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ΧΟΡΗΓΟΣ: 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

Όλα ξεκίνησαν με τη συμμετοχή μας 
στο πρόγραμμα ενός πανεπιστημίου 
της Σουηδίας, του πανεπιστημίου της 
Lund. Το πανεπιστήμιο αυτό διεξά-
γει ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης στο οποίο συμ-
μετέχουν σχολεία από ολόκληρο τον 
πλανήτη μέσω του διαδικτύου.
 Μέσα σ’ αυτά και εμείς, αλλά και άλλα 
ελληνικά σχολεία. Στο πλαίσιο αυτού 
του προγράμματος λοιπόν, αφού τε-
λείωσαν οι θεωρητικές εργασίες και 
συζητήσεις στο internet, κληθήκαμε 
να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας 
δρώντας με θέμα ένα περιβαλλοντικό 
πρόβλημα της περιοχής. Μετά θα 
περιγράφαμε τη δράση μας καθώς 
και τα αποτελέσματά της και θα 
τα παρουσιάζαμε πιθανόν σε ένα 

παγκόσμιο συνέδριο. Εμείς, επειδή 
ως 2ο ΓΕΛ Πολίχνης είχαμε πολλές 
ομάδες που συμμετείχαν, διαλέξαμε 
πολλά διαφορετικά θέματα και με-
ταξύ αυτών τον τρόπο αξιοποίησης 
του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου.
Άρχισε η συλλογή πληροφοριών, η 
ενημέρωση των πολιτών της Πολίχνης 
αλλά και όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων για το παρελθόν και το παρόν 
της διεκδικούμενης περιοχής. Συν-
εργαστήκαμε με ομάδες ανθρώπων με 
το ίδιο πρόβλημα, συμβουλευτήκαμε 
δήμους μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων 
για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν 
τέτοιες εκτάσεις, ρωτήσαμε τους 
κατοίκους της γύρω περιοχής και συ-
γκροτήσαμε μια πλήρη εργασία που 
περιλάμβανε και τη δική μας πινελιά. 

Αυτό που έμενε ήταν η δράση. Τι να 
κάναμε; Η απάντηση δεν άργησε να 
έρθει. Τι καλύτερο απ’ το να δείξουμε 
εμείς πρώτοι τι θέλουμε να έχει αυτός 
ο τεράστιος ελεύθερος χώρος της 
γειτονιάς μας! Τι άλλο από πράσινο! 
Να φτιάξουμε λοιπόν έναν κήπο. Έτσι 
αρχίζει να εξελίσσεται η ιστοριούλα 
του κήπου μας…
Σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε απ’ τους 
ειδικούς. Επισκεφθήκαμε λοιπόν 
το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και με την πολύτιμη 
βοήθεια ειδικά της Μαρίνας Πανα-
γιωτίδου μάθαμε κάποιους γενικούς 
κανόνες για της αρχιτεκτονική κήπων. 
Καθίσαμε λοιπόν και σκεφτήκαμε τι 
θα θέλαμε να περιλαμβάνει ο κήπος 
μας. Αυτό καθορίστηκε αρκετά από 
τις απόψεις των κατοίκων, αλλά 

και απ’ το στόχο μας. Θέλαμε να 
αποτελείται από φυτά της περιοχής 
(αυτοφυή), αλλά και ανθεκτικά χωρίς 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συντήρησης. 
Επιπλέον, θέλαμε να μπορούμε στο 
χώρο αυτό να έχουμε πρόσβαση με 
μονοπάτια, ώστε να εξηγούμε στα 
υπόλοιπα παιδιά του σχολείου μας 
και όχι μόνο με τι ασχολούμαστε ως 
μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας. 
Αφού δώσαμε αυτά τα στοιχεία 
στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. δημιουργήσαμε 
ένα σχέδιο με θεματικούς κύκλους 
που περιελάμβανε τα παρακάτω 
φυτά: λυχναράκι (ή φυτιλάκι), κρί-
ταμο, μαντζουράνα, δενδρολίβανο, 
σαπωνάρια, σέδο, τεύκριο κ.λπ., τα 
οποία και μας προσέφερε το ίδιο το 
Ίδρυμα. 
Ακόμη, μας πληροφόρησαν για 
τον υπόλοιπο εξοπλισμό που χρει-
αζόμασταν κι εμείς με τη σειρά μας 
ζητήσαμε από τη διεύθυνση πρασίνου 
και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου 
Πολίχνης αν μπορούσαν να μας τα 
εξασφαλίσουν. Η απάντηση ήταν θε-
τική και μετά από κάποιο χρονικό 

Άλλη μια σχολική χρονιά πορεύεται 
προς τη λήξη της γεννώντας πολ-
λά και σίγουρα διαφορετικά συν-
αισθήματα σε όσους αποτελούν μέρος 
της σχολική μας κοινότητας. Έχουμε 
όμως την πεποίθηση πως όλοι θα 
συμφωνούσαμε για τη σημασία των 
όσων πέτυχε φέτος το 2o Γενικό 
Λύκειο Πολίχνης με τη συνεργασία 
μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και 
τοπικών φορέων της περιοχής. Η βρά-
βευση της εφημερίδας μας, οι δρα-
στηριότητες της Περιβαλλοντικής 
μας ομάδας, οι επιτυχίες των αθλητών 
μας  σε Πανελλήνιους αγώνες, η συμ-
μετοχή μας στο πρόγραμμα Comenius 
αποτυπώνουν γλαφυρά, όχι μόνο τη 
θέλησή μας να δημιουργήσουμε, ανα-
πτύσσοντας ικανότητες και δεξιότητες 
απαραίτητες για την εποχή μας, μα 
πολύ περισσότερο την απόφασή μας 
να συνδέσουμε το σχολείο μας με 
την τοπική κοινωνία, βελτιώνοντας 
στο βαθμό που μας αναλογεί την 
καθημερινότητά μας, ανοίγοντας νέ-
ους δρόμους που θα μας οδηγήσουν 
σε ένα μέλλον φωτεινό και αισιόδοξο, 
σε ένα μέλλον  που και μας αξίζει και 
μας ανήκει. Καλό καλοκαίρι και καλή 
αντάμωση το Σεπτέμβριο.

EDITORIAL

Διαμόρφωση του  πρότυπου κήπου στο στρατόπεδο Καρατάσιου

Δημιουργούμε τον κήπο μας
Η Περιβαλλοντική μας ομάδα ολοκληρώνει τη δράση της 

στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  



διάστημα συνεννοήσεων έφτασε η 
ώρα της φύτευσης!
… Απ’ το βράδυ το είχα αποφασίσει: 
θα έχανα ένα εργαστήριο γιατί τη 
φύτευση δεν την έχανα για τίποτα! 
Ξυπνάω το πρωί της Τετάρτης λοιπόν, 
παίρνω το ποδήλατο και κατηφορίζω 
προς το στρατόπεδο όλο χαρά! Το 
συναίσθημα συνεχίστηκε βλέποντας 
τουλάχιστον είκοσι παιδιά απ’ την 
περιβαλλοντική μας ομάδα και όχι 
μόνο να ζητάνε οδηγίες και να πιάνουν 
δουλειά! Ήταν εκεί φυσικά και οι 
καθηγητές μας (Χατζηγεωργίου, 
Παπαδημητρίου-εκπροσωπώντας 
το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού, 
Μωραΐτης, Χατζησαμουηλίδου, Μα-
ζαρακίδου, Καντερέ, σκαστά και ο 
Βελισσαρόπουλος), άνθρωποι του 
δήμου αλλά και οι συνεργάτες μας 
πλέον εκ μέρους του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή και 
εθελοντικά. Είχαμε και τη στήριξη 
των Μ.Μ.Ε. στην οποία θα αναφερθώ 
και στη συνέχεια. Πλησιάζω, ρωτάω 
τι πρέπει να κάνω και η διασκέδαση 
αρχίζει!…

Καλύψαμε αρχικά την περιοχή με 
γεωύφασμα, ένα ειδικό κάλυμμα για 
να μην αναπτύσσονται παράσιτα και 
εμποδίσουν την ανάπτυξη των φυτών 
που θα φυτεύαμε. Το στερεώσαμε στο 
έδαφος με ειδικά πασαλάκια και έπ-
ειτα δημιουργήσαμε ανοίγματα στην 
επιφάνεια του γεωυφάσματος, ώστε 
να φυτέψουμε σύμφωνα με το σχέδιο. 
Σκάβαμε περίπου στα 20 εκατοστά 
βάθος, βάζαμε το φυτό, καλύπταμε τα 
κενά με χώμα και πιέζαμε έπειτα γύρω 
απ’ τη ρίζα ώστε να μην υπάρχει αέρας 
και αναπτυχθούν μύκητες που θα τη 
βλάψουν. Ευτυχώς τα συγκεκριμένα 
φυτά δεν είναι απαιτητικά και πιάνουν 
χωρίς ιδιαίτερη επιδεξιότητα κατά τη 
φύτευση, γιατί ομολογώ ότι η έλλειψη 
εμπειρίας από μέρους μας ήταν 
οφθαλμοφανής! Παρά τις κάποιες 
ατέλειες στη δουλειά μας ωστόσο, 
υπήρξε αξιοθαύμαστη συνεργασία, 
πολλή όρεξη για δουλειά και κέφι! 
Νομίζω ότι αν μη τι άλλο περάσαμε 
καταπληκτικά! Ακολούθησε πότισμα 
και αποχαιρετισμός της δημιουργίας 
μας, προσωρινά τουλάχιστον. Η 
επόμενη συνάντησή μας αναμέ-
νεται οσονούπω για παρατήρηση, 
συντήρηση και ολοκλήρωση του κήπου 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, 
όπως τον ονομάσαμε.
Η συνέχεια της μέρας μας αναμενόταν 
διαφορετική, με την παρουσία μας στην 
εκπομπή «Καλησπέρα στον αέρα» της 

Γεωργίας Σαδανά στο Europe 1. Όσοι 
«δε χωρούσαν» στο πλατό μαζί μας δεν 
αδικήθηκαν διόλου. Φιλοξενήθηκαν από 
τον κύριο Φωκίων Φουντουκίδη στην 
εκπομπή του «Βιο-Καφέ Ελληνικόν» 
στον τηλεοπτικό σταθμό Euro την 
Πέμπτη 26/3/2009. Για μας έγραψαν οι 
εφημερίδες ¨Αγγελιοφόρος¨ στο φύλλο 
της 19ης Μαρτίου και η εφημερίδα 
«Μακεδονία» στο φύλλο της 24ης 
Μαρτίου, στην προτελευταία σελίδα 
της.
Και κάπως έτσι κλείνει ένα κεφάλαιο .

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ...

Η ημέρα της 
Γυναίκας, 
 8η Μαρτίου 
Αιμιλία Νικηβέλου

8 Μαρτίου. Τα μπαρ και τα νυχτερινά 
κέντρα είναι γεμάτα από γυναίκες 
αφού σήμερα η είσοδος για όλες τις 
γυναίκες είναι δωρεάν. Σήμερα οι 
γυναίκες γιορτάζουν. Όμως αλή-
θεια ξέρουμε το πραγματικό νόημα 
αυτής της ημέρας και το πως φτά-
σαμε σήμερα να γιορτάζουμε την 8η 
Μαρτίου ως την ημέρα της γυναίκας;
Η ιδέα της ημέρας των γυναικών ξε-
κινάει δειλά δειλά στις 8 Μαρτίου του 
1857 στις Η.Π.Α, όταν οι ράφτρες και 
οι υφάντρες της Νέας Υόρκης κατέ-
βηκαν στους δρόμους απαιτώντας 
μείωση των εξαντλητικών ωρών 

εργασίας (από 16 σε 10 ώρες την 
ημέρα, ωράριο που οι άντρες είχαν 
ήδη κατακτήσει πριν από 17 χρόνια) 
και ζητώντας ίσα μεροκάματα με τους 
άντρες, όπως και ανθρώπινες συν-
θήκες δουλειάς. 
Η εξέγερση αυτή πνίγηκε στο αί-
μα ύστερα από βίαιη επίθεση της 
αστυνομίας. 50 χρόνια αργότερα 
στις 28 Φεβρουαρίου του 1907 
αμερικανίδες σοσιαλίστριες ξε-
σηκώνονται και απαιτούν μια κα-
λύτερη ποιότητα ζωής και ίσα 
δικαιώματα τόσο πολιτικά, όσο και 
εργασιακά με τους άνδρες, ενώ το 
1910 η γερμανίδα σοσιαλίστρια 
Κλάρα Τσέτκιν (Clara Zetkin) ορ-
γανώνει την πρώτη Διεθνής Συνδιά-

σκεψη Σοσιαλιστριών και παράλληλα 
προτείνει στην δεύτερη Δ.Σ.Σ την 
καθιέρωση της 8ης Μαρτίου ως την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Η 
πρώτη παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 
πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο μετά 
στις 19 Μαρτίου του 1911 στην 
Κοπενχάγη της Δανίας με μια μεγάλη 
διαμαρτυρία στην οποία έλαβαν μερος 
30.000 γυναίκες με σκοπό την ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών πάνω στα 
προβλήματα και τα δικαιώματά τους. 
Έπειτα από αυτό γυναίκες από όλο 
τον κόσμο διαμαρτύρονται ενάντια 
στους πολέμους και τις κοινωνικές 
διακρίσεις.
Τα φεμινιστικά κινήματα συνεχίζουν 
δυναμικά τη δράση τους και στις αρχές 
της δεκαετίας του ‘70 αγωνίζονται 
σκληρά για να βελτιώσουν θέματα 
όπως η φροντίδα του παιδιού και η 
ισότητα στα δικαιώματα ενώ μόλις το 
1977 τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν 
την 8η Μαρτίου ως την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας.
Στην Ελλάδα τώρα η θέση της γυ-
ναίκας στην ελληνική κοινωνία ανα-
βαθμίστηκε θεσμικά τουλάχιστον 
το 1952, όταν με νόμο οι Ελληνίδες 
απέκτησαν το δικαίωμα του “εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι”,  ενώ η πρώτη ελ-
ληνίδα βουλευτής ήταν η Ελένη 
Σκούρα που έθεσε υποψηφιότητα με 
το κόμμα “Ελληνικός Συναγερμός”.
Η αληθινή ισότητα των δύο φύλων δεν 
θα έρθει μόνο μέσα από νομοθεσίες 
και δημοκρατικές διαδικασίες αλλά 
κυρίως μέσα από την διαπαιδαγώγηση 
των δύο φύλων και τον αμοιβαίο 
σεβασμό της φυσικής και συν-
αισθηματικής ιδιαιτερότητάς του. 
Δυστυχώς, όμως, απ’ ότι φαίνεται η 
ανθρωπότητα έχει μείνει αρκετά πίσω 
στον τομέα αυτόν και η πεποίθηση 
για την κατωτερότητα του γυναικείου 
φύλου διαιωνίζεται...

Στην απομόνωση 
τα κανάλια 

που παράγουν και 
προωθούν σκουπίδια

Τσιτσιρίκου Κορίνα

Πόσο ανθεκτικοί πρέπει να είμαστε 
άραγε ως πολίτες - τηλεθεατές; Κι 
αν τελικά αποδεχτούμε την άποψη 
ότι η τηλεόραση είναι καθρέφτης της 
κοινωνίας που ζούμε τότε μάλλον 
πρέπει να παραδεχτούμε ότι ζούμε 
σε κοινωνία «σαβούρα». Κι εμείς; 
Σκουπίδια;
Κάθε φορά που ανοίγουμε την 
τηλεόραση ερχόμαστε αντιμέ-
τωποι με πληθώρα «πολιτιστικών», 
«ενημερωτικών», άλλων «κοινωνικού 
ενδιαφέροντος» εκπομπών και 

φυσικά τηλεπαιχνιδιών. Και τι πλου-
ραλισμός!!! Ο πλουραλισμός της 
δημοκρατίας μας: η τραγική ομοι-
ότητα που αναδύεται μέσα απ’ αυτή 
την ψευδεπίγραφη ποικιλία!
Ο πολιτισμός στην Ελλάδα μάλλον 
εξαρτάται μόνον από κάποιους καλ-
λιτέχνες (τραγουδιστές – ηθοποιούς) 
που προβάλλονται συνεχώς ανεξάρ-
τητα από το ταλέντο τους ή την 
ικανότητά τους να εκφέρουν άποψη 
ως αρμόδιοι. Οι ίδιοι με περίσσιο 
θράσος μιλάνε για όλους και για 
όλα. Η ενημέρωση από τα δελτία 
ειδήσεων γίνεται πάντα με την 
αξιοποίηση των ίδιων πηγών σχεδόν 
από όλα τα κανάλια (υλικό διάφορων 
κουτσομπολίστικων φύλλων). 

Οι δημοσιογράφοι έχοντας ξεχάσει 
τι είναι είδηση και ποιος είναι ο 
ρόλος τους, ζουν και υπάρχουν για 
το κυνήγι της τηλεθέασης. Έτσι 
λοιπόν θεωρείται πολύ φυσιολογικό 
η ενημέρωσή μας να είναι ένα αξιο-
θρήνητο μείγμα στοιχείων θρίλερ, 
ταινίας soft πορνό και ανούσιων 
λεπτομερειών από την προσωπική 
ζωή διάφορων τυχάρπαστων.
Και η μεγαλύτερη δυσκολία ; Να κατα-
λάβεις εγκαίρως αν παρακολουθείς 
δελτίο ειδήσεων ή reality show (αλλιώς 
εκπομπή «κοινωνικής ευαισθησίας» ή 
καλύτερα τερατώδους ξεφτίλας).
Σ’ αυτές τις τελευταίες καλούν 
διάφορους αναξιοπαθούντες, τα-
λαίπωρους, δυστυχισμένους και 
προχωρούν στη διαπόμπευσή τους 
χωρίς κανέναν ενδοιασμό και χωρίς 
ίχνος σεβασμού προς τον άνθρωπο γε-
νικά. Η δικαιολογία ότι οι δυστυχείς 
απευθύνονται στους δημοσιογράφους 
για να λύσουν το πρόβλημά τους δεν 
καλύπτει τον εξόφθαλμο στόχο των 
καναλιών: θυσία των ανθρώπων στο 
βωμό του κέρδους, χρησιμοποιώντας 
μάλιστα χωρίς αιδώ και μικρά παιδιά 
ως κοινό (για να εθιστούν εγκαίρως 
στη θέα της αχρείας κοινωνίας που 
ετοιμάζουν).
Ευτυχώς όμως, φροντίζουν τουλά-
χιστον να προσφέρουν «διέξοδο» 
στους νέους ανθρώπους (προβολή 
προτύπων και αξιών)! Αν κάποιος δεν 
καταφέρει να κερδίσει εύκολα και 
γρήγορα χρήματα παίζοντας στοίχημα 
μπορεί κάλλιστα να διεκδικήσει την 
είσοδό του σ’ ένα από τα διάφορα 
«σπουδαία» τηλεπαιχνίδια. 

(Συνέχεια σελ. 4)

ΦΑΜΕΝ 2009,   Τεύχος 13-14,.............................. 2

Συνέχεια από σελ. 1

Φυτεύοντας

 Εσύ τους βλέπεις ακόμη;   Σκίτσο της Θεοδώρας Π.



Η επίδραση της 
ελληνικής γλώσσας 

στα αγγλικά 

Χαρούλα Καντερέ 

Έχει αποδειχθεί από σύγχρονους 
Ευρωπαίους γλωσσολόγους ότι για τη 
μελέτη των γλωσσικών φαινομένων 
των άλλων Ευρωπαϊκών γλωσσών, 
η αρχαία ελληνική θεωρήθηκε η πιο 
κατάλληλη, διότι είναι δυνατόν να 
την παρακολουθήσει κανείς επί τρεις 
χιλιετίες χωρίς διακοπή.
Οι γνώμες των ειδικών διίστανται ως 
προς το αν η θεωρία περί καταγωγής 
των Ευρωπαϊκών γλωσσών, από την 
Ινδοευρωπαϊκή, είναι σωστή ή λάθος. 
Μερικοί πιστεύουν ότι αυτή είναι 
μια θεωρία Άγγλων και Γερμανών 
γλωσσολόγων με σκοπό την αφάνεια 
της ελληνικής γλώσσας, ενώ άλλοι 
υποστηρίζουν ότι η ελληνική είναι η 
μητρική γλώσσα των άλλων Ευρω-
παϊκών γλωσσών, η οποία διαδόθηκε 
μέσω της λατινικής τον 8ο αιώνα 
π.Χ. με το δεύτερο αποικισμό των 
Ελλήνων στην Κάτω Ιταλία. 
Εξάλλου, διάφορα αρχαιολογικά 
ευρήματα στη μακρινή Κίνα, επι-
βεβαιώνουν ότι κατά τον 14ο και 13ο 
αιώνα π. Χ. υπήρξαν Έλ-ληνες σ’αυτή 
την περιοχή, πράγμα που δείχνει 
το συσχετισμό με τις σανσκριτικές 
γλώσσες αφού οι Έλληνες στο πέρασμά 
τους άφησαν γλωσσικά στοιχεία 
που στη συνέχεια αφομοιώθηκαν 
και διαφοροποιήθηκαν. Το ίδιο, 
βέβαια, έγινε και με τις κατακτήσεις 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου τον 4ο 
αιώνα π.Χ. που έφεραν την ελληνική 
γλώσσα μέχρι την Ινδία.

   Διάδοση της Ελληνικής γλώσσας

Πώς όμως έφτασε η Ελληνική γλώσσα 
από τη Μεσόγειο (Ελλάδα και Κάτω 
Ιταλία) να επηρεάσει Ευρωπαϊκές 
γλώσσες στο βορρά, όπως η Αγγλική 
και η Γερμανική;
Οταν οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την 
Ελλάδα, επηρεάστηκαν από το 
Ελληνικό πνεύμα με τις επιδόσεις 
του στις επιστήμες και στις τέχνες 
με αποτέλεσμα η Ελληνική γλώσ-
σα να επηρεάσει τη Λατινική. Ετσι, 
μέσω των Ρωμαϊκών κτήσεων, οι 
Ελληνικές ρίζες, αλλά και αυτού-
σιες Ελληνικές λέξεις, έφτασαν μέχρι 
την Ισπανία, Πορτογαλία, Αγγλία και 
αλλού. Αργότερα, η διδασκαλία του 
Χριστιανισμού έδωσε την ευκαιρία 
να εισαχθούν πολλές Ελληνικές και 
Λατινικές λέξεις, αφού το Ευαγγέλιο 
ήταν γραμμένο στα Ελληνικά.  
 
Η επίδραση όμως της Ελληνικής 

γλώσσας συνεχίστηκε και αργότερα, 
κατά τον 15ο αιώνα μ.Χ., όταν οι 
λόγιοι που εγκατέλειψαν το Βυζάντιο 
μετέφεραν αρκετά γλωσσικά στοιχεία 
στη Δύση. Το ίδιο συνέβη και κατα την 
περίοδο της Αναγέννησης, όταν πάλι 
η Ελλάδα κατέκτησε την Ευρώπη με 
την ακτινοβολία του πνεύματος, της 
γλώσσας και του πολιτισμού της.
 

Ι σ τ ο ρ ί α  κα ι  ε ξ έ λ ι ξ η 
τ η ς  Αγ γ λ ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς

 
Η αγγλική είναι η πιο διαδεδομένη 
γλώσσα του κόσμου. Είναι η 
μητρική γλώσσα των κατοίκων της 
Μεγάλης Βρετανίας, των Η.Π.Α., 
του Καναδά, της Αυστραλίας, της 
Νέας Ζηλανδίας, μεγάλου μέρους των 
κατοίκων της Νοτίου Αφρικής, της 
Νιγηρίας, της Κένυας, των λευκών 
κατοίκων της Ροδεσίας, καθώς και 
άλλων μικρότερων περιοχών. Είναι η 
δεύτερη γλώσσα πολλών χωρών της 
Βρετανικής Κοινοπολιτείας όπως της 
Ινδίας, του Πακιστάν και του Χονγκ 
Κονγκ.
Πολλά εκατομμύρια άνθρωποι σ’όλον 
τον κόσμο τη μιλούν ως “ξένη γλώσσα” 
για τις ανάγκες του εμπορίου, της επι-
κοινωνίας, των διακρατικών σχέσεων 
ή για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, 
της επιστήμης και της έρευνας. Ομι-
λείται από 320 εκατομμύρια περίπου 
ανθρώπους ως μητρική γλώσσα και 
είναι δεύτερη στον κόσμο μετά την 
κινεζική που ομιλείται από 500 εκα-
τομμύρια περίπου. Θεωρείται ως 
ανεπίσημη γλώσσα της παγκόσμιας 
κοινότητας, γεγονός που εξηγεί το 
ότι τα μισά επιστημονικά περιο-
δικά που κυκλοφορούν σ’όλον τον 
κόσμο είναι γραμμένα στα αγγλικά, 
3/4 παγκόσμιας αλληλογραφίας γί-
νονται στα αγγλικά και τα 3/5 των 
ραδιοφωνικών σταθμών σε πακόσμιο 
επίπεδο εκπέμπουν στην αγγλική 
γλώσσα.
Η ιστορική εξέλιξη της Αγγλικής 
γλώσσας χωρίζεται σε τρείς περιόδους:
Παλαιά Αγγλική, η οποία χρονο-
λογείται από τα παλαιότερα χρόνια 
μέχρι το 1150,
Μέση ή Μεσαιωνική Αγγλική από 
το 1150 έως το 1500 και Νεώτερη 
Αγγλική από το το 1600 έως σήμερα.
Η ιστορία της Αγγλικής γώσσας 
ξεκίνησε με την άφιξη στη Βρετανία 
τριών Γερμανικών φυλών γύρω στα 
μέσα του 5ου αιώνα. Αυτές ήταν οι 
Αγγλοι, οι Σάξονες και οι Γιούτοι οι 
οποίοι έφτασαν στή Βρετανία, αφού 
διέσχισαν τη Βόρειο Θάλασσα,εκεί 
που τώρα βρίσκονται οι ακτές της 
Βορειοδυτικής Γερμανίας. Οι κάτοικοι 
της Βρετανίας, πριν από αυτή την 
εισβολή, μιλούσαν κάποια κέλτικη 
γλώσσα. Οι Γιούτοι εγκαταστάθηκαν 
στο Kent και στις ακτές του Hamp-
shire, οι Σάξονες στην περιοχή νότια 
του Τάμεση και οι Αγγλοι στην 
περιοχή βόρεια του Τάμεση μέχρι τη 
Σκωτία. Από τους Αγγλους προέκυψε 
και η λέξη «Αγγλία»

Κατά τους επόμενους αιώνες 
προέκυψαν τέσσερεις ξεχωριστές 
διάλεκτοι της Αγγλικής, οι οποίες 
καταστράφηκαν από την εισβολή των 
Βίκινγκς. Μόνο η Σαξονική διατη-
ρήθηκε και αποτέλεσε την επίσημη 
γλώσσα της χώρας.
Η περίοδος της Μέσης ή 
Μεσαιωνικής Αγγλικής συνδέεται 
με τη Νορμανδική κατάκτηση και 
τις γλωσσικές και πολιτισμικές 
επιδράσεις που άσκησε η Γαλλία στην 
Αγγλία. Η μετάβαση από τη Μέση 
Αγγλική στη Σύγχρονη Αγγλική, 
χαρακτηρίζεται από προσπάθειες να 
θεσπιστούν κανόνες για να δώσουν 
κάποια ομοιομορφία στη γλωσσική 
αναρχία της εποχής.
Ο ρυθμός της ιστορίας της Αγγλικής 
γλώσσας επιταχύνθηκε μετά το 1476 
με την εισαγωγή του έντυπου τύπου 
ο οποίος δημιούργησε περισσότερες 
ευκαιρίες στον κόσμο να γράφει. 
Ετσι η διάλεκτος του Λονδίνου 
και η Αγγλική γλώσσα άρχισαν να 
εξαπλώνονται σ΄όλο τον κόσμο.
Το πιο σημαντικό βήμα στην εξέλιξη 
της Αγγλικής ως παγκόσμιας γλώσσας 
έγινε γύρω στο τέλος του 16ου αι με 
τις εξορμήσεις του Walter Raleigh 
στο Νέο Κόσμο. Κατά τον 19ο αι η 
μετανάστευση αυξήθηκε σημαντικά 
και πολύς κόσμος έφτασε εκεί για 
να γλυτώσει από την πείνα που 
επικρατούσε στην Ευρώπη. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα ένα πολυγλωσσικό 
περιβάλλον και έτσι ένας μεγάλος 
αριθμός δανεικών λέξεων υιοθετήθηκε 
από την Αγγλική γλώσσα.

Δομή – λεξιλόγιο-
 Ελληνική επίδραση

Το λεξιλόγιο της Αγγλικής, όπως 
ήδη προαναφέρθηκε, έχει αντληθεί 
από ποικίλες γλωσσικές πηγές που 
έχουν άμεση σχέση με την ιστορία 
της γλώσσας. Ετσι αυτό προέρ-
χεται κυρίως από τις Γερμανικές 
γλώσσες, (Αρχ.Αγγλική, Γερμανική 
και Σκανδιναβικές), από τη Γαλλική 
και Λατινική. Επίσης ένας μεγάλος 
αριθμός λέξεων προέρχεται εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει από την Ελ-
ληνική και χρησιμοποιούνται στην 
τεχνολογία και στις επιστήμες.
Η ύπαρξη ανοιχτού λεξιλογίου 
υποδηλώνει ότι λέξεις από άλ-
λες γλώσσες γίνονται δεκτές στην 
Αγγλική ελεύθερα και ότι εύκολα 
δημιουργούνται σύνθετες και παρά-
γωγες λέξεις. Η Αγγλική υιοθετεί 
χωρίς μεταβολές ή προσαρμόζει με 
ελαφρές τροποποιήσεις οποιαδήποτε 
λέξη χρειάζεται για να δηλώσει 
ένα νέο αντικείμενο ή ενέργεια 
σχηματίζοντας συχνά επιστημονικούς 
όρους από παραγωγικά στοιχεία της 
Αρχαίας Ελληνικής. Ετσι πολλές 
φορές χρησιμοποιεί ακόμα και 
συσσωρευτικά δύο και τρία Ελληνικά 
στοιχεία όπως π.χ.στη λέξη micro-
photo-graphy = μικροφωτογράφηση 
( φωτογράφηση κάτω από το 

μικροσκόπιο).

Ποιος θα φανταζόταν ότι:

Alter=αλλάζω, προέρχεται από το 
αλλότριος,
Annoy=ενοχλώ, από το ανιάω= 
ενοχλώ
Voluntary= εθελοντικός, από το 
βούλομαι,
Voice= φωνή, από το βοή
Error=σφάλμα, από το έρρω= σφάλλω
Mixer=μείκτης, από το μείξις

Πολλές λέξεις έχουν ως πρώτο 
συνθετικό Ελληνικές προθέσεις

Ανά-    analysis
Δια -    diagnosis
Υπό-    hypothesis
Περί-    perimeter 

Ελληνικές λέξεις χρησιμοποιούνται 
εξ άλλου ως πρώτο συνθετικό:

Μικρο-  microcosm=μικρόκοσμος
Τηλε-     telepathy=τηλεπάθεια
Ψυχή-      psychology=ψυχολογία
Παλαιο-  Paleolithic=παλαιολιθικό
Φως-       photography=φωτογραφία

Αλλες λέξεις πάλι έχουν ως  δεύτερο 
συνθετικό Ελληνικές λέξεις όπως:

Φόβος      anthropphobia      
Μανία      megalomania
Πάθος      adenopathy
Άλγος       hysteralgia
Τομή        bronchotomy
Νόμος       isonomy

Ορθογραφία
 
Παρατηρούμε, επίσης  πως πολλές 
φορές διατηρείται ακόμα και η 
Ελληνική ορθογραφία. 

•Διατηρείται το –υ  π.χ. myth, analysis
•Η δασεία μετατρέπεται σε άφωνο –h 
π.χ. hagiography
•Διατηρούνται πολλοί δίφθογγοι. π.χ
Αυ   =  au    aeronautics
Ει  =  ei    seismology
Ευ = eu    pneumonia
Οι=  oe     oenology

•Διατηρούνται πολλά διπλά σύμφωνα: 
π.χ allergy, dilemma
•To –η συνήθως μετατρέπεται σε -e 
π.χ hegemony=ηγεμονία, hellion= 
ήλιον
•Πολλές λέξεις σχηματίζουν τον 
πληθυντικό αριθμό ακολουθώντας 
κανόνες της Ελληνικής γλώσσας:

Π.χ    phenomenon-  phenomena
          Adenoma   -    adenomata
          Dermatitis   -   dermatitides

Απόδειξη του ότι οι Ελληνες μετέδωσαν 
τη γλώσσα, τα γράμματα και τις επιστήμες 
σ’όλη την Ευρώπη, αποτελεί και το 
γεγονός      
     (Συνέχεια σελ. 4)                                                  
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πως οι βασικές έννοιες σκέψεις 
και έκφρασης στην Αγγλική είναι 
λέξεις καθαρά Ελληνικές. Π.χ.
Analysis, synthesis, problem, hy-
pothesis, method, theory, practice, 
paradigm, music, program, system, 
syllable, phrase, dialect, orchestra, 
melody, rhythm, harmony, rhapso-
dy, organ, hypocrisy, theatre, drama, 
tragedy, organization, etiology, mass, 
magic, myth, comedy, poetry, tyranny, 
anarchy, oligarchy, despotism, politic, 
democracy, logic, dilemma, symbol, 
psalm, bible, panic, idea, dialogue, 
theme, theorem, energy, mystery, 
phenomenon, period, dynamic, crisis, 
criterion, dogma, mania, aesthesis, lit-
urgy, hymn, symmetry.

Τέλος, η καταγραφή των κλάδων 
των επιστημών μας δίνει το εύρος 
της επίδρασης:

Angiology, anthropology, astrono-
my, biology, botanology, cardiology, 
chemistry, cosmology, craniology, 
cryptology, dendrology, dermatology, 
ecology, economics, endocrinology, 
endomology, epidemiology, ethnol-
ogy, geography, geology, geometry, 
gerontology, gynecology, haematol-
ogy, herpetology, histology, history, 
theology, toxicology, hypnology, 
mythology, nosology,  odontology, 
oenology, ophthalmology, ornithol-
ogy, osteology, physics, pathology, 
pharmacology, philosophy, philology, 
physiology, phytology, physiatrics, 
psychology, rhinology, seismology, 
speleology, stomatology,  zoology

(Απόσπασμα άρθρου από έρευνα 
μαθητών του Γυμνασίου Σταυ-
ρούπολης δημοσιευμένο στο πε-
ριοδικό επιστημονικής ενημέρωσης και 
πληροφόρησης της ένωσης καθηγητών 
Αγγλικής γλώσσας “Issues”)

Η πορεία προς την 
επαγγελματική 
ανάπτυξη των 

εφήβων. 

Ο ρόλος της οικογένειας και των 

εκπαιδευτικών.

Ζωή Ρούμπου
Η εκπαίδευση είναι μια κοινωνική 
λειτουργία εκτεταμένη, πολυεπίπεδη 
και πολυάνθρωπη. Γι’ αυτό πρέπει 
να λειτουργεί ως ένα ανοιχτό σύ-
στημα διαρκώς προσαρμοζόμενο στις 
σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της 
κοινωνίας. Η πολυπλοκότητα άλλωστε 
των νέων κοινωνικών δομών και η 
διαλεκτική σχέση μ’ αυτές καθιστά 
αναγκαία την αναπροσαρμογή των 
στόχων και της οργάνωσής της.
Καθώς προχωρούμε στην εποχή της 
κοινωνίας της γνώσης αλλάζουν οι 
στάσεις μας σχετικά με το τι είναι 
εκπαίδευση, πού και πώς προσφέρεται 
και ποιους στόχους επιδιώκει. Η χώρα 
μας πλέον κινείται στα πλαίσια της 
γενικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής 
που χαράσσεται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.      
 Ο ρόλος του σχολείου είναι να δώσει 
στα παιδιά απαραίτητες γνώσεις και 
εφόδια για να ζήσουν μια καλύτερη 
και ποιοτικότερη ζωή. Είναι αλήθεια 
ότι η τεράστια επίδραση των ΜΜΕ, 
της παγκοσμιοποίησης και των 
κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών 
απαιτούν περισσότερο ανεπτυγμένες 
συναισθηματικές και κοινωνικές 
δεξιότητες. Το σχολικό περιβάλ-
λον σε όλες τις βαθμίδες μπορεί να 
διαμορφώσει προσωπικότητες, να 
αναπτύξει ή να αναστείλει τις φι-
λοδοξίες ενός παιδιού. 
Η εφηβική ηλικία συνδέεται με μια 
ευρεία αναδιοργάνωση της προσω-
πικότητας που δεν οφείλεται μόνο σε 
βιολογικούς και οργανικούς παρά-
γοντες αλλά σε μεγάλο βαθμό και στο 
κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον.

Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα 
στην ψυχική δομή της εφηβικής 
ηλικίας είναι η στροφή του εφήβου 
στον εσωτερικό του κόσμο και η 
ανακάλυψη του εγώ του. H δια-
δικασία αυτή φέρνει τον έφηβο 
αντιμέτωπο με κατεστημένες κοινω-
νικές, πολιτιστικές, οικογενειακές 
αξίες. Μερικές φορές καταφεύγει 
σε επαναστατικές ενέργειες μόνο 
και μόνο για να αντιδράσει στο 
κατεστημένο 
Για τους νέους, είναι μια πρόκληση, η 
προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση 
της αγοράς, στη ραγδαία και διαρκή 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και της 
πληροφορικής. 
Αντίθετα για τους γονείς, η προ-
σαρμογή είναι δυσκολότερη και 
συχνά βρίσκονται σε αδιέξοδο, όταν 
έχουν να αντιμετωπίσουν τα άγχη και 

τις ανησυχίες των παιδιών τους για το 
μέλλον.
Οι νέοι καλούνται επίμονα σε μία 
κρίσιμη περίοδο της ζωής τους, στα 
χρόνια ανάμεσα στη δευτεροβάθμια 
και στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
έχοντας μικρή γνώση του εαυτού τους 
και του κόσμου, να κάνουν επιλογές 
σε σχέση με το μέλλον τους, που 
όμως φαντάζει αβέβαιο και ρευστό, 
λόγω των έντονων  κοινωνικών και 
οικονομικών αλλαγών. Όταν κάνουν 
σχέδια για τη ζωή τους, χρειάζεται να 
λάβουν υπόψη τους τα σύγχρονα αυτά 
δεδομένα, ώστε να προετοιμαστούν 
όσο το δυνατόν καλύτερα για να 
αντιμετωπίσουν το μέλλον.
Το σχολείο και η οικογένεια είναι δύο 
συστήματα που ο κοινός τους στόχος 
είναι το παιδί (ανάπτυξη της προσωπι-
κότητας του παιδιού, διαμόρφωση της 
συμπεριφοράς του, κοινωνικοποίη-
σή του, γνωστική εξέλιξή του, 
συναισθηματική ανάπτυξή του). 
Υπάρχουν σχέσεις αλληλεπίδρασης 
και αλληλεξάρτησης ανάμεσα σε αυτά 
τα δύο συστήματα αλλά υπάρχουν και 
αντιπαραθέσεις και ενοχοποιήσεις 
(ποιος ευθύνεται και σε ποιο βαθμό 
πχ για τις επιδόσεις του παιδιού, τα 
προβλήματα συμπεριφοράς…).
Το σχολείο, ως τόπος μάθησης και 
ζωής, αποτελεί συστατικό παράγοντα 

κοινωνικοποίησης και «επαγγελμα-
τοποίησης». Μέσα στη σχολική ζωή 
στην ευρύτερή της έννοια, αποκτάται 
ένα σύστημα αξιών που πλαισιώνει 
τις επαγγελματικές προτιμήσεις. 
Ορισμένες φορές οι αξίες αυτές 
διευκολύνουν την επιλογή επαγ-
γέλματος, ενώ δεν είναι σπάνιες 
οι περιπτώσεις που δημιουργούν 
εσωτερικές συγκρούσεις, όπως στις 
περιπτώσεις που οι έφηβοι ορα-
ματίζονται κάποιο επάγγελμα με 
κοινωνικό (κατά τα κριτήρια τους) 
γόητρο, αλλά δεν έχουν τις ικανότητες 
γι’ αυτό. 
Η σχολική επίδοση και η συμπεριφορά 
του παιδιού εξαρτώνται από:
•Εσωτερικούς παράγοντες (νοητική 
κατάσταση, κίνητρα, δεξιότητες…)
•Εξωτερικούς παράγοντες (λειτουργία 
της οικογένειας, εκπαιδευτικό σύ-

στημα, δάσκαλοι…)
Λαμβάνουν όμως οι γονείς και οι εκ-
παιδευτικοί υπόψη τους το τι μπορεί 
και τι θέλει το παιδί;
Αναγνωρίζουν ότι το παιδί είναι 
ανεξάρτητο άτομο με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, με κλίσεις, με εν-
διαφέροντα, αξίες, πεποιθήσεις, δυ-
νατότητες, στόχους, τα οποία μπορεί 
να διαφέρουν από τα δικά τους;
Αν τα δύο μέρη δεν αντιληφθούν και 
δεν σεβαστούν τα πιο πάνω δεν θα 
μπορέσουν να επιτύχουν το  στόχο 
τους, δηλαδή  να βοηθήσουν το παιδί 
να αναπτυχθεί ολικά και να έχει 
ποιοτική προσωπική εξέλιξη.
 Τα παιδιά είναι η συνέχεια της ζωής 
και όχι η συνέχεια μας. Μερικές 
φορές οι γονείς θεωρούν το παιδί 
κτήμα ή προέκταση του εαυτού τους 
και υποτιμούν τη μοναδικότητα του, 
επιβάλλοντας το προσωπικό τους 
πλαίσιο αναφοράς. 
Άλλες φορές πάλι θέλουν να 
καταξιωθούν μέσω των παιδιών τους 
για πράγματα που οι ίδιοι δεν πραγ-
ματοποίησαν στη ζωή τους, προ-
βάλλοντας προσδοκίες πολύ υψηλές 
και καθόλου πραγματοποιήσιμες. 
Θυσιάζουν μπροστά στις φιλοδοξίες 
τους, τις αξίες, τα ενδιαφέροντα και 
  
(Συνέχεια σελ. 5)                                     
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Τότε ένα ελπιδοφόρο μέλλον θα τον 
περιμένει (δημοσιότητα, χρήματα, 
πρωινοί καφέδες, δισκογραφία 
κ.λ.π.). Έτσι τόσο απλά. Κι οι γονείς 
να καμαρώνουν για το επιτυχημένο 
κατάντημα των παιδιών τους.
Και τι γίνεται με τους νέους που σπου-
δάζουν, που εργάζονται, που έχουν 
οράματα;
Και η καταγραφή και προβολή των 
ιδιαίτερων στιγμών τι μπορεί να 
σημαίνει;
Μήπως προμηνύει μια κοινωνία το-
ξικομανών της κλειδαρότρυπας; Και 
μέσα σ’ όλα αυτά χωράει η γνώση ως 
αξία; 
Δεν υπάρχουν άραγε πιο αξιόλο-
γοι άνθρωποι απ’ αυτούς που κατα-

κλύζουν τις οθόνες καθημερινά; 
Δεν αξίζουμε μια υπεύθυνη, σοβαρή 
και δημοκρατική ενημέρωση; Είναι 
μονόδρομος αυτή η αξιοθρήνητη, 
ανεγκέφαλη προοπτική που μας 
προτείνεται; Ας σκεφτούμε όλοι κι 
ας αντιδράσουμε. Ας πάρουμε στα 
χέρια μας την εξουσία που διαθέτουμε 
(τηλεχειριστήριο) κι ας διώξουμε 
όλους τους ανεπιθύμητους από τα 
σπίτια μας.
Ας φροντίσουμε να περισώσουμε την 
αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά μας.

Στην απομόνωση τα κανάλια που 

παράγουν και προωθούν σκουπίδια

(Συνέχεια από σελ. 2)

Συνέχεια από σελ. 3



την ψυχολογική υγεία του ασκώντας 
πίεση για την επίτευξη των δικών τους 
- ίσως και μη πραγματοποιήσιμων - 
στόχων. Με αυτόν τον τρόπο το παι-
δί αποξενώνεται από τον εαυτό του, 
χειραγωγείται και καταπιέζεται και τα 
αποτελέσματα τα αρνητικά θα φανούν 
αργά ή γρήγορα.

Τα παιδιά μας θα φτιάξουν το 
δικό τους χάρτη για το ταξίδι 

της ζωής τους.
Εμείς πρέπει να είμαστε 

συμπαραστάτες και να τους 
δίνουμε την ώθηση και τη 

στήριξη για να προχωρήσουν. 

Δική μας ευθύνη είναι να κάνουμε 
χώρο στο παιδί για να αναπτυχθεί, και 
απόσταση για να δει τον εαυτό του, 
καθώς θα μεγαλώνει  έξω από εμάς. 
Αυτή η πολύτιμη διαφοροποίηση θα 
του δώσει τη δύναμη να διεκδικεί  για 
τον εαυτό του και να τον προστατεύει.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

What teachers make

Χαρούλα Καντερέ 

He says the problem with teachers is, 
“What’s a kid going to learn
From someone who decided his best 
option in life was to become a teach-
er?”
He reminds the other dinner guests 
that it’s true what they say about 
teachers:
Those who can, do; those who can’t, 
teach.
I decided to bite my tongue instead 
of his and resist the temptation to 
remind the dinner guests that it’s also 
true what they say about lawyers.
Because we’re eating, after all, and 
this is polite company.
“I mean, you? re a teacher, Taylor,” 
he says.
“Be honest. What do you make?”
And I wish he hadn’t done that
(asked me to be honest)
Because, you see, I have a policy 
about honesty and ass-kicking:
If you ask for it, I have to let you 
have it.

You want to know what I make?
I make kids work harder than they 
ever thought they could.
I can make a C+ feel like a Congres-
sional medal of honor
And an A- feel like a slap in the face.
How dare you waste my time with 
anything less than your very best?
I make kids sit through 45 minutes of 
study hall in absolute silence.
No, you may not work in groups.
No, you may not ask a question.

Why won’t let you get a drink of 
water?
Because you’re not thirsty, you’re 
bored, that’s why.
I make parents tremble in fear when I 
call home:
I hope I haven’t called at a bad time,
I just wanted to talk to you about 
something Billy said today.
Billy said, “Leave the kid alone. I 
still cry sometimes, don’t you?”
And it was the noblest act of courage 
I have ever seen.
I make parents see their children for 
who they are and what they can be.
You want to know what I  make?
I make kids wonder,
I make them question.
I make them criticize.
I make them apologize and mean it.
I make them write.
I make them read, read, read.
I make them spell definitely beautiful, 
definitely beautiful, definitely beauti-
ful 
Over and over and over again until 
they will never
 Misspell  either one of those words 
again.
I make them show all their work in 
math.
And hide it on their final drafts in 
English.
I make them understand that if you 
got this (brains)
Then you follow this (heart) and if 
someone ever
 tries to judge you
by what you make, you give them 
this (the finger).
Let me break it down for you, so you 
know what I say is true:,
I make a goddamn difference! What 
about you? 
                                                                           
Taylor Mali 

Αφιερωμένο σ’όλους τους μαθητές 
και καθηγητές με την ελπίδα και 
υπόσχεση ότι κάποια μέρα θα 
καταφέρουμε να γίνουμε κι εμείς σαν 
το δάσκαλο του ποιητή, ιδανικοί.

Γενοκτονία των 
Ποντίων 

Παναγιώτης Σαββουλίδης
Η 19η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης, 
τιμής και χρέους. 
 Είναι σημαντικό, μία τέτοια ημέρα, 
να μη ξεχνάμε. Είναι σημαντικό να 
γνωρίζουν οι λαοί την Ιστορία τους. 
Και η Ιστορία του Ποντιακού Ελλη-
νισμού αποτελεί τμήμα της ιστορικής 
διαδρομής των Ελλήνων, σημαντικό 
κομμάτι της Ιστορίας μας, που φυσικά 
πρέπει να ενταχθεί στα σχολικά βιβλία 
όλων των βαθμίδων και όχι μόνο στην 
Ιστορία κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου.
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Ολος ο πολιτικός κόσμος κατά καιρούς 
αναφέρθηκε στην Γενοκτονία.
Το Ποντιακό ζήτημα δεν είναι 
ένα θέμα της ιστορίας ή των μου-
σείων. Είναι ένα ζωντανό ζήτημα 
με εθνικές και διεθνείς διαστάσεις, 
το οποίο οι εξελίξεις στην περιο-
χή της ανατολικής Μεσογείου, του 
παρευξείνιου χώρου και ολόκληρης 
της Ευρώπης το καθιστούν επίκαιρο 
ως θέμα δημοκρατίας, ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ελευθερίας, αξιο-
πρέπειας. Μένει λοιπόν στα ζωντανά 
κινήματα και στις δυνάμεις των 
Ποντίων να το διατηρήσουν στο 
προσκήνιο.
Στις 24 Φεβρουαρίου 1994 ψηφίστηκε 
από τη Βουλή των Ελλήνων η ανα-
κήρυξη της 19ης Μαΐου ως «Ημέρα 
Μνήμης για τη Γενοκτονία των 
Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο», 
ημέρα που στην Τουρκία αποτελεί 
εθνική γιορτή της τουρκικής νεολαίας.
Αυτή η αναγνώριση, παρά την 
ομολογουμένως πολυετή και αδι-
καιολόγητη καθυστέρηση σε ότι 
αφορά το ηθικό μέρος, δικαιολογημένη 
λόγω των εξαρτήσεων του ελλαδικού 
κράτους, δικαίωσε ηθικά και ιστορικά 
τον Ποντιακό Ελληνισμό και συνέδεσε 
το σύγχρονο Ελληνισμό με το παρ-
ελθόν του μέσω μιας διαδικασίας 
συλλογικής μνήμης, δηλαδή αλήθειας. 
Από την πλευρά της η πολιτεία όμως 
δεν προώθησε τη διεθνοποίηση της 
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, 
έτσι όπως όριζε ο σχετικός νόμος. 
Έτσι πολλές φορές η ημέρα τιμής 
των μαζικά δολοφονημένων Ποντίων 
περιορίστηκε στο τυπικό του νόμου, 
στην υλοποίηση της τελετής κάθε 
19η Μαΐου στο ηρώο  πόλεων.(μέχρι 
σήμερα δεν έχει ανεγερθεί εθνικό 
μνημείο για την ποντιακή γενοκτονία) 
ή συρρικνώθηκε εν μέσω άλλων προ-
τεραιοτήτων που αμφισβήτησαν τη 
διάθεση του πολιτικού κόσμου να 
υπερασπιστεί τη μνήμη.
Τέλος, η διαφύλαξη και η περαιτέρω 
ανάδειξη και διεθνοποίηση της ημέ-
ρας μνήμης της γενοκτονίας, η οποία 
υπερβαίνει τον Ποντιακό Ελληνισμό 
και διαπερνά όλη την ελληνική κοι-
νωνία, αποτελεί κυρίαρχο συστατικό 
στοιχείο των θεσμών και της 
κοινωνίας που σέβονται την ιστορία 
και την αλήθεια, δηλαδή τη μνήμη 
τους.

Είμαι ζηλιάρης, το παραδέχομαι. Δεν 
μπορώ πια να το αρνηθώ. Ζώντας 
σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, 
μια πόλη όνειρο και εφιάλτης 
συνάμα, αδυνατώ να συγκρατήσω τα 
αισθήματά μου διαβάζοντας ειδήσεις 
σαν αυτή.

“Αρχιτέκτονες σχεδιάζουν 
το Μεγάλο Παρίσι”

..

.Η ομάδα του Ρίτσαρντ Ρότζερς αποκάλυψε 
χθες ότι η μεγαλύτερή της πρόκληση 
αφορά την τεράστια πολιτιστική ποικιλία 
των συνοικιών του Παρισιού, αλλά και 
τη γεφύρωση του ψυχολογικού χάσματος, 
που χωρίζει το κέντρο από τα προάστια. 
«Δεν γνωρίζω άλλες πόλεις, όπου η 
καρδιά βρίσκεται τόσο απομονωμένη από 
τα άκρα», λέει χαρακτηριστικά ο λόρδος 
Ρότζερς. Το σχέδιο της ομάδας του αφορά 
την κάλυψη των σιδηροδρομικών γραμμών, 
που «διαιρούν» σήμερα το Παρίσι από τα 
προάστιά του, δημιουργώντας από πάνω 
τους ευρύ δίκτυο πάρκων και χώρων 
πρασίνου.Η πρόταση Ρότζερς αφορά 
επίσης την παρέμβαση του κράτους, με 
στόχο τη ριζική ανανέωση προβληματικών 
περιοχών, όπως το Κλισί-σου-Μπουά, 
τόπο των αιματηρών ταραχών του 2005. Η 
ανανέωση αυτή θα οδηγήσει σε πραγματική 
πολιτιστική μίξη δίνοντας τέλος στη 
σημερινή κατάσταση γκετοποίησης 
συγκεκριμένων εθνικών και θρησκευτικών 
ομάδων, μέσω της δημιουργίας νέων 
υπερσύγχρονων μεταφορικών υποδομών 
προς το κέντρο του Παρισιού και τη 
μείωση της γραφειοκρατίας, που πλήττει 
την τοπική αυτοδιοίκηση...”

Και θα μου πείτε. Ποιό είναι το 
τόσο σημαντικό που περικλείουν 
τα παραπάνω γραφόμενα; Και ευθ-
έως θα απαντήσω. Το σχέδιο, τό 
όραμα, η αναγνώριση μιας ατελούς 
πραγματικότητας, η προσπάθεια να 
αλλάξει, η αντίδραση, ο λόγος της 
τοπικής κοινωνίας, η γνώση και η 
έμπνευση αρχιτεκτόνων και πολεο-
δόμων. Η δύναμη να μεταμορφώνεις 
και να αλλάζεις προς το ποιοτικότερο 
τη ζωή σου.Τι απο όλα αυτά να 
αναζητήσω στα εν Θεσσαλονίκη βιώ-
ματά μου;
Το κυκλοφοριακό που χρόνο το χρόνο 
γίνεται και περισσότερο εφιαλτικό; 
Την έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων 
δημόσιων χώρων που χρόνο το 
χρόνο μεγαλώνει παρά μειώνεται; 
Την αποξένωση και την αδιαφορία 
που χρόνο το χρόνο μεγενθύνεται, 
απομακρύνοντάς μας και βαθαίνοντας 
τα χάσματα κοινωνικά, οικονομικά, 
πολιτιστικά, θρησκευτικά που δήθεν 
μας χωρίζουν;
Την αθλιότητα του σήμερα θα τη 
συναντήσεις στην κατάληψη των 
πεζοδρομίων και των πλατειών από 
μηχανές και καταστήματα, την προ-
σβολή της αισθητικής σε αναγειρόμενα 
κτίρια σαν το Δημαρχιακό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης.  Λάβετε υπόψη σας και 
την παρέμβαση στα πέριξ του Λευκού 
Πύργου, σχεδιασμένη όχι φυσικά από 
κάποιον μεγάλο και εμπνευσμένο 
αρχιτέκτονα ( η φωτισμένη πατρίδα 
μας δεν έχει ανάγκη τα εξ Εσπερίας 
φώτα), αλλά από τις παγκοσμίως 
αναγνωρισμένες για τις ικανότητές 
τους τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.

Είναι μετά να μην αγανακτώ διαβά-
ζοντας όσα μέλλονται να συμβούν στο 
Παρίσι; Στό γνωστό προβληματικό, 
άσχημο και ακαλαίσθητο Παρίσι;

Όμορφη Θεσσαλονίκη
Ευθύμιος Παπαδημητρίου

Συνέχεια από σελ. 4



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Εκδρομή στη 

Βιστωνίδα 

Γεωργία Κούκη 
Η περιβαλλοντική ομάδα του 2ου 
Λυκείου Πολίχνης  πραγματοποίησε 
εκδρομή στη λίμνη Βιστωνίδα στον 
νομό Ξάνθης, από 12-14 Φεβρουαρίου 
στα πλαίσια των επισκέψεων των 
περιβαλλοντικών ομάδων στα Κέ-
ντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης (ΚΠΕ). Οφείλω να ομολογήσω 
πως ήταν μια πραγματικά ευχάριστη 
εμπειρία και αποτέλεσε  πρόκληση 
για όλους εμάς,  γιατί δεν γνωρίζαμε 
το πρόγραμμα  του ΚΠΕ Βιστωνίδας, 
την περιοχή και φυσικά τη λίμνη 
Βιστωνίδας, μια και όλοι μας πρώτη 
φορά πηγαίναμε επίσκεψη σ’ αυτή 
την περιοχή.
Ο πρώτος μας σταθμός ήταν, στην 
Καβάλα στο 
Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο 
Αλιευτικής 
Ε ρ ε υ ν α ς . 
Εκεί μας ξε-
νάγησαν με 
τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. 
Είδαμε πολλά 
και παράξε-
να, θα έλεγα, 
είδη ψαριών 
τα οποία μας 
κίνησαν το εν-
διαφέρον! Μας πληροφόρησαν για 
το τι κάνουν σ’ αυτό το ινστιτούτο. 
Οι επιστήμονες που βρίσκονται σ’ 
αυτό είναι ερευνητές. Περιοχή ευ-
θύνης τους το Αιγαίο πέλαγος και ο 
θαλάσσιος πλούτος του. Ερευνούν, 
συλλέγουν δείγματα απ’ όλο το 
Αιγαίο, πληροφορούν τους ψαράδες 
για τα υπό εξαφάνιση είδη ή οτιδήποτε 
άλλο παρατηρήσουν. Εκτρέφουν 
διάφορα είδη στο ινστιτούτο. Πριν 
αρχίσει η ξενάγηση στα εργαστήρια 
του Ινστιτούτου μας προέβαλαν ένα 
βίντεο σχετικά με τα είδη ψαριών που 
υπάρχουν στην περιοχή και που ζει το 
καθένα από αυτά.  
Κόντευε μεσημέρι και φτάσαμε επι-
τέλους στον προορισμό μας! Μέναμε 
στο ξενοδοχείο Vistonis στο Porto 
Lagos,  20 χιλιόμετρα έξω από την 
Ξάνθη. Ξεκουραστήκαμε και μετά 
από 2 ώρες, φύγαμε  για το ΚΠΕ 
Βιστωνίδας στο χωριό Σέλινο, που 
βρίσκεται κοντά στο Πόρτο Λάγος.  
Εκεί μας περίμεναν δυο εκπρόσωποι  
του ΚΠΕ και μας καλωσόρισαν. 
Μας μίλησαν για την περιοχή, την 
λίμνη και το πρόγραμμα αυτού του 3 
ημέρου.
Για την  λίμνη Βιστωνίδα μας είπαν 
ότι είναι λιμνοθάλασσα με υφάλμυρο 
νερό και εκτείνεται στο νομό Ξάνθης 
αλλά και στο νομό Ροδόπης.
Η “φυσική ομορφιά” της Λίμνης 

Βιστωνίδας, συμπληρώνεται από τις 
λιμνοθάλασσες, τους καλαμιώνες 
που την περιβάλλουν, αλλά και από 
τις διώρυγες που τη συνδέουν με τη 
θάλασσα. Η υδάτινη αυτή “δεξαμενή”, 
παρουσιάζεται μια ιδιαιτερότητα, 
καθ’ όσον το νερό της παρουσιάζει 
μεταβολές στην περιεκτικότητα αλά-
των. 
Έχει έκταση γύρω στα 45 τετραγωνι-
κά χιλιόμετρα και είναι σχετικά ρηχή. 
Τα μέσα επικρατέστερα βάθη είναι 2 
έως 2,5 μέτρα. Ο βυθός της λίμνης 
αποτελείται από λεπτόκοκκο ιλύ, που 
προέρχεται από τις φερτές ύλες των 
τριών εισρεόντων ποταμών, οι οποίοι 
με τη φυσική ροή τους ρυπαίνουν 
και επιχωματώνουν τη λίμνη, μετα-
φέροντας διάφορες ύλες. 
Έχει υπολογισθεί πως μόνο ο Κό-
συνθος μεταφέρει 230.000 στερεά 
υπολείμματα (φερτές ύλες) κάθε χρό-
νο μέσα στη λίμνη. Μόνο αυτό το 
νούμερο είναι αρκετό για να καταλάβει 
κανείς το μέγεθος του προβλήματος. 
Υπολογίζεται ότι σε 30 με 40 χρόνια 
από σήμερα η λίμνη δεν θα υπάρχει 

πλέον(;).
Στο βορρά 
έχει γλυκό νε-
ρό, το οποίο 
δέχεται τις 
εισροές όλων 
των ορεινών 
χ ε ι μ ά ρ ρ ω ν 
της περιοχής 
και των τρι-
ών ποταμών 
Κ ό σ υ ν θ ο υ 
(Ξανθιώτη) , 

Κομψάτου (Κουρού ή Πολύανθου) 
και Τραύου (Ασπροπόταμου) και 
στο νότο αλμυρό, από το νερό που 
προέρχεται από τη θάλασσα μέσω 
τριών καναλιών. Ο φυσικός αυτός 
υδροβιότοπος, παρουσιάζει μεγάλη 
ποικιλομορφία στη χλωρίδα και την 
πανίδα. 
Προστατεύεται από τις διατάξεις 
της συνθήκης Ramsar και έχει 
ανακηρυχθεί Περιοχή Ειδικής Προ-
στασίας και Ειδικά Προστατευόμενη 
Μεσογειακή Περιοχή.
Οσον αφορά την βλάστηση (φυτά) 
της λίμνης και της γύρω περιοχής, 
αυτά είναι παραθαλάσσια πεύκα, 

ασημόλευκες, καβάκια, ιτιές, φτε-
λιές, σκλήθρες, πλάτανοι, καλά-
μια, θαλάσσιος κρίνος, αρμυρίκια 
(φυτρώνουν στα αλμυρά τέλματα), 
κ.ά.

Η πανίδα που υπάρχει στη λίμνη 
περιλαμβάνει περίπου 61 διαφορετικά 
είδη ψαριών, όπως φρίσσα, λιπαριά, 
χέλι (σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 
κατοίκων το καλύτερο στην Ευρώπη), 
βιριάνα, γελάρτζα, μικροσίρκο, 
τυλινάρι, τσαϊλάκι, μουρμουρίτσα, 
τσιρόνι, κοκκινόφτερα, μαυρόψαρο, 
μουστακάς, πετρόψαρο, φιδόψαρο, 
κουνουπόψαρο, αγκαθόψαρο, ποντο-
γωβιός και μουρούνα. Τα είδη αυτά 
τείνουν προς εξαφάνιση λόγω της 
ρύπανσης της λίμνης (τόσο από τα 
λύματα που φέρουν οι τρείς ποτα-
μοί, όσο και από τα λιπάσματα), 
όπως επίσης και λόγω της άντλησης 
μεγάλων ποσοτήτων νερού. Στην 
περιοχή ζούν πολλά αμφίβια και 
θηλαστικά
Εντυπωσιακή είναι όμως η παρουσία 

των πουλιών. Εδώ θα συναντήσου-
με πουλιά όπως ο πορφυροτσικν-
ιάς, ο νυχτοκόρακας, ο μικροτσικ-
νιάς, ο καλαμόκιρκος. η αβοκέτα, 
ο καλαμοκάνας, ο μαυροκέφαλος 
γλάρος, ποταμογλάρονα (στέρνες), 
αποικία ερωδιών, σταχτοτσικνιάδες, οι 
κάτασπρες εγγρέτες (λευκοτσικνιάς),  
ο πελεκάνος, τα φοινικόπτερα ή 
φλαμίγκος (Phoenicopterus ruber), 
οι χουλιαρομύτες (πλατελέες), 
οι κορμοράνοι, οι κύκνοι, τα  
κεφαλούδια, οι κυνηγόπαπιες, τα 
σφυριχτάρια, η μαυροκέφαλη πά-
πια, η χουλιαρόπαπια, η βαρβάρα, η 
πρασινοκέφαλη και το κιρκίρι,  κ.ά.     
Χωριστήκαμε σε ομάδες και εφο-
διαστήκαμε με  τα κατάλληλα εξ-
αρτήματα και εργαλεία που θα 
χρειαζόμασταν  για το ψάρεμα κά-
ποιων οργανισμών της λίμνης αλλά 
και την συλλογή άλλων δειγμάτων 

από την λίμνη. Για να πω 
την αλήθεια στην αρχή όλοι 
ήμασταν κάπως διστακτικοί, 
αλλά κανείς  δεν έφερε αν-
τίρρηση! Όταν νύχτωσε 
φάγαμε στο ξενοδοχείο και 
καθώς η βροχή δεν έλεγε 
να σταματήσει μείναμε στα 
δωμάτια μας.
 Την επόμενη μέρα το πρωί 
βρεθήκαμε  όλοι ξανά στο 
ΚΠΕ, και ξεκινήσαμε για 
την περιήγησή μας στη 

λίμνη. Ομολογώ πως είχε πολύ κρύο, 
αλλά τίποτα δεν μας εμπόδισε !! Εκεί 
μία ομάδα είδε  τα είδη των πουλιών  
και οι άλλοι πήγαν στην ακτή της 
λίμνης για να συλλέξουν δείγματα, 

αλλά και  κάποιους οργανισμούς 
που ζούν στη λίμνη. Υπήρχαν πολλά 
και παράξενα πουλιά των οποίων τα 
ονόματα είχαμε ακούσει για πρώτη 
φορά την προηγούμενη μέρα.
Την ίδια μέρα στην πορεία μας για 
το  μετόχι της Μονής Βατοπεδίου του 
Αγίου Ορους, οι εκπρόσωποι του ΚΠΕ 
μας ξενάγησαν την περιοχή φτάσαμε 
στα 2 Εκκλησάκια του Αγ. Νικολάου 
και της Παναγίας της Παντανάσσης. 
Η θέα ήταν μοναδική  και γενικά στην 
ατμόσφαιρα επικρατούσε γαλήνη και 
ηρεμία. Στο μετόχι μας έκανε μια μικρή 
ενημέρωση ένας πατέρας. Έπειτα γυ-
ρίσαμε στο ΚΠΕ για την ανάλυση 
τόσο των οργανισμών (ετοιμάσαμε 
δείγματα και τα παρατηρήσαμε στο 
μικροσκόπιο), όσο και τον έλεγχο 
φωσφορικών αλάτων και του pH του 

νερού της λίμνης. 
Το βράδυ της ίδιας μέρας 
πήγαμε στην παλιά πόλη 
της Ξάνθης. Αφού φά-
γαμε σε ένα αρκετά καλό 
εστιατόριο, συνεχίσαμε 
σε …  Ήταν υπέρο-
χα! Χορέψαμε με τους 
καθηγητές, γελάσαμε, 
διασκεδάσαμε, και αρ-
γά το βράδυ πήγαμε 
στο ξενοδοχείο για 
“ύπνο”, (μεταξύ μας κα-
νείς μας δεν κοιμήθη-

κε)!   Έφτασε και το Σάββατο, η 
τελευταία μέρα μας στην Βιστωνίδα. 
Την συγκεκριμένη μέρα τα πράγματα 
ήταν  πολύ πιο ξεκούραστα γιατί εί-
χαμε  να ασχοληθούμε μόνο με την 
προετοιμασία του τρόπου έκφρασης 
των αποτελεσμάτων στα οποία είχαμε 
καταλήξει από  (είτε κάποια επιστολή 
για τον δήμαρχο της περιοχής  για 
τα παράπονα μας για το περιβάλλον, 
είτε κάποιο τραγούδι σε σχέση με το 
περιβάλλον, είτε κάποιο θεατρικό). 
Κάθε ομάδα εκφράστηκε με τον δικό 
της τρόπο. 
Το μεσημέρι, αφού ευχαριστήσαμε 
και χαιρετίσαμε τους εκπροσώπους 
του ΚΠΕ Βιστωνίδας, πήραμε τον 
δρόμο της επιστροφής. Εξω από την 
Ξάνθη σταματήσαμε για φαγητό και 
γύρω στις 17.30 μμ βρισκόμασταν 
στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά 

ήταν μια αξέχαστη εμπειρία και δεν 
περίμενα να περάσω τόσο ωραία! Αν 
και όλες οι τοποθεσίες ήταν υπέροχες  
περισσότερο μου άρεσε η λίμνη στην 
οποία πιστεύω πως όλοι περάσαμε 
τέλεια. Και συνιστώ στον καθένα από 
εσάς να την επισκεφτεί!!
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Δραστηριότητες στο Κ.Π.Ε. Βιστωνίδας

Μια ομάδα χαμογελώντας στο φακό

Ατενίζοντας τη λίμνη Βιστωνίδα

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Νέα Πέραμος Καβάλας



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
28 Μαρτίου 2009: 

Θα αφήσει εποχή 

το προμελετημένο 

«μπλακάουτ»; 

Κική Μουστακίδου 
Τρεις μέρες μετά τον εορτασμό 
της Ελληνικής Επανάστασης του 
1821, άλλη μια επανάσταση έλαβε 
χώρα, αυτήν την φορά σχεδόν δυο 
αιώνες αργότερα. Η 28η Μαρτίου 
του 2009 λοιπόν ορίστηκε έπειτα 
από πρωτοβουλία της παγκόσμιας 
περιβαλλοντικής 
ο ρ γ ά ν ω σ η ς 
WWF ως η μέρα 
συνεργασίας όλων 
των κατοίκων της 
υφήλιου ενάντια 
στην ενεργειακή 
υπερκατανάλω-
ση. Στο κάλεσμα 
ανταποκρίθηκαν 
4.000 πόλεις σε 
90 χώρες του 
κόσμου, μιας 
και οι κάτοικοί τους δέχτηκαν την 
πρόσκληση και έκλεισαν τους 
διακόπτες, μένοντας για μία ώρα στο 
σκοτάδι. Η συμβολική αυτή κίνηση 
οργανώθηκε με σκοπό να τονίσει την 
αναγκαιότητα της εξοικονόμησης εν-
έργειας σε παγκόσμια κλίμακα και 
να προβάλλει την ατομική ευθύνη ως 
καθοριστικό παράγοντα μιας πολυ-
διάστατης λύσης. Η προσπάθεια 

ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2007 
στην Αυστραλία και δυο χρόνια 
μετά η  φήμη της γιγαντώθηκε με 
την συμμετοχή περισσότερων κρα-
τών. Συγκεριμένα στην Ελλάδα, 
όπως αναφέρουν διαδικτυακές πη-
γές, οι στατιστικές αναφέρουν πως 
436 Δήμοι και Κοινότητες, 463 
σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
1.107 επιχειρήσεις, 315 φορείς και 
εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά 
στερήθηκαν κάθε πηγή φωτός για 
εξήντα λεπτά εκείνο το βράδυ. 

Ακόμα και αν τα νούμερα είναι 
υπερεκτιμημένα και η αλήθεια είναι 
διαφορετική, κανείς δεν μπορεί να 
αρνηθεί την πρωτοφανή συμμετοχή 
των πολιτών και την μαζική αποδοχή 
του εγχειρήματος. 
Καθώς όμως κάθε θέμα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται από όλες τις πλευρές 
του, το πρόβλημα εντοπίζεται στον 
αν και κατά πόσο η κίνηση αυτή 
χτύπησε δυνατά το καμπανάκι στην 
περιβαλλοντική συνείδηση όλων 
μας. Μήπως υπάρχει η πιθανότητα να 
ένιωσε ο καθένας μας πως πρόσφερε 
στην σωτηρία του πολύπαθου πλα-
νήτη,  επειδή σηκώθηκε από τον 
καναπέ του για να πατήσει ένα 
διακόπτη; Δυστυχώς, αν η 28η Μαρ-
τίου συνέβαλε στην δημιουργία εν-
ός «άλλοθι» ενάντια στις βαριές 
κατηγορίες που μας  αναλογούν, 
δεν μπορεί να περάσει στην ιστορία 

σαν ημέρα 
δραστικής 
μεταβολής 
στην «οικο-
λ ο γ ι κ ή »  
μας συμπε-
ριφορά 
Β έ β α ι α , 
έστω και 
η αλλαγή 
από το συν-
εχές και 

αλόγιστο «on» στο πολυπόθητο 
και αναγκαίο κάποιες φορές «off», 
είναι σημάδι κάποια ελάχιστης 
κινητοποίησης. 

Το ερώτημα όμως που τίθεται 
είναι: Αρκεί μόνο αυτό; 

Αν τα περιθώρια στενεύουν και αυτό 
το παρατεταμένο SOS που εκπέμπει 
ο πλανήτης έχει ημερομηνία λήξης, 
και πιθανότατα δυσάρεστης λήξης, 
ίσως αργήσαμε να αποχωριστούμε 
τον λατρεμένο ηλεκτροφωτισμό 
μας…Ίσως και αυτήν την στιγμή 
που εσείς διαβάζετε αυτό το κείμενο 
ή ακόμα και εγώ που το γράφω, 
αργούμε να αποχωριστούμε πολλά 
και να κάνουμε ακόμα περισσότερα. 
Το νόημα της συνεργασίας τόσων 
κατοίκων της Ελλάδας για εκείνη την 
ώρα μεταξύ 20.30 μ.μ.-21.30 μ.μ  την 
28η Μαρτίου 2009 βρίσκεται στην 
δύναμη που μπορεί να έχει και όλες 
τις υπόλοιπες ώρες του κάθε επόμενου 
μήνα και του κάθε επόμενου χρόνου. 
Αν ποτέ καταφέρει και συνενώσει την 
θέληση και την αποφασιστικότητα 
που όλοι κρύβουμε μέσα μας, άλλοι 
εντονότερα,  άλλοι λιγότερο, μόνο 
τότε θα αποκτήσει το νόημα της 
πραγματικής επανάστασης, 
Κι ας έχουν περάσει δυο αιώνες 
από τότε που εξεγερθήκαμε για να 
αποτινάξουμε τον τουρκικό ζυγό…
Αυτήν την φορά η εξέγερση θα 
εξοντώσει τον χειρότερο μας εχθρό, 
που δεν είναι άλλος από τον κακό μας 
εαυτό.

Εκδήλωση για τα 
μαθητικά έντυπα στη 

Νεάπολη 
Ελισάβετ Τσαρσιταλίδου  

Στις 11 Μαρτίου  πραγματοποιήθηκε 
στο δήμο Νεάπολης , στη Στέγη Γραμ-
μάτων και τεχνών  μια  εκδήλωση 
που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσ/νίκης και 
τα γραφεία Περιβαλλοντικής Αγωγής-
Πολιτιστικών Θεμάτων. Όπως είναι 
φυσικό δεν υπήρχε περίπτωση να μην 
γίνει αισθητή η παρουσία της δικής 
μας συντακτικής ομάδας. 
Το πρόγραμμα αυτό, περιελάμ-
βανε μια εντυπωσιακή παρουσίαση  
τέχνης  με διαφημιστικά σποτάκια 
και την αξιολόγηση των σχολικών 
εφημερίδων. Η παρουσίαση του προ-
γράμματος έγινε από τον κ. Σωτήρη 
Αργύρου που είναι φιλόλογος του 
Ε.ΠΑ.Λ Νεάπολης. Εισηγητές του 
προγράμματος  ήταν ο κ. Βελισσάριος 

Μπιτσώρης Διευθυντής του 1ου Γυ-
μνασίου Ελευθέριου  Κορδελιού , o 
κ. Χρίστος Μάτης δημοσιογράφος 
του Αθηναικού-Μακεδονικού πρα-
κτορείου ειδήσεων και ο Αντώνης 
Κατάβελος Αρχιτέκτων-ΕΠΑΛ Νεά-
πολης.
Εμείς όμως παρευρεθήκαμε εκεί για 
τη δική μας εφημερίδα, το ΦΑΜΕΝ. 
Το λόγο πήρε η Αιμιλία η οποία με 
υπερηφάνεια τόνισε πως η εκδοτική 
μας προσπάθεια μετράει ήδη επτά 

χρόνια ζωής με αρκετά από πρώτα 
μέλη της να είναι τώρα επιστήμονες, 
επαγγελματίες, φοιτητές. Παρουσία-
σε τα περιεχόμενα της εφημερίδας 
που όπως φάνηκε μάλλον ήταν η 
καλύτερη! Η βραδιά έληξε παίρνοντας 
τα συγχαρητήριά μας από όλους και 
ιδιαίτερα από τον  κ. Χρίστο Μάτη.

Ανακύκλωση

Στέλλα Σιμιτσή 

Ο νόμος 2939 του 2001 υποχρεώνει 
όλους τους δήμους της χώρας 
στην εναλλακτική διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων. ‘Έτσι και ο 
Δήμος Πολίχνης  εφαρμόζοντας το 
νόμο έθεσε ώς στόχο  τη βελτίωση 
της εικόνας της πόλης στο  θέμα 
της καθαριότητας. Ειδικότερα, 
διοργάνωσε εκδήλωση στις  5/3/09 
στο πνευματικό κέντρο Μετεώρων 
για ενημέρωση σχετικά με το  

πρόγραμμα “Εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων” (τρόπος χρήσης 
των ειδικών κάδων ανακύκλωσης). Η 
προσπάθεια ξεκίνησε από τους νέους  
ανθρώπους, τους μαθητές.  Γιατί η κα-
θαριότητα δεν είναι μόνο συνήθεια 
αλλά και  θέμα παιδείας,  πολιτισμού, 
σεβασμού του εαυτού μας και  του 
πλανήτη.  Η προσπάθεια γίνεται για 
να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές 
να συμμετέχουν  στην Ανακύκλωση, 
αλλάζοντας συμπεριφορές και νοο-
τροπίες στους χώρους  του σχολείου. 
Για τη  συλλογή των μικρών ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών ο δήμος 
Πολίχνης  τοποθέτησε καλαίσθητους 
κάδους στα  σχολεία.
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Η ομάδα μας στην εκδήλωση

Η Αιμιλία στο βήμα

Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας  

“Ερευνώ τα επαγγέλματα του 

Δήμου Πολίχνης”

Ζωή Ρούμπου 

Στις 9/4/2009 στα πλαίσια του 
προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομ-
ίας με θέμα “Ερευνώ τα επαγγέλμα-
τα του Δήμου Πολίχνης” που υλο-
ποιήθηκε από το  τμήμα Α2 του 
σχολείου μας, επισκεφθήκαμε τις 
υπηρεσίες του Δήμου Αξιούπολης. Τα 
παιδιά συζήτησαν για την ειδικότητα, 
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
κάθε επαγγέλματος που σχετίζεται με 
τον Δήμο. Τέλος μοίρασαν σχετικά 
ερωτηματολόγια που είχαν ετοιμάσει 
για το παραπάνω θέμα.
Επίσης, επισκεφθήκαμε το 
 (Συνέχεια σελ 9)



COMMENIUS “LANDSCAPE INSIDE - INSIDE LANDSCAPE’’
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Ημερολόγιο...
Comenius (2)
Οι δραστηριότητες της ομάδας 
μας  στη Ρουμανία,στο πλαίσιο 
του προγράμματος Commenius, 
μέσα από ένα ημερολόγιο 
(αποσπάσματα) 
Ευθύμιος Παπαδημητρίου

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ
Συναντηθήκαμε στις 14.00 μ.μ στο 
αεροδρόμιο και μετά τα τις τυπικές 
διαδικασίες αφήσαμε πίσω μας τη 
Θεσσαλονίκη με τα φιλόξενα φτε-
ρά της Malev στις 16.00 μ.μ.Το 
ταξίδι διήρκεσε μιάμιση ώρα και 
ξεκούραστοι αναπνεύσαμε τον ανοι-
ξιάτικο αέρα της Βουδαπέστης.( Η 
Δέσποινα, η Κατερίνα, η Βάσια και η 
Αθανασία συνέχιζαν μαζί με εμάς την 
περιπέτεια του Comenius παίρνοντας 
τη σκυτάλη από όσους συμμετείχαν 
στην πρώτη συνάντηση στο Infiesto.)
 Εκεί μας περίμενε το minibus το 
οποίοι θα μετέφερε εμάς και τους 
Ισπανούς στην Οραντέα. Το ταξίδι 
δε θα ήταν μεγάλο, καθώς η Οραντέα 
ήταν τρεις ώρες μακριά, 2ο χιλιόμετρα 
από τα σύνορα της Ουγγαρίας. Απο 
τα παράθυρα του μικρού λεωφορείου, 
στριμωγμένοι  κάπως παρατηρουσαμε 
ατέλειωτες πεδιάδες με το πράσινο και 
το κίτρινο ( σινάπι) να κυριαρχούν.
Μικρή στάση σε βενζινάδικο, στο 
οποίο δέχονταν και ευρώ με το 
ηλιοβασίλεμα να βάφει σε κόκκινους 
τόνους τη μέρα που έφευγε και σε 
λίγο με το σκοτάδι να σκίζεται απο 
τα φώτα των δρόμων της Οραντέα 
φτάσαμε έξω από το έρημο σχολείο.

Έρημο; Ευτυχώς όχι. Μας περίμε-
ναν μέσα στο σχολείο. Η υποδοχή 
αμήχανη αλλά θερμή. Τα παιδιά που 
ήδη γνωρίζονταν από το διαδίκτυο 
έφυγαν για τα σπίτια τους και εμείς 
τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια του 
ξενοδοχείου μας.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ
Αφρόντιστο εξωτερικά το Ρουμανικό 
σχολείο δεν προδιέθετε ευνοϊκά τον 
επισκέπτη του μέχρι την είσοδό του στο 
εσωτερικό. Σχολαστική καθαριότητα, 
τακτοποιημένοι διάδρομοι και αίθ-
ουσες, πεντακάθαρες τουαλέτες 
φανέρωναν μια έντονη προσπά-
θεια δημιουργίας ενός όμορφου 
περιβάλλοντος για τους 400 περίπου 
μαθητές του σχολείου και τους λίγους 
με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σ’ 
αυτό.
 Μετά την επίσημη υποδοχή από το 

Διευθυντή, ακολούθησε η χορωδία του 
σχολείου σε παραδοσιακά ρουμάνικα 
τραγούδια και ευρηματικά σκετσάκια 
που έγραψαν, σκηνοθέτησαν και 
έπαιξαν τα πράγματι ταλαντούχα 
παιδιά τους. Η απονομή των  δώρων 
στα μέλη των αντιπροσωπειών 
ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος της 
τελετής.
Η συνέχεια μας επιφύλασσε μια 
γνωριμία με το παρελθόν της πόλης 
στο επιβλητικά όμορφο Δημαρχείο 
της. Εντυπωσιακό κτίριο του 
αρχιτέκτονα Rimanoczy Kalman 
,το 1902-1903 στην αριστερή όχθη 

του ποταμού Crisul Repede. Στην 
εντυπωσιακή αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου μας  υποδέχθηκε η Δη-
μοτική αρχή, παρουσιάζοντας με λιτό 
τρόπο το παρελθόν, το παρόν και τις 
ελπίδες για το μέλλον. 
Το απόγευμα παρουσιάστηκαν στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου 
οι ομάδες και τα όσα έπραξαν ως 
τη συνάντηση. Πρώτη άρχισε η 
ιταλική ομάδα. Αυτή τη φορά οι 
μαθητές παρουσίασαν ένα βίντεο 
με χαρούμενη τοπική μουσική για 
την Puglia, το παρελθόν, το παρόν 
και το μέλλον της πόλης τους Gravi-
na.  Ήταν η σειρά μας στη συνέχεια 
και πρώτα εμφανίστηκαν τα τεχνικά 
προβλήματα. Τα βίντεο που είχαμε 
προσθέσει στην παρουσίασή μας 
με όσα είχαμε κάνει δεν έπαιζαν. 
Με προσπάθεια καταφέραμε να τα 
δείξουμε και σώσαμε την κατάσταση. 
Άρεσαν πάντως οι μαθητες μας και 
τα μουσικά κομμάτια που είχαμε 
επιλέξει.
Οι εικόνες της γνώριμης Ισπανικής 
επαρχίας Pilona γέμισαν την οθόνη, 
ανακαλώντας ευχάριστες και μη 
μνήμες από την πρώτη συνάντηση 
του χειμώνα. Στο τέλος η Ρουμανική 
ομάδα υπό τους ήχους του Γαλάζιου 
Δούναβη μας παρουσίασε την 
περιοχή τους, την επαρχία Bihor και 
την πρωτεύουσά της την Oradea. 
Επισημάναμε για μια ακόμη φορά 
την ιστορική σύνδεση της πόλης με 
την Ουγγαρία καθώς ουγαρεζικα 
τραγούδια επένδυσαν εικόνες από το 
παρόν της Oradea.
 Το τέλος των παρουσιάσεων σήμανε 
την αρχή του διαγωνισμού για την 
επιλογή της καλύτερης κάρτας σε 
τέσσερες κατηγορίες. Φωτογραφίας, 
ζωγραφικής, Κολάζ και πολυμέσων. 
Με μια σχετικά έλλειψη οργάνωσης 
που αύξησε το χρόνο της διαδικα-
σίας ανακοινώθηκαν τα βραβεία 
από μαθητές και εκπαιδευτικούς και 

έγινε η σχετική απονομή με θερμά  
χειροκροτήματα  και διάχυτη την 
κούραση. Το βράδυ βγήκαμε για μια 
νυχτερινή βόλτα στην πόλη.
 Έρημη για τα δικά μας πρότυπα, με 
όμορφα φωτισμένα τα παλιά δημόσια 
και μη κτίρια μας έδωσε πολλές 
ευκαιρίες να φωτογραφηθούμε, 

ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ
Πρωτομαγιά! Αρχίσαμε τη δια-
δρομή μας για το Bear’s cave απο-
λαμβάνοντας τις όμορφες εικόνες της 
ανοιξιάτικης φύσης, σταματώντας για 
καφέ και παιχνίδι σε ένα μικρό χωριό.
 To Peştera Urşilor ανακαλύφθηκε το 
1975 και σ’ αυτό βρέθηκαν απολιθώμτα 
ενός είδους αρκούδας, της Ursus Spe-
laeus, που εξαφανίστηκε πριν 15.000 
χρόνια. Με θερμοκρασία χαμηλή, 
10 βαθμούς περίπου, πορευόμασταν 
στους διαδρόμους έχοντας την ευ-
καιρία να θαυμάσουμε σταλακτίτες 
και σταλαγμίτες σε απίστευτη ποικιλία 
μορφών και μεγέθους. 
Τα οστά μιας ολόκληρης αρκούδας 
αλλά και πολλά άλλα μικρότερα 
σε διάφορα μέρη του σπηλαίου 
φανέρωσαν μια δραματική ιστορία. 
Χιλιάδες χρόνια πριν ένας βράχος 
έκλεισε την είσοδο του σπηλαίου 
εγκλωβίζοντας σ’ αυτό περίπου 
140 αρκούδες. Καθώς δεν υπήρχαν 

τρόφιμα άρχισε ένας σκληρός αγώνας 
αλληλοεξόντωσης ώσπου καμμία 
δεν έμεινε ζωντανή. Η ιστορία αυτή 
ήρθε στο φώς εντελώς τυχαία από 
εργαζόμενο λατομείου.  
Η ανακοίνωση του προγράμματος της 
επόμενης μέρας από τον Διευθυντή θα 
σήμαινε την έναρξη μιας συζητησης 
η οποία θα οδηγούσε το βράδυ στη 
δυσάρεστη για τους οργανωτές 
ανάγκη αλλαγής των προγραμματι-
σμένων δραστηριοτήτων. Το βράδυ 
ήταν εντυπωσιακή η αλλαγή του 
καιρού. Κρύος παγωμένος αέρας μας 
έκανε να αναζητήσουμε τα λίγα ζεστά 
ρούχα που είχαμε φέρει μαζί μας. 
Καθίσαμε στo στεγασμένo πρόσφατα 
ανακαινισμένo Black Eagle Passage 
συζητώντας χαλαρά ,απολαμβάνοντας 
τη γλυκιά κούραση που σιγά σιγά μας 
κατακτούσε. 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ
Επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της 
Oradea. Το πρωϊνό φως έλουζε την 
πόλη που καθρεφτιζόταν στα νερά του 
ποταμού, στέλνοντας τις ανταύγειές 
του σε μας που περπατούσαμε δίπλα 
του. Πράσινο, ήχοι πουλιών, ο αέρας, 
λίγοι περαστικοί, δύο κορίτσια να 
ζωγραφίζουν στις όχθες του, σκόρπιες 

εικόνες που σιγά σιγά θα οδηγήσουν 
σε σκέψεις, σκέψεις πολλές.
 Χαλαροί οι ρυθμοί, μητέρες με 
τα παιδιά τους να παίζουν με 
τα περιστέρια δίπλα σε πίδακες 
συντριβανιού και πολλά ποδήλατα. 

Στις 1 συναντηθήκαμε όλοι στο μεγάλο 
πάρκο της πόλης με συντροφιά όχι 
μόνο πουλιά και δέντρα αλλά και νύφες 
και γαμπρούς.  Δημιουργήσαμε την 
αγαπημένη μας αλυσίδα, συμβολική 
κίνηση ενότητας και συνεργασίας 
στην προσπάθεια προστασίας του 
φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου.
Και τότε ο κήπος γέμσε νύφες.Μάθαμε 
πως έιναι μια αγαπημένη συνήθεια η 
λήψη των φωτογραφιών του γάμου 
στα πάρκα της πόλης.
Συνεχίσαμε αφήνοντας πίσω μας 
τους νεόνυμφους με μια ξενάγηση 
στο ιστορικό φρούριο της πόλης. Στο 
οποίο οργανώνεται ένα ακόμη μεγάλο 
παρκο (ναι, συναντήσαμε και εκει 
νύφες) . 
Το φρούριο ιδρύθηκε τον ενδέκατο 
αιώνα και θεωρείται το καλύτερα 
διατηρημένο φρούριο της ιταλικής 
αναγέννησης στην Κεντρική Ευρώπη. 
Σήμερα γίνονται προσπάθειες απο-
καταστάσης του φρουρίου και 
ανάδειξής του.
 

ΠΕΜΠΤΗ ΗΜΕΡΑ
Οι ιαματικές πηγές αποτελούν έναν 
σημαντικό φυσικό πόρο για την 
επαρχία Bihor στην οποία ανήκουν 
τα φημισμένα λουτρά του Baile 
Felix. Ο χώρος στην αφετηρία 
του ήταν γεμάτος από υπαίθρους 
πάγκους που πωλούσαν τα ...πάντα. 
Προχωρώντας, εμφανίσθηκαν οι 
επιβλητικές με δυτικές επιρροές ως 
προς την αρχιτεκτονική τους μορ-
φή, ξύλινες ορθόδοξες εκκλησίες 
γεμάτες από κόσμο. Μέσα και έξω. 
Παρακολουθούσαν με ευλάβεια τη 
λειτουργία γονατισμένοι κάποιοι 
απ’ αυτούς στο χορτάρι και 
προσευχόμενοι. 
Παρατηρήσαμε επίσης μια κλινική 
και μια λιμνούλα γεμάτη με νούφαρα 
και χελώνες. Βέβαια, τα νούφαρα 
που παρατηρούσαμε δεν ήταν τόσο 
συνηθισμένα. Η επιστημονική τους 
ονομασία Nymphaea Lotus ther-
malis, ένα μοναδικό φυτό, με πλατιά 
,στρογγυλά φύλλα και κιτρινω-
πά λουλούδια με υπέροχο άρωμα. 
Μεγαλώνει ακόμα και το χειμώνα 
και είναι ενδημικό είδος στα θερμά 
νερά του ποταμού Petea της επαρχίας 

(Συνέχεια σελ.  12)
                                  

Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αίθουσα του Bear’s Cave

Ζωγραφίζοντας στις όχθες του Crisul Repede



ΣΧΟΛΙΚΑ ΝΕΑ
Η Βράβευση της 
εφημερίδας μας

Σόνια Σαράντη

Στις 11 Μαίου 2009, επισκέφθηκε το 
σχολείο μας ο Υφυπουργός τύπου κ 
Γκιουλέκας. Σκοπός της επίσκεψης 
του η βράβευση της συντακτικής 
ομάδας της εφημερίδας μας. 
Φυσικά όλα αυτά δεν έγιναν έτσι 
ξαφνικά. Ηδη τις προηγούμενες 
ημέρες τα μέλη της συντακτικής 
(και της περιβαλλοντικής) ομάδας 
που  βρίσκονταν στην Ρουμανία 
με το πρόγραμμα Comenius, πλη-
ροφορήθηκαν τα νέα από τον Δ/ντή 
του σχολείου.
Στην επίσκεψή του ο υφυπουργός 
μας ενημέρωσε ότι πληροφορήθηκε 

την ύπαρξη της εφημερίδας μας απο 
ένα δημοσίευμα της εφημερίδας 
«Μακεδονία». Ζήτησε να δεί την 
εφημερίδα και εντυπωσιάστηκε από 
τα θέματα και το υλικό της.
Μίλησε στους μαθητές του σχολείου, 
ζήτησε να δεί την συντακτική ομάδα 
και έδειξε έκπληκτος, τόσο από τον 
αριθμό των συμμετεχόντων, όσο και 
από το ότι δεν υπήρχε υπεύθυνος 

μαθητής ή αρχηγός της συντακτι-
κής ομάδας, για να παραλάβει τον 
τιμητικό έπαινο. 
Για λογαριασμό της συντακτικής 
ομάδας παρέλαβαν τον τιμητικό 
έπαινο, η απόφοιτη και φοιτήτρια 
δημοσιογραφίας Κική Μουστα-
κίδου και ο κ. Χατζηγεωργίου. Αι-
σθανθήκαμε υπερήφανοι για μια 
προσπάθεια που έχει γίνει πια θεσμός 
στο σχολείο μας, συγκεντρώνοντας 
ταλαντούχα παιδιά με μέλλον. Μετά 
τις αναμνηστικές  φωτογραφίες και 
την αποχώρηση του κ Υφυπουργού, 
επιστρέψαμε στην καθημερινή ροή 
του σχολικού προγράμματος.

Πρωτιές του σχολείου 
μας σε Πανελλήνιους 

σχολικούς αγώνες
    Μπαντής Χρήστος, Σίμου Λάζαρος
Στις 5,6, και 7 Απριλίου πραγ-
ματοποιήθηκαν στον Πύργο της 
Ηλείας οι Πανελλήνιοι αγώνες στίβου. 
Από το σχολείο μας συμμετείχαν 
ο Ρουσσάκης στα 100 μ, η Ρίζου 
Χριστίνα στο ακόντιο και ο Μπέλος 
στο επί κοντώ. Διακρίθηκαν όλοι τους 
καταλαμβάνοντας θέσεις μέσα στην 
πρώτη τριάδα.  
Η Χριστίνα Ρίζου ήρθε πρώτη στο 

ακόντιο και μάλιστα έπιασε το όριο 
για το παγκόσμιο σχολικό που θα γίνει 
τον Ιούλιο στην Ιταλία. Ο Ρουσσάκης 
ήρθε τρίτος στα 100 μ με χρόνο 11.30’ 
και ο Μπέλος  τρίτος στο επί κοντώ.
Επιτυχίες είχαμε και στους αγώνες 
Badminton. Στο πανελλήνιο ατομικό 
πρωτάθλημα U19 που έγινε στη 
Θέρμη, συμμετείχαν τα αδέλφια 
Τσιγκιρδάκης Σταμάτης και Σταύρος. 
Ο Σταμάτης πήρε χάλκινο μετάλλιο 
στο απλό νέων και χάλκινο επίσης 
στο διπλό νέων. Ο Σταύρος χάλκινο 
στο διπλό νέων. 
Ο Σταμάτης Τσιγκιρδάκης συμμετείχε 
επίσης στο Ευρωπαικό πρωτάθλημα 
junior U19 μαζί με άλλους αθλητές, 
όπου για πρώτη φορά υπήρξε συμ-
μετοχή από Ελλάδα. Οι αγώνες 
διεξήχθησαν στο Milano της Ιταλίας 
και συμμετείχαν 29 χώρες.

Αράχνη

Νάμαστε ξανά μαζί. Δεν άργησε 
νομίζω να βγεί η εφημερίδα φίλοι  
μου. Λίγο ακόμη και θα την διαβάζαμε 
σε καμιά παραλία. Για φαντάσου στην 
παραλία παρέα με ΦΑΜΕΝ και φραπέ. 
Δεν λέω ηχητικά πάνε μαζί, αλλά  … 
Εν πάσει περιπτώσει εκείνο που έχει 
μεγαλύτερη σημασία είναι ότι βγήκε 
και αυτό το τεύχος και πιστεύω ότι θα 
έφτασε στα χέρια σας. 

Εγιναν πολλά αυτό το διάστημα. 
Εκδρομές η περιβαλλοντική στην 

Βιστωνίδα, η Γ’ τάξη στην Κέρκυρα, 
αυτοί του commenius στην Ρουμανία 
,άλλοι στο Πολύκαστρο.  

Τρελά πράγματα. Συμμετοχές σε μα-
θητικό συνέδριο Πληροφορικής με 
μεγάλη συμμετοχή τόσο εργασιών 
(νομίζω ήταν τρείς) και μερικές 
εργασίες σε poster. Συμμετοχή σε 
συνέδριο για την Τεχνολογία. Μιλάμε 
για πλήρη δράση του σχολείου. 

Ασε τους περιβαλλοντικούς που το 
έχουν βάλει σκοπό της ζωής τους 
να φτιάξουν κήπο …. πως τον λένε 
κιόλας; Περιβαλλοντικής ευαι-
σθητοποίησης. Αντε κάντε τον 
επιτέλους!! Να ξέρετε όμως ότι αν 
κάτι δεν πάει καλά ο παππούς μου 
θέλει να σπείρει μερικές ντομάτες 
και αγγουράκια καμιά μελιτζάνα και 
πιπεριές. Αν θέλετε περάστε καμιά 
βόλτα να τον βοηθήσετε τώρα που 
τα έχετε μάθει, γιατί όλο εμένα χώνει 
στη δουλειά. 

Είχαμε λέει και την βράβευση της 
συντακτικής ομάδας του ΦΑΜΕΝ απο 
τον υφυπουργό τύπου κ Γκιουλέκα στις 
11 Μαίου 2009. Αυτούς δεν τους λέω 
κάτι, γιατί όλοι τους είναι υπέροχοι 
(δεν μπορώ να κατηγορήσω το σπίτι 
μου. Σ’ αυτή την εφημερίδα γράφω, 
άρα πρέπει να προσέχω τι λέω). Μαζί 
με την συντακτική ομάδα και οι δυο 
απόφοιτες Κατερίνα και Κική. Ακόμη 
γράφουν στην εφημερίδα και στο blog 
της περιβαλλοντικής απ’ όσο ξέρω. 

Ακούστε και μια είδηση φίλοι μου. 
Ισως κάποιοι το γνωρίζετε. Ενας 
καθηγητής μας σκέφτεται να μας 
αφήσει και να πάρει σύνταξη. Τι λέτε 
θα τον αφήσουμε ή θα τον πούμε να 
μας κάνει κανένα μάθημα μπας και 
μάθουμε κάτι; Γιατί απ’ ότι βλέπω 
στις πανελλαδικές όλοι γράφουν λένε 
(;), αλλά όταν έρχονται οι βαθμοί 
κλάμα μεγάλο.

Αυτά είχα να σας γράψω, νάστε καλά 
και καλό καλοκαίρι.

Υ.Γ. Για αυτούς που ψάχνουν να 
βρούν ποιος/ποια είμαι, εκείνο που 
έχω να τους πώ είναι επικοινωνήστε 
με το arachnisports@yahoo.com και 
θα το συζητήσουμε.   

Κουίζ
Κορίνα Τσιτσιρίκου 

Ποιος νομίζετε ότι έχει ζωγραφίσει 
τα παρακάτω σκίτσα;

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Α. Γιάννης Τσαρούχης
Β. Μαθητής του 2ου λυκείου 
Πολίχνης
Γ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Δ. Νίκος Εγγονόπουλος
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Απονομή του επαίνου

Ομιλία του Υφυπουργού κ. Γκιουλέκα

Η Χρστίνα Ρίζου

(Συνέχεια απο σελ. 7)

οινοποιείο “Αρχοντάκη” όπου ενη-
μερωθήκαμε για την διαδικασία 
παραγωγής κρασιού και τσίπουρου 
καθώς επίσης και για το επάγγελμα 
του οινολόγου.   

Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας  



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ  

[1909-1990]
2009  εκατό χρόνια από τη 

γέννησή του 

Κορίνα Τσιτσιρίκου
Βιογραφία
Γεννήθηκε στη Μονεμβασιά την 
Πρωτομαγιά του 1909. Η οικογένειά 
του, μεγαλοκτηματίες της περιοχής, 
καταστράφηκε οικονομικά και 
λίγα χρόνια αργότερα βυθίστηκε 
στο πένθος.Το 
1921 πεθαίνει 
φυματικός ο 
μεγάλος γιος, 
δόκιμος αξιω-
ματικός του ναυ-
τικού, καθώς 
και η μητέρα, 
το λατρεμένο 
πρόσωπο του 
ποιητή, από την 
ίδια αρρώστια. 
Το «νεκρό σπί-
τι» έμελλε να 
σφραγίσει τη 
ζωή και το έργο του. Τα πρώτα 
του ποιήματα δημοσιεύονται στη 
Διάπλαση των παίδων το 1924, με 
το ψευδώνυμο «Ιδανικό όραμα». Το 
1925 εγκαθίσταται στην Αθήνα, όπου 
εργάζεται για λίγο ως δακτυλογράφος 
και αντιγραφέας συμβολαίων. Το 
επόμενο έτος προσβάλλεται κι αυτός 
από φυματίωση. Η ζωή του για πολλά 
χρόνια θα μοιράζεται ανάμεσα σε 
φθισιατρεία και σε διάφορες δουλειές 
(ηθοποιός, 
χορευτής , 
διορθωτής 
και επι-
μ ε λ η τ ή ς 
κειμένων). 
Στο σανα-
τόριο «Σω-
τ η ρ ί α » 
όπου νο-
σηλεύεται 
(1927-30) μυείται στον μαρξισμό από 
μέλη του ΚΚΕ. Το «ιδανικό όραμα» 
ανακαλύπτει το κοινωνικό όραμα.
Σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής 
ο ποιητής είναι καθηλωμένος στο 
κρεβάτι από σοβαρή υποτροπή 
της αρρώστιας. Συμμετέχει στο 
καλλιτεχνικό τμήμα του ΕΑΜ. Πολλά 
από τα γραπτά του, μεταξύ των οποίων 
και ένα πολυσέλιδο μυθιστόρημα, 
καταστράφηκαν στα Δεκεμβριανά. 
Στον Εμφύλιο, εξορίζεται στη Λήμνο 
(1948), στη Μακρόνησο (1949), στον 
Αϊ-Στράτη (1950). Απελευθερώνεται 
το 1952.
Την εποποιία της Αντίστασης ζω-
ντανεύουν τα δίδυμα έργα Ρωμιοσύνη 

και Η Κυρά των Αμπελιών (1945-
47). Στον Πέτρινο χρόνο (1949), ο 
λόγος απογυμνώνεται, γίνεται κραυγή 
που ανεβαίνει από την κόλαση 
της Μακρονήσου. Συμπύκνωση, 
εξομολογητικότητα στα απέριττα 
Ημερολόγια εξορίας. Παράλληλα, 
ένα ποίημα ποταμός (5.500 στίχοι), 
Οι γειτονιές του κόσμου (1949-
51), «χρονικό» της δεκαετίας 1940-
50. Με πολλά ενδιάμεσα στάδια, ο 
κύκλος κλείνει με την Ανυπόταχτη 
πολιτεία (1952-53): συνειδητοποίηση 
του βάθους της ήττας της αριστεράς 
με την επιστροφή στη μουδιασμένη 
και «εκσυγχρονιζόμενη» Αθήνα. 
Προσπάθεια επανένταξης και 
εσωτερικός αγώνας για την ανάκτηση 
των χαμένων ελπίδων.
Το 1954 ο Ρίτσος παντρεύεται τη για-
τρό Γαρυφαλιά (Φαλίτσα) Γεωργιάδη. 

Τα χρόνια που 
ακολουθούν είναι 
ανάπαυλα ειρήνης 
και γαλήνης στο 
σπιτικό περιβάλ-
λον. Εσωτερικές 
διεργασίες και 
α ν τ ι κ ε ι μ εν ι κ έ ς 
συνθήκες απο-
δεσμεύουν πολύ-
τιμη ύλη που θα 
οδηγήσει το έργο 
του στην αιχμή 
της σύγχρονης 
ποίησης. Είναι η 

περίοδος των υψηλών συλλήψεων 
και των ευρηματικών μορφικών 
τρόπων της Τέταρτης διάστασης, που 
εγκαινιάζεται με την κλασική στην 
οικονομία της και την υποβλητική 
της γοητεία Σονάτα του σεληνόφωτος 
(1956, Α΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης).
Αμέσως μετά το πραξικόπημα του 
1967, ο Ρίτσος οδηγείται πάλι στην 
εξορία (Γυάρος, Λέρος) και, στη 

συνέχεια, τίθεται σε κατ’ 
οίκον περιορισμό στη Σάμο 
έως το τέλος του 1970. 
Και όμως, η ζοφερή επταετία 
θα είναι η πιο παραγωγική 
του περίοδος. Το πλήθος των 
βραβείων και των τιμητικών 
διακρίσεων στο εξωτερικό, 
όπως και οι μεταφράσεις 
ποιημάτων του σε διάφορες 
γλώσσες μαρτυρούν την 

ολοένα και μεγαλύτερη διεθνή 
απήχηση του έργου του.
Ο Γιάννης Ρίτσος πέθανε στις 11 
Νοεμβρίου 1990, αφήνοντας  πενήντα 
(!) ανέκδοτες συλλογές ποιημάτων.
Οι συλλογές που εκδόθηκαν αμέσως 
μετά το θάνατό του με τον τίτλο 
Αργά, πολύ αργά μέσα στη νύχτα 
(1991) είναι η ύστατη χειρονομία του. 
Απογοητευμένος από τη διάψευση των 
προσδοκιών του, κοιτάζει κατάματα 
το θάνατο μεταγγίζοντας και τις 
τελευταίες στιγμές του στο λόγο. 
«Γεύση βαθιά του τέλους προηγείται 
του ποιήματος. Αρχή».
Τεράστιο σε ποσότητα και πολύ 
σημαντικό σε ποιότητα είναι το έργο 

του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη 
Ρίτσου. Θεωρείται ένας από τους 
καλύτερους εκπροσώπους της 
νεότερης ελληνικής ποίησης. 

Ο  ίδιος ο Κωστής Παλαμάς είχε ανα-
γνωρίσει την  αξία του.

 «Να παραμερίσουμε
 ποιητή για να περάσεις»

έγραψε σε ένα ποίημά του για τον 
Ρίτσο.

« Η Διεθνής 
Ελληνικότητα του 

Καβάφη»
Εύα Παπαδοπούλου 

1. Η επιλογή του Καβάφη για 
τη συγκεκριμένη αρθρογραφία, 
ανάμεσα σε μία πλειάδα αξιόλογων 
ελλήνων λογοτεχνών, οφείλεται 
στη μεσολάβηση μιας προσωπικής 
εμπειρίας κατά την πενταετή 
παραμονή μου στην Αργεντινή, 
υπηρετώντας στο σχολείο της ελ-
ληνικής διασποράς. Είχα την ευ-
καιρία να διαπιστώσω βιωματικά 
πόσο αγαπητός και «σπουδασμένος» 
στους Λατινοαμερικανούς ήταν ο 
Αλεξανδρινός. 
Στον κύριο κρατικό ραδιοσταθμό του 
Buenos Aires υπήρχε σε κα-θημερινή 
βάση εκπομπή για την ποίηση, η οποία 
άρχιζε στερεότυπα με το σχολιασμό 
ενός καβαφικού ποιήματος. 
Ενθουσιασμός και σκεπτικισμός 
ταυτόχρονα για την εμβέλεια ενός 
ποιητή της ελληνικής διασποράς 
που το έργο του δεν είναι, ίσως, όσο 
θάπρεπε γνωστό στην «καθ’ ημάς 
Ελλάδα». Ενός ποιητή που, όντας 
βυθισμένος στην ατελείωτη διεργασία 
της μνήμης, στο ισχυρό αίσθημα της 
ερωτικής διεκδίκησης ή απώλειας, 
στην ειρωνική χρήση ή σκηνοθεσία 
του ιστορικού του υλικού, ξεπέρασε 
τα εθνικά όρια μιας «ανάδελφης» 
γλώσσας, κερδίζοντας μια σπάνια 
οικουμενικότητα.
2.    Ενώ η πρώτη επίσημη παρουσίαση 
του Καβάφη στα ελληνικά γράμματα 
έγινε από τον Ξενόπουλο το 1903, 

ο Άγγλος μυθιστοριογράφος For-
ster ήταν ο πρώτος ξένος αντίστοιχα 
που, το 1919, αποκάλυψε στο διεθνές 
κοινό τον ποιητή. Από τότε ποιήματά 
του μεταφράστηκαν σε όλες τις 
ευρωπαϊκές γλώσσες, ενώ το σύνολο 
του ποιητικού του έργου έχει εκδοθεί, 
από το 1951 έως σήμερα, πολλές φορές 
στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ιταλικά και Ισπανικά. Ένας «βι-
βλιογραφικός ωκεανός» μέσα και έξω 
από τη χώρα μας, πλασμένος για το 
έργο του Καβάφη.
Κοσμοπολίτης από τα γεννοφάσκια 
του, τοποθετεί τον εαυτό του στο 
πλαίσιο του ευρύτερου ελληνισμού. 
Στο τελευταίο διαβατήριό του το 1932, 
σημειώνει ως επάγγελμα τη λέξη 
ποιητής. Ήθελε να μείνει ποιητής δίχως 
άλλους προσδιορισμούς, με εξαίρεση 
το «ελληνικός». Έγινε, όμως, τόσο 
οικουμενικός όσο κανείς, αγγίζοντας 
τον πόνο και την αγωνία του παν-
ανθρώπου και μετουσιώνοντάς τα σε 
έξοχο ποιητικό λόγο. 
Σκληρά ειλικρινής με τον εαυτό 
του και φοβερά ευαίσθητος με τα 
«ανθρώπινα», επιστρέφοντας από 
την Αθήνα στην Αλεξάνδρεια, 
όπου θα πέθαινε λίγο αργότερα, 
προφητεύει: «Πού θα μπορούσα να 
ζήσω καλύτερα; Κάτω από μένα ο 
οίκος ανοχής θεραπεύει τις ανάγκες 
της σάρκας. Και εκεί είναι η εκκλησία 
όπου συγχωρούνται οι αμαρτίες. 
Και παρακάτω το νοσοκομείο όπου 
πεθαίνουμε…». 
Ο Κωνσταντίνος Καβάφης μπορεί να 
πέθανε πριν ξημερώσουν τα 70κοστά 
του γενέθλια αλλά ως άνθρωπος 
είχε «τελειωθεί» προ πολλού. Με το 
ανοικτό μυαλό, την ευρεία παιδεία, τη 
μεθοδική εργασία, τη δύναμη και την 
ιδιαιτερότητά του έγινε ο «μοντέρνος» 
ποιητής, ο «διεθνής» λογοτέχνης. 
Ο ακριβέστερος εξόριστος άρχοντας 
του ελληνικού λόγου, ο άνθρωπος 
του οποίου όλος ο συνειδητός βίος 
στάθηκε μία μελέτη της φθοράς και 
του θανάτου, έφυγε «σαν έτοιμος από 
καιρό», όχι όμως και «βέβαιος» πως 
είκοσι χρόνια μετά το θάνατό του, ένα 
από τα γνωστότερα βιβλιοπωλεία του 
Λονδίνου θα διαφήμιζε: «έχουμε τα 
καλύτερα βιβλία, από τον Τσώσερ ως 
τον Καβάφη». 
Έφυγε με καθαρή τη συνείδησή του, 
κατά τη διατύπωση του Γιώργου 
Σαββίδη, ότι «δεν επόρνευσε το 
τάλαντό του στην κοσμοπολίτικη 
Αλεξάνδρεια ή στη βαλκανική σκόνη 
της Αθήνας αλλά το έσπειρε και το 
πότισε στα πιο παραμελημένα χώματα 
του Ελληνισμού». Μπορούσε να έχει 
την ελπίδα, όπως όλοι οι μεγάλοι, πως 
πέρα από τα αβέβαια  των ανθρώπων 
και τα απατηλά των θεών, υπάρχει 
πάντα η αφθαρσία της ποίησης…
3. Η πρωτοτυπία και η ευφυϊα 
του Καβάφη έγκειται στο ότι ο 
λογοτεχνικός του λόγος δεν έχει ως 
επίκεντρο τον ελλαδικό χώρο, όπως 
αυτή του Παλαμά, αλλά προβάλλει 
ένα διάσπαρτο και παρηκμασμένο 
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ελληνισμό, αυτόν της Αλεξάνδρειας. 
Ο εναλλακτικός αυτός ελληνισμός 
του Καβάφη με τους ελάσσονες 
και ηττημένους ή καταδικασμένους 
ήρωές του τον καθιέρωσε ως τον 
«υπερμοντέρνο ποιητή των μελλουσών 
γενεών» κατά την έκφραση του 
Δημήτρη Μαρωνίτη. Έκανε το έργο 
του ευρύτερα αποδεκτό και έξω από 
τα ιστορικά και πολιτισμικά πλαίσιά 
του. 
Όπως όλες οι μεγαλοφυίες, ο Καβάφης 
φρόντισε ο ίδιος για την υστεροφημία 
του: τρία χρόνια πριν το θάνατό 
του, το 1930, σε συνέντευξη του 
έδωσε σε γαλλόφωνο ανταποκριτή 
προσδιόρισε ο ίδιος τα στοιχεία 
που θα τον καθιστούσαν «ποιητή 
των μελλουσών γενεών»: ιστορική, 
ψυχολογική και φιλοσοφική αξία της 
ποίησής του. Λακωνική λιτότητα του 
ύφους. Ζυγισμένος ενθουσιασμός 
που ελκύει προς την διανοητική 
συγκίνηση. Ορθή φράση, αποτέλεσμα 
μιας αριστοκρατικής φυσικότητας του 
λόγου και ελαφρά ειρωνεία συνθέτουν 
ένα σύνολο 
που εξασφαλί-
ζει μία δια-
χρονική ανα-
γνώριση. Ότι 
ο σπουδαίος 
α μ ε ρ ι κ α ν ό ς 
ποιητής Τζέ-
ημς Μέριλ 
θα έγραφε 
ένα καυστι-
κό ποίημα 
για τα ήθη 
των αμερικα-
νών, αναπα-
ράγοντας το 
«περιμένοντας του βαρβάρους» είναι 
κάτι που δεν εκπλήσσει. Ότι  στην 
νεκρώσιμη ακολουθία της Τζάκυ 
Κένεντυ, όμως, θα διαβαζόταν 
ως τελευταίος αποχαιρετισμός η 
«Ιθάκη» είναι κάτι που δεν εξηγείται 
μόνον από το γεγονός ότι η χήρα του 
Κένεντυ υπήρξε και σύζυγος του 
Ωνάση. «Υπάρχει κάτι το ιδιάζον 
στον Καβάφη, που επιτρέπει στην 
ποίησή του να γίνεται αισθητή και 
έξω από τη δική του γλώσσα, μία 
μοναδικότητα που διαμορφώθηκε με 
τη συγχώνευση ποικίλων στοιχείων 
του κοσμοπολίτικου περιβάλλοντος 
της Αλεξάνδρειας», υποστηρίζει ο 
Νάσος Βαγενάς. «Ο Καβάφης», συ-
νεχίζει, «αν και ελληνοκεντρικός 
ποιητής, εξυμνεί την ελληνικότητα, 
ως υπέρτατη όμως ανθρώπινη 
ιδιότητα. Αναζητεί τις φυλετικές 
του ρίζες σ’ ένα χώρο διεσπαρμένο 
χρονολογικά και γεωγραφικά. 
Εκφράζει μια διαθεσιμότητα χωρίς 
ρίζα, χωρίς νόστο, χωρίς προορισμό, 
δηλαδή έναν οικουμενικό ελληνισμό 
που έχει ξεπεράσει τις έννοιες: λαός, 
πατρίδα, καταγωγή και που τοποθετεί 
τον Καβάφη στην πρωτοπορία 
των μοντερνιστών δίπλα στους 

υπερρεαλιστές και τον Μπρεχτ».
Ο Αλεξανδρινός, σε αντίθεση με το 
Σεφέρη που μυθοποιεί την ιστορία, 
εκφράζει μια βαθιά αίσθηση της 
ιστορίας, ιστοριοποιεί δυναμικά 
τη σύγχρονη εμπειρία. Προωθεί τη 
γραμματεία μας, δημιουργεί μία 
αυτόνομη ποιητική χώρα και κάνει 
την ελληνόφωνη ποίησή του διεθνή. 
Να πως προσεγγίζει τη μεγαλειώδη 
διαδρομή του Καβαφικού έργου ο 
Νομπελίστας Σέιμους Χίνι: «τα ποι-
ήματα του Καβάφη διασώζονται 
κατά τη μετάφρασή τους καλύτερα 
από πλείστα άλλα. Ένας λόγος γι’ 
αυτό έχει να κάνει με τη λάμψη του 
περιεχομένου τους: κρυφά ερωτικά 
συμβάντα, τοποθετημένα σε εξωτι-
κά σκηνικά. Η οδυνηρή μοίρα των 
τυράννων. Σοφιστές, περιπλανώμε-
νοι και προφήτες των οποίων τα 
πεπρωμένα διασταυρώνονται. Ο 
τρόπος που πραγματεύεται τέτοια θέ-
ματα είναι αρκετός να πείσει έναν μη 
ελληνόφωνο αναγνώστη για τη με-
γαλοφυϊα του».
4. Η δημιουργία Έδρας Καβάφη 
στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν το 

1996 ανανεώνει τη 
μελέτη του νεοελληνι-
κού πολιτισμού στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, 
φέρνει την Ελλάδα 
εγγύτερα στο διεθνή 
διάλογο την εποχή 
των πολυπολιτισμι-
κών δικτύων στο 
χώρο της εκπαίδευ-
σης. Ο Καβάφης είναι 
ο πλέον γνωστός 
Έλληνας ποιητής 
στην Αμερική, λέει ο 
Βασίλης Λαμπρόπου-
λος κάτοχος της Πα-

νεπιστημιακής Έδρας. Και ως Έλληνας 
της διασποράς ο Αλεξανδρινός εί-
ναι ένα ιδανικό πρότυπο σύγχρονου 
διαλόγου περί ορίων και ταυτότητας. 
Είναι δημιουργός «ανοιχτός σε πολλές 
ερμηνείες», δεν τελειώνεις ποτέ με τον 
Καβάφη. «Είναι ένας τόνος φωνής, μια 
προσωπική ομιλία που φανερώνει μία 
μοναδική προοπτική του κόσμου, κάτι 
που καθιστά την εκτίμηση του έργου 
του το ίδιο εύκολη ή δύσκολη για 
κάποιον Έλληνα ή ξένης πολιτισμικής 
ομάδας προς τον ποιητή», καταθέτει 
ο Όντεν.
Κλείνοντας νομίζω πως την απάντηση 
ως προς την αιτία της διεθνούς 
φήμης του Καβάφη την έδωσε με 
καταλυτική λακωνικότητα ο Σεφέρης, 
χαρακτηρίζοντας τον Καβάφη όχι Έλ-
ληνα αλλά «ελληνικό». Ο επιθετικός 
προσδιορισμός κρατά μέσα του 
όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά 
του πολιτισμού μας, όλους τους 
ανοιχτούς ορίζοντες της ανθρώπινης 
αναζήτησης, ενώ η απλή ιδιότητα του 
Έλληνα στενεύει, οριοθετεί αυτόν τον 
πολιτισμό. 
Και η Καβαφική ποίηση «δε βο-
λεύεται» σε χωροχρονικά όρια...

Απάντηση στο Κουίζ

Ο Παπαδιαμάντης από μικρός ασχ-
ολήθηκε με τη ζωγραφική. Στο 
αυτοβιογραφικό του αναφέρει ότι 
«Μικρός εζωγράφιζα Αγίους …». 
Ένας δάσκαλός του στο δημοτικό 
είχε αναγνωρίσει το ταλέντο του και 
γι’ αυτό έστειλε μερικές ζωγραφιές 
του στο Υπουργείο Παιδείας, για να 
ζητήσει την πρόνοια του υπουργείου 
για το μικρό καλλιτέχνη. Φαίνεται 
ότι ο δάσκαλός του πίστευε ότι ο 
Παπαδιαμάντης θα γίνει σπουδαίος 
ζωγράφος. Στα σχολικά τετράδια, 
που βρέθηκαν, φαίνεται η αγάπη του 
συγγραφέα για τη ζωγραφική.
Στις πρώτες σελίδες ενός τετραδίου 
έχει σχεδιάσει δύο καμαρωτούς αξιω-
ματικούς σε στάση προσοχής. Ο ένας 
έχει σφηνωτό μούσι και φορά λαμπρή 
στρατιωτική στολή. Δίπλα βλέπουμε 
τη μορφή ενός ώριμου άνδρα σε 
δύο εκδοχές. Πιθανόν αυτός να είναι 
κάποιος δάσκαλός του. (εικόνα 1)

Στην τελευταία σελίδα του 
τετραδίου καλλιγραφίας βρίσκουμε 
παραστάσεις μαυσωλείων ή 
περίτεχνων πύργων πάνω σε λόφους 
με δέντρα και βρύσες. Στο κάτω μέρος 
της σύνθεσης φαίνεται η εικόνα ενός 
αγίου τοποθετημένη σε κουβούκλιο. 
Μήπως αυτό το τοπίο συμβολίζει τον 
παράδεισο; ( εικόνα 2)

Σ’ ένα άλλο τετράδιο ο Παπαδιαμάντης 
ζωγράφισε μορφές διαφόρων ανδρών. 
Πάνω δεξιά ένα δεσπότη με άμφια 
και μίτρα. Δίπλα μια δοκιμή για την 
απόδοση ενός καλόγερου (;) κι ενός 
ανθρώπου που κρατά μπαστούνι. 
Αριστερά ένα φραγκόπαπα. Στη μέση 
ξεχωρίζει η μορφή ενός αξιωματικού 
με μαύρη γενειάδα. Στο κάτω μέρος 
το σχέδιο ενός καραβιού.( εικόνα 3)

Αλλού βλέπομε την απεικόνιση μιας 
αναστάσιμης πομπής στο ξεκίνημά 
της από την εκκλησία. Δύο παιδιά 
χτυπούν τις καμπάνες. Προηγούνται 
τα λάβαρα και οι φανοί. Ακολουθεί 
ο δεσπότης με την ποιμαντική ράβδο 
και πίσω του οι ιερείς με θυμιατά και 
λαμπάδες.(εικόνα 4)

Τα σχέδια αυτά παρ’ όλες τις ατέλειές 
τους δείχνουν την περιγραφική 
ικανότητα του μαθητή Παπαδιαμάντη 
και τη διάθεσή του να ονειροπολεί σε 
χώρους, που τους έπλαθε, όπως ήθελε. 
Μπορεί να μην έγινε ζωγράφος. Το 
ταλέντο του στην απεικόνιση φαίνεται 
στη συγγραφή. Έγινε ένας εξαίρετος 
ηθογράφος. Άφησε το χρωστήρα και 
πήρε το μολύβι για να περιγράψει τη 
φύση και τους ανθρώπους.

Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη 
Blizzard η δεύτερη επέκταση του 
πολύ δημοφιλούς World of War-
craft, το Wrath of the Lich King. Το 
παιχνίδι ανήκει στην κατηγορία Mas-
sively Multiplayer Online Games 
(MMOGs) και έχει τεράστιο αριθμό 
συνδρομητών, περί τα 11 εκατομμύρια, 
σε όλο τον κόσμο. Όπως στις περισ-
σότερες χώρες έτσι και στην Ελλάδα 
φίλοι του παιχνιδιού συγκεντρώθηκαν 
τα μεσάνυχτα σε διάφορα μεγάλα 
μαγαζιά για να αποκτήσουν πρώτοι 
το παιχνίδι, μέσα σε μια ατμόσφαιρα 
γιορτής (παρεμπίπτοντος, αντίθετα 
με όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα μας 
δεν υπάρχει η ευελιξία να ανοίξει 
ένα μαγαζί τα μεσάνυχτα, αλλά οι 
πάντα εύστροφοι Έλληνες βρήκαν 
τον τρόπο να πουλήσουν το παιχνίδι 
στήνοντας φορτηγά έξω από τα 
μεγάλα μαγαζιά!). 
Το ενδιαφέρον της υπόθεσης δεν 
είναι το πλήθος κόσμου που συ-
γκεντρώθηκε για να αποκτήσει νωρίς 
το παιχνίδι, αλλά οι αντιδράσεις των 
αναγνωστών των σχετικών ιστο-
σελίδων και forum. Στο χείμαρρο 
των σχολίων που ακολούθησε την 
κάλυψη του γεγονότος υπήρξε μια 
κατακραυγή ενάντια στο World of 
Warcraft, των παιχνιδιών του είδους 
και των παικτών που στήθηκαν μέσα 
στην νύκτα για να το αποκτήσουν. 
Η κατακραυγή προερχόταν είτε 
από άτομα που θεωρούσαν τον 
εαυτό τους «εθισμένα» στο παιχνίδι 
στο παρελθόν, και που είχαν 
«απεξαρτηθεί» είτε από άτομα που 
απηχούσαν την γενική αντίληψη της 
κοινωνίας για αυτά τα παιχνίδια, ότι 
δηλαδή είναι σκληρά ναρκωτικά που 
οδηγούν τους νέους στο κόλαφο.
Κατηγορούν το παιχνίδι για τις ώρες 
που «σπατάλησαν» νεαρά άτομα 
στην ουρά για να το αποκτήσουν. 
Κατηγορούν το παιχνίδι για τις ώρες 
που «σπαταλούν» οι νέοι στα Internet 
cafe ή στο σπίτι παίζοντας συνεχώς, 
παραμελώντας σχολείο, μαθήματα, 
φροντιστήρια, φίλους, εργασία, 
κοινωνικό περίγυρο. Το παιχνίδι θεω-
ρείται υπαίτιο σε κάθε περίπτωση 
επειδή είναι «εθιστικό» και κυριεύει 
τις ζωές των νέων σαν την ηρωίνη.
Είναι συγκλονιστικό το πόσο 
προβλέψιμη είναι κοινωνία και πόσο 
μπορείς να βασιστείς σε αυτή να 
παρουσιάσει την ίδια συμπεριφορά 
ξανά και ξανά. Ακριβώς οι ίδιες 
ανησυχίες απασχολούσαν το κοινό 
από την εποχή που εφευρέθηκαν τα 
τυπογραφεία και άρχισαν μαζικά 
να τυπώνονται βιβλία. Όταν έγινε 
δημοφιλής ο κινηματογράφος. Όταν 
(Συνέχεια σελ. 12)   
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Warcraft
Στέλιος Λαμπριανίδης 

Συνέχεια από σελ. 10



βγήκαν τα κομικς. Όταν το ραδιόφωνο 
εξέπεμπε την μουσική του σατανά, 
το rock and roll. Όταν η τηλεόραση 
μπήκε σε όλα τα σπίτια. Όταν οι παι-
χνιδομηχανές βγήκαν στην αγορά. 
Η κάθε πρεσβύτερη γενιά (που κρα-
τά τα ηνία της οικονομίας και της 
πολιτικής), σταθερά και προβλέψιμα, 
κατηγορεί το νέο μέσο της εποχής για 
την κατάντια της νεότερης γενιάς. Και 
ενώ οι πάντες 
κατηγορούν το 
εκάστοτε μέσο, 
δηλαδή το 
παιχνίδι στην 
π ε ρ ί π τ ω σ η 
μας, κανείς δεν 
α ν α ρ ω τ ι έ τ α ι 
για τον χρήστη 
και τη θέση 
του μέσα στην 
κοινωνία.
Κανείς δεν αναρωτιέται δηλαδή πώς 
15χρονα έχουν τόση ελευθερία να 
στοιβάζονται σε μια ατελείωτη ουρά 
12 τα μεσάνυχτα, εργάσιμη μέρα, 
για να αποκτήσουν το World of War-
craft. Πως έχουν τόση ελευθερία να 
παίζουν με τις ώρες στο υπολογιστή 
και στην παιχνιδομηχανή. Που 
βρίσκουν τα λεφτά να παίζουν με τις 
ώρες στα Internet cafe. Και γιατί τα 
Internet cafe αφήνουν ανεξέλεγκτα 
να παίζει οποιοσδήποτε, οτιδήποτε, 
ανεξαρτήτως ηλικίας. Στο ίδιο σφάλμα 
πέφτουν ακόμα και σημαντικά άτομα 
όπως ο Συνήγορος του Πολίτη που 
πρόσφατα κατηγόρησε τα παιχνίδια 
και τα Internet cafe σαν την αιτία 
που οι νέοι σταμάτησαν το παιχνίδι 
στην αλάνα. Ποια αλάνα όμως δεν 
διευκρίνισε και πως μπορούν να την 
βρουν οι νέοι.
Η μεγάλη επιτυχία του World of 
Warcraft και άλλων παιχνιδιών 
του είδους οφείλεται στο γεγονός 
ότι δεν είναι απλά παιχνίδια αλλά 
εικονικές κοινωνίες με όλες τις 
αλληλεπιδράσεις που συναντάμε 
και σε μια πραγματική κοινωνία. 
Προσφέρουν κοινωνικοποίηση, ευ-
καιρίες για διάκριση, ψυχαγωγία, 
συλλογική δράση, ανάγκες έμφυτες 
στον άνθρωπο. Αν κάποιος επιλέγει 
την εικονική κοινωνία σαν κύριο 
τόπο ζωής, τότε κρίνει ότι μπορεί 
σε αυτή να ανταπεξέρθει καλύτερα. 
Σημαίνει αυτό ότι φταίει το παιχνίδι; 
Κατηγορούμε το μέσο για τις δικές 
μας αδυναμίες; Δεν μιλάμε για 
εξαρτησιογόνες ουσίες, ένα MMOG 
δεν είναι ναρκωτικό. Ο «εθισμός» που 
προκαλεί είναι ψυχολογικός. Καλύπτει 
δικά μας κενά που δεν μπορούμε να 
καλύψουμε αλλού.
Την κατάντια της κοινωνίας, την 
έλλειψη κινήτρων αξιοκρατίας και 
διάκρισης, την εξαφάνιση των αλανών 
και των κατάλληλων χώρων για 
παιχνίδι, την ανεξέλεγκτη ελευθερία 
και τα χρήματα που έχουν οι νέοι να 
κάνουν οτιδήποτε, την αδυναμία των 

γονιών να ανταπεξέλθουν ως γονείς, 
την έλλειψη Παιδείας που υπάρχει και 
το μαύρο μέλλον που προβλέπουν όλοι 
για τους νέους (και που με χαρά τρέχει 
να μας τονίσει καθημερινά η ελεεινή 
τηλεόραση της Ελλάδας) και που ίσως 
οδηγούν σε υπέρμετρη χρήση αυτών 
των παιχνιδιών πρέπει να πάψουμε 
να τα αποδίδουμε στα παιχνίδια. Ο 
άνθρωπος έχει έμφυτη την ανάγκη για 
κοινωνικοποίηση, για την διάκριση, 
για την φιλία, την αναγνώριση. Αν δεν 

μπορεί να 
τα καλύψει 
στη αληθινή 
κοινωνία, θα 
τα αναζητή-
σει στην ει-
κονική. Αυ-
τές τις αιτίες 
πρέπει να 
ψάξουμε πριν 

κατηγορήσουμε το μέσο.
Σε μια εποχή που τα πάντα έχουν 
χτιστεί, τα παιχνίδια αυτά είναι 
οι αλάνες στις οποίες μπορούν να 
βρεθούν οι νέοι και να παίξουν 
ξανά όπως και παλιά «πόλεμο», να 
αναπτύξουν φιλίες, να μαλώσουν, 
να συμφιλιωθούν, να αναπτύξουν 
κοινωνικές δεξιότητες. Τα ξύλινα 
αλογάκια και σπαθιά έχουν μετατραπεί 
σε εικονικές πανοπλίες και ψηφιακά 
άλογα. Η παιδική παρέα συνεχίζει 
να εξερευνεί τον κόσμο. Η φαντασία 
συνεχίζει να καλπάζει ανεπηρέαστη 
από το μέσο. Ο κόσμος «εξελίχθηκε» 
και το παιχνίδι εξελίχθηκε και αυτό 
για να βρει την θέση του στο νέο αυτό 
κόσμο.
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Bihor. Αναγνωρίστηκαν ως εθνικό 
μνημείο ήδη από το 1931. Στα νερά 
του ποταμού με θερμοκρασία 30-31 
βαθμούς ζεί και έναν σπάνιο ψάρι το 
Scardinus racovitzae.

 Προχωρήσαμε αργότερα στο Apol-
lo, έναν μεγάλο συγκρότημα σε 
λειτουργία από το 1900 παρακαλώ. 
Όσο μια ομάδα έπαιρνε το λουτρό της 
οι υπόλοιποι πήγαμε για πικ-νικ (άλλη 
αγαπημένη συνήθεια) σε ένα ξέφωτο 
κοντά στα λουτρά. Και θυμηθήκαμε 
εκεί δικές μας μνήμες από άλλες 
εποχές που μας μετέτρεψαν για λίγο 
σε παιδιά. Που κυνηγούν τα όνειρά 
τους πίσω από μια μπάλα. Φάγαμε, 
ξεκουραστήκαμε στο γρασίδι κάτω 
από τη σκιά των δέντρων και το 
απόγευμα πήραμε το δρόμο της 
επιστροφής. Η τελυταία μας νύχτα 
στην Oradea, καθώς την επομέ-νη 
αποχωρούσαν πρώτοι οι Ιταλοί και 

ύστερα εμείς, ήταν αφιερωμένη στο 
αποχαιρετιστήριο δείπνο που πα-
ρέθεσαν οι οικοδεσπότες μας. Δόθηκε 
σε ένα ύψωμα με πανοραμική θέα 
της πόλης την ώρα που ο ήλιος έδυε, 
λούζοντας με προφυρά χρώματα φύση 
και ανθρώπους.
Ήταν μια ωραία βραδιά. Γιατί νιώσαμε 
πως το τέλος αυτής της συνάντησης 
μας έβρισκε πιο κοντά, παλιους 
φίλους που χαιρόντουσαν αλλά και 
λυπόντουσαν συγχρόνως για τον 
επικείμενο αποχαιρετισμό.Η βραδιά 
περιελάμβανε θερμό χαιρετισμό του 
Ρουμάνου διευθυντή, παραδοσιακά 
τραγούδια από τη ρουμάνικη πλευρά 
του τραπεζιού και μια έκπληξη 
γενεθλίων στην Gelly, την Ιταλίδα 
υπεύθυνη του προγράμματος που είχε 
σήμερα τα γενέθλιά της.

ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ
Μια ακόμη εξαιρετική ημέρα μας 
περίμενε το πρωϊ. Μαζί με τους 
Ισπανούς συναδέλφους και την 
Ιλεάνα με τον Συμεών που ήρθαν 
να μας αποχαιρετήσουν. Τους 
ευχαριστήσαμε δίνοντας ραντεβού 
στη Θεσσαλονίκη το χειμώνα και 
ξεκινήσαμε το ταξίδι μας για την 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.
Φτάσαμε το μεσημέρι και τακτο-
ποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο μας, Kings 
λεγόμενο, μα δεν αισθανόμασταν και 
τόσο Kings εκεί! 
Αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε 
τα τουριστικά διώροφα, με ξενά-

γηση στα ελληνικά παρακαλώ, 
λεωφορεία που περνούσαν απ’ τα 
περισσότερα αξιοθέατα της πόλης. 
Είδαμε μια πόλη με εντυπωσιακά 
καλοδιατηρημένα κτίρια, με  μεγάλες 
λεωφόρους, καταπράσινα παρκα και 
ολάνθιστους κήπους, πεζοδρόμους 
και ποδηλατόδρομους, πλατείες με 
αγάλματα ποιητών, πεζογράφων, 
φιλοσόφων, γλυπτές συνθέσεις και τον 
εντυπωσιακό Δούναβη να χωρίζει την 
πόλη στα δύο ενώνοντας ταυτόχρονα 
τα δύο τμήματα της, τη Βούδα και την 
Πέστη. Με ένα καταπράσινο νησάκι 
στο κέντρο του να προσκαλεί και να 
προκαλεί.  
Το τέλος της διαδρομής μας έδω-
σε την ευκαιρία να περπατήσου-
με στους δρόμους της πόλης  και 
να επισκεφθούμε τη Βασιλική του 
Αγίου Στεφάνου. Η εκκλησία σε νεο-
κλασσικό ρυθμό  είναι αφιερωμένη 
στον Στέφανο, πρώτο βασιλιά της 
Ουγγαρίας   975–1038, του οποίου 
το δεξί χέρι εκτίθεται στο ναό. Η 
κατασκευή της ολοκληρώθηκε το 
1905, μετά από εργασίες 54 χρόνων. 
Κατά τη διάρκεια του απογευματινού 

φαγητού συζητήσαμε αποτιμώντας 
όσα βιώσαμε σ’ αυτή τη 2η συνάντηση.
Κοινός παρονομαστής η θερμή 
φιλοξενία οικογενειών και εκ-
παιδευτικών και η πολύ καλή 
προσαρμογή όλων των παιδιών στις 
συνθήκες που συνάντησαν. Παρά 
τις κάποιες δυσκολίες συμφωνήσαμε 
πως όσα βιώσαμε στο ταξίδι μας αυτό 
και σε όσα κάναμε πριν απ’ αυτό 
μας προσέφεραν πολύτιμες εμπειρίες 
μιας άλλης κουλτούρας, ανθρώπων 

που πιθανώς τους βλέπαμε κάπως 
διαφορετικά, πριν τους γνωρίσουμε 
από κοντά.
Αποκτήσαμε επίσης γόνιμα ερε-
θίσματα για να σκεφθούμε τη ζωή μας 
και την οργάνωσή της στην πόλη μας, 
τη Θεσσαλονίκη. 

ΕΒΔΟΜΗ ΗΜΕΡΑ
Περπατήσαμε στην εντυπωσιακή 
Πλατεία των Ηρώων με τα 
νεοκλασσικά παρακείμενα μουσεία. 
Η κατασκευή του μνημείου ξεκίνησε 
το 1896 για τον εορτασμό των 100 
χρόνων από τη γέννηση του Βασιλείου 
τους και ολοκληρώθηκε το 1929.
Συνέχεια στον Πύργο των Ψαράδων, 
στο Κοινοβούλιο με τα 242 αγάλματα 
στους τοίχους,  στο Δούναβη με 
εξαιρετικές εικόνες  να μας κατακτούν 
προσφέροντάς μας αισθητική από-
λαυση υψηλής στάθμης. Κατάκοποι 
βρεθήκαμε για έναν απολαυστικό 
καφέ στο καφε...υπό τους ήχους 
υπαίθριου σαξοφωνίστα. 
Το ταξίδι με τη Malev ήταν ευχάριστο 
χωρίς απρόοπτα και στις 2 το πρωϊ 
οι γονείς έσφιγαν στην αγκαλιά 
τους τα παιδιά και μαθητές μας, 
επικυρώνοντας το τέλος ενός ωραίου 
ταξιδιού. 

Συμμετείχαν:

Η Αθανασία, η Βάσια, η Δέσποινα, 
η Κατερίνα, η Ελένη και η Ελένη, ο 
Γιώργος και ο Γιώργος, και ο γράφων. 
Συμμετείχαν όμως ουσιαστικά όλα τα 
μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας και 
οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που μας 
βοήθησαν να πραγματοποιήσουμε 
τη συνάντηση αυτή. Η Χαρούλα 
πρώτιστα και ο παντα βοηθών 
Άγγελος.

Ημερολόγιο Comenius (2)
Συνέχεια από σελ. 8

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ                            COMENIUS
Συνέχεια από σελ. 11

Nympeus Lotus thermalis

Πανοραμική άποψη της Βουδαπέστης

Βιολιστής στην Πλατεία των Ηρώων


