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Ευτυχισμένα χριστούγεννα. Ειρηνικό, ελπιδοφόρο και δημιουργικό το 2011

Δούναβης
ο δεύτερος 
μεγαλύτερος 
ποταμός της 
Ευρώπης
Κεντρικό θέμα της Έκθεσης αποτελεί 
ο σπουδαίος Αυστριακός χάρτης της 
συλλογής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
της Κοζάνης, που εκδόθηκε στη Βιέννη τη 
χρονιά της Γαλλικής Επανάστασης (1789), 
από στρατιωτικούς τοπογράφους.

σελίδα 8

Πόσο θα μπορούσε άραγε ένας άνθρωπος 
να αντέξει χωρίς να ακούσει μουσική; 
Πόσο ευτυχισμένος θα ένιωθε  αυτό το 
χρονικό διάστημα;

Η μαγεία της 
μουσικής

σελίδα 8

σελίδα 12

Η επένδυση θα έχει ανταποδοτικό 
χαρακτήρα για τους κατοίκους της 
Κοζάνης, αφού θα δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας αρχικά για την κατασκευή 
του και μάλιστα από μία φιλική για 
το περιβάλλον δραστηριότητα. Με 
τη χρήση της ηλιακής ενέργειας που σελίδα 9

Από το 2008 η ΛΕΔ διατηρεί το μοναδικό 
κλειστό σκοπευτήριο στη Δυτ. Μακεδονία 
και έχει σκοπευτική ομάδα, η οποίαέχει 
συμμετάσχει σε Πανελλήνιους Αγώνες. Στην  
ομάδα είναι ευπρόσδεκτος οποιοσδήποτε 
πολίτης ανεξαρτήτου ηλικίας. Επίσης  
σύντομα θα λειτουργήσει και τμήμα 
τοξοβολίας.

Λέσχη Ειδικών 
Δυνάμεων

σελίδα 9

28ος κλασικός μαραθώνιος Αθηνών
Ο Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών είναι ένας 
διεθνής ετήσιος αγώνας μαραθωνίου που 
συνήθως διεξάγεται στα τέλη Νοεμβρίου. 
Κάθε χρόνο μετέχουν πάνω από 5.000 
αθλητές, ενώ ο αριθμός τους αγγίζει τους 
8.000 αθλητές με τη συμμετοχή αθλητών 
στους αγώνες των 5 και των 10 χλμ. Η 
διαδρομή είναι βασισμένη πάνω στον 
μύθο του Φειδιππίδη, ο οποίος έτρεξε από 
την Μάχη του Μαραθώνα στην Αθήνα για 
να ανακοινώσει την νίκη των Αθηναίων 
εναντίον των Περσών. Διεξήχθη για 
πρώτη φορά το 1972 και διοργανώνεται 

από τον ΣΕΓΑΣ. Θεωρείται ως ένας από τους 
δυσκολότερους αγώνες Μαραθωνίου στον κόσμο, 
καθώς οι αθλητές καλούνται να διανύσουν 10 χλμ. 
ανηφόρας. Ο αγώνας ξεκινά από τον Μαραθώνα, 
περνάει από την Νέα Μάκρη και καταλήγει στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας. Οι Έλληνες 
αθλητές έχουν κερδίσει τους περισσότερους 
τίτλους στον μαραθώνιο αυτό, ωστόσο σήμερα, 
αθλητές από την Ανατολική Αφρική και την 
Ιαπωνία κυριαρχούν στους αγώνες. Από το 
1990, ο αγώνας αυτός είναι ο επίσημος αγώνας 
σύμφωνα με τον ΣΕΓΑΣ για τον πανελλήνιο τίτλο 
του μαραθωνίου.

Φωτοβολταϊκό πάρκο αξίας 1–1,5 δις ευρώ φιλοδοξεί να κατασκευάσει η ΔΕΗ
στην περιοχή της Κοζάνης.

αποτελεί καθαρή κι ανανεώσιμη πηγή 
ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού, 
μειώνονται οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, που προκαλούν το φαινόμενο 
του Θερμοκηπίου.

Ουκ αν loveοις παρά 
του μη έχοντος
Τεντωμένη χορδή από κιθάρα το μυαλό του. 
Στρουμπουλές νιφάδες χοροπηδάν άτακτα εδώ 
κι εκεί πασπαλίζοντας ολόκληρη την πόλη. Ήταν 
ανέκαθεν η αγαπημένη του εποχή. Όμως αυτή τη 
φορά κάτι δεν τον άφηνε να τη χαρεί. Κάθε χρόνο 
είχε μπροστά του μια στοίβα από δώρα και γλυκά, 
μια στοίβα από χαμόγελα και ξεγνοιασιά. Τώρα έχει 
μπροστά του μια στοίβα υποχρεώσεις.
Στριφογύρισε το κασκόλ γύρω απ’το λαιμό του 

εις διπλούν και βγήκε στο εγκαταλελειμμένο 
παρκάκι της γειτονιάς να τον χτυπήσει παγωμένος 
αέρας. Ήταν όταν ο Ρούντολφ όργωνε τον ουρανό 
με τ’άστρα, ώσπου η κόκκινη μυτούλα του 
αναβόσβησε, σημαίνοντας το STOP. Προσγειώθηκε 
με μεγάλη δυσκολία μπροστά του, γλιστρώντας σε 
μια μπανανόφλουδα. Ο Santa Claus περιμάζεψε το 
νέο πολλά υποσχόμενος: «Είμαι ο Santa!» είπε και 
του έκλεισε το μάτι.
Μετά από μερικά καλικαντζαρολεπτά.:
«Καλώς όλισες στο σπίτι μου νεαλέ! Εδώ όλα είναι 
ήλεμα, δε μπολεί να χτυπήσει το καλικαντζαλοχωλιό 
μου η κλίση. Ο κόσμος δεν έχει πλοβλήματα. Βλέπεις 

εμείς συμβιώνουμε αλμονικά με τα καλικαντζαλ…» 
ΜΠΑΜ! ΜΠΑΜ! ΜΠΑΜ! Μια και δύο,  κοιτάζει ο Santa 
έξω απ’το παλάθυλο (εεμ, με συγχωρείτε, παράθυρο 
ήθελα να πω) και τι να δει; Δεν ήταν παρά μόνο 
χαμογελαστά προσωπάκια μέσα σε σκουφάκια 
που έκαναν σκοποβολή στη Λέσχη του απέραντου 
υπερσύγχρονου πάρκου, ενός από τα δεκάδες της 
περιοχής.
«Μα καλά, δεν έχουν υποχρεώσεις;» ρώτησε 
γεμάτος απορία ο νέος. «Βεβαίως! Είναι μία εκ των 
δλαστηλιοτήτων που εντάσσονται στο πλόγλαμμα 
των παιδιών.» απάντησε ο Santa δείχνοντας το 
πρόγραμμά τους μέσω του web. Εκείνη τη στιγμή 
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ο χιόνι είχε σχεδόν καλύψει το 
μπαλκόνι του και εκείνος δεν έλεγε 
να φύγει από εκεί. Καθόταν με τις 
ώρες. Πάγωνε, βέβαια φορούσε 
και το μπουφάν του και ήταν 

εξοπλισμένος με κασκόλ, σκούφο και γάντια. Ήθελε 
να απολαύσει στο έπακρο το χιόνι, που είχε χρόνια 
να δει, και επιπλέον εκείνα τα Χριστούγεννα. 
Όπως διασκέδαζε κάθε Χριστούγεννα, γιατί τη 
λάτρευε εκείνη την περίοδο του χρόνου. Τα πάντα 
σε κάθε πόλη ήταν στολισμένα και έμοιαζαν όλα 
να γιορτάζουν. Σκέφτηκε την πόλη του, που 
θα είχε πάλι στολιστεί σε κάθε γωνιά της. Με 
χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια, Άγιους Βασίληδες 
και τη φάντη που κάθε χρόνο τοποθετούσαν 
στην κεντρική πλατεία της πόλης. Φέτος όμως, 
δεν θα ήταν εκεί για να τα απολαύσει όλα αυτά. 
Εκείνο που αγαπούσε πιο πολύ απ’ όλα δεν ήταν 
η στολισμένη πόλη αλλά οι αναμνήσεις που του 
δημιουργήθηκαν όσο ζούσε σε αυτή. Παράλληλα 
όμως και τα δώρα που κάθε Χριστούγεννα του 
έφερναν οι γονείς του.  Όταν ήταν μικρός όμως 
γιατί τώρα που μεγάλωσε του δίνουν απλώς 
χρήματα για να αγοράσει μόνος του ό,τι θέλει.
Δεν ήταν όμως το ίδιο για εκείνον.
- Φυσικά και δεν είναι το ίδιο, συλλογιζόταν. Δεν 
γινόταν να είναι. Εξάλλου, ήταν πια ενήλικας και 
δεν έμενε τώρα στην πόλη του. Είχε φύγει στη 
Θεσσαλονίκη για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο. 
Κι όμως ήταν ακόμα εκεί, κολλημένος στη μικρή κι 
επαρχιακή πόλη που μεγάλωσε. Φέτος όμως δεν 
θα περνούσε τα Χριστούγεννα εκεί. Θα ήταν στη 
Θεσσαλονίκη μακριά απ’ όλους. Γιατί δεν μπορούσε 
να γυρίσει πίσω. Σίγουρα ήθελε μα δεν μπορούσε 
διότι έπρεπε πια να επιζήσει και μόνος του. Ήθελε 
να πιστεύει πως αν έμενε μακριά από την πόλη 
του, θα το πετύχαινε. Εξάλλου θα μαζευόταν όλοι 
του οι φίλοι στο μεγάλο του διαμέρισμα και δεν θα 
ήταν και τόσο μόνος. Θα διοργάνωνε το ρεβεγιόν 
των Χριστουγέννων φέτος. Δεν χρειαζόταν να 
ανησυχεί για τίποτα γιατί όλα όσα είχε μαγειρέψει 
θα φαινόταν όμορφα πάνω στο γιορτινό τραπέζι. 
Είχε ξεχάσει πόσες ώρες ήταν στο ευρύχωρο 
μπαλκόνι του αγκαλιά με το φορητό υπολογιστή 
που αγόρασε για τις γιορτές, με τα λεφτά που 
έβγαλε από τη δουλειά και τα χρήματα που πήρε 
από τους γονείς του για τις γιορτές. Απολάμβανε 
το χιόνι που έπεφτε νιφάδα νιφάδα και σκεφτόταν 
πως ήθελε να μείνει για πάντα σ’ αυτή τη λευκή 

Ζήσης Πιτένης Β5 

Στιγμές κάποιων Χριστουγέννων

Να, είναι μια στάλα απ’ τη Σελήνη
Ξέφυγε απ’ τη Σελήνη και μούσκεψε
τ’ ουρανού το αστροφώτιστο στερέωμα
Κάποιοι είπανε πως κλάψανε οι αγγέλοι
Πως δεν άντεξαν μ’ αυτά που έβλεπαν να γίνονται 
στη Γη
Ο νους τους, τόσο αγνός, δεν τη χώραγε την τόση 
λύπη
Ξέσπασαν
δάκρυσαν για τους ανθρώπους

Κι έγινε ο ουρανός υγρός θόλος
βράχηκαν τ’ αστέρια
θόλωσαν κι έσβησαν
Κι ο Ήλιος ντράπηκε
έφυγε χάθηκε
Κι έγινε σκοτάδι στη Γη
μέρα και νύχτα
Μα οι άνθρωποι δε νοιάστηκαν
καμιά λύπη δεν ένιωσαν
Ποιος ο λόγος;
φως είχανε μπόλικο
Δε βλέπανε της ψυχής τους τις σκιές…

Μοναχά η Σελήνη
δε βάσταξε ν’ αφήσει τη Γη
φίλη πιστή στάθηκε πλάι
Μα ποιο το όφελος;
κανείς δεν την είδε έτσι στα σκοτάδια
και την είπανε αχάριστη
κι όλοι τη λησμονήσαν…

Κι απόμειναν τ’ ουρανού τ’ αγγελούδια
να θρηνούν, να λιώνουν
Μα ποιο το όφελος;
Οι άνθρωποι μόνοι ένιωθαν δυνατοί
Κανένας δεν τους είπε πως πέφτανε στο γκρεμό
Δε το ‘νιωσαν, ήτανε φαίνεται
βαθύς κι ατέλειωτος
Ίσως σα φτάσουνε στον πάτο
να καταλάβουν, να νιώσουν ενοχή
Μα τότε οι αγγέλοι τους δε θα ‘ναι πια εκεί…

Αγγέλων δάκρυα

02 03Αρθρογραφία Αρθρογραφία

απεραντοσύνη. Θα έφταναν οι φίλοι του σε καμιά 
ώρα κι αυτό θα του ήταν εμπόδιο. Έτσι αποφάσισε 
να βγει μια βόλτα στην πόλη πριν να έρθουν, για να 
περπατήσει και λίγο στο χιόνι. Πήγε στο δωμάτιο 
του και φόρεσε το παντελόνι και το κόκκινο 
πουκάμισο του κι αφού φόρεσε τα παπούτσια και 
το παλτό του άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος 
του. Ήταν συνηθισμένος από ώρα στο κρύο και 
δεν είχε τίποτε να φοβηθεί. Σκέφτηκε λοιπόν να 
σουλατσάρει στην μεγάλη πλατεία της πόλης, 
που ήταν δυο βήματα από το διαμέρισμα του. 
Ευτυχώς το χιόνι δεν είχε απλωθεί παντού κι έτσι 
μπόρεσε να φτάσει γρήγορα στην πλατεία. Το 
πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μείνει μπροστά 
από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, παρατηρώντας 
το και τη γιορτινή διακόσμηση γύρω του, που δεν 
θύμιζε καθόλου εκείνη της πόλης του. Το δέντρο 
ήταν σχεδόν το τριπλάσιο σε ύψος και όγκο 
και είχε πολύχρωμα λαμπιόνια. Σε αντίθεση με 
εκείνο της πόλης του που είχε μονόχρωμα μπλε 
και κανείς ποτέ δεν σκέφτηκε πως ίσως έπρεπε 
να τα αλλάξουν κάποτε. Έμεινε πολύ ώρα να το 
παρατηρεί και έπειτα συνέχισε τη βόλτα του. 
Δεν πήγε πολύ μακριά κι αποφάσισε να γυρίσει 
στο διαμέρισμα του γιατί πλησίαζε η ώρα που θα 
ερχόταν οι φίλοι του. Πήρε το δρόμο του γυρισμού 
και με γρήγορα βήματα έφτασε σύντομα στην 
πόρτα. 
Έψαξε το κλειδί στο παλτό του μα δεν το 
βρήκε. Τότε θυμήθηκε πως είχε αφήσει ένα 
αντικλείδι κάτω από το χαλάκι της εισόδου, 
για κάθε περίπτωση. Άνοιξε την πόρτα και 
κατευθύνθηκε στον καναπέ του, όπου και κάθισε. 
Κοίταξε το τραπέζι που είχε στρώσει με κόκκινο 
τραπεζομάντηλο, κατάλληλο για την περίσταση 
και άρχισε να αναπολεί το πλούσιο τραπέζι που 
έφτιαχνε κάθε χρόνο η μητέρα του και τα γλυκά 
και τα δώρα που έφερνε ο πατέρας του, ντυμένος 
Άγιος Βασίλης. Τις βόλτες στην Κοζάνη με τους 
φίλους του. Που ποτέ δεν θα ήταν πια ίδιες γιατί 
δεν ήταν αυτοί που είχαν αλλάξει, αλλά η πόλη.  
Ξάφνου, βγήκε από τη δύνη των αναμνήσεων 
του. Θυμήθηκε πως έπρεπε να βάλει στο ήδη 
όμορφο τραπέζι που είχε ετοιμάσει πιάτα, ποτήρια, 
τα καλούδια που είχε μαγειρέψει και τέλος το 
κόκκινο κρασί που αγόρασε για το ρεβεγιόν. Τον 
είχε βοηθήσει κι η μητέρα του από το τηλέφωνο 
για να τα καταφέρει αλλά και πάλι η προσπάθεια 
του ήταν αξιόλογη. Όταν πια τα είχε τοποθετήσει 

όλα στη σωστή θέση, πήγε και κάθισε πάλι στον 
καναπέ του. Αυτή τη φορά δεν σκεφτόταν τα 
περασμένα Χριστούγεννα, αλλά τα φετινά κι εκείνα 
που θα έρθουν. Έπρεπε να το είχε καταλάβει, 
ώρες τώρα πως οι αναμνήσεις στην πόλη του δεν 
επρόκειτο να σβηστούν από τη μνήμη του. Γι’ 
αυτό δεν είχε λόγο να φοβάται να δημιουργήσει 
καινούργιες, για τις οποίες υπήρχαν και οι 
κατάλληλες συνθήκες. 
   Ενώ τα συλλογιζόταν όλα αυτά, χτύπησε το 
κουδούνι της πόρτας και σηκώθηκε για να ανοίξει 
στους φίλους του. Έπιασε το χερούλι και με πλατύ 
χαμόγελο υποδέχθηκε όλους τους φίλους του, που 
είχαν συνεννοηθεί να έρθουν ταυτόχρονα. 
- Χρόνια Πολλά! Καλά Χριστούγεννα να έχουμε! 
Είπαν όλοι τους με μια φωνή.
- Καλά Χριστούγεννα, φώναξε με φωνή που θύμιζε 
εκείνη του Άγιου Βασίλη ο οικοδεσπότης. Κι αφού 
έδειξε σε όλους το δρόμο για την κουζίνα, έκλεισε 
την πόρτα και κάθισε στη μέση του τραπεζιού για 
να τους βλέπει όλους. Έβαλε σε καθέναν τους ένα 
ποτήρι κρασί και σήκωσε το δικό του ψηλά για να 
κάνει πρόποση.
- Στην υγεία μας παιδιά! Ό,τι επιθυμείτε!
- Στην υγεία σου! Να χαίρεσαι το όνομα σου 
Χρήστο και να τα εκατοστίσεις, να σε χαιρόμαστε! 
Κι εσύ ό,τι επιθυμείς! Απάντησε ένας από τους 
καλύτερους φίλους του. Τύχαινε την ημέρα των 
Χριστουγέννων, ο Χρήστος να είχε τα γενέθλια 
του και τη γιορτή του. Στη συνέχεια, περίμενε να 
του ευχηθούν και οι υπόλοιποι και σήκωσε πάλι το 
ποτήρι του.
- Σας ευχαριστώ όλους παιδιά. Νομίζω πως έχω ήδη 
ό,τι επιθυμώ… Άντε και καλή μας όρεξη, είπε και 
ήπιε μια μεγάλη γουλιά από το κόκκινο κρασί στο 
ποτήρι του… 

Τ

Δεκέμβριος 2010 - 1° Γενικό Λύκειο Κοζάνης Δεκέμβριος 2010 - 1° Γενικό Λύκειο Κοζάνης

Δεκέμβριος 2010 - 1° Γενικό Λύκειο Κοζάνης

Όμορφο απόγευμα,
βροχερό.
Βλέμμα που καίει,
χάνεται στην ενδιάμεση απόσταση.
Εκείνο το βράδυ, 
φάνηκαν  μεγάλα μυαλά,
σπουδαία μάτια,
σημαντικά χαμόγελα.
Πληρωμές του παρελθόντος 
που αποπληρώθηκαν.
Δυνατό το φάρμακο.
Ύμνος  προς τη ζωή, ύμνος  για τη ζωή.
Μαύρος τοίχος 
σπασμένα παράθυρα και κρύο.
Αίμα και θάνατος 
σταυροδρόμι με τον παράδεισο.
Ήτανε όνειρο,
χρυσό, με αστέρια.
Ήτανε αλήθεια 
και ήταν ζωγραφισμένα γύρω όλα.
Μεγάλες φωτιές
έλαμψαν  και αγκάλιασαν 
όλη την οικουμένη.
Ξαναγεννήθηκαν καρδιές χωρίς να αναστηθούνε.
Κρασί, πολύ κρασί
και θάνατος.
Ζάλη 
χαρούμενη ζάλη
και όλη η φύση 
μαζεμένη μες στη χούφτα τους.
Μέρος δικό τους
που λατρεύτηκε.
Ένας θησαυρός,
μέσα στην πιο βαθιά απομόνωση.
Ήταν γεμάτα, όμορφα.
Διάττοντας αστέρας 
που πλησίασε 
και χώθηκε στα κουμπώματα,
στις τσέπες τους.
Ανάληψη στους ουρανούς
για σώματα που ζουν ακόμη.
Κοινό αίσθημα 
με λησμονημένα λόγια
και νικητές –δίχως στεφάνια νικητές-.
Χαρούμενο σύμπαν.
Το κρασί
ξεχασμένο στο αίμα
δυσκολία στις κινήσεις.
Βήματα μεγάλα,
προς το άπειρο.
Έδειχναν τον πανικό.
Προχώρησαν με τάξη.
Πιό μόνοι, πιο μαζί
όσο ποτέ!

“Νυχτολούλουδα σε 
μαύρο φόντο”

Ελένη Χασιώτη Β7

λουλούδια μου…

Τρομοκρατία
εμφανίστηκε ένα mail στην οθόνη ειδοποιώντας τον 
Mr. Claus για την επιβολή φόρων από τις υπόλοιπες 
χώρες της Ένωσης σε όσους επισκέπτονται 
παράνομα μες στα μαύρα μεσάνυχτα τα σπίτια 
αθώων πολιτών και τους ‘χαρίζουν’ δώρα. Γιατί αν 
δεν το έκαναν αυτό, το τέλος του κόσμου θα ήταν 
πλέον τρομακτικά κοντά.
Έκτακτη ανακοίνωση βγάζει προς όλο το 
καλικαντζαροχωριό και αρπάζει φουριόζος GPS 
και iPhone καθώς και το νεαρό μας φίλο. «Desti-
nation?» ακούστηκε μια ηλεκτρονική φωνή κι ο 
Santa έσπευσε: «Sesame Street». Φτάνοντας στον 
προορισμό αναφώνησε «Open Sesame» κι ευθύς 
εμφανίστηκε μπροστά τους μια μυστική βιβλιοθήκη 
που είχε ‘κρυμμένους θησαυρούς’. Έσκυψε, ψιθύρισε 
στο νεαρό τρεις μαγικές λέξεις κι έγινε άφαντος.
Μέρες ολόκληρες έμεινε ο νεαρός κλεισμένος σ’αυτή 
τη μυστική βιβλιοθήκη ψάχνοντας με μανία. Ύστερα 
από λίγο καιρό, μια παρέα παιδιών βρήκε το αγόρι 
να κοιμάται εκεί έχοντας σφιχτά στην αγκαλιά του 
ένα χρυσό κλειδί. Το αγόρι ξύπνησε από τις φωνές 
και τις μελωδίες, άνοιξε τα μάτια του και αντίκρισε 
μια συμπαθητική παρεούλα, η οποία τραγουδούσε 
χαρωπά τα κάλαντα. Κοιτώντας γύρω του 
σαστισμένος συνειδητοποίησε πως δεν ήταν πλέον 
στο χωριό του Αϊ-Βασίλη, μα είχε αποκοιμηθεί στο 
παρκάκι. Ούτε κρατούσε στα χέρια του το Χρυσό 
Κλειδί, είχε όμως ήδη μάθει πολλά.
Για να μη μακρηγορώ και το μικρό σας αδερφάκι-
ξαδερφάκι-παιδάκι-εγγονάκι καταβροχθίσει 
όλα τα μελομακάρονα, ο νέος αποκόμισε πολλά, 
πάρα πολλά από αυτήν την εμπειρία κι ας ήταν 
απλώς ένα όνειρο, ίσως το πιο σημαντικό όνειρο 
της ζωής του. Δε μάθαμε ποτέ τις τρεις μαγικές 
λέξεις που του ψιθύρισε ο Αϊ-Βασίλης, αλλά φάνηκε 
πως είχε εναποθέσει τις ελπίδες του στο νέο. Είχε 
απογοητευτεί από τους μεγάλους. Πήρε λοιπόν το 
δρόμο για το σπίτι αποφασισμένος ν’αλλάξει τον 
κόσμο, έχοντας πάντα στο μυαλό του το Χρυσό 
Κλειδί!
Ψάξε κι εσύ μέσα σου το Χρυσό Κλειδί, το οποίο 
ίσως να έχει διαφορετική μορφή για κάθε άνθρωπο, 
σίγουρα όμως υπάρχει στον καθένα μας, γιατί 
οι χορδές της ανθρώπινης καρδιάς πάλλονται 
ακόμα. Αν σήμερα η εποχή και οι ανάγκες της και 
η διαφορετική νοοτροπία έκαναν τον άνθρωπο 
λιγότερο άνθρωπο, αυτό δεν σημαίνει πως η 
ανθρώπινη καρδιά λησμόνησε το σκοπό, το στόχο 
και την αποστολή της. 
Τα Χριστούγεννα είναι ημέρα αγάπης. Πάρε και 
δώσε αγάπη ανεξέλεγκτα! Κάνει καλό!

Ευτυχισμένα Χριστούγεννα!
Αναστασία Παπαδοπούλου - Βαϊτσοπούλου

Έχω ακούσει αυτήν τη λέξη τον τελευταίο μήνα 
εκατομμύρια φορές, προσπαθώ να την αναλύσω 
μέσα μου. Έχω τρομοκρατηθεί και εγώ πολλές 
φορές στη ζωή μου, όχι όμως για αυτά που λένε 
στις ειδήσεις.
Τρομοκρατούμαι όταν οι περισσότεροι φίλοι μου 
με πολλές ικανότητες και προσόντα δε βρίσκουν 
δουλειά, παθαίνουν κατάθλιψη και καταλήγουν 
στον ψυχίατρο.
Τρομοκρατούμαι κάθε φορά που θέλω να δηλώσω 
την αντίθεσή μου για κάτι. Μπορεί να φάω ξύλο, 

μπορεί καπνογόνα , μπορεί και χειρότερα.
Τρομοκρατούμαι πια και στις παρέες. Δε θέλω να 
λέω όσα πιστεύω γιατί δεν ξέρω αν ο διπλανός μου 
διαφωνεί και με καρφώνει με τις ιδέες μου.
Τρομοκρατούμαι,όταν σκέφτομαι πόσες 
ανθρώπινες ζωές χάνονται καθημερινά στα πεδία 
των μαχών, άλλοι για μια πατρίδα, άλλοι γιατί η γη 
τους βγάζει πετρέλαιο, άλλοι γιατί τα σύνορά τους 
είναι υψίστης σημασίας και δεν μπορούν να πουν 
κουβέντα γιατί αυτές οι δολοφονίες είναι νόμιμες. 
Τρομοκρατούμαι που τόσες χιλιάδες άνθρωποι 
πεθαίνουν από πείνα.
Μα πιο πολύ τρομοκρατούμαι μ’όλο αυτό το 
συρφετό των ηλίθιων δημοσιογράφων που 
αγορεύουν σαν μικροί δικτάτορες. Είναι αυτοί που 

δικάζουν, σπιλώνουν ανενόχλητοι ανθρώπους, 
προσπαθούν να διεισδύσουν στις συνειδήσεις του 
κόσμου και διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Και 
είναι και αυτοί μέλος μιας εξουσίας, που έτσι όπως 
διαμορφώνεται με τρομοκρατεί. Το χειρότερο 
απ’όλα είναι ότι τα παραπάνω λείψανα της 
ενημέρωσης αρνούνται να ακούσουν και βρίζουν 
όσους κρούουν το κώδωνα του κινδύνου λέγοντας 
ότι αυτή η κρατική τρομοκρατία μπορεί να γίνει 
αφορμή για τη δημιουργία και άλλων οργανώσεων 
σαν τη 17Ν (17 Νοέμβρη). Σ’ αυτό το σημείο πρέπει 
να πω πως καταδικάζω τη βία. Συνολικά όμως όλη 
τη βία, συμπεριλαμβανομένης και της κρατικής. 
Αυτή είναι η πραγματικότητα που με τρομοκρατεί.

Ανώνυμος
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Ο δρόμος προς το άγνωστο το ξέρω σε ζαλίζει
ένα ταξίδι σίγουρα θα σε ανησυχήσει.
Στην διαδρομή μην φοβηθείς ξέρεις δεν θα’σαι μόνη
Θα σ’οδηγήσω τώρα εγώ στον δρόμο που λυτρώνει.
Και γω μην φανταστείς πριν λίγους μήνες μπήκα
να βρω το μέλλον μου σκοπό νόμιζα πως βρήκα.
Ξεκίνησα από κάπου όμορφα μ’αγάπη και υγεία
δέντρα, λουλούδια και κλαριά λάμπαν απ’ ευτυχία.
Απλά κάπου τελείωνε και δεν υπήρχε μέρα
μα κάθε χρόνος σήμαινε λιγάκι παραπέρα. 
Κάθε καινούργιο έδαφος είχε την ηρεμία
καινούργια δέντρα βλέπαμε και λίγη δυστυχία.
Τα χρόνια όμως πέρασαν και βρέθηκα στο τέλος 
τον δρόμο προς το άγνωστο που άνοιγαν ευθέως.
Και έτσι βρέθηκα εδώ χωρίς να υπάρχει πίσω
το αύριο μου φαίνεται αχνό και ίσως το μισήσω.
Εδώ είναι η έξοδος λίγο κουράγιο ακόμη
φοβάμαι πως πρέπει να σου πω να συνεχίσεις μόνη.
Άκουσε όμως καλά προτού να συνεχίσεις
με κάθε βήμα προς τα μπρος το χθες σαν αφανίσεις.
Έξω χειμώνας όταν βγεις κι αν θέλεις να γυρίσεις
την παιδικότητά σου δεν θα την βρεις
μόνη τη ζωή θα αντικρύσεις
και την ασφάλεια θα εξαφανίσεις.
Μην επιμένεις σου είπα όχι!
δεν θα σ’ ακολουθήσω εγώ στο χιόνι.
Θέλω να μείνω παιδί για ένα χρόνο ακόμη.

Το Νοέμβριο διακινήσαμε ερωτηματολόγιο με στόχο την καταγραφή των απόψεων των μαθητών της Β’ και Γ’ τάξης του σχολείου μας για τη σχολική μας 
εφημερίδα.
Οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν τις ακόλουθες ερωτήσεις:

Ερωτηματολόγιο για τη σχολική εφημερίδα

Χαρούμενα Χριστούγεννα
Η Συντακτική Επιτροπή

Απάντησαν 110 μαθητές που πρότειναν: α) σχετικά με το περιεχόμενο, να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία θεμάτων, όπως 
π.χ. επιστημονικά θέματα, πληροφόρηση για σωστή διατροφή και άσκηση, πληροφόρηση για διάφορα επαγγέλματα, 
αλλά και ανέκδοτα, σπαζοκεφαλιές κ.α. β) σχετικά με την εξεύρεση πόρων,  να χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΠΘ μέσω 
της σχολικής επιτροπής και από άλλους χορηγούς. γ) σχετικά με τη διανομή ,αρκετοί πρότειναν να διανέμεται σε 
όσους μαθητές πραγματικά θα ήθελαν να τη διαβάζουν ή να τοποθετείται σε διάφορα σημεία του σχολείου, όπως στη 
βιβλιοθήκη κ.λ.π., και να την παίρνει όποιος θέλει.  Ωστόσο οι περισσότεροι συμφωνούν με τον τρόπο που διανέμεται ως 
τώρα, δηλαδή δωρεάν σε όλους τους μαθητές.
Ευχαριστούμε όλους τους συμμαθητές μας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τις απόψεις που κατέθεσαν 
αξιολογώντας τη μέχρι τώρα προσπάθειά μας.  Έτσι θα γίνουμε καλύτεροι και πιο ευχάριστοι. Περιμένουμε με χαρά τη 
συμμετοχή όσων μπορούν να συμβάλλουν στην έκδοση του επόμενου φύλλου με τις δικές τους ιδέες και πινελιές!

Γνωρίζεις ότι το σχολείο μας 
εκδίδει τη σχολική εφημερίδα 
καλή φάση;

Εάν ναι, ποια είναι η γνώμη σου 
σχετικά με τη θεματολογία της;
α) Ποικίλη - ενδιαφέρουσα
β) αρκετά ενδιαφέρουσα
γ) φτωχή – μη ενδιαφέρουσα

Γνωρίζοντας ότι το κόστος 
έκδοσης κάθε φύλλου 
ανέρχεται στο ποσό των 
1000€ περίπου, νομίζεις ότι 
θα ήταν καλό οι μαθητές να 
εγγράφονται συνδρομητές και 
να καταβάλλουν 3€ για ετήσια 
συνδρομή;

Θα ήθελες να προτείνεις κάτι 
άλλο:
α) σχετικά με το περιεχόμενο
β) σχετικά με την εξεύρεση 
πόρων
γ) σχετικά με τη διανομή

Απάντησαν 284 μαθητές 
που έδωσαν τις εξής 
απαντήσεις :

ναί: 275   όχι: 9

α) 51   β) 188   γ) 40

ναί: 132   όχι: 150 Ντανιέλα Θεοδωρίδου Γ3

Όνειρο ευρείας κυκλοφορίας

Μου είπαν εδώ να σταθώ,
να μην αργήσω, να μην βιαστώ,
φωνές να ακούω, να μην ακουστώ,
ακριβά, μετρητοίς ν’ αγοράσω ένα όνειρο φτηνό.

Μου είπαν αν έρθω την επομένη 
θα μου δώσουν το σήμερα σε τιμή μειωμένη,
Θα με φτιάξουν καλούπι μανεκέν
γιατί τα όμορφα-καλά παιδιά παίρνουν όνειρο τιμής ένεκεν.

Μου είπαν να προσέχω τους κακούς ή να μισώ τους αλλοδαπούς, 
να μάθω απ’ την τιβί για τους λεπρούς,
ότι για να αγαπούν αρκεί τον εαυτό μου ν’ αγαπώ,
το μόνο που χρειάζομαι είναι ένα όνειρο κοινό.
Με ρώτησαν ευγενικά αν επιθυμώ
τα μάτια  να μου κλείσουν για να μην τρελαθώ,
Μου απαγόρευσαν όμως, ρητά να ερωτευτώ.
Με διαβεβαίωσαν ΄τον χρόνο μου θα χάνω για όνειρο απατηλό.

Μου είπαν πάλι και πάλι,
ότι είμαι στο μαύρο μου το χάλι
και ότι δεν θα προκόψω στον κόσμο της ευμάρειας,
της ευκολίας, της κακίας
έκτος κι αν διαλέξω ένα από τα όνειρα ευρείας κυκλοφορίας.

Έπειτα τέλειωσαν οι διαφημίσεις 
και άρχισαν να λένε πάλι κάτι για δυστυχία στις ειδήσεις,
όχι ότι έδωσα και πολύ σημασία,
μ’ είχαν βάλει να σκοτώνω τα ποιήματα μου μ’ ομοιοκαταληξία .

Ιωάννα Κουτσογεωργοπούλου Γ3 Μαρία Κυριαζόγλου Γ3

Αναδρομή στη παιδική ζωή

αποτελεί δείγμα πως αυτοί δεν δέχονται παθητικά 
τη φαύλη υπάρχουσα κατάσταση.
Ένα εξίσου ισχυρό επιχείρημα των φίλων της 
κατάληψης αποτελεί ο ισχυρισμός πως αυτή θα 
«ταρακουνήσει» το κράτος μέσω της πίεσης που 
θα του ασκήσει. Έτσι, θα αναγκαστεί να μεριμνήσει 
για τα προβλήματα που βιώνουν οι νέοι κατά την 
εκπαιδευτική τους πορεία, δίνοντας άμεσα λύσεις 
σ’ αυτά.

Πραγματικά, τα επιχειρήματα αυτά φαντάζουν 
πειστικά, όμως μια προσεκτικότερη εξέταση 
του μείζονος αυτού θέματος μας επιτρέπει να τα 
αντικρίσουμε από μία εντελώς διαφορετική οπτική 
γωνία.
Στο πρώτο πρόσχημα (όπως το ονομάζω 
εγώ), ή κίνητρο (όπως το αποκαλούν άλλοι) 
περί αναπλήρωσης της όποιας έλλειψης σε 
υλικοτεχνικά μέσα μέσω της κατάληψης έχω 
να αντιτάξω τα εξής: Πόσες φορές, αλήθεια, δεν 
παρατηρήθηκε πως μετά το πέρας μιας κατάληψης 
οι κτιριακές ζημιές που προκλήθηκαν ξεπερνούσαν 
κατά πολύ τις προϋπάρχουσες; Η απάντηση του 
αμερόληπτου αναγνώστη θα είναι πως πράγματι, 
η κατάληψη ευνοεί την - συχνά ηθελημένη - φθορά. 
Επομένως, και με δεδομένο πως οι απαιτήσεις των 
μαθητών σε τεχνολογικά μέσα δεν υλοποιούνται 
(γιατί αν υπήρχε η δυνατότητα να ικανοποιηθούν 
αυτές, αυτό θα γινόταν από πριν χωρίς κατάληψη), 
το επιχείρημα αυτό δεν ευσταθεί.
Συνεχίζοντας θα ήθελα να τονίσω πως σαφώς και 
αποδέχομαι την άποψη πως οι μαθητές δεν πρέπει 
να είναι άβουλα πιόνια που υφίστανται τα κακώς 
κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς 
να προσπαθούν να τα αλλάξουν. Σε καμία των 
περιπτώσεων, όμως, δεν θεωρώ την κατάληψη 
ως ενδεδειγμένη λύση. Κι αυτό γιατί το να 
χάνονται διδακτικές ώρες – ή, καλύτερα, μέρες 
– στο δημόσιο σχολείο αναζωπυρώνει την ήδη 
έντονη στροφή των μαθητών στην παραπαιδεία 
για να καλύψουν τις ανεπάρκειες της σχολικής 
μόρφωσης. Ταυτόχρονα, η κατάληψη του σχολείου 
συνήθως ενσαρκώνει την αντίληψη περί «δικαίου 
της πυγμής», καθώς η γνώμη των μαθητών 
που αντιτίθενται στο κλείσιμο του σχολείου δεν 

λαμβάνεται υπόψη και επικρατεί η θέληση των 
«ισχυρών».
Τέλος, το επιχείρημα πως η κατάληψη ενεργοποιεί 
την κρατική μέριμνα για την παιδεία στερείται 
ευτελώς λογικής βάσης. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός πως η κατάληψη έχει χάσει πλέον το 
πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού της κοινής γνώμης 
και έπαψε προ πολλού να προκαλεί επαγρύπνηση 
της πολιτείας για τα προβλήματα που οδήγησαν 
τους μαθητές στην ενέργεια αυτή· η κατάληψη 
τείνει να γίνει (αν δεν έγινε ήδη) θεσμός. Εξάλλου, 
αν πράγματι το κράτος λάμβανε σοβαρά υπόψη 
τα αιτήματα των μαθητών που προβαίνουν σε 
καταλήψεις, τότε ήδη τότε που εκδηλώθηκαν οι 
πρώτες καταλήψεις (πάνω από 10 χρόνια πριν) 
θα είχε φροντίσει να τα ικανοποιήσει, ώστε 
να μην επαναληφθεί το συμβάν. Όπως έγινε 
φανερό και για τους λόγους που προανέφερα, 
θεωρώ πως η κατάληψη όχι μόνο δε δίνει λύση, 
αλλά υπονομεύει το δημόσιο σχολείο, κάτι που 
έπρεπε να είχε γίνει εξαρχής κατανοητό. Τα 
αιτήματα που προβάλλονται δεν είναι παρά απλές 
προφάσεις, ώστε να ξεκουραστούν οι μαθητές 
μερικές. Απόδειξη: η κατάληψη λήγει όχι όταν 
ικανοποιηθούν τα αιτήματα, άλλα όταν δε μένει 
κανένας μαθητής να την υποστηρίζει.

Είναι λύση η
κατάληψη;

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 
η άφιξη του μήνα Νοέμβρη 
σηματοδοτεί το δίλημμα: να 
κλείσουμε ή όχι το σχολείο; 
Συνήθως η πλειοψηφία των 

μαθητών τίθεται υπέρ της κατάληψης. Αιτήματα 
και να μην υπάρχουν, εύκολα βρίσκονται. Και 
μία μέρα… το σχολείο γίνεται ένα σύγχρονο 
«Πολυτεχνείο» με ανυποχώρητους καταληψίες κι 
ένα πανό που πληροφορεί τους ανυποψίαστους για 
το τι συμβαίνει. Το ζήτημα είναι: υπάρχει κάποιος 
ουσιαστικός λόγος που γίνεται η κατάληψη (όπως 
τότε, με το Πολυτεχνείο) ή αυτή είναι απλώς μια 
εκδήλωση της επιπολαιότητας  των μαθητών;
Οι υποστηρικτές της κατάληψης, όπως είναι 
φυσικό, προβάλλουν κάποια λογικά επιχειρήματα 
για να δικαιολογήσουν την ενέργεια αυτή. 
Αυθόρμητα, το πρώτο που τους έρχεται στο μυαλό 
είναι οι ελλείψεις του σχολείου σε υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό. Τι ζητούν; Τα αυτονόητα: εργαστήρια, 
υπολογιστές, όργανα γυμναστικής, σαπούνι (!) 
στους χώρους υγιεινής και τόσα άλλα. Η λύση 
που «πρότειναν» είναι η αύξηση των κρατικών 
κονδυλίων για την παιδεία.

Παράλληλα, όσοι τίθενται υπέρ της κατάληψης το 
κάνουν γιατί τη θεωρούν μια πράξη αντίδρασης 
των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα 
γενικότερα. Η αντίδραση πηγάζει απ’ το γεγονός 
ότι αυτή προωθεί σε μεγάλο βαθμό τη συσσώρευση 
γνώσεων μέσω της μηχανικής αποστήθισης, 
τη βαθμοθηρία και τον ανελέητο ανταγωνισμό 
αντί της ευγενούς άμιλλας, ενώ στοχεύει απλώς 
στην επιτυχία στις εξετάσεις, όχι στη διάπλαση 
πολυδιάστατων προσωπικοτήτων. Επομένως, 
η κατάληψη του σχολείου από τους μαθητές και 
η προβολή των ριζοσπαστικών τους αιτημάτων 

Γεια σου,                   
με λένε Νεοέλληνα! Γράφω αυτήν εδώ την επιστολή, 
που διαβάζεις μέσα σε ένα υγρό και υπόγειο κελί με 
αρουραίους. Τι κατάντια! Εγώ, ο Νεοέλληνας! Μέσα 
σ’ αυτή τη φυλακή όμως βρήκα χρόνο και κάθισα να 
σκεφτώ τι με οδήγησε ως εδώ. Το σίγουρο είναι ότι δεν 
φταίω εγώ, οι άλλοι με παρέσυραν. Ο πλούτος και το 
χρήμα ήταν οι οδηγοί μου και οι άλλοι οι δήθεν φίλοι μου. 
Αλλά θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσω απ’ την αρχή.

Πατέρας μου είναι ο περίφημος «Αρχαίος ημών 
πρόγονος» και μητέρα μου η Δημοκρατία. Καταλαβαίνεις 
λοιπόν ότι είμαι γόνος μιας πλούσιας «αριστοκρατικής» 
οικογένειας και ως τέτοιος έχω την τύχη να είμαι 
μοναδικός δικαιούχος μιας τεράστιας (πολιτιστικής) 
κληρονομιάς. Μεγαλώνοντας, λοιπόν, έλαβα άριστη 
παιδεία από κάθε άποψη, βάσει φυσικά του κοινωνικού 
μου status, αν και η αλήθεια είναι ότι ζορίστηκα λιγάκι 
στις εξετάσεις. –Τι σύστημα κι αυτό! Όταν αναλάβω, 
γιατί θα αναλάβω είναι δεδομένο, θα το αλλάξω εκ 
βάθρων-. Παράλληλα, έμαθα να ζω μες στην πολυτέλεια 
και τη χλιδή χωρίς να χρειαστεί να προσπαθήσω για 
κάτι, όπως αξίζει μόνο σε κάποιον σαν κι εμένα. Μετά τον 
θάνατο των γονιών μου όμως, πρέπει να ομολογήσω ότι 
ακολούθησα μια γενικά τεμπέλικη ζωή.
Στην αρχή, με έπιασε το φιλανθρωπικό μου και για 
αρκετά χρόνια μοίραζα μεγάλο μέρος της περιουσίας 
μου στους φτωχούς τους Ευρωπαίους και μάλιστα, με 
χαρά διαπίστωσα ότι διαχειρίστηκαν πολύ καλά όλα όσα 

Θέμα κληρονομιάς απλόχερα τους χάρισα, μέχρι και σήμερα. (Τι προδοσία! 
Είναι οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι που σε συνεργασία με τους 
άλλους τους απέναντι με κρατάνε κλειδωμένο σε αυτό 
το γκρίζο κελί.) Ύστερα όμως σκέφτηκα: «γιατί να τα 
χαίρονται άλλοι κι όχι εγώ;». Αποφάσισα, λοιπόν, να 
απολαύσω επιτέλους τους καρπούς των κόπων των 
γονιών μου και να ζήσω τη μεγάλη ζωή! Και όντως 
αυτό έγινε για λίγα χρόνια… Με δέχονταν στα καλύτερα 
σπίτια, ήμουνα πρωτοσέλιδο στα περιοδικά και έκανα 
τα καλύτερα φαγοπότια και τις πιο πετυχημένες 
εμποροπανηγύρεις!

Αλίμονο όμως! Τι τα θες, τι τα γυρεύεις έτσι είναι η ζωή. 
Η περιουσία που είχα κληρονομήσει άρχισε σταδιακά 
να μικραίνει μέχρι που μια μέρα δεν αποτελούσε τίποτα 
άλλο παρά μια ανάμνηση και ένα όνομα. Για να ζήσω, 
αναγκάστηκα να πάρω υπέρογκα δάνεια, μιας και δεν 
ήμουν συνηθισμένος στη φτώχια, με αποτέλεσμα να 
χρωστάω παντού! Το μόνο που μου έχει μείνει είναι αυτό 
το γωνιακό χωραφάκι ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, και το 
οποίο αρνούμαι να δώσω. Γι’ αυτό άλλωστε είμαι φυλακή! 
Αν το έδινα θα ξεχρέωνα, αλλά μετά από όλα αυτά 
πιστεύω ότι έβαλα λίγο μυαλό. 
Ο Έλληνας είναι, νομίζω, σαν το τριαντάφυλλο. Έχει 
ένα υπέροχο λουλούδι, που όμως συνοδεύεται από 
πολλά αγκάθια. Δεν μπορεί να φυτρώσει τριανταφυλλιά 
χωρίς αγκάθια, κι ούτε μπορεί να απαλλαγεί απ’αυτά. 
Ο Γ. Σεφέρης αναφέρει χαρακτηριστικά στις δοκιμές 
του: «…στην Ελλάδα υπάρχουν πάντα δυο κόσμοι που 
πολεμούνται: ο κόσμος του Σωκράτη και ο κόσμος του 
Άνυτου, του Μέλητου και του Λύκωνα.(κατήγοροι του 
Σωκράτη) […]Κάποτε βλέπω αυτούς τους κόσμους να 
μάχονται στο ίδιο πρόσωπο· στον Αλκιβιάδη, στον  Ίωνα 

Δραγούμη, λ.χ. Αν ο ένας έλειπε, ο ελληνισμός θα ήταν 
άλλο πράγμα.» (Γ. Σεφέρης, Δοκιμές, Τρίτος Τόμος) Το 
μόνο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε είναι με πολύ 
φροντίδα και αγάπη, σαν καλοί ανθοκόμοι να κόβουμε τα 
αγκάθια απ’το κοτσάνι και να μην τα αφήνουμε να μας 
πληγώσουν.
Θα τους δείξω, λοιπόν, τι αξίζω! Θα δουλέψω, θα 
αφοσιωθώ στο στόχο μου, στο όνειρό μου να ξαναχτίσω 
την Ελλάδα σ’ αυτό το χωραφάκι και να την επαναφέρω 
στην πρώτη της δόξα και σε ακόμη μεγαλύτερη. Οι εποχές 
άλλαξαν πια βλέπεις. Δεν είμαι μόνο γιος του «Αρχαίου 
ημών προγόνου» και  της Δημοκρατίας, αλλά είμαι και 
Νεοέλληνας, είμαι και Ευρωπαίος πλέον… Διαβάζοντας 
όλα αυτά, κατάλαβα! Δεν φταίνε οι άλλοι. Εγώ φταίω. 
Μόνος μου έφτασα σ’ αυτό το σημείο, σ’ αυτήν τη φυλακή 
και μόνος μου πρέπει να βγω. Το οφείλω στους γονείς μου, 
στον εαυτό μου και σ’ αυτούς που θα έρθουν μετά από 
μένα.

Για κοίτα… οι πόρτες ανοίγουν! Μου λένε ότι ήρθε η 
ώρα να κλείσω τους λογαριασμούς μου με το παρελθόν. 
Σε χαιρετώ λοιπόν, και αφήνω εδώ αυτό το γράμμα 
ελπίζοντας πως σε βοήθησα και πως θα μπορέσεις και εσύ 
και οι άλλοι που θα’ρθουν στη θέση μου να καταλάβουν 
και να αλλάξουν επιτέλους!
Με εκτίμηση και εγκάρδιο ενδιαφέρον,
ο Νεοέλληνας

«Το παλαιό ρόδο υπάρχει μόνο σαν όνομα, κρατάμε 
γυμνά ονόματα»
Ουμπέρτο Έκο

Κική Μελίδου Γ3
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α Χριστούγεννα έχουν σχεδόν 
φτάσει…Όλοι μας έχουμε μπει 
στο πνεύμα των γιορτών και 
είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε 
και να γιορτάσουμε τη γέννηση του 

Θεανθρώπου και τον ερχομό του νέου χρόνου. Μαζί 
με τα Χριστούγεννα έρχεται και η διακόσμηση. 
Μπάλες, λαμπάκια, γιρλάντες και άλλα πολλά 
έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες. Όλοι 
μας θέλουμε το σπίτι να 
είναι όμορφα στολισμένα 
για τα Χριστούγεννα, 
αλλά επιθυμούμε να 
βοηθήσουμε και το 
περιβάλλον. Για αυτό 
μέσω της εφημερίδας 
μας θα σας δώσουμε 
ιδέες, ώστε η φετινή 
Χριστουγεννιάτικη 
διακόσμηση να έχει και 
ένα θετικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον:

Αντί του συμβατικού πλαστικού ή κομμένου 
ελάτου, μπορείτε να προτιμήστε ένα φυσικό 
έλατο σε γλάστρα. Έτσι και θα προσθέσουμε 
στην καλαισθησία του χώρου μας, αλλά και θα 
βοηθήσουμε στην αύξηση του ποσοστού πρασίνου 
στην περιοχή μας,, φυτεύοντας το έλατο είτε στην 
αυλή μας ή αν δεν έχουμε αυλή σε ένα βουνό μετά 
τις γιορτές.
Στείλτε ηλεκτρονικές κάρτες μέσω e-mail στους 
φίλους και τους συγγενείς σας που χρησιμοποιούν 
το διαδίκτυο και χρησιμοποιήστε τις είδη 
υπάρχουσες κάρτες σας προκειμένου να στολίσετε 
το γιορτινό τραπέζι σας ή και το δέντρο σας. 
Μπορείτε ακόμη να πλαστικοποιήστε τις κάρτες 
σας και να τις χρησιμοποιήσετε ως σουπλά.
Για τα μεγάλα δώρα σας  μην σπαταλήσετε αδίκως 
χαρτί περιτυλίγματος. Δέστε τα απλά με μία 
κορδέλα.
Χρησιμοποιήστε λίγα λαμπάκια (είναι πιο 
ρομαντικό) με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος για 
εξοικονόμηση  ηλεκτρικού ρεύματος.
Αυτά από εμάς. Να έχετε όλοι πολύ Καλά 
Χριστούγεννα και ένα υπέροχο 2011… Χρόνια 
Πολλά!!!

Tips για πιο 
οικολογικά 
Χριστούγεννα

Όταν ο Θεόφιλος Φερέκης αναλαμβάνει το 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
έρχεται αντιμέτωπος με όλες τις “χάρες” που 
είχε τάξει προεκλογικά στους ψηφοφόρους 
του. Μόλις καταλάβει ότι δεν πρόκειται να τα 
βγάλει εύκολα πέρα, χρειάζεται επειγόντως να 
προσλάβει έναν… επαγγελματία ψεύτη. Την 
κατάσταση αναλαμβάνει ο Θεόδωρος Πάρλας, ή 
Ψευτοθόδωρος, που με το “ταλέντο” του και τις 
ψεύτικες υποσχέσεις του, ξεκινάει μια λαμπρή 
καριέρα ως το δεξί χέρι του Φερέκη. Το ένα ψέμα 
φέρνει το άλλο και σύντομα χρειάζονται πολλά 
περισσότερα ψέματα για να τους ξεμπλέξουν από 
τις ξεκαρδιστικές καταστάσεις, που αποδεικνύουν 
ότι το έργο του Δημήτρη Ψαθά παραμένει 
επίκαιρο και διαχρονικό, 50 χρόνια μετά. Μια 
ακόμη μεταφορά ενός παλιού επιτυχημένου 
κινηματογραφικού έργου στην σύγχρονη Αθήνα, 
μια κωμωδία που αξίζει όλοι να απολαύσουν. 
Πρωταγωνιστούν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ζέτα 
Μακρυπούλια, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. 
Σκηνοθεσία: Ιεροκλής Μιχαηλίδης.

Ανάμεσα σε κάθε είδους χαμηλού επιπέδου 
τηλεοπτικό προϊόν, ανάμεσα σε οποιαδήποτε 
προβολή λαϊκών και ανούσιων προγραμμάτων, 
υπάρχει μια  παραγωγή που μπορεί και έχει 
καταφέρει να διαφέρει. Η μεταφορά του best seller 
των 2.000.000 πωλήσεων σε μια προσεγμένη και 
άρτια τηλεοπτική σειρά είναι αυτή που αξίζει και 
πρέπει κάποιος να παρακολουθεί και να βοηθά στη 
σωστή και αναγκαία εξέλιξη της τηλεόρασης. 
Μια σειρά που μέσα από την προβολή της 
ανακαλύπτει κανείς την αντίθεση της ζωής και του 
θανάτου, την πραγματική διάσταση ανάμεσα στην 
αγάπη και την αστείρευτη δύναμη για επιβίωση, 

Ζητείται ψεύτης
Από 23 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους

Ένα “Νησί”… θα μας σώσει
διδάσκοντας σε όλους το μεγαλείο της ανθρώπινης 
θέλησης και ταυτόχρονα την ελπίδα για ζωή. 
Αντάξια του ειδικού βάρους της ιστορίας των 
αληθινών χαρακτήρων συμπληρώνουν την μεγάλη 
αυτή παραγωγή μια πληθώρα καταξιωμένων 
ηθοποιών, ένα καλογραμμένο σενάριο, μια άψογη 
αισθητικά σκηνοθεσία καθώς και τα μέρη που 
διαδραματίζεται η ιστορία, όπως αυτά της Πλάκας, 
της Άνω Ελούντας καθώς και το σημαντικότερο 
μέρος για την εξέλιξη της σειράς…το νησί, το 
νησί των «ζωντανών νεκρών»,το νησί της 
Σπιναλόγκας.

Τ

Καλλιτεχνικές προτάσεις για τις γιορτές 
των χριστουγέννων

την «Αναφορά στο Γκρέκο», ο 
Ν. Καζαντζάκης, μας μιλάει για 
την τέλεια λύτρωση: αυτή από το 
Λυτρωτή. Συγκεκριμένα, γράφει: 
«Αυτή ‘ναι η ανώτατη λευτεριά, η πιο 
αψηλή, όπου με δυσκολία αναπνέει ο 

άνθρωπος. Σωτηρία θα πει να λυτρωθείς απ’ όλους 
τους σωτήρες. Αντέχεις;»
Και πράγματι, αντέχει ο άνθρωπος χωρίς την 
παρουσία κάποιου Σωτήρα – Λυτρωτή δίπλα του;
Η ψυχολογία, ορίζει δύο σύνδρομα που αφορούν 
την περίπτωση αυτή· αυτό του Μεσσία και το πιο 
γνωστό, αυτό του Μεσσιανισμού. Όταν μιλάμε 
για σύνδρομο του Μεσσία, εννοούμε την τάση 
ανθρώπων να «προσφέρουν» λύτρωση σε όσους 
«υποφέρουν». Οι λέξεις «προσφέρουν» και 
«υποφέρουν» είναι σε εισαγωγικά διότι στην 
ουσία δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα παρά είναι 
όλα γεννήματα της ανθρώπινης φαντασίας. 
Όταν μιλάμε για σύνδρομο του Μεσσιανισμού, 
εννοούμε την κατηγορία εκείνη των ανθρώπων, 
που πιστεύουν πως έχουν άλυτα προβλήματα και 
προσμένουν τη «λύτρωση». Και για να θυμηθούμε 
και το στίχου του Ν. Καββαδία: «μα εσύ προσμένεις 
το λυτρωτή, τον απελάτη». Βασική προϋπόθεση 
υπάρξεως του ενός συνδρόμου, το άλλο (!).
Έτσι φθάνουμε στο ερώτημα, του τι γίνεται όταν 
ένα άτομο που πάσχει απ’ το σύνδρομο του Μεσσία, 
συναντήσει τον αντίστοιχο πάσχοντα απ’ το 
σύνδρομο του Μεσσιανισμού.
Υπάρχει πλήρης ταύτιση αυτών των ατόμων. 
Ο ένας βρίσκει στον άλλο αυτό που ψάχνει. Ο 
«Μεσσίας» αποκτά το αντικείμενο του σκοπού 
του, δηλαδή της λύτρωσης, και ο πάσχων απ’ το 
σύνδρομο του Μεσσιανισμού, ως άλλος Ιουδαίος 
του 1ου μ.Χ. αιώνα, βρίσκει στο πρόσωπο του 
πρώτου την απάντηση στις προσευχές του. 
Ωστόσο, και τα δύο αυτά άτομα πλανώνται. Διότι, 
ο μεν «Μεσσίας» δεν μπορεί να προσφέρει την 
αναμενόμενη υπέρλογη – μεταβατική βοήθεια, ο δε 
έτερος Μεσσιανιστής εναποθέτει τις όποιες ελπίδες 
και φόβους σε «υπερφυσική» οντότητα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δύο εξής 
περιπτώσεις: α’, όταν «Μεσσίας»/Μεσσίας δεν 
ανταποκρίνεται στα πρότυπα των Μεσσιανιστών 
και β’, όταν κάποιος ενδεδυμένος το προσωπείο του 

Ο χρόνος δεν είναι κάτι πολύ περίεργο; 
Απροσπέλαστος , αμετάβλητος μα και ατέρμονος 
όσο το σύμπαν που απλώνεται  γύρω μας και μέσα 
μας .
Αυτά τα λόγια τα σκέφτηκα(θα μιλήσω στο πρώτο 
ενικό πρόσωπο αν δεν σε πειράζει ,γιατί άλλωστε 
μια κουβέντα κάνουμε και δε γραφούμε δοκίμια)
χτες για να τα γράψω στο τώρα , μια στιγμή 
αφηρημένη που ήδη τέλειωνε όταν έγραφα αυτή 
την πρόταση . Μια στιγμή που θα έχει μείνει στη 
ροη του χρόνου μόνο ως ανάμνηση μέχρι κάποιος  
να διαβάσει αυτές τις γραμμές .
Κάθε πρόταση που γράφω  αυτή τη στιγμή είναι 
ένα γράμμα στο μελλοντικό μου εαυτό ή πάλι σε 
σένα που το διαβάζεις (τώρα;!) μην μπορώντας να 
βγάλεις νόημα .Νομίζω  λοιπόν ήρθε η ώρα να κάνω 
τα πράγματα πιο απλά …
Ο χρόνος επομένως είναι μια έννοια 
αφηρημένη. Αλλά και εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε, 
προσαρμοζόμαστε , αντιλαμβανόμαστε 
διαφορετικά τον κόσμο ανά πάσα στιγμή  μόνο 
διαλέγοντας οπτικές. Προσδοκούμε , επιθυμούμε 
και προσπαθούμε αλλά να καθορίσουμε το μέλλον 
ή εμάς με ακρίβεια δεν είναι δυνατόν να το 
καταφέρουμε. Ευτυχώς , γιατί  κάτι τέτοιο θα μας 

Λυτρωθείτε από τη λύτρωση!
Ψυχολογικά σύνδρομα λύτρωσης, μέσα από την καζαντζακική θεώρηση

Προορισμός αιχμαλώτιζε στα ίδια μας τα (παρελθοντικά) λόγια, 
σε αποφάσεις που δεν μας εκφράζουν, σε ένα 
μέλλον φτιαγμένο από μας αλλά όχι για μας πια.
Ας κάνουμε ένα πείραμα. Πρόφερε μαζί μου την 
λέξη προορισμός. Πάμε ; 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ.
Το ένιωσες; Eίμαι σίγουρη πως ναι. Ήταν σαν 
αεράκι από τη θάλασσα μέσα μας, μια δύναμη 
ήρεμη που όμως θα μπορούσε να προκαλέσει 
τρικυμία. Μια λέξη με ισχύ τόση που μόνο ψιθυρίζεις 
με φόβο μην οργίσεις. 
Στο μυαλό μου είχα ως ορισμό της μια 
σπαζοκεφαλιά . Συγκεκριμένα, μια  γραμμή 
από μολύβιπου άρχιζε σε μια από τις αρχές ενός 
λαβύρινθου και τέλειωνε στο τέλος της, ως η 
μοναδική σωστή λύση του γρίφου.
Τρομακτικό, πραγματικά τρομακτικό. Η σκέψη 
μόνο ότι ο προορισμός, ο ένας και μοναδικός που 
είχα στο μυαλό μου, είναι προσπελάσιμος μόνο 
μέσα από μια επιλογή  και ανέφικτος  μέσα από 
τόσες άλλες ήταν εφιάλτης . 
Τώρα που μεγάλωσα λοιπόν (όχι πολύ μα λίγο)
καλούμαι να καθορίσω το μέλλον μου με μια 
επιλογή.  Μετά από μακρύ  συλλογισμό και 
αιματηρές εξεγέρσεις των επιθυμιών μου βρήκα τη 
λύση στην ιδία την σπαζοκεφαλιά των παιδικών 
μου χρόνων. Γιατί η αλήθεια είναι , και ντρέπομαι 
λίγο που το ομολογώ ,ότι πάντα ξεκινούσα από το 
τέλος του λαβυρίνθου για να καταλήξω σ’ αύτη 

τη μια λύση. Έτσι και τώρα, θα αρχίσω από τον 
προορισμό που δεν είναι άλλος για τον καθένα από 
τον δικό του, όλο δικό του, ορισμό της ευτυχίας. 
Στο δρόμο θα κάνεις και τις επιλογές ή ίσως 
αλλάξεις και τον προορισμό. Στο κάτω κάτω 
κανένας δρόμος δεν είναι λάθος ή σωστός, εύκολος 
ή δύσκολος ,απλά είναι όλοι διαφορετικοί. Και να 
ελπίζεις ότι θα είναι γιατί τον δρόμο τον χτίζεις με 
τα κομμάτια της ψυχής σου. Μην φοβηθείς. Αν τα 
δίνεις δεν τα παίρνεις πίσω αλλά στη θέση τους 
ο ίδιος ο δρόμος θα σε ανταμείβει με καινούργια. 
Πάνω από όλα να κοιτάς στον καθρέπτη της ψυχής 
σου και να σου αρέσει αυτό που αντικρίζεις. Γιατί 
είναι το άτομο που έκανες, όχι αυτό που  όρισες .
Ίσως να μην αφήσεις το στίγμα σου στην 
ανθρωπότητα αλλά σε λίγους ανθρώπους που σ’ 
αγαπάνε. Είναι επιλογή Σου.
Καλυτέρα να πάρεις ένα δρόμο που τελικά δεν σου 
ταίριαζε παρά να μετανιώσεις που δεν  τον πήρες 
ποτέ. Είναι το μέλλον Σου.
Καλυτέρα να προσπαθήσεις και να αποτύχεις παρά 
να εγκαταλείψεις ένα όνειρο  που ποτέ δεν άγγιξες. 
Είναι ο προορισμός Σου.
Και να ξέρεις, όταν φωνάζεις ποτέ, είναι σαν να 
προκαλείς το σύμπαν να σε διαψεύσει…

Ιωάννα Κουτσογεωργοπούλου Γ3

Κυπαρίσης Μώρος Μάριος Γ3

Σ

Στέργιος Λίγκας Β4

Θανάσης Κρομλίδης Β4

Θανάσης Κρομλίδης Β4

«Μεσσία», προσπαθεί να χειραγωγήσει τις μάζες.
Για την μεν πρώτη περίπτωση δεν χρειάζεται 
ν’ αναφέρουμε τίποτε άλλο, παρά την Καινή 
Διαθήκη. Ο λαός του Ισραήλ περίμενε επί αιώνες 
το Μεσσία που θα ερχόταν να τους λυτρώσει 
απ’ το ζυγό των Αιγυπτίων και γενικότερα των 
κατακτητών του και γύρω στο 30 μ.Χ. εμφανίζεται 
ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Φυσικά ο Ναζωραίος γιος 
του ξυλουργού δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο 
του «Μεσσία» που είχαν πλάσει οι Ιουδαίοι, καθώς 
έδειξε υπακοή στο ρωμαϊκό νόμο και καταδίκασε 
τη βία, οπότε τον σταύρωσαν. Συμπέρασμα: ο 
Μεσσίας πρέπει ν’ ανταποκρίνεται οπωσδήποτε 
στα πρότυπα των Μεσσιανιστών, αλλιώς 
αποβάλλεται. Προσέξτε όμως και το εξής παράδοξο 
στην υπόθεση του Χριστού και των Ιουδαίων. Οι 
τελευταίοι, κατά βάση πάσχοντες απ’ το σύνδρομο 
του Μεσσιανισμού (δεν είναι αλλιώς παράξενο 
που το ιουδαϊκό γένος προσέφερε τόσα πολλά για 
αντικείμενα στη ψυχολογία – πρβλ. σύνδρομο 
Ιερουσαλήμ κ.τ.λ) δε δέχθηκαν τον Ιησού ακόμα 
και μετά το θάνατό του. Εν αντιθέσει, αυτοί που 
δέχθηκαν το λόγο του και τον κράτησαν για αιώνιο, 
ήταν οι Έλληνες, που ήταν κατ’ εξοχήν ελεύθεροι – 
ουδέποτε δε ανέμειναν την «εξ’ ύψους» βοήθεια. (!)
Όσον αφορά, τη δεύτερη περίπτωση, γίνεται 
εύκολα αντιληπτή αν παρακολουθήσει κανείς την 
πολιτική ιστορία, και ιδιαίτερα αυτή του 20ου 
αιώνα. Κατά καιρούς, πολιτικοί, εμφανίστηκαν 
ως «Σωτήρες του Έθνους», εκμεταλλευόμενοι 
τους φόβους και τις ελπίδες των λαών. Εκεί ο 
«Μεσσίας» αποκτά αρχικά το σεβασμό των 
ακολούθων του πολιτών (μεσσιανιστών), στα 
μάτια των οποίων εξυψώνεται και τείνει να φθάσει 
το θείο. Ο «Μεσσίας», έχει πετύχει το στόχο του.
«Όποιος λέει πως υπάρχει λύτρωση είναι σκλάβος 
γιατί την πάσα στιγμή φλωροζυγιάζει κάθε του 
λόγο, κάθε του πράξη και τρέμει: Θα σωθώ; Δεν θα 
σωθώ; Θα πάω στον ουρανό; Θα πάω στην Κόλαση; 
Πως μπορεί να ‘ναι λεύτερη μια ψυχή που ελπίζει; 
Όποιος ελπίζει, φοβάται τη ζωή τούτη, φοβάται 
τη ζωή την άλλη, κρέμεται μετέωρος και περιμένει 
την τύχη ή το έλεος του Θεού.» (Ν. Καζαντζάκης, 
«Αναφορά στο Γκρέκο», ΚΔ’) Ένα κείμενο, που 
ίσως ο Ροΐδης θα ονόμαζε «ψυχολογία Μεσσιανιστή 
ανθρώπου»

Όταν άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, σύμφωνα με 
την αρχαιοελληνική μυθολογία, τελευταία απέμεινε 
η ελπίδα. Ο Καζαντζάκης, σίγουρα δε θα άνοιγε 
το κουτί. Μιας και το κείμενο αυτό, γράφτηκε με 
αφορμή το έργο του Καζαντζάκη, θα λέγαμε ότι 
η γενεσιουργός αιτία των δύο αυτών συνδρόμων 
(Μεσσία και Μεσσιανισμού) είναι η ελπίδα πάντα 
κατά τον Καζαντζάκη.
Ο τέλειος Λυτρωτής, είναι αυτός που θα κάνει τους 
ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν τις ικανότητες 
και τις δυνάμεις τους, να ιεραρχήσουν τις αξίες 
τους και να απαλλαγούν από τους φαύλους 
«Μεσσίες».

«- Καταλαβαίνεις λοιπόν τώρα ποιος είναι ο τέλειος 
Λυτρωτής…
Σώπασε, και σε λίγο, παίζοντας ανάμεσα στα 
δάχτυλα του έναν ανθό που είχε πέσει απ’ το 
δέντρο: - ο Λυτρωτής που θα λυτρώσει τους 
ανθρώπους από τη λύτρωση» (Ν. Καζαντζάκης, 
«Αναφορά στο Γκρέκο», ΚΔ’)
Ο ίδιος ο συγγραφέας είχε καταφέρει να λυτρωθεί 
από τους λυτρωτές, απ’ τους φόβους και τις 
ελπίδες.
«Δεν φοβάμαι τίποτα· δεν ελπίζω τίποτα· είμαι 
λεύτερος.»

Υποσημείωση

Σχετικά με το θέμα γίνεται μία υπέροχη αναφορά 
στο κεφάλαιο της λύτρωσης και των λυτρωτών 
στο βιβλίο του Νόρμαν Μέιλερ, «Περί Θεού», 
Εκδόσεις «Καστανιώτη», Αθήνα 2008
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Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος υπό Ρωμαϊκή κατοχή, 
391 μ.Χ. Η Υπατία (Rachel Weisz) είναι διάσημη 
νεοπλατωνική φιλόσοφος, μαθηματικός και 
αστρονόμος, που διδάσκει στην βιβλιοθήκη της 
Αλεξάνδρειας. Εκπρόσωπος ενός κόσμου που 
σιγά-σιγά σβήνει. Ο Χριστιανισμός ισχυροποιείται 
συνεχώς, την εποχή που η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία 
βρίσκεται πλέον στη δύση του μεγαλείου της. Ο Da-
vus (Max Minghella) είναι σκλάβος της Υπατίας, που 
στρέφεται προς τη νέα θρησκεία προσδοκώντας να 
κερδίσει την ελευθερία του. Δε θα αργήσει όμως να 
καταλάβει πως είναι ερωτευμένος με τη γυναίκα 
που υπηρετεί. 
Η κριτική ματιά του Alejandro Amenabar 
πραγματεύεται το θέμα των πολέμων για την 
εδραίωση μιας και μόνο θρησκείας εις βάρος των 
υπολοίπων. Αυτό είναι το ένα κυρίαρχο θέμα του 
«Agora». Το άλλο βρίσκεται στις σχέσεις των 

Agora
ανθρώπων και στην σημασία της αμφισβήτησης 
και της φιλοσοφίας στην εξελικτική πορεία του 
ανθρώπου. Μέσα από τα λόγια της Υπατίας o Ame-
nabar κρατάει απόσταση από τους φανατισμούς 
και τα σκοτεινά πιστεύω, τονίζοντας την κριτική 
ικανότητα του ανθρώπου και την ανάπτυξή της. 
Η διδασκαλία της Aλεξανδρινής φιλοσόφου 
προβάλλει πρώτα τις ανθρώπινες σχέσεις. Τις 
ειρηνικές. Προβάλλει τους ανθρώπους που το μυαλό 
τους δουλεύει ελεύθερα και ασταμάτητα, που δεν 
τους ενδιαφέρει η προσωπική τους ευημερία αλλά 
εκείνη του συνόλου. Των ανθρώπων που θέλουν να 
προσφέρουν ανιδιοτελώς. 
Το φιλμ προκαλεί διαφορετικές ερμηνείες και 
διαφωνίες, κάτι που ορίζει και το εύρος της 
γοητείας του... 
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εξοπλισμό διάσωσης, δεν επαναπαύονται στην 
εκπαίδευση της στρατιωτικής τους θητείας, αλλά 
βελτιώνονται συνεχώς, οργανώνοντας πορείες, 
με ειδικά σενάρια, επιδείξεις καταρρίχησης, 
διαμονή σε κέντρα χειμερινής διαβίωσης, κ.α. 
Επίσης η Λ.Ε.Δ διοργανώνει ειδικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα π.χ. πρώτων βοηθειών, 
εφοδιάζονται με διπλώματα χειριστών ταχυπλόου, 
καταδύσεων, ναυαγοσωστικής, για να μπορούν να 
ανταποκριθούν σε κάθε περίσταση.
Από το 2008 η ΛΕΔ διατηρεί το μοναδικό κλειστό 
σκοπευτήριο στη Δυτ. Μακεδονία και έχει 
σκοπευτική ομάδα , η οποίαέχει συμμετάσχει 
σε Πανελλήνιους Αγώνες. Στην  ομάδα είναι 
ευπρόσδεκτος οποιοσδήποτε πολίτης ανεξαρτήτου 
ηλικίας. Επίσης  σύντομα θα λειτουργήσει και 
τμήμα τοξοβολίας.
Για όλα όσα έχουν προσφέρει και θα προσφέρουν 
οι εθελοντές της Λέσχης δεν περιμένουν κανενός 
είδους αντάλλαγμα, ούτε προβάλλουν το έργο τους. 
Απόδειξη; Δεν γνώριζες την ύπαρξή τους! Φαίνεται 
ότι γι’αυτούς όπως και για κάθε εθελοντική 
οργάνωση που έχει σημαία της την κοινωνική 
προσφορά, μια μέρα αφιερωμένη στον εθελοντισμό 
όπως η 5η Δεκεμβρίου είναι αρκετή!
Μέρες & ώρες λειτουργίας: Δευτ.-Τετ-Πέμ.-Παρ. 
18:00-21:30
Τηλ. επικοινωνίας 24610 22521
Πληροφορίες για τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων 
Κοζάνης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της 
www.ledkoz.gr η οποία θα λειτουργήσει σύντομα.

Το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο 
στον κόσμο, αξίας 1 – 1,5 δις ευρώ 
φιλοδοξεί να κατασκευάσει η ΔΕΗ 
στην περιοχή της Κοζάνης με τη 
σύμπραξη ιδιωτικής επιχείρησης. 
Αρχικά, συζητήθηκε η απευθείας 
ανάθεση στην Αμερικανική 
Εταιρεία «SunEdison» με την 
προσδοκία ότι το κολοσσιαίο αυτό 
έργο θα ολοκληρωνόταν μέσα στο 
2011. Ωστόσο, εκτιμήθηκε ότι η 
συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής 
συνέταιρων θα προκαλούσε έντονες 
αντιδράσεις. Ίσως επικρατούσε η 
αντίληψη ότι η επιλογή αυτή γινόταν 
με αθέμιτα μέσα για προσωπικές 
σκοπιμότητες. Αποφασίστηκε 
λοιπόν, η προκήρυξη διαγωνισμού ο 
οποίος θα είναι ανοικτός, διεθνής και 
πλειοδοτικός. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως το ποσοστό της εταιρίας δεν 
θα υπερβαίνει το 49%, καθώς η ΔΕΗ 
επιθυμεί να έχει την πλειοψηφία του 
επενδυτικού σχήματος. 
Όσο αναφορά την έκταση του 
νέου φωτοβολταϊκού πάρκου, 
πιθανολογείται ότι αυτή θα 
κυμαίνεται από 5.000 μέχρι και 8.000 
στρέματα αναλόγως του πόσα από τα 
χιλιάδες ανεκμετάλλευτα στρέματα 
των πρώην λιγνιτωρυχείων της 
Κοζάνης θα διαθέσει η ΔΕΗ. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, η ισχύς του πάρκου 
αναμένεται να είναι 200 έως 
300MW. Αξιοσημείωτο είναι ότι η 
ισχύς του μεγαλύτερου μέχρι τώρα 

Φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη

Πηγές: Η Καθημερινή, Τα νέα,
Το βήμα, Ο Χρόνος

φωτοβολταϊκού πάρκου στον κόσμο, 
το οποίο βρίσκεται στην Ισπανία, 
φτάνει μόλις τα 60MW. 
Όπως υποστηρίζει ο Αρθούρος 
Ζερβός, πρόεδρος της ΔΕΗ, πρόκειται 
για ένα έργο πράσινης ανάπτυξης. 
Θεωρεί ότι μία νέα επενδυτική 
προοπτική για την Κοζάνη είναι η 
ελάχιστη ηθική υποχρέωση της ΔΕΗ 
για τη ζημιά που έχει προκαλέσει 
πολλά χρόνια από την ανεξέλεγκτη 
εκμετάλλευση του λιγνίτη. 
Επισημαίνει ότι αυτή η επένδυση 
θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα 
για τους κατοίκους της Κοζάνης, 
αφού θα δημιουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας αρχικά για την κατασκευή 
του και μάλιστα από μία φιλική για 
το περιβάλλον δραστηριότητα. Με 
τη χρήση της ηλιακής ενέργειας που 
αποτελεί καθαρή κι ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού, μειώνονται οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 
που προκαλούν το φαινόμενο 
του Θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, 
τα φωτοβολταϊκά συστήματα 
αποτελούν αξιόπιστη τεχνολογία 
παραγωγής ηλεκτρισμού και έχουν 
μεγάλη διάρκεια ζωής πέραν των 
25 χρόνων. Επιπρόσθετα, θα λέγαμε 
ότι σημαντικό πλεονέκτημα είναι 
ότι απαιτούν ελάχιστη συντήρηση, 
ενώ πραγματοποιείται εύκολα η 
αποκατάσταση της λειτουργίας 
του σε περίπτωση βλάβης. Ακόμη, 

υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής 
επέκτασης. Τέλος, η λειτουργία του 
συστήματος είναι αθόρυβη. 
Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι 
προβληματίζονται πάνω στις 
αρνητικές συνέπειες που θα 
επιφέρει το νέο φωτοβολταϊκό 
πάρκο. Οι αλλαγές στις οικονομικές 
δραστηριότητες της περιοχής θα 
είναι δραματικές και μη προβλέψιμες. 
Μάλιστα, κορυφώνεται η ανησυχία 
για τυχόν οικονομικές, κοινωνικές 
και αναπτυξιακές επιπτώσεις. 
Συγκεκριμένα, θα μειωθούν οι θέσεις 
εργασίας που σχετίζονται με την 

οικονομική δραστηριότητα της 
ΔΕΗ. Η οικονομία θα υποστεί μεγάλη 
βλάβη ενώ η ανεργία της περιοχής 
θα φτάσει στα ύψη. Επιπλέον, με 
μια ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ, πολλοί 
πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να 
αποκατασταθεί το περιβάλλον, 
καθώς η αποκατάσταση όλων 
των εκμεταλλευθεισών εκτάσεων 
αποτελεί έργο με τεράστιο κόστος. 
Τέλος, το κόστος εγκατάστασης των 
φωτοβολταϊκών συστημάτων παρά 
τις τεχνολογικές εξελίξεις παραμένει 
υψηλό. 
Αισιοδοξούμε ότι η τοπική 
αυτοδιοίκηση, οι εκπρόσωποί 
μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, 
οι κοινωνικοί φορείς και όλος ο 
λαός της Δυτικής Μακεδονίας 
δεν θα επιτρέψουν άλλους να 
αποφασίσουν για το παρόν και το 
μέλλον της περιοχής μας. Αντίθετα 
με τη συνεχή παρακολούθηση των 
εξελίξεων θα συμβάλλουν ώστε 
να δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση 
στο ενεργειακό ζήτημα υπέρ του 
κοινωνικού συνόλου. Τέλος και 
εμείς τα νιάτα, που το μέλλον μας 
ανήκει, ας μην απέχουμε από τα 
τεκταινόμενα. Η πράσινη ανάπτυξη 
πρέπει να αποδειχθεί ευχή  και όχι 
κατάρα για τον τόπο μας.

Άρθρο 2 παράγραφος 4: Δημιουργία ειδικής 
ομάδας διάσωσης πολλαπλών αποστολών και 
η δραστηριοποίησή της  κυρίως στον τομέα 
της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα στην 
ενίσχυση των δράσεων που αφορούν την πρόληψη, 
αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών και 
τεχνολογικών καταστροφών.
Αυτό το άρθρο αποτελεί έναν από τους κύριους 
στόχους της Λέσχης Ειδικών  Δυνάμεων Ν. 
Κοζάνης  από  την ίδρυσή της το 1999. Σήμερα 
αριθμεί περισσότερα από 200 μέλη , τα οποία έχουν 
απαραίτητα υπηρετήσει  στις Ειδικές Δυνάμεις και 
χρησιμοποιούν την στρατιωτική τους εκπαίδευση 
για να προσφέρουν βοήθεια όπου και όποτε τους 
ζητηθεί, επιτελώντας σημαντικό κοινωνικό έργο.
Με άμεση αντίδραση μόλις 15΄ η 24ωρης 
ετοιμότητας ομάδα διάσωσης της λέσχης , 
ενταγμένη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας , σπεύδει με τον κατάλληλο εξοπλισμό  
προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Κάτι 
παρόμοιο διαδραματίστηκε όταν κλήθηκε η ομάδα  
το 2006 να συνδράμει στον εντοπισμό του μικρού 

Aφιερωμένοι στην ανιδιοτελή προσφορά
!

Ζαγκανίκα Γεωργία Β2, Πατίκα Βασιλική Β2

Άλεξ στον ποταμό Μπαρμπούτα, καθώς και όταν 
εντόπισαν έναν αγνοούμενο κάτοικο  στην περιοχή 
του Αγ. Αθανασίου (Μπούρινος) το 2010.Και αυτές 
είναι μόνο λίγες από τις περιπτώσεις που κάποιος 
οφείλει ευγνωμοσύνη στη Λέσχη.
Άλλη διάσταση της κοινωνικής τους προσφοράς 
αποτελεί η  δασοπυρόσβεση και η δασοπροστασία. 
Το 2007 μόνο, πάλεψαν με τις φλόγες στην Εύβοια 
και στο νέο Κοτύλι Καστοριάς. Κατά την τελευταία 
4ετία δε 50 εστίες φωτιάς δεν πήραν διαστάσεις 
χάρη στον έγκαιρο εντοπισμό τους από τα μέλη της 
Λέσχης.
Κι αν όλα αυτά φαίνονται (και το τονίζω, 
φαίνονται!) βαρετά, τότε η εκπαίδευσή τους είναι 
ακριβώς το αντίθετο! Για να ανταπεξέρχονται 
στις δύσκολες συνθήκες και σε καινούργιο 

ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Παλιούς χάρτες του Δούναβη περιλαμβάνει η έκθεση χαρτών που παρουσιάζεται από τις 11 Οκτωβρίου ως τις 16 Ιανουαρίου 2011, στο Αρχοντικό Λασσάνη, 
στην Κοζάνη. Κεντρικό θέμα της Έκθεσης αποτελεί ο σπουδαίος Αυστριακός χάρτης της συλλογής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης, που εκδόθηκε στη 
Βιέννη τη χρονιά της Γαλλικής Επανάστασης (1789), από στρατιωτικούς τοπογράφους. Πρόκειται για έναν χάρτη σε οκτώ φύλλα, στον οποίο απεικονίζεται, με 
εξαιρετική λεπτομέρεια, ο Δούναβης ποταμός και οι παρακείμενες περιοχές του. Aπό το τότε όριο της Αυστριακής Αυτοκρατορίας με την Οθωμανική, στην πόλη 
Σεμλίνο κοντά στο Βελιγράδι, μία ελληνική παροικία, απ’ όπου πέρασε και ο Κοζανίτης δωρητής της Βιβλιοθήκης της Κοζάνης Ευφρόνιος Ραφαήλ Πόποβιτς, μέχρι 
τις εκβολές του στις δυτικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Αξίζει να την επισκεφτείτε!

Δούναβης, το μέγα όριο στην ιστορία των χαρτών

Η αποτύπωση του 1789 
από το Βελιγράδι στη 
Μαύρη Θάλλασα.

11 Οκτωβρίου 2010 - 16 
Ιανουαρίου 2011

Ώρες λειτουργίας: 
Δευέρα & Παρασκευή 
11:00 - 13:00
Σάββατο & Κυριακή 11:00 
- 13:00, 18:00 - 20:00

Αρχοντικό Λασσάνη 
Δημοτική Χαρτοθήκη.

Πόσο θα μπορούσε άραγε ένας άνθρωπος να αντέξει χωρίς να ακούσει μουσική; 
Πόσο ευτυχισμένος θα ένιωθε  αυτό το χρονικό διάστημα;
Ολόκληρες κοσμοθεωρίες έχουν χτιστεί πάνω στον ήχο. Οι Κινέζοι από την 
Πέμπτη χιλιετηρίδα είχαν εντάξει τη μουσική στο φιλοσοφικό τους σύστημα. 
Έτσι, παρατηρούμε πως ο Βουδισμός, όπως και άλλες θρησκείες, είναι άμεσα 
συνδεμένες με τον ήχο και τη μελωδία.
Σήμερα όμως, η μουσική χρησιμοποιείται αλόγιστα. Οι τηλεοπτικές 
διαφημίσεις, για παράδειγμα, έχουν σχεδόν πάντα κάποια μελωδία, που 
στόχος της είναι να μας γεμίσει με θετικά συναισθήματα , ώστε να μας 
δημιουργήσει ψεύτικες ανάγκες. 
Μελέτες έχουν αποδείξει πως ακούγοντας μουσική μεταγγίζονται 
συναισθήματα ανάλογα με το είδος της. Οι επιπτώσεις από αυτά τα 

Η μαγεία της μουσικής

Νίκος Καράμπινας Β4

The cranberries Noir Desir Jesu Pink Martini Cesaria Evora Emilie Autumn Bjork Amethystium

μπάντα που 
έγινε γνωστή την 
δεκαετία του 90 με 
το zombie

εναλλακτικό ροκ πρόσφατο αλλά 
αξιόλογο

μουσικό 
συγκρότημα, 
πολλά είδη 
μουσικής

jazz εκκεντρικό στυλ, 
gothic μουσική

γνωστή από το 
Oceania που 
τραγούδησε στους 
Ολυμπιακούς 
Αγώνες στην 
Αθήνα

νεοκλασική 
ηλεκτρονική 
μουσική

ακούσματα εμφανίζονται και στο σώμα μας, όπου ενεργοποιούνται αυτόματες 
λειτουργίες του νευρικού μας συστήματος, που δρούνε χωρίς την συνειδητή 
μας προσοχή ( π.χ καρδιακός παλμός, αναπνοή )
Έχει αποδειχθεί επίσης, πως η μουσική αυξάνει την ενδορφίνη (ορμόνη anti-
stress ) στον εγκέφαλό μας. Αποτέλεσμα αυτής της αύξησης, η μείωση των 
πιθανοτήτων εμφάνισης μελαγχολίας ή κατάθλιψης στον άνθρωπο.
Τέλος, κάθε άτομο ψάχνει τρόπους για να ξεφύγει τόσο από την 
καθημερινότητα όσο και από τη ρουτίνα και από τους ξέφρενους ρυθμούς 
της ζωής που μας επιβάλλεται. Ως διέξοδοι παρουσιάζονται διάφορα μέσα, η 
επιλογή των οποίων εξαρτάται από τον καθένα μας.

Προτάσεις για μουσική που ίσως διαφεύγει την εμπορευματοποίηση:

Το Θεατροδρόμιο Κοζάνης με τη στήριξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης και στα πλαίσια της κεντρικής σκηνής 2010, θα 
παρουσιάζει το έργο « ο Φιάκας» του Δ. Κ. Μισιτζή.Πρόκειται για μια ευχάριστη και έξυπνη κωμωδία όπου θίγονται 
και σατιρίζονται με καυστικό τρόπο οι υπερβολές της κοινωνίας στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι 
πρόβες έχουν ξεκινήσει και γίνονται καθημερινά στην αίθουσα του Θεατροδρομίου.Το έργο θα κάνει πρεμιέρα στις 15 
Δεκέμβρη 2010 στην Αίθουσα Τέχνης και θα ακολουθήσει σειρά παραστάσεων και περιοδεία στη διάρκεια της χρονιάς 
που μας έρχεται.

Θεατρική παράσταση απο το θεατροδρόμιο Κοζάνης
«Ο ΦΙΑΚΑΣ»

Καλές Γιορτές,
Θανάσης Κρομλίδης Β4

Βίκυ Νιάκα Γ3

08 Ψυχαγωγία 09Εθελοντισμός

Περιβάλλον

Δεκέμβριος 2010 - 1° Γενικό Λύκειο Κοζάνης Δεκέμβριος 2010 - 1° Γενικό Λύκειο Κοζάνης



• Η παιδεία υποβαθμίζεται από τους μαθητές, ακόμα και από τους ίδιους τους καθηγητές και δεν υπάρχει οργάνωση.
Θοδωρής, 17 ετών

• Είναι αναγκαίο να αλλάξει ο χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος και να στοχεύει στη γνώση και όχι στην επίδοση.
Θεοδούλη 16 ετών

• Γίνεται λάθος διαχείριση των οικονομικών πόρων και στην πραγματικότητα η παιδεία δεν είναι δωρεάν.
• Τα προβλήματα της παιδείας δεν πρέπει να προβάλλονται μέσω της κατάληψης αλλά μέσω της μαζικής κινητοποίησης  όλων των αρμόδιων φορέων.
Αλέξης 17 ετών

• Οι αρμόδιοι στο υπουργείο αγνοούν τα πραγματικά προβλήματα στα σχολεία.
• Πρέπει να επέλθει αλλαγή στον τρόπο εκμάθησης και εξέτασης των μαθητών.
Χρήστος 17 ετών

• Οι επιδοτήσεις είναι περιορισμένες για την παιδεία. Υπάρχει έλλειψη καθηγητών με εξειδίκευση αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι λάθος αντιλήψεις των 
Ελλήνων σήμερα.
• Είναι σημαντικό να γίνει αναδιοργάνωση της ηγεσίας με άτομα που γνωρίζουν τις ελλείψεις και τα προβλήματα.
Γιάννης 17 ετών

Τα παιδία λέγει…!

Εκλογές 15μελούς μαθητικού συμβουλίου
Στις 22 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας οι εκλογές για την ανάδειξη του 15μελούς 
μαθητικού συμβουλίου. Οι μαθητές που εκλέχθηκαν είναι οι εξής:

Χιονία Φραντζέζου Β7

ερώτηση 1η: Υπάρχει έλλειμμα παιδείας και ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα;
ερώτηση 2η: Αν ήσουν υπουργός παιδείας τι θα άλλαζες;
Δες το σχετικό βίντεο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.youtube.com/user/KaliFasiTV

Μαθητικός διαγωνισμός φυσικών επιστημών

Η συντακτική  επιτροπή

Η ομάδα μαθητών της Β’ τάξης του σχολείου 
μας αποτελούμενη από τους μαθητές: Κων/νο 
Ντανάκα, Άννα Μήτσιου, Αναστάσιο Τσιότσια 
και Λαμπρινή Παπαργύρη επιλέχθηκε στις πέντε 
καλύτερες (από τις είκοσι περίπου) ομάδες μαθητών 
των Λυκείων του Νομού Κοζάνης που συμμετείχαν 
στον τοπικό Μαθητικό Διαγωνισμό εργαστηριακών 
ασκήσεων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας που 
πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2010 στο 
ΕΚΦΕ Κοζάνης. Στη συνέχεια κληρώθηκε ως η 
ομάδα που θα εκπροσωπήσει το νομό μας στον 
τελικό Πανελλαδικό Διαγωνισμό  ΠΑΝΕΚΦΕ που 
θα πραγματοποιεί στην Αθήνα στις 22 Ιανουαρίου 

2011.
Στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό θα επιλεγούν δύο 
ομάδες μαθητών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα 
μας στην 9η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών 
–ΕUSO 2011 που θα διεξαχθεί στην Τσεχία την 
άνοιξη του 2011.
Συγχαίρουμε θερμά την ομάδα μαθητών του 
σχολείου μας για την επιτυχία της σε τοπικό 
επίπεδο καθώς και τους καθηγητές τους Μαρία 
Βασιλειάδου-Βιολόγο, Παναγιώτη Μπετσάκο – 
Φυσικό και Ευαγγελία Καραπάτσιου – Χημικό.  
Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στην επόμενη φάση!

Ιωάννα Κουτσογεωργοπούλου Γ3, Ελένη Χασιώτη Β7, Ζήσης Πιτένης Β5

Πρόεδρος:
Χατζόγλου Χρήστος

Αντιπρόεδρος:
Μυρωνίδης Αλέξανδρος

Γραμματέας:
Μήτσιου Άννα

Μέλη:
Ιωαννίδης Θεόδωρος
Κοτσαμπουϊκίδου Ζαχάρω
Παναγιώτου Παναγιώτης
Πάκας Γεώργιος
Σισμάνης Ευάγγελος
Κορκίδας Κωνσταντίνος
Μαυρίδης Ηλίας

Χασιώτης Θεόδωρος
Τζέλος Κλεάνθης
Τσιμπερίδης Άγγελος
Τσιμόπουλος Ιωάννης
Σιδέρης Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη:
Φτάκας Ευθύμιος 
Δινόπουλος Ιωάννης
Βούρκας Μιχαήλ
Λαναράς Γεώργιος
Σερίφης Αντώνιος

ις ημέρες 29-30-31 Οκτωβρίου 2010 
πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική 
εκδρομή της Β΄ Λυκείου στην Αθήνα. 
Το πρόγραμμα ήταν εμπλουτισμένο 
με πολλές δραστηριότητες 

εκπαιδευτικού περιεχομένου. 
Σημαντικότερη ήταν η επίσκεψη στην Βουλή των 
Ελλήνων, όπου οι μαθητές ξεναγήθηκαν στην 
αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής αλλά και  σε 
άλλες αίθουσες του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 
Αξιοσημείωτη ήταν η επίσκεψή μας στο Νέο 
Μουσείο της Ακρόπολης, που η εκπληκτική 

Στην Κοζάνη την Κυριακή 17-10-10 στην αίθουσα 
«Φίλιππος» πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 
«Οι μονόλογοι απ’ τη Γάζα». 20 μαθητές από 
7 σχολεία της πόλης μετέφεραν μέσα από τη 
δραματοποιημένη αφήγηση, τη φωνή 32 παιδιών 
από τη Γάζα, που έζησαν την εισβολή του Ισραήλ 
το Δεκέμβριο του 2008.Το κοινό της πόλης 
τίμησε δεόντως την παράσταση και μέσα σε μια 
κατανυκτική ατμόσφαιρα απάντησε στο ερώτημα 
της αφίσας μας: Τα παιδιά του πολέμου μιλούν – 
εμείς ακούμε; 
Αυτή η θετική ενέργεια ενώθηκε με κείνην που 
έστειλαν άνθρωποι απ’ όλον τον κόσμο. Έτσι για 
πρώτη φορά ακούστηκε σ’ αυτήν την εμβέλεια 
η αλήθεια των παιδιών, ώστε ο έξω κόσμος 
δημιουργεί ένα ρεύμα που αντιμάχεται τη βία και 
ασκεί πίεση για την αποκατάσταση του δικαίου.
Οι εκδηλώσεις συνεχίσθηκαν και κορυφώθηκαν  
στις 29 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα 
συμπαράστασης στον Παλαιστινιακό Λαό. 
Ευχαριστώ πολύ όλους όσους στήριξαν την 
προσπάθεια και όλα τα παιδιά για την εξαιρετική 
συνεργασία και το επίσης εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Παράσταση
«Οι μονόλογοι απ’ τη Γάζα»

Ραφαέλα-Γεωργία Στιούκη  Β7

Η υπεύθυνη καθηγήτρια
Γκουτζιαμάνη Γιάννα
φιλόλογος

τις 17 Νοεμβρίου του 1973 μία εξέγερση 
φοιτητών του Πολυτεχνείου και 
μαθητών κατέληξε σε αιματοχυσία. 
Από τότε η μέρα εκείνη σηματοδοτεί 
την έννοια της επανάστασης, το πώς 

αυτή συνυφαίνεται μέ τους σημερινούς νέους, 
πώς τη βιώνουν και τι τελικά σημαίνει γι’ αυτούς; 
Με αφορμή λοιπόν την επέτειο του Πολυτεχνείου 
διοργανώθηκε στο σχολείο μας, στις 17 Νοεμβρίου 
γιορτή με πλούσια θεματολογία κρατουμένων 
εκείνης της εποχής και μαρτυρίες φοιτητών, 
μαθητών και πολιτών που έχουν αναμνήσεις από 
τη μέρα και την εποχή εκείνη. Μεταξύ άλλων, 
στις μαρτυρίες που διάβασαν οι μαθητές υπήρχαν 
και μαρτυρίες του πολιτικού κρατούμενου Αλέξη 
Παναγούλη, ο οποίος είναι αναμφισβήτητα ένας 
από τους κορυφαίους επαναστάτες της νεότερης 
Ελληνικής Ιστορίας. Επιπρόσθετα, οι μαρτυρίες 
των φοιτητών και των παιδιών είχαν ιδιαίτερα 
συγκινητικό χαρακτήρα και ήταν εξαιρετικά 
παραστατικές, με αποτέλεσμα να μεταφέρουν 
τους παρευρισκόμενους στη γιορτή στο κλίμα 
εκείνης της εποχής. Σ’ αυτό συνέβαλαν και οι 
σκηνοθετικές πινελιές οι οποίες προσέδωσαν στη 
γιορτή έναν νοσταλγικό και συμπονετικό τόνο 
προς τους ήρωες της μέρας εκείνης. Η επέτειος 
της 17 Νοεμβρίου μπορεί να μη χαρακτηρίζεται 
ως εθνική εορτή αλλά κανείς δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει όσα έγιναν μέσα στο χώρο του 
Πολυτεχνείου εκείνες τις μέρες, τον αριθμό τον 

Εδώ Πολυτεχνείο…!

αρχιτεκτονική του καθώς και η θέση του κάτω 
από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης το καθιστούν 
μοναδικό επίτευγμα για να στεγάσει τα γλυπτά του 
Παρθενώνα και όχι μόνο αυτά.(www.theacropolis-
museum.gr). 
H στάση που κάναμε στο Ζάππειο μας επιφύλασσε 
μια ακόμη έκπληξη. Λόγω της επετείου των 2500 
χρόνων από τη Μάχη του Μαραθώνα και 28ου 
Κλασικού Μαραθώνιου της Αθήνας φιλοξενούνταν 
η έκθεση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ 
ΜΑΡΑΘΩΝΑ.
Τα εκθέματα και οι  ταινίες που προβάλλονταν 

νεκρών –κάθε ηλικίας- και τέλος την απλόχερη 
προσφορά συναισθημάτων από τους φοιτητές 
προς όλους τους πολίτες, η οποία τους καλεί 
για ένα καλύτερο αύριο «Για να ‘χω εγώ πουλιά 
φτερά στα χέρια μου κι εσύ στο δικό σου σπίτι μια 
γλάστρα με βασιλικό στο πεζούλακι.» Η έννοια 
επανάσταση ανάγει τον άνθρωπο σε ένα ανώτερο 
πνευματικό επίπεδο αφού τον καθιστά ικανό να 
αντιμετωπίσει τους φόβους και να παλέψει για 
τα δικαιώματα του. Μπορούμε λοιπόν όλοι να 
«επαναστατήσουμε» αρκεί πρώτα απ’ όλα να 
ξεπεράσουμε τον κυριότερο εχθρό μας, τον ίδιο τον 
εαυτό μας!! 

(Οι καθηγητές που διοργάνωσαν τη γιορτή ήταν 
η κ.Γ. Παναγιωτίδου, ο κ.Ν. Χασάπης, η κ.Ε. 
Καραγκούνη και ο κ.Π. Μπετσάκος.) 

για τη μάχη του Μαραθώνα τόνιζαν την ιστορικά 
πρώτη νίκη  για την εδραίωση της Δημοκρατίας.
Πριν την αναχώρησή μας παρακολουθήσαμε τον 
τερματισμό των Δρωμέων του Μαραθώνιου στο 
Καλλιμάρμαρο στάδιο και στον οποίο συμμετείχε 
και ο θεολόγος καθηγητής του σχολείου μας 
κ.Γιαννόπουλος. 
Πάντως, αυτό που όλοι θα θυμόμαστε είναι πως η 
εκδρομή ήταν υπέροχη. Γνωριστήκαμε καλύτερα 
με όλους τους συμμαθητές μας και φυσικά πήραμε 
πολλές πληροφορίες.

Σ

Ελένη Χασιώτη Β7, Ζήσης Πιτένης Β5

Τ

Τριήμερη 
εκπαιδευτική 
εκδρομή
της Β’ Λυκείου
στην Αθήνα

10 Σχολικές δραστηριότητες Σχολικές δραστηριότητες 11Δεκέμβριος 2010 - 1° Γενικό Λύκειο Κοζάνης Δεκέμβριος 2010 - 1° Γενικό Λύκειο Κοζάνης



Ο Μαραθώνιος Δρόμος είναι ένας αγώνας αντοχής με μια επίσημη 
απόσταση 42,195 χιλιομέτρων (26 μίλια 385 γιάρδες). Ο αγώνας 
ονομάζεται έτσι μετά την πορεία του Έλληνα στρατιώτη Φειδιππίδη από 
τον Μαραθώνα στην Αθήνα μετά τη μάχη του Μαραθώνα (490 π.χ) ο 
οποίος έτρεξε για να μεταφέρει τα σημαντικά νέα στην Αθήνα. Η ιστορική 
ακρίβεια αυτού του μύθου είναι αμφίβολη, και είναι σε αντίθεση ιδιαίτερα με 
απολογισμούς της μάχης από τον Ηρόδοτο.
Ο Μαραθώνιος ήταν ένα από τα πρώτα σύγχρονα ολυμπιακά αθλήματα των 
σύγχρονων αγώνων του 1896, αν και η απόσταση δεν είχε καθοριστεί έως το 
1921. Περισσότεροι από 800 μαραθώνιοι γίνονται σε όλο τον κόσμο κάθε έτος με 
τη μεγάλη πλειοψηφία να είναι ερασιτέχνες που τρέχουν για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς ή απλά για την εμπειρία. Οι μεγαλύτεροι μαραθώνιοι μπορούν να 
έχουν δεκάδες χιλιάδες συμμετεχόντων.
Όπως και κάθε χρόνο, φέτος στις 31 Οκτωβρίου, διεξήχθη ο 28ος κατά σειρά 
Μαραθώνιος δρόμος στην Αθήνα με τη συμμετοχή 12.000 δρομέων από όλο 
τον κόσμο. Ο μεγάλος αριθμός των δρομέων υποδηλώνει τον εορταστικό 
χαρακτήρα της φετινής διοργάνωσης, που μετρά 2.500 χρόνια από τη Μάχη 
του Μαραθώνα. Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου, προγραμματίστηκε 
μια μεγάλη εκδήλωση, ανοικτή στο κοινό, δύο μέρες πριν τον αγώνα, η οποία 
ήταν ένα πραγματικό ταξίδι 2.500 χρόνων μέσα στο χρόνο και στην ιστορία, 
ένας φόρος τιμής στο παρελθόν με το βλέμμα στραμμένο στο σήμερα αλλά και 
το μέλλον του Μαραθώνιου Κινήματος.
Με αφορμή την τριήμερη εκδρομή στην Αθήνα, οι μαθητές της Β’ τάξης 
είχαν την τύχη να παρευρεθούν στο μεγάλο αυτό γεγονός, στο οποίο 
συμμετείχε μεταξύ άλλων ο θεολόγος καθηγητής του σχολείου μας, κ. 
Γιώργος Γιαννόπουλος, ο οποίος μας παραχώρησε συνέντευξη σχετικά με την 
ενασχόληση του με τον αθλητισμό και τη συμμετοχή του στο Μαραθώνιο:

28ος κλασικός
μαραθώνιος
Αθηνών
2500 χρόνια ιστορίας

Πόσο καιρό ασχολείστε με τον αθλητισμό και τι πιστεύετε πως σας 
προσφέρει;
Με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με το τρέξιμο ασχολούμαι εδώ και δώδεκα 
(12) χρόνια περίπου, σε ερασιτεχνικό βέβαια επίπεδο.Το παράδοξο όμως είναι, 
ότι ενώ δεν είχα καμία σχέση με τον αθλητισμό και δεν είχα τρέξει ποτέ ως 
τότε, αποφάσισα να κάνω τον αθλητισμό (τρέξιμο) τρόπο ζωής. Δεν πίστευα 
ποτέ ότι θα «κολλούσα» τόσο γρήγορα, και δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα 
έφτανα σε σημείο τέτοιο που να έχω στο ενεργητικό μου αρκετούς αγώνες  και 
τέσσερις (4) μαραθωνίους μέχρι τώρα.
Όσον αφορά την προσφορά του αθλητισμού και ειδικότερα του τρεξίματος, 
δεν είναι μία αλλά πολλές. Να ξεκινήσω από την ευεξία που νιώθεις μετά την 
προπόνηση, τη ζωντάνια που σε ακολουθεί για ώρες, την επιβεβαίωση της 
αντοχής και της δύναμης που μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και σε κάτι άλλο 
στην πραγματική ζωή. Την υπέρβαση των ορίων σου, το ότι γίνεσαι καλύτερος 
μέρα με τη μέρα και ως άνθρωπος, την ψυχική ηρεμία και τη σωματική υγεία, 
την προσωπική ικανοποίηση μετά από κάθε αγώνα, τη χαρά της φύσης τόσο 
στις πρωινές όσο και στις απογευματινές προπονήσεις, τη χαρά της μοναξιάς 
αλλά και τη χαρά της παρέας, κυρίως στις προπονήσεις, που σου δημιουργεί 
τέτοια συναισθήματα οικειότητας τα οποία σπάνια θα βρεις σε κάποιο άλλο 
χώρο.

Πως προέκυψε η συμμετοχή σας στο μαραθώνιο;
Στο μυαλό των περισσοτέρων ανθρώπων η λέξη μαραθώνιος είναι συνώνυμη 
με έναν υπεράνθρωπο άθλο, κάτι εξαιρετικά δύσκολο που φαντάζει σχεδόν 
αδύνατο ακόμα και σε ανθρώπους που ήδη τρέχουν. Μετά τη συμμετοχή μου 
λοιπόν, σε αρκετούς αγώνες μικρών και μεγάλων αποστάσεων (10 χλ. – 21χλ.), 
ο Μαραθώνιος φάνταζε ως πρόκληση,αλλά και ως όνειρο ζωής. Έτσι πήρα την 
απόφαση, πίστεψα στον εαυτό μου και στις δυνάμεις μου και το όνειρο ζωής 
έγινε απλώς η συμμετοχή και ο τερματισμός μου σε περισσότερους από έναν 
Μαραθώνιους.

Πως ήταν η εμπειρία αυτή για εσάς και πως αισθανθήκατε κατά τη 
διάρκεια;
Όπως σας είπα αρχικά, αυτός ήταν ο 4ος στη σειρά Μαραθώνιος που 
συμμετέχω αλλά και ο μοναδικός σε εμπειρίες και δυνατές συγκινήσεις. 

Καθώς συνέπιπτε με τα 2.500 χρόνια από τη Μάχη του Μαραθώνα, πέρα από 
τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής συμμετοχή των αθλητών (12.000 δρομείς) από 
όλο τον κόσμο, τις εορταστικές εκδηλώσεις που προηγήθηκαν, την αθρόα 
προσέλευση του κόσμου σ’ όλο το μήκος της διαδρομής από το Μαραθώνα 
μέχρι και το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, της επευφημίες και τα χειροκροτήματα 
τους, τις μπάντες που έπαιζαν μουσική δίνοντας μία ξεχωριστή νότα στον 
αγώνα, τη συνεχή εμψύχωση από τους κατοίκους της Αθήνας, για εμένα 
ήταν κάτι το μοναδικό και ανεπανάληπτο. Και σ’ αυτό συνετέλεσε κυρίως 
η παρουσία των μαθητών της Β’ Λυκείου του σχολείου μας καθώς και των 
συναδέλφων μου που βρέθηκαν εκεί και περίμεναν υπομονετικά μέσα στον 
καυτό ήλιο για περίπου τρισήμισυ ώρες εμένα για να φτάσω στον τερματισμό, 
να με χειροκροτήσουν και να χαρούν μαζί μου, γι’ αυτό το κατόρθωμα που με 
γέμισε περηφάνια και ικανοποίηση.

Σκοπεύετε να συνεχίσετε την ενασχόληση σας με τον αθλητισμό; 
Εάν ναι, θα σας ενδιέφερε να πάρετε μέρος σε κάποια παρόμοια 
διοργάνωση;
Θα έλεγα ότι είναι το μόνο βέβαιο. Κι αυτό γιατί πηγάζει από την αγάπη μου 
για το τρέξιμο. Σήμερα δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τρέξιμο 
ή για την ακρίβεια μπορώ αλλά δεν μου αρέσει. Τρία – τέσσερα χρόνια 
παλαιότερα, αναγκαστικής αποχής, ήταν αρκετά για να επιβεβαιώσω ότι η 
ζωή είναι πολύ πιο άχαρη χωρίς τρέξιμο. Μπορεί να ακούγονται υπερβολικά 
κάποια από τα παραπάνω, όσοι όμως ασχολούνται έστω και λίγο με τον 
αθλητισμό, καταλαβαίνουν απολύτως. Όσο αναφορά τώρα τη συμμετοχή μου 
σε παρόμοια διοργάνωση πιστεύω πως η συμμετοχή σε ένα μαραθώνιο του 
εξωτερικού προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες όπως επίσης και οι αγώνες ορεινού 
τρεξίματος, όπως για παράδειγμα το Olympus Marathon, γιατί η αίσθηση του 
να τρέχεις μέσα στη φύση σε συμφιλιώνει τόσο με το φυσικό περιβάλλον όσο 
και με τον ίδιο σου τον εαυτό. 
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε και ευχόμαστε ο αθλητισμός 
να γεμίζει πάντα όμορφα τη ζωή σας!

Ζήσης  Πιτένης Β5, Θεοδούλη Κορκά Β4

12 Αθλητικό πανόραμα Δεκέμβριος 2010 - 1° Γενικό Λύκειο Κοζάνης


