Πετρο
γραφήματα

Τεύχος 28
1
ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Μάρτιος 2013

Περιοδικό του 4ου
Γυμνασίου Πετρούπολης

Όργανο επικοινωνίας των Μαθητών - Εκπαιδευτικών Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

2

ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Περιεχομένα

ΠΕΤΡΟγραφήματα

Περιοδικό του 4ου
Γυμνασίου Πετρούπολης
Δ/νση Γυμνασίου:
Στρατηγού Κεφαλά 38
& Μυστρά Πετρούπολη,
Τ.Κ. 13231
Τηλ. - Fax: 210 5010030
Επιμέλεια περιοδικού
Μουσσά Κωστούλα
Κλαδίτου Δέσποινα
Τσουκνάκη Ευαγγελία
Κυριακάτη Αγγελική
Καρύκα Ειρήνη (υπεύθυνη Φιλιστόρων)

Η ομάδα του περιοδικού

Γεωργία Βασιλείου Γ1
Κων/νος Γαλάτης Γ1
Ζέτα Γκεζέπη Γ2
Μαριάννα Καταγή Γ2
Αργυρώ Μπλιώνα Γ4
Κων/νος Προκοπίδης Γ4
Δημήτρης Ραμπαούνης Γ4
Παύλος Ραμπαούνης Γ4
Αγγελική Σκούφη Γ4
Ηλίας Βαρζακης Β1
Γιώργος Δημέας Β1
Σταύρος Κιούσης Β1
Δημήτρης Παπαδημητρίου Β2
Ιορδάνης Πετρίδης Β2
Σοφία Αλεξοπούλου Α1
Μαρία Βογιατζή Α1
Κων/νος Δημούδης Α1
Γιώργος Κανάκης Α1
Σωτήρης Καρφίτσας Α2
Αντώνης Κατεχάκης Α2
Παναγιώτης Κοντογιάννης Α2
Θεόδωρος Κοτσόκολος Α2
Ευάγγελος Λιούπρας Α2
Δήμητρα Λυράκη Α2

Οι Φιλίστορες

Δήμητρα Λουκοπούλου Α2
Παύλος Ραμπαούνης Γ4
Μαρία Σταϊκοπούλου Γ5
Νικολέτα Τσιόκα Γ5
Η ζωγραφιά στο εξώφυλλο
είναι του μαθητή του
Α4 Χρονόπουλου Αλέξανδρου.
Το σκίτσο στο οπισθόφυλλο
είναι του μαθητή του Β1 Λάλου Βασίλειου.
Τις γελοιογραφίες έφτιαξαν οι μαθήτριες του
Γ2, Ζέτα Γκεζέπη & Βίκυ Κακουριώτη.

Αντί προλόγου ................................................................... 3
Διαδίκτυο: εχθρός ή φίλος; Από μας εξαρτάται ................

4

Εθισμός στο διαδίκτυο ....................................................... 4
Βία μέσω διαδικτύου ......................................................... 5
Κίνδυνοι αγοράς μέσω διαδίκτυου ....................................

5

Θύτες και θύματα .............................................................. 6
Ενδοσχολική βία ................................................................ 6
Παιδική κακοποίηση .......................................................... 8
Νεανική βία ......................................................................

8

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Ας γνωρίσουμε μια μικρή πρωταθλήτρια ..... 8
ΈΡΕΥΝΑ: Τι τρέχει με τα greeklish; .................................... 9
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η δική μας Ζωρζ Σαρή .................................... 10-13
Επίσκεψη στην ΕΡΤ ............................................................ 14-16
Βιομηχανική Αρχαιολογία στην Πετρούπολη ..................... 17
Ρατσισμός .......................................................................... 18
Ενα θύμα του ρατσισμού αφηγείται ................................... 18
Ελλειμμα μέτρου... και στη διατροφή ................................ 19
Η σύγχρονη επιδημία της παχυσαρκίας ............................. 19-20
Νευρική ανορεξία: Η αυτοκαταστροφική νόσος ................. 21
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Μενέλαος Λουντέμης ...................................... 22-23
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Μαύρη καλλονή .............................................................. 24
Τα 39 στοιχεία ................................................................... 24
Βιβλιοθήκη ........................................................................ 24
Η ζωή πίσω απ’ τα σίδερα ................................................. 25
ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ: Πάσχα Ελληνικό ................................... 26
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Ταξίδι στη Ρώμη ................................................................ 27
Περιβαλλοντικά Νέα .......................................................... 28
Γερμανικά σε κίνηση .......................................................... 28
Μουσικές αναμνήσεις από όλο τον κόσμο ......................... 29
Επίσκεψη στο Τεχνολογικό Μουσείο .................................. 30
Αγώνες στίβου Α’ τάξης ..................................................... 30

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση-Εκτύπωση

Ποδηλατώντας ................................................................... 30

Γραφικές Τέχνες
ΕΛΛΗΝΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ
Α.ΚΩΤΣΙΝΗ-Γ.ΣΤΡΑΒΟΜΥΤΗΣ
Αρριανού 3, Περιστέρι
Τηλ.: 210 5761688

Τα νέα του σχολείου μας ................................................... 31
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού μας είναι
www.schoolpress.sch.gr/4gympetr

ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

3

Αντί προλόγου

Σ

την τόσο δύσκολη εποχή που διανύουμε είναι
επίκαιρο όσο ποτέ ένα μήνυμα αισιοδοξίας και
μάλιστα από την πένα ενός σπουδαίου πνευματικού ανθρώπου, του Οδυσσέα Ελύτη:
«Αναρωτιέμαι μερικές φορές: είμαι εγώ που σκέφτομαι καθημερινά πως η ζωή μου είναι μία; Όλοι οι
υπόλοιποι το ξεχνούν; Ή πιστεύουν πως θα έχουν κι
άλλες, πολλές ζωές, για να κερδίσουν τον χρόνο που
σπαταλούν;
Μούτρα. Ν’ αντικρίζεις τη ζωή με μούτρα. Τη μέρα,
την κάθε σου μέρα. Να περιμένεις την Παρασκευή πού
θα φέρει το Σάββατο και την Κυριακή για να ζήσεις.
Κι ύστερα να μη φτάνει ούτε κι αυτό, να χρειάζεται να
περιμένεις τις διακοπές. Και μετά ούτε κι αυτές να είναι αρκετές. Να περιμένεις μεγάλες στιγμές. Να μην
τις επιδιώκεις, να τις περιμένεις.
Κι ύστερα να λες πως είσαι άτυχος και πως ή ζωή
ήταν άδικη μαζί σου.
Και να μη βλέπεις πως ακριβώς δίπλα σου συμβαίνουν αληθινές δυστυχίες που η ζωή κλήρωσε σε άλλους ανθρώπους. Σ’ εκείνους που δεν το βάζουν κάτω
και αγωνίζονται. Και να μην μαθαίνεις από το μάθημά
τους. Και να μη νιώθεις καμία φορά ευλογημένος που
μπορείς να χαίρεσαι τρία πράγματα στη ζωή σου, την

καλή υγεία, δύο φίλους, μια αγάπη, μια δουλειά, μια
δραστηριότητα που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δημιουργείς, ότι έχει λόγο ή ύπαρξή σου.
Να κλαίγεσαι που δεν έχεις πολλά. Που κι αν τα
είχες, θα ήθελες περισσότερα. Να πιστεύεις ότι τα
ξέρεις όλα και να μην ακούς. Να μαζεύεις λύπες και
απελπισίες, να ξυπνάς κάθε μέρα ακόμη πιο βαρύς.
Λες και ό χρόνος σου είναι απεριόριστος.
Κάθε μέρα προσπαθώ να μπω στη θέση σου. Κάθε
μέρα αποτυγχάνω. Γιατί αγαπάω εκείνους που αγαπούν τη ζωή. Και που η λύπη τους είναι η δύναμή
τους. Πού κοιτάζουν με μάτια άδολα και αθώα, ακόμα
κι αν πέρασε ό χρόνος αδυσώπητος από πάνω τους.
Που γνωρίζουν ότι δεν τα ξέρουν όλα, γιατί δεν μαθαίνονται όλα.
Που στείβουν το λίγο και βγάζουν το πολύ. Για
τούς εαυτούς τους και για όσους αγαπούν. Και δεν
κουράζονται να αναζητούν την ομορφιά στην κάθε
μέρα, στα χαμόγελα των ανθρώπων, στα χάδια των
ζώων, σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, σε μια πολύχρωμη μπουγάδα».
Ο Σύλλογος διδασκόντων
Του 4ου Γυμνασίου Πετρούπολης
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Διαδίκτυο: εχθρός ή φίλος;
Από εμάς εξαρτάται

Ο

Εθισμός στο διαδίκτυο: μια υπαρκτή απειλή

εθισμός στο Διαδίκτυο είναι μια μορφή εξάρτησης,
η οποία βρίσκεται υπό εξέταση από την επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια, προκειμένου
να οριστούν συγκεκριμένα κριτήρια διάγνωσης. Το άτομο που πάσχει από αυτού του είδους τον εθισμό ασχολείται πολλές ώρες με το διαδίκτυο με σκοπό την ψυχική και συναισθηματική του ικανοποίηση. Με την πάροδο
του χρόνου όμως αναγκάζεται να σπαταλάει όλο και περισσότερο χρόνο μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
προκειμένου να αντλήσει την ίδια ικανοποίηση.
Αίτια
Τα άτομα που εθίζονται στο διαδίκτυο έχουν συγκεκριμένες ψυχολογικές ανάγκες που καλύπτονται απ’ το
μέσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Στο διαδίκτυο
ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια «ιδανική κατάσταση εαυτού», να «γίνει» όπως θα ‘θελε να είναι και
μάλιστα χωρίς να υπάρχουν άμεσες συνέπειες των πράξεων του. Μπορεί να βγει και να μπει όποτε θέλει, να
καλύψει την όποια εξωτερική εμφάνιση του, αφού δεν
υπάρχει, πολλές φορές, οπτική επαφή. Ταυτόχρονα μπορεί να ενσαρκώσει διαφορετικούς ρόλους, ή να υιοθετήσει διαφορετικές ταυτότητες ανάλογα με την εκάστοτε
διαδικτυακή εμπειρία, εξαιτίας της ανωνυμίας, που είναι
το κατεξοχήν χαρακτηριστικό του διαδικτύου. Ο εθισμός
των εφήβων στο διαδίκτυο μπορεί να είναι, επίσης, το
αποτέλεσμα άλλων ψυχικών διαταραχών, όπως η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές, οι διαταραχές προσωπικότητας, η κοινωνική φοβία.
Το φαινόμενο αυτό, μπορεί να εμφανιστεί σε εφήβους κατά την πρώιμη εφηβεία (10-14 ετών) ή και σε
μικρότερη ακόμα ηλικία. Είναι πιο συχνό κατά τη μέση
εφηβεία (15-17 ετών), κατά την οποία οι έφηβοι πειραματίζονται και σταδιακά αυτονομούνται, καθώς και κατά
την όψιμη εφηβεία (>17 ετών).
Συμπτώματα
Οι έφηβοι που είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο εμφανίζουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας εξαρτημένης συμπεριφοράς: το διαδίκτυο κυριαρχεί στη σκέψη τους, γίνεται
έμμονη ιδέα, για αυτό καταναλώνουν υπερβολικό χρόνο
και χρήμα σε δραστηριότητες σχετικές με αυτό. Όλη τους
η ζωή περιστρέφεται γύρω από αυτό και δεν τους ικα-

νοποιεί τίποτα άλλο. Έτσι μειώνεται η λειτουργικότητα
τους σε κοινωνικό, οικογενειακό και προσωπικό επίπεδο.
Η οικογένεια, οι φίλοι, το σχολείο μοιάζουν ασήμαντοι
μπροστά στον τόσο ελκυστικό για αυτούς κόσμο του διαδικτύου. Μειώνεται η επίδοση τους στο σχολείο, απομονώνονται από την οικογένεια και τους φίλους τους, γίνονται επιθετικοί, μπορεί να κλέβουν χρήματα από τους
γονείς για να ικανοποιούν το πάθος τους.
Σε προχωρημένες περιπτώσεις οι έφηβοι δεν κοιμούνται, ταλαιπωρούνται από ημικρανίες και τα μάτια τους
είναι ξηρά. Παραμελούν την προσωπική τους υγιεινή,
μπορεί να σταματήσουν ακόμα και το σχολείο. Τέλος,
φτάνουν σε σημείο να μη τρώνε η και το αντίθετο.
Αντιμετώπιση εθισμού
1) Ο εθισμός από το διαδίκτυο αναγνωρίζεται πια ως ξεχωριστή ψυχοσωματική διαταραχή γι’ αυτό χρήζει ειδικής θεραπείας.
2) Κατά τη διάρκεια της θεραπείας ο έφηβος μαθαίνει να
θέτει όρια στη χρήση και να αρχίσει και πάλι την ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες.
3) Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση που κάποιο από τα παιδιά αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα πέρα από τον
εθισμό του, υπάρχει και κατάλληλη φαρμακολογία.
4) Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά κέντρα που βοηθούν
τους εφήβους να ξεφύγουν από τον εθισμό τους.
Η παρακολούθηση κάθε περίπτωσης γίνεται από τετραμελή ομάδα στην οποία συμμετέχουν παιδίατρος,
παιδοψυχίατρος, παιδοψυχολόγος και οικογενειακός
σύμβουλος.
5) Σύμφωνα με μελέτες, το 1/3 από τα παιδιά ανταποκρίνεται πολύ θετικά, ειδικά όταν η εξάρτηση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.
Η τεχνολογία είναι δημιούργημα του ανθρώπου για να
τον εξυπηρετήσει. Εάν ο άνθρωπος υποδουλωθεί σε αυτήν το δημιούργημα του τον ακυρώνει.Εξάλλου ο κόσμος
του διαδικτύου είναι εικονικός. Η πραγματική ζωή είναι
έξω και μας περιμένει….
Ηλίας Βαρζάκης Β1, Γιώργος Δημέας Β1
Σταύρος Κιούσης Β1, Παναγιώτης Κοντογιάννης Α2
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Βία μέσω Διαδικτύου

Τ

ο συμβάν αυτό το θυμάμαι σαν να έγινε μόλις χτες,
παρ’ όλο που πέρασαν από τότε περίπου δύο χρόνια.
Δεν θα αναφέρω το όνομα της ιστοσελίδας την
οποία επισκεπτόμουν τακτικά. Θα μπω κατευθείαν στο κυρίως θέμα. Μια μέρα που έκανα ‘’τσάτ’’ με τη φίλη μου, κάποιος άγνωστος μού έστειλε ένα μήνυμα που έλεγε πως αν
δεν του έδινα τον κωδικό του λογαριασμού μου, θα έλεγε
στους γονείς μου αυτό που είχα κάνει. Εγώ φυσικά δεν είχα
κάνει απολύτως τίποτα και δεν ήξερα για τι ακριβώς πράγμα
μου μιλούσε. Χωρίς να πανικοβληθώ έδειξα αυτό το μήνυμα
στους γονείς μου. Εκείνοι, μου είπαν ότι, άμα δεν δώσω σημασία, δεν θα μου ξαναέστελνε μήνυμα. Την επόμενη μέρα
που ξαναμπήκα ήταν συνδεδεμένη για ‘’τσατ’’ η φίλη μου κι
εγώ ανυποψίαστη άρχισα να της μιλάω. Στην αρχή δεν μου
απαντούσε, αλλά μετά άρχισε να με βρίζει. Εγώ εκείνη τη
στιγμή απόρησα. Γιατί η φίλη μου άρχισε να με βρίζει; Μετά
από λίγα λεπτά όμως η φίλη μου συνδέθηκε μέσω του άλλου της λογαριασμού. Στα γρήγορα μού έγραψε ότι κάποιος
‘’χάκερ’’ της ‘’έκλεψε’’ τον κωδικό της και συνδέθηκε στο
δικό της λογαριασμό για να του πω το δικό μου κωδικό ώστε
να ‘’κλέψει’’ και τον δικό μου λογαριασμό!
Ύστερα από λίγες εβδομάδες, αφού το θέμα είχε πλέον
ξεχαστεί, ξαναμπήκα στο λογαριασμό μου για να κάνω αναβάθμιση δηλαδή θα έβαζα τρία ευρώ περίπου από το κινητό της μητέρας μου και θα γινόταν μία αυτόματη αναβάθμιση. Μόλις έκανα την αναβάθμιση συνδέθηκα στο λογαριασμό μου, είδα αν έχω μηνύματα, έκανα ότι ήταν να κάνω
και μετά αποσυνδέθηκα. Εκείνη τη στιγμή όμως θυμήθηκα
πως έπρεπε να ανοίξω ένα μήνυμα που για εμένα ήταν αρκετά σημαντικό. Πάω κι εγώ να βάλω τον κωδικό μου αλλά
τίποτα. Τον ξαναβάζω αλλά πάλι τίποτα! Έτσι, αμέσως μπήκα στον άλλο λογαριασμό που είχα, πάτησα στους ‘’φίλους’’
και πάτησα το όνομα του προηγούμενου λογαριασμού. Κάποιος μου είχε κλέψει τον κωδικό μου! Δεν μπορούσα να
πιστέψω αυτό που έβλεπα! Οι φωτογραφίες μου, τα προσωπικά μου στοιχεία, όλα είχαν χαθεί! Αμέσως, χωρίς δεύτερη
σκέψη, το είπα στους γονείς μου οι οποίοι αφού προσπά-

Η

θησαν να μπουν οι ίδιοι στο λογαριασμό μου και είδαν ότι
κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο, έγραψαν μια επιστολή-αναφορά
κλοπής λογαριασμού στο διαχειριστή της ιστοσελίδας. Περιμέναμε για αρκετές μέρες μια απάντηση αλλά η απάντηση
αυτή δεν ήρθε ποτέ.
Το είχα πάρει απόφαση ότι είχα χάσει πια το λογαριασμό
μου και μαζί τα τρία ευρώ από την κάρτα τηλεφώνου της
μητέρας μου. Τα χειρότερα ήρθαν όταν με έπιασαν οι φίλες μου στο φροντιστήριο εξαγριωμένες, για να μου κάνουν
τα παράπονά τους πως τους είχα βρίσει από τον ‘’κλεμμένο’’
μου λογαριασμό. Το σοκ μου ήταν μεγάλο όταν τις άκουσα
να λένε ότι δεν με είχαν πια φίλη επειδή τις είχα βρίσει χυδαία. Χρειάστηκε αρκετά μεγάλη προσπάθεια από μέρους
μου για να τις πείσω για την αθωότητά μου. Εκεί πια οι γονείς μου αποφάσισαν να επικοινωνήσουν με το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Τους έγραψαν το βράδυ μια
επιστολή με την οποία τους εξηγούσαν τα γεγονότα και την
άλλη μέρα το πρωί μία υπεύθυνη επικοινώνησε μαζί τους
και τους είπε ότι η ιστοσελίδα ήταν ιδιωτική και έπρεπε να
κάνουν μήνυση οι γονείς μου για να επέμβει εισαγγελέας.
Χωρίς να το ξέρω εγώ, οι γονείς μου έλαβαν οδηγίες από
το Σώμα Δίωξης για το τι έπρεπε ακριβώς να κάνουν σχετικά με αυτό το θέμα. Μία από τις οδηγίες ήταν να πω σε
όλες τις φίλες μου ότι έχει γίνει καταγγελία από τους γονείς
μου και ότι το Σώμα Δίωξης έχει αναλάβει να βρει τον χάκερ! Εγώ συνέχισα να μπαίνω στον άλλο μου λογαριασμό και
κάποια στιγμή έπεσα πάνω στον κλέφτη του λογαριασμού
μου που μού άνοιξε συζήτηση. Φώναξα αμέσως τη μητέρα
μου η οποία τον ενημέρωσε για την καταγγελία και του είπε
ότι δεν δέχεται να μιλήσει μαζί του παρά μόνο με τους γονείς του! Αυτός αμέσως διέκοψε τη σύνδεση! Σε λίγες μέρες –όταν είχε λήξει η διάρκεια χρήσης των 3 ευρώ- μού
έστειλε με μήνυμα τον νέο κωδικό που είχε φτιάξει κι έτσι
κατάφερα να μπω στο λογαριασμό μου και να τον ξαναδηλώσω για δικό μου.
Μαρία Βογιατζή Α1

Κίνδυνοι αγοράς μέσω διαδικτύου

αγορά μέσω διαδικτύου προσφέρει τη δυνατότητα να
κερδίσουμε χρόνο και να έχουμε πληθώρα επιλογών,
όμως αυτές οι αγορές κρύβουν πολλούς κινδύνους.
Γι αυτό μεγάλο μέρος της σημερινής κοινωνίας διστάζει
να κάνει αγορές μέσω διαδικτύου γιατί ανησυχεί για την
ασφάλεια προσωπικών δεδομένων κι η αλήθεια είναι πως
οι κίνδυνοι που καραδοκούν είναι αρκετοί και είναι οι εξής:
• Ηλεκτρονικές κλοπές μέσω πιστωτικών καρτών. Κάποιοι
χρησιμοποιούν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας και

παίρνουν χρήματα από το λογαριασμό του χρήστη.
• Η ποιότητα του προϊόντος μπορεί να είναι χαμηλή.
• Κλοπή προσωπικών στοιχείων. Δηλαδή εσύ δίνεις τα
προσωπικά σου στοιχεία, προκειμένου να παραλάβεις
το προϊόν και τα χρησιμοποιούν για δικούς τους σκοπούς. Ωστόσο το διαδίκτυο παίζει πλέον πρωταρχικό
ρόλο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
Αντώνης Κατεχάκης Α2
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Θ Υ Τ Ε Σ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ

Η

νεανική βία έχει τις ρίζες της στο σύγχρονο τρόπο
ζωής. Σχετίζεται με τον έντονο ανταγωνισμό που
έχει γίνει κυρίαρχη αξία και αλλοτριώνει τις ανθρώπινες σχέσεις: οι άνθρωποι γίνονται αντίπαλοι, έτοιμοι να αναμετρηθούν μεταξύ τους. Κυνηγώντας το στόχο, επιδιώκοντας την υπερίσχυση, ‘’πολεμούν’’: πρέπει
να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, να προλάβουν να χτυπήσουν, πριν τους χτυπήσουν. Να κάνουν επίδειξη δύναμης στον πιο αδύναμο, για να μη θεωρούνται οι ίδιοι
αδύναμοι.
Ο πιο δυνατός επιβάλλεται. Με λόγια, με πράξεις.

Ίσως έτσι καλύπτει τα κενά της αυτοπεποίθησης του, ή
της ψυχής του. Το θύμα υποφέρει σιωπηλά. Η βία σκοτώνει σιγά-σιγά την ψυχή του. Κι αν κάποια στιγμή, στο
μέλλον, βρεθεί μπροστά του κάποιος πιο αδύναμος…
Κάπως έτσι διαιωνίζεται ο φαύλος κύκλος της βίας.
Το χειρότερο είναι πως κανείς δεν μιλά. Το θύμα δεν
μιλά γιατί ντρέπεται, φοβάται, νομίζει ότι φταίει γι’ αυτό
που του συμβαίνει. Ο θύτης δεν μιλά γιατί γνωρίζει το
άδικο της πράξης του. Οι υπόλοιποι… δεν είναι δική
τους δουλειά, γιατί να μπλέξουν; Και τελικά η σιωπή συντηρεί τον κύκλο βίας. Ας τη σπάσουμε αυτή τη σιωπή!

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

Τ

ο σχολείο είναι ένας χώρος, στον οποίο τα παιδιά
δεν αποκτούν απλώς γνώσεις, αλλά και κοινωνικοποιούνται. Το σχολικό προαύλιο δεν είναι απλά ένας
χώρος για παιχνίδι. Είναι μια μικρή κοινωνία. Για ορισμένα παιδιά όμως μπορεί να είναι και ένας εφιάλτης, αφού
εκεί κάποια παιδιά μακριά από τα όρια της οικογένειας και το αυστηρό πλαίσιο της τάξης, μπορεί να δείξουν
το πιο σκληρό πρόσωπο τους. Όχι γιατί τα παιδιά είναι
σκληρά, αλλά γιατί δεν έχουν αναπτύξει ακόμα τις κοινωνικές δεξιότητες των «μεγάλων», γιατί δεν έχουν ακόμα ξεκάθαρη αντίληψη του τι είναι σωστό και τι λάθος ή
γιατί πολύ απλά θέλουν να δοκιμάσουν τη δύναμη τους.
Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ενδοσχολική βία και μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Από τις πρώτες
κιόλας τάξεις του δημοτικού ένα στα πέντε παιδιά περίπου, (κυρίως αγόρια) παρουσιάζουν επιθετικότητα.Όχι
μόνο για λόγους κυριαρχίας αλλά και για λόγους άμυνας.
Αλλά και τα κορίτσια, που σπάνια εκφράζουν επιθετικότητα με τη φυσική της μορφή της βίας, μπορεί να είναι
σκληρά πληγώνοντας τους άλλους με τα λόγια ή ένα περιφρονητικό βλέμμα ή απλώς γυρνώντας την πλάτη τους.
Όταν μάλιστα αυτή η επιθετικότητα εκδηλώνεται συστηματικά και στρέφεται εναντίον συγκεκριμένων παιδιών
τότε το φαινόμενο, μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Και η ανησυχία, δεν πρέπει να αφορά μόνο τους γονείς των παιδιών
που πέφτουν θύματα βίας η εκφοβισμού. Πρέπει να αφορά όλους τους γονείς και μάλιστα τους γονείς των παι-

διών που επιδεικνύουν επιθετική συμπεριφορά.
Πώς δημιουργείται το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και ποια αποτελέσματα έχει;
Τα παιδιά έχουν την τάση να ενοχλούν, να καταπιέζουν και να απορρίπτουν οποιοδήποτε παιδί διαφέρει και
για κάποιο λόγο, βρίσκεται σε θέση αδυναμίας να αμυνθεί.
Συνήθως στοχοποιείται οποιοδήποτε παιδί έχει κάποια ιδιαιτερότητα που το διαφοροποιεί, έστω και λίγο,
από τα υπόλοιπα, πχ είναι πολύ ψηλό ή πολύ κοντό,
παχύ, με γυαλιά, ξενικής καταγωγής, ή ακόμα πολύ καλός
ή πολύ αδύναμος μαθητής, κλπ. Τα θύματα είναι συνήθως παιδιά με χαμηλή αυτοπεποίθηση, ντροπαλά ή εσωστρεφή ή παιδιά ευαίσθητα, που αντιδρούν στα πειράγματα, πχ θυμώνουν, κλαίνε ή απομονώνονται.
Την αρχή την κάνει, συνήθως ένα παιδί που έχει τη
θέση του «αρχηγού». Οι άλλοι είτε το ακολουθούν είτε
αποδέχονται τη συμπεριφορά του ή δεν τη αποδέχονται,
όμως σιωπούν. Αξίζει να σημειώσουμε πως, τις περισσότερες φορές ο θύτης έχει υπάρξει και ο ίδιος θύμα κακοποίησης.
Τα αποτελέσματα της ενδοσχολικής βίας είναι ολέθρια εξίσου, δηλαδή και για τα θύματα και για τους θύτες. Οι θύτες ενδέχεται να γίνουν ενήλικες με αντικοινωνική συμπεριφορά, αφού οι πράξεις τους σιγά-σιγα τους
οδηγούν στην περιθωριοποίηση τους και στην απόρριψη
τους από τους άλλους.

ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Για τα θύματα υπάρχουν δυο «δρόμοι». Άλλοι θα εσωτερικεύσουν την επιθετικότητα που έχουν υποστεί, με
αποτέλεσμα να εκδηλώσουν άγχος ή κατάθλιψη. Άλλοι
αντίθετα θα εξωτερικεύσουν αυτή τη βία και θα μετατραπούν με τη σειρά τους σε θύτες άλλων παιδιών. Με
αυτόν τον τρόπο διαιωνίζεται ο φαύλος κύκλος της βίας.
Για αυτό η σωστή καθοδήγηση των παιδιών από γονείς
και εκπαιδευτικούς θεωρείται πολύτιμη.
Τι θα πρέπει να κάνουν οι γονείς για την πρόληψη
του φαινομένου;
Οι γονείς πρέπει, πρώτα από όλα, να δίνουν το καλό
παράδειγμα: πρέπει να αποφεύγουν κάθε μορφή βίας.
Θα πρέπει ακόμα να παροτρύνουν τα μέλη της οικογένειας να μοιράζονται τα πράγματά τους, να συμμετέχουν
στις δουλειές του σπιτιού. Έτσι θα μάθουν στη συντροφικότητα και τη συνεργασία. Θα πρέπει ακόμα να ελέγχουν το τηλεοπτικό
πρόγραμμα που παρακολουθούν τα παιδιά τους ή τα βιντεοπαιχνίδια, εξαιρώντας
εκείνα που έχουν
σκηνές βίας.
Τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν να
εκτονώνουν τα αρνητικά τους συναισθήματα, όπως ο
θυμός, χωρίς να καταφεύγουν στη βία.
Αυτό γίνεται αν ο γονιός τα παροτρύνει να
συζητούν μαζί του για
αυτά. Τέλος, θα πρέπει να ευαισθητοποιεί τα παιδιά απέναντι σε άτομα που είναι σε θέση αδυναμίας, παρακινώντας τα να βοηθούν όπου μπορούν και να
συμπαραστέκονται στα θύματα, αντί να τηρούν παθητική στάση με τη σιωπή τους.
Είναι πολύ σημαντικό το παιδί που πέφτει θύμα βίας
ή εκφοβισμού να μιλά για αυτό στους γονείς του ή στον
εκπαιδευτικό, ώστε να βοηθηθεί. Όμως τις περισσότερες
φορές τα παιδιά αυτά δεν μιλούν. Κι όσο δεν μιλούν και
δεν αντιδρούν, τόσο εντείνονται οι επιθέσεις.
Αν ένα παιδί δείχνει άκεφο και αγχωμένο κάθε πρωί
πριν φύγει για το σχολείο, αν βρίσκει δικαιολογίες για να
μην πάει στο σχολείο, αν ξαφνικά έχει γίνει οξύθυμο ή
νευρικό, τότε είναι πιθανό να έχει πέσει θύμα εκφοβισμού ή βίας.
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Τι θα πρέπει να κάνει ο γονιός αν αναγνωρίσει
αυτά τα σημάδια στο παιδί του;
Ο γονιός θα πρέπει να ενεργήσει πολύ προσεκτικά. Καλό θα ήταν να αποφύγει τις δραστικές λύσεις και
να συζητήσει με τους εκπαιδευτικούς για το αν υπάρχει πραγματικά κάποιο πρόβλημα και πώς θα το αντιμετωπίσει. Θα πρέπει πρώτα από όλα να μάθει στο παιδί
του πώς να βάζει όρια στην συμπεριφορά των άλλων,
όταν το ενοχλούν με φράσεις όπως : «άσε με ήσυχο» ή
«μη με ενοχλείς». Το κάθε παιδί θα πρέπει να μάθει να
διεκδικεί τα δικαιώματά του.
Θα πρέπει να το ενθαρρύνει να κάνει φίλους όχι
μόνο από το σχολείο, αλλά και από διαφορετικούς κύκλους, φροντίζοντας, για παράδειγμα, να ξεκινήσει κάποιο ομαδικό σπορ.
Είναι πολύ σημαντικό εξάλλου να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του παιδιού δίνοντάς του
πρωτοβουλίες και ενθαρρύνοντάς το να
αποδεχτεί τον εαυτό του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Ο ίδιος ο γονιός θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όταν ασκεί κριτική στο παιδί του.
Τέλος, το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι στη ζωή δεν
είναι ανάγκη να μας
αποδέχονται όλοι, οφείλουν όμως να μας σέβονται.
Άλλωστε σημασία έχει να μας αγαπούν οι δικοί μας άνθρωποι.
Πάνω από όλα όμως θα πρέπει όλοι να προβληματιστούμε σχετικά με τον υπέρμετρο ανταγωνισμό που
έχει αναχθεί σε κυρίαρχη αξία της εποχής μας. Η δύναμη, η κυριαρχία, η επικράτηση, η πρωτιά …. (όχι η ανθρωπιά, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη) …. αυτά είναι τα
σύγχρονα πρότυπα, οι σύγχρονοι θεοί …. Είναι ολοφάνερο πόσο ολέθρια επίδραση έχουν στην ευαίσθητη παιδική ψυχή.
Κων/νος Δημούδης Α1, Γιώργος Κανάκης Α1
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Παιδική κακοποίηση

Π

αιδική κακοποίηση ... ένα τέρας που ακόμη και
στη σύγχρονη εποχή της προόδου και της εξέλιξης δυστυχώς έχει σάρκα και οστά... όπως ο μικρός Ανδρέας.
Ο μικρός Ανδρέας δυσκολευόταν να κατανοήσει τις
ασκήσεις των Μαθηματικών. Αυτό ήταν αρκετό για να θυμώσει ο μπαμπάς του, ο οποίος ‘τιμώρησε’ το παιδί με
αρκετό ξύλο. Μελανιές σε όλο του το πρόσωπο, αιμορραγία από τη μύτη και ένα σκισμένο αυτί ήταν αρκετά για να
εκτονώσουν το θυμό του πατέρα. «Φοβόμουν πάρα πολύ
όταν με χτυπούσε ο μπαμπάς» είπε ο μικρός. «Σκεπτόμουν ότι δεν με αγαπάει καθόλου .Δεν ήξερα από ποιόν
να ζητήσω βοήθεια. Για πολλές μέρες μετά, έτρεμα όταν
με πλησίαζε ο πατέρας μου. Φοβάμαι τόσο πολύ μήπως
ξανασυμβεί κάτι τέτοιο…».
Από την άλλη μεριά, ο πατέρας του Ανδρέα, ο κύριος Δημήτρης, θύμα της ίδιας μάστιγας όταν ήταν παιδί,
αλλά και θύμα της σύγχρονης οικονομικής κρίσης, ξέσπασε για όλα του τα προβλήματα, επάνω στο σώμα του αδύναμου Ανδρέα.Άλλωστε βαθιά στην ψυχή του, ο κύριος
Δημήτρης πιστεύει ότι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο.

Η

Νεανική βία

νεανική βία είναι ένα φαινόμενο που μαστίζει
τη σημερινή νεολαία. Ενώ όλοι μας γνωρίζουμε
το πρόβλημα, επιδιδόμαστε σε μια ένοχη σιωπή.
Έτσι, συχνά οι νέοι διαπράττουν ή δέχονται οι ίδιοι βία.
Από τη μια ο θύτης, όντας εγκλωβισμένος σ’ έναν κόσμο που δεν τον αποδέχεται, προσπαθεί μέσω της βίας
που ασκεί να κάνει αισθητή την παρουσία του. Ωστόσο, η παροδική του ικανοποίηση αντικαθίσταται από ένα
απέραντο κενό. Απ’ την άλλη, το θύμα έρχεται αντιμέτωπο με τη σκληρή πραγματικότητα από νωρίς. Η κατάσταση που βιώνει τον ωθεί στην εσωστρέφεια και στην
αντικοινωνικότητα. Αποσιωπά τα γεγονότα, κάτι εξαιρετικά ψυχοφθόρο, αφού ο φόβος νικά τη θέληση. Αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι η βία φέρνει βία, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στο μέλλον το θύμα να γίνει θύτης. Και
έτσι ανακυκλώνεται ο φαύλος κύκλος της βίας.
Απαιτείται συλλογική δράση των αρμόδιων φορέων.
Η δύναμη της νιότης πρέπει να διοχετευθεί σε δημιουργική διαμαρτυρία και η οργή της να μετουσιωθεί σε αγωνιστικότητα για ένα καλύτερο αύριο.
Αργυρώ Μπλιώνα Γ4, Αγγελική Σκούφη Γ4

Ας γνωρίσουμε μια μικρή πρωταθλήτρια

Η

Νάσια Χρυσόγελου είναι μαθήτρια της τετάρτης τάξης του Δημοτικού σχολείου και πρωταθλήτρια στο
σκάκι.
Ερ.: Πότε άρχισες να παίζεις σκάκι;
Απ.: Άρχισα στην πρώτη δημοτικού. Φέτος είναι ο τέταρτος χρόνος.
Ερ.: Τι σε παρακίνησε ν’ ασχοληθείς με το σκάκι;
Απ.: Όταν ήμουν ακόμη στο Νηπιαγωγείο η ξαδέλφη μου
μού έδειξε τις κινήσεις και μου άρεσε τόσο πολύ που το
συνέχισα.
Ερ.: Σε πόσα πρωταθλήματα έχεις συμμετάσχει;
Απ.: Έχω συμμετάσχει σε τρία πανελλήνια σχολικά και
στα προκριματικά τους, σε δύο ατομικά πανελλήνια στη
κατηγορία «κορίτσια κάτω των δέκα» και σε ένα παγκόσμιο.
Ερ.: Σε πόσα διακρίθηκες;
Απ.: Στους πανελλήνιους σχολικούς αγώνες στη πρώτη

και Δευτέρα δημοτικού πήρα αργυρό μετάλλιο και στην
Τρίτη πήρα το χρυσό. Επίσης πήρα το χρυσό και στο ατομικό στην κατηγορία μου.
Ερ.: Έχεις παίξει σε διεθνή πρωταθλήματα κι αν ναι
τι θέση πήρες;
Απ.: Έχω παίξει στο παγκόσμιο ατομικό πρωτάθλημα.
Στην κατηγορία «κορίτσια κάτω των δέκα» είμαι πρώτη.
Στην κατηγορία μου αγωνιζόντουσαν περίπου 130 κορίτσια από 93 χώρες και βγήκα περίπου στη μέση.
Ερ.: Σε επηρεάζει το σκάκι στη ζωή σου;
Απ.: Πρώτα απ’όλα έχω γνωρίσει παιδιά από όλο τον
κόσμο και έχω κάνει φίλους σε όλη την Ελλάδα. Επίσης έμαθα να αγωνίζομαι δίκαια και να δέχομαι τις ήττες
μου. Απ΄ την άλλη όμως έχω χάσει πολλά πάρτυ για να
παίξω σε αγώνες αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο.
Αντώνης Κατεχάκης Α2
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Π

Έρευνα
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Τι τρέχει με τα greeklish;

ολλοί νέοι χρήστες του ηλεκτρονικού υπολογιστή
συνηθίζουν να γράφουν τις ελληνικές λέξεις με
λατινικούς χαρακτήρες. Πρόκειται για μια ιδιότυπη γλώσσα που ονομάστηκε greeklish (συνδυασμός των
λέξεων Greek -English). Κάναμε μία έρευνα στην αυλή
του σχολείου μας και προσπαθήσαμε να μάθουμε τις
απόψεις των συμμαθητών μας για τα greeklish. Θέσαμε 4
ερωτήματα και μας απάντησαν 22 παιδιά. Από την έρευνα μας φάνηκε πως τα μισά παιδιά θεωρούν τα greeklish
επικίνδυνα για την ελληνική γλώσσα· ωστόσο περισσότερα από τα μισά τα χρησιμοποιούν. Αναλυτικότερα τα παιδιά απάντησαν ως εξής στα ερωτήματά μας:
Γιατί τα παιδιά χρησιμοποιούν τα greeklish;
Τα περισσότερα παιδιά μας δήλωσαν πως χρησιμοποιούν
τα greeklish λόγω συντομίας. Επίσης, τα χρησιμοποιούν
για να διευκολύνονται στη χρήση μηνυμάτων και γιατί είναι ένας ευκολότερος τρόπος επικοινωνίας για τη νεολαία. Μάλιστα πολλοί μας δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τα
greeklish επειδή επηρεάστηκαν από φίλους τους. Kάποιος συμμαθητής μας που ασχολείται πολύ με τους υπολογιστές μάς είπε πως χρησιμοποιεί τα greeklish όταν
θέλει να επικοινωνήσει στα ελληνικά με άνθρωπο που
βρίσκεται στο εξωτερικό και ο υπολογιστής του δε διαβάζει ελληνικούς χαρακτήρες.
Γιατί τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τα greeklish;
Πολλά παιδιά μας δήλωσαν πως δεν χρησιμοποιούν τα
greeklish διότι πιστεύουν πως αλλοιώνεται η γλώσσα
μας και γιατί νιώθουν πως την υποβαθμίζουν. Μάλιστα
κάποια φοβούνται πως, αν ξεκινήσουν να τα χρησιμοποιούν, ίσως να τα συνηθίσουν. Άλλοι συμμαθητές μάς δήλωσαν ότι δεν τα χρησιμοποιούν διότι θεωρούν πως όταν
κάποιος γράφει με greeklish, γράφει μηχανικά ,χωρίς να
σκέφτεται με αποτέλεσμα να δημιουργούνται γλωσσικά
κενά. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η οικογένεια: πολλά παιδιά μας είπαν πως δεν χρησιμοποιούν
τα greeklish έπειτα από προτροπή της οικογένειάς τους.
Κάποιοι μας δήλωσαν ότι τους απωθεί οπτικά αυτός ο
τρόπος γραφής.
Γιατί τα παιδιά θεωρούν τα greeklish επικίνδυνα για την ελληνική γλώσσα;

Τα περισσότερα παιδιά μάς απάντησαν ότι θεωρούν τα
greeklish επικίνδυνα γιατί με αυτόν τον τρόπο ξεχνούν
την ορθογραφία των λέξεων. Ακόμα, θεωρούν ότι έτσι
χάνεται η αξία και η μαγεία που κρύβει η ελληνική
γλώσσα. Επίσης μας είπαν πως αν χρησιμοποιείς συχνά

τα greeklish ξεχνάς την ορθογραφία των λέξεων και
την ελληνική ρίζα σου. Ένας συμμαθητής μας μάς εξήγησε πως κάθε ελληνική λέξη κρύβει από πίσω μια κοσμοαντίληψη και ίσως μια ολόκληρη ιστορία. Είναι κρίμα λοιπόν να αλλοιώνονται οι ελληνικές λέξεις με τα
greeklish.
Γιατί τα παιδιά δεν θεωρούν τα greeklish επικίνδυνα;
Πολλά παιδιά μάς απάντησαν πως αν κάποιος γνωρίζει
καλά την ελληνική γλώσσα δεν μπορεί να επηρεαστεί
από τα greeklish. Ένα παιδί μάς είπε πως δεν θεωρεί τα
greeklish επικίνδυνα διότι πιστεύει πως μια τέτοια ρηχή
και κατασκευασμένη γλώσσα δεν μπορεί να βλάψει
την ελληνική. Ακόμα κάποιοι πιστεύουν ότι τα greeklish
είναι η δική μας γλώσσα με το ίδιο νόημα, απλά με αγγλικούς χαρακτήρες. Όλοι βέβαια θεωρούν πως πρέπει να
τα χρησιμοποιούμε με μέτρο.
Η δική μας άποψη
Στη συνέχεια εμείς ερευνήσαμε περισσότερο το θέμα
αυτό, διαβάζοντας σχετικά άρθρα. Συνειδητοποιήσαμε
λοιπόν πως τα greeklish αποτελούν κίνδυνο για την ελληνική γλώσσα γιατί μας αποξενώνουν από την εικόνα
της λέξης, δεν μας επιτρέπουν να την αποτυπώνουμε
στο μυαλό μας και να συμφιλιωθούμε με την ορθογραφία
της. Εξάλλου δεν περιορίζονται μόνο στα κοινωνικά μέσα
διατύπωσης. Τα βλέπουμε πλέον και σε άρθρα ιστοσελίδων, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις σε σχολεία! Κι όμως
είναι τόσο εύκολο να χρησιμοποιήσουμε στον υπολογιστή μας τις ελληνικές γραμματοσειρές!
Αν σκεφτούμε πως η ελληνική γλώσσα είναι φορέας
πολιτισμού, ιστορικής συνέχειας και παράδοσης (στοιχεία που αποτελούν παρακαταθήκες αιώνων) και πως,
όσοι την μιλούμε, έχουμε την ευθύνη της διαχείρισής
της, θα καταλάβουμε πως είναι ανεπίτρεπτο να τη χρησιμοποιούμε αλλοιωμένη με λατινικούς χαρακτήρες.
Κλείνοντας ας δώσουμε το λόγο στον καθηγητή της
Γλωσσολογίας, κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη, ο οποίος επισημαίνει: “Θα έλεγα ότι σε μέρες κρίσης θα πρέπει να σκύψουμε σε ό,τι καλύτερο διαθέτει αυτός ο τόπος, που είναι ο πολιτισμός μας, η παράδοσή μας και με τον πιο εύγλωττο τρόπο η γλώσσα μας. Δεν είναι απλό εργαλείο η
γλώσσα μας. Είναι ο πολιτισμός μας, είναι η ιστορία μας,
είναι η σκέψη μας, είναι η νοοτροπία μας, είναι η ταυτότητά μας. Πάνω από όλα η γλώσσα είναι αξία”.
Σοφία Αλεξοπούλου Α1, Μαρία Βογιατζή Α1,
Δήμητρα Λυράκη Α2
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Αφιέρωμα
H δική μας Ζωρζ Σαρή
Το Σάββατο 9 Ιουνίου 2012, σε ηλικία 87 ετών,
αποχαιρέτησε αυτόν τον κόσμο μία από τις
μεγαλύτερες λάτρεις του, η πολυαγαπημένη μας
συγγραφέας Ζωρζ Σαρή.
Ξεκίνησε να γράφει πολύ πριν γεννηθούμε και η
επιτυχία της ήταν μεγάλη, από το πρώτο κιόλας
βιβλίο. Όχι τυχαία.
Τα γραπτά της, αυτοβιογραφικά τα περισσότερα,
καθρέφτιζαν τις ιδέες, τα θέλω της, τη λαμπερή
της προσωπικότητα, το πάθος της για ζωή. Πώς
μπορούσε κάποιος να μην τα αγαπήσει;

«ΣΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΜΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΡΩΤΗΣΗ:
ΑΝ ΔΕΝ ΗΣΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ, ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ;
ΑΠΑΝΤΗΣΑ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ,
ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΙΣ ΡΥΤΙΔΕΣ, ΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ, ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ...».
Ποια ήταν η Ζωρζ Σαρή
Η Γεωργία Βαξεβάνη, όπως ήταν το πραγματικό
της όνομα, γεννήθηκε το 1925 στην Αθήνα, σε μια
εύπορη και μορφωμένη οικογένεια. Ο πατέρας της
καταγόταν από το Αϊβαλί και η μητέρα της ήταν
Γαλλίδα από τη Σενεγάλη. Στα μυθιστορήματά της,
αυτοβιογραφικά τα περισσότερα, η Ζωρζ, ως Ζωή
Αϊβαλιώτη, παρουσιάζει τους γονείς της • τον πατέρα της, αυστηρό, απόμακρο και κάπως στρυφνό,
και τη μητέρα της, τη γλυκιά Έμμα, τη «Γαλλίδα»
που ποτέ δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στην Ελλάδα, που έζησε πάντα μέσα στην υποταγή και τη
σιωπή, αλλά ήθελε οι κόρες της να έχουν διαφορετική μοίρα...
Τα παιδικά της χρόνια ήταν άνετα και ανέμελα,
ήρθε όμως ο πόλεμος και όλα άλλαξαν. Τη θέση

της οικονομικής άνεσης την πήρε η φτώχια και ο
αγώνας για την επιβίωση. Όμως η Ζωρζ ποτέ δεν
το έβαλε κάτω. Είχε μια μοναδική ικανότητα να
κάνει την αδυναμία της δύναμη. Όταν έβλεπε τις
εύπορες φιλενάδες της να φορούν κομψά λουστρινένια παπούτσια ενώ εκείνη χοντροπάπουτσα με
κορδόνια, τις έπειθε ότι αυτά ήταν επιλογή της
γιατί… ήταν η τελευταία λέξη της μόδας!
Έτσι, με πείσμα και δυναμισμό, πορεύτηκε όλα
της τα χρόνια, ζώντας μια έντονη, δύσκολη, γεμάτη ζωή. Οι απρόβλεπτες καταστάσεις και οι ανατροπές ποτέ δεν την τρόμαξαν. Ήταν πάντα μια
πρόκληση, ένα εμπόδιο που έπρεπε να υπερπηδήσει, ένας αγώνας που έπρεπε να δώσει και να
βγει νικήτρια.
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Η Ζωρζ Σαρή της ΕΠΟΝ
Όπως πάρα πολλοί νέοι που πέρασαν την εφηβεία τους στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, έτσι
και η Ζωρζ Σαρή ωρίμασε απότομα. Τη μια μέρα
ήταν η μαθητριούλα που ζούσε στο ζεστό κουκούλι της οικογένειάς της και την άλλη η επονίτισσα
που μοίραζε προκηρύξεις στις γειτονιές και τριγυρνούσε τα βράδια γράφοντας «Θάνατος στο φασισμό» στους τοίχους της κοιμισμένης πόλης. Τι
και αν οι μέρες της ήταν γεμάτες τρόμο, πείνα,
θάνατο; Εκείνη ένιωθε ευτυχισμένη γιατί «είχε
διαλέξει το δρόμο της ζωής κι ας υπήρχε θάνατος
μέσα. Γιατί είχε ένα στόχο, την απελευθέρωση».
Και όταν ήρθε η πολυπόθητη εκείνη ημέρα, βρήκε
τη νεαρή Ζωρζ σκαρφαλωμένη στα κεραμίδια του
Πανεπιστημίου, πλάι στη σημαία, να χαιρετά τα
πλήθη που πανηγύριζαν ξέφρενα στους δρόμους
της ελεύθερης Αθήνας.
Μετά ήρθε ο Δεκέμβρης του ’44 και ένας εγγλέζικος όλμος έστειλε τη Ζωρζ στο νοσοκομείο
βαριά τραυματισμένη. Οι γιατροί την είχαν σχεδόν ξεγράψει. «Αν ζήσει, θα είναι με ένα χέρι
και ένα πόδι», είχαν πει, αλλά η νεαρή Ζωρζ τούς
έβγαλε ψεύτες. Όχι μόνο έζησε, αλλά με δύο πόδια και δύο χέρια. Τι και αν το δεξί της χέρι έμεινε μισοπαράλυτο και ο αγκώνας της παραμορφωμένος; Μήπως αυτό την εμπόδισε να γίνει η Ζωρζ
Σαρή; Όχι!
Η Ζωρζ Σαρή της υποκριτικής
«Εγώ θα γίνω ηθοποιός», δήλωνε με έμφαση η
μικρούλα Ζωρζ στους φίλους της και οργάνωνε θεατρικές βραδιές για να τους διασκεδάζει τα καλοκαιρινά βράδια. Όπως το συνήθιζε, αν έβαζε κάτι
στο μυαλό της, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα
καταφέρει. Μέσα στην κατοχή άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα στη σχολή του Δημήτρη Ροντήρη. Ο εμφύλιος μπορεί να την ανάγκασε να εγκαταλείψει την Ελλάδα, αλλά όχι και το όνειρο της
υποκριτικής. Το 1947 αυτοεξορίστηκε στο Παρίσι
και εκεί κατάφερε να συνεχίσει τις σπουδές της
στη σχολή του Σαρλ Νιτλέν.
Στο Παρίσι γνώρισε και παντρεύτηκε τον Αιγυπτιώτη χειρούργο Μάρκελλο Καρακώστα, από τον
οποίο απέκτησε δύο παιδιά. Το θέατρο έγινε η
ζωή της και, όταν το 1962 επέστρεψε στην Ελλάδα άρχισε να εμφανίζεται στο θέατρο και τον κινηματογράφο όπου συνεργάστηκε με γνωστούς θιασάρχες και σκηνοθέτες: Ζυλ Ντασέν, Μιχάλη Κακογιάννη, Ντίνο Δημόπουλο, Ντίνο Κατσουρίδη. Ο
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τελευταίος της εμπιστεύτηκε το ρόλο της αινιγματικής ηθοποιού Θάλειας Χαλκιά στην ταινία του
Έγκλημα στα παρασκήνια και τότε η Σαρή κέρδισε
το βραβείο β΄ γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Ύστερα από μερικά χρόνια, όμως, ήρθε η χούντα, και η Ζωρζ μαζί με άλλους συναδέλφους της
αποφάσισαν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, να μην ξαναπαίξουν στο θέατρο μέχρι να αποκατασταθεί η
δημοκρατία. Βέβαια, αυτή την απόφαση την πήραν πιστεύοντας ότι η χούντα θα έπεφτε γρήγορα, σε εφτά μήνες ίσως, όχι σε εφτά χρόνια. Αλλά
η υπόσχεση ήταν υπόσχεση και η Ζωρζ την τήρησε στο ακέραιο. Η επόμενη εμφάνισή της ήταν
το 1976 στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη Χάπι
Ντέι, όπου ως βασίλισσα Φρειδερίκη επισκεπτόταν τους εξόριστους σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης σε κάποιο ξερονήσι.
Η Ζωρζ Σαρή της λογοτεχνίας
Η ιδέα να ασχοληθεί με το γράψιμο γεννήθηκε
το πρώτο καλοκαίρι που περνούσε μακριά από το
θέατρο. Τότε άρχισε, σαν παιχνίδι, να γράφει το
«Θησαυρό της Βαγίας».
«Στο γράψιμο βρήκα ό,τι δεν μπορούσα να βρω
στο θέατρο, ίσως γιατί δεν ήμουν πρωταγωνίστρια
και ίσως γιατί δεν ήμουν σε θέση να διαλέξω τους
ρόλους που ο θιασάρχης ή ο σκηνοθέτης διάλεγαν
για μένα. Τώρα φέρω ακέραιη την ευθύνη των βιβλίων μου. Κάνω αυτό που θέλω, αυτό που μπορώ», έλεγε.
Το βιβλίο «Ο Θησαυρός της Βαγίας» εκδόθηκε το 1969 και η ανταπόκριση που γνώρισε από
το κοινό οδήγησε τη Ζωρζ Σαρή να βρει έναν καινούριο προορισμό στη ζωή της. Έγινε η αγαπημένη συγγραφέας των παιδιών, γιατί τα αντιμετώπισε με σοβαρότητα. Ξεπερνώντας το διδακτισμό,
το ηθικοπλαστικό και προστατευτικό ύφος που χαρακτήριζαν μέχρι τότε τα παιδικά βιβλία, μίλησε στους μικρούς αναγνώστες για τον πραγματικό
κόσμο και για θέματα δύσκολα, όπως οι κοινωνικές προκαταλήψεις, η θέση της γυναίκας, το διαζύγιο, η φτώχεια και η μετανάστευση. Ακόμα περισσότερο, μίλησε ανοιχτά στους αναγνώστες της
για γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας, κάτι που
απέφευγαν επιμελώς να κάνουν γονείς και δάσκαλοι. Τα βιβλία της ξεχωρίζουν για την απλότητα
και την αμεσότητα του ύφους, για τις πρωτότυπες
αφηγηματικές τεχνικές και το βιωματικό γράψιμο.
Όπως η ίδια ομολογεί:
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«Οι συγγραφείς γράφουν πριν απ’ όλα για τον
εαυτό τους, για να εκφραστούν οι ίδιοι, πριν
απ’ όλα για να σωθούν».
Όλα τα βιβλία της έχουν κάνει αρκετές επανεκδόσεις και μερικά από αυτά έχουν βραβευτεί.
Το 1994 βραβεύτηκε με το Κρατικό Βραβείο
Παιδικής Λογοτεχνίας και το Βραβείο του Κύκλου
του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για το βιβλίο της
«Νινέτ». Το 1999 ένα άλλο της βιβλίο, «ο Χορός
της Ζωής» βραβεύθηκε από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Το 1988 με το βιβλίο «Τα
Χέγια» η Ζωρζ Σαρή ήταν υποψήφια για το βραβείο Άντερσεν. Επίσης στο ενεργητικό της έχει
δεκατέσσερις μεταφράσεις μυθιστορημάτων από
τα γαλλικά.
Το 2008 πραγματοποιήθηκε ημερίδα αφιερωμένη στα 40 χρόνια της προσφοράς της στη λογοτεχνία για παιδιά και για νέους, όπου σημαντικά
πρόσωπα του ακαδημαϊκού χώρου και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας μίλησαν για τη ζωή
και τη συμβολή του έργου της.
Καμπή στη ζωή της ήταν το 2007, όταν έχασε
την κόρη της, επίσης συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Μελίνα Καρακώστα.

Μερικά από τα βιβλία της Ζωρζ Σαρή
Όταν ο ήλιος...
Αθήνα, περίοδος Κατοχής. Η δεκαεξάχρονη Ζωή προσπαθεί να
καταλάβει…
Προσπαθεί να καταλάβει γιατί ο πόλεμος, γιατί οι
θάνατοι, γιατί η κατάκτηση της χώρας από
τους Ναζί, γιατί η πείνα και οι κακουχίες. Και
σιγά σιγά, θα αρχίσει να
αντιδρά με τις μικρές
της δυνάμεις ώστε να
επιστρέψει στην Ελλάδα η πολυπόθητη ελευθερία… Αυτό είναι το τρίτο μυθιστόρημα της Ζωρζ
Σαρή και η καταξιωμένη συγγραφέας καταπιάνεται με μια σκοτεινή εποχή της ελληνικής ιστορίας (την Κατοχή), όπου ο καθένας πασχίζει να βρει
έναν τρόπο για να επιβιώσει και είναι υποχρεωμένος να καταφύγει σε όλα τα μέσα, δίχως όμως
να ξεχνά...

Νινέτ

Η Έμμα από τη Σενεγάλη και ο Σωκράτης
από τη Μ. Ασία γνωρίζονται μέσω αλληλογραφίας, ερωτεύονται, συναντιούνται και παντρεύονται. Το πρώτο τους παιδί, η Νινέτ. Η Νινέτ γεννιέται στην Κωνσταντινούπολη το 1911 και από
εκεί ξεκινά την προσωπική πορεία ωρίμανσής της
μέσα στον χρόνο και στον χώρο. Ζει στην Οδησσό,
στην Αθήνα, στο Παρίσι και στο Σαιν Λουί της Σενεγάλης. Ξεκινά ως ατίθασο παιδί, γεμάτο ερωτήματα που ταλαιπωρεί τους γονείς και τις αδερφές
της και εξελίσσεται μεγαλώνοντας σε μια ήρεμη,
συνετή και αξιόλογη νεαρή που προκαλεί τον θαυμασμό όλων. Πώς όμως συντελείται αυτή η αλλαγή; Τι...

Τότε...
Το Τότε δεν είναι μυθιστόρημα. Είναι η προσπάθεια της Ζωρζ Σαρή,
μετά από αίτημα των
αναγνωστών της, να συμπληρώσει κενά από τη
ζωή της, όπως αυτή έχει
αποτυπωθεί στα βιβλία
της. Είναι η μεγαλύτερη
απόδειξη για τους αναγνώστες της του αυτοβιογραφικού χαρακτήρα
των περισσότερων έργων της και η δικαίωση της προσπάθειάς τους να
συνδέσουν τους χαρακτήρες, τους τόπους και τον
χρόνο των μυθιστορημάτων της. Έτσι το Τότε χωρίζεται στις εξής ενότητες: Μετά τους «Νικητές»
Μετά τον «Χορό της ζωής», πριν από τη δικτατορία Με τις δύο αυτές ενότητες ολοκληρώνεται και
με λεπτομέρειες το παζλ της ζωής της.
Τα Χέγια
Η Μάτα τελειώνει το λύκειο στη Λαμία. Ζει με
τον πατέρα και τη γεροντοκόρη θεία της και πιστεύει –έτσι της έχουν πει– πως η μητέρα της
πέθανε στη γέννα. Ωστόσο, στην πορεία η Μάτα
ανακαλύπτει πως ο πατέρας της κρατά ένα μεγάλο μυστικό. Ένα μυστικό που έχει να κάνει με το
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παρελθόν του, αλλά και
με το παρόν της Μάτας.
Όταν η Μάτα μαθαίνει
πως ο πατέρας της σχετιζόταν με το καθεστώς
της δικτατορίας και πως
ζούσε στην Αθήνα μια
ζωή άγνωστη για εκείνη, συγκρούεται μαζί
του και ο συγυρισμένος
κόσμος της αναστατώνεται. Ωστόσο, αγνοεί
πολλά γεγονότα για την αληθινή ιστορία των γονιών της, τα...

Tο ψέμα
Οι γονείς της Χριστίνας χωρίζουν και η μητέρα της αναγκάζεται να
μετακομίσει στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη,
για να βρει δουλειά. Εκεί
την περιμένει μια οικογένεια συγγενών της και
τη βοηθά να πιάσει δουλειά ως θυρωρός σε πολυκατοικία, όπου και μένει σε ένα υπόγειο. Όταν
η Χριστίνα πάει να βρει τη μητέρα της για να μείνει μαζί της, απογοητεύεται από το νέο της σπίτι
και τον καινούριο τρόπο ζωής της. Έτσι, στο καινούριο της ακριβό σχολείο, όπου διδάσκει ο θείος
της ο Γιώργος και εκείνη φοιτά δωρεάν, γνωρίζει
νέους φίλους, αλλά διστάζει να τους «ανοιχτεί»
και να τους πει την αλήθεια για ό,τι...
Τα στενά παπούτσια
Ο Παναγιώτης Χαλδαίος, ενήλικος πια, θυμάται το καλοκαίρι του
1935 στη Βαγία της Αίγινας. Συγκρίνοντας τη Βαγία τού τότε με τη Βαγία
τού σήμερα, ο Παναγιώτης ξαναζεί κάθε στιγμή εκείνου του καλοκαιριού που έχει σημαδέψει
τη μνήμη του. Με τα παιδιά του χωριού και τις κόρες της οικογένειας Αϊβαλιώτη παίζει ανέμελα, μπλέκει σε περιπέτειες,
στήνει μια θεατρική παράσταση, χαίρεται τη θά-
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λασσα, ακούει τις ιστορίες της μάνας του και ερωτεύεται τη φίλη του Ζωή, με την οποία «παντρεύεται» φορώντας τα στενά του παπούτσια. Για τη
Ζωή παρακούει τη μάνα του, γίνεται θαρραλέος
και αψηφά τον φόβο του,...

Ε. Π.

Ένα ακόμη αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα της
Ζωρζ Σαρή. 1935-1938.
Δικτατορία του Μεταξά,
λίγο πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ζωρζ
πηγαίνει για πρώτη φορά
στο Γυμνάσιο, όπου δουλεύει ο πατέρας της.
Πρόκειται για ένα ιδιωτικό σχολείο, όπου φοιτούν μόνο κορίτσια. Διευθύντρια και ιδιοκτήτρια, η Ερασμία Δελαπόρτα, μια αυστηρή και άκαμπτη γεροντοκόρη. Εκεί η
Ζωρζ θα περάσει τα τρία χρόνια [τότε το γυμνάσιο ήταν εξατάξιο] του Γυμνασίου, χρόνια γεμάτα
εμπειρίες, λύπες και χαρές. Θα αποκτήσει φιλίες
που θα κρατήσουν για μια ζωή. Μαζί θα περάσουν
πολλά, θα κάνουν κοριτσίστικες ζαβολιές, θα...

Ο θησαυρός της Βαγίας

Το πρώτο βιβλίο της
Ζωρζ Σαρή, το οποίο
ξεκίνησε ένα καλοκαίρι στην Αίγινα σαν παιχνίδι με τα παιδιά της.
Έτσι πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά της και οι
φίλοι τους, ενώ όλα τα
μέρη που περιγράφει είναι απολύτως αληθινά!
Μία παρέα παιδιών περνάει τις καλοκαιρινές
της διακοπές στην Αίγινα. Εκεί τους επισκέπτεται μια οικογενειακή φίλη από τη Γαλλία, η οποία
δουλεύει ως βοηθός ενός ψυχιάτρου στο Παρίσι.
Αποστολή της να ανακαλύψει κάποια στοιχεία που
επαναλαμβάνει ένας Γερμανός ασθενής, ο οποίος
πάσχει από αμνησία μετά την έκρηξη μιας νάρκης
που πάτησε στην Αίγινα κατά τη διάρκεια του Β’
Παγκοσμίου...
Μαρία Βογιατζή Α1
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Επίσκεψη στην ΕΡΤ

Ή

ταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η επίσκεψη που
πραγματοποίησε η ομάδα των ‘’Πετρογραφημάτων’’ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
Ξεναγηθήκαμε στους χώρους του ραδιοφώνου και της
τηλεόρασης, μπήκαμε στα στούντιο και στα γραφεία των
δημοσιογράφων, μιλήσαμε μαζί τους και φωτογραφηθήκαμε. Σταθήκαμε μπροστά στις κάμερες για να δοκιμάσουμε τη φωτογένειά μας και παραβρεθήκαμε στα γυρίσματα του δελτίου καιρού (εκείνη τη στιγμή παρόλο που
ήμασταν 30 άτομα, κάναμε απόλυτη ησυχία!). Τέσσερις από εμάς βγήκαμε στον ‘’αέρα’’ απ’ το ραδιόφωνο της
ΕΡΑ-σπορ και μιλήσαμε για το σχολείο, το περιοδικό και
τα αθλητικά μας ενδιαφέροντα.
Και όλα αυτά μέσα σε μια ζεστή, φιλική ατμόσφαιρα
που τη δημιούργησε η ευχάριστη διάθεση των ανθρώπων της ΕΡΤ, που μας ξενάγησαν και μας πληροφόρησαν για τα πάντα με τόση υπομονή! Μια πραγματικά μοναδική εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας
για πολύ καιρό. Κάποιοι από εμάς, μάλιστα, επηρεάστηκαν τόσο πολύ, ώστε ήδη αποφάσισαν να εργαστούν στα
ΜΜΕ!

Μια πολυπληθή κυψέλη θυμίζει το ραδιομέγαρο της
Αγίας Παρασκευής. Άνθρωποι διαφόρων ειδικοτήτων,
δημοσιογράφοι, τεχνικοί, ηχολήπτες, εικονολήπτες,
μουσικοί, ενδυματολόγοι, μακιγιέρ και τόσοι άλλοι εργάζονται εκεί καθημερινά, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, μέρα και νύχτα. Εργάζονται και συνεργάζονται και το
αποτέλεσμα της (συν)εργασίας τους βλέπουμε και ακού-

με εμείς από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
Όπως μας εξήγησε η κ. Αραμπατζή που μας υποδέχτηκε πρώτη, 6 ραδιοφωνικά προγράμματα εθνικής εμβέλειας και 2 τηλεοπτικοί σταθμοί στεγάζονται στο ραδιομέγαρο. Η ξενάγησή μας ξεκίνησε από την τηλεόραση
και μάλιστα από την καρδιά της ενημέρωσης, το γραφείο
σύνταξης των ειδήσεων. Εκεί μας οδήγησε ο κ. Αλέξανδρος Λαχανάς, αρχισυντάκτης του βραδινού δελτίου ειδήσεων και αφηγητής της εκπομπής «Σαν σήμερα». Με
απλά, κατανοητά λόγια μας εξήγησε πως, για να ετοιμαστεί ένα δελτίο ειδήσεων, απαιτείται πάνω απ’ όλα προγραμματισμός.
‘’Πώς ετοιμάζεται ένα δελτίο ειδήσεων’’
Συνεργεία που αποτελούνται από ένα δημοσιογράφο, έναν ηχολήπτη και έναν εικονολήπτη πηγαίνουν
εκεί που «τρέχει» η επικαιρότητα και κάνουν ρεπορτάζ. Στη συνέχεια επιστρέφουν στο ραδιομέγαρο, όπου
γίνεται η αξιολόγηση των θεμάτων, με βάση το πόσο
σπουδαία είναι η είδηση και τι εικόνα έχει. Μετά την αξιολόγηση ο δημοσιογράφος έχει να κάνει μια εξαιρετικά
δύσκολη δουλειά. Πρέπει να επιλέξει τα σπουδαιότερα
σημεία από το υλικό του, που μπορεί να διαρκεί μία ώρα,
και να φτιάξει μ’ αυτά το βίντεο του θέματός του,
που δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από δύο λεπτά. Ο
δημοσιογράφος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί
άθελά του μπορεί να κόψει κάτι σημαντικό.
Όταν ετοιμαστούν τα θέματα γίνεται σύσκεψη στην
οποία συμμετέχουν οι διευθυντές ειδήσεων και σύνταξης,
ο αρχισυντάκτης, ο παρουσιαστής και οι υπεύθυνοι τομέων (π.χ. αθλητικού ρεπορτάζ, πολιτικού ρεπορτάζ κ.λπ.).

ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Όλοι αυτοί αποφασίζουν για την τελική διαμόρφωση του
δελτίου ειδήσεων και ο αρχισυντάκτης το γράφει.
‘’Πώς παρουσιάζεται το δελτίο ειδήσεων’’
Τη σκυτάλη παίρνει ο παρουσιαστής, ο οποίος παρουσιάζει το δελτίο από ένα στούντιο, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά γι’ αυτό το σκοπό. Έχει μπροστά του
την κάμερα και τον αυτόματο υποβολέα (ότο-κιου), ένα
μηχάνημα στο οποίο παρουσιάζονται σε μεγέθυνση τα
κείμενα των ειδήσεων. Καθώς διαβάζει απ’ το μηχάνημα,
οι τηλεθεατές έχουμε την εντύπωση πως κοιτάζει εμάς. Ο

ρόλος του παρουσιαστή είναι ιδιαίτερα δύσκολος.

Είτε παρουσιάζει τις ειδήσεις,
είτε κάποια εκπομπή, πρέπει
να είναι πολύ προσεκτικός σ’
αυτά που λέει, κυρίως στις απ’
ευθείας εκπομπές, όπου δεν
υπάρχει δυνατότητα να διορθωθεί το οποιοδήποτε λάθος
του. Γι’ αυτό οι παρουσιαστές
είναι συνήθως έμπειροι, διαβασμένοι, ώστε να έχουν επίγνωση αυτού που λένε. Επιπλέον είναι συνεχώς συνδεδεμένοι με το αρχισυντάκτη τους και τον σκηνοθέτη,
με το σύστημα ενδοσυνεννόησης (που στην ουσία είναι
ένα ακουστικό στο αυτί τους), από το οποίο μπορούν να
πάρουν οδηγίες ή κάποιες επιπλέον πληροφορίες, απαραίτητες για την εξέλιξη της εκπομπής.
Ο σκηνοθέτης και ο αρχισυντάκτης δεν βρίσκονται μέσα στο στούντιο, αλλά σ’ έναν ξεχωριστό

χώρο, τον χώρο του κοντρόλ, όπου βλέπουν τα πάντα
από οθόνες. Ο ένας τοίχος του χώρου αυτού είναι γεμάτος οθόνες, στις οποίες φαίνεται τι βλέπει η κάθε κάμερα. Εκεί καταλήγουν όλες οι κάμερες από τα στούντιο,
από την αίθουσα σύνταξης, από οποιοδήποτε χώρο υπάρχει απευθείας σύνδεση, ακόμη και από ξένα κανάλια. Απ’
όλες αυτές τις εικόνες ο σκηνοθέτης επιλέγει και μας δείχνει κάθε φορά την καταλληλότερη. Αν υποθέσουμε

πως κάθε εκπομπή είναι μια ορχήστρα και ο καθένας παίζει κάποιο μουσικό όργανο, ο σκηνοθέτης είναι ο μαέστρος. Αυτός κατευθύνει την ορχή-

στρα, συντονίζει όλη την ομάδα, έχει τον τελικό λόγο
και την τελική ευθύνη. Αν γίνει ένα λάθος στο στούντιο
μπορεί να διορθωθεί, αν όμως κάνει ο σκηνοθέτης λάθος,
αυτό θα βγει στο κοινό.
Τα στούντιο
Αφού ενημερωθήκαμε για τον τρόπο που ετοιμάζεται
και παρουσιάζεται το δελτίο ειδήσεων, πήγαμε να δούμε
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από κοντά τα στούντιο, ξεκινώντας απ’ αυτό όπου γυρίζονται οι βραδινές εκπομπές. Ένα συνεργείο εργαζομένων ήταν έτοιμο να αλλάξει όλο το σκηνικό για να γυριστεί η επόμενη εκπομπή. Αυτό συμβαίνει αρκετές φορές την εβδομάδα, αφού σ’ αυτό το στούντιο γυρίζονται
όλες οι βραδινές εκπομπές. Από την οροφή κρέμονταν
πολλοί τεράστιοι προβολείς και συσκευές κλιματισμού.
Όταν ανάβουν αυτοί οι προβολείς δημιουργούν φοβερή
ζέστη , που ταλαιπωρεί τους καλεσμένους και τον παρουσιαστή και καταστρέφει το μακιγιάζ τους. Γι’ αυτό είναι
απαραίτητο να λειτουργούν τα κλιματιστικά και να διατηρούν τη θερμοκρασία σταθερή γύρω στους 20 βαθμούς.
Αν προκύψει πρόβλημα σε
κάποιον καλεσμένο κατά την
διάρκεια της εκπομπής, μπορεί να επιλυθεί επί τόπου από
τον υπεύθυνο του πλατό.
Το ραδιόφωνο
Αφού ολοκληρώσαμε την
επίσκεψή μας στην τηλεόραση, περάσαμε στους χώρους
του ραδιοφώνου. Όπως μας
εξήγησε η κ. Ακριώτου στο
ραδιόφωνο δεν υπάρχει το
άγχος της εικόνας, όμως και
εδώ κυνηγούν το χρόνο γιατί η είδηση πρέπει να μεταδίδεται αμέσως. Μας εξήγησε πως μια ομάδα ρεπόρτερ βρίσκεται στο δρόμο, σε κάθε υπουργείο , οι οποίοι
παρακολουθούν τις εξελίξεις και ενημερώνουν το σταθμό. Ας υποθέσουμε πως ο Υπουργός Υγείας ανακοινώνει κάτι. Τότε ο ρεπόρτερ που βρίσκεται στο Υπουργείο
Υγείας πρέπει να τρέξει για να μεταδοθεί η είδηση από το
πρώτο δελτίο που βρίσκεται στον αέρα.
6 προγράμματα διαθέτει το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που
το καθένα έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Το πιο πρόσφατο είναι ο ‘’ΚΟΣΜΟΣ’’ που προβάλλει μουσικές απ’ όλο
τον κόσμο καθώς και τις καινούριες ελληνικές τάσεις. Το
Πρώτο πρόγραμμα είναι ένα καθαρά ενημερωτικό, ειδησεογραφικό πρόγραμμα ενώ το Δεύτερο πρόγραμμα είναι ψυχαγωγικό.
Τα σήματα όλων των προγραμμάτων καταλήγουν
στον κεντρικό έλεγχο , ένα χώρο γεμάτο μηχανήματα
που αποτελεί τον ‘’εγκέφαλο ‘’ του ραδιοφώνου και στη
συνέχεια διανέμονται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθαμε
επίσης πως υπάρχουν 19 περιφερειακοί σταθμοί στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας.
Παρακολουθήσαμε τους ανθρώπους του ραδιοφώνου
καθώς εργάζονταν και μάλιστα καθώς εξελισσόταν κάποια εκπομπή.
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Ο χώρος του εκφωνητή χωρίζεται από τον χώρο των
τεχνικών και των μηχανημάτων με ένα τζάμι που τους
επιτρέπει την οπτική επικοινωνία μεταξύ τους, ώστε να
συντονίζονται καλύτερα. Το αποτέλεσμα της δουλειάς
τους φτάνει στους ραδιοφωνικούς δέκτες μας και μας
κρατάει συντροφιά στο αυτοκίνητο, καθώς εργαζόμαστε,
κάθε φορά που θέλουμε να απαλλαγούμε απ’ την παντοδυναμία, την επιβολή της τηλεοπτικής εικόνας και ν’
αφήσουμε ελεύθερη την ‘’φαντασία μας’’.
Νοιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τους ‘’οδηγούς ‘’ μας σ’ αυτό το μαγικό ταξίδι στον
κόσμο του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Μας έμαθαν

πάρα πολλά και κυρίως πως ο κόσμος των ΜΜΕ βασίζεται στη σκληρή ομαδική δουλειά των ανθρώπων του, που ακούραστοι, συντονίζουν τις προσπάθειές

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση

της ΝΕΤ μας μίλησε αρκετά γι’ αυτό και μας προσδιόρισε
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
«Τα δελτία ειδήσεων της ΝΕΤ» μας είπε «προβάλλουν κάθε βράδυ πολλές ειδήσεις, γύρω στις 25 με 30 ειδήσεις. Αντίθετα στα περισσότερα ιδιωτικά κανάλια θα
δείτε να συζητούν για ένα θέμα επί 20 λεπτά με μισή ώρα
και ύστερα να παρουσιάζουν με μεγάλη συντομία μερικά
θέματα ακόμη.»
Τον ρωτήσαμε αν κατά τη γνώμη του η ΕΡΤ θα κρατήσει το δημόσιο χαρακτήρα της. Μας απάντησε:
«Πιστεύω πως θα υπάρχει μια
μορφή δημόσιας τηλεόρασης για
πολλά χρόνια ακόμα, γιατί όλα τα
ευρωπαϊκά κράτη έχουν δημόσια
τηλεόραση. Δεν μπορώ όμως να
σας απαντήσω αν θα είναι με την
ίδια μορφή που έχει και σήμερα,
με 3 κανάλια και 6 ραδιόφωνα. Δεν
έχει ξεκαθαριστεί αυτό το ζήτημα.
Έχουν γίνει προσπάθειες να μας
μαζέψουν, να μας συρρικνώσουν
ίσως στο τέλος το πετύχουν. Πάντως μια μορφή δημόσιας τηλεόρασης θα υπάρχει πάντοτε».
Στη συνέχεια μας μίλησε για τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Πρέπει να εργάζονται τις αργίες, τα Σαββατοκύριακα πέρα
από το ωράριό τους, γιατί η ΕΡΤ πρέπει να είναι συνεχώς
στον αέρα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Όμως δεν έχουν πληρωθεί γι αυτά απ’ το Νοέμβρη, γι αυτό απεργούν κάθε σαββατοκύριακο.
Τέλος τον ρωτήσαμε ποια προσόντα πρέπει να διαθέτει κάποιος για να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία. Η
απάντησή του , αβίαστη κι επιγραμματική: ‘’Υπομονή

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης μας στο ραδιομέγαρο, ο κ. Λαχανάς δεν μας μίλησε μόνο για τον τρόπο που
ετοιμάζονται και παρουσιάζονται οι τηλεοπτικές εκπομπές. Συζητήσαμε μαζί του και για άλλα θέματα που αφορούν την ΕΡΤ, αλλά και γενικότερα τον Τύπο κι εκείνος
μας έλυσε πρόθυμα όλες τις απορίες.
Καταρχάς μάθαμε πως η ΕΡΤ δίνει εικόνα και στα
ιδιωτικά κανάλια. Συγκεκριμένα
μας είπε: «Κατηγορούν την ΕΡΤ
και λένε ότι την πληρώνουμε. Η

αλήθεια είναι πως δεν πληρώνουμε μόνο την ΕΡΤ, πληρώνουμε και όλα τα ιδιωτικά
κανάλια μέσω της ΕΡΤ. Βλέ-

πετε, όλα τα σημαντικά γεγονότα και τα άλλα στο εξωτερικό τα
καλύπτει με δικές της αποστολές
η ΕΡΤ και βέβαια επωμίζεται το
κόστος. Τα ιδιωτικά κανάλια απ’
την άλλη δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν διαθέτουν τα μέσα
κι έτσι τους εξυπηρετεί η ΕΡΤ, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους δίνει εικόνα, υπάρχει συμφωνία γι αυτό. Τα
άλλα κανάλια λοιπόν επωφελούνται από την ΕΡΤ, παρόλο που αποφεύγουν να το αναφέρουν.»
Στη συνέχεια αναφέρθηκε σ ένα άλλο ζήτημα για το
οποίο επικρίνουν την ΕΡΤ: «Ένα άλλο πράγμα για το
οποίο κατηγορούν την ΕΡΤ είναι ότι κάνει κυβερνητική προπαγάνδα. Σκεφτείτε όμως ότι όλα τα ιδιωτικά κανάλια ανήκουν σε επιχειρηματίες. Δεν ανήκουν σε εκδότες. Ανήκουν σε εργολάβους, βιομήχανους,
εφοπλιστές. Εκεί κι αν υπάρχουν συμφέροντα. Σίγουρα
ο Τύπος έχει τα προβλήματά του. Τα προβλήματα αυτά
όμως έχουν σχέση με την ελληνική κοινωνία. Μην ψάχνουμε αλλού λοιπόν κι ας μην κατηγορούμε άκριτα.»
Ως αρχισυντάκτης του βραδινού δελτίου ειδήσεων

τους για να μας ενημερώνουν, να μας πληροφορούν και
να μας ψυχαγωγούν. Και νοιώσαμε μέσα απ’ τα λόγια
τους και κάτι ακόμη: την ολοφάνερη αγάπη τους για τη
δουλειά τους που σίγουρα αποτελεί την κινητήρια δύναμή τους, ώστε να αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν. Μας θύμισαν τα λόγια ενός παλιού δημοσιογράφου που είδαμε γραμμένα σε κάποιο έντυπο:
«Στη δημοσιογραφία δεν χωρά συνοικέσιο, αλλά μόνο
έρωτας».

και γερό στομάχι’’.

Η ομάδα των Πετρογραφημάτων

Ευχαριστούμε τον δημοσιογράφο, κ. Τάκη Σαράντη που μεσολάβησε ώστε να προγραμματιστεί αυτή η επίσκεψη
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ν και έχουν περάσει αρκετοί αιώνες από την βιομηχανική επανάσταση, σήμερα η βιομηχανική αρχαιολογία και η προστασία της βιομηχανικής κληρονομιάς βρίσκονται στην πιο ώριμη φάση τους. Γενέτειρα του όρου «βιομηχανική αρχαιολογία» αποτελεί η Αγγλία όπου και πρωτοεμφανίστηκε το 1955.
Οι πρώτες προσπάθειες για τη διαφύλαξη και την καταγραφή του βιομηχανικού πολιτισμού πραγματοποιήθηκαν το 19ο αιώνα από τη Γαλλία και τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες τότε αναμόχλευσαν τη
μνήμη του για να τον αξιοποιήσουν στη μεταλλευτική βιομηχανία. Παρόμοιες ενέργειες έγιναν στην Ελλάδα
από τους Ανδρέα Κορδέλλα και Ερνέστο Τσίλλερ.
Στη χώρα μας σώζονται σήμερα αρκετά αξιοσημείωτα βιομηχανικά μνημεία, τα οποία είναι ανεκτίμητης ιστορικής αξίας. Στην πρωτεύουσά μας υπάρχει το γνωστό Γκάζι, ο ατμοηλεκτρικός σταθμός στο Νέο
Φάληρο και η Γαλλική Εταιρεία Λαυρίου. Στη Μυτιλήνη σώζονται τα δεκάδες σαπωνοποιεία και ελαιοτριβεία και στην Ερμούπολη της Σύρου η βιομηχανική της ζώνη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν πολλά εργοστάσια στο Βόλο, οι προβιομηχανικοί νερόμυλοι
στη Δημητσάνα και στη Δυτική Μακεδονία. Ακόμα έχουμε το Τεχνικό Μουσείο και το Μουσείο
Ύδρευσης στη Θεσσαλονίκη, το Μουσείο Μεταξιού στο Σουφλί, το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, το Μουσείο σαπωνοποιϊας στο Πλωμάρι
της Λέσβου και το νέο Βιομηχανικό Μουσείο της
Ερμούπολης.
Μέσα στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας
της ομάδας του πολιτιστικού προγράμματος των
«Φιλιστόρων» φέτος ασχοληθήκαμε με τα μνημεία της βιομηχανικής αρχαιολογίας που σώζονται στην πόλη μας, την Πετρούπολη. Το «σήμα
κατατεθέν» της είναι η ασβεστοκάμινος που
υψώνεται μπροστά από τα λατομεία της Πέτρας.
Ασβεστοκάμινοι υπάρχουν στην χώρα μας από
την αρχαιότητα. Αυτό το εξαιρετικό μνημείο
της πόλης μας ανήκει στη βιομηχανική περίοδο
και ιδρύθηκε το 1958. Είναι τύπου Hoffmann.
Την ονομασία του οφείλει στο γερμανό αρχιτέκτονα και μηχανικό Friedrich Hoffmann (Φρίντριχ Χόφμαν), ο
οποίος ανακάλυψε το δακτυλιοειδή φούρνο μακράς διαρκείας το 1858.
Ο επίλογος του άρθρου αυτού γράφτηκε κατά την αυτοψία που διενέργησε η ομάδα των «Φιλιστόρων»
του σχολείου μας ένα παγωμένο κυριακάτικο πρωινό του Γενάρη. Μερικοί γλάροι έσχιζαν κρώζοντας τον ορίζοντα, μια πεταλούδα τρεμόπαιζε στα κλαδιά ενός γέρικου έλατου που έσπειρε η φύση και ένας σκύλος παρακολουθούσε περίεργος την ομάδα να φωτογραφίζει και να ζωγραφίζει το μνημείο. Στη σκιά της ασβεστοκαμίνου θέριεψε μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μια πόλη ολόκληρη καμωμένη από την πέτρα και
τον κονιορτό των λατομείων της. Τίποτα δε θυμίζει πια το πολύβουο παρελθόν της. Μουχλιασμένες πέτρες
ξεχασμένες στη λήθη του χρόνου έμοιαζαν να παίρνουν ζωή μέσα στις υγρές στοές της σωζόμενης αίθουσας τροφοδοσίας πυρός. Οι σταλαγματιές της βροχής που έπεφταν ρυθμικά στο εσωτερικό της κρατούσαν
λες το ρυθμό σαν αέναη κλεψύδρα στη λησμονιά.

Οι «Φιλίστορες»
Δήμητρα Λουκοπούλου A2
Παύλος Ραμπαούνης Γ4
Μαρία Σταϊκοπούλου, Γ5
Νικολέτα Τσιόκα Γ5
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Ο ρατσισμός

Ο

ρατσισμός έχοντας διανύσει ένα μακρόχρονο ταξίδι, έχει μάθει να βλάπτει το άτομο με κάθε
τρόπο. ‘Έχει μάθει να «αδειάζει» τους ανθρώπους από συναισθήματα, αναγκάζοντάς τους έτσι να
αφήσουν το κύριο χαρακτηριστικό τους, την ανθρωπιά. Έχει αποκτήσει όμως και την ικανότητα να συσκοτίζει το νου του ανθρώπου καθιστώντας τον ανίκανο για κριτική σκέψη, αφού από εκεί και πέρα αποτελεί ένα δογματικό άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που είναι
απάνθρωπος, με μονόπλευρες απόψεις που δεν δέχεται να τις διαφοροποιήσει.
Εξίσου τραγικές είναι και οι συνέπειες του ρατσισμού στον επίπεδο των κοινωνικών ομάδων. Η ειρηνική συμβίωση μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Στο ένα
μέτωπο παρατάσσονται οι ανώτερες κοινωνικές ομάδες οι οποίες επηρεασμένες από την ξενοφοβία έχουν
στραφεί αμετάκλητες εναντίον των κατώτερων κοινωνικών ομάδων. Αυτές, ως τα κυριότερα θύματα του ρα-

τσισμού, περιθωριοποιούνται, υποβιβάζονται και πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Οι ανώτερες κοινωνικές
ομάδες ως έμπειροι κυνηγοί τρομοκρατούν τους αποδιοπομπαίους τράγους της κάθε κοινωνίας.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος όμως εντοπίζεται σε εθνικό
επίπεδο, και δεν είναι άλλος από κάποια δημαγωγική
ηγεσία, η οποία υποστηρίζει ρατσιστικές συμπεριφορές. Τέτοιου είδους ηγεσίες αποτελούν, στην αρχική
τους μορφή, παρακράτος, το οποίο έχει ως κύριο μέλημα την υπονόμευση της δημοκρατίας. Δυστυχώς πιο
μετά, αυτό τα παρακράτος μετατρέπεται σε μια λερναία ύδρα. Όσα τα κεφάλια της, τόσα και τα πλήγματα
που μπορεί να προκαλέσει, όπως ο πόλεμος, η εκμετάλλευση, η υποδούλωση, η καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η διατάραξη της ειρηνικής συνύπαρξης είναι μόνο λίγα απ’ αυτά (τα πλήγματα).
Ηλίας Ηλιόπουλος, Γ2

Ένα θύμα ρατσισμού αφηγείται

Μ

ια έφηβη μετανάστρια, θύμα
ρατσισμού αφηγείται τη βιωματική της εμπειρία στέλνοντας το δικό της μήνυμα.
Γεια σας. Είμαι η Άντζελα Μπέλμπα.
Ζω στην Ελλάδα από την ηλικία των
δύο χρονών. Είμαι Αλβανικής καταγωγής και στη θρησκεία μουσουλμάνα. Αυτό στάθηκε αφορμή να γνωρίσω και εγώ το σκληρό πρόσωπο του
ρατσισμού. Πάντα οι άνθρωποι δεν
καταλάβαιναν το διαφορετικό. Ίσως
είναι στη φύση μας. Συνήθως, όταν
βλέπουμε κάτι διαφορετικό θέλουμε όλοι να το σχολιάσουμε. Ήμουν
λοιπόν μόλις πέντε ετών όταν για
πρώτη φορά με κορόιδεψαν. Βρισκόμουν στην αυλή του σχολείου, μόνη αφού κανείς δεν ήθελε να
κάνουμε παρέα και ένα αγοράκι με
είπε «Αλβανίδα». Σαν παιδί έτρεξα
στη μαμά μου και άρχισα να κλαίω.

Έκανα καιρό να βγω από το σπίτι.
Αυτά συνέβησαν παλιά. Τώρα, δεν
έρχομαι αντιμέτωπη με τον άμεσο
ρατσισμό, αλλά με τον έμμεσο, ή με
το ρατσισμό που εκπορεύεται από
διάφορα κόμματα και τους υποστηρικτές τους. Δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα, αλλά είχαμε φτάσει σε
σημείο, οικογενειακώς, να μην βγαίνουμε από το σπίτι. Παντού πηγαίναμε με το αμάξι. Τώρα ‘έχω τους
φίλους μου που με υποστηρίζουν
και γι αυτό δε φοβάμαι όσο φοβόμουνα. Στο σχολείο ευτυχώς δεν κάνουν διακρίσεις αν κι έχω ακούσει
αρκετές φορές μαμάδες να λένε σε
παιδιά «Δες, η Αλβανίδα πέρασε».
Πραγματικά απορώ! Όλοι οι άνθρωποι από τη φύση τους γεννιούνται
ίσοι, δεν το καταλαβαίνω όλο αυτό.
Δηλαδή είμαι Αλβανίδα και είμαι πιο
χαζή; Δεν πάει έτσι. Πιστεύω, κύριοι ρατσιστές, πως ο χαζός είναι

αυτός που δεν δέχεται το διαφορετικό κι όχι αυτός που είναι διαφορετικός. Άλλωστε οι παππούδες σας πρόσφυγες, οι γονείς σας
μετανάστες και εσείς ρατσιστές; Η
Ελλάδα από τα αρχαία ακόμα χρόνια ήταν φιλόξενη χώρα και τώρα;
Τώρα θέλει να φύγουμε. Μα εμείς
φύγαμε για ένα καλύτερο αύριο και
το αποκτήσαμε και με το παραπάνω. Δεν ήρθαμε ούτε να «κλέψουμε» ούτε να «σκοτώσουμε». Φυσικά
και υπάρχουν και οι λεγόμενοι «κακοί» αλλά δεν είμαστε όλοι. Αυτά
ήθελα να πω. Θυμηθείτε: μην κρίνετε, για να μην κριθείτε.
Η Άντζελα Μπέλμπα είναι φίλη μας και
ζει στη Θεσσαλονίκη.Μας έστειλε σε
γράμμα την εμπειρία της προκειμένου να
τη δημοσιεύσουμε στο σχολικό περιοδικό μας.

Ζέτα Γκεζεπή Γ2
Βίκυ Κακουριώτη Γ2
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Ό

λοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η διατροφή
για την υγεία μας, γι’ αυτό
και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ό, τι
έχει σχέση μ’ αυτήν. Τα διατροφικά σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει
κατά καιρούς, όπως το πρόσφατο
με το κρέας αλόγου που το φάγαμε ως μοσχαρίσιο, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Όμως
πέρα από την αμφισβητούμενη
ποιότητα και αγνότητα των πρώτων υλών, μας απασχολούν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια οι μεγάλες αλλαγές στις διατροφικές μας
συνήθειες και στη διατροφική συμπεριφορά μας. Έχουμε την εντύπωση πως στην εποχή μας έχει
χαθεί το μέτρο, κι αυτό ισχύει και
για τη διατροφή μας. Ας παρατηρήσουμε τι γίνεται γύρω μας:
-Πολλοί τρέφονται ανθυγι-

εινά, με το λεγόμενο “γρήγορο”
φαγητό. Νόστιμες λιχουδιές, αλλά
και τόσο βλαβερές για την υγεία
μας. Ο γρήγορος τρόπος ζωής μάς
έχει κάνει βιαστικούς, ακόμα και
στο φαγητό. Εξάλλου μας έχει γεμίσει άγχος. Λένε πως το λίπος
λειτουργεί ως «παυσίπονο» της
ψυχής. Ίσως έτσι εξηγείται η προτίμηση μας σε τροφές γεμάτες λιπαρά.
- Κάποιοι τρώνε υπερβολικά.
Το πολύ φαγητό τους προσφέρει
ικανοποίηση και καλύπτει τα κενά
της ψυχής τους. «Ό, τι δεν μπορείς να ζήσεις το τρως»… παραβλέποντας τις ολέθριες συνέπειες
για την υγεία σου!
- Κάποιοι άλλοι, αντίθετα υποφέρουν από νευρική ανορεξία και
θεωρούν την τροφή εχθρό. Τρώνε ελάχιστα και, παρ’ όλο που το

σώμα τους καταρρέει, δείχνουν
να μην αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης τους.
- Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν
στις χώρες της Ευρώπης και της
Βόρειας Αμερικής, στην Αφρική
και την Ασία ένα μεγάλο ποσοστό
του πληθυσμού υποσιτίζεται. Το
γεγονός αυτό δεν είναι τωρινό.
Δεκαετίες πριν στη χώρα μας πετούσαμε τα ροδάκινα στις χωματερές, την ώρα που στην Αφρική
πολλά παιδάκια λιμοκτονούσαν.
Άγνωσται (ή γνωσταί;) αι βουλαί
των ισχυρών της γης.
Είναι αλήθεια πως το θέμα είναι τόσο σύνθετο που στάθηκε
αδύνατο να καλύψουμε όλες τις
πλευρές του. Διερευνήσαμε λοιπόν κάποιες απ’ αυτές. Μελλοντικά θα επανέλθουμε με περισσότερα άρθρα…

Η Σύγχρονη Επιδημία της Παχυσαρκίας

Π

αχυσαρκία είναι η παθολογικά αυξημένη εναπόθεση λίπους στο ανθρώπινο σώμα, που συνεπάγεται βέβαια και αύξηση του σωματικού
βάρους. Θεωρείται πάθηση αφού μειώνει την ποιότητα αλλά και τη διάρκεια της ζωής. Μια πάθηση
με μεγάλη νοσηρότητα, που ευθύνεται με τη σειρά
της για πολλές ασθένειες όπως υπέρταση, εγκεφαλικά επεισόδια, οστεοαρθρίτιδα, καρκίνο, αλλά και κατάθλιψη. Επίσης πολλοί παχύσαρκοι χάνουν τη ζωή
τους από το ύπουλο σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο.

καθορισμένη προδιάθεση για αυτήν. Σε μια οικογένεια μπορεί να είναι παχύσαρκα πολλά από τα μέλη
της κι αυτό συνδέεται με κληρονομικούς παράγοντες αλλά και με τις ενδεχομένως ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες της οικογένειας.

Οπωσδήποτε η παχυσαρκία ενθαρρύνεται από
το γενικότερο περιβάλλον. Στις ανεπτυγμένες δυτικές κοινωνίες όλοι έχουμε εύκολη πρόσβαση σε
μια πληθώρα τροφών πλούσιων σε θερμίδες, αλλά
χαμηλής διατροφικής αξίας. Όπου κι αν κοιτάξουΗ παχυσαρκία οφείλεται σε πολλούς παράγο- με γύρω μας υπάρχουν περίπτερα και σούπερ μάρντες, που μπορεί να λειτουργούν συνδυαστικά, γι’ κετ που προσφέρουν τυποποιημένα τρόφιμα γεαυτό άλλωστε είναι δύσκολη η αντιμετώπισή της. Οι μάτα συντηρητικά, ή εστιατόρια «γρήγορου» φαγηγιατροί θεωρούν πως κατ’ αρχάς υπάρχει γενετικά τού, το οποίο είναι τόσο ευχάριστο στη γεύση, αλλά

20

ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

και τόσο ανθυγιεινό με όλα εκείνα τα κακής ποιότητας λιπαρά που περιέχει. Δυστυχώς αυτά τα φαγητά αποτελούν την εύκολη λύση για τους αγχωμένους
κατοίκους των πόλεων, που βιάζονται να «κόψουν»
την πείνα τους μ’ ένα «γρήγορο» γεύμα, για να επιστρέψουν και πάλι στις εργασίες τους.
Κι ενώ αυξήθηκε η πρόσληψη ενέργειας μέσω της
τροφής, απ’ την άλλη μειώθηκε η κατανάλωση ενέργειας, αφού άλλαξαν οι συνθήκες εργασίες. Στις μεγάλες πόλεις λίγοι πια εργάζονται χειρωνακτικά, η
εργασία των περισσότερων είναι καθιστική. Επιπλέον τα αυτοκίνητα, οι ανελκυστήρες, ο υπολογιστής και η τηλεόραση, μας καθήλωσαν σ’ ένα κάθισμα και μας επέτρεψαν να κινούμαστε ελάχιστα.
Αν και οι περισσότεροι παχύσαρκοι κυριεύονται
από αίσθημα προσωπικής ευθύνης για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, οι επιστήμονες θεωρούν
πως πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο. Η αυξανόμενη φτώχεια και η
επακόλουθη πείνα, ακόμη και σε ανεπτυγμένες χώρες, οδηγεί όλο και περισσότερους ανθρώπους να
προσπαθούν να χορτάσουν με φτηνά επεξεργασμένα τρόφιμα. Έτσι εξηγείται η αύξηση των κρουσμάτων παχυσαρκίας στις χαμηλές εισοδηματικά τάξεις.

λειτουργεί ως υποκατάστατο και γίνεται πλέον εξάρτηση.
Το άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα, λένε
οι επιστήμονες, διαταράσσουν την ισορροπία δύο
νευροδιαβιβαστών που ρυθμίζουν τη διάθεσή μας:
της ντοπαμίνης και σεροτονίνης. Η ντοπαμίνη εκκρίνεται όταν νιώθουμε απειλή και μας κινητοποιεί να πράξουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να εξασφαλίσουμε την επιβίωσή μας, επομένως και να φάμε.
Όταν αισθανόμαστε ασφαλείς, πλήρεις, ικανοποιημένοι, τότε εκκρίνεται η σεροτονίνη που περιορίζει τη δράση της ντοπαμίνης και μας ηρεμεί. Μελέτες έχουν δείξει πως άτομα με έντονο άγχος, εθισμένα σε κακές έξεις, έχουν χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης.
Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε ή να προλάβουμε το πρόβλημα; Σε γενικές
γραμμές όλοι γνωρίζουμε τα βασικά
•

Να τρώμε καθημερινά πρωινό

•

Να τρώμε σε τακτά χρονικά διαστήματα

•

Να αποφεύγουμε τα έτοιμα, τυποποιημένα
τρόφιμα

•
Θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά σε μια
άλλη, ύπουλη γενεσιουργό αιτία του προβλήματος:
το άγχος. Ο φόβος κι οι αρνητικές σκέψεις που προκύπτουν απ’ αυτό εκλαμβάνονται από τον εγκέφαλο
ως κατάσταση κινδύνου και έκτακτης ανάγκης. Και τι •
κάνει ο εγκέφαλος σε μια τέτοια κατάσταση; Απαιτεί περισσότερη ενέργεια (δηλ. τροφή) για να αντι•
μετωπίσει το πρόβλημα.

Να ακολουθούμε τους κανόνες της μεσογειακής διατροφής: Πολλά λαχανικά, φρούτα ,
όσπρια, ψάρια, ελαιόλαδο και καλής ποιότητας
υδατάνθρακες. Λιγότερο κόκκινο κρέας.

Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες στρέφονται όλο
και περισσότερο προς τους ψυχολογικούς παράγοντες της παχυσαρκίας. Πολλοί ειδικοί λένε πως το
πάχος είναι περισσότερο ψυχολογική υπόθεση και
λειτουργεί όπως ο εθισμός: τρώμε παραπάνω όχι
για να τραφούμε, επειδή πεινάμε, αλλά για να καλύψουμε ανικανοποίητες ανάγκες μας. Μια απώλεια,
μια εγκατάλειψη, η έλλειψη αυτοεκτίμησης ή η έλλειψη αγάπης, όλα καλύπτονται από το φαγητό, που

Να ασκούμαστε σε καθημερινή βάση

•

Να αποφεύγουμε τη ζάχαρη
και τα ζωικά λιπαρά
Να πίνουμε πολύ νερό

Εκτός από το σώμα μας όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε να φροντίζουμε και την ψυχή μας, η οποία
«τρέφεται» από τις υγιείς σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους συνανθρώπους μας. Ας μην ξεχνάμε
πως δεν υπάρχει πιο αποτελεσματικό αντίδοτο ενάντια στο άγχος και τις απογοητεύσεις μας από μια
φιλική κουβέντα, από τη ζεστή καθημερινή επαφή
με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
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Νευρική Ανορεξία - η αυτοκαταστροφική νόσος

Σ

ε άρθρα με θέμα τη νευρική ανορεξία σίγουρα θα
έχετε συναντήσει τον ιατρικό ορισμό της, τις αιτίες ή ακόμα και τους τρόπους αντιμετώπισης της
νόσου. Σκεφτήκαμε λοιπόν να μην προχωρήσουμε κι
εμείς στην ανάλυση την παραπάνω, αλλά να φωτίσουμε μια άλλη πλευρά του θέματος. Θα προσπαθήσουμε
να εμβαθύνουμε στον τρόπο σκέψης των πασχόντων
ατόμων, μέσα από την προσωπική εμπειρία μιας εφήβου, της Ρεβέκκας.
Η Ρεβέκκα περιγράφει την κατάσταση της ως ένα
είδος εμμονής στην απώλεια κιλών. Έπρεπε να χάσει
τα ‘’περιττά’’ κιλά της και εχθρός της, που την εμπόδιζε να πετύχει το στόχο της, ήταν το φαγητό. Κάθε
φορά που έτρωγε σιχαινόταν τον εαυτό της, που στάθηκε τόσο αδύναμος και υπέκυψε στον πειρασμό για
άλλη μια φορά. Θα ένιωθε ικανοποίηση και θα κέρδιζε
την αυτοεκτίμηση της μόνο αν κατάφερνε να απαλλαγεί απ’ αυτό το ‘’κουσούρι’’.
Όσο προχωρούσε η νόσος, τόσο κυριαρχούσε στο
μυαλό της αυτή η έμμονη ιδέα. Όλη της η ζωή μετατράπηκε σε μια μάχη ενάντια στο φαγητό. Τίποτε άλλο
δεν είχε σημασία. Φίλοι, διασκεδάσεις παραμερίστηκαν, γιατί την εμπόδιζαν να πετύχει το στόχο της. Όταν
μάλιστα οι φίλοι άρχισαν να της μιλούν για την κατάσταση της και να τη συμβουλεύουν, μπήκαν στη λίστα
των εχθρών: δεν την αγαπούσαν, ήθελαν να ξαναπαχύνει.
Παράλληλα διάβαζε συνέχεια για να περάσει στο
Πανεπιστήμιο. Είχε βρει τώρα καινούρια πρόφαση για
να μην τρώει: «Νόμιζα πως το άδειο στομάχι δεν με
βαραίνει και με βοηθά να αντέχω το διάβασμα. Είχα
μάλιστα τη στρεβλή εντύπωση πως, όσο δεν τρώω,
τόσο αφομοιώνω. Είχα στα χέρια μου το μυαλό μου να
το γεμίζω και το κορμί μου να το αδειάζω» εξομολογείται στο κείμενο της η Ρεβέκκα.
Ο καιρός περνούσε κι εκείνη μελετούσε αγόγγυστα
και αδυνάτιζε διαρκώς. Αυτά τα δύο είχαν πια συνδυαστεί παράξενα στο μυαλό της και της έδιναν μια αλλόκοτη αίσθηση παντοδυναμίας. Ένιωθε πως όλα τα μπορεί, αφού κατάφερε να ελέγχει απόλυτα το σώμα της
αλλά και το μυαλό της που το γέμιζε με γνώσεις.
Όμως γρήγορα άρχισαν τα σωματικά συμπτώματα.
Ας αφήσουμε την ίδια τη Ρεβέκκα να μας μιλήσει γι΄
αυτά. «Φαίνεται όμως ότι οι Super Heroes έχουν ζα-

λάδες. Ατονίες, τάση για εμετό, αστάθεια, μαύρους κύκλους, κρύα χέρια, και όχι περίοδο. Και όλο κλαίνε χωρίς να ξέρουν γιατί. Αυτά ήταν τα πρώτα δείγματα ότι
κάτι δεν πήγαινε καλά. Αρνήθηκα να αναλάβω τον εαυτό μου και να πω:’’ Δεν θέλω να νιώθω έτσι, πρέπει
κάτι να κάνω να γίνω καλά. Ας πιω λίγο γάλα.’’ Έπινα καφέ αντί αυτού. Κλεισμένη στο δωμάτιο, διάβαζα. Μια μέρα χτύπησε η πόρτα. Ήταν η μητέρα μου με
ένα μπολ δημητριακά με γάλα. Θυμάμαι που έπεσε στα
γόνατά της και με παρακαλούσε να φάω μια κουταλιά.
Την πέταξα έξω από το δωμάτιο ουρλιάζοντας. Έκλαιγε πίσω από την πόρτα μου και μου φώναζε: ‘’Ρεβέκκα
έχεις νευρική ανορεξία. Πήγα σε γιατρό και μίλησα. Σε
παρακαλώ! Σε ικετεύω! Έλα να το νικήσουμε τώρα! Άσε
με να μπω όσο είναι νωρίς!’’. Θυμάμαι ότι την έβριζα
με τις χειρότερες λέξεις και κυρίως ότι την αποκαλούσα ‘’εχθρό’’ μου. Της φώναζα ότι δεν έχω τίποτα, ότι
είναι τρελή, ότι με μισεί και ότι με ζηλεύει και ότι δεν
θέλει να περάσω στο πανεπιστήμιο. Γιατί μου ζητάει να φάω! Γιατί άλλες φορές μου έλεγε να βγω να δω
φίλους. Ότι προσπαθεί να με παρασύρει. Να μου κάνει
κακό. Θυμάμαι ότι έτρεμα από νεύρα, από μια ανεξήγητη ντροπή κι από φόβο μήπως με σταματήσουν από
αυτό που έκανα. Ότι πάει πια, ότι θα με παχύνουν.»
Η σκέψη της Ρεβέκκας είχε γίνει πια τελείως νοσηρή. Η εξάντληση την οδήγησε αρκετές φορές στο νοσοκομείο: «Ύστερα από λίγες μέρες νοσηλεύτηκα. Η επείγουσα ιατρική είχε επιτελέσει το έργο της και στην Ελλάδα τα δημόσια νοσοκομεία δεν μπορούσαν να φιλοξενήσουν εύκολα περιστατικά όπως το δικό μου, τουλάχιστον τότε. Μόλις βγήκα είπα:’’ Μαμά πάω για καφέ.
Τα λέμε μετά!’’. Είπα ψέματα. Το πρώτο πράγμα που
έκανα τη μέρα που βγήκα από το νοσοκομείο ήταν
να πάω να πάρω διουρητικά και αδυνατιστικά χάπια».
Η Ρεβέκκα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα της. Πέθανε από πείνα στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, εξαντλημένη από την απόλυτη νηστεία που είχε
επιβάλει η ίδια στον εαυτό της. Έμεινε όμως το κείμενο της, αδιάψευστος μάρτυρας της τόσο θλιβερής ιστορίας της.
Πηγή:www.lifo.gr
Αργυρώ Μπλιώνα Γ’4
Αγγελική Σκούφη Γ’4
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Μενέλαος Λουντέμης: ο λογοτέχνης, ο αγωνιστής

Ο

Μενέλαος Λουντέμης
γεννήθηκε το 1912
στο χωριό Αγία Παρασκευή της Μικρασιατικής
πόλης Γιάλοβας.
Το πραγματικό του όνομα ήταν Δημήτρης Βαλασιάδης. Το καλλιτεχνικό
του ψευδώνυμο το εμπνεύστηκε από τον ποταμό Λουδία της μετέπειτα πατρίδας του (Εξαπλάτανος Πέλλας). Ήταν το μοναδικό αγόρι από τα πέντε παιδιά του
Γρηγόρη Μπαλάσογλου και της Δόμνας Τσουφλίδη. Η
οικογένειά του ήταν εύπορη αλλά χρεοκόπησε μετά
από την εγκατάστασή της στο ελληνικό κράτος.
Πολύ μικρός γνώρισε το δράμα της προσφυγιάς.
Ξεριζωμένος από τη μικρασιατική πατρίδα εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του πρώτα στην Αίγινα,
μετά στην Έδεσσα και τελικά στο χωριό Εξαπλάτανος
της Πέλλας, στο οποίο έζησε από το 1923 μέχρι το
1932 που έφυγε για την Κοζάνη. Από το 1925 φοίτησε στο εξατάξιο γυμνάσιο της Έδεσσας μέχρι το Γενάρη του 1929, που μαθητής της Δ΄ τάξης του - εξατάξιου τότε - Γυμνασίου «απεσύρθη» για πολιτικούς λόγους και απεβλήθη απ’ όλα τα Γυμνάσια της χώρας.
Μικρός μαθητής, εργαζόταν τα καλοκαίρια στα χωριά
της Άνω Αλμωπίας κάνοντας το δάσκαλο. Αργότερα για
να επιβιώσει έκανε διάφορες άλλες δουλειές (λαντζιέρης, λούστρος, ψάλτης, εργάτης στα έργα του Γαλλικού ποταμού).
Μέσα από μια οδύσσεια συνεχών μετακινήσεων,
φτάνει τελικά στην Αθήνα και συνδέεται στενά με
τους Κώστα Βάρναλη, Άγγελο Σικελιανό και Μιλτιάδη
Μαλακάση. Ο τελευταίος θα τον βοηθήσει να διοριστεί βιβλιοθηκάριος της «Αθηναϊκής Λέσχης» το 1938
και να ανασάνει κάπως οικονομικά. Την ίδια εποχή, η
φιλία του με τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Νικόλαο
Βέη, θα τον βοηθήσει να παρακολουθήσει ως ακροατής μαθήματα στη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών.
Θα ακολουθήσουν αρκετές συγγραφικές επιτυχίες και

θα γίνει μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, με
πρόεδρο τότε τον Νίκο Καζαντζάκη.
Πρωτοεμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα σε πολύ
νεαρή ηλικία, δημοσιεύοντας ποιήματα στην «Αγροτική Ιδέα» της Έδεσσας το 1927 και το 1928, τις οποίες υπέγραφε με το πραγματικό του όνομα (Τάκης Βαλασιάδης). Γύρω στο 1930 δημοσιεύει ποιήματα και
διηγήματα του στο περιοδικό «Νέα Εστία». Η πρώτη
φορά που χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο του ήταν το
1934 στο διήγημα «Μια νύχτα με πολλά φώτα κάτω
από μια πόλη με πολλά αστέρια». Το 1938 εξέδωσε
τη συλλογή διηγημάτων «Τα πλοία δεν άραξαν», για
την οποία τιμήθηκε με το Μέγα Κρατικό Βραβείο Πεζογραφίας. Το 1951 τιμήθηκε με τη χρυσή δάφνη πανευρώπης στο Παρίσι. Προς τιμήν του, στο Βουκουρέστι δόθηκε το όνομα του σε δημόσιο κτίριο (Λουντέμειο Μέγαρο). Σύμφωνα με το Βασίλη Βασιλικό, «θεωρείται ο πιο πολυδιαβασμένος Έλληνας έπειτα από το
Νίκο Καζαντζάκη». Το σύνολο του έργου του καλύπτει
όλα σχεδόν τα είδη του γραπτού λόγου (πεζογραφία,
ποίηση, δοκίμιο, θέατρο, παιδική λογοτεχνία, μετάφραση κ.α.).
Στην κατοχή πήρε ενεργό μέρος στην Εθνική Αντίσταση στο πλευρό του ΕΑΜ και διετέλεσε γραμματέας της οργάνωσης διανοουμένων. Κατά τον εμφύλιο
συλλαμβάνεται για τα αριστερά του φρονήματα, δικάζεται για εσχάτη προδοσία και κατάδικάζεται σε θάνατο - ποινή που δεν εκτελέστηκε ποτέ. Αντ’ αυτού,
εξορίζεται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Μακρόνησο και στον Άη Στράτη, μαζί με το Θεοδωράκη και
τον Ρίτσο. Το 1958 δικάζεται εκ νέου για το βιβλίο
του «Βουρκωμένες μέρες» και απαγορεύεται η κυκλοφορία των βιβλίων του.
Από το 1958 ως τη μεταπολίτευση του 1974 έζησε αυτοεξόριστος στη Ρουμανία, ενώ κατά τη διάρκεια
της δικτατορίας του Παπαδόπουλου του είχε αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια. Στη Ρουμανία συνεχίζει το
συγγραφικό του έργο, ως και λίγο μετά τη μεταπολίτευση. Την περίοδο της αυτοεξορίας ο Λουντέμης
πραγματοποίησε αρκετά ταξίδια, φτάνοντας μέχρι την
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Κίνα και το Βιετνάμ. Το οδοιπορικό του αυτό το αποτύπωσε το 1966 στο βιβλίο του «Μπατ-Τάι». Το 1976
επανακτά την ελληνική του ιθαγένεια και επιστρέφει
στην Ελλάδα.
Πέθανε στην Αθήνα, έναν χρόνο μετά, ενώ οδηγούσε, από καρδιακή προσβολή.

Χειρόγραφο του Μενέλαου Λουντέμη
Ο Μενέλαος Λουντέμης ανήκει στους έλληνες λογοτέχνες του μεσοπολέμου που στράφηκαν προς τον
κοινωνικό ρεαλισμό. O ίδιος υποστήριζε πως δε τον
ενδιαφέρει η Τέχνη αλλά η καταγραφή της πραγματικότητας και η κατάδειξη της κοινωνικής ανισότητας.
Στο σύνολο του έργου του δεσπόζει η τάση του να
στρέφεται εξ’ ολοκλήρου γύρω από ένα κεντρικό πρόσωπο-αφηγητή (που συνήθως παραπέμπει στον ίδιο
το συγγραφέα), που ανήκει στους περιθωριακούς τύπους των κατάπιεσμένων κοινωνικά στρωμάτων. Εμείς
παρακολουθούμε τα γεγονότα μέσα από την προσωπική ματιά του και νιώθουμε τα συναισθήματα του. Το
έργο του χαρακτηρίζεται από τη βιωματική γραφή. Η
μοναξιά του ανεκπλήρωτου έρωτα, η δυστυχία του κόσμου και η αδικία είναι κάποια από τα θέματα των έρ-
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γων του. Σε έργα του όπως το «Συννεφιάζει» και το
«Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα» αξιοσημείωτη είναι η
ψυχογραφική τεχνική του που δημιουργεί ολοκληρωμένους, ζωντανούς χαρακτήρες, οι οποίοι συναπαρτίζουν μια ολόκληρη μικρή κοινωνία.
Υποβλητικοί οι τίτλοι των έργων του ασκούν ξεχωριστή γοητεία: «Οι κερασιές θα ανθίσουν και φέτος»,
«Το ρολόι του κόσμου χτυπά μεσάνυχτα», «Τότε που
κυνηγούσα τους ανέμους»...
Το 1956 κι αφού ήδη έχει περάσει 8 χρόνια
στην εξορία, μεταφέρεται στην Αθήνα για να δικαστεί, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, για
το βιβλίο του «Βουρκωμένες μέρες» και συγκεκριμένα για το διήγημα «Οι λύκοι ανεβαίνουν στον ουρανό».
Αφού διαβάστηκε το κατηγορητήριο ερωτώμενος
από τον πρόεδρο περί της ενοχής του απαντά:
«Ναι, είμαι ένοχος. Όχι όμως γι’ αυτά που έγραψα, αλλά γι’ αυτά που δεν έγραψα και ακριβώς γιατί δεν τα έγραψα. Κατηγορούμαι ότι έγραψα για τους
απλούς ανθρώπους, για τους ανθρώπους του μόχθου, για τους φτωχούς. Μα για ποιους έπρεπε να
γράψω;
Εγώ αυτούς γνώρισα, αυτούς αγάπησα, μαζί τους
μοιράστηκα και τις χαρές και τις πίκρες μου. Δίπλα
τους γεύτηκα κι εγώ την πίκρα της εκμετάλλευσης
και της κοινωνικής αδικίας και ήταν οι μόνοι που μου
συμπαραστάθηκαν. Γι’ αυτό και αισθάνομαι φταίχτης
που δεν έγραψα όσα έπρεπε να γράψω γι’ αυτούς».
Στη συνέχεια καταθέτουν μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης. Ανάμεσά τους ο Κώστας Βάρναλης την κατάθεση του οποίου αξίζει να διαβάσει κανείς. Τέλος ο Λουντέμης καλείται να απολογηθεί και κάνει μια αναδρομή στη ζωή του και περιγράφει μαζί με το δράμα το δικό του το δράμα ενός ολόκληρου λαού. Όταν φτάνει να περιγράψει το δράμα του παιδιού του όταν ο ίδιος βρισκόταν στη Μακρόνησο ο πρόεδρος παρατηρεί: - «Απορώ … πώς δεν υπογράψατε μια δήλωση για να σώσετε από τη δοκιμασία εσάς και το παιδί σας…».
Και ο Λουντέμης απαντά:
«Χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για να γίνουν
τα τέσσερα πόδια δύο. Δεν θα τα κάμω πάλι τέσσερα εγώ!»
Δελλατόλας Θάνος, Α1
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η “μαύρη καλλονή”

Τα 39 στοιχεία

“μαύρη καλλονή”, είναι ένα πανέμορφο άλογο,
καλόκαρδο και ευγενικό, που αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο, όλη του τη ζωή... Τις ευτυχισμένες στιγμές που έζησε δίπλα σε καλούς ανθρώπους,
που το φρόντιζαν και το αγαπούσαν ,αλλά και τα βάσανα που τράβηξε από άσπλαχνους ανθρώπους που μόνο
μίσος ένιωθαν για τα ζώα.
Το συγκεκριμένο βιβλίο, μου άρεσε πολύ γιατί έχει
γρήγορη και ευχάριστη πλοκή και αποτελεί ύμνο στη
φιλία, στην αφοσίωση και στην αγάπη.
Μέσα από τη συγκινητική ιστορία του αλόγου, έγινα
περισσότερο ευαίσθητος απέναντι στους συνανθρώπους μου, τη φύση και τα ζώα!!!
Κάθε νέος άνθρωπος, διαβάζοντας αυτό το λογοτεχνικό βιβλίο, θα νιώσει την καρδιά του να πλημμυρίζει
από μηνύματα ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας!!!

ρόπερσι το καλοκαίρι έπεσε στα χέρια μου
ένα βιβλίο με τίτλο «ο λαβύρινθος των σκελετών» από τη σειρά βιβλίων «τα 39 στοιχεία». Στην αρχή μου φάνηκε μακάβριο στη συνέχεια όμως, αφού το διάβασα, με συνεπήρε η υπόθεση του.
Το βιβλίο αυτό μιλάει για δύο αδέρφια τα οποία είχαν μείνει ορφανά και ανέλαβε τη φροντίδα τους
η θεία τους. Κάποια στιγμή η στοργική και μυστηριώδης γιαγιά τους πεθαίνει και τους κληροδοτεί
ένα μεγάλο μυστικό που έχει σχέση με ένα κυνήγι θησαυρού.
Όσο το διάβαζα καταλάβαινα όλο και περισσότερο
το δίδαγμα που το βιβλίο προσπαθούσε να μας περάσει: Το χρήμα και η απληστία καταστρέφουν τον
άνθρωπο, ενώ αυτό που μετράει τελικά στη ζωή είναι οι αρετές και οι ηθικές αξίες.
Ήταν τόσο απολαυστική η ανάγνωση αυτού του βιβλίου, ώστε αποφάσισα να διαβάσω και τα υπόλοιπα βιβλία της σειράς.
Θοδωρής Κοτσόκολος Α2

Η

Βαγγέλης Λιούπρας Α2

Π

Βιβλιοθήκη
Η έκθεση βιβλίου έχει γίνει πια ‘’θεσμός’’ για το σχολείο μας, γιατί πιστεύουμε ότι το βιβλίο θα σώσει τον κόσμο. ‘’Γιατί αυτό το γκόλφι της ανθρωπιάς έχει την δύναμη να ξορκίζει τα δαιμόνια, να
εξυγιαίνει την ατμόσφαιρα, να οπλίζει την λυτρωτική φαντασία να ξυπνάει την αυτογνωσία, ν’ ανάβει το μάτι, να στυλώνει το φρόνημα, να ψυχώνει το χέρι’’. Άγγελος Τερζάκης.
Έτσι και φέτος από τις 17, 19 και 20 Δεκεμβρίου ο χώρος της βιβλιοθήκης μας φιλοξένησε πολλά βιβλία ποιητικά αλλά και συγχρόνως ελληνικής πεζογραφίας.
Τα έσοδα από την έκθεση αξιοποιήθηκαν όπως πάντα από τις υπεύθυνες καθηγήτριες της βιβλιοθήκης μας κ.κ Μιχαλακέα Μαρία, Φλώρου Αρετή, Παππά Ασημίνα και Χατζηφιλίππου
Ανδριανή για την αγορά καινούργιων βιβλίων.
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Η ζωή πίσω από τα σίδερα

Τ

ην Πέμπτη 20/12/2012 μία αντιπροσωπεία
απ’το σχολείο μας στην οποία ήμουν κι εγώ, πήγαμε στις φυλακές ανηλίκων στην Αυλώνα, για
να πούμε τα κάλαντα στους φυλακισμένους. Σ’ αυτές τις φυλακές πηγαίνουν αγόρια από 16 έως 21
χρονών για αδικήματα όπως κλοπές,φόνοι, βιασμούς
, εμπόρια ναρκωτικών και συμμετοχή σε επεισόδια.
Το κτίριο είναι υψίστης ασφαλείας. Η είσοδος είναι
μια πελώρια σιδερένια συρόμενη με μηχανισμό πόρτα ένας διάδρομος που περνά από ανιχνευτές μετάλλων. Υπάρχει μια μεγάλη πολυκατοικία που περιλαμβάνει τα περισσότερα κελιά και τα υπόλοιπα κελιά ,
κυρίως απομόνωσης ,είναι διάσπαρτα μέσα στο κτίριο. Οι φυλακές περιστοιχίζονται από ψηλούς τοίχους με αγκαθωτά σύρματα, πάνω τους. Ομολογώ
πως περίμενα να δω παιδιά χωρίς καθόλου ήθος και
αξίες. Γι’αυτό με παραξένεψε ευχάριστα το γεγονός
ότι υπήρχε σχολείο στις φυλακές.
Λίγες μέρες πριν από την επίσκεψη ένας απ’ τους
καθηγητές –συνοδούς μάς είπε λίγα λόγια για τις φυλακές , επειδή είχε ξαναπάει. Μας είπε ότι στις φυλακές δεν ήταν μόνο εγκληματίες, αλλά πολλοί απ’
τους φυλακισμένους ήταν θύματα της κακιάς στιγμής. Κάποιοι έμπλεξαν σε τσακωμούς με τραγικό τέλος, άλλοι σε εμπόριο ναρκωτικών υπό καλή αμοιβή και υποσχέσεις ότι δεν θα πάθουν τίποτα, ενώ
οι ίδιοι που υπόσχονταν ήταν τα ‘’καρφιά’’. Μάλιστα
ένα 17χρονο παιδί που είχε πέσει θύμα κακών πε-

ριστάσεων είχε βραβευθεί σε πανελλήνιο μαθηματικό διαγωνισμό και φέτος έχει προκριθεί στα ημιτελικά αυτού του διαγωνισμού. Όταν ο καθηγητής μας
τον ρώτησε αν θέλει να του φέρει βιβλία μαθηματικών, εκείνος απάντησε ότι βιβλία έχει, χώρο για διάβασμα χρειάζεται.
Αφού είπαμε τα κάλαντα και είδαμε μια προσευχή στο αμφιθέατρο του σχολείου πήγαμε να δούμε τις τάξεις. Μείναμε έκπληκτοι. Οι τάξεις μοιάζουν
περισσότερο με βιβλιοθήκες απ’ τα πολλά βιβλία
μέσα σ’ αυτές και διαθέτουν διαδραστικού ς πίνακες , ‘όλα από δωρεές. Όταν φύγαμε είχα ήδη πάρει
μια γεύση από το τι σημαίνει να είσαι εκεί και τι είδους άτομα βρίσκονται εκεί. Σκεφτείτε και προβληματιστείτε: Πώς είναι να ζεις για μήνες ή χρόνια σ΄
ένα κελί με άλλα τρία ή τέσσερα άτομα και μόνο δυο
ώρες προαυλισμό τη μέρα; Ένα είναι σίγουρο. Ακόμα
κι ένας μήνας εκεί μέσα αρκεί για να αλλάξει τη ζωή
κάποιου. Εκεί μέσα υπάρχουν κάποια παιδιά σαν κι
εμάς , λίγο μεγαλύτερα βέβαια, με εξαιρετικά ταλέντα και προοπτικές για τη ζωή τους που έπεσαν θύματα της κακιάς ώρας. Άλλοι ίσως, να έχουν μετανιώσει και αποφασίσει να αλλάξουν.
Γι’ αυτό ας μη βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα, ας μη κρίνουμε αβασάνιστα τους συνανθρώπους μας, αφού στην ανθρώπινη φύση τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.
Λεωνίδας Ραμπαούνης
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Πάσχα Ελληνικό

ίναι γνωστή η συνοχή της ελληνικής οικογένειας,
ιδίως όταν πρόκειται να γίνει μια οικογενειακή συγκέντρωση με αφορμή ένα χαρμόσυνο γεγονός ή
μια γιορτή. Έτσι η οικογένεια μου αποφάσισε να περάσει τις περσινές πασχαλινές διακοπές στο χωριό. Στριμωχτήκαμε λοιπόν πέντε άνθρωποι, δύο σκυλιά και σαράντα τρείς σακούλες με ψώνια για να περάσουμε ένα
ξένοιαστο Πάσχα κοντά στη φύση.

πόρτα. Έτσι, κύλησε ο χρόνος και έφτασε το βράδυ της
Ανάστασης. Αφού βοηθήσαμε όλοι να στρωθεί το τραπέζι με όλα τα καλά του Θεού, φύγαμε για την εκκλησία.
Επιστρέφοντας ανακαλύψαμε ότι τα δύο σκυλάκια έκαναν Ανάσταση χωρίς εμάς! Είχαν ανέβει στο τραπέζι και
είχαν φάει σχεδόν όλα τα κόκκινα αυγά. Αδιάψευστος
μάρτυρας τα τσόφλια, που είχαν φροντίσει να σπείρουν
σ’ όλο το σπίτι.

Οι μέρες περνούσαν ευχάριστα, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις ! Η μαμά καθάριζε και μαγείρευε όλη μέρα, εγώ
με την αδερφή μου προσπαθούσαμε να αποφύγουμε ο
ένας τον άλλον, ο παππούς τσακωνόταν με τη μαμά, ο
μπαμπάς κυνηγούσε σκορπιούς και ό,τι άλλο κινούνταν
στο σπίτι και τα δύο σκυλιά δραπέτευαν όποτε άνοιγε η

Το υπόλοιπο βράδυ πέρασε με τραγούδια, γέλια και
την υπέροχη μαγειρίτσα της μαμάς. Όλοι, βέβαια είχαμε αγωνία για τα επίπεδα χοληστερίνης των δύο ‘’κοριτσιών’’ μας, αλλά τις επόμενες ημέρες αποδείχθηκε πως
δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Και του χρόνου!
Θάνος Δελλατόλας Α1
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Δραστηριότητες του σχολείου μας
Ταξίδι στη Ρώμη
Στις 9 Μάρτη 2013 η ομάδα του πολιτιστικού προγράμματος με θέμα «Αθήνα – Ρώμη Συνάντηση δύο πολιτισμών» και
υπεύθυνες τη Διευθύντρια του σχολείου μας, κ. Μπότσαρη Αναστασία και την καθηγήτρια, κ. Δρόσου Αικατερίνη,
πραγματοποίησε πενθήμερη εκδρομή στη Ρώμη. Ας ξεκινήσουμε το ταξίδι…

Πομπηία
Δέος και ανατριχίλα μπρος στα καμένα πτώματα

Φοντάνα ντι Τρέβι:
ένα κέρμα με την ευχή να ξανάρθουμε το ρίξαμε

Βατικανό – Άγιος Πέτρος

Κολοσσαίο:

Η Πιετά καταπληκτικό δημιούργημα του Μιχαήλ
Άγγελου που μας άφησε άφωνους

Εντυπωσιακό και μεγαλοπρεπές
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Η

περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας κατά το
σχολικό έτος 2012-13 συναντιέται κάθε Τετάρτη
στις 2:00μμ. Το θέμα με το οποίο ασχολείται φέτος είναι «Φροντίζω το σχολείο μου, φωτίζω το μέλλον μου» Στα πλαίσια του προγράμματος τα παιδιά φροντίζουν χώρους του σχολείου. Διεξάγεται επίσης διαγωνισμός με θέμα «Καλλωπισμός-καθαριότητα αιθουσών» ,
στον οποίο συμμετέχουν εννέα τμήματα. Ως έπαθλο του
διαγωνισμού έχει ορισθεί ένας περίπατος.
Η ομάδα επισκέφτηκε το Κ.Π.Ε Δραπετσώνας όπου παρακολούθησε πρόγραμμα του κέντρου «Διαχείριση σκουπιδιών», επίσης επισκέφτηκε το Κ.Π.Ε Μεσολογγίου όπου
παρακολούθησε πρόγραμμα σχετικό με τη λιμνοθάλασσα
και τις αλυκές.

Επίσκεψη της ομάδας στο Κ.Π.Ε.
Μεσολογγίου

Μεσολόγγι
Για μια ακόμη χρονιά, η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας είχε έντονη δράση, εντός και εκτός των τειχών. Στα πλαίσια , λοιπόν αυτού του προγράμματος πραγματοποίησε διήμερη εκδρομή στο Μεσολόγγι στις 20-21
Μαρτίου, όπου και φιλοξενηθήκαμε από το Κ.Π.Ε. Μεσολογγίου. Σ΄ αυτό το σπάνιας ομορφιάς τοπίο που δημιουργήθηκε από τον Εύηνο και Αχελώο ποταμό και τα
ρεύματα της θάλασσας και των νοτίων ανέμων, σ΄αυτόν
το φιλόξενο υγρότοπο αλλά και σ΄ αυτήν την ιερή πόλη
είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε και να θαυμάσουμε
τις ονομαστές πελάδες, τις λιμναίες κατοικίες των ψαράδων, τους παραδοσιακούς τρόπους αλιείας, τα λεγόμενα ντιβάρια, τα προιάρια, τις μακριές χωρίς καρίνα βάρκες αλλά και τις ιδιαίτερης σημασίας αλυκές, οι οποίες προμηθεύουν
άριστης ποιότητας, αλάτι όλη την
Ελλάδα. Παρατηρήσαμε και θαυμάσαμε σπάνια πουλιά που ζουν
στη λιμνοθάλασσα, όπως τσικνιάδες, αργυροπελεκάνους, χαλκόκοτες αλλά και τις σπάνιες αβοκέτες.
Τέλος, πρέπει να ευχαριστήσουμε το Κ.Π.Ε. Μεσολογγίου για την
ξανάγηση στον Κήπο των Ηρώων,
Δραστηριότητα στην βιβλιοθήκη του σχολείου όπου οι παλαιότεροι θυμήθηκαν
και οι νεότεροι της παρέας έμαθαν
για την ονομαστή ιστορία του τόπου αλλά και ολόκληρης
της Ελλάδας. Γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε τον αγώΗ περιβαλλοντινα και τη θυσία των ένδοξων Μεσολογγιτών με αποκορύκή ομάδα μάζεψε
φωμα την ηρωική έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων
24500 καπάκια και
στις 10 Απριλίου του 1826. Όλη η περιβαλλοντική ομάδα
τα προσέφερε στο
σύλλογο παραπλητου σχολείου μας ευχαριστεί το σχολείο μας για τις μογικών Γιαννιτσών
ναδικές εμπειρίες που μας προσφέρει.
με σκοπό την αγορά αναπηρικού καροτσιού.

Η περιβαλλοντική ομάδα
Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Χατζηφιλίππου Ανδριανή

Γερμανικά σε κίνηση –Glossomobil-

Σ

τις 28 Φεβρουαρίου 2013 επισκέφτηκαν το σχολείο μας τα Γερμανικά σε κίνηση -Glossomobil-. Ένα βανάκι απεσταλμένο από το Ινστιτούτο του Goethe.Oι συνοδοί ήταν εκπαιδευτικοί που ανέλαβαν να
δείξουν με ευχάριστο τρόπο κάποιες πλευρές της Γερμανίας. Τα παιδιά έπαιξαν με μπάλες και πάζλ και άκουσαν μουσική. Στο τέλος ταξίδεψαν και με αερόστατο… (νοητά). Όλοι πέρασαν καλά και είδαν,
ότι μπορούν να μάθουν και παίζοντας.
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Μουσικές αναμνήσεις από όλο τον κόσμο
Πρόσκληση

Ο χορός είναι ΖΩΗ για εμάς!!

Το 4ο Γυμνάσιο σας προσκαλεί όλους στη
χορευτική παράσταση που θα πραγματοποιηθεί
στις 26 Ιουνίου 2013 και ώρα 8:30 μμ.
στο προαύλιο του σχολείου μας, με τίτλο
«Μουσικές αναμνήσεις απ’ όλο τον κόσμο».
Τα τραγούδια της παράστασης είναι από τις
δεκαετίες ‘20 - ‘90.
Διοργανωτές της παράστασης είναι οι
καθηγήτριες:
Κα Σουφλέρη Β., Λιακουρίσιου Μ., Τσαντήλα Π.,
Παπιώτης Η. και μαθητές από όλες τις τάξεις
του γυμνασίου μας.
Το θέαμα ελπίζουμε να σας αρέσει, να είναι
αντάξιο του κόπου και της σκληρής δουλειάς,
των ατέλειωτων αλλά και ευχάριστων ωρών,
που αφιερώθηκαν για την πραγματοποίηση του.

Κάνουμε πολλές πλάκες μεταξύ μας

Είμαστε ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ!!

Χορεύουμε... χορεύουμε... και δεν καταλαβαίνουμε
πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος...
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Επίσκεψη στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Α

πό την επίσκεψη μας στο Τεχνολογικό Μουσείο στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας, αποκόμισα θετικές μόνο εντυπώσεις τόσο από τους χώρους όσο και από
τα εκθέματα. Εντυπωσιακή ήταν η ξενάγηση από το προσωπικό του μουσείου οι
οποίοι εκτός από τη γνώση που μας μετέφεραν συνέβαλαν στη διαμόρφωση υπεύθυνων
ανθρώπων με επιστημονική, κοινωνική και πολιτισμική συνείδηση δίνοντάς μας τα απαραίτητα εφόδια για να κατανοήσουμε τις αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου μας.
Πολλαπλασιάστηκε η ευαισθησία μας σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον, την αντιμετώπιση προβλημάτων με στόχο τη βελτίωση της έρευνας και τη δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων.
Θαυμάσαμε τον πολιτισμό των Αρχαίων Ελλήνων για τα τεχνολογικά επιτεύγματά τους.
Η αρχαία ελληνική τεχνολογία από την εποχή του Ομήρου έως τους Αλεξανδρινούς χρόνους ήταν αποτέλεσμα της ένωσης Επιστήμης και Τεχνικής.
Η αλληλεπίδραση αυτή έδωσε εντυπωσιακή ώθηση στην τεχνολογία που μεταλαμπαδεύτηκε στη συνέχεια σε Ρωμαίους και Βυζαντινούς.
Μέσα από τα ομοιώματα των πλοίων και τα εκθέματα, μοναδικά κομψοτεχνήματα στο χρόνο, κατανοήσαμε την αγάπη των αρχαίων Ελλήνων για τη ναυπηγική τέχνη, που μετέτρεψαν τη μικρή μας χώρα σε φωτεινό φάρο διαδίδοντας την
ελληνική σκέψη στην ανθρωπότητα.
Τριανταφυλλοπούλου Αναστασία Α4

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ Α’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ!!

Μ

ε μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν αγώνες στίβου μεταξύ των μαθητών-τριών της Α’ τάξης του σχολείου μας στα γήπεδα Γρηγορίου στα πλαίσια του μαθήματος της φυσικής αγωγής. Τα αγωνίσματα που έγιναν ήταν δρόμοι ταχύτητας και αντοχής, άλμα σε ύψος
και ρίψη με μπαλάκι.
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και ιδιαίτερα σ’ αυτούς που κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις των αγωνισμάτων.
Ευχαριστούμε το Δήμο Πετρούπολης για την παραχώρηση του μεγάλου γηπέδου, τους συνοδούς καθηγητές και τους μαθητές , που βοήθησαν στη γραμματεία των αγώνων.
Οι καθηγητές Φυσικής αγωγής
Παντελής Φωτεινός-Πνευματικού Ελένη

Η

‘’ΠΟΔΗΛΑΤΩΝΤΑΣ’’

ομάδα ‘’ΠΟΔΗΛΑΤΩΝΤΑΣ’’ του σχολείου μας οργανώνει ποδηλατοβόλτες σε δρόμους, πάρκα και άλση του Δήμου Πετρούπολης , Ιλίου, Καματερού και Περιστερίου. Οι μαθητές
ασκούνται στην κυκλοφοριακή αγωγή, στην τεχνική υποστήριξη
του ποδηλάτου, ευαισθητοποιούνται σε θέματα περιβαλλοντικής
αγωγής υγείας, άσκησης και αλληλοϋποστηρίζονται ποδηλατώντας
ομαδικά. Ευχαριστούμε τις μαθήτριές μας για τη συμμετοχή τους
και την αρμονική συνεργασία.

Οι καθηγητές
Παπιώτης Ηλίας, Πνευματικού Ελένη
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Νέα του σχολείου μας
4 Τιμήσαμε και φέτος την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Με την προβολή video ζωντάνεψαν
μπροστά μας εικόνες από το ηρωικό μέτωπο .Υπεύθυνες για τη γιορτή ήταν οι κκ
Κλαδίτου Δέσποινα, Κυριακάτη Αγγελική και Μουσσά Κωστούλα.
4 Στις 17 Νοέμβρη σε κάθε τμήμα προβλήθηκαν video και με το συντονισμό των καθηγητών
ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση με τα παιδιά για το μήνυμα του «Πολυτεχνείου».
4 Στις 25 Μαρτίου η πρώτη τάξη παρακολούθησε video για τη ζωή του Κολοκοτρώνη , ενώ
η Β΄και Γ’ Γυμνασίου παρακολούθησαν τη γιορτή που με φροντίδα είχαν επιμεληθεί οι
κκ Ρένεση Ελένη και Μαρίνη Ελένη.
4 Σημαντική όπως πάντα ήταν η συμβολή της χορωδίας και της ορχήστρας μας με ‘’μαέστρο’’
τον κ. Παπιώτη Ηλία.
4 Ευχαριστούμε τον κ. Αγγελόπουλο Κώστα, ο οποίος με καλλιτεχνικό τρόπο βιντεοσκοπεί
τις εκδηλώσεις του σχολείου μας.

Τριήμερο εκδηλώσεων
Το σχολείο μας συμμετείχε στο τριήμερο
εκδηλώσεων που πραγματοποίησε η Ένωση
Γονέων-Κηδεμόνων του Δήμου μας στα γήπεδα Γρηγορίου.
Παρουσίασαν ξεχασμένα παραδοσιακά παιχνίδια, τα οποία και έπαιξαν μεταξύ τους
και η ομάδα ποδοσφαίρου του σχολείου
μας κατέκτησε την 1η θέση. Επίσης καλλιτεχνικά δημιουργήματα μαθητών μας και
φωτογραφικό υλικό προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του σχολείου μας.

4 Ευχαριστούμε θερμά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, οι οποίοι
είναι πάντα στο πλευρό μας σε κάθε μας προσπάθεια.
4 Ιδιαίτερα η ομάδα του περιοδικού μας οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμβολή
του στην έκδοση του περιοδικού μας.
4 Από καρδιάς να ευχαριστήσουμε τον απερχόμενο πρόεδρο κ. Παρασκευόπουλο Βαγγέλη,
τον οποίο αναγορεύουμε επίτιμο μέλος της σχολικής μας κοινότητας.

Τούτη είναι η εποχή μας, καλή ή κακή,
ωραία ή άσκημη, πλούσια ή φτωχή,
δεν τη διαλέξαμε. Τούτη είναι η εποχή μας,
ο αγέρας που αναπνέμε, η λάσπη που μας δόθηκε,
το ψωμί, η φωτιά, το πνεύμα!
Ας δεχτούμε παλικαρίσια την ανάγκη.
Πολεμικός μας έλαχε ο κλήρος,
ας ζώσουμε σφιχτά τη μέση μας, ας αρματώσουμε
το κορμί, την καρδιά και το μυαλό μας!
Ας πιάσουμε τη θέση μας στη μάχη!
Ν. Καζαντζάκης : ”Ασκητική’’

