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Όποιος καθηγη-

ηής ή μαθηηής ηο-

σ ζτολείοσ θέλει, 

μπορεί να δημοζι-

εύζει κάποιο 

άρθρο, δικό ηοσ ή 

άλλοσ (με αναθο-

ρά ζηην πηγή), 

ζηέλνονηάς ηο 

ζηο e-mail: 

2gymkonews@sch.gr 

Γράψτε κάτι… 
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Μήπως έχεηε να 

προηείνεηε κάποιο 

καλύηερο όνομα για ηην 

ζχολική μας εθημερίδα, 

και να γίνεηε ο νονός ή η 

νονά ηης; Σηείληε μας 

ένα   e-mail ζηο: 

2gymkonews@sch.gr 

Νοέμβριος—Δεκέμβριος 2009, Τιμή: Ανεκηίμηηη 
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Ηζηνξία ηνπ ενξηαζκνύ 

ηωλ Υξηζηνπγέλλωλ 
1 

Οη θαιηθάληδαξνη 
1-2 

θξνπηδ Καθ Ληαθ 2 

Θνπξκπάλ Κπαϊξάκ 
3 

Κοπεγτάγη—Κλιμαηική 

Αλλαγή 

4 

Ο ΛΔΟ ΗΟ ΣΑ ΥΟ-

ΙΔΗΑ  

4 

ΣΟ ΠΟΙΤΣΔΥΛΔΗΟ 36 
ρξόληα κεηά ΕΔΗ  

5 

Γηνξηή 17 Λνέκβξε, 

όινη ην  

7 

Από πνπ μεθηλάεη ε βία 

ζηα ζρoιεία… 

7 

Γλωξίδεηε γηα ηελ λεπξη-
θή αλνξεμία? 

7 

Υξηζηνύγελλα ζηνλ 

θόζκν 

9 

Πεξηερόκελα 
ηεύρνπο: 

Η ζτολική εθημερίδα ηοσ 2οσ Γσμναζίοσ Κω 

 

Ιζηορία ηοσ εορηαζμού ηων Χριζηοσγέννων 

Οη ηζηνξηθέο πεγέο ππνδεηθλχνπλ φηη ν ενξηαζκφο 
ησλ Υξηζηνπγέλλσλ άξρηζε λα ηεξείηαη ζηε Ρψκε 
γχξσ ζην 335, αλ θαη θάπνηνη εξεπλεηέο βαζηδφκελνη 
ζε αξραίνπο χκλνπο κε ρξηζηνπγελληάηηθε ζεκαην-
ινγία ζεσξνχλ φηη ηα πξψηα βήκαηα πνπ νδήγεζαλ 
ζηνλ ενξηαζκφ απηφ έγηλαλ κέζα ζηνλ 3ν αηψλα. Ζ 
παξάδνζε ζεσξεί φηη ε αξραηφηεξε νκηιία γηα ηε 
γηνξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ εθθσλήζεθε απφ ηνλ 
Κέγα Βαζίιεην ζηελ Θαηζάξεηα ηεο Θαππαδνθίαο ην 
έηνο 376 κ.Υ.. 

Δπί Πάπα Ηνπιίνπ Α‘ (336-332) ηα Υξηζηνχγελλα 
ζηακάηεζαλ λα γηνξηάδνληαη καδί κε ηα Θενθάλεηα 
θαη ζεζπίζζεθε σο επέηεηνο ε 25 Γεθεκβξίνπ θαηφ-

πηλ έξεπλαο ησλ αξρείσλ ηεο Ρψκεο, φπσο πηζηεχεηαη, επί ηεο απνγξαθήο πνπ 
έγηλε επί απηνθξάηνξα Οθηαβηαλνχ Απγνχζηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ππνινγηζκφ ξή-
ζεο ηνπ Δπαγγειίνπ (ην νπνίν θαη ζπλέηεηλε) ηνπ Πξνδξφκνπ ιερζείζα πεξί ηνλ 
Υξηζηφλ:‖Δθείλνο δεη απμάλεηλ, εκέ δε ειαηνύζζαη‖ (Ησάλλ. γ‘30). Κε βάζε απηή 
ηελ ππνζεηηθή πεγή, ε Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ νξίζζεθε θαηά ην ρεηκεξηλφ ειηνζηά-
ζην φπνπ θαη αξρίδεη ε αχμεζε ησλ εκεξψλ. ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 25εο Γεθεκβξίνπ 
σο εκεξνκελίαο ενξηαζκνχ ζπληέιεζαλ πξνθαλψο ε κεγάιε εζληθή ενξηή ηνπ 
―αθαηαλίθεηνπ‖ ζενχ Ήιηνπ (Dies Natalis Solis Invicti) θαη ν ενξηαζκφο ησλ γε-
λεζιίσλ ηνπ Κίζξα πνπ ήηαλ δηαδεδνκέλα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Ρσκατθήο απ-
ηνθξαηνξίαο κε ηελ έλλνηα φηη ε επηινγή απηήο ηεο εκέξαο σο εκέξαο γέλλεζεο 
ηνπ Υξηζηνχ είρε λα θάλεη κε ηελ πξνζπάζεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ παγαληζηηθψλ 
(κε ρξηζηηαληθψλ) γηνξηψλ πνπ ηεξνχληαλ εθείλνλ ηνλ θαηξφ, φπσο ηα αηνπξλάιηα 
θαη ηα Κπξνπκάιηα. 

πλεπψο, φηαλ ν Υξηζηηαληζκφο έγηλε ε επίζεκε ζξεζθεία ηεο απηνθξαηνξίαο, 
πξνζπάζεζε λα απνξξνθήζεη θαη λα δψζεη λέα δηάζηαζε θαη λέα ζεκαζία ζε πα-
λάξραηα ιαηξεπηηθά έζηκα θαη ιαηξεπηηθέο ζπλήζεηεο αηψλσλ. Πάλησο, παξά ηηο 
απαγνξεχζεηο ηεο εθθιεζίαο γηα πνιιέο απφ ηηο εθδειψζεηο πνπ ηεινχληαλ ζηελ 
αληίζηνηρε ηνπ Γσδεθαεκέξνπ πεξίνδν ή ηηο λνκνζεζίεο, απηέο δηαηεξήζεθαλ θπ-
ξίσο ζηελ χπαηζξν θαζ‘ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ξσκατθψλ απηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ, 
κέρξη ηνλ 5ν κ.Υ. αηψλα. ε κεηαγελέζηεξε επνρή πνιιά απφ ηα έζηκα ηνπο 
(αληαιιαγή δψξσλ, γιέληηα, ραξηνπαίγληα θ.ν.θ.) κεηαβηβάζηεθαλ ζηνλ ενξηαζκφ 
ηήο Πξσηνρξνληάο. 

ηε Ρψκε ην θαιεληάξη ησλ Φηινθαιίσλ (354 κ.Υ.) πεξηιακβάλεη ζηελ εκεξνκελία 

ηεο 25εο Γεθεκβξίνπ, απέλαληη απφ ηελ παγαληζηηθή Natalis invicti, δει. ―γέλλεζε 

ηνπ αθαηαλίθεηνπ (ήιηνπ)‖, ηελ θξάζε ―VIII kaalitan nattis Christus in Bethleem 

Iudea“. 
Απφ ηε Γχζε ν ενξηαζκφο ηεο Γελλήζεσο ζηηο 25 Γεθεκβξίνπ πέξαζε θαη ζηελ Α-
λαηνιή γχξσ ζην 376. Σν 386 ν Αγ. Ησάλλεο ν Υξπζφζηνκνο παξφηξπλε ηελ εθθιε-
ζία ηεο Αληηφρεηαο λα ζπκθσλήζεη ζηελ 25ε Γεθεκβξίνπ σο εκέξα ενξηαζκνχ ηεο 
Γέλλεζεο. Σνλ θαηξφ ηνπ Αγ. Απγνπζηίλνπ (354-430) ε εκεξνκελία ηεο Γηνξηήο ηεο 
Γέλλεζεο είρε θαζνξηζηεί, πάλησο ν Απγνπζηίλνο ηελ παξαιείπεη απφ ηνλ θαηάιν-
γφ ηνπ κε ηηο ζεκαληηθέο ρξηζηηαληθέο επεηείνπο (PL 33.200). 

Κε ηνλ ρξφλν επεθξάηεζε ζε φιν ηνλ ρξηζηηαληθφ θφζκν εθηφο ηεο Αξκεληθήο Οξ-

ζφδνμεο Δθθιεζίαο πνπ ζπλερίδεη ηνλ ζπλενξηαζκφ κε ηα Θενθάληα. 
Σν 529 ν απηνθξάηνξαο Ηνπζηηληαλφο απαγφξεπζε ηελ εξγαζία θαη ηα δεκφζηα 
έξγα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηα αλαθήξπμε δεκφζηα αξγία. Ωο ην 
1100, θαζψο είρε επεθηαζεί ε δξάζε ησλ ηεξαπνζηνιψλ ζηηο παγαληζηηθέο επξσπα-
τθέο θπιέο, φια ηα έζλε ηεο Δπξψπεο γηφξηαδαλ ηα Υξηζηνχγελλα. Δληνχηνηο, αξ-
γφηεξα, εμαηηίαο ηεο Κεηαξξχζκηζεο απαγνξεχηεθε ή πεξηνξίζηεθε θαηά πεξηφδν-
πο ε ηήξεζή ηνπ ενξηαζκνχ ηνπο ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ζηελ Ακεξη-
θή, θαζψο ζεσξνχληαλ φηη πεξηιάκβαλε ζε κεγάιν βαζκφ εηδσινιαηξηθά ζηνηρεία. 

(Πεγή: http://el.wikipedia.org) 

Οη θαιηθάληδαξνη 
 

Οη θαιηθάληδαξνη είλαη  κηα παιηά παξάδνζε ζηελ παηξί-

δα καο. Θαη ζε θάζε ηφπν, θαη πην πνιχ ζηα ρσξηά, ππάξ-

ρνπλ ρίιηνη ζξχινη θαη έζηκα γχξν απφ απηνχο. Δκθαλίδνλ-

ηαη θάζε Υξηζηνχγελλα. Κεξηθνί ιέλε φηη είλαη πλεχκαηα, 

άιια θαιά θαη άιια θαθά. Άιινη πάιη πηζηεχνπλ φηη είλαη 

παξάμελα φληα, καιιηαξά θαη φηη ηξππψλνπλ ζηα ζπίηηα 

απφ ηηο θακηλάδεο. Σηο λχθηεο πεγαίλνπλ θαη θιέβνπλ ηα θαγεηά πνπ βξίζθνπλ θαη 

πην πνιχ ηα ζχθα γηαηί ηνπο αξέζνπλ πνιχ. ηαλ ηειεηψζνπλ ην θαγεηφ ηνπο αξρί-

http://blogs.sch.gr/2gymkonews/files/2009/11/image0421.gif
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Εδώ και μεπικέρ μέπερ 

λειηοςπγεί και ηο Blog 

ηος ζσολείος μαρ ζηην 

διεύθςνζη:  

http://

blogs.sch.gr/2gymko/  

πίξηε μια μαηιά… 

Όποιορ καθηγηηήρ ή 

μαθηηήρ ηος ζσολείος 

θέλει, μποπεί να 

δημοζιεύζει κάποιο 

άπθπο, δικό ηος ή 

άλλος (με αναθοπά 

ζηην πηγή), ζηέλνονηάρ 

ηο ζηο e-mail: 

2gymkoblog@sch.gr  

ρεηηθά 
Ζ ζρνιηθή εθεκεξίδα ηνπ ζρν-

ιείνπ καο δεκηνπξγήζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιε-

ξνθνξηθήο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. 

Γεκνζηεχνληαη θπξίσο άξζξα 

ζρεηηθά κε ην ζρνιείν καο θαη 

ηελ Θσ. Κπνξνχλ λα δεκνζηεχ-

ζνπλ άξζξα θαη φινη νη καζεηέο 

θαη νη θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ. 

Θπθινθνξεί ζηνπο πίλαθεο αλα-

θνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ καο 

αιιά βξίζθεηαη θαη «πην δσληα-

λή» ζην δηαδίθηπν ζην blog:  

h t t p : / / b l o g s . s c h . g r / 

2gymkonews ελψ ην e-mail 

ε π η θ ν η λ σ λ ί α ο  ε ί λ α η  η ν 

2gymkonews@sch.gr.  

Γηα ηελ δεκηνπξγία θαη θπθινθν-

ξία ηεο εθεκεξίδαο ζπκκεηέρνπλ 

νη καζεηέο ηνπ Γ1  

http://

blogs.sch.gr/

2gymkonews 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Υξηζηνπγελληάηηθεο ηαηλίεο 

Δίλαη θιαζηθέο θαη δελ ππάξρεη 
άλζξσπνο, κηθξφο ή κεγάινο πνπ δελ ηηο 
έρεη δεη. Θάζε ρξφλν ηέηνηεο κέξεο ηηο 
αλαδεηάκε θαη ηηο βιέπνπκε μαλά θαη 
μαλά κε ηελ ίδηα ιαρηάξα! Σηο έρνπκε 
ζπλδπάζεη κε ηηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπ-
γέλλσλ… Γείηε ην Top 10 φισλ ησλ επν-
ρψλ! 

1. Σhe Gremlins(1984) Σα κηθξά 
ηεξαηάθηα πνπ αγαπήζακε… 

2. Home Alone(1990) ζεο θνξέο 
θαη λα ηε δνχκε γειάκε κε ηα 
παζήκαηα ησλ ¨θαθνπνηψλ¨ 

3. The Polar Express(2004)Σν 3D 
αξηζηνχξγεκα ηνπ Ρφκπεξη Εεκέ-
θηο κε ηνλ Σνκ Υαλθο! 

4. Holiday(2006)Έξσηαο ηα Υξηζ-
ηνχγελλα 

5. The Muppet Christmas Carol
(1992) 

6. The Grinch(2000) Ο θαθφο Σδηκ 
Θάξετ δε θαηάθεξε λα ραιάζεη ην 
πλεχκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ! 

7. The Santa Clause 

8. A Christmas story(1993) 

9. White Christmas(1954)Θιαζζηθή 
Υξηζηνπγελληάηηθε ηαηλία κε ππέ-
ξνρε κνπζηθή 

10. The Nightmare Before Christmas 
-Υξηζηνπγελληάηηθνο Δθηάιηεο 

Άιιεο Υξηζηνπγεληάηηθεο ηαηλίεο: Love 
Actually, Joeyx Noel, Bad Santa. 

Γείηε video ησλ ηαηληψλ ζην http://

blogs.sch.gr/2gymkonews/           

δνπλ λα ρνξεχνπλ. 

ινη νη  ρσξηθνί, φηαλ πιεζηάδεη βξάδπ, θνβνχληαη 

λα μεκπηίζνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο, πξνπάλησλ ηα κηθ-

ξά παηδηά, σο φηνπ έξζεη ε γηνξηή ησλ Φψησλ, πνπ 

ξίρλνπλ ην ζηαπξφ θαη νη θαιηθάληδαξνη εμαθαλίδνλ-

ηαη. Σφηε πάλε θαη δνχλε θάησ απφ ηε γε. Θαη εκθα-

λίδνληαη πάιη ηα άιια Υξηζηνχγελλα. 

ε πνιιά ρσξηά ξίρλνπλε αλακκέλα θάξβνπλα ζηα 

πεγάδηα, γηα λα κελ καγαξίζνπλ νη θαιηθάληδαξνη. 
Γελ κπνξψ λα ζαο εμεγήζσ θαιχηεξα, ηη είλαη 
έλαο Θαιηθάληδαξνο. Λνκίδσ πσο κπφξεζα λα ζαο 
δψζσ λα θαηαιάβεηε πεξίπνπ ηη είλαη.   

ε άιινπο είλαη ζπκπαζεηηθνί θαη ζε άιινπο αληηπα-

ζεηηθνί. Θα ήζεια πνιχ λα έβιεπα έλα Θαιηθάληδα-

ξν, αιιά λνκίδσ πσο δελ ζα ην θαηνξζψζσ. Απινχζ-

ηαηα : γηαηί δελ ππάξρνπλ. 

 

 

 
(Απφ ηελ εγθπθινπαίδεηα Υάξε Πάηζε) 

θξνπηδ Καθ Ληαθ 

Ο θξνπηδ Καθ Ληαθ, γλσζηφο θαη 
απιά ζαλ Θείνο θξνπηδ είλαη θαλ-
ηαζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο Νηίζλεϋ. 
ε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα παπη-
ά-ήξσεο ηεο εηαηξίαο δελ δεκηνπξγή-
ζεθε ζην ρψξν ησλ θηλνπκέλσλ ζρε-
δίσλ αιιά ζηα πεξηνδηθά θφκηθο . 
Ήηαλ ν κεγάινο Θαξι Κπαξθο  πνπ 
ηνλ δεκηνχξγεζε ην 1947  γηα ηηο α-
λάγθεο ηεο ηζηνξίαο Υξηζηνύγελλα 
ζην Βνπλό ηεο Αξθνύδαο κε πξσηα-
γσληζηή ηνλ Ληφλαιλη Ληαθ . Σα 
θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξνπηδ 
είλαη ηα απίζηεπηα πινχηε ηνπ (είλαη 
καθξάλ ην πην πινχζην άηνκν ζηνλ 
θφζκν ηεο Ληίζλευ αιιά θαη ίζσο ζε 
φιν ηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο - κπ-
ζνπιαζίαο) αιιά θαη ε απχζκελε 
ηζηγγνπληά ηνπ. 

  

Ηζηνξία 

Κεηά ηελ πξψηε εκθάληζε ηνπ ραξαθηήξα ν Κπαξθο άξρηζε λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί 
φιν θαη πην ζπρλά θαη ζχληνκα έγηλε πνιχ δεκνθηιήο αθνχ νη πεξηπέηεηέο ηνπ θαη 
ε αλαδήηεζε γηα παξαπάλσ πινχηε ηνλ έθεξλαλ ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ θαη 
πεξίεξγεο θαηαζηάζεηο. Σν 1952  απέθηεζε ην δηθφ ηνπ πεξηνδηθφ κε ηίηιν Θείνο 
θξνπηδ ην νπνίν αλέβεθε ζηελ θνξπθή ησλ πσιήζεσλ ησλ θφκηθο ζηελ Ακεξηθή. 
Ο Θαξι Κπαξθο ζπλέρηζε γηα πνιιά ρξφληα λα γξάθεη θαη λα ζρεδηάδεη ηζηνξίεο κε 
πξσηαγσληζηή ηνλ θξνπηδ θαη ηα άιια παπηά θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ζεσ-
ξνχληαη πιένλ θιαζζηθέο θαη αλήθνπλ ζηα αξηζηνπξγήκαηα ηεο έλαηεο ηέρλεο. 
Σν 1994  ν Ληνλ Ρφζα  νινθιήξσζε ην βξαβεπκέλν ηνπ θφκηθο Ο Βίνο θαη ε πν-
ιηηεία ηνπ θξνπηδ Καθ Ληαθ ην νπνίν αθεγείηαη ζε 12 θεθάιαηα φιε ηελ ηζην-
ξία ηνπ ήξσα απφ ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα έσο ηε ζηηγκή ηεο πξψηεο ηνπ παξνπζία-
ζεο ζην θνηλφ κε ηελ ηζηνξία ―Υξηζηνχγελλα ζην Βνπλφ ηεο Αξθνχδαο‖. Έθηνηε ν 
θξνχηδ έγηλε έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ραξαθηήξεο ησλ Θφκημ θαη ζπλνδεχεηαη πάλ-
ηνηε κε ηελ ηπρεξή ηνπ δεθάξα. Ο Ρφζα, επίζεο, αλέιαβε θαη ηε ρξνλνιφγεζε ηεο 
δσήο ηνπ θξνπηδ, ε νπνία, θαηά ηνλ ίδην, ηεξκαηίδεηαη κε ην ζάλαην ηνπ ήξσα, ην 
1967, ζηελ ειηθία ησλ 100 εηψλ. 

Ο θξνχηδ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηπιαλήζεψο ηνπ ζηνλ θφζκν, γλψξηζε πνιιν-

χο νη νπνίνη επνθζαικηνχλ λα θιέςνπλ ηα ρξήκαηά ηνπ φπσο ν θιεξφθαξδνο 

Υξπζνθνχθεο, Οιιαλδφο ν νπνίνο γελλήζεθε ζηελ Λφηην Αθξηθή θαζψο επίζεο θαη 

ν Σδσλ Ρφκπαμ , ν νπνίνο ζπαηαιά άζθνπα ηελ πεξηνπζία ηνπ. Ο κεγαιχηεξφο ηνπ 

φκσο ερζξφο είλαη ε ζαηαληθή κάγηζζα Κάηδηθα Ληε πέι. Ζ Κάηδηθα έβαιε ψο 

ζθνπφ ηεο δσήο ηεο λα θιέςεη ηελ ηπρεξή δεθάξα ηνπ θξνχηδ θαη, ιηψλνληάο ηελ, 

λα απνθηήζεη ην άγγηγκα ηνπ Κίδα θαη έηζη λα γίλεη ε πινπζηφηεξε κάγηζζα ηνπ 

θφζκνπ. Γη‘απηφ ηνλ ιφγν ν θξνχηδ έρεη εμνπιίζεη ην ζεζαπξνθπιάθην ηνπ κε ρηιη-

άδεο αληηκαγηθά κέηξα. 

 
Πεξηζζφηεξα ζην  http://blogs.sch.gr/2gymkonews/       

(Πεγή: http://el.wikipedia.org) 

http://blogs.sch.gr/2gymko/
http://blogs.sch.gr/2gymko/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews
http://blogs.sch.gr/2gymkonews
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/2009/12/12/%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%af%ce%b5%cf%82/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/
http://null/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%82
http://null/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%82
http://null/wiki/1947
http://null/wiki/%CE%9D%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BA
http://null/wiki/1952
http://null/wiki/1994
http://null/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CF%8C%CF%83%CE%B1
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Tν ζπάζηκν ηνπ ξνδηνύ, έζηκν ηεο Πεινπνλλήζνπ 

Σν πξσί ηεο Πξσηνρξνληάο, ε νηθνγέλεηα πεγαίλεη ζηελ 

εθθιεζία θαη ν λνηθνθχξεο θξαηάεη ζηελ ηζέπε ηνπ έλα 

ξφδη, γηα λα ην ιεηηνπξγήζεη. Γπξλψληαο ζπίηη, πξέπεη 

λα ρηππήζεη ην θνπδνχλη ηεο εμψπνξηαο -δελ θάλεη λα 

αλνίμεη ν ίδηνο κε ην θιεηδί ηνπ- θαη έηζη λα είλαη ν 

πξψηνο πνπ ζα κπεη ζην ζπίηη γηα λα θάλεη ην θαιφ 

πνδαξηθφ, κε ην ξφδη ζην ρέξη. 

Κπαίλνληαο κέζα, κε ην δεμί, ζπάεη ην ξφδη πίζσ απφ 

ηελ εμψπνξηα, ην ξίρλεη δειαδή θάησ κε δχλακε γηα λα 

ζπάζεη θαη λα πεηαρηνχλ νη ξψγεο ηνπ παληνχ θαη 

ηαπηφρξνλα ιέεη: ―κε πγεία, επηπρία θαη ραξά ην λέν 

έηνο θη φζεο ξψγεο έρεη ην ξφδη, ηφζεο ιίξεο λα έρεη ε 

ηζέπε καο φιε ηε ρξνληά‖. Σα παηδηά καδεκέλα γχξσ-

γχξσ θνηηάδνπλ νη ξψγεο αλ είλαη ηξαγαλέο θαη 

θαηαθφθθηλεο. ζν γεξέο θη φκνξθεο είλαη νη ξψγεο, 

ηφζν ραξνχκελεο θη επινγεκέλεο ζα είλαη νη κέξεο πνπ 

θέξλεη καδί ηνπ ν λένο ρξφλνο.  

Θνπξκπάλ Κπαϊξάκ 
ην Θνπξκπάλ Κπατξάκ γηνξηάδεηαη ε άθημε 

ηνπ Αβξαάκ, πνπ έξρεηαη απφ ηελ Παιαηά Γηα-

ζήθε. Θαηά ηελ θηλεηή απηή γηνξηή ησλ Κνπ-

ζνπικάλσλ, ππάξρνπλ πνιιά θνηλά έζηκα κε 

αληίζηνηρα ηνπ Πάζρα ηεο Υξηζηηαλνζχλεο. 

«Θνπξκπάλ» ιέγεηαη επεηδή ζθάδνπλ δψν θαη 

«Κπατξάκη» ζεκαίλεη γηνξηή. Σεο ζπγθεθξηκέ-

λεο γηνξηήο δελ πξνεγείηαη λεζηεία. Σελ παξα-

κνλή ην απφγεπκα γίλεηαη ε πξνζεπρή ζην ηδα-

κί θαη ηελ επνκέλε αξρίδεη επίζεκα ν ενξηαζ-

κφο κε πξνζεπρή θαη πάιη ζηηο 7.30΄ην πξσί 

ζην ηδακί. ηε ζπλέρεηα επινγνχληαη απ‘ ηνλ 

ρφηδα νη «ηπρείεο». Σα δψα δειαδή πνπ ζθαγη-

άδνληαη γηα λα θαηαλαισζνχλ. Πξφθεηηαη γηα 

βφδηα, αξληά θαη πξφβαηα πνπ θάζε νηθνγέλεηα 

καγεηξεχεη γηα ηε γηνξηή. ε θάζε νηθνγέλεηα αληηζηνηρεί έλα δψν, ελψ κηα αγειά-

δα αληηζηνηρεί ζε επηά. Σα ηξία ηέηαξηα ηνπ δψνπ κνηξάδνληαη ζηνπο νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξνπο θαη γεληθά ζηνπο θίινπο θαη γείηνλεο θαη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο 

πνπ ηα θηιά ηνπ θξέαηνο πνπ δίλνληαη, επηζηξέθνπλ ζην ζπίηη ζην πνιιαπιάζην. 

Αλ κηα νηθνγέλεηα ηάμεη ην ζθάγην ζηε κλήκε θάπνηνπ λεθξνχ, ε ζθαγή γίλεηαη 

ηελ παξακνλή, ζε άιιε πεξίπησζε αθνινπζείηαη ην ηππηθφ πνπ πξνβιέπεη φηη πξέ-

πεη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία κέρξη ηηο 5.00΄ ην απφγεπκα, φπνηαο απφ ηηο ηέζ-

ζεξηο κέξεο δηαιέμνπλ νη πηζηνί. Απηέο ηηο ηέζζεξηο κέξεο ζπλ ηελ παξακνλή, είλαη 

αξγία γηα ηνπο ενξηάδνληεο. 

Θνηλά έζηκα Έζηκα πνπ κνηάδνπλ κε απηά ηνπ Υξηζηηαληθνχ Πάζρα θαη απνδεηθλχ-

νπλ φηη νη δπν κνλνζετζηηθέο ζξεζθείεο έρνπλ νκνηφηεηεο ζηε βάζε ηνπο θαη θνηλν-

χο ζπκβνιηζκνχο. Πάλησο ζ‘ φιε ηελ Θξάθε ζα γηνξηαζηεί θαη θέηνο ελ εηξήλε ην 

θνπξκπάλ κπατξάκ πνπ απνηειεί επίζεκε αξγία θαη γηα ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηελ πφιε, αιιά θαη ηα ρσξηά ζα 

αλαβηψζνπλ έζηκα, φπσο ηεο θακήιαο κε κεηακθηέζεηο λέσλ πνπ πεξλνχλ θαη κα-

δεχνπλ ρξήκαηα θαη δψξα, ελψ νξγαλψλνληαη θαη θνζκηθά γιέληηα ζε δηάθνξα 

θέληξα φπνπ γηνξηάδνπλ κε νξρήζηξεο θαιιηηέρλεο πνπ έξρνληαη απφ ηελ Σνπξθία 

ηξαγνπδηζηέο, ρνξεχηξηεο νξηεληάι θ.ά. 

 

(Πεγή: http://www.xronos.gr/) 

Υξηζηνύγελλα ζηελ Φηλιαλδία!!!!! 
 

ηε Φηλιαλδία ε 24ε Γε-

θεκβξίνπ είλαη ε ζεκαληη-

θφηεξε εκέξα ηεο πεξηφ-

δνπ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. 

Οη ενξηαζκνί αξρίδνπλ ην 

κεζεκέξη, νπφηε ζχκθσ-

λα κε ηε κεζαησληθή πα-

ξάδνζε ε εηξήλε ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ θαιείηαη 

λα μεπξνβάιεη κε θάζε 

επηζεκφηεηα ζηε πφιε 

«Turku» ηεο Φηλιαλδίαο. 
Σα θεξηά θαη ηα επνρηθά 
θπηά δηαθφζκεζεο φπσο 

ην αιεμαλδξηλφ δεκηνπξγνχλ ηε θαηάιιειε αηκφζθαηξα γηα 
ηνλ ενξηαζκφ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζε νηθνγελεηαθφ πάληα πε-
ξηβάιινλ. 

Παξαδνζηαθά ε κέξα απηή είλαη αθηεξσκέλε ζηε κλήκε ησλ 

λεθξψλ θαη κηα επίζθεςε ζην λεθξνηαθείν ηελ παξακνλή ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ απνηειεί παηξνπαξάδνην έζηκν. Θαηά ηε δη-

άξθεηα εθείλεο ηεο λχθηαο ηα θαιπκκέλα απφ ρηφλη λεθξνηα-

θεία κεηαηξέπνληαη ζε εληππσζηαθέο θσηεηλέο ζάιαζζεο απφ 

θεξηά. 

 

<Πεγή: Βηθηπαηδεηα> 

Οη Κάγηζζεο ηνπ άιεκ… 

Σν ρεηκψλα ηνπ 1692 , 200 πεξίπνπ ρξφληα 
κεηά ηελ έλαξμε ηνπ θπλεγηνχ ησλ καγηζζψλ

 ζηελ Δπξψπε  θαη ηελ έθδνζε ηνπ Malleus 
Maleficarum , ε Διίδακπεζ Πάξηο  (Κπέηη), 
9 εηψλ, θαη ε Άκπηγθετι Οπίιηακο , 11 εηψλ, 
άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ πεξίεξγα ζπκπηψ-
καηα, ηα νπνία θαλείο γηαηξφο δελ κπνξνχζε 
λα εμεγήζεη, κέρξη πνπ έλαο εμ απηψλ, o Γνπί-
ιηακ Γθξηγθο, απεθάλζε φηη ηα θνξίηζηα 
ήηαλ δαηκνληζκέλα . Σα ζπκπηψκαηα πεξη-
ιάκβαλαλ θξαπγέο, βιαζθεκίεο, ζπαζκνχο, 
κπζηήξηεο επηθιήζεηο θαη θαηάζηα-
ζε έθζηαζεο  θαη ζχληνκα παξαηεξήζεθαλ 
θαη ζε άιια θνξίηζηα ηεο πφιεο. Έηζη ν αηδε-
ζηκφηαηνο άκηνπει Πάξηο , παηέξαο ηεο 

Κπέηη, δήηεζε βνήζεηα θαη απφ γεηηνληθέο πφιεηο, ελψ θαη νη ππφινηπνη θάηνηθνη ηεο 
πφιεο άξρηζαλ λα πηέδνπλ ηα θνξίηζηα λα θαηνλνκάζνπλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ θαηαπη-
άλνληαλ κε ―έξγα ηνπ Γηαβφινπ‖. 

Ο αηδεζηκφηαηνο Πάξηο άξρηζε λα ππνςηάδεηαη ηελ Σηηνχκπα , ηλδηάλα ζθιάβα πνπ 
είρε γελλεζεί ζηε Λφηηα Ακεξηθή  θαη είρε θέξεη καδί ηνπ απφ ηελ Θαξατβηθή (λεζη-
ά Κπαξκπάληνο), γλψζηξηα ηεο καγηθήο ιαηξείαο ηεο Obeah . Σα θνξίηζηα ηνπ ρσξην-
χ επηζθέπηνληαλ ζπρλά ηελ Σηηνχκπα γηα λα ηνπο πεη ην κέιινλ ή λα ηε ζπκβνπιεπην-
χλ γηα φ,ηη άιιν ηηο ελδηέθεξε, γλσξίδνληαο φκσο πσο απηφ απαγνξεπφηαλ απζηεξά 
ηφηε, θαζψο ζην πνπξηηαληθφ πεξηβάιινλ φπνπ δνχζαλ, νπνηαδήπνηε ζξεζθεπηηθή εθ-
δήισζε πέξαλ ηνπ θαζηεξσκέλνπ ζεσξνχηαλ σο καγεία , άξα ζπλεξγαζία κε ην Γηά-
βνιν. χκθσλα κε ηηο ηζηνξίεο, ν Πάξηο θάπνηα ζηηγκή ηελ είδε λα βγάδεη θάηη απφ ηηο 
ζηάρηεο ζην ηδάθη, απαίηεζε λα ηνπ εμεγήζεη ηη ήηαλ απηφ θη εθείλε ηνπ απάληεζε φηη 
ήηαλ ην «γιπθφ ησλ καγηζζψλ» θαη φηη ην έθηηαμε ζηνρεχνληαο ηε ζεξαπεία ησλ θν-
ξηηζηψλ. Ο Πάξηο δελ ηελ πίζηεςε θαη, ρηππψληαο ηελ, εθείλε αλαγθάζηεθε λα νκνιν-
γήζεη φηη ήηαλ ε ππεχζπλε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ θνξηηζηψλ. Έπεηηα, δήηεζε απφ ηελ 
Διίδακπεζ, ηελ θφξε ηνπ, λα απνθαιχςεη ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη θη εθείλε ηα νκνιφ-
γεζε φια, ελψ θαη ε αληςηά ηνπ, Άκπηγθετι, βεβαίσζε πσο θάπνηα άηνκα ζηελ πφιε 
είραλ ζπλάςεη ζπκθσλία κε ηνλ Γηάβνιν. 

Ζ ζπλέρεηα ζην…http://blogs.sch.gr/2gymkonews/       

(Πεγή: http://el.wikipedia.org) 

http://blogs.sch.gr/2gymkonews/
http://null/wiki/1692
http://null/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%B3%CE%B9_%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%83%CF%8E%CE%BD
http://null/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://null/wiki/Malleus_Maleficarum
http://null/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B8_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://null/w/index.php?title=%CE%86%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%8A%CE%BB_%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%82&action=edit&redlink=1
http://null/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://null/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://null/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://null/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://null/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9
http://null/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://null/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://null/w/index.php?title=Obeah&action=edit&redlink=1
http://null/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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Ο ΛΔΟ ΗΟ ΣΑ ΥΟΙΔΗΑ  
(Κε ηα κάηηα ηωλ καζεηώλ) 

 
Σνλ ηειεπηαίν κήλα, φπσο έρεη παξαηεξεζεί, ν ηφο αξρίδεη λα απμάλεηαη 

αλεμέιεγθηα θπξίσο ζηα ζρνιεία, φπνπ θάπνηα απφ ηα παηδηά δελ ηεξνχλ 

ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

Πξση‘ απ‘ φια ζηα δεκνηηθά ζρνιεία, ηα παηδηά βξίζθνληαη ζε κηα πνιχ 

κηθξή ειηθία ψζηε λα πξνζηαηεπηνχλ απφ κφλα ηνπο θαη λα θαηαιάβνπλ 

ηνλ θίλδπλν πνπ έρεη απηή ε γξίπε. Γηα παξάδεηγκα δελ πιέλνπλ ηα ρέξηα 

ηνπο φηαλ ηειεηψλνπλ ην δηάιεηκκα θαη αθφκα ρεηξφηεξα δελ ηα απνιπκαί-

λνπλ πξηλ ην θαγεηφ ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ εμάπισζε ηνπ ηνχ. 

Δπίζεο ηα παηδηά ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ πνπ έρνπλ θαηαιάβεη ηελ 

ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο  κε δηάθνξνπο ηξφπνπο πξνζπαζνχλ λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηελ πγεία ηνπο αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ αηφκσλ πνπ δνπλ 

ζην ίδην πεξηβάιινλ . Γηα παξάδεηγκα (απνιπκαίλνπλ ηα ρέξηα ηνπο ζπζ-

ηεκαηηθά, λα κελ αληαιιάδνπλ ηα ζρνιηθά ηνπο αληηθείκελα θ.α) . 

Πξέπεη ινηπφλ φινη καο λα αξρίζνπκε λα πξνζηαηεπφκαζηε απφ κφλνη 

καο, εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο, αιιά λα θξνληίδνπκε λα πξνζηαηεχνπκε 

θαη ηνπο γχξσ καο απφ ηνλ ηφ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ιάβνπκε φινη ηα κέηξα 

καο ρσξηζηά θαη καδί γηα λα κελ ππάξμνπλ θαη άιια θξνχζκαηα ζηα ζρν-

ιεία ηεο ρψξαο καο. 

 

(Απφ ηηο καζήηξηεο ηνπ Γ1: Βαξζαθνχξε ηέιια, Γαιαζξή Δηξήλε, Αιεμάλ-

δξνβα Καγδαιέλα, Αιεπαζζά Φαηκά) 

«Ζ ΑΓΑΠΖ ΑΠΑΗΣΔΗ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ» 
 

Ζ αγάπε πνηέ δελ πεζαίλεη απφ θπζηθφ ζάλαην. Πεζαίλεη απφ αδηαθνξία 

θαη εγθαηάιεηςε. Πεζαίλεη φηαλ ηε ζεσξήζνπκε δεδνκέλε. Πξάγκαηα πνπ 

παξαιείπνπκε θαη αγλννχκε είλαη ζπλήζσο ηα πην επηθίλδπλα ιάζε καο. 

Θα κπνξνχζα λα πσ, πσο ε αγάπε πεζαίλεη απφ θφπσζε θαη πιήμε, απφ 

έιιεηςε θξνληίδαο θαη 

ζηνξγήο. Παχνπκε θάπν-

ηα ζηηγκή λα είκαζηε εξσ-

ηεπκέλνη γηαηί πνηέ δε 

εξσηεπηή- θακε πξαγκαηη-

θά. ηαλ πεζαίλεη ε αγά-

πε, ζεκαί- λεη φηη ν έλαο ή 

θαη νη δχν ζχληξνθνη ηελ 

παξακέιε- ζαλ. Γε θξφληη-

ζαλ λα ηελ αλαλεψζνπλ θαη 

λα ηελ α- λαπιεξψζνπλ. 

πσο θάζε πιάζκα, φηαλ 

γελληέηαη, ρξεηάδεηαη θξνληίδα γηα λα κεγαιψζεη, έηζη θαη ε αγάπε γηα λα 

παξακείλεη δσληαλή θαη λα αλαπηχζζεηαη, ρξεηάδεηαη πξνζπάζεηα απφ ηνλ 

θαζέλα καο. Γελ ηε ρξεηάδεηαη απιψο… Σελ απαηηεί… 

 

(Απφ ηελ καζήηξηα Θαηεξίλα Θαξαθαηζηψλε, Γ2) 

Η Κως πάει Κοπεγτάγη… 
πνπδαία πξόηαζε ζην Γήκν από ηνλ πξέζβε ηεο Γαλίαο 

Η ΚΩ ΠΡΟΣΤΠΟ «ΠΡΑΙΝΟ» ΝΗΙ! 

Αμηνπνηώληαο παληνύ αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

ηελ 
Θσ ήξζε ηελ Σεηάξηε 18 Λνεκβξίνπ 2009 ν Πξέζβεο ηεο Γαλίαο ζηε ρψξα 
καο, επηθεθαιήο θιηκαθίνπ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ, γηα κηα 
πξφηαζε πξνο ηνλ Γήκν ηεο Θσ, ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο, ζε θάζε πξνζθεξφκελε ρξήζε.Ζ πξφηαζε απηή πνπ αθνξά 
θπξίσο ηε ρξήζε θσηνβνιηατθψλ, αλεκνγελλεηξηψλ θαη θάζε άιιεο κνξθήο 
ελέξγεηαο, ζε ηνκείο πνπ ήδε ε Γαλία είλαη πνιχ πξνρσξεκέλε, εάλ θαη όζν 
πηνζεηεζεί από ην Γήκν ηεο Θω, ζα παξνπζηαζηεί ζηε ζύλνδν θνξπ-
θήο πνπ ζα γίλεη ηνλ Γεθέκβξην ζηελ Θνπεγράγε, ωο πξόηππν 
«πξάζηλν» λεζί ζην Αηγαίν, όπωο ήδε είλαη ην λεζί Sanso ζηε Γαλία, 
μαθνπζηό ήδε, γηαηί όια πιένλ εθεί ιεηηνπξγνύλ κε αλαλεώζηκεο πε-
γέο ελέξγεηαο.Ζ ζπλάληεζε είρε κεγάιν ελδηαθέξνλ, αθνχ ε επηηπρία ελφο 
ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο, πηζαλφηαηα λα απνδεηρζεί σο βαζηθφο παξάγνληαο α-
λαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ λεζηνχ καο ζε φιν ηνλ θφζκν, πξνζδίδνληαο απηφ πνπ 
ρξφληα έρεη σο δεηνχκελν, δει. ηελ δηεζλή ηαπηφηεηα θαη κάιηζηα ζηνλ εμαηξε-
ηηθά επαίζζεην ρψξν ηεο Οηθνινγίαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο.Αμίδεη λα ζεκεησ-
ζεί φηη γηα ηελ πξσηνβνπιία απηή είλαη ελεκεξσκέλε ηφζν ε Τπ. Πεξηβάιινλ-
ηνο φζν θαη ην γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ, πνπ έρεη δειψζεη φηη ε Διιάδα 
κπνξεί λα γίλεη ε Γαλία ηνπ Λφηνπ, αμηνπνηψληαο ηελ «πξάζηλε ελέξγεηα». 

(Πεγή: ΒΖΚΑ ΣΖ ΘΩ) 

Γηαδειώζεηο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

Υηιηάδεο θφζκνπ δηα-

δειψλνπλ γηα ην θιίκα 

ζηελ Θνπεγράγε φπνπ 

δηεμάγεηαη - ρσξίο ηδηα-

ίηεξε επηηπρία απ‘ φ,ηη 

θαίλεηαη - ε 10ήκεξε 

δηάζθεςε γηα ηελ θιη-

καηηθή αιιαγή. 

χκθσλα κε ηελ Αζηπ-

λνκία ηεο Γαλίαο, πεξί 

ηα 30.000 δηαδεισηψλ έρνπλ αληαπνθξηζεί ζην θάιεζκα ησλ πεξηβαιινληνιν-

γηθψλ νξγαλψζεσλ, πξνζπαζψληαο λα πηέζνπλ ηνπο εγέηεο ησλ θξαηψλ λα 

αλαιάβνπλ δξάζε γηα ηε δηάζσζε ηεο Γεο απφ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

χκθσλα φκσο κε ηνπο δηνξγαλσηέο ηεο δηαδήισζεο, νη ζπκκεηέρνληεο αλε-

βαίλνπλ ζε αξηζκφ, θαζψο φπσο δειψλνπλ ζηα κέζα ελεκέξσζεο θηάλνπλ ηηο 

60 κε 80.000 αλζξψπνπο. 

―Κπια, κπια, κπια. Γξάζηε ηψξα!‖, ―Γελ ππάξρεη πιαλήηεο Β‖ θαη ―Αιιάμηε 

πνιηηηθή, φρη ην θιίκα‖ είλαη κεξηθά απφ ηα ζπλζήκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηα 

παλφ ησλ δηαδεισηψλ ζηε δαληθή πξσηεχνπζα. 

Δπεηζόδηα ζηελ πνξεία 

χκθσλα κε ην γαιιηθφ πξαθηνξείν, πνπ φκσο δελ επηβεβαηψλεηαη απφ άιια 

δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο, πεξίπνπ 300 θνπθνπινθφξνη επηηέζεθαλ, κε ηνχβια 

ζθπξηά θαη γθαδάθηα ζε βηηξίλεο θαηαζηεκάησλ ζην θέληξν ηεο Θνπεγράγεο. 

Πάλησο ζηηο πνξείεο ηεο Παξαζθεπήο (11/12) ε δαληθή αζηπλνκία είρε πξνρσ-

ξήζεη ζηε ζχιιεςε 50 αηφκσλ, κεηά απφ κηθξήο έθηαζεο επεηζφδηα θαηά ην 

ηέινο ησλ δηαδειψζεσλ. 

ηελ Αζήλα 

Ζ Διιάδα ζπκκεηείρε ην άββαην (12/12) ζηηο παγθφζκηεο θηλεηνπνηήζεηο γηα 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, κε κηα ζεηξά εθδειψζεσλ ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο. 

Κε βαζηθά αηηήκαηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηηο ππξθαγηέο, ηελ αλαδά-

ζσζε αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δαζνθχιαμεο, θπξίσο νηθνγέλεηεο θαη λένη 

δήισζαλ ην «παξψλ» ζηα θαπηφ δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

(Πεγή: www.cosmos.gr ) 

http://blogs.sch.gr/2gymkonews/files/2009/11/p-015696-00-14.jpg
http://www.cosmos.gr/
http://www.cosmos.gr/
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ΣΟ ΠΟΙΤΣΔΥΛΔΗΟ 36 ρξόληα κεηά ΕΔΗ “ΣΟ ΠΗΟ 
ΒΗΑΗΟ ΠΡΑΓΚΑ ΔΗΛΑΗ ΛΑ ΚΖΛ ΘΑΛΔΗ ΣΗΠΟΣΑ…” 

Κηα δπλακηθή εθδήιωζε ζην 2ν Γπκλάζην 
  

 Ζ πξφζθιεζε ήξζε απφ ηε Γ/ληξηα ηνπ 2νπ 

Γπκλαζίνπ θ. Κπέηηα, γηα ηελ Σξίηε ην πξσί. 

Κε ππνδέρηεθαλ έμσ απφ ην γξαθείν ησλ 

θαζεγεηψλ θαη κε νδήγεζαλ ζην ρψξν ηνπ 

θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ, φπνπ ζα γηλφηαλ ε 

εθδήισζε γηα ην Πνιπηερλείν. 

Ζ πξψηε ζθέςε κνπ, απφ ηελ πξφζθιεζε 

θηφιαο, ήηαλ φηη ζα επξφθεηην γηα κηα ζπλε-

ζηζκέλε επεηεηαθή ζρνιηθή γηνξηή γηα ηε 17ε 

Λνέκβξε, φπσο ηελ έδεζα θαη σο καζεηήο. 

κσο, γξήγνξα - επηπρψο - δηαςεχζηεθα, κε 

ην πνπ κπήθα ζην ρψξν. Θάηη κνπ έιεγε πσο 

ζα δσ θάηη δηαθνξεηηθφ. Ζ αξρή θάλεθε απφ 

ην πξσηφηππν πξφγξακκα, ην νπνίν πεξηείρε 

ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκά-

ησλ ηνπ Αλζξψπνπ (10/12/1948). ε ρξφλν 

ξεθφξ, ηα παηδηά, αιιά θαη νη ππεχζπλνη θαζεγεηέο ηνπο, είραλ πάξεη ζέζε θαη πεξίκελαλ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. Ζ ρνξσδία, νη αθεγεηέο, νη κνπζηθνί, αιιά θαη νη ηξαγνπδηζηέο, ήηαλ ζε 

παξάηαμε, έηνηκνη λα δψζνπλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ. 

ηγά-ζηγά μεηχιημαλ ηηο ζηηγκέο πξν ηεο εμεγέξζεσο ηνπ Πνιπηερλείνπ, κέζα απφ ηξαγνχδηα, 

βίληεν πνπ παξνπζίαδαλ εηθφλεο απφ ηελ επνρή εθείλε, αιιά θαη απφ ζχγρξνλεο εμεγέξζεηο, 

έσο θαη ην ζάλαην ηνπ 16ρξφλνπ Αιέμε, ελψ πεξλνχζαλ ζε θαξέ, ηα νλφκαηα, φισλ φζσλ 

έδσζαλ ηε κάρε θαηά ηεο Υνχληαο. 

Ζ εθδήισζε νινθιεξψζεθε κε ηνλ εζληθφ χκλν, αιιά θαη κε… πνιιά ―γθάδηα‖ - φπσο άξκνδε 

ζε κηα ηέηνηα εθδήισζε ηηκήο ζην αγσληζηηθφ Θίλεκα - απφ ηνλ θ. Φηνξαβάληε θαη ηνπο καζε-

ηέο, πνπ ζπκπαξέζπξαλ φιν ην θνηλφ ζηνπο ξπζκνχο ηνπ ηξαγνπδηνχ, πνπ ρεηξνθξνηνχζε ηα 

παηδηά θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. 

Δπραξηζηίεο, πξνο φινπο ηνπο παξεπξηζθφκελνπο, αιιά θαη φινπο ηνπο ζπληειεζηέο, απεχζπλε 

ε θ. Κπέηηα, ε νπνία ππνζηήξημε φηη ν αγψλαο γηα ηε δεκνθξαηία είλαη δηαξθήο, θαιψληαο ην-

πο καζεηέο λα αγσληζηνχλ γηα ηε δηαηήξεζή ηεο, ελψ δήισζε πσο κε ηέηνηεο εθδειψζεηο, απν-

δεηθλχεηαη φηη ην ζρνιείν είλαη αλνηθηφ. 

Απηφ πνπ απέδεημαλ νη καζεηέο, αιιά θαη νη θαζεγεηέο ηνπο, ζ‘ φινπο εκάο πνπ ραξήθακε ηε 

ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε είλαη φηη, ―ην πην βίαην πξάγκα, είλαη λα κελ θάλεηο ηίπνηα‖. 

ΟΗ ΤΛΣΔΙΔΣΔ 

ΥΟΡΩΓΗΑ: Καξία Γθηψλε, Λφξα Δμαξρνπνχινπ, Θαηεξίλα Ενπκπνπιίθνπ, Θέκηο Θαβνπθιή, 

Θαηεξίλα Θαξαθαηζηψλε, εβαζηή Θνηζάλε, Υξηζηίλα Κηζνκηθέ, Εσή Κπφιλη, Καηίιληα 

Κπξηνιάξε, Θάιεηα Κσχζνγινπ, Ράιηα Λαίζθε, Λίθε Λάηζηνπ, Βάληα ηακάηε, Οξλέια Σζα-

θάθε, Δηξήλε-Άλνημε Υαξηνθίιε, ηεξγία Υαηδεπαπιή, Πεηξνχια Υαηδεζηέξγνπ, Αξεηή Υφλ-

δξνπ. 

ΑΦΖΓΖΣΔ: Θαηεξίλα Θαξαθαηζηψλε, Λίθνο Ληθνιάνπ 

ΣΡΑΓΟΤΓΗ: Διεπζεξία Έςηκνπ, Γξεγφξεο Καηζνχξεο, Ηλψ Πηθηψλε 

ΚΟΤΗΘΟΗ: Γηψξγνο Κάξγεο, Βαζίιεο ηδέξεο, Γεκήηξεο Υαηδεζηαχξνο (ειεθηξηθή θηζάξα), 

Ληθήηαο Θαηζαΐηεο (θιαζζηθή θηζάξα), Αλζνχια Γεσξγηάδε (αθνπζηηθή θηζάξα), Κάξγεο ηέ-

θαλνο (ηχκπαλα), πχξνο Θνχηξαο, Αληψλεο Ιεβέληεο (κπνπδνχθη) 

ΦΗΙΗΘΖ ΤΚΚΔΣΟΥΖ: Γηάλλεο Βαξθάο (πιήθηξα), Υάξεο Υαξαιακπφπνπινο (κπάζν) 

ΤΠΔΤΘΤΛΟΗ ΘΑΘΖΓΖΣΔ: Γ. Ησζεθίδεο, Υξ. Καπξαθάθε, Θ. Φηνξαβάληεο. 

ΘΖΛΗΘΑ: Υξπζή Σζηνχξε 
ΖΥΟΤΣΖΚΑ: Κ. Γξακνπληαλήο 
 
(Πεγή: ΣΟ ΒΖΚΑ ΣΖ ΘΩ)  
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Σν Φηλιαλδηθό Δθπαηδεπηηθό 
ύζηεκα, έλα από ηα θαιύηεξα 

ηνπ θόζκνπ! 
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, παξνπζηάζηεθαλ ζηελ Θω από 

ηνλ Πξέζβε ηεο Φηλιαλδίαο ζηελ Διιάδα 

Κ. Θππξαίνπ, έπαξρνο Θω: «Βξίζθνληαη, ηνπιάρηζηνλ 50 

ρξόληα κπξνζηά από ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα» 

Σν Φηλιαλδηθφ Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα παξνπζίαζε ζηελ Θσ ν 

πξέζβεο ηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα θ. Erkki Huittinen, ην νπνίν ζε-

σξείηαη δηεζλψο έλα απφ ηα θαιχηεξα αλ φρη ην θαιχηεξν ζχζηε-

κα. Κπξνζηά ζε θαζεγεηέο θαη θνξείο απφ φιεο ηηο βαζκίδεο εθ-

παίδεπζεο ηνπ λεζηνχ, εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

αιιά θαη πνιινχο απινχο πνιίηεο, ν θνο Πξέζβεο παξνπζίαζε κία 

θαηάζηαζε ηνπιάρηζηνλ 50 ρξφληα κπξνζηά απφ ηελ αληίζηνηρε 

ειιεληθή, φπσο παξαηήξεζε θαη ε Έπαξρνο Θσ-Ληζχξνπ θα Καί-

ξε Θππξαίνπ. 

―Σν θάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη απνηέιεζκα ηεο αληίζηνη-

ρεο θνηλσλίαο» 

Κε απηήλ ηελ έθθξαζε άξρηζε ηελ παξνπζίαζή ηνπ ν θνο Πξέζ-

βεο, ζέινληαο λα μεθαζαξίζεη πσο δελ γίλεηαη ε Διιάδα λα αληηγ-

ξάςεη πηζηά ην Φηλιαλδηθφ ζχζηεκα θαη λα έρεη απνηειέζκαηα, 

αθνχ είλαη δχν αξθεηά δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο. 

πσο είπε ν ίδηνο ζηε ζπλέρεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Φηλ-

ιαλδηθνχ ζπζηήκαηνο βαζίδεηε πάλσ ζε πνιινχο παξάγνληεο θαη 

πξνήιζε απφ ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα πνπ γλσξίδεη ε ρψξα ηα 

ηειεπηαία 40 ρξφληα. 

Σξείο θχξηνη παξάγνληεο επηηπρίαο 

Θνηηψληαο θάπνηνο ην Φηλιαλδηθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα θαηαιήμεη 

ζε ηξείο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ εμεγνχλ ηελ επηηπρία ηεο ρψξαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Θαηαξρήλ, ππάξρνπλ δηδάζθνληεο 

πςεινχ επηπέδνπ φπνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο έρεη θαη κε-

ηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Δπίζεο, ππάξρεη αληηπξνζσπεία ιήςεο α-

πνθάζεσλ ζε θάζε ζρνιείν αλάκεζα ζηνπο δηδάζθνληεο θαη ηξί-

ηνλ, φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν παξέ-

ρνληαο πιήξε δσξεάλ εθπαίδεπζε ζε φινπο, αλεμαξηήησο γιψζ-

ζαο, θπιήο θηι. 

 
Πεξηζζφηεξα ζην  http://blogs.sch.gr/2gymkonews/       

(Πεγή: Δθεκεξίδα ηαζκφο)  

Γηνξηή 17 Λνέκβξε, όινη ην  

επραξηζηήζεθαλ! 

  

Έληαζε, παικόο, πάζνο, δωληάληα, δεκηνπξγηθόηεηα, ζπλεξγαζία, 

θαληαζία… θαη ζεσξψ φηη απηά πνπ κέρξη ηψξα έγξαςα, θαηά έλα κφλν κέ-

ξνο απνδίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ νκνξθηά ησλ φζσλ είδακε ζηε ζρνιηθή εθ-

δήισζε γηα ηελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν 

ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Θσ εθέηνο. Οη αλαθνξέο ζηα γεγνλφηα εθείλσλ ησλ εκε-

ξψλ, ε αλακφριεπζε ηεο κλήκεο κε πινχζην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, νη έκκεζνη 

- ζστνά και άμεζοι - σπαινιγμοί ζηο παρόν ηης τώρας μας, όλα μας έκαναν να 

ζπκεζνχκε (νη παιαηφηεξνη) θαη λα πξνβιεκαηηζηνχκε (νη λεφηεξνη). 

 

Δθείλν φκσο πνπ πξαγκαηηθά εληππσζίαζε ηνπο πάληεο ήηαλ ε κνπζηθή επέλ-

δπζε ηεο γηνξηήο. Σα ηξαγνχδηα θαζήισζαλ, καο έθαλαλ λα θνηηάδνπκε θαη θπ-

ξίσο λα αθνχκε εθζηαζηαζκέλνη, θπξηνιεθηηθά καγεκέλνη! Κε επξεκαηηθφηεηα, 

κε ζχγρξνλα αθνχζκαηα, νηθεία ζην απηί ησλ ζεκεξηλψλ λέσλ, θαηάθεξαλ νη 

εκπλεπζηέο απηήο ηεο κνπζηθήο παλδαηζίαο λα θξαηήζνπλ, απφ ηελ αξρή κέρξη 

ην ηέινο ηεο εθδήισζεο, ακείσην ην ελδηαθέξνλ φισλ, εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ 

(είραλ έξζεη αξθεηνί) θαη θπξίσο ησλ καζεηψλ. Έρσ παξαθνινπζήζεη κέρξη 

ηψξα αξθεηέο ζρνιηθέο γηνξηέο· θαη δε ζπκάκαη λα έρσ μαλαδεί ηνπο καζεηέο 

λα έρνπλ επραξηζηεζεί ηφζν πνιχ! πκκεηείραλ, ηξαγνπδνχζαλ, ρεηξνθξνηνχ-

ζαλ ξπζκηθά, γεινχζαλ κε ηθαλνπνίεζε! Σν ‗βιεπεο ζηα κάηηα ηνπο, ζηηο αληηδ-

ξάζεηο ηνπο πφζν ην επραξηζηήζεθαλ! Θαη - γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο - δελ εί-

λαη θαζφινπ εχθνιν λα θξαηήζεηο ηνπο καζεηέο ήζπρνπο γηα πνιιή ψξα! Θη 

φκσο έγηλε! Θη απηφ είλαη επηηπρία φισλ φζσλ δνχιεςαλ, φισλ φζσλ αθηέξσ-

ζαλ απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ρξφλν! 

Έλα κεγάιν ΚΠΡΑΒΟ ινηπφλ ζε φζνπο ζπκκεηείραλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε απ-

ηήο ηεο γηνξηήο, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη ζε φζνπο άιινπο βνήζε-

ζαλ γηα λα βγεη απηφ ην απνηέιεζκα πνπ φινη απνιαχζακε! Οη πξνζπάζεηέο 

ζαο απέδσζαλ. Καθάξη λα βξείηε κηκεηέο! 

(Θείκελν Δ.Π.) 

ΑΛΔΘΓΟΣΟ 

-Τι καλά ποσ θα ήηαν να είταμε γεννηθεί κάνα-δσό αιώνες 
πην πξηλ, ιέεη 
έλαο. 
–Γηαηί?, ξσηάεη ν άιινο. 
–Γηαηί ε Ηζηνξία ζα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ δπν ηφκνπο κηθξφ-
ηεξε  

http://blogs.sch.gr/2gymkonews/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/files/2009/11/dsc06410.JPG
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/files/2009/11/dsc06413.JPG
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Γλωξίδεηε γηα ηελ λεπξηθή αλνξεμία? 

Απνθιείεηαη λα κελ έρεηε μαλαθνχζεη γηα ηελ αλνξεμία. Κπνξεί λα κελ μέ-
ξεηε ηη είλαη αιιά ηελ ιέμε απηή ηελ αθνχκε ζπλερψο λα ζπλδέεηαη κε αζηέ-
ξηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηα πην γλσζηά κνληέια αλά ην παγθφζκην, ηξαγν-
πδηζηέο θαη άιινπο δηάζεκνπο. 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε αλνξεμία δελ βξίζθεηαη κφλν ζηνλ θφζκν ησλ 
―αζηεξηψλ‖ αιιά ππάξρεη παληνχ θαη είλαη ηφζν θνληά καο πνπ κπνξεί λα 
ηελ ζπλαληήζνπκε θαη ζην ίδην καο ην ζπίηη. 
Ση είλαη ε αλνξεμία; 
Ζ αλνξεμία είλαη κηα αζζέλεηα πνπ δελ πξνθαιείηαη απφ θαλέλα ηφ ή κηθξφ-
βην αιιά απφ ην ίδην ην αλζξψπηλν κπαιφ! Ζ νινθιεξσκέλε νλνκαζία ηεο 
είλαη λεπξηθή αλνξεμία. 
πκβαίλεη ζπλήζσο ζε γπλαίθεο θαη θνξίηζηα λεαξήο ειηθίαο, ηα νπνία ζεσ-
ξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ρνληξφ, είηε είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είηε φρη. Αλαπ-
ηχζζνπλ κηα απνηξνπή πξνο ην θαγεηφ θαη γπκλάδνληαη αζηακάηεηα κε ηελ 
πξνζδνθία λα θηάζνπλ ην ―ηδαληθφ βάξνο‖. 
Αληί φκσο λα θηάζνπλ ζην βάξνο πνπ είλαη ηδαληθφ γηα ηηο ίδηεο, αλάινγα κε 
ην ζψκα ηνπο (βιέπε άξζξν: ―Ηδαληθφ Βάξνο‖), ζπλερίδνπλ ηηο δίαηηεο κέρξη 
πνπ θηάλνπλ ζην ζεκείν λα ηξψλε π.ρ. κφλν έλα κήιν ηελ εκέξα ή θαη θαζφ-
ινπ έηζη ψζηε λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή! 
Γηαηί έρνπλ απηή ηελ εληχπσζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο; Γηαηί δελ βιέπνπλ ζηνλ 
θαζξέθηε απηφ πνπ ηνπο δείρλεη πξαγκαηηθά, φηη είλαη απφιπηα θπζηνινγη-
θέο; Θη αλ είλαη ιίγν ―γεκαηνχιεο‖ γηαηί δελ κπνξνχλ λα απνδερηνχλ ηνλ 
εαπηφ ηνπο φπσο είλαη ή έζησ λα ράζνπλ ιίγν βάξνο ψζηε λα θηάζνπλ ζην 
πξαγκαηηθά θπζηνινγηθφ ηνπο βάξνο θαη φρη λα ιηκνθηνλήζνπλ; 
Απηά είλαη θάπνηα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ αθφκε θαη νη επηζηήκνλεο δπζθν-
ιεχνληαη λα απαληήζνπλ! Πνηνί είλαη νη ιφγνη πνπ ην κπαιφ αξρίδεη λα θα-
ζνδεγεί ην ζψκα πξνο ηελ απηνθαηαζηξνθή; 
Απηφ πνπ επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηα θνξίηζηα απηά είλαη ν ζπλερήο ζπζρε-
ηηζκφο ηνπ ―ιεπηνχ‖ κε ην ―σξαίν‖. Σα κνληέια πνπ ππνηίζεηαη απνηεινχλ 
ην πξφηππν νκνξθηάο, γίλνληαη φιν θαη πην ιεπηά έηζη ψζηε λα ραξαθηεξί-
δεηαη θαλείο φκνξθνο κφλν φηαλ είλαη ιεπηφο. 
Αλ δνχκε φκσο ηα κνληέια απηά κε κάηηα νξζάλνηρηα ζα θαηαιάβνπκε πσο 
δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ―θηλνχκελα θφθαια‖! 
Δπίζεο, άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε αζιεηηζκφ, κπαιέην, παηηλάδ έρνπλ ηελ 
ηάζε λα ράλνπλ βάξνο αθνχ μέξνπλ πσο φινη παξαθνινπζνχλ ην ζψκα ηνπο 
θαη πηζηεχνπλ πσο ράλνληαο βάξνο κπνξνχλ λα γίλνπλ αθφκε πην ηέιεηνη. 
Ση γίλεηαη φηαλ θάπνηνο έρεη αλνξεμία; 
Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ απηή ηελ ςπρηθή αζζέλεηα αξρίδνπλ λα κηζνχλ 
ην θαγεηφ, αξλνχληαη ηελ πείλα, απνθεχγνπλ ηα γεχκαηα βξίζθνληαο δηά-
θνξεο δηθαηνινγίεο θαη εμαζθνχληαη ζπλερψο κε πνιχ έληνλνπο ξπζκνχο 
πξνζπαζψληαο λα θαηαλαιψζνπλ αθφκε θαη εθείλα ηα ιίγα πνπ έθαγαλ. 
Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην ζψκα λα κελ παίξλεη ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηά-
δεηαη γηα λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. 
Γη‘ απηφ θαη ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ αλνξεμία έρνπλ ζπρλά πνλνθέθαιν-
πο, θξπψλνπλ ελψ ε ζεξκνθξαζία είλαη θαλνληθή, ε πίεζε ηνπ αίκαηνο ρακε-
ιψλεη, ηα λχρηα αδπλαηνχλ θαη ξαγίδνπλ εχθνια, ηα καιιηά αξρίδνπλ λα 
πέθηνπλ θαη ζε θάπνην ζηάδην αξρίδνπλ λα παζαίλνπλ βιάβεο νη λεθξνί, ην 
ζπθψηη θαη ε θαξδία! 
Φαληαζηείηε ινηπφλ λα αδπλαηίζνπκε ηφζν πνιχ ην ζψκα καο ψζηε λα αξρί-
ζνπλ λα πέθηνπλ ηα καιιηά καο… Δίκαζηε ηψξα ιεπηνί αιιά θαηαθέξακε 
λα θηάζνπκε ην ―πξφηππν νκνξθηάο‖ καο ρσξίο λα έρνπκε καιιηά; 
Δθηφο φκσο απφ απηφ, επεηδή ηα άηνκα απηά μέξνπλ πσο ν ηξφπνο ζθέςεο 
θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ είλαη θαλνληθή, ληψζνπλ ηχςεηο κε απνηέιεζκα 
φρη κφλν λα κελ επαλέξρνληαη πίζσ ζε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε, αιιά λα 
παζαίλνπλ θαηάζιηςε θαη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 
θίινπο ηνπο. 
Σν πην ζεκαληηθφ είλαη φηη 20% ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ αλνξεμία ν-
δεγνχληαη ζηνλ ζάλαην επεηδή θηάλνπλ ζην ζεκείν λα έρνπλ αδπλαηίζεη 
ηφζν πνιχ ην ζψκα ηνπο ψζηε λα κελ κπνξεί πηα λα ιεηηνπξγήζεη. 
Ση θάλνπκε αλ πηζηεχνπκε πσο βξηζθφκαζηε ζε κηα θαηάζηαζε επηθίλδπλε; 
Σν πξψην θαη πην ζεκαληηθφ βήκα είλαη λα αλαγλσξίζνπκε πσο θάηη δελ 
πάεη θαιά. Σν επφκελν είλαη λα κηιήζνπκε κε ηνπο γνλείο καο θαη λα δεηή-
ζνπκε επαγγεικαηηθή βνήζεηα. 
Σν λα επαλέιζεη θάπνηνο απφ θαηάζηαζε αλνξεμίαο πίζσ ζε κηα θπζηνινγη-
θή δσή είλαη αξθεηά δχζθνιν αιιά φρη θαη ―mission impossible” (απνζηνιή 
αδχλαηε)! 
Πψο ζα απνθχγνπκε ηελ αλνξεμία; 
Σν θαιχηεξν είλαη λα απνδερηείηε ηνλ εαπηφ ζαο αθξηβψο φπσο είλαη. Γελ 
κπνξνχκε φινη λα είκαζηε νη ίδηνη… θαληαζηείηε πφζν αληαξφο ζα ήηαλ ν 
θφζκνο εάλ είρακε φινη ην ηδαληθφ ζψκα θαη ηα ίδηα εληειψο ζπκκεηξηθά 
πξφζσπα… 
Δίλαη αιήζεηα πσο ηα άηνκα πνπ έρνπλ ην θπζηνινγηθφ βάξνο γηα ην ζψκα 
ηνπο βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε πγείαο παξά ηα άηνκα πνπ είλαη 
παρχζαξθα (θαη εδψ δελ κηινχκε γηα 
1- 2 θηιάθηα παξαπάλσ!) αιιά φρη θαη λα ιηκνθηνλήζνπκε γηα λα είκαζηε… 
πγηείο! 
Αλ νη θίινη ζαο έρνπλ σο ζέκα ζπδήηεζεο ην πψο ζα ράζνπλ βάξνπο ή αλ 
αθφκε ζαο θνξντδεχνπλ γηα ηα επηπιένλ θηιά πνπ ίζσο έρεηε ή λνκίδνπλ πσο 
έρεηε, πξνζπαζήζηε πνιχ απιά λα απνθχγεηε ην ζέκα ή λα βξείηε θαηλνχξ-
γηνπο θίινπο πνπ λα έρνπλ πην… ελδηαθέξνληα ζέκαηα ζπδεηήζεσλ! 
Αλ γλσξίδεηε θάπνηνλ πνπ έρεη αλνξεμία, δελ ππάξρεη ιφγνο λα ηνλ απνθχ-
γεηε δηφηη ε αλνξεμία δελ είλαη κεηαδνηηθή, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα 
―θνιιήζεηε‖. Αληίζεηα, απηφ πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν απ‘ φια ηα άηνκα 
πνπ πάζρνπλ απφ απηή ηελ αζζέλεηα, είλαη ε ππνζηήξημε ησλ θίισλ θαη ηεο 
νηθνγέλεηαο. 
Πξνζπαζήζηε λα κηιήζεηε κε ην άηνκν απηφ, ή αθφκε θαιχηεξα λα ην αθή-
ζεηε λα κηιήζεη ζε εζάο γηα απηά πνπ ληψζεη θαη λα ηνπ δψζεηε έμππλεο 
ζπκβνπιέο. 
Κε ην λα βνεζήζεηε θάπνηνλ άιιν κε ππνζηήξημε λα μεπεξάζεη ην πξφβιε-
κα ηνπ, ελδπλακψλεηαη θαη ηνλ εαπηφ ζαο!  

Από πνπ μεθηλάεη ε βία ζηα ζρoιεία… 

Σα παηδηά πεγαίλνπλ ζηα 

ζρνιεία γηα λα κάζνπλ 

πξάγκαηα πνπ ζα ηνπο 

θαλνχλ ρξήζηκα ζηε δσή 

ηνπο. Γξακκαηηθή, Αλάγ-

λσζε, Αξηζκεηηθή, πεγα-

ίλνπλ φκσο γηα λα κάζν-

πλ θαη άιια πξάγκαηα. 

Πεγαίλνπλ γηα λα κάζν-

πλ λα ζέβνληαη ηνπο ζπ-

λαλζξψπνπο ηνπο, λα 

κάζνπλ λα δεκηνπξγνχλ 

δηάινγν κεηαμχ ηνπο, λα 

κάζνπλ λα αθνχλ, θαη 

γεληθφηεξα λα κάζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα νξγαλσκέλν (ιέκε ηψξα…) θνη-

λσληθφ ζχλνιν, γηα λα κπνξέζνπλ κηα εκέξα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο θνηλσληθέο α-

λάγθεο ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπο. 

 Έλα θαηλφκελν φκσο πνπ παξαηεξείηαη ζπρλά ζην ζρνιηθφ πξναχιην είλαη ε βίαηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ κεηαμχ ηνπο. Υηππνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ, θσλάδνπλ, βξίδνπλ, 

θαη νη θαζεγεηέο λα πξνζπαζνχλ κε θάπνην ηξφπν λα ηνπο ζηακαηήζνπλ θαη λα ηνπο 

εμεγήζνπλ νηη ππάξρεη θαη άιινο ηξφπνο λα ιχζεηο ηηο δηαθνξέο ζνπ κε ηνπο άιινπο. 

Αιια δελ θαίλεηε λα πεηπραίλνπλ θαη πνιιά. Σν εξψηεκα είλαη γηαηί λα επηιέγνπλ 

λα ρηππηνχληαη ? Θαη άκα ηνπο ξσηήζεηο θηφιαο ζα ζνπ πνχλε ―Παίδνπκε…‖. Παίδνπ-

λε ! Δθεί έρεη θηάζεη ε ―πνιηηηζκέλε‖ θνηλσλία ησλ αλζξψπσλ ηεο ζχγρξνλεο επν-

ρήο, ε βία λα ζεσξείηαη παηρλίδη. Θαη φκσο εγψ δελ λνκίδσ νηη απιά παίδνπλε. Σν 

μχιν πιένλ έρεη θαηαληήζεη λα ζεσξείηαη γιψζζα επηθνηλσλίαο. Ζ κφλε γιψζζα επη-

θνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ γηαηί αο κελ μερλάκε πσο ε βία δελ είλαη κφλν ζσκαηηθή, 

ππάξρεη θαη ιεθηηθή.  Παηρλίδη είλαη ην θξπθηφ, ην θπλεγεηφ, ην κπάζθεη, ην βφιε-

τ, ην πνδφζθαηξν αιιά φρη ην λα πιαθψζσ ζηηο θάπεο ην δηπιαλφ κνπ ή λα ηνλ βξί-

δσ. Σα παηδηά κηκνχληαη ηνπο κεγάινπο. Απηφ βιέπνπλ λα ζπκβαίλεη γχξσ ηνπο. Βιέ-

πνπλ αλζξψπνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο κε ην ρεηξφηεξν ηξφπν. Βιέπνπλ 

αλζξψπνπο πνπ δε ρακνγειάλε πηα, πνπ ην κφλν πνπ θάλνπλ είλαη λα καδεχνπλ ζπ-

λερψο αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κέζα ηνπο θαη ηειηθά λα ηα μεζπάλε ζε αλζξψπνπο 

πνπ αγαπνχλ. Κηα ζεηξά απφ ηέηνηεο ζπγθξνχζεηο κε δηθνχο καο αλζξψπνπο ην κφλν 

πνπ κπνξεί λα καο επηθέξεη είλαη ε κνλαμηά. ηαλ πιένλ ζα ηνπο έρνπκε απνκαθξχ-

λεη φινπο απφ θνληά καο ζην ηέινο κηα δχζθνιεο εκέξαο δελ ζα έρνπκε θαλέλαλ λα 

καο ρακνγειάζεη θαη λα καο πεη πσο φια ζα πάλε θαιά, θαλέλαλ λα καο δψζεη δχλα-

κε γηα λα ζπλερίζνπκε. Οη άλζξσπνη πιένλ δελ ελδηαθέξνληαη πιένλ γηα θαλέλαλ αλ 

δελ είλαη θίινο ή νηθνγέλεηά ηνπο. ια απηά μεθηλνχλ απφ ηνπο κεγάινπο θαη φκσο 

πεξλάλε θαη ζηα παηδηά ηα νπνία επεξεάδνληαη θαη μεθηλνχλ λα έρνπλ κηα ηέηνηα 

ζηάζε απν ηα 15 ηνπο ρξφληα, γηαηί φιε απηή ηε ζπκπεξηθνξά έρνπκε θηάζεη λα ηε 

ιέκε ―νξγαλσκέλε θνηλσλία‖. Έρσ κηα θξάζε λα ζαο πσ ηη είλαη αιιά ην άξζξν εί-

λαη γηα ζρνιηθή εθεκεξίδα θαη δελ ζα ήηαλ ζσζηφ λα εθθξαζηψ έηζη. 

 Λα κνπ επηηξέςεηε ηψξα λα πσ θάηη ζηνπο λένπο αλζξψπνπο. (Διάηε ηψξα, αθνχ ην 

μέξσ φινη κε ην πνπ αθνχζαηε ‖λένπο‖ ζα δηαβάζεηε θαη παξαθάησ…)  

 Παηδηά, παξά ηνλ φιν ρακφ πνπ επηθξαηεί απηή ηε ζηηγκή ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλί-

εο, φινη καο κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα αιιαγή. Δκείο είκαζηε απηνί πνπ πξέπεη λα 

θάλνπκε ηελ αιιαγή, λα αξρίζνπκε λα ιχλνπκε ηηο δηαθνξέο καο πνιηηηζκέλα. Πξέ-

πεη λα αξρίζνπκε λα θξνληίδνπκε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο αλεμάξηεηα απφ ηελ ειη-

θία, ην ρξψκα θαη ηε ζξεζθεία ηνπο (γηαηί αο κελ μερλάκε φηη θάπνηνη θάπνηνη δελ 

είλαη ξαηζηζηέο θαιέ, απιά δελ ζέινπλ ζε θακία πεξίπησζε λα θάλνπλε παξέα κε 

έλαλ αιιφζξεζθν θαη έλαλ αιινεζλή). Έηζη είλαη. Δκείο είκαζηε απηνί πνπ θαινχ-

καζηε λα βξνχκε ηνλ ―πνιηηηζκφ‖, πνπ θάπνηε νη άλζξσπνη θηηάμαλε γηα λα πάςνπλ 

λα είλαη πηα πξσηφγνλνη θαη πνπ θάπνηνη άιινη πξηλ απφ εκάο θξφληηζαλ λα ηνλ ρά-

ζνπκε, γηαηί αλ δελ ην θάλνπκε ζα ζπλερίζνπκε λα βιέπνπκε γηα πνιιά ρξφληα αθφ-

κα παηδηά θαη λένπο αλζξψπνπο πνπ ζεσξνχλ ηε βία παηρλίδη θαη πνπ ε κφλε ιχζε 

γηα φια είλαη νη θσλέο θαη ην μέζπαζκα ζε άιινπο αλζξψπνπο. Θα ζπλερίζνπκε λα 

βιέπνπκε κηα θνηλσλία πνπ γηα λα πεηχρεη θάπνηνο είλαη έηνηκνο λα θαηαζπαξάμεη 

ηνλ άιινλ γηα λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ. Κφλν πνπ απηφ ην ηειεπηαίν είλαη θνηλσλία ιη-

νληαξηψλ θαη φρη θνηλσλία αλζξψπσλ. Κφλν ηα ιηνληάξηα ζθνηψλνπλ ην έλα ην άιιν 

γηα λα δνπλ πην ηειηθά ζα επηθξαηήζεη ζηελ αγέιε. Αλ δελ αιιάμνπκε φινη καο θάηη 

ηέηνην ζα είκαζηε. Θάηη πνπ απέρεη πνιχ απφ ηνλ άλζξσπν, ή κάιινλ απφ ηνλ 

άλζξσπν κε ΘΑΡΓΗΑ ! ΠΟΤ ΥΣΤΠΑΔΗ !  

Γεσξγηαδε Αλζε, Γ1′ 
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Σα δώα θη εκείο!!! 
Tα δώα είλαη θαιά γηα ηνπο Aλζξώπνπο 

 Ο Γεζκόο κεηαμύ εζάο θαη ηνπ θαηνηθίδηνύ ζαο 

Σν λα έρεηο θαηνηθίδην δίλεη κεγαιή επραξίζηεζε ζε έλα κεγάιν αξηζκφ αλζξψ-
πσλ.  Οη πην πξφζθαηεο εθηηκήζεηο δειψλνπλ φηη ζρεδφλ ηα κηζά ζπηηηθά έρνπλ 
έλα θαηνηθίδην θάπνηνπ είδνπο.  Τπάξρνπλ πεξίπνπ 6,1 εθαηνκκχξηα ζθχινη, 7,5 
εθαηνκ-κχξηα γάηεο ζηελ Αγγιία.  Δπηπιένλ, ππάξρνπλ πνιιά θαηνηθίδηα, ιηγφηε-
ξν ζπλεζηζκέλα, φπσο ράκζηεξο, παπαγάινη, ςάξηα θαη εμσηηθά θαηνηθίδηα.   

 
 Ση κπνξεί λα θάλεη έλα θαηνηθίδην γηα ζαο 

Αλ ξσηήζεηε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηδηνθηήηεο θαηνηθίδησλ γηαηί έρνπλ θαηνηθίδηα, 
πηζαλψο λα ζαο απαληήζνπλ φηη ε πίζηε θαη ε ζπληξνθηά είλαη νη αμίεο ζην θαην-
ηθίδηφ ηνπο ηηο νπνίεο εθηηκνχλ ηδηαίηεξα. Απηνί είλαη αλακθηζβήηεηα ζεκαληηθνί 
παξάγνληεο φκσο, αληηπξνζσπεχνπλ κφιηο έλα κηθξφ κέξνο ησλ νθειψλ πνπ 
έρνπκε απφ ηελ ηδηνθηεζία θαηνηθίδησλ. Πξψηα, ππάξρνπλ ζεκαληηθά ζσκαηηθά 
πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπκε απφ ην λα θξνληίδνπκε έλα θαηνηθίδην.  Πξνθαλψο, ν 
ηδηνθηήηεο ελφο ζθχινπ ζα σθειεζεί απφ ηελ άζθεζε πνπ αλαγθαζηηθά θάλεη 
ελψ βγάδεη βφιηα ην ζθχιν ηνπ θαη απηφ ζπρλά θαίλεηαη ζηε βειηησκέλε πγεί-
α.  κσο, απηφ ην φθεινο δελ πεξηνξίδεηαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ ελεξγεηηθά ζθπ-
ιηά.  Κειέηεο πνπ έγηλαλ αξρηθά ζηηο ΖΠΑ έρνπλ επηβεβαησζεί απφ εξγαζία πνπ 
έγηλε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Swansea.  Απηή ε εξγαζία δειψλεη φηη απιά θαη κφ-
λν ην λα παίδεηο κε ην θαηνηθίδηφ ζνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηεο πίεζεο, 
ην παηρλίδη κε ην ζθχιν ή ηε γάηα ζνπ ζην ζπίηη κεηά απφ κηα εκέξα ζθιεξήο 
δνπιεηάο κπνξεί λα ζε βνεζήζεη λα ραιαξψζεηο. Κηα απφ ηηο ραξέο ηεο ηδηνθηε-
ζίαο ζθχινπ είλαη απιά απηή ηνπ λα είζαη ππεχζπλνο γηα έλα πγηέο, φκνξθν θαη 
ελεξγεηηθφ δψν.  Απηφ ην είδνο ππεξεθάλεηαο είλαη αξθεηά δηθαηνινγεκέλν: ε 
ζσζηή θξνληίδα ελφο ζθχινπ κπνξεί λα είλαη κηα δνπιεηά πνπ ρξεηάδεηαη ρξφλν 
θαη έλα δψν πνπ ην ζαπκάδνπλ πνιινί είλαη κηα δίθαηε αληακνηβή. Σα θαηνηθίδηα 
επίζεο, πξνζθέξνπλ σξαία ζέκαηα γηα αξρή κηαο ζπδήηεζεο θαη ην λα ζπδεηάο 
γηα απηά είλαη ζπλήζσο, αζθαιήο, νπδέηεξε δψλε φπνπ φινη κπνξνχλ λα ζπκκε-
ηέρνπλ.  Οη ηδηνθηήηεο ζθχισλ ηδηαίηεξα, ιαηξεχνπλ λα κηιάλε γηα ηα δψα ην-
πο.  Τπάξρνπλ απνδείμεηο πνπ δειψλνπλ φηη νη ηδηνθηήηεο ζθχισλ είλαη πνιχ πην 
πηζαλφ λα κηιάλε κεηαμχ ηνπο παξά νη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ ζθπιηά.  ε κεξη-
θέο πεξηπηψζεηο, απηφο ν δεζκφο πνπ κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο νη ηδηνθηήηεο ζθχ-
ισλ, έρεη νδεγήζεη ζε καθξνρξφληεο θηιίεο. 

Έλα άιιν ςπρνινγηθφ πιενλέθηεκα είλαη φηη ηα θαηνηθίδηα, ηδηαίηεξα νη ζθχινη 
θαη νη γάηεο, επηηξέπνπλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 
ηνπο ειεχζεξα, θάηη πνπ κπνξεί λα κελ είλαη εππξφζδεθην πάληα απφ ηνπο αλ-
ζξψπνπο.  Οη ζθχινη θαη νη γάηεο είλαη ηδηαίηεξα έμππλα ζην λα εξκελεχνπλ ηε 
δηάζεζε ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο θαη λα πξάηηνπλ αλάινγα ψζηε λα ηνπο επραξηζηή-
ζνπλ. 

 
Οη επζύλεο ζαο ωο ηδηνθηήηεο θαηνηθίδηνπ 

Κέξνο ηεο ραξάο ηνπ λα έρεηο έλα θαηνηθίδην πξνέξρεηαη απφ ηηο επζχλεο πνπ 
εκπεξηέρνληαη, μέξνληαο φηη ππάξρεη έλα δσληαλφ πιάζκα πνπ ζαο πεξηκέλεη ζην 
ζπίηη, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε ζαο γηα ην λεξφ θαη ην θαγεηφ ηνπ.  Έηζη, ελλνείηαη 
φηη ν ηδηνθηήηε έρεη ππνρξέσζε πξνο ην θαηνηθίδηφ ηνπ θαη ζα πξέπεη λα ζέζεη 
κηα ξνπηίλα ζηελ νπνία ζα κπνξεί λα βαζίδεηαη ην θαηνηθίδηφ ηνπ.  Αθνινπζήζηε 
απηή ηελ απιή θαη ινγηθή πνξεία δξάζεο θαη ν δεζκφο αλζξψπνπ-δψνπ ζα ζρε-
καηηζηεί θπζηθά θαη κφληκα. 

πνην θαηνηθίδην θη αλ επηιέμεηε, αλ πξνζεγγίζεηε ηελ ηδηνθηεζία ζσζηά, ζα 
πξέπεη λα ηε δείηε σο κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζαο νινθιεξψλεη θαη ζαο αληακνί-
βεη.  Σα θαηνηθίδηα πξνζθέξνπλ ζπληξνθηά, αθνζίσζε θαη αληδηνηειή αγάπε πνπ 
είλαη κνλαδηθή. 
(Πεγή: www.stardogs.gr ) 

Οη “θίινη” ην έηνο 2009… 
Ενχκε ζην 2009. Κηα πάξα πνιχ σξαία επνρή. Θεο απφ ηερλνινγία ? Θεο απφ 

επηζηήκε ? Θεο απφ θνπηζνκπνιηά ζηε Ιακπίξε ην κεζεκέξη ? Ζ επνρή απηή 

θαζεαπηή είλαη κηα ραξά. Σν πξφβιεκά κνπ φκσο εκέλα είλαη ηη ππάξρνπλ ν-

ξηζκέλεο ιέμεηο νη νπνίεο έρνπλ αξρίζεη λα ράλνπλ απφ ιίγν έσο πνιχ ην λφεκά 

ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ? Οη ιέμεηο ‖θίινο‖ θαη ―θηιία‖. 

  

Γελ μέξσ ηη είλαη απηφ πνπ θηαίεη αιιά έρνπκε αξρίζεη λα 

κπεξδεχνπκε ιίγν ηε ιέμε ―θίινο‖ κε ηε ιέμε ‖γλσζηφο‖. 

Φηιφινγνη δελ είκαζηε φινη (θαη πξαγκαηηθά ραίξνκαη γηα 

απηφ) αιιά κε κηα πξψηε καηηά φινη κπνξνχκε 

λα θαηαιάβνπκε φηη γλσζηφο είλαη θάπνηνο ηνλ νπνίν απ-

ιά έρνπκε ζπλαληήζεη κία, άληε δχν θνξέο. Σν πνιχ ηξεηο 

θαη θιείζακε !  Φίινη φκσο είλαη νη άλζξσπνη ζηνπο νπνί-

νπο πάληα κπνξείο λα ππνινγίδεηο φηαλ δελ έρεηο θαλέλαλ άιιν. Απηή είλαη 

ε βαζηθή δηαθνξά ησλ ιέμεσλ, ηψξα γηαηί κπεξδεχνπκε ηηο έλλνηεο ?? Απηφ 

είλαη ην εξψηεκα ηνπ 2009 θαη φπσο πάεη θαη ηνπ 2010…!!! 

Γηαηί κπεξδεχνπκε ηνπο αλζξψπνπο πνπ καο αγαπάλε κε απηνχο πνπ απιά καο 

κηιάλε ? Γηαηί δίλνπκε ηελ ίδηα αμία ζε απηνχο πνπ ζα έθαλαλ ηα πάληα γηα λα 

κελ πιεγσζνχκε θαη ζε απηνχο πνπ είλαη έηνηκνη λα καο πιεγψζνπλ ? 

Γηαηί είκαζηε ΙΑΥΑΛΑΘΗΑ ΣΟΤ ΘΔΡΚΟΘΖΠΗΟΤ ! Γηα απηφ ! Σν ίδην IQ κε 

απηά έρνπκε φηαλ θάλνπκε ηφζν ηξαγηθά ιάζε. Οη θίινη καο είλαη ε κεγαιχηεξε 

πεξηνπζία πνπ έρνπκε θαη απηφ κπνξψ λα ην εμεγήζσ. ίγνπξα φινη αλεμάξηε-

ηα απφ ηελ ειηθία ζαο έρεηε ληψζεη κεξηθέο θνξέο φηη δελ αληέρεηε άιιν. ηη αλ 

γίλεη ην παξακηθξφ δελ ζα αληέμεηε θαη κεηά απφ ιίγν ζπλήζσο θάπνηνο θίινο 

ζα ζαο ζπκίζεη, φηη αθφκα θαη αλ φινο ν θφπνο θαη νη πξνζπάζεηεο ζαο ήηαλ 

ζαλ ηα θάζηξα ζηελ παξαιία πνπ κφιηο γθξεκίζηεθαλ, εζείο έρεηε θάπνηνλ λα 

ην κνηξαζηείηε (ηψξα ηη ζνη ηειεπάζεηα είλαη απηή… δελ μέξσ. Πάλησο ηχθια 

λα ‗ρνπλε νη Mentalist….!). Θαη κφλν ζηε ζθέςε εξεκείηε θαη αηζζάλεζηε κηα 

πεξίεξγε αλαθνχθηζε. Γελ είλαη φκνξθν απηφ ην ζπλαίζζεκα ? Ινηπφλ είλαη 

ππέξνρν ζπλαίζζεκα θαη είλαη ιίγνη νη άλζξσπνη πνπ κπνξνχλ λα καο ην πξνζ-

θέξνπλ θαη ΚΟΛΟ απηνί αμίδνπλ λα ιέγνληαη θίινη καο. 

Υσξίο λα ζέισ λα ζίμσ θαλέλαλ, είκαζηε άλζξσπνη, ζεσξεηηθά ην πην έμππλν 

πιάζκα ζηνλ πιαλήηε (ζεσξεηηθά πάληα…), θαη γηα λα πνχκε απηφ πνπ ζθεθ-

ηφκαζηε κπνξνχκε λα βξνχκε ρηιηάδεο ιέμεηο. Κε ηελ ίδηα ινγηθή φηαλ αγαπά-

κε θάπνηνπο αλζξψπνπο κπνξνχκε λα βξνχκε θαη 1000 ηξφπνπο λα ηνπο θάλν-

πκε λα γειάζνπλ θαη λα αηζζαλζνχλ θαιχηεξα. Θαη απηφ κπνξείηε λα ην νλνκά-

ζεηε θηιία. Γηαηί φηαλ βιέπεηο έλα θίιν λα κελ είλαη θαιά πξνζπαζείο κε φιε 

ηε δχλακε πνπ έρεηο, λα ηνλ θάλεηο λα ληψζεη θαιχηεξα, θαη ηε δχλακε απηή 

δελ ηελ βξίζθεηο ζηνλ αέξα (είπακε έμππλν νλ, αιιά κελ ην παξαθάλνπκε θηφ-

ιαο…), ηελ αληιείο απφ ηελ αγάπε πνπ ληψζεηο γηα ηνπο θίινπο ζνπ. 

  

Διπίδσ λα θαηαιάβαηε ιίγν ηε δηαθνξά ηνπ ―θίινπ‖ απφ ην ―γλσζηφ‖ θαη ηελ 

επφκελε θνξά πνπ ζα ζαο ξσηήζνπλ γηα θάπνηνλ/θάπνηα, πξηλ απαληήζεηε θαη 

πείηε ―Σνλ μέξσ είλαη θίινο κνπ‖, ζθεθηείηε ην ιίγν. Ίζσο ε ιέμε ―γλσζηφο‖ λα 

ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν. Οη θίινη είλαη ζεκαληηθνί θαη 

θαιφ ζα ήηαλ λα είκαζηε θάπσο επηιεθηηθνί καδί ηνπο γηαηί ιίγνη είλαη εθείλνη 

πνπ αμίδνπλ. 

  

Σψξα ζεθσζείηε φινη απφ ην PC θαη θαζίζηε λα ζθεθηείηε ιίγν πνηνί είλαη νη 

θίινη ζαο. ε πεξίπησζε πνπ κπξίζεη θακέλν ζηακαηήζηε ακέζσο ! Πάεη λα πεη 

πσο ε ζθέςε δελ είλαη ην δπλαηφ ζαο ζεκείν…. Βξείηε ηνπο θίινπο ζαο θαη 

κπνξείηε λα ηνπο ζηείιεηε απηφ ην αξρείν (βιέπε ζην http://

blogs.sch.gr/2gymko) γηα λα ηνπο ζπκίζεηε θάπνηα πξάγκαηα, θαη κε ηελ 

πξψηε επθαηξία λα ηνπο ηα πείηε θαη απφ θνληά. Ζ δσή είλαη ζχληνκε γηα λα 

ραιάκε ην ρξφλν καο.  Πεξλάκε κεγάιν κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο θάλνλ-

ηαο πξάγκαηα θαη πεηψληαο ζπφληεο θαη ππνλννχκελα. Γηαηί δελ ιέκε απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά ζέινπκε ? Γηαηί δελ ιέκε ζηνπο θίινπο καο απηφ πνπ ζέινπκε απιά 

θαη θαηαλνεηά ?  2 θνπβέληεο είλαη φιεο θαη φιεο. ―ε ζεσξψ θίιν κνπ, ραίξν-

καη θαη κφλν πνπ ζε γλσξίδσ θαη έρεηο αιιάμεη πνιιά ζηε δσή‖ 

Βξε κπαο θαη ληξέπεζαη ??????????????????????????????????? 

  

 Γεσξγηάδε Αλζή Γ1′ 

http://www.stardogs.gr/
http://www.stardogs.gr/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/
http://blogs.sch.gr/2gymkonews/
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Υξηζηνύγελλα ζηνλ θόζκν 
 

Σα Υξηζηνύγελλα γηνξηάδνληαη απφ φιεο ηηο ρξηζηηαληθέο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ κε ηδηαίηεξε ιακπξφηεηα. Βέβαηα ν ηξφπνο πνπ γηνξηάδνληαη 

θαη νη παξαδφζεηο δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. 

ην Βέιγην, γηα παξάδεηγκα, ε Λχρηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ πεξηιακβά-

λεη έλα γηνξηηλφ γεχκα κε έλα απεξηηίθ θαη ιηρνπδηέο θαη αθνινπζνχλ 

ζαιαζζηλά θαη γεκηζηή γαινπνχια. Σν επηδφξπην είλαη ην ‗Buche de 

Noel’ πνπ είλαη θέηθ κε θξέκα. Ο Άγηνο Βαζίιεο νλνκάδεηαη ‗Άγηνο 

Ληθφιανο‘ θαη θέξλεη δψξα ζηα παηδηά ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ ηελ ‗Ζκέξα 

ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ‘ πνιχ πξηλ απφ ηελ Ζκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Σα 

Υξηζηνχγελλα νη νηθνγέλεηεο αληαιιάζζνπλ δψξα πνπ έρνπλ βάιεη θάησ 

απφ ην δέληξν ή ζε θάιηζα θνληά ζηε θσηηά θαη ηα βξίζθνπλ ην πξσί. 

Σν Υξηζηνπγελληάηηθν πξσηλφ απνηειείηαη απφ έλα εηδηθφ γιπθφ ςσκί 

ζε ζρήκα κσξνχ πνπ ζπκβνιίδεη ην Λενγέλλεην ηεο Βεζιεέκ. 

ηε Βξαδηιία ν Άγηνο Βαζίιεο νλνκάδεηαη ‗Papai Noel’. Γηα φζνπο δηα-

ζέηνπλ αξθεηά ρξήκαηα ην γηνξηηλφ ρξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη πεξη-

ιακβάλεη θνηφπνπιν, γαινπνχια, ρνηξηλφ, ξχδη, ζαιάηα, θξέζθα θαη με-

ξά θξνχηα θαη κπχξα. Οη θησρνί αξθνχληαη ζην θνηφπνπιν θαη ην ξχδη. 

ηελ Φηλιαλδία ν θφζκνο πηζηεχεη πσο ν Άγηνο Βαζίιεο δεη ζην βφξεην 

ηκήκα ηεο ρψξαο πνπ νλνκάδεηαη Korvatunturi, βφξεηα ηνπ Αξθηηθνχ 

Θχθινπ. Θφζκνο απφ φια ηα κέξε ηεο γεο ζηέιλεη εθεί, ζην ζπίηη ηνπ 

Άγηνπ Βαζίιε γξάκκαηα. Τπάξρεη επίζεο έλα κεγάιν πάξθν πνπ ζπγ-

θεληξψλεη πνιινχο ηνπξίζηεο θαη πνπ νλνκάδεηαη ‗Γε ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ‘ ζηα βφξεηα ηεο Φηιαλδίαο θνληά ζην ζεκείν πνπ ιέγε-

ηαη πσο δεη ν Άγηνο Βαζίιεο. Ζ Λχρηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ είλαη μερσ-

ξηζηή γηα ηνπο Φηιαλδνχο ελψ ην πξσηλφ ηεο επφκελεο εκέξαο απνηειε-

ίηαη απφ ρπιφ (θνπξθνχηη) ξπδηνχ θαη ρπκφ δακάζθελσλ. Τπάξρεη θαη 

εδψ ε παξάδνζε λα ζηνιίδνπλ έιαην ζηα ζπίηηα ηνπο. Σν δείπλν ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ πεξηιακβάλεη καθαξφληα, γνγγχιηα, θαξφηα θαη παηά-

ηεο κε καγεηξεκέλν ρνηξνκέξη ή γαινπνχια. Πνιιέο νηθνγέλεηεο θξαην-

χλ ηελ παξάδνζε θαη επηζθέπηνληαη θνηκεηήξηα γηα λα ηνπνζεηήζνπλ 

θεξηά ζηνπο ηάθνπο ησλ δηθψλ ηνπο. ζν θαη αλ θαίλεηαη παξάμελν ηα 

Φηιαλδηθά θνηκεηήξηα ηηο εκέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ είλαη πνιχ 

φκνξθα. Σα παηδηά παίξλνπλ ηα δψξα ηνπο ηελ Βξαδηά ησλ Υξηζηνπγέλ-

λσλ, ζπλήζσο απφ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ έρεη ληπζεί Άγηνο Βα-

ζίιεο. Θαζψο ηα παηδηά κεγαιψλνπλ αξρίδνπλ λα θαηαιαβαίλνπλ πσο ν 

Άγηνο Βαζίιεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ν κεγαιχηεξνο αδειθφο ή 

αδειθή ηνπο. 

ηε Γαιιία ηα Υξηζηνχγελλα νλνκάδνληαη ‗Noel’. Θάζε νηθνγέλεηα ζην-

ιίδεη ην ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν ηεο ζπλήζσο κε ηνλ παιηφ παξαδνζηα-

θφ ηξφπν κε θφθθηλεο θνξδέιεο θαη κε πξαγκαηηθά άζπξα θεξηά. Δάλ 

έρνπλ έιαην ζηνλ θήπν ηνπο ην δηαθνζκνχλ επίζεο κε θσηάθηα φιε ηελ 

λχρηα. Ο Άγηνο Βαζίιεο απνθαιείηαη Pere Noel. Σν Υξηζηνπγελληάηηθν 

γεχκα απνηειεί κηα ζεκαληηθή επθαηξία γηα λα ζπγθεληξσζεί ε νηθνγέ-

λεηα θαη απνηειείηαη απφ ην θαιχηεξν θξέαο (άπαρν) θαη θξαζί. 

Οη Γεξκαλνί δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ζηνιηζκφ ησλ ζπηηηψλ ηνπο 

γηα ηα Υξηζηνχγελλα. Πνιιά ζπίηηα έρνπλ μχιηλα πιαίζηα πνπ πξνζαξ-

κφδνπλ ειεθηξηθά ιακπάθηα θαη ηα ηνπνζεηνχλ ζηα παξάζπξά ηνπο θα-

ζψο θαη ρξσκαηηζηέο θηγνχξεο απφ πνιχρξσκν ραξηί πνπ θαίλνληαη πν-

ιχ φκνξθα απφ έμσ. πρλά θηηάρλνπλ θαη ην ‗Adventskranz’ πνπ είλαη 

γηξιάληα κε θχιια κε 4 θεξηά θαη πνπ ζπκβνιίδεη ηελ πεξίνδν ησλ 4 εβ-

δνκάδσλ πξηλ ηα Υξηζηνχγελλα. Θάζε Θπξηαθή (ηνπ κήλα πξηλ ηα Υξηζ-

ηνχγελλα) αλάβεη θαη άιιν θεξί. Κεξηθά ζπίηηα ζηνιίδνπλ θαη κηα κηθξή 

μχιηλε θάηλε κε έλα κηθξφ ζηάβιν πνπ ζπκβνιίδεη ηε θάηλε ηεο Βεζιε-

έκ. Ο Άγηνο Βαζίιεο (‘Der Weihnachtsmann’) θέξλεη δψξα αξγά ην απφ-

γεπκα, πξηλ ηε Βξαδηά ησλ Υξηζηνπγέλλσλ (24 Γεθεκβξίνπ), κεηά ηελ 

επηζηξνθή ησλ ρξηζηηαλψλ απφ ηηο εθθιεζίεο. Σα δψξα βξίζθνληαη θάησ 

απφ ην Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν. Έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ρηππά ηελ 

θακπάλα θαη θαιεί φινπο λα κπνπλ ζην δσκάηην. Σν δείπλν πεξηιακβά-

λεη θππξίλν (ςάξη) ή ρήλα. 

ηε Ιεηνλία πηζηεχνπλ πσο ν Άγηνο Βαζίιεο θέξλεη δψξα ζε θάζε κία 

απφ ηηο 12 εκέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ Βξαδηά 

ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. πλήζσο ηα δψξα ηνπνζεηνχληαη θάησ απφ ην 

ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν. Σν μερσξηζηφ γεχκα ηεο Ζκέξαο ησλ Υξηζην-

πγέλλσλ πεξηιακβάλεη κπηδέιηα κε κπέηθνλ θαη ζάιηζα, κηθξέο πίηεο, 

ιάραλν θαη ινπθάληθα. 

ηελ Πνξηνγαιία ν Άγηνο Βαζίιεο θέξλεη δψξα ζηα παηδηά ηελ Λχρηα 

ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηα βάδεη ζην ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν ή ζε έλα 

παπνχηζη θνληά ζην ηδάθη. Σν ρξηζηνπγελληάηηθν γεχκα γηα ηνπο Πνξην-

γάινπο πεξηιακβάλεη μεξφ κπαθαιηάξν κε βξαζηέο παηάηεο. 

ηε Ρωζία δελ είλαη θαη ηφζν δηαδεδνκέλε ε γηνξηή ησλ Υξηζηνπγέλ-

λσλ. Γηα ηνπο Ρψζνπο είλαη ζεκαληηθφηεξε ε γηνξηή ηεο αιιαγήο ηνπ 

ρξφλνπ θαηά ηελ νπνία ν ‗Παηέξαο ηνπ Υηνληά‘ θέξλεη δψξα ζηα παηδηά. 

Σν ρξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη πεξηιακβάλεη θέηθ, πίηεο θαη θξέαο. 

ηε νπεδία ε πην ζεκαληηθή εκέξα είλαη ε Λχρηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. 

Σν δείπλν πεξηιακβάλεη ρνηξηλφ, ξέγγα θαη θφθθηλα θαζφιηα θαη είλαη ε 

ζηηγκή πνπ αληαιιάζζνπλ δψξα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Πνιινί πξν-

ζέξρνληαη ζηηο εθθιεζίεο λσξίο ην πξσί ηεο Ζκέξαο ησλ Υξηζηνπγέλ-

λσλ. 

ζν γηα ηηο ειιεληθέο ρξηζηνπγελληάηηθεο παξαδφζεηο πνηθίινπλ απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή. Σα βαζηθά ζηνηρεία φκσο δηαηεξνχληαη ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο κε κηθξέο παξαιιαγέο. Θάιαληα, ζηφιηζκα δέληξνπ, δψξα γηα 

ηα παηδηά απφ ηνλ Άγην Βαζίιε ηελ Λχρηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ή ηεο 

Πξσηνρξνληάο, γηνξηηλφ ηξαπέδη κε ηε γαινπνχια ζηελ ηηκεηηθή ηεο, 

κεινκαθάξνλα θαη θνπξακπηέδεο. Γηνξηή μερσξηζηή πνπ γηνξηάδεηαη α-

πφ φινπο ηνπο Υξηζηηαλνχο θαη πνπ, εθηφο απφ ηηο παξαδφζεηο θαη ην 

πινχζην ηξαπέδη, θαιφ είλαη λα απνηειεί θαη ην εξέζηζκα γηα ζθέςεηο θαη 

πξάμεηο αγάπεο φρη κφλν γηα ηα θνληηλά θαη ζπγγεληθά καο πξφζσπα αι-

ιά θαη γηα φινπο ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. Δμάιινπ ην λφεκα απηήο ηεο 

ηφζν ζεκαληηθήο γηνξηήο πεξηθιείεηαη κφλν ζε κηα ιέμε… Αγάπε ! 

 
(Απφ ην Blog ηνπ ζρνιείνπ καο — Πεγή: http://www.neteens.gr/html/
gnoseis/xmas.html ) 

http://www.neteens.gr/html/gnoseis/xmas.html
http://www.neteens.gr/html/gnoseis/xmas.html
http://www.neteens.gr/html/gnoseis/xmas.html
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Γηα λα πεξλά ε  ώξα... Ζ ηζηνξία ηνπ ρξηζηνπγελληάηη-
θνπ δέληξνπ 

χκθσλα κε κεξηθνχο εξεπλεηέο, νη Υξηζηνπγελληάηηθεο δνμαζίεο θαη παξαδφζε-

ηο, απνηεινχλ έλα κίγκα απφ θαηάινηπα ηεο ιαηξείαο ηνπ αηνχξλν (κηαο ζεφηε-

ηαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ Θξφλν) θη άιισλ δνμαζηψλ πνπ αλακίρζεθαλ κε ηηο 

ρξηζηηαληθέο, γηα λα μεραζηεί ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ ε αξρηθή ηνπο πξνέιεπζε. 

Σν δέληξν, ζαλ ρξηζηνπγελληάηηθν ζχκ-

βνιν, ρξεζηκνπνηήζεθε κεηά ηνλ 8ν 

αηψλα. Δθείλνο πνπ θαζηέξσζε ην 

έιαην ζαλ ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν 

ήηαλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ν 

‗Aγηνο Βνληθάηηνο, πνπ γηα λα ζβήζεη 

ηελ ηεξφηεηα πνπ απέδηδαλ νη εηδσιν-

ιάηξεο ζηε δξπ, έβαιε ζηε ζέζε ηνπ ην 

έιαην, ζαλ ζχκβνιν ρξηζηηαληθφ θαη 

εηδηθφηεξα ζαλ ζχκβνιν ησλ Υξηζηνπ-

γέλλσλ. Φπζηθά, ζην πέξαζκα ησλ αηψ-

λσλ, ην λφεκα ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθνπ 

δέληξνπ πήξε αλαξίζκεηεο κνξθέο.Θη 

αξρηθά, γηα λα ζπκβνιίζεη ηελ επηπρία 

πνπ θξχβεη γηα ηνλ άλζξσπν ε γέλλεζε 

ηνπ Υξηζηνχ, άξρηζε λα γεκίδεη ην δέλ-

ηξν-ζχκβνιν κε δηάθνξα ρξήζηκα είδε- θπξίσο θαγψζηκα θη αξγφηεξα ξνχρα θη 

άιια είδε θαζεκεξηλήο ρξήζεο, ζπκβνιίδνληαο έηζη πξαθηηθά ηελ πξνζθνξά ησλ 

Θείσλ Γψξσλ, γηα λα εμειηρηεί πξννδεπηηθά ζ‘ έλα απαξαίηεην δηαθνζκεηηθφ εί-

δνο ηεο κέξαο απηήο, πνπ αξγφηεξα πήξε θαη ηε ζέζε ηεο ‖ Γσξνζήθεο ―- ηνπ ρψ-

ξνπ δειαδή πνπ ζ‘ απηφλ ηνπνζεηνχζαλ νη ζπγγελείο θαη θίινη ηα δψξα ηνπο ν 

έλαο γηα ηνλ άιιν.Ο Σζαξιο Ληίθελο γηα ηελ Αγγιία, ν ζπγγξαθέαο εθείλεο ηεο 

επνρήο, θξφληηζε λα μαλαπάξνπλ ηα Υξηζηνχγελλα ηελ παιηά ραξνχκελε γηνξηα-

ζηηθή κνξθή ηνπο, φζν θαλέλαο άιινο. Θη αλ ζήκεξα ζ‘ νιφθιεξν ηνλ θφζκν ην 

ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν ζπκίδεη απηή ηε κέξα, απηφ ζίγνπξα νθείιεηαη ζηνλ 

Ληίθελο, πνπ ζε δηάθνξα έξγα ηνπ θαη πην πνιχ αθφκα ζηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο 

ηζηνξίεο ηνπ, ην πξνβάιιεη ζαλ βαζηθφ ρξηζηνπγελληάηηθν ζχκβνιν.ηελ παηξίδα 

καο, ην ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν ην έθεξαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Αζήλα νη Βαπ-

αξνί, θαη απφ ηφηε ζπλεζίδεηαη λα πξνηηκάηαη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο αληί ηνπ λε-

ζηψηηθνπ θαζηεξσκέλνπ θαξαβηνχ. 

(Πεγή-www.christmaspathfinder.gr) 

Καλά Χριστούγεννα 
Καλή Χρονιά 


