάθλημα επίλεκτων κάθε σχολείο είχε τη δυνατότητα να κατεβάσει μια ομά-
δα 4 μαθητών για να αγωνιστεί στο αγώνισμα του ομαδικού (το αγώνισμα αυ-
τό αποτελείται από ατομικούς αγώνες και ένα διπλό όπου μετράμε τις νίκες κά-
θε ομάδας και νικήτρια αναδεικνύεται αυτή που θα κάνει πρώτη 3 νίκες).

Στις μαθήτριες το σχολείο μας εκπροσώπησε η Μουρατίδου Μαρία της Γ!
Λυκείου, επίσης πρωταθλήτρια σχολείου και με συμμετοχή στους πανελλήνι-
ους σχολικούς αγώνες Ε.Α. τα προηγούμενα δύο χρόνια (Καρδίτσα 2009-Κα-
βάλα 2008).

Την πρόκριση για το Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα, που φέτος έγινε
στην πανέμορφη πόλη των Ιωαννίνων πήρε το ομαδικό του σχολείου μας κα-
τακτώντας πολύ εύκολα την πρώτη θέση σε επίπεδο νομού, η ομάδα του 2ου
λυκείου Κοζάνης και η Μουρατίδου Μαρία κατακτώντας τη δεύτερη θέση στις
γυναίκες.

Το πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης πραγμα-
τοποιήθηκε από τις 9-11 Φεβρουαρίου στα Ιωάννινα. Εκεί η ομάδα του σχολείου
μας αποτελούμενη από τους: Νατσιό Γιάννη, Διδασκάλου Λάζαρο, Χαϊντούτη
Βάϊο, Δινόπουλο Γιάννη στον πρώτο αγώνα νίκησε με 4-1 το 3ο ΕΠΑΛ Πειραιά,
μια πολύ αξιόλογη ομάδα με προπονήτρια τη για πολλά χρόνια μέλος της εθνι-
κής ομάδας Ε.Α. κ Σπανού Αικατερίνη, και έχασε από το Λύκειο Πεύκης με 4-
0 το οποίο κατέκτησε πολύ εύκολα την πρώτη θέση στους αγώνες και θα εκ-
προσωπήσει τη χώρα μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε.Α. που φέτος θα διε-
ξαχθεί στην Τσεχία.

Στο ατομικό η Μουρατίδου Μαρία μετά από μια όχι ευνοϊκή κλήρωση αντι-
μετώπισε την από χρόνια αθλήτρια της Ε.Α. και μαθήτρια του Λυκείου Μυτι-
λήνης χάνωντας με 3-1 σετ μετά από έναν πολύ καλό αγώνα.

Η ομάδα του 2ου Λυκείου νίκησε στον πρώτη αγώνα το Λύκειο Μυτιλήνης
με 4-3 και έχασε από το Λύκειο Χανίων με 4-1. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι μα-
θητές του 2ου λυκείου Κοζάνης ήταν όλοι αθλητές του ποδοσφαίρου που απλά
έπαιζαν «πίνκ-πόνκ» για αναψυχή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΧΓΑΙΡΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥΣ!

Σάββας Χριστοδούλου- Καθηγητής Φυσικής Αγωγής 

Η πορεία της ομάδας Καλαθοσφαίρισης 
του 1ου ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

Μετά την κατάκτηση του κυπέλλου στο Νομό Κοζάνης στο σχολικό πρω-
τάθλημα Καλαθοσφαίρισης Λυκείων, αξιοσημείωτη είναι η πορεία της ομάδας
μας στη Β’ Φάση του πρωταθλήματος.

Νικώντας το 2ο ΓΕΛ Γρεβενών με σκορ 77-39, το 2ο ΓΕΛ Σερρών 65-56 και
το 2ο ΓΕΛ Καστοριάς 76 -52 έφτασε στο τέλος να παίξει με το Αριστοτέλειο
Κολλέγιο Θεσσαλονίκης και να χάσει τον τίτλο “Πρωταθλήτρια Μακεδονίας”
αλλά και την πρόκρισή της στην τελική φάση, τους Πανελλήνιους Αγώνες. 

Ο τελευταίος αγώνας ήταν ένας από τους πιο δύσκολους αφού οι μαθητές
μας γνώριζαν ότι θα αντιμετωπίσουν αντιπάλους υψηλού επιπέδου. Παρόλα
αυτά δεν πτοήθηκαν και μπήκαν στον αγώνα με πολύ καλή ψυχολογία. Στην πο-
ρεία συνέβη ένα ατυχές γεγονός. Ο παίχτης της ομάδας μας Σαββίδης Παύλος
τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να σταματήσει έναν παίχτη της αντίπαλης
ομάδας. Το γεγονός μας σόκαρε όλους και μας στενοχώρησε πολύ. Ευτυχώς για
τον μαθητή μας η ιστορία τελείωσε με μερικά ράμματα στο φρύδι και μια βδο-
μάδα αποχή από τα μαθήματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται μιας και ο μαθητής φοι-
τά φέτος στην 3η Λυκείου. Ασχέτως αυτού του δυσάρεστου γεγονότος οι συμ-
παίκτες του πάλεψαν μέχρι το τέλος και κράτησαν τη διαφορά σε ένα αξιοπρε-
πές επίπεδο (71-48). Ήταν πραγματικά ένας αγώνας άνισος αφού με τα κολ-
λέγια συμμετέχουν παίκτες –αθλητές που ασχολούνται με τον αθλητισμό επαγ-
γελματικά ( φοιτούν στα κολλέγια με υποτροφίες, γίνονται οι απαραίτητες με-
ταγραφές για να μαζευτούν όλοι οι καλοί παίχτες σε ένα ιδιωτικό, έχουν οι-
κονομικές απολαβές και άλλα μπόνους κλπ.)

Το θέμα αυτό προβληματίζει τους υπεύθυνους του Γραφείου Φ. Αγωγής. Γι’
αυτό σκέφτονται να προβούν σε ενέργειες και να κάνουν προτάσεις, έτσι ώστε
τα Κολλέγια Θεσσαλονίκης και Αττικής να κατεβαίνουν κατευθείαν στους Πα-
νελλήνιους Αγώνες χωρίς να είναι εμπόδιο στις επαρχιακές ομάδες για τον τε-
λικό. Πιστεύω πως δεν είναι μόνο η πρωτιά στους Πανελλήνιους αγώνες. Οι
συγκεκριμένοι αγώνες αποτελούν μια ξεχωριστή εμπειρία και είναι άδικο κά-
ποιες επαρχιακές ομάδες αντάξιες αυτών της πρωτεύουσας και της συμπρω-
τεύουσας λόγω ομίλου ή κλήρωσης να αποκλείονται συστηματικά.

Σαν συνοδός αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους
μαθητές- αθλητές αυτής της ομάδας για την υπέροχη συνεργασία. Το ήρεμο
κλίμα που υπήρχε σε κάθε αγώνα είναι απόρροια του ήθους που χαρακτηρίζει
αυτά τα παιδιά αν και προέρχονται από αντίπαλες, διασυλλογικές ομάδες. 

Τέλος θέλω να συγχαρώ και όλους τους μαθητές του σχολείου μας που πα-
ρόλο το βάρος του σχολικού προγράμματος συνεχίζουν να αθλούνται και να εκ-
προσωπούν επάξια το 1ο ΓΕΛ Κοζάνης τόσο στα πρωταθλήματα των ομαδικών
αθλημάτων όσο και στα ατομικά αθλήματα.

Κυριαζή Κυριακή - Καθ. Φ.Αγωγής 1ου ΓΕΛ Κοζάνης  

Αθλητικό

Πανόραμα

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Αγαπητοί γονείς και μαθητές,
Μέσα από αυτή τη στήλη θα επικοινωνούμε μαζί σας. Σας γνωρίζουμε, λοι-

πόν, τη δράση μας από το 2008 έως και σήμερα:
Χρηματοδοτήσαμε διάφορα προγράμματα στα οποία συμμετείχαν μαθητές της

Α’ Λυκείου(Αγώνες Ρητορικής Τέχνης), της Β’ Λυκείου (Περιβαλλοντική Εκπαί-
δευση), μαθητές όλων των τάξεων (Θεατρική Παράσταση).
• Ενισχύσαμε χρηματικά την εκδρομή της Γ’ Λυκείου.
• Αναθέσαμε σε ομάδα ψυχολόγων να μιλήσει στους μαθητές της Γ’ τάξης για

θέματα που τους απασχολούσαν ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
• Λόγω της γρίπης Η1Ν1,τον περασμένο Σεπτέμβριο,για την αντισηψία των χε-

ριών των μαθητών και των καθηγητών τοποθετήσαμε σε καίρια σημεία του
σχολείου ειδικές συσκευές απολύμανσης.

• Συνεργαστήκαμε με τη Διευθύντρια, τους καθηγητές και τους μαθητές κατά τη
διάρκεια της κατάληψης του σχολείου τον περασμένο Οκτώβριο και δώσαμε
λύσεις σ’ όσα αιτήματα των μαθητών ήταν εφικτό, έτσι ώστε να λήξει άμεσα.

• Αποφασίσαμε να χρηματοδοτούμε με ένα πάγιο ποσό την έκδοση της σχολι-
κής εφημερίδας αρχίζοντας από το ανά χείρας φύλλο.

• Θέλουμε να γνωρίζετε ότι είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστεί. Συνεργαζό-
μαστε με τη Διεύθυνση και τους καθηγητές του σχολείου για το καλό των μα-
θητών, των παιδιών μας!

Φιλικά Το Δ.Σ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ TAEKWONDO

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕ.Λ.

Κοζάνης εκφράζουν θερμά συγχαρητήρια στο μαθητή του σχολείου μας Γεώργιο
Τζέλλο για την κατάκτηση του Ασημένιου Μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Εφήβων TAEKWONDO στο Μεξικό και του εύχονται ακόμα μεγαλύτερες επι-
τυχίες στο μέλλον. Θερμά Συγχαρητήρια και στο μαθητή Θεόδωρο Χασιώτη για
την σκληρή προσπάθεια που κατέβαλε για πρόκριση στην Ολυμπιάδα Νέων. Τέ-
λος συγχαρητήρια στους προπονητές και τη διοίκηση της Μακεδονικής Δύναμης
για τις συνεχείς επιτυχίες που τιμούν το ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ.

Ο Πρόεδρος Π. Φραγκιάδης Το Δ.Σ.      
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ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Η ομάδα κολύμβησης του σχολείου μας κατάφερε να ανακηρυχτεί πρώτη νι-
κήτρια με διαφορά πολλών μεταλλίων από τα υπόλοιπα Λύκεια του νομού μας.
Μάλιστα, τέσσερις μαθητές πέρασαν στην επόμενη φάση που θα διεξαχθεί το
Σάββατο 13 Μαρτίου 2010 στο κλειστό Κολυμβητήριο ΕΑΚ Λάρισας. Συγκεκρι-
μένα, η Μπέμπη Στυλιανή, πρώτη νικήτρια στο αγώνισμα 100 μ. ύπτιο με χρό-
νο 1’12”66, η Μπέμπη Μαρία, πρώτη νικήτρια στα 400 μ. ελεύθερο με χρόνο
4’57”92, ο Ζορμπάς Ιωάννης, πρώτος νικητής στα 100 μ. ελεύθερο με χρόνο
58”32 και ο Συνδούκας Νικόλαος πρώτος νικητής επίσης στο αγώνισμα των
100 μ. ύπτιο με χρόνο 1’06”29. Στους αγώνες συμμετείχαν επίσης ακόμα 13 μα-
θητές και μαθήτριες του σχολείου μας. Αναλυτικά, στα 50 μ. ελεύθερο η Λιά-
να Ευαγγελία με επίδοση 34’29” και η Λεπίδα Χρυσάνθη με χρόνο 37’19, 2η και
3η νικήτρια αντίστοιχα, η Παπαδήμου Ελευθερία 2η νικήτρια στο αγώνισμα

των 100 μ. πρόσθιο με χρόνο 1’43”20, η Μιμίκου Μαρία, 1η νικήτρια στα 100
μ. ελεύθερο με επίδοση 1’20”95, ο Σπάτας Θωμάς 3ος νικητής στα 50 μ. ελεύ-
θερο με χρόνο 28”09, ο Ζορμπάς Ιωάννης, 1ος νικητής και ο Παναγιώτης Πα-
ναγιώτου, 3ος νικητής στα 100 μ. ελεύθερο, με χρόνο 58”32 και 1’10”84 αντί-
στοιχα. Επίσης, ο Γιαννακόπουλος Νικόλαος 2ος νικητής στα 100μ.ύπτιο με
1’15”60, ο Πουλκίδης Παναγιώτης 1ος στην κατάταξη στα 200 μ. πρόσθιο με
επίδοση 3’22”53 και τέλος ο Σπαχίδης Δημήτριος 1ος νικητής στα 200 μ. Μι-
κτή Ατομική με χρόνο 3’37”63. Συνολικά το σχολείο μας κατέκτησε 7 χρυσά, 3
ασημένια και 3 χάλκινα μετάλλια. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Σ’ΟΛΟΥΣ τους συμμετέχοντες
και ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στους μαθητές και τις μαθήτριες που προκρίθηκαν στην
επόμενη φάση.

Μαρία Μπέμπη

Taekwondo!

Στις 5-7 Φεβρουαρίου2010 πέντε μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Taekwondo, το οποίο διεξήχθη στην πόλη της

Χαλκίδας. Από αυτούς οι τέσσερις κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο. Ο Κλε-

άνθης Τζέλλος και ο Θοδωρής Χασιώτης πήραν χρυσά μετάλλια, ενώ ο Γιάν-

νης Κουιμτσίδης και ο Γιώργος Παπαδόπουλος πήραν χάλκινα, ο καθένας
στην κατηγορία τους. Ενώ συμμετείχε και η Θεοδωρίδου Έλλη. Οι χρυσοί Πα-

νελληνιονίκες εκπροσώπησαν τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Taekwondo και στους αγώνες πρόκρισης για την Ολυμπιάδα Νέων που έγιναν

στο Μεξικό. Εκεί ο Κλεάνθης Τζέλλος κατέκτησε τη 2η θέση Παγκοσμίως

και πήρε το ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.    

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ! ΜΑΣ ΚΑΝΑΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ!

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ «ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΝ ΚΑΛΟΝ»

Αθλητικό

Πανόραμα

Παράξενα των αθλημάτων
• Πριν καθιερωθεί η χρήση της σφυρίχτρας στους διαιτητές ποδοσφαίρου χρη-

σιμοποιούνταν ένα απλό μαντήλι. Πιο συγκεκριμένα όταν γινόταν κάποιο φά-

ουλ οι διαιτητές έριχναν στο έδαφος το μαντήλι και σταματούσε ο αγώνας.

• Επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι οι πιθανότητες καρδιακού εμφράγματος αυ-

ξάνονται σε μεγάλο βαθμό όταν παρακολουθεί κανείς τη διαδικασία εκτέλεσης

των πέναλτι στο ποδόσφαιρο.

• Το πραγματικό όνομα του Πελέ είναι Edson Arantes do Nascimento

• Το άθλημα στο οποίο παρατηρούνται οι περισσότεροι τραυματισμοί στις ηλι-

κίες 15-24 είναι το μπάσκετ.

• Στο τουρνουά τένις Wimbledon πραγματοποιούνται 650 αγώνες και χρησιμο-

ποιούνται πάνω από 42,000 μπάλες.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.  Δ.Ε.Η. Α.Ε.


