
Το 2o  Γενικό Λύκειο Πολίχνης υλοποιεί για 
πρώτη φορά φέτος πρόγραμμα Comenius 
με χρονικό ορίζοντα τη διετία 2008-2010 και 
εταίρους το SCUOLA MEDIA STATALE “DON E. 
MONTEMURRO” από την Ιταλία, το SCOALA 
CU CLASELE I-VIII ANDREI MURESANU

από τη Ρουμανία και το IES de INFIESTO 
από την Ισπανία, όλα σχολεία της ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο τίτλος 
του προγράμματος είναι: Inside landscape, 
landscape inside” και στη γενική περιγραφή 
του  τονίζεται η σημασία του φυσικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος κάθε χώρας, 
το οποίο θα αναδειχθεί μέσα από τις 
δραστηριότητες των συνεργαζόμενων 
σχολείων με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη 
των γλωσσικών ικανοτήτων τω μαθητών και 
την αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

Είναι βέβαιο πως τα προγράμματα 
Comenius παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες 
και κίνητρα ανανέωσης και δημιουργίας 
που ωθούν την προσωπική και συλλογική 
εργασία σε ανώτερα επίπεδα επίδοσης. 
Αποτελεί ένα θετικό βήμα για τη δημιουργία 
γέφυρας συναδέλφωσης και συνεργασίας 
διαφορετικών νοοτροπιών, διαφορετικών 
τρόπων σκέψης και πράξης. Προσφέρει 
ανεκτίμητες εμπειρίες σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς, αναδεικνύοντας την αξία 
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της συνεργασίας, της συμμετοχής, του 
σεβασμού της διαφορετικότητας. Δημιουργεί 
σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης εμπλέκοντας 
τις τοπικές κοινωνίες στην επιδίωξη μιας 
καλύτερης ποιότητας ζωής.

Συντελεί τέλος στη μεγαλύτερη 
διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ στο σχολικό 
περιβάλλον και στην καλύτερη εκμάθηση 
των ευρωπαϊκών γλωσσών, δίνοντας σάρκα 
και οστά στην αφηρημένη έννοια της 
ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης.
Με αφετηρία όσα προηγήθηκαν η 
Περιβαλλοντική μας ομάδα προχώρησε στο 
σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων 
στο ευρύτερο αστικό τοπίο της πόλης μας. 
Και εδώ διαφοροποιηθήκαμε λίγο σε σχέση 
με τις άλλες ομάδες που συμμετείχαν, καθώς 
εκείνες εστιάσανε περισσότερο στο φυσικό 
περιβάλλον της περιοχής τους. Το δασικό 
σύστημα του Σέιχ- Σου, ο Θερμαϊκός κόλπος 
και οι ανθρώπινες δράσεις στα όρια των 
δύο αυτών γεωγραφικών χαρακτηριστικών 
αποτέλεσαν το πεδίο έρευνάς μας.
Περπατήσαμε κάτω από τη σκιά των 
δέντρων, κοιτάξαμε τη θέα της πόλης 
από ψηλά, αισθανθήκαμε τον αέρα να 
χαϊδεύει τα πρόσωπά μας και καθίσαμε 
να συζητήσουμε. Ακούστηκαν πολλά και 
ανάμεσά τους μια αλήθεια που ως τότε 

ενισχύθηκε στις μέρες που μείναμε στην 
όμορφη περιοχή της Αστούριας μέσα από 
τις κοινές δραστηριότητες και επισκέψεις με 
τις άλλες ομάδες. Και πιστεύουμε σε τελική 
ανάλυση πως, αν δεν επιτεύχθηκε πλήρως, 
είμαστε στο δρόμο που θα μας οδηγήσει σ’ 
αυτό, με ενδιάμεσους σταθμούς την Oradea 

στη Ρουμανία την άνοιξη, στη Θεσσαλονίκη 
το χειμώνα και στη Gravina στην Ιταλία την 
άνοιξη του 2010. Θεωρούμε δεδομένο πως 
η σχολική μας κοινότητα θα αγκαλιάσει με 
το ενδιαφέρον της την προσπάθειά μας. 

όχι  ότι δεν είχαμε συνειδητοποιήσει, δεν 
είχαμε εκφράσει. « Το δάσος μου φαίνεται 
διαφορετικά από την πόλη, πιο όμορφο». 
Πράγματι. Το παρατηρούμενο σκεφτήκαμε 
εξαρτάται από τον παρατηρητή, το χώρο και 
το χρόνο παρατήρησης. 
Όταν επισκεφτήκαμε τη Νέα παραλία της 
πόλης, με το θαλασσινό αεράκι πια να 
παίρνει ψηλά τα μαλλιά και τις σκέψεις μας 
κατανοήσαμε πως η εμπειρία της ζωής 
στην πόλη συντίθεται από μια ποικιλία 
ερεθισμάτων και βιωμάτων στα οποία 
συγκαταλέγονται κυρίαρχα όσα το δάσος 
του Σέιχ – Σου και η θάλασσα του Θερμαϊκού 
μας προσφέρουν. Οι παρατηρήσεις μας, 
οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας 
ήταν οι οδηγοί μας στην αποτύπωση που 
ακολούθησε σε χαρτόνια και κάρτες, σε χαρτί 
και σε άυλη μορφή στο blog που στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων μας δημιουργήσαμε. Τα 
δημιουργήματά μας παρουσιάστηκαν στη 
συνάντηση με τα άλλα σχολεία στην Ισπανία 
και με τις άλλες παρουσιάσεις συγκρότησαν 
μια συνολική εικόνα τριών διαφορετικών 
μα και όμοιων περιοχών, στην Ελλάδα, 
την Ισπανία, τη Ρουμανία. Η αίσθηση της 
ανάγκης να εντοπίσουμε τα στοιχεία εκείνα 
που μας ενώνουν και συγκροτούν την κοινή 
μας ταυτότητα 

Η αλυσίδα μας στο Οβίεδο

Από τις δραστηριότητες της ομάδας: Σέιχ - Σου

φαμέν 2009

EDITORIAL

Εποχή διαλόγου στην παιδεία και 
πιστεύουμε πως το ΦΑΜΕΝ συμμετέχει 
σ’ αυτόν καταθέτοντας όχι μόνο 
απόψεις και προτάσεις, μα πολύ 
περισσότερο προβάλλοντας στην 
πράξη το σχολείο που ονειρεύεται. Ένα 
σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, στις 
ανάγκες και απαιτήσεις της εποχής, 
ένα σχολείο ζωντανό, δημιουργικό 
στο οποίο μαθητές και εκπαιδευτικοί 
θα συνεργάζονται χαρούμενα και 
αποτελεσματικά. Το τεύχος που 
κρατάτε στα χέρια σας, σε νέα μορφή 
περιλαμβάνει όλα όσα για μας 
αποτελούν γνωρίσματα του σχολείου 
που προτείνουμε: Τη συλλογική εργασία, 
την ελεύθερη έκφραση όλων των 
απόψεων, την παρέμβαση σε επίπεδο 
τοπικής κοινωνίας, την προβολή των 
αρχών και αξιών της αειφορίας, τόσο 
σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό 
επίπεδο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε 
ο διάλογος να είναι ουσιαστικός και 
αποτελεσματικός, οδηγώντας σε μια 
συναίνεση για μια πραγματική αλλαγή 
του εκπαιδευτικού μας συστήματος με 
διάρκεια στο χρόνο.

 http://2gelpolich.wordpress.com/



Μια αληθινή 
ιστορία
Ο ρόλος του διαδικτύου στο τέλος 
της ζωής μιας έφηβης...
Βάσιά ΔρΟσάκη

Η παρακάτω ιστορία έλαβε χώρα το χειμώνα 
του 2007 στην Αμερική και η παρουσιασή 
του έχει ωσ στόχο να προβληματίσει όσους 
ανεπιφύλαχτα χρησιμοποιούν όχι μονο ως 
πηγή πληροφοριών αυτό που ονομάζεται 
“internet”
Η ιστορία έχει ως πρωταγωνίστρια μια 
15χρονη κοπέλα η οποία μετά απο την 
διάλυση τησ σχέσης της με την καλύτερή 
της φίλη καταφεύγει στο διαδίκτυο με 
σκοπό να βρει την αντικαταστάτριά της.
Τελικά ομως αρχίζει να συνομιλεί στο 
διαδικτυακό ιστο “my space”
με αγόρι της ηλικίας της που σύντομα 
ερωτεύεται.
Μετά απο 1 χρόνο ηλεκτρονικής επαφής,το 
αγόρι της δηλώνει οτι δεν ενδιαφέρεται 
πλέον γι αυτην
σημειώνοντας οτι ο κόσμος θα ήταν 
καλυτερος χωρίς την ύπαρξή της.
Η κοπέλα ούσα ψυχολογικό ράκκος 
καταφεύγει στην μητέρα της για συμβουλές 
η οποία ομως αποποιείται οποιοσδηποτε 
ευθυνων και της λεει να βρει λύση μόνη 
της στο προβλημα που κατα τα λεγόμενα 
της μητέρας της μόνη της δημιολυργησε.
Το 15χρονο κορίτσι βρίσκεται μετά απο 
λίγες ώρες κρεμασμένο απο την ίδια του 
την ζώνη στο δωμάτιό του.
Όταν η δίωξη ηλεκτρονικου εγλκηματος 
αρχίζει τις έρευνες στον υπολογιστή 
της,ανακαλύπτει οτι ο πομπός των 
μηνυματων βρίσκεται στο απέναντι 
σπίτι.Ο “john”(ο έρωτας της ζωής της)είναι 
ένα φανταστικό πρόσωπο και αποτελεί 
δημιούργημα της ψυχασθενούς φαντασίας 
της μητέρας της πρώην φίλης της κοπέλας.
Στην γυναικα αυτη αρχικά δεν 
επιβάλλεται καμία ποινη,στην συνεχεια 
ομως καταδικάζεται για διπλο φονο,τον 
συναισθηματικό και τον βιολογικό της 
άτυχης κοπέλας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ...

Οι πρώτΟι αγώνες αθλητών με αναπηρία 
ολυμπιακού χαρακτήρα διοργανώθηκαν 
στη Ρώμη το 1960 αμέσως μετά τους 
θερινούς. Από τότε διεξάγονται στην ίδια 
χώρα, πόλη και εγκαταστάσεις μετά την 
λήξη των Ολυμπιακών. Μέχρι τώρα έχουν 
διεξαχθεί 10 φορές παραολυμπιακοί αγώνες. 
Είναι γεγονός ότι το επίπεδο ακόμα και για 
αυτούς είναι υψηλό και μερικά ρεκόρ είναι 
παραπλήσια, όπως για παράδειγμα στα 100μ 
ανδρών και σε κούρσες κολύμβησης, ενώ 
άλλες φορές τα υπερβαίνουν κιόλας, όπως 
για παράδειγμα στην άρση βαρών. Ο αριθμός 
των παραολυμπιακών αθλημάτων σήμερα 
έχει ανέλθει στα 20.
τΟ πάράΟλυμπιάκΟ κίνημα έχει ως στόχο την 
ανάδειξη του αθλητή και όχι την αναπηρία 
του, καθώς παράλληλα αναδεικνύονται και 
η δύναμή του και το μυαλό του και φυσικά 
ένα άλλο είδος δύναμης , όχι σωματικής, 
αυτή της θέλησης. Θα πρέπει όλοι μας να 
υποστηρίζουμε το μεγαλείο της θέλησης 
αυτών των αθλητών που ξεπερνώντας 
τις δυσκολίες που τους έχει φέρει η ζωή 
,αγωνίζονται με ίσους όρους για τη νίκη με 

Παραολυμπιακοί
Αγώνες

θάνΟσ μπΟζάτζιΔησ

τους αθλητές χωρίς αναπηρία. Ας ευχηθούμε, 
λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους αυτούς που 
ξεπερνούν τον εαυτό τους με το συνεχή 
αγώνα που δίνουν, όχι μόνο στα αθλήματα 
στα οποία συμμετέχουν, αλλά και στην ίδια 
τη ζωή .

η μΟυσικη είναι το soundtrack της ζωής 
μας .Κάθε εικόνα όταν ντύνετε με μουσική, 
τσιτώνει της αισθήσεις ,ανεβάζει την 
αδρεναλίνη ,την ένταση ,τους παλμούς της 
καρδίας ,το χαμόγελο ,το δάκρυ ,τον πόνο 
,τη χαρά. Καμία άλλη τέχνη δεν αγγίζει 
την ανθρωπινή ψυχή ,όσο η μουσική .Η 
μουσική και το τραγούδι είναι ένας τρόπος 
ζωής, κώδικας με τον όποιο μπορείς να 
επικοινωνήσεις με τον άλλον ,η απόλυτη 
έκφραση συναισθημάτων που δεν χρειάζεται 
μετάφραση για να την καταλάβεις.
 Εινάι μιά παγκόσμια γλώσσα ,ένα κομμάτι 
μας το όποιο βρίσκεται δίπλα μας σε όλες 
τις στιγμές τις ζωής μας, μας συντροφεύει 
σε κάθε μας βήμα ,σε κάθε προσωπική η 
κοινωνική μας στιγμή ,από τις πρώτες μέρες 
τις ζωής μας .Η μουσική είναι ένα θέμα που 
αγγίζει όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως 
ηλικίας ,φύλου ,πνευματικού επιπέδου 
,χρώματος ,θρησκείας , πολιτισμού . Είναι  
αποδεδειγμένο ότι μας ηρεμεί, μας βγάζει 
από αδιέξοδα ,μας δημιουργεί αισθήματα 
χαράς και αισιοδοξίας για τη ζωή ,επιδρά 
θετικά στην ψυχολογία μας άρα και στο 
σώμα μας .
ΓΕΓΟνΟσ Εινάι ότι η μουσική είναι το μόνο 
πράγμα που μπορεί  να χαλάρωση και να 
θεραπεύσει κάθε σου ανησυχία , άλλωστε 
δεν είναι τυχαίο ότι στα μεγαλύτερα 
νοσοκομεία του κόσμου την ώρα του 
χειρουργείου παίζει πάντα κλασική μουσική 
,πράγμα που βοηθά τον ασθενή να νιώσει 
ένα αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας και 
τον γιατρό να είναι όσο ήρεμος χρειάζεται 
για να πετυχει  η εγχείριση . Έχει αποδειχτεί 
ότι η απαλή μουσική μειώνει την πίεση 
και επηρεάζει θετικά την λειτουργία του 
εγκεφάλου. Κάθε φορά που πρέπει να 
πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις πάντα μας 
βοηθά γιατί μας απελευθερώνει και μας κάνει 
να σκεπτόμαστε καθαρά .Όταν τα πράγματα 
ζορίζουν  ,όταν αισθανόμαστε πιεσμένοι 
,όταν το άγχος μας κυριεύει ,ένα αγχολυτικό 
είναι αναγκαίο τι καλύτερο από το να κάτσει 
στο μπαλκόνι σου και ,να χαλαρώσεις 
ακούγοντας μουσική , αγαπημένα κομμάτια 
που σε ταξιδεύουν αλλού ,γιατί η μουσική 
βρίσκεται παντού στον αέρα στα πράγματα 
στις αναμνήσεις ,ταξιδεύει και ενώνει τις 
σκέψεις και τις καρδιές .Εκφράζει τα πιο 
βαθιά συναισθήματα με μοναδικό τρόπο 
.Όλοι πιστεύω στην πρώτη ευκαιρία μέσα 
στο άγχος της πόλης ανοίγουν τη  μουσική 
στο αμάξι και η κίνηση γίνετε παρελθόν 
.Στα προβλήματα το mp3 είναι φίλος και 
σύμμαχος ,δεν υπάρχει καλύτερη συντροφιά 
στα καθημερινά προβλήματα από μια 
υπέροχη μουσική σύνθεση. Επίσης αν το 
έχεις παρατήρηση δεν υπάρχει μια μέρα που 
να μην έχεις ακούσει μουσική  ούτε για ένα 
δευτερόλεπτο έστω και από ένα περαστικό 
αμάξι. 
η  μΟυσικη σε κάνει να ξεχνάς αλλά και να 
θυμάσαι ταυτόχρονα .Πόσες ανεπανάληπτες 
στιγμές τις μέχρι τώρα ζωής μας δεν έχουν 
συνδεθεί με υπέροχα και αξέχαστα για 
αυτό το λόγο ακριβός μουσικά κομμάτια, 
ή ακόμα καλύτερα ,ποσά άτομα του 
φιλικού μας κύκλου είναι συνδεδεμένα 
με στιχάκια τρομερών κομματιών; .Κάθε 
τραγούδι και μια ανάμνηση ,είτε καλή , είτε 
άσχημη , σίγουρα όμως όχι μετανιωμένη..                                                   

Όλα είναι 
μουσική... 

ΛΙΑ  ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

Στρατόπεδο 
Καρατάσιου 
Ημερίδα για το 
μέλλον του
Γιατί δεν είμαστε ικανοποιημένοι; 

κάτΕρινά μΟσχΟυλά

ΕυθυμιΟσ πάπάΔημητριΟυ

 

Αν και είχαμε αργήσει, η ημερίδα 
(12/12/2008) στο Δημοτικό Θέατρο 
Πολίχνης δεν είχε ακόμη ξεκινήσει. 
Ανεβήκαμε και πήραμε τις θέσεις μας 
(μεταφέραμε τις καρέκλες δηλαδή) 
στη σκηνή ως εκπρόσωποι της 
Περιβαλλοντικής ομάδας του 2ου ΓΕΛ 
Πολίχνης. 

Εκεί είχαν ήδη πάρει τη θέση τους και 
τα άλλα μέλη, ο πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Δήμου Πολίχνης, ο εκπρόσωπος 
των Φίλων πρασίνου, της Κίνησης 
πολιτών του Δήμου Πολίχνης, ο 
ιδιοκτήτης και δημοσιογράφος του 
Ράδιο Θεσσαλονίκη έτοιμοι όλοι να 
ξεκινήσουν τις παρεμβάσεις τους.

Ατυχώς η εικόνα του θεάτρου δεν 
αντιστοιχούσε κατά την ταπεινή μας 
γνώμη στη σοβαρότητα του θέματος 
και των επικείμενων εξελίξεων. 
‘Όμως είναι γνωστές οι αδυναμίες, 
οι δυσκολίες να κινητοποιήσεις 
τους πολίτες σήμερα, ακόμη κι αν η 
αφορμή είναι εξαιρετικά σημαντική 
περισσότερο για το μέλλον των 
παιδιών τους και την ποιότητα της 
ζωής τους στην πόλη που επέλεξαν 
να ζήσουν.

Με τις σκέψεις αυτές κι αφού 
α ν α γ ν ω ρ ί σ α μ ε  τ ι ς  γ ν ώ ρ ι μ ε ς 
φυσιογνωμίες μαθητών και φίλων 
στο ακροατήριο, ξεκίνησε η ημερίδα. 
Η αλήθεια είναι πως αργήσαμε να 
καταλάβουμε.

Άργησαμε να αντιληφθούμε πως 
η ουσία του προβλήματος, η τύχη 
μιας μεγάλη ελεύθερης έκτασης, 
από τις τελευταίες στο πολεοδομικό 
συγκρότημα Θεσσαλονίκης, ελάχιστα 
ενδιέφερε αρκετούς από τους 
παρευρισκομένους.

Γιατί, ενώ περιμέναμε να ακούσουμε 
εξηγήσεις ( για παράδειγμα τις 
απόψεις της Πολυτεχνικής Σχολής, 
η οποία ειρήσθω εν παρόδω δεν 
είχε προσκληθεί, άγνωστο γιατί), 
προτάσεις, σχέδια, τον αντίλογο της 
κοινωνίας των πολιτών, αρχίσαμε να 
ακούμε το μονόλογο της κοινωνίας 
των πολιτικών και των κομματικών της 
χώρων. 

Να μην παρεξηγηθούμε. Η πολιτική 
αποτελεί τη βαθύτερη ουσιαστική 
ελπίδα για 

Συνέχεια σελ.9. 

Πήραμε  συνέντευξη από τον πρόεδρο 
και τον προπονητή της ομάδα της  Νίκη 
Ευκαρπίας στο ποδόσφαιρο. Η ομάδα 
απαρτίζεται   από έμπειρο προπονητή 
και συνεργάσιμους παίκτες . 
κ.τοκμακίδη παντελή ως πρόεδρος 
της νίκης Ευκαρπίας θα θέλαμε να μας 
ενημερώσετε για την ιστορία και για 
την ίδρυση της ομάδας.

Η ομάδα ιδρύθηκε το 1954 από κάποιους 
τοπικούς παράγοντες  της Ευκαρπίας 
και με την κύρια συμμετοχή του κ. 
Καλαιτζίδη Βασίλη. 

υπάρχει οικονομική αλλά και 
διαφημιστική υποστήριξη από το 
δήμο: 
 
Υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από το 
δήμο ,μας παρέχουν γήπεδα, χώρους 
άθλησης και φυσικά χρήματα.

ποιος είναι ο σκοπός της ομάδας;
μια συμβουλή για τους αθλητές της 
και για όσους δεν ασχολούνται με τον 
αθλητισμό.
 
Σκοπός της ομάδας μας είναι να 
προωθούμε τους ποδοσφαιριστές μας 
σε μεγαλύτερες ομάδες .Η συμβουλή 
μου είναι να ασχολούνται όλοι με τον 
αθλητισμό διότι παρέχει υγεία, ευεξία 
και φυσικά αποτρέπει τις καταχρήσεις 
και εάν τα αθλήματα είναι ομαδικά τότε 
παρέχουν πειθαρχεία και συνεργασία.

κ. Δεληγιάννη Γεώργιε ως προπονητής 
της ομάδας θα θέλαμε να μας πείτε 
την άποψή σας ως προς την αθλητική 
δραστηριότητα των νέων στις μέρες 
μας . 

Ως καθηγητής φυσικής αγωγής είμαι 
απογοητευμένος με τους  νέους. Πλέον 
δεν υπάρχει διάθεση χρόνος για να 
ασχοληθουν οι νέοι με τον αθλητισμό. 
Ένας αρνητικός παράγοντας θεωρώ 
πως είναι οι γονείς διότι επιβάλλουν στα 
παιδία τους να ασχολούνται περισσότερο 
με τις ξένες γλώσσες και τους Η/Υ 
παρα με τον αθλητισμο που προσφέρει 
περισσότερα εφόδια για το μέλλον.

θεωρείτε πως η γυναίκα είναι ικανή 
να υπάρξει μέλος ποδοσφαιρικής 
ομάδας;

Ναι φυσικά θεωρώ ικανό και αντάξιο το 
γυναικείο φύλο να παίξει ποδοσφαιρική  
ομάδα.

μια συμβουλή γι’ αυτούς που δεν 
αθλούνται.

Να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να 
βάζουν υψηλούς στόχους διότι όποιος 
δεν βάζει στόχους δεν κερδίζει τίποτα 
ούτε ως αθλητής ούτε ως απλό μέλος της 
κοινωνίας μας.

θεωρείς τη σχέση σου ομαλή με 
τους μικρότερους παίκτες; υπάρχει 
ανταγωνιστικότητα μεταξύ σας

Ανταγωνιστικότητα υπάρχει μόνο στον 
αγωνιστικό χώρο. Η σχέση μου με τους 
μικρότερους είναι ομαλή και πολλές 

                   

ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
Μια συνέντευξη...
τσάρσιτάλιΔΟυ ΕλισάΒΕτ

σιμιτση στΕλλά
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Ζώντας καθημερινά την εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, συχνά ασφυκτιούμε, τόσο 
οι μαθητές όσο και οι δάσκαλοι. Κάποιες 
φορές νιώθουμε ότι ο αέρας που αναπνέουμε 
δε μας φτάνει, ότι ο ρόλος μας μας εγκλωβίζει, 
μας ακινητοποιεί, δε μας αφήνει περιθώρια 
για ουσιαστική δράση.
«Το σημερινό σχολείο είναι εικόνα της 
κοινωνίας του και της μοιάζει. 
Είναι σχολείο για κατανάλωση και 
καταναλωτές. Όχι για δημιουργία και 
δημιουργούς. 
Αλλά το σχολείο για καταναλωτές, είναι νεκρό 
και το να προσποιείται ότι είναι ζωντανό δεν 
το γλιτώνει από τη σήψη, που συντελείται 
κάτω από τα μάτια όλων μας• σχολείο 
ζωντανό και νέο μπορεί να είναι μόνο ένα 
σχολείο για δημιουργούς».
Σ’ ένα ζωντανό σχολείο ο δάσκαλος γίνεται 
συνδημιουργός και εμψυχωτής.
«Δεν είναι πια εκείνος που μεταδίδει μια 
γνώση έτοιμη, μια μπουκιά κάθε μέρα, που 
δαμάζει άλογα, που εκγυμνάζει φώκιες».
Σ’ ένα σχολείο κίνησης  δάσκαλος και μαθητής 
δεν καταναλώνουν γνώση και παιδεία και 
αξίες, αλλά δημιουργούν γνώσεις, αξίες και 
παιδεία».
Γι αυτό το ζωντανό, δημιουργικό σχολείο 
πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι, ν’ 
αποφύγουμε ένα περιβάλλον άχαρο, 
άχρωμο και στεγνό γιατί αυτό γίνεται στυγνό, 
απωθητικό και μισητό.
Να μη δεχτούμε για τον 
εαυτό μας ούτε το ρόλο 
του θηριοδαμαστή, 
ούτε του θηρίου, αλλά 
του συνεργάτη, του 
ελεύθερου και υπεύθυνου 
ανθρώπου που επιλέγει και 
δημιουργεί.
Θ λ ί β ο μ α ι 
αντιμετωπίζοντας τη 
ζοφερή καθημερινότητα του ελληνικού 
σχολείου του οποίου μέρος είμαι κι εγώ. 
Λυπάμαι για την αδυναμία του να προσφέρει 
τη χαρά της γνώσης και επομένως για την 
ουσιαστική αποτυχία του [οι φωτεινές 
εξαιρέσεις που ευτυχώς υπάρχουν δεν 
ανατρέπουν την αρνητική εικόνα].
Δύσκολα θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε 
σε διαφορετικό αποτέλεσμα εφόσον 
προχωράμε στον 21ο αιώνα με τον πίνακα 
και την κιμωλία μέσα σε ψυχρές αίθουσες, 
με τη μετωπική διδασκαλία να κυριαρχεί και 
την αυθεντία-εξουσία του καθηγητή να ρίχνει 
απειλητικά τη σκιά της. 
Χρόνια τώρα οι εκπαιδευτικοί επιζητούν 
την οικονομική αναβάθμιση, την καταξίωση 
και την ουσιαστική επιμόρφωσή τους 
χωρίς ανταπόκριση. Υποχρεωμένοι να 
επωμίζονται τις αρνητικές συνέπειες ενός 
εκπαιδευτικού συστήματος που δεν επέλεξαν 
και δε συμμετείχαν στη διαμόρφωσή του, 
εγκαταλείπονται ουσιαστικά αβοήθητοι στο 
έργο τους με μοναδικό οδηγό πολλές φορές 
το φιλότιμο και την ευαισθησία (εφόσον 
υπάρχουν).
Καθόλου ικανοποιητική πραγματικότητα και 
χωρίς αισιόδοξες προοπτικές.
 Η εποχή μας σηματοδοτείται από την 
αδιαφορία για την παιδεία (αρκεί μια ματιά 
στο ποσοστό του προϋπολογισμού που 
διατίθεται για την παιδεία για να πειστούμε) 
και την απαξίωση της γνώσης.
Καθημερινά διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά 
φτάνουν στο σχολείο με διαφορετικές 
γνώσεις, ικανότητες, εμπειρίες, ιδέες, στάσεις 
και οφείλουν όλα να αντιμετωπίσουν το 
ίδιο πρόγραμμα χωρίς να είναι όλα το ίδιο 
προετοιμασμένα με αποτέλεσμα για αρκετά 
παιδιά το σχολείο να αποτελεί ένα ελάχιστα 
οικείο και συχνά εχθρικό περιβάλλον. 
Κι ενώ οφείλουμε να ανιχνεύσουμε τα 

προβλήματα που κρύβονται πίσω από το 
αρνητικό προφίλ ενός μαθητή φτάνουμε 
στην εύκολη διάγνωση: 
     «αυτός δεν παίρνει τα γράμματα» .
Το αναλυτικό πρόγραμμα ανεπαρκές και 
«λίγο» δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των μαθητών αφού χαρακτηρίζεται από 
τον κατακερματισμό των γνώσεων, την 
πλήρη αποσύνδεση του σχολείου από τη 
ρέουσα πραγματικότητα  και το μηχανιστικό, 
απομνημονευτικό τρόπο μάθησης, 
παθητικού χαρακτήρα. 
Ίσως θα ήταν καλύτερα αν δινόταν έμφαση 
στη «μύηση» των μαθητών στις βασικές 
γνώσεις της γλώσσας, των μαθηματικών, των 
θετικών και των κοινωνικών επιστημών, χωρίς 
το άγχος «να τελειώνει» μια εκτεταμένη ύλη, 
αλλά με στόχο να γίνουν οι βασικές έννοιες 
κτήμα όλων των μαθητών και οι γνώσεις που 
προσλαμβάνονται να συνδέονται με τη ζωή, 
την πραγματικότητα. 
Παρατηρούμε ακόμη ότι το σημερινό 
σχολείο καλλιεργεί συστηματικά ¬μέσω του 
αναλυτικού προγράμματος, της σχολικής 
διαδικασίας και των αρχών παρουσίασης των 
μαθημάτων¬ το χωρισμό των μαθητών, με 
βάση τη βαθμολογία, τα βραβεία και τις κάθε 
λογής διακρίσεις.
    Οι τάξεις, αντί για εργαστήρια συλλογικής 
μελέτης, δουλειάς, προβληματισμού, 
μεταβάλλονται σε αρένες άγριου 

ανταγωνισμού. Η 
συλλογική προσπάθεια 
και ευθύνη, δίνουν 
τη θέση τους στην 
παράλογη διάσπαση και 
σπατάλη δυνάμεων, στον 
ανούσιο και αδιέξοδο 
Πρωτομαθητισμό.
Αντ΄ αυτού ονειρευόμαστε 
ένα σχολείο που «χωράει» 
όλα τα παιδιά ανεξάρτητα 

από φύλο, θρήσκευμα, εθνικότητα και 
φυσική κατάσταση και φροντίζει με ιδιαίτερα 
προγράμματα εκπαιδευτικής στήριξης  
τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στις 
υποβαθμισμένες και ακριτικές περιοχές.
Ένα σχολείο ικανό να προσφέρει ουσιαστικά 
εφόδια και γνώσεις χωρίς να δίνει άλλοθι 
στην έξαρση της παραπαιδείας.
Ίσως τότε μπορέσουμε να δούμε 
«τα θρανία να ξαναγίνονται δέντρα,
την κιμωλία να ξαναγίνεται ακρογιαλιά,
το φτερό να ξαναγίνεται πουλί».
Διαφορετικά θα μας βασανίζει αέναα η 
απορία:
«Μακρόν όνειρο προ του βραχέος χρόνου
τι κάνει, οξύνεται ή περισπάται;»
Ίσως πρέπει να προσπαθήσουμε να 
δοκιμάσουμε νέους τρόπους οργάνωσης της 
σχολικής ζωής με γνώμονα τη συνεργασία 
με τον περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο, 
τη δημοκρατική διοίκηση και εντέλει 
τη συμβίωση με όρους τέτοιους που να 
προάγουν, να ευαισθητοποιούν και να 
αναπτύσσουν τις ανθρώπινες σχέσεις, τη 
δημοκρατική συνείδηση, την υπευθυνότητα, 
τη διεκδίκηση, την ανάληψη πρωτοβουλιών, 
την εμπέδωση των υποχρεώσεων και των 
δικαιωμάτων με στόχο πάντα την ολόπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων 
ανθρώπων.
Βέβαια τίποτε δεν αλλάζει τυχαία και 
αποσπασματικά. 
Είναι αναγκαία η ύπαρξη βούλησης, ικανών 
στελεχών της εκπαίδευσης, επιμορφωμένων 
εκπαιδευτικών και γενναίας χρηματοδότησης 
της παιδείας.
Ίσως κάποτε ...  αν βέβαια ληφθούν κάποια 
μέτρα ...
να βγούμε στον πηγαιμό για το ... σχολείο
χωρίς αυτό να μας πληγώνει σε κάθε μας 
βήμα...

Έχουμε το σχολείο που μας αξίζει; 
Σκέψεις για το δημόσιο σχολείο

κΟρινά τσιτσιρικΟυ

Η προιούσα εξάπλωση των 
καταλήψεων τα τελευταία χρόνια 
στα ελληνικά σχολεία είναι μία από 
τις σοβαρότερες αποδείξεις της 
νοσηρότητας του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος. Χαρακτηρίζονται από 
πολλούς ως «καταστάσεις του χαβαλέ», 
καθώς δεν υπάρχουν ξεκάθαρα 
συλλογικά αιτήματα που να καθοδηγούν 
τέτοιες κινητοποιήσεις και - το 
χειρότερο – ούτε πραγματικός αγώνας 
υπάρχει. Οι αποφάσεις λαμβάνονται 
από τους λίγους για τους πολλούς και 
πραγματοποιούνται από ελάχιστους. 

Όμως, η διάγνωση «καταλήψεις του 
χαβαλέ» συνιστά ένα μοιραίο κοινωνικό 
και πολιτικό λάθος. Γιατί, ακόμα και 
για «χαβαλέ» να καταλάβει κανείς το 
Σχολείο, θα μπορούσε ν’ ασχοληθεί με 
μια γόνιμη κριτική της κοινωνίας. Οι 
κινητοποιήσεις αυτές τελειώνουν, μετά 
από εκτόνωση μιας ή δύο εβδομάδων 
χαλάρωσης, στη θέση ενός έντονου 
διδακτικού ρυθμού. Και ύστερα, κενό. 
Προσωρινός εφησυχασμός. Η σχολική 
χρονιά συνεχίζεται …….

     Είναι γνωστό – βέβαια – “τοις πάσι” 
πως η κρίση του Σχολείου είναι πρώτα 
«εκπαιδευτική» ως κατάσταση: ελλιπούς 
κτηριακής υποδομής, ανεπάρκειας των 
βιβλίων και προγραμμάτων, χαμηλών 
μισθών και «χαμηλής» επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών, και – πάνω απ’ 
όλα – πενιχρού, τριτοκοσμικού 
προϋπολογισμού που διαθέτουν οι 
ελληνικές κυβερνήσεις για τη δημόσια 
Παιδεία. Το  εκπαιδευτικό μας σύστημα 
βασίζεται σε «παπαγαλικές» γνώσεις 
με τις οποίες καταλήγουν οι μαθητές 
στη «μέγγενη» των πανελλαδικών 
εξετάσεων.

Η κρίση όμως του σχολείου είναι και 
«κοινωνική», αφού “απαξιώνεται” σιγά-
σιγά ο ρόλος του δασκάλου που στη 
συνείδηση του κόσμου φαίνεται ως ο 
«βολεμένος» δημόσιος λειτουργός με τις 
μικροαστικές αντιλήψεις της ατομικής 
ευδαιμονίας και όχι ως ο αξιοσέβαστος 
οραματιστής που θα «πλάσει» 
συνειδήσεις και θα «μεταγγίσει» αξίες. 
Και ενώ το καθηγητικό πρότυπο «δύει», 
εμφανίζονται νέα κοινωνικά στρώματα 
που επιβάλλουν την «αρπαχτή» και το 
χρήμα. 

Προκύπτουν, έτσι, νέες ιδεολογίες 
που κλονίζουν την ελληνική οικογένεια 
για το «αν θα πρέπει να γίνει ο γιος 
τους καθηγητής ή διαφημιστής». Η 
παραδοσιακή αξία της μόρφωσης 

φαίνεται πως υποχωρεί στην ελληνική 
κοινωνία, μπροστά στα ανταγωνιστικά 
μοντέλα ζωής που επιβάλλει η 
παγκοσμιοποίηση.

     Σήμερα, ο ρόλος του ελληνικού 
Σχολείου είναι περιορισμένος 
κοινωνικά. Ο στόχος του δεν είναι να 
βγάλει ολοκληρωμένα άτομα αλλά να 
προετοιμάσει «στρατιές πτυχιούχων». 
Να δώσει γνώσεις και όχι «ουσιαστική 
γνώση», να προωθήσει επαγγελματικούς 
τίτλους, χωρίς πραγματικό περιεχόμενο 
σπουδών.

Το σύστημα των Πανελλαδικών 
εξετάσεων θεωρείται 
«τρωτό», ενώ η κατάργηση 
της αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών συμβολίζει 
την παραίτησή μας από 
την παραγωγή αξιών. 
Πρωτίστως 
υπεύθυνη η επίσημη 
πολιτεία, «τραβά» πίσω της 
ένα «συνεργείο» πολιτικών, 
κομμάτων, φορέων και 
Μ.Μ.Ε. που «στερούν» 
από το ελληνικό Σχολείο 
έναν αποτελεσματικό 
μηχανισμό παραγωγής 
επιστημόνων, διοικητικών 
και τεχνικών που 
θα μπορούσαν να 
επανδρώσουν με 
δημοκρατικό και 
αξιοκρατικό τρόπο τις 
κοινωνικές θέσεις. 
     Πόσο δύσκολη είναι μία  

«εθνική συν εργασία» - κυβερνήσεων, 
κομμάτων, φορέων - για την «παγίωση» 
ενός απαιτητικού, σύγχρονου συστή 
ματος Δημόσιας Εκπαίδευσης»;    

Πόσο «τραγική» είναι η «απαξίωση» 
του Σχολείου από τους σύγχρονους 
μαθητές που εισέρχονται στο 
σύστημα χωρίς κίνητρα και εξέρχονται 
χωρίς στόχους, που αγνοούν την 
ουσία της «συλλογικότητας» και 
είναι «εφησυχασμένοι» διανοητικά, 
αφού νοιάζονται επίμονα για την 
επαγγελματική τους αποκατάσταση; 
Οι κραυγές αγωνίας μαθητών, 
εκπαιδευτικών και γονέων 
«αποδυναμώνονται» μέσα σε προβλήμα 
τα,σε «βολέματα» της καθημερινότητας 
και φαίνονται ανίσχυρες να επηρε 
άσουν αποτελεσματικά τη βούληση της 
πολιτείας.   
Σ’ έναν κόσμο  όμως  που «διευρύνεται» 
οικονομικά και «στενεύει» ανθρωπιστικά, 
σε μια Ελλάδα ενσωματωμένη πλέον 
στις ευρωπαϊκές προοπτικές και στη 
διαπολιτισμική πραγματικότητα, σ’ ένα 
Σχολείο που βρίσκεται πολύ χαμηλά 
στη συνείδηση όλων των φορέων του, 
είναι ζωτική ανάγκη να εφαρμοστεί μία 
σοβαρή και σύγχρονη εκπαιδευτική 
πολιτική, της οποίας τα μέσα, οι μέθοδοι 
και οι στόχοι «απέχουν παρασάγγας» 
από το ισχύον σύστημα.       

Δημόσιο σχολείο 
“μια χρόνια κρίση” 

Ειρηνη νάσκΟυ, ΦάμΕν 4, 2005
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

Οι πνεύμονες πρασίνου, που έχουν παραμείνει 
στις πόλεις και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, 
είναι ελάχιστοι. Ένας από αυτούς είναι και 
το στρατόπεδο Καρατάσσου, που χρόνια 
μετά την αποχώρηση του στρατού έχει 
μείνει ανεκμετάλλευτο. Μια μικρογραφία 
δάσους με πλήθος δέντρων, τα οποία είναι 
ευνόητο ότι μπορούν να προσφέρουν 
πολλά. Το οξυγόνο τους, η προστασία από 
τις πλημμύρες, όπως και το γεγονός ότι 

αποτελούν κατοικία για πολλά είδη ζώων, 
είναι μόνο μερικές από τις προσφορές τους 
στην ισορροπία του οικοσυστήματος. Το 
«δασάκι» όμως αυτό, έχει τη δυνατότητα να 
προσφέρει πολλά και στη ψυχική ισορροπία 
του ανθρώπου. Είναι σαφές ότι με κατάλληλη 
μεταχείριση και αξιοποίηση, πάντα φιλική 
προς το περιβάλλον, το μέρος αυτό μπορεί 
να αποτελέσει χώρος αναψυχής, καθώς 
επίσης και ενδιαφέρουσα αισθητική 
«πινελιά» στη μουντή καθημερινότητα. 
Το σχολείο μας αποτελεί έναν από τους 
φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
του στρατοπέδου τα τελευταία χρόνια.                      
Οι δράσεις πραγματοποιούνται κυρίως 
από τα μέλη των περιβαλλοντικών ομάδων 
που υπάρχουν στο σχολείο και αφορούν 
το σχεδιασμό και την κατασκευή κήπου 
στο εσωτερικό του χώρου καθώς και την 
ενημέρωση για τα τεκταινόμενα…Είναι 
λογικό, ότι ένας τέτοιος χώρος με δυνατότητα 
πολλαπλής αξιοποίησης θα διεκδικούνταν 
από διάφορους φορείς. Συγκεκριμένα, η 
κατά καιρούς πληροφόρηση μας λέει ότι 
τελευταία υπάρχει μια πρόταση από το 
πανεπιστημιακό ίδρυμα της Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ) για τη μεταφορά της Πολυτεχνικής 
σχολής μέσα στο στρατόπεδο. Επίσης ο 
χώρος έχει ζητηθεί και διεκδικείται από το 
στρατό για τη δημιουργία οικημάτων για 
αξιωματικούς. Και οι δύο αυτοί φορείς, για 
να υλοποιήσουν τα έργα που θέλουν να 
προωθήσουν, θα χρειαστεί να κόψουν σαφώς 
μεγάλο αριθμό των υπαρχόντων δέντρων. 
Ο άλλος φορέας που διεκδικεί την έκταση 
αυτή -  και με τον οποίο συντασσόμαστε – 
είναι ο Δήμος Πολίχνης. Στόχος του Δήμου 
είναι η δημιουργία ενός χώρου, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
στους ΠΟΛΙΤΕΣ (σύμφωνα τουλάχιστον 
με  τους ισχυρισμούς των υπευθύνων ...)
Η διεκδίκηση του στρατοπέδου από το 

Δήμο, είναι αυτό που θα ωφελήσει όλους 
μας καθώς : το περιβάλλον δε θα ζημιωθεί, 
εφόσον δε θα υπάρξει απώλεια δέντρων. 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης το 
γεγονός ότι η διαμόρφωση του χώρου θα 
οδηγήσει στην προσέλκυση ανθρώπων από 
άλλες περιοχές, γεγονός που συνεπάγεται 
την ανάπτυξη της περιοχής σε πολλούς 
τομείς. Μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους 
φυσικά συμπεριλαμβάνεται και νεολαία. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα, 
για την απομάκρυνση των νέων από τους 
συνήθεις τρόπους διασκέδασης που τους 
ζημιώνουν  οικονομικά, αλλά και στην 
υγεία τους. Οικονομικά, γιατί οι σημερινοί 
πόλοι έλξης τους είναι χώροι ενταγμένοι 
στη «βιομηχανία» εμπορευματοποίησης 
του ελεύθερου χρόνου και στο θέμα της 
υγείας ,καθώς πάλι στο πλαίσιο αυτής 
της εμπορευματοποίησης καταναλώνουν 
αλκοόλ του οποίου οι συνέπειες  είναι 
γνωστές. Ένα ακόμα από τα θετικά της 
παράδοσης του στρατοπέδου στους 
πολίτες είναι η ύπαρξη ενός προσιτού και 
συνάμα ωφέλιμου και ενδιαφέροντος  « 

ξεσκάσματος»  από την καταπιεστική και 
διαβρωτική για την προσωπικότητα μας 
καθημερινότητας. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί 
το γεγονός ότι η πράξη αυτή, μελλοντικά, 
θα έχει θετικές συνέπειες στον τρόπο που 
αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον, το οποίο 
έχουμε αργήσει να συνειδητοποιήσουμε 
ότι μας δίνει ζωή. Το συμπέρασμα αυτό 
προκύπτει από το ότι η άμεση επαφή και 
τριβή των πολιτών με τη φύση σε μεγάλο 
ποσοστό θα τους ευαισθητοποιήσει σε 
θέματα που αφορούν το περιβάλλον, 
αφού θα τους βάλει στη διαδικασία να 
αναλογιστούν τι τους προσφέρει και 
θα αρχίσουν πλέον να στοχεύουν και 
να συμβάλλουν στην προστασία του. 
Ως περιβαλλοντική ομάδα, αλλά κα ως 
δημότες της Πολίχνης, θα κάνουμε τη 
δυνατότερη από μέρους μας προσπάθεια 
να καταλήξει το στρατόπεδο στα χέρια των 

φυσικών ιδιοκτητών του, στους πολίτες.                                                                             
Ωστόσο, οι κινήσεις αυτές είναι απαραίτητο 
να ενισχυθούν από όλο τον κόσμο της 
Πολίχνης και όχι μόνο, για το γρηγορότερο 
και πιο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή την 
παραχώρηση και των 750 μ2   στο δήμο 
Πολίχνης. Δε θα αρκεστούμε σε τίποτα 
λιγότερο!

Το στρατόπεδο 
Καρατάσιου στα 
χέρια   των  φυσικών 
του ιδιοκτητών
σΟνιά σάράντη

Μετρώντας τις διαστάσεις του κήπου

πως πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση π.Ε. στα    
σχολεία;

- Να αντιστρέψω την ερώτηση και να 
ρωτήσω, πώς πιστεύετε εσείς πως πρέπει 
να γίνεται η Π.Ε στα σχολεία. Μετέχετε σε 
κάποια περιβαλλοντικά προγράμματα έτσι; 
Πιστεύετε ότι το περιβαλλοντικό πρόγραμμα 
που υλοποιείται το κάνετε καλά; Δηλαδή 
είστε ευχαριστημένοι από το τρόπο που 
γίνεται? 

- Ναι! 
- Γιατί; Τι περιέχει;
- Δεν είναι μόνο οι εργασίες, αλλά 

συμμετέχουμε και εμείς, κάνουμε κάποιες 
δραστηριότητες.

-  Ακριβώ ς,  έ να πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής χρειάζεται την ενεργή 
συμμετοχή των 
μαθητών, για 
να είναι καλό, 
θέλει να κάνει 
τους μαθητές 
ε ν ε ρ γ ο ύ ς 
πολίτες, δηλαδή 
ν α  ψ ά ξ ο υ ν 
εκείνοι  σ το 
πεδίο, άρα ένα 
π ρ ό γ ρ α μ μ α 
περιβαλλοντικής 
ε κ π α ί δ ε υ σ η ς 
στο σχολείο να 
βγάλει τους μαθητές έξω από την τάξη και 
να τους πάει στο πεδίο. Αν γίνεται αυτό και 
οι μαθητές έχουν την εντυπώση που έχετε 
εσείς, τότε το πρόγραμμα έχει πετύχει. Δεν 
χρειάζεται να έχουμε την εντύπωση ότι  
πρέπει να γίνουν σπουδαία προγράμματα, 
γιατί έτσι και αλλιώς και το γεγονός ότι θα βγει 
έξω από την τάξη είναι σπουδαίο πράγμα .Το 
να ανατρέξουμε σε κάποιον ειδικό, να μας 
δώσει στοιχεία ή να κάνει την εργασία, δεν 
εξυπηρετεί σε τίποτα, δε βάζουμε το δικό 
μας , έτσι δεν είναι; Αυτό λοιπόν που θέλουμε 
εμείς είναι, όχι να κάνουμε διθυραμβικούς 
απολογισμούς, αλλά  ότι κάνουμε αυτά και 
αυτά. Δέκα στόχους είχαμε, έναν κάναμε. 
Αλλά αυτός ο στόχος μάς έφερε σε επαφή 
με το πεδίο.

Είσαστε ευχαριστημένη από την 
συμμετοχή των σχολείων της περιοχής 
μας;

Για να πούμε την αλήθεια το γραφείο Π.Ε. 
σε σχέση με τα άλλα γραφεία καινοτόμων 
δράσεων έχει τα περισσότερα προγράμματα. 
Τώρα για να είναι κανείς ευχαριστημένος από 
τον  τρόπο διεξαγωγής των προγραμμάτων, 
συντρέχουν παρά πολύ λόγοι. Και τι εννοώ 
με αυτό; Εννοώ ότι ένα πρόγραμμα, για 
να δώσει την ευχαρίστηση στο γραφείο 
ότι όλα πήγαν καλά, πρέπει να πληρoί τις 
προϋποθέσεις που σας είπα προηγουμένως: 
να συμμετέχουν οι μαθητές, να κάνουν μια 
επίσκεψη στα ΚΠΕ οι μαθητές και, όταν 
κληθούν να παρουσιάσουν το πρόγραμμα, 
να είναι έτοιμοι. Μόνο τότε μπορούμε να 
πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι από ένα 

πρόγραμμα. Συνήθως τα προγράμματα έτσι 
γίνονται. Αλλά υπάρχουν και προγράμματα 
που δεν ολοκληρώνονται, είτε γιατί τα παιδιά 
δε δείχνουν ενδιαφέρον και ο καθηγητής 
κάνει άρπα κόλλα τη δουλειά, είτε γιατί 
ορισμένοι Δ/ντές ή άλλοι παράγοντες 
δημιουργούν προβλήματα, είτε λόγω 
καταλήψεων κλπ και το πρόγραμμα δεν 
διενεργείται σωστά. 

Για παράδειγμα θα μπορούσε ο καθηγητής 
σας να σας φέρει στο ενημερωτικό διήμερο 
που διοργάνωσε το Γραφείο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. Θα ερχόσασταν σε επαφή 
με πολλούς φορείς για θέματα της 
Αγωγής Υγείας και των πολιτιστικών και 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Οι 
καταλήψεις όμως δεν επέτρεψαν κάτι 
τέτοιο. Αρα κάτι πάει στραβά. Αυτοί είναι 
οι λόγοι που δεν είμαστε πολλές φορές 
ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι για 
κάποια προγράμματα.

Αλλά η πλειοψηφία των σχολείων είναι 
συνεπής. Θα κάνουν το πρόγραμμα, κάποιες 
δραστηριότητες, κάποιες επισκέψεις 
και σε γενικές γραμμές λέμε ότι είμαστε 
ευχαριστημένοι.

ποιες εκδηλώσεις προγραμματίζει το 
γραφείο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
αυτή τη χρονιά;

- Θέλετε συγκεκριμένες εκδηλώσεις ή 
γενικά;

- Γενικά.
- Γενικά, παιδιά το γραφείο κάνει εκδηλώσεις 

που αφορούν το περιβάλλον σ’ όλο το 
σύνολο. Όχι μόνο το φυσικό, αλλά και το 

πολιτισμικό 
κ α ι  τ ο 
πολιτιστικό 
περιβάλλον, 
αυτό που λέμε 
περιβάλλον 
με την ευρεία 
χρήση του 
όρου και το 
εσωτερικό και 
το εξωτερικό 
κ α ι  τ ο 
επιστημονικό 
κ α ι  τ ο 

βιωματικό, γι’ αυτό και πολλές φορές στην 
θεματολογία στο έντυπο που σας έδωσα, θα 
δείτε πρόγραμμα ποικίλης ύλης, ότι αφορά 
το περιβάλλον σ’ όλες του τις εκτάσεις, σ’ 
όλες του τις φανερώσεις. Οι δραστηριότητες 
που κάνει το γραφείο σε συνεργασία με τους 
καθηγητές που συντονίζουν προγράμματα 
είναι δραστηριότητες που αφορούν και φέτος 
το περιεχόμενο της διατροφής. Κάθε χρόνο 
πρέπει να σας πω ότι το πνευματικό έτος 
είναι αφιερωμένο σε μια θεματική ενότητα. 
Ετσι παλιά ήταν η ανακύκλωση, πέρυσι ήταν 
το δάσος, φέτος είναι η διατροφή.

 Η διατροφή που είναι ένα θέμα πάρα 
πολύ μεγάλο και ευρύ, το οποίο θα 
προσεγγίσει και το πολιτιστικό γραφείο και 
το γραφείο Αγωγής Υγείας και το γραφείο 
περιβαλλοντικής. Ετσι τα περισσότερα 
προγράμματα και οι περισσότερες δράσεις 
του γραφείου θα έχουν ως στόχο τη διατροφή. 
Να τρώμε σωστά, να χρησιμοποιούμε τα 
βιολογικά προιόντα, τις βιολ. καλλιέργειες, τη 
διατροφή ως θέμα πολιτιστικό, τη διατροφή 
ως έκφραση χριστιανική, με τις νηστείες κλπ. 

Μάλιστα έγινε τα Χριστούγεννα μια 
εκδήλωση  σχετικά με τη δίαιτα και τις 
διατροφικές συνήθειες στο χώρο του 
Χριστιανισμού. Δηλ. ποιες ανάγκες επέβαλαν 
στη Χριστιανική Θρησκεία να επιβάλει 
την διατροφή με δεσμεύσεις. Γιατί πρέπει 
να ξέρετε παιδιά ότι οι νηστείες πριν τα 
Χριστούγεννα και το Πάσχα είναι νηστείες 
που τοποθετήθηκαν για πρακτικούς λόγους 
και αιτίες, δηλ. δεν όρισαν οι Πατέρες 
τις νηστείες έτσι αυθαίρετα, είναι ένας 
προγραμματισμένος τρόπος ζωής δηλαδή, 
ο οποίος μας  προετοιμάζει για τα βαριά 

Επίσκεψη στο Γραφείο 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης
Συνέντευξη με την Δέσποινα Μιχελάκη, 
Υπέυθυνη Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης.

νικηΒΕλΟυ άιμιλιά
πιστΟΦιΔη θΕΟΔώρά
χάριζάνη λιάνά
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ΣΧΟΛΙΚΑ ΝΕΑ
φαγητά την περίοδο των Χριστουγέννων 
και μας αφήνει, μας απαλλάσει από τα 
λίπη του χειμώνα και κάθε δίαιτα έχει την 
σημασία της και κάθε νηστεία τη δική της 
σημασία. Αναφέρθηκα στις νηστείες μια και 
παρεπιπτόντως είμαι Θεολόγος. Εγινε λοιπόν 
μια μεγάλη εκδήλωση τα Χριστούγεννα και 
καλέσαμε τον Επιφάνιο του Μυλοποτάμου, 
καθώς έχει βγάλει εκείνο το βιβλίο με τίτλο 
«Διατροφή του Αγίου Ορους». Κάναμε 
μια δραστηριότητα όπου  μαγείρεψε ο 
Επιφάνιος και καλέσαμε κόσμο να γευθεί 
αυτά τα φαγητά.

θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι άλλο;

Θα ήθελα να πώ ότι με το σχολείο σας 
συνεργαζόμαστε πολύ καλά, είμαστε 
υπόχρεοι στον καθηγητή σας και σε εσάς 
που συμμετέχετε στις δραστηριότητές μας, 
η εφημερίδα σας είναι πάρα πολύ καλή 
και οργανωμένη και καλό θα ήταν κάποια 
στιγμή να ξεπεράσουμε τη διχρωμία και να 
κάνουμε κάτι πιο οργανωμένο, να βρούμε 
τις δυνατότητες να το κάνουμε αυτό. Και το 
δικό μας το έντυπο, όπως θα είδατε, αν και 
δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, το χρώμα του 
δίνει άλλη διάσταση, γιατί πρέπει να σας 
ομολογήσω ότι  στο γραφείο που πήγα την 
εφημερίδα σας για να την σκανάρουν και 
να τη βάλουν στο έντυπό μας, μου είπαν 
ότι «τέτοια» εφημερίδα, με τόσο πλούσια 
ύλη, θα ήταν καλύτερα να βγει σε έγχρωμη 
έκδοση. 

θα θέλαμε να ρωτήσουμε για το 
γραφείο. Γιατί όταν μπήκαμε μας φάνηκε 
κάπως περίεργος ο χώρος;.

- Γιατί;
- Περίεργος από την άποψη ότι διαφέρει 

σε σχέση με τα άλλα γραφεία
- Σε τι διαφέρει;
- Σ΄αυτό το γραφείο είδα πολλές αφίσες, 

χρώματα…
- Μπράβο!

Ολες αυτές τις αφίσες που βλέπετε είναι 
από περιβαλλοντικά προγράμματα που 
έκαναν στα σχολεία  συνάδελφοι και μαθητές, 
έχουμε και την εφημερίδας σας εκεί με τα 
άλλα έντυπα, την έχουμε ως πρότυπο και 
όποιος θέλει να κάνει μια εφημερίδα του τη 
δείχνουμε, για να πάρει μια ιδέα. Και φυσικά 
δίνει μια καλύτερη διάσταση στο γραφείο  
και όπως σας είπα αφορά και τον εσωτερικό 
και τον εξωτερικό χώρο. Τώρα το γραφείο 
εδώ λειτουργεί με δύο υπευθύνους: εμένα 
και τον κ. Φαρμάκη Ιωάννη και την κ. Σακαλή 
Κατερίνα που είναι συνεργάτης του γραφείου. 
Δηλ. και την γραφειοκρατική διαδικασία και  
το γραφείο ουσιαστικά το κινεί η κ. Σακαλή. 
Αν θέλει κάποιος οποιαδήποτε πληροφορία 
θα πάρει την κ. Σακαλή.

 Εμείς είμαστε εδώ, γιατί σήμερα ζητήσατε 
να είμαστε εδώ. Συνήθως είμαστε σε κάποιο 
σχολείο ή ΚΠΕ, σε κάποιο σεμινάριο ή σε 
κάποια εκδήλωση, οπότε στο πόστο μας 
μένει η κ. Σακαλή. Η θητεία μας εδώ είναι 
για τέσσερα χρόνια. Μετά τα τέσσερα χρόνια 
κρινόμαστε για το έργο μας, την προσφορά 
μας και επαναδιεκδικούμε τη θέση. Οποιος 
από εμάς θέλει να τη διεκδικήσει και επιπλέον 
πρέπει να σας πω ότι μας δίνεται η ευκαιρία 
να διοργανώσουμε κάποιες δραστηριότητες, 
όπως είναι οι συνεργασίες με σχολεία του 
εξωτερικού, κάποιες μετακινήσεις στο 
εξωτερικό. 

Το σχολείο σας συμμετέχει σε μια τέτοια 
δραστηριότητα, και το αναφέρουμε στο 
έντυπό μας για το ταξίδι που κάνατε, δηλ. 
εκτός από τα εσωτερικά προγράμματα 
έχουμε και τα προγράμματα του εξωτερικού 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2007-2008
ά λΕΞιΟυ   σΟυλτάνά ΦιλΟλΟΓιά ιώ άννινών

άμ άράντιΔΟυ  στάυ ρ Ουλ ά πρ ΟΓράμμ ά Διά χ Εκ κ λησ κ Ειμηλιών θΕ σ σ / νικ ησ

άυ ΓΕρινΟυ  κ ώνστάντινά ΒρΕΦ ΟνηπιΟκΟμιά σ τΕι  θΕ σ σ / νικ ησ

Βάκ Ερλησ   χρηστΟσ μηχ / κ ών η/ υ τηλ / νιών Δικ τ υών θΕ σ σ ά λιά σ (ΒΟλΟσ)

Γά λιΓά λιΔΟυ  χρ υ ση  ΒιΟλΟΓικ ών ΕΦάρμΟΓών & τΕ χνΟλΟΓ ιών ιώ άννινών

Γάυ ρινιώτησ  χρηστΟσ ΓΕ ώπΟνιά σ ιχθυΟλΟΓιά σ &υΔ άτινΟυ πΕριΒά λ λΟντΟσ θΕ σ σ ά λιά σ

ΓιάννΟυ κ άκ η άικ άτΕρινη ΒιΟλΟΓιά σ θΕ σ σ / νικ ησ

ΓρηΓΟράκ η  άθάνά σιά πΟιμ άντικ ησ & κΟινώνικ ησ θΕΟλΟΓ ιά σ θΕ σ σ / νικ ησ

ΓρηΓΟριά Δησ  ιώ άννησ  ΟικΟνΟμικ ών Επιστημών μ άκ Ε ΔΟνιά σ(θΕ σ σ . νικ ησ)

Δ άνιηλιΔΟυ  άικ άτΕρινη πάιΔ άΓώΓικΟ Δημ . κ ησ Εκ π. σησ Δυ τ. μ άκ Ε ΔΟνιά σ (Φλ ώρινά)

Ε λΕ υθΕριά Δησ πάνάΓιώτησ άυ τΟμ άτισμΟυ τΕι θΕ σ σ / νικ ησ

ζιώΓά                άΓΓΕ λικ η τΕ χνΟλΟΓιά σ τρ Ο Φιμών τΕι λ άρισ ά σ(κ άρΔιτ σ ά)

κ άΓκ ά σ    ά λΕΞ άνΔρΟσ  ηλΕκ τρ Ονικ ησ τΕι  λ άμιά σ

κ ά λ άμ άρά  ιώ άννά πάιΔΕ . νηπιάΓ. Δυ τ. μ άκ Ε ΔΟνιά σ(Φλ ώρινά)

κ άπάΓΕριΔΟυ άννά- νΕκ τάριά   άισθητικ ησ & κΟσμημ άτΟλΟΓ ιά σ τΕι  θΕ σ σ / νικ ησ

κ άράκ λιΔησ  ΕρμΟλ άΟσ ιστΟριά σ & ΕθνΟλΟΓιά σ θράκ η (κΟμΟτηνη)

κ άτησΟΓλΟυ  στΕΦάνΟσ λΟΓιστικ ησ τΕι  Δυ τ. μ άκ Ε ΔΟνιά σ(κΟζ άνη)

κ Ε λΕ τ ζη   Βά σιλΕιά λΟΓιστικ ησ τΕι  κ άΒά λ ά σ

κΟυ τ σΟυ ριΔησ ΔιΟνυ σιΟσ λΟΓιστικ ησ τΕι  κ άΒά λ ά σ

κ υ ριάκΟυ  πάνάΓ ιώτά ηλΕκ τρ Ονικ ησ τΕι  κ ρητησ(χ άνιά)

κ ώνστάντά  Γάρ υΦά λ λιά ΦιλΟλΟΓιά σ ιώ άννινών

κ ώνστάντινιΔησ πάυλΟσ πληρ Ο Φ Ορικ ησ & ΕπικΟινώνιών τΕι  σΕρρών

κ ώνστάντινιΔΟυ Ξ άνθη  μ άθημ άτικ ών ιώ άννινών

λ άΓκ ά ΔιάνΟυ ά Δ άμ άντιά πΟλιτικ ησ Επιστημησ κ ρητησ(ρΕθυμνΟ)

λ ά ζ άριΔΟυ  άνά στά σιά Φιλ /Φικ ών & κΟινών. σπυΔ . κ ρητησ(ρΕθυμνΟ)

λ άτ σιΟυ  Ε λΕνη                μ άθημ άτικ ών θΕ σ σ / νικ ησ

λΕκ ά σ                ιώ άννησ  λΟΓιστικ ησ τΕι  σΕρρών

λυ σιτ σ ά  κ υ ριάκ η ΔημΟσιών σ χΕ σΕ ών κ άι ΕπικΟινώνιά σ τΕι  Δυ τ. μ άκ Ε ΔΟνιά σ(κ ά στΟριά)

μικ ρ ΟπΟυλΟσ ράΦάηλ τ υ πΟπΟιησησ & Διάκ ινησησ πρΟιΟντών τΕι θΕ σ σ / νικ ησ

μΟσ χΟυλ ά  άικ άτΕρινη ΒιΟλΟΓιά σ κ ρητησ(ηράκ λΕιΟ)

μπΟλιάνιΔησ ΔιΟνυ σιΟσ σ χΟλη πλΟιάρχ ών ΕμπΟρικΟυ νάυ τικΟυ

πάπά ΔημητριΟυ σΟ Φιά  ΒιΟλΟΓιά σ θΕ σ σ / νικ ησ

πάπά ΔΟπΟυλΟυ άπΟστΟλιά λΟΓιστικ ησ τΕι  θΕ σ σ / νικ ησ

πάρά σκ Ε υά σ  πά σ χ ά λησ ΟικΟνΟμικ ών Επιστημών μ άκ Ε ΔΟνιά σ(θΕ σ σ . νικ ησ)

πάρά σκ Ε υΟπΟυλΟσ χρηστΟσ ηλΕκ τρ ΟλΟΓιά σ τΕι  κ άΒά λ ά σ

πάτ σικ ά  θΕΟΔ ώρά ισ στΟριά σ άρχ άιΟλΟΓιά σ & κΟινώνικ ησ άνθρώπ. θΕ σ σ ά λιά σ (ΒΟλΟσ)

πΟυλη  άννά   νΟσηλΕ υ τικ ησ τΕι  θΕ σ σ / νικ ησ

πΟυλτΟυ ρ τ ζιΔησ ΓάΒριηλ ΟικΟνΟμικ ών Επιστημών ιώ άννινών

σ άΓμ άτΟπΟυλΟυ στάυ ρ Ουλ ά ΓΕρμ άνικ ησ Γλ ώ σ σ ά σ & ΦιλΟλΟΓ ιά σ θΕ σ σ / νικ ησ

σιΔηρΟπΟυλΟυ άικ άτΕρινη ά στ υΦυλ άκ ών

σΟιλΕμΕ ζιΔΟυ μ άριά  Διάτρ Ο Φησ & ΔιάιτΟλΟΓιά σ τΕι  κ ρητησ(σητΕιά)

στΟυ πά   στάμ άτιά πάιΔ άΓώΓικΟ νηπιάΓώΓών ιώ άννινών

τά χΟπΟυλΟυ Ε λΕ υθΕριά νΟσηλΕ υ τικ ησ τΕι  λ άμιά σ

τΕμΕνΟυ Γ κ ά Ε λΕνη  ηλΕκ τρ Ονικ ησ τΕι  κ ρητησ(χ άνιά)

τΕρζΟπΟυλΟυ χριστινά λΟΓΟ θΕράπΕιά σ τΕι  ηπΕιρΟυ(ιώ άννινά)

τ ζΕιράνιΔησ  χ άρησ  μηχ άνΟλΟΓιά σ τΕι  σΕρρών

τΟτά   Ειρηνη  ΟικΟνΟμικ ών Επιστημών θΕ σ σ / νικ ησ

τριάντάΦυλ λΟυ άικ άτΕρινη ΔιΟικ ησησ κΟινώνικ ών -σ υ νάιτΕριστικ ών Επιχ. & ΟρΓ.τΕι  μΕ σΟλ λΟΓ ιΟυ

τ σΕντΕριΔησ θΕΟ ΦιλΟσ Ε υ Ε λπιΔ ών (σ σΕ) -σ ώμ άτά

τ σΟρΔΟσ  ΓΕ ώρΓ ιΟσ ΔημΟσιών σ χΕ σΕ ών κ άι ΕπικΟινώνιά σ τΕι  Δυ τ. μ άκ Ε ΔΟνιά σ(κ ά στΟριά)

ΦΕιΔ άντ ση  στ υλιάνη νΟσηλΕ υ τικ ησ τΕι  λ άρισ ά σ

χ άρά λ άμπΟυΔη ιώ άννά ΒιΟμηχ άνικΟυ σ χΕ Διά σμΟυ τΕι Δυ τ. μ άκ Ε ΔΟνιά σ(κΟζ άνη)

χ άρ τ ζ άκ λησ πΕ τρ Οσ  ΔημΟσιών σ χΕ σΕ ών κ άι ΕπικΟινώνιά σ τΕι  Δυ τ. μ άκ Ε ΔΟνιά σ(κ ά στΟριά)

άρΓ υ ρΟπΟυλΟυ Βά σιλικ η ηλΕκ τρ ΟλΟΓών μηχ άνικ ών υ πΟλΟΓ ιστών θΕ σ σ / νικ ησ

κ άμπΟυ ρη  ζ ώη  Δ ά σΟλΟΓιά σ & Φυ σικΟυ πΕρ/ ντΟσ θΕ σ σ / νικ ησ

κ άρ υ πΟΓλΟυ Εμμ άνΟυ ηλ Φυ τικ ησ πάράΓώΓησ τΕι  λ άρισ ά σ

μ άκ άρΟνησ  άθάνά σιΟσ τΕ χνΟλΟΓιά σ άΕρΟσκ άΦών τΕι χ ά λκ ιΔ ά σ

μ άπά λ άκΟσ  κ ώνστάντινΟσ    υ πά Ξιώμ άτικ ών ΔιΟικ . άΕρΟπΟριά σ

ρά λ λη  Ε υ τ υ χιά νΟσηλΕ υ τικ ησ τΕι  ηπΕιρΟυ(ιώ άννινά)
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 2 ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΑΡΑ 
ΣΧΟΛΙΚΑ ΝΕΑ
μπΟζάτζιΔησ θάνΟσ
νάκάσ άλΕΞάνΔρΟσ
πάπάΓΕώρΓιΟυ άλΕΞάνΔρΟσ 

- ΓΕιά σας κ Διευθυντή.
- ΓΕιά σας.
- ΕιμάστΕ από την περιβαλλοντική ομάδα 
και συγκεκριμένα από την εφημερίδα και θα 
θέλαμε να σας θέσουμε κάποιες ερωτήσεις.
- σάσ ακούω.

πΟιά η γνώμη σας για την  λειτουργία του 
σχολείου, (διεύθυνση, καθηγητές μαθητές);

νΟμιζώ Οτι λειτουργούν 
σε λογικά πλαίσια και 
σε γενικές γραμμές 
είμαι ευχαριστημένος. 
Π ρ ο β λ ή μ α τα  β έ β α ι α 
υπάρχουν, από την φύση τους 
θα υπάρχουν προβλήματα, 
από τη φύση τους οι μαθητές 
θα είναι μαθητές, από τη 
φύση τους οι μαθητές είναι 
ανήσυχοι και πρέπει να 
είναι ανήσυχοι, νομίζω ότι 
λειτουργούμε ως σχολείο 
καλά, νομίζω ότι υπάρχει 
εμπιστοσύνη ανάμεσα σε 
μαθητές και καθηγητές, 
μαθητές με διεύθυνση. 
Για μένα σημαντικό είναι 
να υπάρχει εμπιστοσύνη 
και η αίσθηση ότι υπάρχει 
δικαιοσύνη. Αν κάποια στιγμή 
νοιώσουν οι μαθητές και οι 
καθηγητές και η διεύθυνση 
ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, 
τότε σημαίνει ότι δεν πάμε 
καλά. 
τΟ ΞάνάλΕώ ότι το σχολείο 
λειτουργεί καλά και φαίνεται 
αυτό και στην πράξη. 

θΕώρΕιτΕ Οτι η λειτουργία του σχολείου είναι 
η επιθυμητή;

- θά μπορούσε να είναι καλύτερη.

πώσ θά μπορούσε;

θά μπΟρΟυσΕ να είναι καλύτερη με την 
έννοια να υπάρχει:
ά ) π Ε ρισ σΟ τ Ε ρη συμμετοχ ή σε 
δραστηριότητες του σχολείου. Παρατηρώ ότι 
κάποια παιδιά που συμμετέχουν σε κάποιες 
ομάδες, (περιβάλλον, θέατρο), δεν είναι και 
τόσο συνεπή, όσο θα έπρεπε να είναι.  
Β) θά μπορούσε μέσα στην τάξη να υπάρχει 
περισσότερη σοβαρότητα από τους μαθητές. 
Μερικές φορές, είπα βέβαια ότι αυτό είναι 
δεκτό, αλλά έχουν την εντύπωση ότι 
βρίσκονται σε νηπιαγωγείο, η χαζομάρα 
περισσεύει και κυρίως από τα αγόρια.

τι Γνώμη έχετε για τις καταλήψεις; Πιστεύετε 
ότι έχουν απήχηση; Και αν όχι, ποιος ο τρόπος 
να ακουστούν τα αιτήματά μας;

Γιά τισ καταλήψεις, νομίζω ότι είναι ένα 
φαινόμενο των καιρών, της εποχής, με 
κάποιο τρόπο είναι μόδα. Μπορούσαμε να 
πάρουμε πιο σοβαρά τις καταλήψεις, αν οι 
αποφάσεις ήταν συλλογικές και τα αιτήματα 
ήταν περισσότερο συζητημένα μεταξύ των 
μαθητών. Κατά τη δική μου άποψη ένα 
ποσοστό των μαθητών ξέρουν τι τους γίνεται, 
ξέρουν τι ζητούν, ξέρουν τι θέλουν και 
πραγματικά έχουν αιτήματα. Ένα ποσοστό 
των μαθητών συμμετέχουν στην  κατάληψη 
για το χαβαλέ. Να χάσουν ώρες να χάσουν 
μάθημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εδώ βέβαια 
υπάρχει ευθύνη όλων των μαθητών, γιατί το 
να χάσεις μάθημα σημαίνει δυσλειτουργία 
του σχολείου, σημαίνει ότι αυτές οι ώρες και 

οι ημέρες που χάθηκαν θα δυσκολέψουν 
και τους μαθητές και τους καθηγητές. Τους 
καθηγητές, γιατί θα προχωρήσουν πιο 
γρήγορα, ενώ τους μαθητές, γιατί δεν θα 
μπορέσουν να αφομοιώσουν την ύλη.
σΕ ΓΕνικΕσ γραμμές ένα ποσοστό έχει 
δίκιο και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να 
ακουστούν .  Η παιδεία έχει ανάγκη μιας 
γενικής αναβάθμισης, να νοιώσει ο κόσμος 
ότι η δημόσια παιδεία αξίζει και είναι πολύ 
ανώτερη από την ιδιωτική παιδεία.
Ενά πΟσΟστΟ γίνεται από χαζομάρα και από 
χαβαλέ φαντάζομαι  και ένα ποσοστό από 

κομματική παρότρυνση.  

τΟ σχΟλΕιΟ έχει στεγαστικά προβλήματα. 
Πιστεύετε ότι μπορεί να λυθούν αυτά τα 
προβλήματα;

πιστΕυώ Οτι δε θα λυθούν. Το λέω με λύπη 
μου αυτό, και γι΄αυτό η ευθύνη είναι κυρίως 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξι χρόνια 
εντοπίζονται τα προβλήματα αυτά, δεν 
ξέρω σε ποιον να δώσω ευθύνες, αλλά τα 
προβλήματα αυτά έπρεπε να ξεκινήσουν και 
να επιλύονται σιγά – σιγά. Δηλαδή κάποια 
απλά πράγματα έπρεπε να αρχίσουν να 
γίνονται. Οι Δήμοι Πολίχνης και Ευκαρπίας 
προβάλλουν κάποια πράγματα και πιθανόν 
να έχουν δίκιο, δεν είμαι εγώ τόσο γνώστης 
των δικών τους προβλημάτων. 
άλλά κάπΟιά πράγματα έπρεπε να αρχίσουν 
να γίνονται. Για παράδειγμα το σχολείο που 
δεν έχει νόμιμη άδεια και είναι αυθαίρετο, 
έπρεπε ήδη να έχει αρχίσει να επιλύεται. Ενας 
χώρος δίπλα που είναι παιδική χαρά ή γήπεδο 
μπάσκετ, έπρεπε να αρχίσει η διαδικασία 
αποχαρακτηρισμού. Εξι χρόνια τώρα δεν 
έχουν ξεκινήσει.
Οι ΔημάρχΟι κατά κάποιο τρόπο 
παραπέμπουν τις ευθύνες και στη Δ/νση 
και στους καθηγητές, με την έννοια ότι δε 
δέχθηκαν τα κοντέινερ, μια και αρνηθήκαμε 
να μπούν στην αυλή του σχολείου, που αν 
και μικρή είναι όμορφη και είναι και αυλή 
της γειτονιάς. Φυσικά τα σχολεία ανήκουν 
στο Δήμο και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά 
γνώμη μου είναι ότι στην αυλή αυτού του 
όμορφου σχολείου δεν πρέπει να μπουν 
κοντέινερ. Μπορούσαν να χτιστούν και άλλα 
σχολεία, και στην Ευκαρπία, αλλά μέχρι τώρα 
έγιναν ελάχιστα πράγματα. Θα μου πείτε ότι 
οι Δήμοι έχουν τα δικά τους προβλήματα, 
αυτά τα προβλήματα είναι δικά τους. Από 

τη δικιά μου πλευρά εκτιμώ ότι οι Δήμοι 
μπορούσαν να κάνουν περισσότερα.

κάθΕ χρΟνΟ λειτουργεί το ποινολόγιο! Τι 
εναλλακτική λύση έχετε να προτείνετε;

υπάρχΕι Ενά θεσμοθετημένο όργανο που 
λέγεται σχολικό συμβούλιο, που αποτελείται 
από τον Δ/ντή, τους καθηγητές, τον 
Σύλλογο Γονέων, το 15μελές και το Δήμο. 
Εκεί πέρα μέσα δεν ακούστηκε καμία 
πρόταση, για να καταργηθεί το ποινολόγιο 
ή να αποποινικοποιηθεί κάτι από αυτά που 

ορίσαμε. Δεν έχω ακούσει καμία πρόταση 
που να λέει δεν πρέπει να κάνουμε αυτό, 
αλλά να κάνουμε εκείνο. Συμφώνησαν και 
οι καθηγητές, συμφώνησαν και οι μαθητές 
που ήταν εκεί, συμφώνησαν και ο Δήμος 
και το 15μελές. Τώρα εκτίμησή μου είναι ότι 
το ποινολόγιο πρέπει να υπάρχει, αλλιώς το 
σχολείο θα γίνει ξέφραγο αμπέλι και αυτό 
δε βοηθάει ούτε τους καθηγητές ούτε τους 
μαθητές.
 Οτάν υπάρχΕι μια τάξη, όταν υπάρχει ένας 
έλεγχος, όταν υπάρχει ένας κανονισμός και 
κανόνες νιώθουν καλύτερα και οι μαθητές και 
οι καθηγητές και οι γονείς. Σ’ ένα σχολείο που 
επικρατεί αταξία νομίζω δεν βοηθάει ούτε 
τη εκπαιδευτική διαδικασία, ούτε την σωστή 
λειτουργία μιας οργανωμένης κοινωνίας. 
Αλλωστε όπου και αν πάτε θα υπάρχουν 
κανόνες, π.χ. πανεπιστήμιο, στρατός, σε μια 
δουλειά, που πρέπει να τηρούνται, δίχως την 
ελαστικότητα που υπάρχει εδώ. Αν πάτε σ’ 
έναν εργοδότη και δεν είστε στην ώρα σας 
και δεν κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε, δεν 
αποδίδετε αυτό που πρέπει να αποδώσετε θα 
σας απολύσει και είναι λογικό. 
άρά σΕ κάθε οργανωμένη κοινωνία υπάρχουν 
κανόνες. Αν είναι δυνατόν να κάνουμε ότι 
θέλουμε σε μια οργανωμένη κοινωνία και 
μάλιστα σε δημοκρατική κοινωνία. Οι 
κανόνες υπάρχουν, για να προστατεύουν τους 
δημοκρατικούς θεσμούς, να προστατεύουν  
τα δικαιώματα του άλλου π.χ. ούτε να μπω 
στο αυτοκίνητο και να τρέχω με μεγάλη 
ταχύτητα, ούτε να παρκάρω όπου θέλω 
μπορώ, και αν το κάνω θα υποστώ τις 
συνέπειες. Ουτε να ανοίγω το σχολείο όποτε 
θέλω μπορώ, πρέπει να το ανοίγω ορισμένη 
ώρα και να το κλείνω επίσης ορισμένη ώρα. 
Γιατί έτσι λέει ο νόμος. Γιατί η δημοκρατική 
κοινωνία έτσι ψήφισε, αυτά αποδεχόμαστε 
και αυτά πρέπει να λειτουργήσουν. Πάντως 

οποιοδήποτε θέμα νομίζετε εσείς ότι πρέπει 
να το ξανασυζητήσουμε είμαι στην διάθεσή 
σας. Το δήλωσα και το δηλώνω από την αρχή, 
ότι σ΄ ένα σχολείο, αν οι μαθητές θεωρούνται 
αδικημένοι, τότε δεν είναι σωστό σχολείο. 
Αν οι καθηγητές θεωρούνται αδικημένοι 
τότε επίσης δεν είναι σωστό σχολείο. 
Πρέπει να υπάρχει συζήτηση, δικαιοσύνη, 
αμοιβαίακατανόηση.

πώσ πιστΕυΕτΕ ότι μπορεί να γίνει καλύτερος 
ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος;

ΔυσκΟλΟ Ερώτημά. Ο καθηγητής μέσα 
στην τάξη είναι αρχηγός, αφεντικό, είναι 
μια μονάδα που δεν μπορεί να την ελέγξει 
κανείς εκτός από το σχολικό σύμβουλο. 
Το πώς θα κάνει κάθε καθηγητής μάθημα 
είναι δικιά του υπόθεση να το κάνει με 
τον καλύτερο τρόπο. Άλλος καθηγητής 
πετυχαίνει ένα αποτέλεσμα, άλλος 
πετυχαίνει άλλο, το μόνο που μπορώ να πω 
είναι ότι, αν υπάρχει κάποια μη αποδοχή 
του  διδακτικού έργου του καθηγητή, αυτό 
πρέπει να συζητιέται μεταξύ του 5μελούς 
και του καθηγητή. Αν υπάρξει γενικευμένο 
παράπονο ότι ένας καθηγητής δεν 
μπορεί αυτό, δεν μπορεί το άλλο τότε ο 
διευθυντής έχει την υποχρέωση να κάνει 
συζήτηση με τον καθηγητή αυτό.  Και θα 
δούμε τι θα κάνουμε. Αυτά είναι πράγματα 
που ισχύουν σύμφωνα με το νομοθετικό 
πλαίσιο. Ετσι ο οποιοσδήποτε καθηγητής 
που έχει πρόβλημα, ο Δ/ντής ενημερώνει 
τον σχολικό σύμβουλο. Ο Δ/ντής του 
σχολείου έχει παρα πολλές ευθύνες, 
παρα πολλές αρμοδιότητες, την ευθύνη 
λειτουργίας του σχολείου, τη διοικητική 
ευθύνη απέναντι στους καθηγητές, 
να έρχονται στην ώρα τους κλπ., αλλά 
αδυνατεί αντικειμενικά να παρέμβει στο 
διδακτικό έργο των καθηγητών. 
η Εκτιμηση μου είναι ότι μέσα στο 
πλαίσιο της καλής λειτουργίας και της 

συναδελφικότητας να καθίσει και να κάνει μια 
ουσιαστική κουβέντα με τον καθηγητή και να 
δει αν τα παράπονα που κάνουν τα παιδιά σε 
μια τάξη έχουν βάση ή όχι. Αν έχουν βάση 
να κάτσουν να τα βρουν  συναδελφικά που 
είναι κάθε μέρα μαζί, πώς μπορεί να λυθεί 
αυτό το θέμα.

τι Γνώμη έχετε για την Π.Δ.Σ.;

η π.Δ.σ. είναι ένας θεσμός  μπορεί να βοηθά 
σημαντικά τους μαθητές. Φέτος ο θεσμός 
της ΠΔΣ έπεσε ένα σκαλοπάτι κάτω. Με την 
έννοια ότι δίνουν ψίχουλα στους καθηγητές 
που διδάσκουν και αυτό με την δικαιολογία 
ότι σταμάτησαν τα κονδύλια από την ΕΕ. 
Οπότε καλοί, μόνιμοι καθηγητές που θα 
μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικό έργο, 
θεωρούν κοροιδία με τόσα λίγα χρήματα να 
αφιερώσουν χρόνο. Παρ’όλα αυτά γίνεται 
σημαντικό έργο από νέους ανθρώπους με 
όρεξη που μπορούν να βοηθήσουν τους 
μαθητές. Πολλές φορές είναι καλύτεροι και 
από τους παλιούς, με περισσότερη διάθεση. 
Και εδώ παρεμβαίνει ο υπεύθυνος της ΠΔΣ 
και αν κάποιος καθηγητής δεν μπορεί να 
εκπληρώσει τα καθήκοντά του, ο υπεύθυνος 
μπορεί να του κάνει παρατήρηση ή να τον 
απολύσει. Και φαντάζομαι και οι μαθητές 
μπορούν να κάνουν παράπονα για κάποιον 
καθηγητή, γιατί αυτός πληρώνεται για να 
κάνει φροντιστήριο. 

- σάσ ευχαριστούμε πολύ.

- κάι εγώ σας ευχαριστώ και πέρα από την 
συνέντευξη αυτή είμαι ανοιχτός πάντοτε και 
το έχω τονίσει πολλές φορές, γιατί δεν πρέπει 
να αισθάνονται οι μαθητές αδικημένοι.
 

Ο διευθντής μας κ. Άγγελος Σαμαράς
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ΣΧΟΛΙΚΑ ΝΕΑ

    Την Δευτέρα 6/10/ 08 το σχολείο μας 
έπειτα από ψηφοφορία  αποφασίσαμε 
να κάνει κ ατάληψη με τα εξής 
αιτήματα:: 
1.Οι μαθητές σε κάθε τάξη ξεπερνούν 
κατά πολύ το επιτρεπτό όριο. Με 
αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη 
η διεξαγωγή του μαθήματος , η 
ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική και 
επιπλέον σε περίπτωση σεισμού ή 
πυρκαγιάς να είναι δύσκολη η έξοδος 
των μαθητών απ΄ τις αίθουσες.
2. Εδώ και τρία χρόνια παρά τις κλίσεις 
μαθητών, καθηγητών και γονέων 
για τον ελλιπή αριθμό αιθουσών, ο 
δήμος και οι αρμόδιοι αδιαφορούν με 
αποτέλεσμα να αναγκάζονται κάποια 
τμήματα να στεγάζονται σε αίθουσες 

του γυμνάσιου.
3. Έλλειψη γυμναστήριου. Έτσι οι 
δραστηριότητες περιορίζονται στα 
ελάχιστα τετραγωνικά του προαυλίου, 
στο προαύλιο του Γυμνάσιου αλλά 
και στο γηπεδάκι του δημοτικού 
(που τις περισσότερες φορές είναι 
κατειλημμένα) και σε περιπτώσεις που 
ο καιρός είναι καλός , διαφορετικά η 
γυμναστική γίνεται… θεωρητικά.
4. Έλλειψη αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων με αποτέλεσμα να γίνονται 
οι σχολικές εκδηλώσεις είτε στον 
υπαίθριο χώρο του σχολείου είτε στο 
δημοτικό θέατρο της Πολίχνης (μακριά 
από το σχολείο αλλά και τα σπίτια 
των περισσότερων μαθητών) είτε σε 
οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο χώρο σε 
Πολίχνη και Ευκαρπία.
5. Ανέφικτοι σχολικοί κανόνες , που 
αντί να βοηθούν στην καλύτερη 
λειτουργία του σχολείου , δημιουργούν 
μια σύγχυση στο χώρο του , όπως για 
παράδειγμα το ζήτημα με τα χαρτάκια 
κατά την αργοπορία των μαθητών τις 
πρώτες ώρες.
6.Τα ποινολόγια έχουν καταντήσει το 
πιο φυσιολογικό φαινόμενο κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων. Οι καθηγητές 
για το παραμικρό παράπτωμα στέλνουν 
τους μαθητές στο ποινολόγιο.
7. Οι μαθητές επιβαρύνονται για την 
αγορά των ξενόγλωσσων βιβλίων.
8. Να χορηγείται στην παιδεία το 15% 
του κρατικού προϋπολογισμού έναντι 
του 2,2% που χορηγείται.
Μετά από μια βδομάδα κατάληψης 
το δεκαπενταμελές ψήφισε κατά 
της κατάληψης και έτσι την Δευτέρα 
13/10/2008 μπήκαμε στις τάξεις μας 
για μάθημα.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ
τα αιτήματα μιας κατάληψης...

χριστινά πΟπΟΒιΔΟυ
άρΓυρώ μιάρη

Συμμετοή σε ομαδικά αγωνίσματα

χρηστΟσ μπάντησ
λάζάρΟσ σιμΟυ

ΜΠΑΣΚΕΤ

Το τραινο που σταμάτησε νωρίς……..

Η ομάδα  μπάσκετ επί τω έργω! 

Δυναμικά ξεκίνησε η ομάδα μπάσκετ 
αγοριών του σχολείου στο σχολικό 
πρωτάθλημα. Στον πρώτο αγώνα με 
αντίπαλο το Λύκειο Χορτιάτη νίκησε 
με 69-27 και στον δεύτερο αγώνα με 
αντίπαλο το 1ο ΓΕΛ Συκεών νίκησε με 
61-44. Δυστυχώς η ομάδα δεν βρέθηκε 
στην καλύτερη κατάσταση στον τρίτο 
αγώνα με αντίπαλο το 2Ο ΓΕΛ Νεάπολης 
και έχασε με αποτέλεσμα να αποκλεισθεί 
από τους αγώνες.

Στην ομάδα συμμετείχαν Σταυρίδης 
, Σαράντης, Καραγιάνης, Τζιάτζιος, 
Παπαδόπουλος, Γκούμας, Στίκος, 
Κανταράς Σίμου, Βάλτσι? Συμεωνίδης,

 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο ποδόσφαιρο η ομάδα μας στον ένα 
και μοναδικό αγώνα που έδωσε έχασε με 
6-5 , ενώ λίγα λεπτά πριν το τέλος ήταν 
μπροστά στο σκορ με 5-2
Την ομάδα αποτελούσαν οι Ασλανίδης, 
Κρίκος, Νεοφυτίδης, Μισαηλίδης, 
Μάρτζιος, Καλεγιώργης, Τοκμακίδης, 
Νικηβέλος, Κουλίνας, Μπαντής, 
Αραμπατζής, Λόλας, Καπουράνης, 
Σαρηγιαννίδης, Δάλλας, Τολόζης.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Η γραφειοκρατία στέρησε από μια 
φανταστική ομάδα μια μεγάλη πορεία.!
Δυστυχώς τα κορίτσια μας δεν μπόρεσαν 
να συμμετάσχουν στους αγώνες , αφού 
δεν μπόρεσαν να συγκεντρώσουν τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για την 
ιστορία η ομάδα απ[οτελούνταν από τις 
ακόλουθες:
Ρίζου, Κουμεντάκη, Ασλανίδου, 
Παπαδοπούλου, Νικηβέλου, Πιοστοφίδη, 
Τσερόβα, Χαριζάνη, Μίαρη, Μοσχούλα.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΑΓΟΡΙΩΝ

Στον πρώτο αγώνα με αντίπαλο το 2ο 
ΓΕΛ Ωραιοκάστρου νίκησαν ενώ στο 
δεύτερο με αντίπαλο το ΕΠΑΛ Ευόσμου  
έχασαν και αποκλείστηκαν.

Σχολικοί Αγώνες ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Στον πρώτο αγώνα στις 14/1 τα κορίτσια 
με αντίπαλο το 1ο ΓΕΛ Σταυρούπολης 
νίκησαν και πέρασαν στην επόμενη 
φάση.

ΒΟΛΛΕΥ  ΑΓΟΡΙΩΝ

Στον πρώτο αγώνα με αντίπαλο  το 
1ο ΓΕΛ Σταυρούπολης πέρασαν 
ακοπα, αφού οι αντίπαλοι φοβήθηκαν 
να τους αντιμετωπίσουν. Ενώ στο 
δεύτερο αγώνα στις 21/1 με αντίπαλο 
το 1ο ΓΕΛ Ωραιοκάστρου έχασαν και 
αποκλείστηκαν με 2-0. Δυστυχώς αυτοί 
κατέβηκαν...
Η ομάδα αποτελούνταν από:
Παπαγεωργίου, Μποζατζίδης, Νάκας, 
Σταμούλης, Βαμβακίδης, Πασιάς, Ισούφη

ΠΙΠΕΡΑΤΑ
Μετά από την αποχώρηση των Μr 

Devil……
Κρατηθείτε έρχονται οι   Κους-Κους Ladies 

να ταράξουν την καθημερινότητα σας, παιδία 
φέτος δεν μας ξεφύγει τίποτα!!!!

Ποιος Πρόεδρος της Β΄  έφαγε τρελή 
χυλόπιτα από  κορίτσι της τάξης του.??? 
Α????Μην χαλιέσαι υπάρχουν πολλές 
πορτοκαλιές που  κάνουν πορτοκάλια….
(πάντως μπράβο στην κούκλα το είχες  
καβαλήσει τώρα τελευταία)…

Ποια κοπέλα από το Β3 ονειρεύεται να τα 
φτιάξει με μαθητή του Β4. Και με ένα ́ ΄τυχαίο 
άγγιγμα του΄΄  πετάει στα ουράνια…???

Ποιο είναι το πιο άθλιο ζευγάρι της 
χρονιάς????? ΑΠΟΜΕΝΕΤΑΙ το βραβείο  στην 
κούκλα της  Α  ΤΑΞΗΣ που   περνάει το αγόρι 
της 1,5 κεφάλι !!!! έλεος.. 

Ποια μαθήτρια της Β έχει καψουρεύτει 
τον Πρόεδροτου σχολείου μας!!!! Μιλάμε για 
τρελό έρωτα!!!!

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής οργανωσε  
εκδήλωση για τις Κλιματικές Αλλαγές με 
θέμα: «Ανάψτε το φως στην εξοικονόμηση 
ενέργειας». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 

στα STER CINEMAS 
( Γ ι α ν ν ι τ σ ώ ν 
& Κωλέττη, 
Δυτική Είσοδος 
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς ) 
την Τετάρτη, 3 
Δεκεμβρίου 2008, 
ώρα 4μμ.
Αφού ακούσαμε 
με προσοχή μια 
εισήγηση για τις 
Κλιματικές Αλλαγές, 

και ενημερωθήκαμε για τηδυνατότητα 
διεθνούς συνεργασίας με τους «Friends of 
Nature παρακολουθήσαμε προβολή της 
ταινίας “The day after” («Η επόμενη μέρα»), 
που αναφέρεται και αυτή στις Κλιματικές 
Αλλαγές.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

“Η μαύρη αλήθεια λοιπόν είναι τούτη: Στην 
Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει Εκπαίδευση. 
το φωνάζουν απελπισμένα όσοι αγαπούν 
ακόμη το Σχολείο, το επανέλαβαν χίλιες 
φορές ερασιτεχνικά στις εφημερίδες 
οι δημοσιογράφοι, το μουρμουρίζουν 
κουνώντας θλιβερά το κεφάλι οι άνθρωποι 
της περασμένης γενεάς, το αισθάνεται 
αόριστα ο αγράμματος λαός όταν συχνά 
μέσα στη βιοπάλη του αναστενάζει: “Κοντά 
σ΄ όλα πάνε και τα καημένα τα γράμματα! ...”
Και η αλήθεια είναι αυτή. Σχολειό πια 
δεν υπάρχει. Κινείται μονάχα ακόμη ένας 
ανήθικος κι αρρωστημένος οργανισμός 
γεμάτος από δηλητήριο και παραφροσύνη, 
που πολύ σύντομα θα επιδράσει 
θανατηφόρα σ΄ όλη την κατοπινή ζωή του 
τόπου μας. Μια σάπια και ξεχαρβαλωμένη 
μηχανή, όπου από ανάγκη ρίχνουμε μέσα 
μια καθαρή κι αγνή ζωική παραγωγή - τα 
ευκολόπλαστα παιδιά μας - για να μας τα 
μεταβάλει ύστερ’ από λίγα χρόνια σε μούμιες 
κατάξερες και φασκιωμένες ή σε κινούμενα 
μιάσματα ανασυρμένα σαν από τάφους...
Δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Αγάπησα 
και ονειρεύτηκα ένα περίλαμπρο σχολειό, 
κι αποφάσισα να θυσιάσω κάθε μου υλική 
ευζωΐα σε μια ψυχική μου ικανοποίηση. 
Κι είδα, όσο έζησα εκεί μέσα, τη ρίζα του 
κακού τόσο βαθιά του εισχωρημένη, 
ώστε απελπισμένος να καταλήξω πολλές 
φορές στην εξωφρενική ανακραυγή των 
σημερινών γραφομένων μου: Κλείστε τα 
Σχολειά! Γιατί ο οργανισμός αυτός, που τον 
εθέσπισε βέβαια σε παλαιότερα χρόνια 
ένας αγνός ενθουσιασμός και μια ομαδική 
αγάπη, κατάντησε στην εξέλιξη του, από 
ορισμένες αιτίες και αφορμές, μια αθλιότητα 
κι ένα ψέμα που πρέπει να χτυπηθεί και να 
εκλείψει, αν δε θέλουμε οι αμέσως ερχόμενες 
γενεές να πληρώσουν πολύ ακριβότερα από 
εμάς τις αμαρτίες των γονιών τους”. Ποια 
από τις παρακάτω εκδοχές σας φαίνεται 
πιθανότερη; 

Α. Ο Ευάγγελος Παπανούτσος το 1965
Β. Φοιτητής της φιλοσοφικής σχολής το 2007
Γ. Ο Μίλτος Κουντουράς το 1923
Δ. Αγανακτισμένος μαθητής το 2008 

ΚΟΥΙΖ

Μπορείτε να βρείτε ποιος και πότε 

έγραψε το παρακάτω κείμενο;  

Διαβάστε το και προσπαθήστε ... 

      

“ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΞΕΧΑΡΒΑΛΩΜΑ”

φορές γινόμαστε και γίνονται πρότυπα για εμάς για 
αυτό και κερδίζουμε όλοι από όλους. 

πιστεύεις ότι μια ομάδα γυναικών ποδοσφαίρου 
μπορεί να φανεί αντάξια της δικής σας και να 
φτάσει σε νικηφόρο αποτέλεσμα;

Πιστεύω ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να 
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις μιας ποδοσφαιρικής 
ομάδας διότι η αντρική ομάδα έχει μεγαλύτερο 
δυναμικό. Είναι σκληρό άθλημα και αφορά μόνο 
άνδρες.
     
Θεωρείς τη σχέση σου ομαλή με τους μεγαλύτερους 
παίκτες; Υπάρχει ανταγωνιστικότητα μεταξύ σας

Υπάρχει συνεργασία οι μεγαλύτεροι παίκτες με 
υποδέχτηκαν πολύ καλά. Υπάρχει συνεργασία και 
όχι ανταγωνιστικότητα μεταξύ μας.

ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 
συνέχεια από σελ. 2
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ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ

Ταξιδέψαμε με το τρένο , 11.45, για Οβίεδο, 
γιατί συνειδητά το αποφασίσαμε. Είχαμε 
όλοι μας καιρό να χαρούμε ένα ταξίδι 
με τρένο. Σε τουριστική θέση, 73 ευρώ 
με επιστροφή Μαδρίτη - Οβίεδο, μας 
αποζημίωσε με την άνεση, την ταχύτητα, 
την καθαριότητα, στοιχεία που αναζητάς και 
δε συναντάς σε πρώτη θέση των ελληνικών 
σιδηροδρόμων. Το τοπίο άλλαζε συνεχώς. 
Οι βιομηχανικές ζώνες, δασικές εκτάσεις, 
γεωργικές καλλιέργειες, χιονισμένα βουνά, 
εναλλάσσονταν  καθώς το τρένο μας 
ανέβαζε στο βορρά, περνώντας διαδοχικά 
μεγάλα σε μήκος τούνελ. Οι μεγάλες πόλεις 
που συναντούσαμε, διακρίνονταν για τις 
μεγάλες πολύχρωμες πολυκατοικίες , τις 
υποδομές σε μεγάλους συγκοινωνιακούς 

κόμβους, στην πολεοδομική οργάνωση. 
Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε η 
εκτεταμένη χρήση ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας, καθώς συναντούσαμε μεγάλα 
φωτοβολταϊκά παρκα και ανεμογεννήτριες.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ

 Μια υπέροχα καλοκαιρινή μέρα μας 
περίμενε την Παρασκευή, ανοίγοντας τα 
παραθυρόφυλλα του δωματίου μας. Βέβαια 
το πρωί το τοπίο έμοιζε βγαλμένο από 
ταινία του Αγελλόπουλου. Χαμένα όλα στην 
ομίχλη με τα φαναράκια της γέφυρας και 
των παραποτάμιων δρόμων να φωτίζουν 
τα βήματα μαθητών και εργαζομένων που 
πήγαιναν λίγο πριν τις 8 στο σχολείο και στις 
δουλειές τους. Ο ήλιος που ανέτειλε στη 
συνέχεια τα παρέσυρε όλα προσφέροντάς 
μας μια όμορφη εικόνα του Infiesto. 
Συγκεντρωθήκαμε στο σχολείο, όπου οι 
μαθητές μας ήδη παρακολουθούσαν τα 
μαθήματα της ημέρας μαζί με Ισπανούς 
μαθητές, άλλωστε μη ξεχνάμε πως ένας από 
τουςς σκοπούς του προγράμματος ήταν η 
γνωριμία με το εκπαιδευτικό σύστημα της 
Ισπανίας.
στις 11.30 κινήσαμε για την επίσημη 
υποδοχή, η οποία θα οργανώνονταν στο 
Δημαρχείο της πόλης.
Καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητα 
κανονικής προβολής των παρουσιάσεων, 
περιοριστήκαμε στην προβολή της μεσω 
laptop και στο χαρτόνι μας που ευτυχώς 
έιχαμε φέρει μαζί μας. Ακολούθησε το 
Ρουμανικό σχολείο και ολοκλήρωσε 
το ιταλικό. Μοιραστήκαμε αμήχανα τα 
συγχαρητήρια, αναγνωρίζοντας, αν μη 
τι άλλο, τη δουλειά που υπήρχε πίσω 
από όσα είδαμε. Οι διαφοροποιήσεις 

COMMENIUS “LANDSCAPE INSIDE - INSIDE LANDSCAPE’’
Επτά  μέρες 
στην Ισπανία...
Οι δραστηριότητες της 
ομάδας μας στο πλαίσιο του 
προγράμματος Commenius, 
μέσα από ένα ημερολόγιο 
(αποσπάσματα)
ΕυθυμιΟσ πάπάΔημητριΟυ

που παρουσιάστηκαν οφείλονταν 
στις διαφορετικές εμπειρίες των 
συμμετεχόντων είτε αφορούσαν τον τόπο 

αφετηρίας ( μικρές πόλεις σε σύγκριση 
με τη Θεσαλονίκη) είτε τη συμμετοχή σε 
άλλα προγράμματα Commenius ( εμείς 
συμμετείχαμε για πρώτη φορά σε αντίθεση 
με τους άλλους που γνωρίζονατν κιόλας 
μεταξύ τους). Μεγάλο ρόλο έπαιξε και η 
διαφορά ηλικακής βαθμίδας καθώς τα άλλα 
σχολεία ήταν Γυμνάσια.
Το απόγευμα επισκεφτήκαμε το τοπικό 
εργοστάσιο παραγωγής των Chupa 
chups ( βλ. επίσης το site της εταιρείας). 
220 εργαζόμενοι, υπό ιταλική σήμερα 
ιδιοκτησία παράγουν γλειφιτζούρια τα 
οποία εξάγονται κατά 70% στην Ιαπωνία, το 
μεγαλύτερο πελάτη τους. Μας ξενάγησαν 
(αφού πρώτα για λόγους ασφαλέιας και υγ
ιεινής έδωσαν αρκετή τροφή για 
ευφάνταστα σχόλια ντύνοντάς μας 
σαν γιατρούς) σε όλο το εργοστάσιο 
παρουσιάζοντας όλα τα στάδια παραγωγής 
του προϊόντος.
Σημαντικά στοιχεία: 1. Η επίσήμανση πως 
δεν χρησιμοποιούν χημικές ουσίες κατά 
απαίτηση των Ιαπώνων αγοραστών οι 
οποίοι δεν αρκούνται μόνο στον έλεγχο 
όσων chupa αποστέλλονται εκεί, αλλά και 
επισκέπτονται ελέγχονατς το εργοστάσιο 
παραγωγής 2. Βάση το νερό, το αλέυρι και 
η καραμέλλα, όλα φυσικά 3. Παράγουν 
4 εκατομμύρια γλειφιτζούρια τη μέρα, 
με 24ωρη λειτουργία σε 6 ημέρες. 4. 
όσον αφορά τα απόβλητα: Πληρώνουν 
μια εταιρέια από τη Β. Ισπανία για να 
ταμεταφέρει μακριά. Πληρώνονται από 
τη Dupont η οποία αξιοποιεί τον άνθρακα 
της γλυκόζης για την εκτροφή βακτηρίων. 
5. Πολλαπλό σύστημα ποιοτικού ελέγχου 
με μηχανικό scanner και διπλό έλεγχο 
από εργαζομένους οι οποίοι έχουν τη 
δυνατότητα ακύρωσης μέρους της 
παραγωγής, αν το κρίνουν σκόπιμο. 6. 
Συμφωνία με την τοπική κυβέρνηση για 
απασχόληση ντόπιων και τόνωση της 
τοπικής οικονομίας.
( όλα τα παραπάνω βγήκαν με ερωτήσεις 
μαθητών και εκπαιδευτικών προς τον 
υπεύθυνο της ξενάγησης.)

ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ

Κατευθυνθήκαμε λοιπόν στο Οβίεδο, 
πρωτεύουσα της Αστουρίας, διανθισμένο 

με γλυπτά του Κολομβιανού γλύπτη και 
ζωγράφου Fernando Botero και πρόσφατα 
γνωστό από την ταινία του Woody Allen, 

Vicky Cristina Barcelona. 
Όμορφη πόλη με φαρδείς δρόμους,πράσινο, 
φροντισμένα κτίρια και ένα μεσαιωνικό 

κέντρο από 
την εποχή 
του βασιλιά 
Αλφόνσου ΙΙ 
ο οποίος το 
792 κατέστησε 
το Οβίεδο 
την έδρα του 
βασιλείου του. 
Σημαντικότερο 
μνημείο της ο 
καθεδρικός της 
ναός, η Basilica 
of San Salvador, 
κτισμένη σε 
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς 
φάσεις αποτελεί 
το καλύτερο 

παράδειγμα του ύστερου γοτθικού 
Ισπανικού ρυθμού. Από το 1243 και μετά 
και με διαφορετικούς ρυθμούς, από το 
γοτθικό στο ρωμανικό, το μπαρόκ και το 
ροκοκό φυλάσσει το εθνικό σύμβολο της 
Αστουρίας, το χρυσοποίκιλτο σταυρό, 
φτιαγμένο το 808 κατά την παράδοση από 
αγγέλους σταλμένους από το θεό.
Η βροχή έξω δυνάμωνε εμποδίζοντάς μας 
όχι μόνο να πάμε στη Proaza αλλά ακόμη 
και να συνεχίσουμε στο Οβίεδο.
Αφού σε κάποια παύση της βροχής 
απολαύσαμε τα εξαιρετικά γλυπτά του 
Botero στις πλατείες και τους πεζοδρόμους 
του κέντρου και επισκεφτήκαμε μια 
στεγασμένη υπάιθρια αγορά κοντά στο 
μεγάλο πάρκο της πόλης (Campo de San 
Francisco, 60.000 τ.μ) καταλήξαμε σε ένα 
ατμοσφαιρικό εστιατόριο, Arena, στο οποίο 
με 14 ευρώ απολαύσαμε τρία πιάτα, σούπα, 
παέγια και ψητό κρέας ( άψητο δηλαδή αν 
δεν τους το υπενθυμίσεις φορτικά) κρασί, 
γλυκά και καφέ. Καθώς δεν προβλέπονταν 
να κάνουμε κάτι άλλο, γενικά το πρόγραμμα 
είχε καταλυθέι, συνεχίσαμε τις βόλτες στην 
αγορά περνώντας κάποια στιγμή έξω από 
το Πανεπιστήμιο της πόλης, ιδρυμένο το 
1574 με 30.000 φοιτητές σήμερα.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ

Η Covadogna ( από το Cueva honga 
που σημαίνει βαθιά σπηλιά) είναι μια 
πολύ σημαντική τοποθεσία για τους 
Αστουριανούς. Στα απόκρημνα μέρη 
της περιοχής, στην οποία από πολύ 
παλιά υπήρχε ένας μικρός ναός της 
Παναγίας, ο ηρωϊκος τους βασιλιάς Don 
Pelayo κατόρθωσε να συσπειρώσει τους 
ηττημένους στρατιώτες του Βησιγότθου 
βασιλιά Rodringo και να τους οδηγήσει σε 
νίκη απέναντι στους Άραβες, οι οποίοι έτσι 
δεν κατάφεραν να περάσουν τα βουνά της 

Αστούριας. Τοποθέτησε τους στρατιώτες 
του, λεέει η παράδοση στις κορυφογραμμές 
( Picos de Europa) και με πέτρες, βράχους, 
τόξα απέτρεψαν την αραβική εισβολή. Μετά 
τη νίκη του ο Don Pelayo συνένωσε τους 
Βησιγότθους με τις ισπανικές και ρωμαϊκές 
φυλές δημιουργώντας τις ιστορικές 
απαρχές του Ισπανικού έθνους. Από τότε η 
Παναγία της Conadogna έγινε μια από τις 
σημαντικότερες ιστορικές τοποθεσίες της 
Ισπανίας. Αυτό που καταπλήσσει φυσικά 

τον επισκέπτη είναι πρώτα ο βρυχηθμός 
του νερού και έπειταη εικόνα του να πέφτει 
ορμητικά ως καταρράκτης σε μια λιμνούλα 
κάτω από έναν τεράστιο βράχο στον οποίο 
υπάρχει μια μικρή εκκλησία

ΠΕΜΠΤΗ ΗΜΕΡΑ

Οι μαθητές μας παρακολουθούσαν 
μαθήματα στο σχολείο και στις 11 περίπου 
θα πηγαίναμε στο πολιτιστικό κέντρο που 
βρισκότανε απέναντι από το σχολείο για 
την παρουσίαση των δραστηριοτήτων μας. 
( Αφού στο Δημαρχείο δεν μπορέσαμε να 
παρουσιάσουμε όπως θα θέλαμε)
Ξεκίνησαν πρώτοι οι Ιταλοί, 
παρουσιάζοντας τη Gravina, την περιοχή 
τους, το σχολείο, το Εθνικό Πάρκο της 
Murgia. Να πω την αλήθεια, μας κούρασαν. 
Η δική  μας παρουσίαση έγινε από τους 
μαθητές μας ( σε αντίθεση με τους αλλους, 
που παρουσίασαν οι καθηγητές) με λιτό και 
μετρημένο τρόπο. Συνέχισαν οι Ρουμάνοι 
με εικόνες του τόπου τους, της Oradea, 
δίπλα από την Timisoara, συνοδεία τοπικής 
μουσικής. Η Ισπανία ολοκλήρωσε με 
μια αναλυτική παρουσίαση του τοπίου 
της Asturia με πολλές, πάρα πολλές 
φωτογραφίες, εξαιρετικά κουραστική.

ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ

Χωρίς βροχή! Ξεπεράσαμε την έκπληξη και 
αφού πήραμε το πρωϊνό μας αρχίσαμε την 
τελευταί μας μέρα στο infiesto, μια μέρα που 
αποδείχτηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

 Η επίσκεψή μας στο Museo de la Mineria 
y de la industria μου θύμισε μια αντίστοιχη 
επίσκεψη σε ένα βιομηχανικό μουσείο 
στο προάστιο της Βαρκελώνης, την 
Terassa. Το ίδιο καλά οοργανωμένο με 
εξαιρετική διαμόρφωση ενός παλιού 
εργοστασίου, έδινε στον επισκέπτη του 
μια πολύ λεπτομερειακή εικόνα των Η 
ιδιαιτερότητα του Μουσείου συνίστατο 
στην αναπαράσταση των ορυχείων και της 
ατμόσφαιρας που βίωναν οι έγκλειστοι στα 
έγκατά τους εργαζόμενοι σ’ αυτά.

ΕΒΔΟΜΗ ΗΜΕΡΑ
Ο απολογισμός αυτών των ημερών έγινε 
στο ατμοσφαιρικό υπόγειο παρακείμενου 
στην Plaja Mayor εστιατορίου. Εκεί, κάτω 
από το φως των κεριών, με τις απώλειες 
Χαρούλας και Ελένης ( η ίωση έδειξε τα 
δόντια της!) αναρωτηθήκαμε: Τελικά πώς 
θα αποτιμήσουμε όσα κάναμε;
Οι απαντήσεις, αν και διαφορετικές 
συμφωνούσαν στην αξία της εμπειρίας, 
στην αξία του πλούτου των βιωμάτων που 

όλοι μας αποκτήσαμε. καθώς κοιτάζαμε 
ο ένας τον άλλο αισθανόμασταν πως η 
συλλογική μας προσπάθεια που τώρα 
τελείωνε θα έμενε βαθιά χαραγμένη 
χαρμόσυνα μέσα μας.
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ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΑ
 Οι Linkin Park είναι ένα συγκρότημα Nu 

Metal/Rapcore/Alternative Rock από το Λος 
Άντζελες της Καλιφόρνια.Είναι το δεύτερο 
εμπορικότερο συγκρότημα Nu Metal σε 
πωλήσεις (18 Εκατομμύρια στην Αμερική) 
με πρώτο τους Kid Rock (με 22 Εκατομμύρια 
Πωλήσεις

Το 1996, ο MC Mike Shinoda αποφοιτώντας 
από το Agoura High School, μαζί με τον Brad 
Delson, δημιούργησαν ένα συγκρότημα, το 
οποίο ονόμασαν Xero. Το συγκρότημα αυτό, 
αποτελούνταν από τον Mike Shinoda, ως 
MC, από τον Brad Delson ως κιθαρίστα, τον 
Rob Bourdon, ως drummer, τον Dave Farell, 
ως μπασίστα, τον Joe Hahn, ως DJ και από 
τον Mark Wakefield, ως κύριο τραγουδιστή. 
Το 2000 το συγκρότημα μετονομάστηκε σε 
Linkin Park, διότι τα μέλη του συγκροτήματος 
συνήθιζαν να οδηγούν κοντά στο πάρκο 
Lincoln στις ΗΠΑ. Με 12 χρόνια μουσικής 
πορείας, τρία albums με μεγάλη εμπορική 
επιτυχία τα “Meteora”, “Hybrid Theory” και 
το πιο πρόσφατο “Minutes To Midnight” 
σε παραγωγή Rick Rubin, οι Linkin Park 
αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά ονόματα 
του λεγόμενου nu metal αρχικά, και 
γενικότερα του alternative rock, όπως αυτό 
ορίζεται βέβαια από το MTV.

Linkin Park 
Eνα συγκρότημα από το λος 
άντζελες

Ίσως το όνομα “The Beatles” ή αλλιώς 
“Τα Σκαθάρια” δεν σας κάνουν αίσθηση 
και απλώς σας παραπέμπουν σε ενα 
συγκρότημα με ορισμένα “καλά” τραγούδια, 
πλανάσθε πλάνην οικτρά, διότι αυτο το 
συγκρότημα έκανε πραγματικά έντονη την 
παρουσία του στη μουσική σκηνή κατά την 
διάρκεια της δεκαετίας του 1960.
Αποτελούμενο από 4 άψογα μέλη, τον 
τραγουδιστή John Lennon, τον επίσης 
τραγουδιστή Paul McCartney, τον κιθαρίστα 
George Harrison και τον ντράμερ Ringo Starr, 
έκανε τοσο μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο 
το κόσμο και είχε τόση πολλή απήχηση, 

ώστε να παραμένει μέχρι και σήμερα το πιο 
δημοφιλές και αγάπητο συγκρότημα στην 
ιστορία της μουσικής.
Η πρώτη μεγάλη επιτυχία τους ήταν ο 
δίσκος “Love Me Do” και στη συνέχεια το 
“Please Please Me”, το οποίο κυριολεκτικά 
ανναριχήθηκε στην κορυφή της δόξας και 
στων τότε charts. Ακολούθησαν και άλλοι 
εξίσου σημαντικοί και αξιοθαύμαστοι δίσκοι 
που περιέχουν γνωστά τραγούδια όπως το 
“Twist And Shout”, “Yesterday”, “Help!”, “I want 
to hold your hand” και το μοναδικό “Let It 
Be”. Tα τραγούδια αυτά αποτέλεσαν αφορμή 
για την δημιουργία μιας παγκόσμιας κίνησης 
θαυμασμού που ονομάζετε Beatlemania.
Τα μέλη του συγκροτήματος ήταν 
συγχρόνως στιχουργοί και συνθέτες των 
τραγουδιών τους. Αρχικά, τα τραγούδια 

διακρίνονταν για την απλοϊκή τους μορφή, 
με συχνές αναφορές σε ρομαντικές ιστορίες 
αγάπης, αλλά με το πέρασμα των χρόνων 
και με την ωρίμανση των 
συνθετών, η σύνθεση των τραγουδιών 
γινόταν κυρίως με την επίδραση 
συγκεκριμένων ιδεών και ρευμάτων της 

εποχής. Το μουσικό,όμως, είδος ήταν 
σταθερά Rock και κυριότερα Rock And Roll.
Ωστόσω, η καταπληκτική αυτή συνεργασία 
τερματίστηκε και το συγκρότημα διαλύθηκε 
για αρκετούς λόγους. Πιο συγκεκριμένα, 
φημολογείται πως οι σχέσεις των μελών 
είχαν αρχίσει να διαταράσσονται, αλλά ο 
Lennon σε μια συνεντευξή του αρνήθηκε 
κατηγορηματικά κατι τέτοιο, λέγοντας πως 
απλά ήρθε η ώρα για να χωρίσουν και να 
ακολουθήσει ο καθένας διαφορετική πορεία 
στο χώρο της μουσικής.
Ακόμα και μετά τον χωρισμό τους, ο 
κάθε ένας μουσικός πραγματοποίησε 
και άλλες επιτυχίες, όπως είναι ο δίσκος 
“Imagine” του Lennon και η δημιουργία 
νέου συγκροτήματος “Wings”, από τον Paul 
McCartney.
Σήμερα μόνο δυο εκ των τεσσάρων μελών 
βρίσκονται εν ζωή, ο Ringo Starr και ο Paul 
MacCartney. Δυστυχώς ο George Harrison 
απεβίωσε λόγω μιας σοβαρής ασθένειας και 
ο John Lennon δολοφονήθηκε όταν ήταν 
μόλις 40 ετών, το 1980.
Οι Beatles, αυτό το ξεχωριστό συγκρότημα 
που θα μείνει για πάντα στις καρδιές όλων 
μας, μικρών και μεγάλων, Ήταν, Είναι και 
Θα είναι το καλύτερο συγκρότημα που 
πέρασε ποτέ από τα χρονικά της παγκόσμιας 
μουσικής.  

Beatles

System of a 
Down
Οι System of a Down είναι ένα Αρμενο-
Αμερικάνικο ροκ συγκρότημα. 
Σχηματίστηκε το 1994 στο Γκλέντεϊλ, 
στη Καλιφόρνια των ΗΠΑ από τέσσερις 
ανθρώπους-φίλους, τον Serj Tankian, 
τον Daron Malakian, τον Shavo Odadjian 
και τον Dolmayan και μέχρι σήμερα 
έχουν βγάλει πέντε δίσκους και έχει 
παίξει ζωντανά μαζί με αρκετά γνωστά 
συγκροτήματα συμπεριλαμβανομένων 
των Slipknot, Rammstein και Mudvayne. 
Το 2005 τους απονεμήθηκε το Grammy 
Award (βραβείο μουσικών τεχνών).

Ο Serj και ο Daron γνωρίστηκαν το 1992, 
όταν συχνά μοιράζονταν το ίδιο στούντιο 
ηχογραφήσεων. Τότε και οι δύο ήταν μέλη 
διαφορετικών συγκροτημάτων, με τον 
πρώτο να παίζει αρμόνιο για τους “Lords 
of Acid” και τον Daron να τραγουδά για 
ένα άλλο συγκρότημα. Τότε αποφάσισαν 
να δημιουργήσουν ένα άλλο, νέο 
συγκρότημα, το Soil, με τον Serj να είναι 
τραγουδιστή, τον Daron κιθαρίστα, τον 
Domingo Laranio στα ντραμς και τον Dave 
Hakopyan στο μπάσο. Περίπου τον ίδιο 
καιρό γνώρισαν και τον Shavo. Αργότερα, 
με την διάλυση των Soil, ο Serj με τον 
Daron αποφάσισαν να δημιουργήσουν 
ένα νέο συγκρότημα, τους “System of a   

Down”, όνομα το οποίο εμπνεύστηκαν 
από ένα ποίημα που είχε  γράψει ο Daron 
το οποίο λεγόταν “Victims of the Down”.
Γρήγορα ετοίμασαν το πρώτο τους 
“demo” άλμπουμ το 1995, που απέστειλαν 
μόνο στις δισκογραφικές εταιρείες. Το 
πρώτο τους εμπορικό άλμπουμ ήρθε 
το 1998, αγγίζοντας μόλις την 128η 
θέση στη λίστα των δημοφιλέστερων 
άλμπουμ στις ΗΠΑ. Αργότερα, το 2001 
με το άλμπουμ “Toxicity” έφτασαν 
σχεδόν αμέσως το νούμερο ένα στη 
λίστα των δημοφιλέστερων άλμπουμ των 
Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο άλμπουμ 
έχει πουλήσει 7 εκατομμύρια αντίγραφα 
παγκοσμίως από την ημέρα κυκλοφορίας 
του, και μάλιστα ήταν στα “top” στις 
11 Σεπτεμβρίου 2001, την ημέρα του 
τρομοκρατικού χτυπήματος στους 
δίδυμους πύργους. Το επόμενο άλμπουμ, 
με όνομα “Steal this Album!” (Ελληνικά: 
Κλέψτε αυτό το Άλμπουμ!) με το οποίο 
όνομα πέρασαν ένα μήνυμα σε όσους 
κλέβουν μουσική χρησιμοποιώντας 
το Ίντερνετ ή αντιγράφοντας δίσκους. 
Tα δύο επόμενα άλμπουμ βγήκαν στα 
καταστήματα το 2005, με το “Mezmerize” 
να βγαίνει περίπου μισό χρόνο πριν το 
“Hypnotize”. Το πρώτο, μέσα στη πρώτη 
εβδομάδα κυκλοφορίας του πούλησε 
800,000 αντίγραφα παγκοσμίως. Το 
άλμπουμ αυτό περιείχε και το κομμάτι 
“B.Y.O.B.” που σχολιάζει τις στρατιωτικές 
ενέργειες των ΗΠΑ. Και τα δύο αυτά 
άλμπουμ χτύπησαν για ακόμη μια φορά 
το νούμερο ένα στις Αμερικανικές λίστες.

Το συγκρότημα έχει μια πολύ έντονη 
πολιτική παρουσία (αν και προτιμούν 
αυτοαποκαλούνται απλά ως κοινωνικά 
ενεργοί) και εκφράζει με τα τραγούδια 
του πολλές αριστερές πολιτικές 
απόψεις, μιλώντας για θέματα όπως τη 
Γενοκτονία των Αρμενίων, τον πόλεμο 
εναντίον των ναρκωτικών, τη θρησκεία 
και τη λογοκρισία. Οι System of a 
Down σαν συγκρότημα είναι μέλος του 

“Axis of Justice” (Μετάφραση: Άξονας 
Δικαιοσύνης), ένας μη-κερδοσκοπικός 
οργανισμός που ιδρύθηκε από τον 
Tankian και έναν άλλον μουσικό, τον Tom 
Morello, στόχος του οποίου είναι να φέρει 
κοντά μουσικούς, μουσικόφιλους και 
άλλα άτομα για τον αγώνα για κοινωνική 
δικαιοσύνη.

Αν και συνηθίζουμε να σκεφτόμαστε τους 
System of a Down ως ένα ροκ συγκρότημα, 
δεν είναι απόλυτο, καθώς το στυλ της 
μουσικής του συγκροτήματος είναι ένα 
μίγμα εναλλακτικού ροκ, λαϊκής μουσικής, 
ψυχεδελικής ροκ, κλασσικού μέταλ, και 
προοδευτικού ροκ (progressive). Στα 
τραγούδια τους υπάρχουν ακόμη και 
κάποιες ηλεκτρονικές επιρροές, όπως στο 
τραγούδι “Old School Hollywood”. Επίσης, 
σημαντική επιρροή στο συγκρότημα 
λέγεται πως έχει δώσει η ανατολική 
μουσική. Όλα αυτά έχουν κάνει πολύ 
δύσκολη την ιδέα της κατηγοριοποίησης 
του συγκροτήματος σε ένα συγκεκριμένο 
στυλ. Συχνά όμως το ίδιο το συγκρότημα 
παρακινεί τα μέσα να τους περιγράφουν 
ως εναλλακτικό μέταλ, σκληρή ροκ και 

στάθης Ουρεϊλίδης <stathis@stathis.ch>
Φάνης μπέλος <fanisbelos@gmail.com>

προοδευτικό ροκ. Το 2006, ανακοίνωσαν 
τον προσωρινό τους χωρισμό χωρίς 
όμως να διευκρινίζουν  κάποια σίγουρη 
ημερομηνία επανένωσης τους, και αυτή 
τη στιγμή και οι τέσσερις ασχολούνται 
αποκλειστικά με τις προσωπικές του 
καριέρες. 
  

Πολλοί βέβαια είναι αυτοί που 
υποστηρίζουν πως το συγκρότημα έχει 
χωρίσει για τα καλά, φήμη που διέψευσε 
ο Daron σχεδόν κατ’ ευθείαν, λέγοντας 
πως απλά είναι ανενεργοί. Σήμερα 
φήμες θέλουν τους System of a Down 
να παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό 
Eurovision 2009 εκπροσωπώντας την 
Αρμενία – ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει 
επίσημα ανακοινωθεί από τα Αρμενικά 
μέσα ακόμη. Το συγκρότημα ξεκαθάρισε 
πως θα έπαιρναν μέρος μόνο αν 
επιτρέπονταν η αναφορά στην Γενοκτονία 
των Αρμενίων. Η φετινή Eurovision είναι 
προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί 
στη Μόσχα.
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να οργανώσουμε έναν καλύτερο, 
δικαιότερο και ασφαλέστερο κόσμο. 
Η πολιτική όμως, όχι η άσκηση πολιτικού 
εντυπωσιασμού και ψηφοθηρίας.

Μέχρι να φτάσουμε εκεί είχαν προηγηθεί, 
μια εκτενής και εμπεριστατωμένη 
παρουσίαση της αξίας του πρασίνου 
γενικά και για τη Θεσσαλονίκη ειδικότερα 
από τον εκπρόσωπο των Φίλων του 
πρασίνου, μια γενικόλογη τοποθέτηση 
για το στρατόπεδο από τον πρόεδρο του 
Δ.Σ και μια ολιγόλογη παρέμβαση του 
δημοσιογράφου του Ράδιο Θεσσαλονίκη, 
ο μόνος που αναφέρθηκε λίγο στην αξία 
της παρέμβασης των σχολείων, όχι ότι 
είχε και ιδιαίτερη σημασία.
 Αφού μίλησαν και οι τελευταίοι, η 
κίνηση πολιτών και εμείς, προσμέναμε 
να αφουγκραστούμε την άποψη του 
ακροατηρίου.
Μάταια. Γιατί όσοι μίλησαν δεν φάνηκε 
να έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία 
των αποφάσεων που καλούμεθα να 
πάρουμε όχι μόνο για την Πολίχνη, αλλά 
συνολικά για τη Θεσσαλονίκη. 

Στρατόπεδο 
Καρατάσιου 
Ημερίδα για το 
μέλλον του

ΕλΕνη λάζάριΔΟυ

System of a Down at 2005’s Download Festival

John_Dolmayan



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ                                 
Απάντηση στο 
κουίζ
κΟυντΟυράσ, μιλτΟσ (Σκόπελος 
Μυτιλήνης, 1889 - Αθήνα, 1940). 

ΕκπάιΔΕ υ τικΟσ , άπΟ τους 
βασικούς εκπροσώπους του 
εκπαιδευτικού δημοτικισμού και 
εισηγητής σημαντικών μέτρων 
για την εφαρμογή πνεύματος 
της “Μεταρρύθμισης” του 1929-
32. Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής 
Σχολής Αθηνών, εργάστηκε 
αρχικά για λίγο (στα διαλείμματα 
αλλεπάλληλων στρατεύσεων) 
ως καθηγητής στη Χίο και στη 
Μυτιλήνη. 

άπΟ τΟ 1923 ως το 1926 σπουδάζει 
με κρατική υποτροφία παιδαγωγικά 
στη Γερμανία (στα Πανεπιστήμια 
Μονάχου και Βερολίνου). Τον 
Ιούνιο του 1927 (ύστερα από μια 
σύντομη υπηρεσία στη διεύθυνση 
Διδασκαλείου Σερρών, μια 
σοβαρή ασθένεια και μια μακρά 
αναρρωτική άδεια) αναλαμβάνει 
διευθυντής στο Διδασκαλείο 
Θηλέων Θεσσαλονίκης, όπου 
παραμένει ως το διορισμό (Μάιος 
1930) στο νεοϊδρυμένο πενταμελές 
Εκπαιδευτικό Γνωμοδοτικό 
Συμβούλιο του Υπουργείου 
Παιδείας. 

στισ άρχΕσ 1933 απολύεται από το 
Συμβούλιο (κατά την “εκκαθάριση” 
του Υπουργείου) και παραμένει 
από τότε εκτός υπηρεσίας. Από 
τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο του 
1936 διευθύνει το περιοδικό 
Παιδεία (“Όργανο αναμορφωτικής 
παιδαγωγικής προσπάθειας”): η 
κυκλοφορία επόμενου τεύχους 
απαγορεύτηκε από τη λογοκρισία.

τΟ 1923 ο Κουντουράς δημοσιεύει 
ψευδώνυμα στην εφημερίδα 
του Σ. Μυριβήλη Καμπάνα 
(Μυτιλήνης) το πρώτο του κείμενο 
για τα εκπαιδευτικά πράγματα με 
τίτλο “Κλείστε τα σχολειά”: είναι 
ένα ιδιαίτερα μαχητικό και οξύ 
σχόλιο για την κακή κατάσταση 
των ελληνικών σχολείων, για 
την κοινωνική υποβάθμιση των 
δασκάλων, για την ανεπάρκεια 
της διοικητικής μηχανής, για τα 
χάλια των προγραμμάτων και των 
βιβλίων. 

πάράλληλά, Ομώσ, προβάλλει 
και το όραμα ενός νέου σχολείου 
όπου “τα λόγια του χωριάτη, 
η ασυγκράτητη ζωηράδα του 
παιδιού, ο έρωτας, το τραγούδι, η 
χαρά που κάνει τρέλες” δε θα είναι 
πια “θανάσιμα αμαρτήματα”. 

 
Μίλτος Κουντουράς 

 

"Ο πιο ανθρώπινος 
δάσκαλος πόβγαλε ποτέ 
το Ρωμαίικο"  

Ασημάκης Πανσέληνος 

Παρουσίαση 
της ταινίας “ 
Λυκόφως”
ΒΟυρΔάμη ΕλΕνη ,
ΓΕώρΓιάΔΟυ μάριά και
 κώνστάντινιΔΟυ χρυσάνθη

μΕ πρΕμιΕρά μόλις την Πρωτοχρονιά η ταινία 
Twilight (Λυκόφως) έχει ήδη στρέψει όλα τα 
βλέμματα πάνω της. Το έργο είναι βασισμένο 
στο ομώνυμο βιβλίο της Stephanie Meyers 
και η ιστορία που εξελίσσεται καθηλώνει. Η 
ταινία που…  ‘‘δαγκώνει’’ θυμίζει τον  Ρωμαίο 
και την Ιουλιέτα στην πιο σκοτεινή του 
εκδοχή αν και ο έρωτας χτυπά... την πόρτα 
μιας θνητής και ενός βρικόλακα. Η νεαρή 
Ιζαμπέλλα  ανακαλύπτει μια μυστηριώδη 
οικογένεια και ερωτεύεται ένα από τα 
μέλη της τον Έντουαρτ. Μια συγκλονιστική 
ανακάλυψη όμως την περιμένει: Ο Έντουαρτ 
και η οικογένεια του είναι βρικόλακες οι 
οποίοι έχουν επιλέξει έναν διαφορετικό 
τρόπο ζωής. Παραμένουν αθάνατοι αλλά 
δεν πίνουν ανθρώπινο αίμα λόγω του ηθικού 
τους κώδικα και μπορούν να κυκλοφορούν 
στον ήλιο. Η Ιζαμπέλλα πρέπει να ρισκάρει 
τα πάντα για να είναι μαζί του και ο Έντουαρτ  
πρέπει να παλέψει με τη δίψα του για το αίμα 
της. Το έργο δεν έχει ενθουσιάσει μόνο το… 

απλό κοινό αλλά και τους σπεσιαλίστες του 
κινηματογράφου. Χαρακτηριστικά λέει   ο 
κριτικός κινηματογράφου των LA Times , Ken-
neth Turan:

Οπώσ ΓνώριζΟυν οι φίλοι των ρομαντικών 
ιστοριών, η αγάπη χρειάζεται εμπόδια για 
να διατηρήσει το ενδιαφέρον μας, και σε 
αυτή την ισοπεδωτική εποχή που ζούμε, 
τα εμπόδια είναι δύσκολο να βρεθούν. Η 
βραβευμένη, πριν από αρκετά χρόνια, με 
Όσκαρ, ταινία Ghost είχε την κοπέλα ζωντανή 
και τον αγαπημένο της νεκρό, και η γενική 
ιδέα του Twilight (Λυκόφως) ότι το αγόρι 
είναι αθάνατος και η κοπέλα νιώθει ότι δεν 
του αξίζει, είναι ίσως ακόμα καλύτερη. Αν 
το συνδέσεις αυτό με τα ακραία αισθήματα 
του νεανικού εφηβικού κόσμου, όπου κάθε 
στιγμή είναι κρίση και η αγνή αγάπη δυο 
παθιασμένων αδερφών ψυχών είναι πιο 
γοητευτική από τα αμφίβολα σεξουαλικά 
καμώματα, έχεις την αριστοτεχνική πινελιά 
που προκάλεσε ένα φαινόμενο.

σιΓΟυρά πρΕπΕι να πιστωθεί στη σκηνοθέτη 
Catherine Hardwicke και στη σεναριογράφο 
Μelissa Rosenberg το ότι η ταινία Twilight το 
πιάνει πραγματικά αυτό. Η ταινία επιτυγχάνει, 
κατά πάσα πιθανότητα χωρίς αναστολές 
για το εφηβικό κοινό και σαν μια κλασική 
ένοχη απόλαυση για τους ενήλικες, γιατί 

Το όνομά του συνδέεται σίγουρα με τη 
θάλασσα.Γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου,το 
1910 στο Χαρμπίν της Μαντζουρίας.Και 
οι δύο γονείς του κατάγονταν από την 
Κεφαλονιά.Ο πατέρας του διατηρούσε 
εμπορικό γραφείο και συνεργαζόταν 
κυρίως με τον τσαρικό στρατό.Το 1914,όταν 
ξέσπασε ο πόλεμος,η οικογένεια έρχεται στην 
Ελλάδα.Ο Καββαδίας φοίτησε σε δημοτικό 
του Πειραιά.Εκεί εκδηλώνει την κλίση του 
για την ποίηση, γράφοντας στο περιοδικό 
«Διάπλαση των παίδων» με το ψευδώνυμο ο 
μικρός ποιητής και αργότερα δημοσιεύοντας 
ποιήματα σε άλλα φιλολογικά περιοδικά.
Τελειώνει και το γυμνάσιο στον Πειραιά, 
όπου γνωρίζει το Νίκο Μενεξή και τον Παύλο 
Νιρβάνα, οι οποίοι ασκούν μεγάλη επιρροή 
στην προσωπικότητα του Καββαδία.Το 1929 
πεθαίνει ο πατέρας του και εκείνος εργάζεται 
στα καράβια.Το 1933 κυκλοφορεί η πρώτη 
του ποιητική συλλογή Μαραμπού.Στις αρχές 
του 1940 παίρνει μέρος στον Αλβανικό 

Πόλεμο και λίγα χρόνια μετά στην αντίσταση 
επί γερμανικής κατοχής.Το 1947 κυκλοφορεί 
και η δεύτερη δουλειά του με τίτλο το 
Πούσι.Αργότερα,το 1974, κυκλοφορεί και 
το Τραβέρσο.Στη συνέχεια της ζωής του 
εργάστηκε ως ασυρματιστής στα πλοία 
ως το θανατό του στις 10 Φεβρουαρίου 
του 1975 από εγκεφαλικό επεισόδιο.
Αργότερα, το 1987 κυκλοφορούν τα μικρά 
πεζά Λι, και Του πολέμου/Στο άλογό μου . 
Το Λι γυρίστηκε  κινηματογραφική ταινία το 
1995 με τίτλο “Between the Devil and the 
Deep Blue Sea”.Τέλος,πριν από λίγα χρόνια 
ο Θάνος Μικρούτσικος μελοποίησε κάποια 
από τα ποιήματά(Θεσσαλονίκη,το μαχαίρι,το 
καραντί κ.ά.), τα οποία κυκλοφόρησαν σε cd 
με τις φωνές του Γιάννη Κούτρα,του Χρήστου 
Θηβαίου,του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του 
Γιάννη Κότσιρα.

Ν Ι ΚΟ Σ 
Κ Α Β Β Α Δ Ι Α Σ
άννά κρΕμΕτη

αντιμετωπίζει τα εφηβικά συναισθήματα με 
αταλάντευτη, ασυμβίβαστη σοβαρότητα. 
Όσο και να μην το θέλεις, πρέπει να 
παραδεχτείς αυτό που επιτυγχάνεται εδώ.
 
νά κάι τι λέει ο ίδιος ο παραγωγός της ταινίας  
Γκρεγκ Μουράντιαν: «Μέρος της δουλειάς 
μου είναι να ψάχνω παντού στον κόσμο για 
νέο υλικό. Διαβάζω πολλά χειρόγραφα πολύ 
πριν εκδοθούν. Όταν έπεσε στα χέρια μου 
το Λυκόφως δεν μπορούσα να σταματήσω 
να το διαβάζω.H   ιδέα ενός κοριτσιού που 
ερωτεύεται έναν βρικόλακα με συγκλόνισε!!! 
Το βιβλίο και η ταινία αξιοποίησαν την 
ιδέα όπως της άξιζε». Και αν παρόλα αυτά 
αμφιβάλλετε για την αξιοπιστία των λόγων 
της συγγραφικής ομάδας πηγαίνετε τώρα 
να κλείσετε θέση στον κινηματογράφο 
της αρεσκείας σας για την επόμενη 
προβολή της ταινίας Λυκόφως. Συστήνεται 
ανεπιφύλακτα…
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Ποια δεν έχει γευτεί τους χτύπους της 
καρδιάς της με έναν καινούργιο έρωτα 
στην εφηβεία!! Είναι καθημερινό 
το συναίσθημα της αγάπης στην 
ηλικία της εφηβείας, που καθημερινά 
βιώνουμε τριγύρω μας από τον 
εαυτό μας, από τους φίλους μας και 
γενικότερα της διαφορετικότητας που 
έχει ο καθένας μας στο να ερωτεύεται!! 
Λίγο, πολύ όλες έχουμε ονειρευτεί 
την τέλεια αγάπη για τον εαυτό μας, 
αλλά η πραγματική ζωή μας κάνει 
να βρίσκουμε και να βιώνουμε 
διάφορους τρόπους αγάπης.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που 
ερωτεύεται κανείς όπως:
Ο κεραυνοβόλος έρωτας (δυο 
ατόμων), που συνήθως είναι και 
ο πιο επιπόλαιος από όλους, γιατί 
ερωτεύεσαι γρήγορα, έντονα και 
υπερβολικά!! Και έχεις την επόμενη 
μέρα την αγωνία και την απόρριψη 
άμα θα τηλεφωνήσει ή όχι και νοιώθεις 
τόσο χάλια!
Ο έρωτας μόνο από τον ένα, που 
συνήθως είναι και ο πιο δύσκολος, 
γιατί κάνεις τα αδύνατα δυνατά για 
να σε προσέξει και οτιδήποτε μπορείς 
να φανταστείς για να του γίνεις, στα 
μάτια του, όσο πιο φιλική γίνετε. 
Με αποτέλεσμα να κάνεις λάθος 
πράγματα και να φαίνετε υπερβολικά 
σε όλους το ότι σου αρέσει και να 
εκνευρίζεσαι συνέχεια με τον εαυτό 
σου και για αυτόν που δεν σου δίνει 
σημασία!!!
Ο έρωτας με ανταπόκριση και από 
τους δυο, είναι ο πιο όμορφος, γιατί 
ζεις τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής 
σου με ένα άτομο που σε αγαπάει 
και το αγαπάς πολύ! Δυστυχώς 
όμως έχει και τα μειονεκτήματά 
του γιατί ζηλεύεις και μαλώνεις 
αρκετά, αλλά άμα κρατήσει μετά από 
προβληματάκια σημαίνει ότι είναι 
δυνατός και πραγματικός!!
Ο ψεύτικος έρωτας, είναι ο πιο 
μισητός. Για εμένα, γιατί κοροϊδεύεις 
αυτόν που σε αγαπάει πραγματικά για 
κάποιον άλλον, που λογικά θέλεις να 
τον κάνεις να ζηλέψει. Με αποτέλεσμα 
να γίνεσαι μια υποκρίτρια και η κακιά 
της υπόθεσης. Και άμα δεν καταφέρεις 
το σκοπό σου, έχεις μια δυσκολία στο 
να ξεφορτωθείς τον άλλον.
Ο επιπόλαιος έρωτας, είναι αυτός 
που λές ‘δεν βαριέσαι, τι πειράζει’ με 
αποτέλεσμα να λές ΝΑΙ σε όλους, δε 
λέω από την μια αποκτάς εμπειρίες, 
αλλά άμα το παρακάνεις θα λέγεσαι 
αλλιώς!!!
Και τέλος, ο πραγματικός έρωτας, που 
δυστυχώς έρχεται αρκετά μετά την 
εφηβεία και χωρίς να τον περιμένεις!!, 
είναι ο έρωτας που αργά ή γρήγορα 
όλοι κάποια μέρα θα ζήσουμε και θα 
είναι λογικά και ο τελευταίος!!

Αλλά όσος καιρός και αν περάσει 
πάντα θα θυμόμαστε στη ζωή μας, 
τους εφηβικούς μας έρωτες, γιατί 
είναι οι πιο αστείες, αθώες, γλυκές, 
εκνευριστικές και όμορφες στιγμές 
που ζήσαμε σε όλη αυτή την διάρκεια 
των σχολικών χρόνων!! Οπότε όποιον 
έρωτα και αν βιώσουμε σίγουρα θα 
τον θυμόμαστε πάντα και ιδίως τον 
πρώτο!!!

Ο  Ε Ρ ΩΤΑ Σ 
Σ Τ Η Ν 
Ε Φ Η Β Ε Ι Α
ΓιάννΟυλά μπΟλκά



«Η ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΟΣΜΟΑΝΤΙΛΗΨΗ»
Ο σκηνοθέτης Μάνος Ζαχαρίας στο 

49ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης

κική μουστακίδου

Όταν θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές, το 
49ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα έχει 
κλείσει τις πόρτες του στο απανταχού 
σινεφίλ κοινό, τερματίζοντας ακόμα 
μία γιορτή της έβδομης τέχνης. Οι 
εντυπώσεις που έχει αφήσει στον καθένα 
είναι διαφορετικές και πολυσύνθετες. 

Άλλοι ενθουσιάστηκαν με  ταινίες που 
ανακάλυψαν, άλλοι αδιαφόρησαν για 
τον θεσμό ενώ υπάρχουν και κάποιοι 
που απλά διασκέδασαν την γιορταστική 
ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο 
κέντρο της πόλης. 
Αυτή η σελίδα της εφημερίδας 
προοριζόταν να γράφει για τον 
Oliver Stone, τον διάσημο Αμερικανό 
σκηνοθέτη, που υπήρξε το επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος στο φετινό 
Φεστιβάλ. Αυτές τουλάχιστον είναι 
οι αξιώσεις του Βιολόγου σας, κ. 
Χατζηγεωργίου, από μια φτωχή πλην 
τίμια φοιτήτρια δημοσιογραφίας!Μετά 
τα μέτρα ασφαλείας λοιπόν που 
πάρθηκαν στην συνέντευξη Τύπου 
του Stone και την απαγόρευση της 
εισόδου σε κάθε μη εργαζόμενο στα 
Μέσα, προσανατολίστηκα στον  Έλληνα 
σκηνοθέτη Μάνο Ζαχαρία. Ας πάμε 
λοιπόν να ανακαλύψουμε μαζί αυτό που 
ανακάλυψα και εγώ όταν παραυρέθηκα 
στο master class του ταλαντούχου 
δημιουργού:έναν  άνθρωπο δηλαδή που 
υπηρέτησε ουσιαστικά την μεγάλη του 
αγάπη, τον κινηματογράφο. 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο

ΜΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Ο Μάνος Ζαχαρίας γεννήθηκε στην Αθήνα 
και παρασυρμένος από το παράδειγμα 
του πατέρα του, ξεκίνησε σπουδές 
οινολογίας. Ανακαλύπτοντας όμως την 
αγάπη του για την τέχνη, ξεκίνησε να 
παρακολουθεί και μαθήματα στην σχολή 
θεάτρου « Ρώτα- Σαραντίδη». Τα χρόνια 
που ακολούθησαν δεν του επέτρεψαν 
να αφοσιωθεί στην ενασχόλησή του με 
το σανίδι. Ζώντας έντονα τα χρόνια της 
Κατοχής και της Αντίστασης με ενεργή 
συμμετοχή, καταφέρνει να διαφύγει 
από τις δυνάμεις της τάξης και βρίσκει 
καταφύγιο στο Παρίσι. Στην πρωτεύουσα 
της Γαλλίας, ξεκινά πλέον να σπουδάζει 
κινηματογράφο, με την ιστορία να τον 
καλεί πάλι πίσω στη πατρίδα και τον 
εμφύλιο πόλεμο 

που ξέσπασε. Μετά το 1949 οδηγήθηκε 
στην Μόσχα, όπου συνέχισε τις σπουδές 

του πάνω στην έβδομη τέχνη και 
εντάχθηκε στο δυναμικό των σοβιετικών 
κινηματογραφικών στούντιο. Μετά 
την ολοκλήρωση της σχολής του, 
όπου μαθήτευσε δίπλα στον σπουδαίο 
δάσκαλο Μιχαήλ Ρομ, σκηνοθέτησε 
δέκα ταινίες μέχρι το 1979, κυρίως επί 
ρωσικού εδάφους. Όντας πολιτικός 
πρόσφυγας, το πάθος για την Ελλάδα 
ήταν έντονο σε όλα τα έργα του και 
πρόδιδε τον καημό του για επιστροφή.  
Όταν το 1982 κατάφερε να γυρίσει 
πίσω, ύστερα από πρόταση της Μελίνας 
Μερκούρη, ανέλαβε να αναμορφώσει  
το πλαίσιο λειτουργίας του ελληνικού 
κινηματογράφου. Συμβούλευσε, 
νομοθέτησε και αλλάζοντας το 
κινηματογραφικό τοπίο έγινε ο πατέρας 
του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου. 
Από το 1982 και για τα επόμενα 
εφτά χρόνια διετέλεσε Σύμβουλος 
Κινηματογραφίας του υπουργείου 
Πολιτισμού και από το 1987 Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. To 
1994 ανέλαβε επικεφαλής του γραφείου 
παρακολούθησης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων της ΕΡΤ Α.Ε., ενώ τα 
τελευταία χρόνια είναι σύμβουλος 
του Προέδρου της ΕΡΤ σε θέματα 
κινηματογραφίας.

ΤΟ MASTER CLASS 

ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΟ 

ΕΥΡΥ   ΚΟΙΝΟ   ΕΛΛΗΝΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και δυο 
μέρες πριν την λήξη του φεστιβάλ, ο 
Μάνος Ζαχαρίας  βρέθηκε στην αίθουσα 
« Παύλος Ζάννας» στο Ολύμπιον για να 
υπενθυμίσει την παρουσία του στους 
παλιότερους και να συστηθεί στους 
νεότερους. Με σεμνότητα που σπανίζει 
στον χώρο και χιούμορ που ζέστανε την 
ατμόσφαιρα, άνοιξε την καρδιά του και 
μίλησε με ειλικρίνεια για την πορεία της 
ζωής του και της τέχνης του.
Ευχαρίστησε το φεστιβάλ για το 
αφιέρωμα στο έργο του, το οποίο 
έδωσε την ευκαιρία στον κόσμο 
να παρακολουθήσει επτά ταινίες 
μεγάλου μήκους και τέσσερις μικρού 
μήκους. Αποποιήθηκε τον ρόλο του 
δασκάλου, υποστηρίζοντας πως από 
κάθε άνθρωπο που συναντά μπορεί να 
μάθει κάτι καινούργιο. Ξεκινώντας με 
τα λόγια του ανθρώπου που τον μύησε 
στην σκηνοθεσία, του δασκάλου του, 
Μιχαήλ Ρόμ, κέντρισε το ενδιαφέρον 
του κοινού. «Σκηνοθέτης μπορεί 
να γίνει ο οποιοσδήποτε ελάχιστα 
γραμματιζούμενος άνθρωπος εάν 
βέβαια διαθέτει και  χάρισμα». 
Παράλληλα, μοιράστηκε τις σκέψεις του  
για την τέχνη, όπως αυτός την νιώθει 
και την αντιλαμβάνεται με το πέρασμα 
των χρόνων . «Η σκηνοθεσία είναι μια 
κοσμοαντίληψη, το πώς θα αφομοιώσεις 
αυτόν τον κόσμο με ένα δικό σου τρόπο. 
Αυτό θα σου χαρακτηρίσει τις επιλογές 
και τις δημιουργίες σου.  Να μπορείς 
να επιλέξεις το θέμα σου και να το 
πραγματώσεις στην οθόνη. Ο 

σκηνοθέτης πρέπει να έχει γνώσεις 
σφαιρικές, να διευρύνει τον ορίζοντά του 
συνεχώς για να μπορεί να καταπιάνεται 
με ποικιλία θεμάτων. Μιας και είναι 
αδύνατο να κατέχεις όλες τις επιστήμες 
και τις τέχνες, πρέπει τουλάχιστον να 
εμβαθύνεις όσο το δυνατόν περισσότερο 
. Όσο κανείς διερύνει τις δυνατότητες 

επιλογής θεμάτων, τόσο αυξάνει τις 
πιθανότητες της αποτελεσματικότητας», 
είπε χαρακτηριστικά κατά την διάρκεια 
της ομιλίας του. 

Έχοντας διδαχθεί και την θεατρική τέχνη 
και σημειώνοντας μια δυναμική πορεία 
ως κινηματογραφιστής, είναι σε θέση 
να διαχωρίσει τα δύο είδη. Ο Μάνος 
Ζαχαρίας δεν εντοπίζει ομοιότητες 
ανάμεσα στο σανίδι και στον φακό, 
έτσι στο master class που παραχώρησε 
ήταν κατηγορηματικός. «Ο όρος 
σκηνοθεσία είναι δανεισμένος από το 
θέατρο. Μέσα από την μακρόχρονη 
πορεία μου, διαπίστωσα πως το 
θέατρο και ο κινηματογράφος δεν 
έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους, είναι 
δύο διαφορετικές μεταξύ τους τέχνες. 
Ακόμα και στο σημείο που εφάπτονται, 
δηλαδή την δουλειά του σκηνοθέτη 
με τον ηθοποιό, υπάρχουν τεράστιες 
διαφορές, κυρίως στα εκφραστικά μέσα. 
Στον κινηματογράφο ένας σκηνοθέτης 
πρέπει να έχει την ικανότητα να διαλυθεί 

μέσα στον σεναριογράφο, τον ηθοποιό 
και όλους τους συντελεστές. Το ταλέντο 
είναι να μπορείς να τους καθοδηγήσεις 
στο αποτέλεσμα που επιθυμείς με τον 
δικό σου τρόπο».

“με σεμνότητα που σπανίζει 

στον χώρο και χιούμορ 

που ζέστανε την ατμόσφαιρα, 

άνοιξε την καρδιά του και μίλησε με 

ειλικρίνεια για την πορεία της ζωής 

του και της τέχνης του.
”” 

“
Αυτό που χαρακτηρίζει την 

σκηνοθετική ματιά του Μάνου Ζαχαρία 
είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, 
που είναι εμφανής σε όλα τα έργα του. Ο 
άνθρωπος και οι θεμελιώδεις ερωτήσεις 
που τον βασανίζουν σχετικά με το ηθικό 
και το νόμιμο, το σωστό και το λάθος, 
αποτελούν θέματα που συναντάμε 
στην φιλμογραφία του. Σήμα κατατεθέν 
του επίσης είναι και η λιτότητα, με την 
απουσία φλύαρων σκηνών, αλλά και η 
αυστηρότητα στα πλάνα με την ύπαρξη 
όμως και του έντονου συναισθήματος. 
Ήρωες που 

κοιτούν την κάμερα και διηγούνται τις 
ιστορίες τους, ξεφεύγοντας από την 
μυθοπλασία και παίρνοντας διαστάσεις 
ντοκιμαντέρ. 
Αξίζει να σημειώσει κανείς πως μετά τον 
ερχομό του στην Ελλάδα, δεν γύρισε 
καμιά ταινία στον ελλαδικό χώρο. 
Προτίμησε να φανεί χρήσιμος στην 
προσπάθεια βελτίωσης του ελληνικού 

κινηματογράφου στο πλευρό της 
Μελίνας Μερκούρη, γιατί ένιωσε πως 
κάτι θα μπορούσε 
να αλλάξει. Προτάσεις υπήρχαν 
ανέκαθεν, αλλά όπως ο ίδιος τόνισε: 
« Με πήραν κάποια στιγμή τηλέφωνο 
και μου είπαν να σκηνοθετήσω κάτι 
ολοκληρωμένο μέσα σε δύο ημέρες. 
Για μένα ήταν αδύνατο, από την στιγμή 
που γύρισα τον «Εκτελεστή» σε τέσσερις 
μήνες. Θα ένιωθα να τους κοροιδεύω». 
Κάποια στιγμή ρωτήθηκε για ποιο λόγο 
δεν ασχολήθηκε σε κάποια ταινία του με 
τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, μιας και 
τον έχει ζήσει από πολύ κοντά. Η πικρία 
και η συγκίνηση του με τον ερχομό των 
αναμνήσεων του για αυτό το «πληγωμένο 
θέμα», όπως είπε, μεταδώθηκε σε όλη 
την αίθουσα. «Έχοντας γυρίσει ταινία 
για τον ισπανικό Εμφύλιο, διαπίστωσα 
ότι μεταξύ τους υπάρχει μια διαφορά. 
Στην Ισπανία ο Εμφύλιος αποτελούσε 
μια επίθεση στον Φασισμό. Στην 
Ελλάδα, δυστυχώς συνέβη το αντίθετο, 
η αντίσταση φυλακίστηκε, εξορίστηκε 

και εκτελέστηκε, ενώ οι συναγωνιστές 
της κατοχής παρασημοφορήθηκαν. 
Φοβάμαι να καταπιαστώ με αυτό το 
θέμα,χωρίς αμφιβολία».
Σε τελευταία ερώτηση που δέχτηκε, 
κλήθηκε να απαντήσει πώς ήταν το 
συναίσθημα να κρατά την κάμερα 
στο χέρι την ίδια στιγμή που άλλοι 
κρατούσαν όπλο. Να καταγράφει δηλαδή 
γεγονότα, συμβάλλοντας στην ιστορική 
έρευνα αργότερα. Η απάντηση του 
υπήρξε αφοπλιστική και επιβεβαίωσε 
το ήθος που κουβαλά στα τόσα χρόνια 
της καριέρας του: «Εγώ ένιωσα πιο 
ελέυθερος από ποτέ όταν ήμουν στο 
βουνό με το δικό μου όπλο στο χέρι».
Αν θέλω να εφαρμόσω μία αρχή της 
δημοσιογραφικής ηθικής, που έχει 
ξεχαστεί…λιγάκι στις μέρες μας(για 
την ειλικρίνεια μιλάω!), θα πρέπει να 
σας πω την αλήθεια. Η αλήθεια λοιπόν 
είναι πως ο αρχικός μου στόχος ήταν να 
έχω μια προσωπική συνέντευξη με τον 
Μάνο Ζαχαρία. Πηγαίνοντας όμως στον 
χώρο της εκδήλωσης και ακούγοντας 
τον να ξετυλίγει τις σκέψεις του και να 
απαντά στις ερωτήσεις που είχα σκοπό 
να του κάνω, άλλαξα γνώμη. Προτίμησα 
μετά το αφιέρωμα που έγινε προς τιμήν 
του στο φεστιβάλ, να κάνουμε ένα 
μικρό αφιέρωμα και στις σελίδες της 
εφημερίδας μας. Γιατί υπάρχει πάντα η 
πιθανότητα κάποιος που δεν γνωρίζαμε 
τόσο καιρό ότι υπάρχει, να αλλάξει κάτι 
μέσα μας, έστω διαβάζοντας και μια 
σειρά μονάχα από τα λεγόμενά του. Κι αν 
όχι αμέσως, κάποια στιγμή σίγουρα θα 
αλλάξει.Και στην περίπτωση που αυτή 
η σειρά θα περιλαμβάνει λεγόμενα του 
Μάνου Ζαχαρία, τότε θα αλλάξει προς το 
καλύτερο.Κάντε το και θα με θυμηθείτε!!!
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τα θετικά της
 περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Τα θετικά στοιχεία, όπως τα βιώσαμε ήταν 
τα εξής: 1. Η διεύρυνση του τυποποιημένου 
εκπαιδευτι-κού συστήματος, μας έδινε τη 
δυνατότητα να ξεφεύγουμε από τα υποχρεωτικά 
πεδία, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον του 
θεσμού εξ ορισμού 
προαιρετικού.
2. Η Διεύρυνση  του 
γνωστικού πεδίου με 
απόκτηση γνώσεων 
και εμπειριών από 
το σύνολο της 
διαδικασίας (τρόπος 
δόμησης εργασίας, 
διαμόρφωση ερω 
τ η μ α τ ο λ ο γ ί ο υ , 
ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α 
σ τ α τ ι σ τ ι κ ώ ν 
στοιχείων), συμπε 
ριλαμβανομένων  
των εκδρομών, των εκδηλώσεων και  των άλλων 
δράσεων. 
Όλα αυτά προσφέρουν συνολική εκπαίδευση, 
καλλιέργεια των μαθητών και ενίσχυση του 
πνευματικού τους πλούτου, όπως και βοήθεια στη 
μετέπειτα εκπαίδευσή τους 
3. Η ανάπτυξη  των διαπροσωπικών σχέσεων 
μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών 
και εκπαιδευτικών προωθεί την κοινωνικοποίηση, 
τη συλλογικότητα και ομαδικότητα σε τομείς 
κοινού ενδιαφέροντος, προς όφελος και της 
τυπικής εκπαιδευτικής διαδικασίας
4. Επαφή με την κοινωνία, με ανθρώπους 
εκτός ορίων σχολείου (π.χ. φορείς, άλλες 
περιβαλλοντικές ομάδες) και εξοικείωση 

με διαδικασίες συνεννόησης, συνεργασίας, 
διεκδίκησης (π.χ. παράσταση σε δημοτικά  
συμβούλια, σεμινάρια, ημερίδες, επικοινωνία  
με φορείς). Συστατικά μιας βαθιά κοινωνικής 
εκπαίδευσης, που συμβάλλει στη διαμόρφωση 
ενεργών και έμπειρων πολιτών, υποψιασμένων 
όσον αφορά τις διάφορες κοινωνικές απαιτήσεις
5. Εφαρμογή γνώσεων και μελετών στην 

καθημερινή ζωή 
και την τοπική 
κοινωνία, δράση 
και συμμετοχή με 
έντονη κοινωνική 
δραστηριοποίηση, 
δείγμα του 
ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ό ς 
μας  για το εγγύς 
και το ευρύτερο 
περιβάλλον (φυσικό 
και κοινωνικό)

Ο τρόπος που 
δουλέψαμε:

1. Συζήτηση του θέματος, επεξήγηση, γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές, σχεδιασμός πλάνου
2. Χωρισμός σε ομάδες (Ο αριθμός των μελών 
ποικίλει ανάλογα με τον όγκο εργασίας)
3. Καταμερισμός εργασίας και επιμέρους 
συζήτηση, παροχή συγκεκριμένων οδηγιών
4. Ομαδική και ατομική δουλειά
Συλλογή πληροφοριών (ιντερνέτ, επαφές με 
φορείς-τρίτους)
Μελέτη πηγών, μετατροπή σε γνώση
Σύνδεση με την καθημερινή ζωή-καταγραφή 
αυτού, είτε απαιτείται αυτό από την εργασία είτε 
όχι (προτείνεται τουλάχιστον, προσωπική επιλογή)
5. Μορφοποίηση, σχετική επεξεργασία, εξαγωγή 
συμπερασμάτων

Με το που πάτησα το πόδι μου στο Λύκειο 
η συμβουλή ήταν ξεκάθαρη: ‘ Μπές στην 
ομάδα της περιβαλλοντικής θα χάνεις ώρες 
μαθήματος και θα πηγαίνεις εκδρομές’. 
Τέλεια σκέφθηκα τι άλλο θέλω; Και έτσι 

μπήκα, όμως στην πορεία ανακάλυψα ότι 
ήταν κάτι παραπάνω από απλό χάσιμο 
μαθήματος και εκδρομές. Μέσα από το 
πρόγραμμα έμαθα πράγματα που δεν 
περίμενα ποτέ να μάθω και που σίγουρα 
δεν θα μου δίδασκε η Φυσική, η Ιστορία 
και τα Αρχαία.
 Είδα μέρη και γνώρισα ανθρώπους 
μοναδικούς και που μπορεί να μην είχα 
ποτέ την ευκαιρία να τους γνωρίσω. 
Κατάφερα να γίνω καλύτερη και να 
σκέφτομαι περισσότερο τις συνέπειες των 
πράξεών μου στο περιβάλλον αλλά και 
να μπορώ να ‘ απομακρύνω’ φίλους και 
γνωστούς από συνήθειες που βλάπτουν 
το περιβάλλον. Χαίρομαι πολύ που είχα 
αυτή την ευκαιρία και ελπίζω να έχουν 
την ίδια ευκαιρία και άλλοι άνθρωποι γιατί 
χρειάζεται  να αποκτήσουμε επιτέλους 
περιβαλλοντική συνείδηση.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ  ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
κάτΕρινά  μΟσχΟυλά

6. Κατάθεση εργασιών και 
αρχικός σχολιασμός-διορθώσεις
7. Τελική κατάθεση εργασίας, συζήτηση 
ενημέρωση του συνόλου
8. Παρουσίαση
9. Συζήτηση συμπερασμάτων, κριτική

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού (από την 
οπτική γωνία του μαθητή):

1. Διάθεση για να επωμιστεί επιπλέον 
αρμοδιότητες και ευθύνες, με δυνατότητα 
προσφοράς αρκετού ελεύθερου χρόνου για την 
οργάνωση και διεκπεραίωση της διαδικασίας
2. Αναζήτηση και ενημέρωση όσον αφορά το 
αντικείμενο μελέτης, καθώς και αναζήτηση 
διεξόδου (δράσης-πρακτικής εφαρμογής) των 
νέων πληροφοριών και  γνώσεων (συμμετοχές 
σε προγράμματα, εκδρομές, εξορμήσεις, 
συναντήσεις σε χώρους εκτός σχολείου κ.λπ.)
3. Στενή, αλλά και διακριτική παρουσία του 
εκπαιδευτικού, ώστε να γνωρίσει τους μαθητές 
του και τον τρόπο δουλειάς τους. 
Έτσι θα διασφαλιστεί η τήρηση των προθεσμιών, 
η ισότιμη κατανομή εργασίας (ανάλογα με 
δυνατότητες και άλλα χαρακτηριστικά του 
ατόμου αλλά και της ομάδας) και η πληρέστερη 
(πιο πολύπλευρη) κάλυψη του θέματος.
4. Παράλληλα, παροχή ελευθεριών ικανών να 
αναδείξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, 
με παράλληλη εμπιστοσύνη στη διεκπεραίωση 
εργασιών
5. Διαλλακτικότητα και ανοιχτή στάση σε 
οποιαδήποτε κριτική και ευελιξία σε οποιαδήποτε 
αλλαγή καταστεί αναγκαία, με ταυτόχρονη 
αυτοκριτική και προβληματισμό για την επέκταση 
και διευκόλυνση των εργασιών, για ανανέωση των 
στόχων και πρόκληση του ενδιαφέροντος των 
μαθητών.
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Επιτέλους, διαβάζοντας αυτό το κείμενο 
θα έχει  τυπωθεί το πρώτο τεύχος της 
εφημερίδας για την φετινή χρονιά. 
Απ’ όσα άκουσα, ζητούσαν άρθρα, 
έπαιρναν συνεντεύξεις, ετοιμασίες, 
αλλά τελικά ο χρόνος περνούσε και 
κανείς μας δεν έβλεπε εφημερίδα. 
Τώρα τελευταία η κινητικότητα από 
τους καθηγητές ήταν πιο έντονη, έτσι 
λοιπόν κάθισα και εγώ να γράψω δυο 
λόγια. 
Ωραία ξεκινήσαμε την χρονιά, κάναμε 
και την κατάληψή μας (τα τελευταία 
χρόνια τείνει να γίνει πλέον έθιμο), 
και μόλις αρχίσαμε να μπαίνουμε σε 
κάποιο ρυθμό με τα μαθήματα, μας 
προκύπτει ο χαμός του συμμαθητή μας 
Αλέξη. Αποχή, συλλαλητήρια και γενικά 
μεγάλη ένταση μέχρι τα Χριστούγεννα. 
Μετά τις διακοπές, αρχίζει ακούμε ο 
διάλογος για την παιδεία. Κάτι μου λέει 
ότι έρχονται και άλλα…
Σχεδόν ολοκληρώθηκε η συμμετοχή 
του σχολείου μας σε διάφορα αθλήματα 
στους σχολικούς αγώνες. Δυστυχώς 
τα πράγματα δεν πήγαν καλά όσο 
θα περιμέναμε. Οι παικταράδες μας 
στο μπάσκετ, όταν έπρεπε να δείξουν 
χαρακτήρα χάθηκαν. Λόγια μόνο και 
στυλάκι. Έτσι Γιώργο; Οι άλλοι στο 
βόλεϊ άστα να πάνε. Φυσικά τέλος και 
αυτοί και επιστροφή στα κοινά. Για 
τα κορίτσια στο βόλεϊ, απ’ όσα έμαθα 
νίκησαν τον πρώτο αγώνα και βλέπουμε 
παρακάτω. Εκείνες όμως που δήλωσαν 
συμμετοχή αλλά έμπλεξαν  ….. με τα 
δικαιολογητικά, ήταν οι κοπέλες στο 
χάντμπωλ. Κάποια μου ψιθύρισε ότι 
μπορεί να μην ήταν τα δικαιολογητικά 

η αιτία που δεν κατέβηκαν. Τόσο 
όμορφες κοπέλες που να τρέχουν τώ-
ρα σε αγώνες; 
Τελευταίους άφησα τους ποδοσφαι-
ριστές. Πως γίνεται να χάσετε έτσι; Για 
όσους δεν ξέρουν, λίγο πριν το τέλος 
νικούσαν 5-2 αλλά έχασαν.
Είχαμε και άλλα, σ’ αυτό το διάστημα. 
Αυτοί της περιβαλλοντικής θέλουν 
λέει να κάνουν κήπο στο Καρατάσου. 
Ωραία, να τους δω όταν θα φυτεύουν 
τα φυτά μερικούς από αυτούς και 
αυτές. Πήγαν και στην Ισπανία κάποιοι 
από αυτούς και πέρασαν λέει και 
ωραία. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση 
να περάσετε άσχημα; Μόνο που μας 
φέρανε μερικούς καθηγητές πίσω 
άρρωστους. Και ενώ εμείς θέλαμε να 
κάνουμε μάθημα δεν μπορέσαμε. 
Φέτος έχουμε και τους αρτίστες. Γι’ 
αυτούς δεν μπορούμε να πούμε ακόμη 
τίποτα. Μαζεύονται κάθε Κυριακή 
απόγευμα και ξεδιπλώνουν το ταλέντο 
τους κάτω από τις οδηγίες του κ 
Ανδρεάδη. Θα έρθει η ώρα να τους 
θαυμάσουμε και να τους απολαύσουμε. 
Keep walking …  
Τι γίνεται εκεί στο γραφείο των 
καπνιστών καθηγητών; Πολύ ομιχλώδες 
το τοπίο. Πολύ καπνός. Θα τους δω του 
χρόνου που θα απαγορευτεί το τσιγάρο 
από όλους τους δημόσιους χώρους. 
Στο άλλο γραφείο πάλι, αποφάσισαν να 
ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες και 
πήραν ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Οι τελευταίες μου πληροφορίες λένε 
ότι θα ξεκινήσει να γυρίζεται και ταινία 
-  ντοκιμαντέρ. Το σενάριο γράφθηκε 
by Velissaropoulos και λέγεται ότι είναι 
πολύ καλό.  Ε ρε τι έχουν να δουν τα 
ματάκια μας.
Αυτά και ελπίζω να βγει και άλλο φύλο 
για να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. 
Ελπίζω να μην αρχίσετε να ψάχνετε 
πάλι ποιος είναι η Αράχνη, μετά τα όσα 

έγραψα πάλι. 
Επικοινωνείτε με την Αράχνη στο e-
mail: arachnisports@yahoo.com
    ΑΡΑΧΝΗ


