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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Επιτέλους την κρατάς στα χέρια σου! Η σχολική μας εφημερίδα!... Μετά από πολλές προσπάθειες, άλλοτε επιτυχημένες,
άλλοτε ανεπιτυχείς κι αρκετή δουλειά, καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας την έκδοση της εφημερίδας του σχολείου μας.
Ξεπερνώντας την αδιαφορία και τη βαρεμάρα μας, αφήνοντας πίσω τις προσωπικές μας αντιθέσεις, βρήκαμε αφορμή
για μια ευρύτερη συνεργασία. Κουβεντιάζοντας απόψεις που
είναι διαφορετικές από τις δικές μας, μάθαμε να σεβόμαστε
την γνώμη των άλλων και να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας.
Κουβεντιάζοντας μεταξύ μας και δεχόμενοι καινούργιες
πληροφορίες, ανταλλάσσουμε απόψεις και επιχειρήματα, και
μέσα από τις διαφωνίες μας βλέπουμε την πραγματικότητα
από πολλές πλευρές. Έχουμε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε
κάποια σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα σήμερα, κι ακόμη πιο συγκεκριμένα εμάς τους νέους, έτσι
ώστε, μέσα από την κριτική των κοινωνικών δεδομένων, να
προτείνουμε και να διεκδικήσουμε τις λύσεις που εμείς θέλουμε και μπορούμε.
Η ενημέρωση, από μόνη της, αρκεί για να δικαιολογήσει
την έκδοση της εφημερίδας. Το να μαθαίνουμε για τα σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας και μας αφορούν,
είτε αυτά λαμβάνουν χώρα στο μικρόκοσμο του σχολείου
μας, είτε στη μεγάλη γειτονιά του κόσμου μας, βοηθάει να διαμορφώνουμε προσωπική άποψη βασισμένη, όσο το δυνατό
περισσότερο, σε πληροφορίες και γνώση.
Με την έκδοση της εφημερίδας, αναπτύσσουμε σημαντικές δεξιότητες. Ψάχνουμε να βρούμε την ύλη, μαθαίνουμε να
ρωτάμε, να ακούμε να κρίνουμε τι είναι σημαντικό και τι όχι,
και να εκφράζουμε ζωντανά και με ακρίβεια αυτό που θέλουμε
να πούμε χωρίς περιττές λέξεις. Επικεντρώνουμε την προσοχή
και την επιμονή μας σε ένα συγκεκριμένο στόχο, ώστε κρίκοκρίκο να συναρμολογήσουμε όλοι μαζί την όμορφη αλυσίδα.
Ο ρόλος, λοιπόν, της σχολικής μας εφημερίδας είναι να
εκφράσει και να συνθέσει όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις των παιδιών του σχολείου. Να αναγνωρίσει το δικαίωμα
της ελευθερίας της έκφρασής τους και να αναγάγει την εμπειρία της έρευνας του μαθητή για την αλήθεια, σε αγώνα για την
επικράτησή της.
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Β3
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ
Αφηρημένα, κοιτάζοντας τις φλόγες της
φωτιάς που ανάψαμε μέσα σ’ ένα βαρέλι
στο προαύλιο, υπό το βλέμμα των αστεριών και το σιγανό παίξιμο μιας κιθάρας,
γράψαμε ένα μικρό κομμάτι της ζωής
μας, που θα καθόριζε το βραχυπρόθεσμο και μακρυπρόθεσμο μέλλον μας.
Αυτές οι τέσσερις εβδομάδες που
περάσαμε κάτω από τ’ αστέρια, δίπλα
στη φωτιά, ακούγοντας την κιθάρα, καθισμένοι ο ένας πλάι στον άλλο, μας
έμαθαν το νόημα της υπευθυνότητας,
της συζήτησης, μας έμαθαν να ξέρουμε
το δίκιο μας και να μάθουμε πώς να το
διεκδικούμε.
Η αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου γέμιζε, όχι με εκδηλώσεις, αλλά με
συζητήσεις, με φωνές, τις φωνές αυτών
που υποστήριζαν τα δικαιώματά τους,
τις φωνές των παιδιών της κατάληψης,
των παιδιών της επανάστασης. Συζητήσεις που αφορούσαν το μέλλον το δικό
μας αλλά και αυτό αυτών που έρχονται
μετά από μας.
Οι τέσσερις αυτές εβδομάδες της
κατάληψης ήταν πολύ πιο επιμορφωτικές από όλα αυτά τα χρόνια που
περάσαμε στο σχολείο. Γιατί τι μορφώνει ένα παιδί πιο πολύ, το πώς να μάθει
να κάνει πράξεις για να βρει μια δύναμη
ή το πώς να μάθει να βρίσκει τη δύναμη για να κάνει μια πράξη; Να μάθει πώς
να λύνει ένα σύστημα ή να μάθει πώς να
παλεύει ενάντια σ’ ένα σύστημα; Το σύστημα της παιδείας που στη σημερινή
Ελλάδα είναι πλέον διαλυμένο.
Ρωτηθήκαμε από πολλούς γιατί κάναμε την κατάληψη, τι ζητούσαμε, γιατί

είμαστε αχάριστοι; Μα είναι πράγματι
αχαριστία αυτό που δείξαμε; Ζητήσαμε κάτι παράλογο; Όχι, ζητήσαμε αυτά
που δικαιωματικά μας ανήκουν. Με το
μόνο τρόπο που μπορούσαμε, με το μόνο που πιστέψαμε ότι θα καταφέρουμε
να ακουστούμε.
Το προηγούμενο καλοκαίρι, οι φοιτητές κατόρθωσαν να πετύχουν την πρώτη
νίκη, αυτή που απέτρεψε την κυβέρνηση
από το να καταθέσει το νέο νόμο-πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση,
όπως ήταν προγραμματισμένο. Και τώρα
εμείς προσπαθήσαμε να επιτύχουμε τη
δεύτερη. Δημόσια δωρεάν παιδεία, άμεση χρηματοδότηση στο 5% του ΑΕΠ
(από τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση
ήταν αυτή που διεσμεύτηκε προεκλογικά γι’ αυτό το ποσοστό), κατάργηση
της βάσης του 10. Στηρίξαμε τον αγώνα
των δασκάλων στον αγώνα τους για να

ΜΑΘΗΤΕΣ: Γνωρίζουμε ότι τα πρώτα βήματα της
καριέρας σας ήταν πάνω στο σκίτσο. Πώς αλλάξατε μετά γνώμη και ασχοληθήκατε με τη
συγγραφή και το μυθιστόρημα;

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΝΗ

Η

ΛΥΚΕΙΟΥ

σχέση των νέων με την ανάγνωση ενός βιβλίου, και πιο συγκεκριμένα με τη λογοτεχνία, είναι μια σχέση παραπάνω από δισήμαντη:
ψυχαγωγική και παιδευτική, είναι μια σχέση μαγική, μέσα από την
οποία μπορείς να ταξιδέψεις σ’ άλλους κόσμους, να γνωρίσεις και να μάθεις
πολλά, μα πάνω απ’ όλα είναι μια σχέση απόλαυσης.
Έτσι το σχολείο μας για να έρθουμε σε επαφή με τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία προσκάλεσε τη συγγραφέα κυρία Ιωάννα Καρυστιάνη. Με μεγάλη
μας ευχαρίστηση μάθαμε ότι η ίδια δέχθηκε την πρόσκληση. Ως εκ τούτου στη
συνάντησή μας στις 23/2 συζητήσαμε μαζί της και με την ευκαιρία της πήραμε μια συνέντευξη για να τη δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα του σχολείου μας.
Ιδού λοιπόν το αποτέλεσμα της συνέντευξης.

Ιωαννα Καρυστιανη: Ωραία ερώτηση. Διαγράψτε τη λέξη καριέρα γιατί δε μου πάει. Δεν ονειρεύτηκα καριέρα
ούτε σκιτσογράφου ούτε πεζογράφου. Περισσότερο
ήταν η επιλογή ενός τρόπου έκφρασης καλλιτεχνικής.
Και αυτό που εσείς λέτε «καριέρα» –γιατί είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται– για μένα είναι μια πορεία στο
χώρο της τέχνης. Τα σκίτσα ήταν ένας τρόπος να ταξιδέψει για πρώτη φορά το χέρι μου στο χαρτί. Από
την ηλικία την δικιά σας και πολύ πριν, ήθελα να γράφω·
ποίηση και πεζογραφία. Και το δοκίμασα. Κάποτε στη
«Διάπλαση των παίδων» –ένα περιοδικό που υπήρχε–
και μετά με προσωπική δουλειά που δεν δημοσιευόταν
πουθενά. Η ζωή μου τα ’φερε κάπως διαφορετικά και
πια σε μεγάλη ηλικία φοβόμουν αν έχω δυνάμεις. Αν
έχω κάτι να πω. Οπότε δοκίμασα να κάνω σκίτσα και
μετά με χάρτινα ανθρωπάκια να αφηγούμαι μια μικρή ιστορία. Να διατυπώνω ένα σχόλιο υπαρξιακό ή
κοινωνικό. Κι ήταν ο φόβος μου για το αν μπορώ να
τα καταφέρω με τις λέξεις τέτοιος που δεν είχα καν
λεζάντες στα σκίτσα. Αλλά ήταν η απαγορευμένη πεζογράφος κατά κάποιο τρόπο, η παράνομη πεζογράφος, η
οποία βρήκε ένα παραθυράκι να δοκιμάσει μ’ ένα μαύρο μολύβι τι μπορεί να κάνει σε μια άσπρη κόλλα χαρτί.
Μέσα μου ο πόλεμος των λέξεων και των ιστοριών μαινόταν οπότε κάποια στιγμή είπα «Κάν’ το και σπάσε τα
μούτρα σου. Άμα δεν είναι καλά, θα πάρεις το ρίσκο και
την ευθύνη, αλλά θα ξέρεις κιόλας αν πραγματικά έχεις
αντοχή». Έτσι έβγαλα το πρώτο βιβλίο σε μεγάλη ηλικία – 42 χρόνων. Ήταν ουσιαστικά με καθυστέρηση ένα
αναδρομικό χρέος προς τον εαυτό μου να κάνω αυτό
που πραγματικά επιθυμούσα και πίστευα ότι μου πάει.
Μ.: Τι εννοείτε όταν λέτε να ταξιδέψει το χέρι
πάνω στο χαρτί;
Ι.Κ.: Να προκύψει κάτι στην περιπέτεια που λέγεται

κερδίσουν την αξιοπρέπειά τους. Αντιτεθήκαμε στην αναθεώρηση του άρθρου
16, στη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων και στην καταβολή διδάκτρων στα
δημόσια. Είπαμε όχι στο διαχωρισμό των
τεχνικών σχολείων σε ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
Δείξαμε ότι ενδιαφερόμαστε προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς
το καλύτερο, κάναμε τον αγώνα μας και
δε βγήκαμε χαμένοι γιατί, όπως διάβασα
κάπου, «χαμένος αγώνας είναι μόνο αυτός που δε γίνεται»...
Τα βράδια, μέσα στα γέλια που προέρχονταν από τα ανέκδοτα που λέγαμε
για να περάσει η ώρα, κρυβόταν η αισιοδοξία μας και, τραγουδώντας γύρω από
τη φωτιά το «Comandante Che Guevara», βλέπαμε να χορεύουν μέσα στις
φλόγες τα όνειρα που κάναμε για ένα
καλύτερο αύριο.
ΝΕΦΕΛΗ ΒΙΔΑΛΗ

λευκή σελίδα. Είχα την αίσθηση ότι αυτά που συνωστίζονται στο κεφάλι μου σκέψεις για τη ζωή, σκέψεις για
την ανθρώπινη μοίρα, ιστορία, περιπέτεια, μπορούν να
διατυπωθούν με ένα πολύ προσωπικό τρόπο. Ότι εγώ
είχα κάτι να πω πάνω σ’ αυτά. Και χρειάζεται θάρρος
να το επιχειρήσεις. Γιατί πολλοί μπορεί να νομίζουμε
διάφορα μέσα στο κεφάλι μας και να νομίζουμε ότι
έχουμε λαμπρές ιδέες και ανατρεπτικές ιδέες και επαναστατικές ιδέες, αλλά αν δε βάλεις διατύπωση, αν δεν
επιχειρήσεις να βρεις αυτές τις λέξεις που θα βάλουν
τη σκέψη σου αυτή που είναι νεφελώδης και ασαφής
μέσα στο κεφάλι σου, πάνω στο χαρτί ποτέ δεν θα ξέρεις αν είναι κάτι ενδιαφέρον ή αν δεν είναι τίποτα.
Και μου προκύπτει τώρα και θα μου προκύπτει και στο
μέλλον να με αναστατώνουν πράγματα που νομίζω ότι
είναι ιδιαίτερα και όταν τα βάλω στο χαρτί να διαπιστώνω ότι αξίζουν ή ότι τελικά δεν ήταν απολύτως τίποτα
της προκοπής.
Μ.: Από ποιους άλλους συγγραφείς (Έλληνες
και ξένους λογοτέχνες) πιστεύετε ότι έχετε δεχτεί επιδράσεις;
Ι.Κ.: Από πάρα πολλούς. Κι αισθάνομαι πάρα πολλές
φορές –συμβαίνει και σ’ άλλους συναδέλφους νομίζω–
ότι πολλά από αυτά που γράφω, είναι περισσότερο
επεξεργασμένες μικρές λεπτομέρειες που μ’ έχουν αγγίξει και μπορεί να υπάρχουν μέσα σ’ ένα σπουδαίο και
πολύτιμο βιβλίο που μ’ έχει σημαδέψει. Διαβάζω πολύ
και είμαι ευγνώμων –γιατί δεν είμαι γκρινιάρα– εκτός
από βιβλία που τα αγαπώ στο σύνολό τους, αγαπώ
και πάρα πολλά άλλα γιατί υπάρχει μέσα ένας ήρωας
μυθιστορηματικός είτε πρωταγωνιστικός είτε δευτεραγωνιστής, γιατί υπάρχει μια σελίδα, κάτι λίγο μέσα εκεί
που το βρίσκω πολύ αληθινό, πολύ ουσιαστικό και πολύ
έντιμο. Από Έλληνες, από τους παλαιότερους, μ’ έχουν
σημαδέψει, αγαπώ και επανέρχομαι και ξαναδιαβάζω
τον Παπαδιαμάντη, το Βιζυηνό, τον Βικέλα, για κάποιους λόγους, τον Τσίρκα, τον Άρη τον Αλεξάνδρου. Από
σημερινούς αγαπώ πάρα πολύ τον Δημήτρη το Νόλλα, τη Μάρω τη Δούκα, το Μένη τον Κουμανταρέα, το
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Μεγάλες ειδήσεις
σε Mικρό πλάνο
 ΝΑ ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΣΤΕ!
Λυκειάρχης να σου πετύχει. Μπράβο και εις
ανώτερα. Ίσως πετύχει κάποια θέση ανώτερη
από αυτή του Λυκειάρχη του 3ου ΕΠΑΛ Ξάνθης.
Στη συνείδηση όμως των μαθητών του και των
γονιών τους θα γραφεί με μαύρα γράμματα.
Ο κύριος αυτός κατέδωσε μαθητές του, μέλη του 15μελούς του σχολείου
του στην αστυνομία και ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον τους, γιατί έκαναν
το αδίκημα να διεκδικήσουν καλύτερη παιδεία, και συμμετείχαν στην κατάληψη του σχολείου τους.
Στο έγγραφό του αναφέρει ακόμα, ότι «οι μαθητές αναμενόταν να κάνουν
πορεία πριν το μεσημέρι της 20ης Οκτωβρίου σε κεντρικούς δρόμους της πόλης ξεκινώντας από την κεντρική πλατεία».
Ποιους συνειρμούς φέρνει στο νου μας η παραπάνω αναφορά;
Με τέτοιους διευθυντές πώς να μην κάνεις καταλήψεις. Να τους χαίρεται η κ. Γιαννάκου.

 Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟς ΤΗς ΓΥΝΑΙΚΑς.
«Προορισμός της γυναίκας στη ζωή είναι εκείνος μιας μηχανής
που γεννάει μωρά.» Τάδε έφη ο Υπουργός Υγείας της Ιαπωνίας,
μιλώντας σε εκδήλωση για το οξύ πρόβλημα της υπογεννητικότητας της χώρας του. Αφού μετέτρεψαν τους Ιάπωνες
σε μηχανές παραγωγής -δεν θέλουν την 5μερη εργασία
γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν το Σάββατο και αν δεν δουλεύουν παθαίνουν κατάθλιψη- τώρα ήρθε η σειρά των
γυναικών να μετατραπεί σε παιδοποιητική μηχανή.

 ΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΑΝΙΑ.
Το 14% των συμμαθητών μας στην Ελλάδα εγκαταλείπει τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Μεγαλύτερη είναι η διαρροή στα ΤΕΕ που αγγίζει το 20,28%.
Αυτά αναφέρει έρευνα που έγινε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ένα μεγάλο
ποσοστό μαθητών εγγράφεται στο Γυμνάσιο αλλά δεν φοιτά καθόλου ή διακόπτει την φοίτηση. Κύρια αιτία του φαινομένου είναι η σχολική αποτυχία.
Οι νέοι που εγκαταλείπουν το σχολείο είναι, κυρίως, από τις οικονομικά
ασθενέστερες οικογένειες και σε περιοχές όπου πλήττονται από ανεργία.
Μιαν άλλη έρευνα, αυτή τη φορά του Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
(ΕΚΚΕ), μας λέει ότι το 30% των παιδιών της χώρας μας ζει στα όρια της
φτώχειας, και σε συνάρτηση με την ανεργία που υπάρχει, οι νέοι είναι επόμενο να εγκαταλείπουν το σχολείο.
Επισημαίνει δε ότι μπορούν να δημιουργηθούν εκρηκτικές καταστάσεις
από τα ίδια αυτά τα παιδιά, όταν γίνουν ενήλικες. Από έρευνες πάμε καλά,
στην ουσία τι γίνεται...

 Ω! ΤΙ ΟΜΟΡΦΟς ΚΟΣΜΟς, ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΛΑΣΜΕΝΟς!.....
Τη σκληρή πραγματικότητα βιώνουν 250.000 ανήλικοι πολεμιστές σε τουλάχιστον 13 χώρες. «Είναι πολύ εύκολο να
είσαι ανήλικος στρατιώτης αλλά πολύ δύσκολο (αργότερα)
να ξαναβρείς τη χαμένη ανθρωπιά σου» λέει ένα από αυτά
ενήλικας πλέον...
«Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά εξακολουθούν να ζουν
υπό καθεστώς δυστυχίας, ενώ συχνά εξαναγκάζονται να διαπράττουν ακρότητες στα πλαίσια της στρατιωτικής τους εκπαίδευσης και στη συνέχεια να
ρίχνονται στην πρώτη γραμμή», τονίζει η ανακοίνωση της οργάνωσης «Σώστε τα παιδιά». Ακόμα πιο άθλια είναι η κατάσταση των κοριτσιών, που
ζώντας σε συνθήκες σεξουαλικής σκλαβιάς, όταν αφεθούν ελεύθερες ή διαφύγουν, σ’ όλη τους τη ζωή θεωρούνται «απόβλητες» από την κοινωνία. Στην
απελπισία τους προτιμούν να μένουν με τους βασανιστές τους.
Αυτά τα παιδιά κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου.
Αιδώς Αργείοι……

 ΜΕΡΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Η διακυβερνητική επιτροπή για τις κλιματολογικές
αλλαγές (IPCC) αναφέρει: Από το 1750 το διοξείδιο
του άνθρακα αυξήθηκε κατά 31% ( τα 3/4 του οποίου οφείλονται στη χρήση ορυκτών καυσίμων) και
η καθημερινή του συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα είναι πιθανόν η μεγαλύτερη των τελευταίων 20
εκατομμυρίων χρόνων. Το διοξείδιο του άνθρακα παραμένει στην ατμόσφαιρα 200 χρόνια. Από το 1750, οι συγκεντρώσεις μεθανίου έχουν αυξηθεί κατά
151% και το υποξειδίου του αζώτου κατά 17%. Οι τιμές των 2 αυτών αερίων
είναι οι υψηλότερες των τελευταίων 420.000 ετών και 1.000 αντίστοιχα. Το μεθάνιο και το υποξείδιο του αζώτου παραμένουν στην ατμόσφαιρα 12 και 120
χρόνια αντίστοιχα.
Και καταλήγει: Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας του πλανήτη αναμένεται να αυξηθεί από 1,5 έως 6 βαθμούς μέχρι το 2100. Η στάθμη της θάλασσας
θα αυξηθεί ενδεχομένως κατά 9-88 εκατοστά ως το 2100. Μέχρι σήμερα έχουν
καταγραφεί 1,7 εκατομμύρια είδη ζώων και φυτών και υπάρχουν άλλα 10100 είδη των οποίων η συντριπτική πλειονότητα είναι συγκεντρωμένη στα
τροπικά δάση. Με τον σημερινό ρυθμό καταστροφής των δασών (1-2%0 εξαφανίζονται 25000-500000 είδη φυτών ή ζώων κάθε χρόνο . Υπολογίζεται ότι
τα τροπικά δάση θα εξαφανιστούν έπειτα από ένα αιώνα.
Και έπεται συνέχεια…..

Θανάση τον Βαλτινό, τον Σωτήρη τον Δημητρίου, τον Λάμπρο
τον Παπαδημητρακόπουλο... Αγαπώ τον Σκαμπαρδώνη, αγαπώ
τη Ζατέλη, τη Γαλανάκη, την Τριανταφύλλου. Αισθάνομαι ωραία
που υπάρχουν βιβλία παλιών συγγραφέων. Από ξένους, από την
ηλικία τη δικιά σας και πριν, διάβαζα και εξακολουθώ να διαβάζω
και να αγαπώ τον Ντοστογιέφσκι, τον Τσέχωφ, τον Τόμας Μαν,
τον Τζόις... Παρακολουθώ και τη σύγχρονη ξένη πεζογραφία,
αλλά έχω παραδεχτεί στην ηλικία μου ότι μπορεί να υπάρχουν
ονόματα-κολοσσοί με τους οποίους δεν θα βρω το χρόνο να
συναντηθώ. Δηλαδή είναι σπουδαία βιβλία και σπουδαίοι δημιουργοί που μου διαφεύγουν και θα μου διαφεύγουν .
Μ.: Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η συγγραφή ενός βιβλίου κι εσείς συγκεκριμένα κάνετε κάποια επεξεργασία;
Ι.Κ.: Βεβαίως. Για κάθε συγγραφέα η απάντηση είναι διαφορετική. Άλλος μπορεί να αισθάνεται μια επάρκεια φιλολογική, να
έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Εγώ δε λατρεύω
το μυαλό μου και δεν έχω εμπιστοσύνη στις γνώσεις μου. Οπότε θεωρώ αναγκαίο να δουλέψω πάρα πολύ καλά το θέμα που
πραγματεύομαι. Να ανατρέξω σε επιστημονικά βιβλία, σε συγγράμματα, σε έρευνες, σε βιβλιοθήκες κτλ. για να μπορώ αφού
έχω μια γερή βάση να αφήσω και τη φαντασία μου να βάλει το
δικό της υλικό μέσα. Να πυροδοτηθεί και να ταξιδέψει, να κάνει τις υπερβάσεις της. Δεν θα το έλεγα όμως αυτό κόπο, γιατί
η γνωστική διαδικασία εμένα με μαγεύει. Δε βαριέμαι. Αντίθετα,
αν ήξερα πολύ καλά το θέμα, θα βαριόμουν να δώσω τρία χρόνια απ’ τη ζωή μου για να το γράψω. Μ’αρέσει να γοητεύομαι
απ’την ουσία ενός θέματος και να ξεκινάω το ταξίδι που θα με
βάλει να ψάχνω σε βιβλιοθήκες, να συναντώ ανθρώπους, να ρωτώ, να ξεσκαρτάρω, να ψιλοκοσκινίζω και να προσπαθώ κι εγώ η
ίδια με το μυαλό και τη σκέψη μου να οδηγήσω κάπου την ιστορία. Δε με κουράζει. Αυτό το θεωρώ και υποχρέωσή μου προς
τον αναγνώστη. Μ’αρέσει να μαθαίνω πράγματα που μπορεί να
φαίνονται άχρηστα, αλλά κάποια απ’αυτά κάνουν με πολύ σημερινά προβλήματα.
Μ.: Γιατί δεν έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας; Δε φοβάστε μήπως αυτό φανεί μέσα από κάποιο βιβλίο σας;
Ι.Κ.: Δεν πειράζει και να φανεί. Ο συγγραφέας δεν είναι ένας
ογκόλιθος μασίφ στερεότητας και αυθεντίας. Ο συγγραφέας είναι οι αβεβαιότητές του, είναι τα ερωτήματα που τον βασανίζουν
και που βρίσκει ένα τρόπο να τα βάλει και στον αναγνώστη. Γιατί
δε νομίζω πως ο αναγνώστης παίρνει απαντήσεις από ένα μυθιστόρημα –όπως είναι οι δικαστικές αποφάσεις– σε τελεσίδικο
βαθμό για κάποια πράξη. Ουσιαστικά εφοδιάζεται με υλικό περισυλλογής, σκέψεων και ερωτημάτων για τη ζωή την ίδια, για τον
εαυτό του, για τους αγαπημένους του, για τα προβλήματά του.
Μ.: Τι πιστεύετε ότι προσφέρει η λογοτεχνία στον άνθρωπο; Θεωρείτε ότι οι λογοτέχνες πρέπει να εκφράζουν τις
απόψεις τους και για άλλα θέματα ή αρκεί η τοποθέτησή
τους που διαφαίνεται μέσα από τα έργα τους;
Ι.Κ.: Προσφέρει αναγνωστική απόλαυση, χαρά και διδαχή. Μιλάω
και σαν αναγνώστης όχι μόνο ως συγγραφέας – Τί προσφέρω
εγώ στον αναγνώστη αλλά τι εισπράττω εγώ διαβάζοντας ένα βιβλίο: πολλές φορές τα πάντα. Μια μεγάλη δύναμη ας πούμε. Ένα
βιβλίο μου δημιουργεί ένα αποθεματικό μέσα μου που με βοηθάει όχι μόνο στη δουλειά μου (πώς ένας άλλος συγγραφέας
πραγματεύεται ένα θέμα) με βοηθάει στην ίδια τη ζωή. Το ελάχιστο μπορεί να είναι και μέγιστο. Παίρνω χαρά, συγκίνηση για
κάτι.Δεν είναι λίγο αυτό σε μια εποχή που απεμπολεί το δικαίωμα
στην καλλιέργεια του συναισθήματος, την οποία θεωρώ απαραίτητο όρο για σχέσεις ουσιαστικές με τους άλλους ανθρώπους.
Όσο για το δεύτερο ερώτημα, ο κάθε συγγραφέας μπορεί
να δώσει μια απάντηση μονάχα για λογαριασμό του. Φτάνουμε
ότι ναι, μέσα στα βιβλία υπάρχουν όλες οι απαντήσεις. Η δικιά
μου θέαση της ζωής υπάρχει μέσα στα βιβλία. Όπως υπάρχει
στα βιβλία, στη ζωγραφική, στη μουσική, στις ταινίες άλλων καλλιτεχνών. Ωστόσο είναι ορισμένες περιπτώσεις που τα κοινωνικά
προβλήματα είναι τόσο έντονα που νομίζω ότι η κοινωνία, ο κόσμος, ζητάει από μας μια τοποθέτηση. Γιατί ξέρει ότι εμείς δεν
θέλουμε να κυβερνήσουμε. Δεν θέλουμε –οι περισσότεροι από
μας– να γίνουμε πολιτικοί και να ψηφιστούμε ως βουλευτές. Μας
εμπιστεύονται για την έλλειψη υστεροβουλίας και πολιτικής σκοπιμότητας. Εκεί καλό είναι να έχουμε το κουράγιο, και να μην το
θεωρούμε πολυτέλεια, να πούμε τη γνώμη μας. Πιστεύω όμως, ότι
στη σημερινή εποχή που υπάρχει ένας πολτός από τα ΜΜΕ που
όλα τα αλέθει και τα ισοπεδώνει, δεν διασφαλίζουμε καν την ακεραιότητα της διατύπωσης της γνώσης μας. Θολώνεται... υπάρχει
μια λάσπη, κι αυτό αποτρέπει πολλούς ανθρώπους των γραμμάτων και της τέχνης να επιτελέσουν κάποιο ρόλο που επιτελούσαν
στο παρελθόν: του φάρου και της κοινωνικής συνείδησης.

Μ.: Στο Σουέλ και σε παλαιότερα έργα σας όπως στις Νύφες είναι πολύ έντονο το αίσθημα της θάλασσας και της
ξενιτιάς, του ξεριζωμού. Από πού απορρέει αυτό; Από
κάποιο βίωμά σας;
Ι.Κ.: Από πολύ βαθιά αγάπη και έγνοια για τους ξεριζωμένους.
Από πολύ βαθιά σαγήνη που ασκεί η θάλασσα επάνω μου. Ίσως
επειδή οι ρίζες του Καρυστιανέικου απλώνονται σε όλη την Α.
Μεσόγειο. Δηλαδή Σμύρνη, Σφακιά, Βουρλά, Κωνσταντινούπολη,
Κάρυστο... Μεγάλωσα στα Χανιά και θυμάμαι πώς από παιδί μέχρι και 18 χρονών που μπήκα στη Νομική Σχολή, η τρελή μου
επιθυμία ήταν να προλάβω να πάω μια βόλτα στα σοκάκια του
λιμανιού. Να με χτυπήσουν οι πιτσιλιές της θάλασσας, ιδίως το
χειμώνα που ’δέρναν τα κύματα την πόλη. Αγαπώ πολύ τη θάλασσα και τους ναυτικούς. Αγαπώ πολύ τους ανθρώπους που
τους αισθάνομαι ανέστιους. Εκείνους δηλαδή που κάθε τρεις και
λίγο πρέπει να ξεσπιτώνονται. Εμείς ιδίως της Μικρασιατικής καταγωγής υπήρξαμε ανέστιοι κατά κάποιον τρόπο και λαθραίοι
μπορώ να πω. Όταν ήμουν μικρή στα Χανιά με φώναζαν «Τουρκόσπορο». Ήταν οι συνθήκες της εποχής αυτές. Μεγάλωσα σ’
ένα σπίτι φτωχό με πολλά αδέλφια. Μ’ ένα ραδιόφωνο όπου το
αυτάκι μου ήταν συνέχεια κολλημένο στις εκπομπές που αφιέρωναν τραγούδια σε μετανάστες στην Αυστραλία, στον Καναδά,
στην Αμερική και υπήρχε και η αντίστοιχη αφιέρωση από τους
ξενιτεμένους στους δικούς τους. Στην παιδική ηλικία τραγουδούσα Καζαντζίδη και δεν ήξερα ότι υπήρχαν παιδικά τραγούδια ή
τραγούδια για μεγάλους. Ας πούμε στην Α΄ Δημοτικού τα τραγούδια που τραγουδούσαμε και στο σχολείο και πηγαίνοντας
εκδρομή ήταν «Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα», το «Μανούλα θα φύγω μην κλάψεις για μένα», που ήταν τραγούδια για
όλο τον κόσμο. Μπορεί να σας φαίνεται αυτό λίγο φαιδρό, αλλά
είναι τελείως άλλη εποχή. Αλλά για να κάνουμε και μια γέφυρα με
το σήμερα, στην εποχή τη δική μας πολύ μεγαλύτερες ομάδες
ανθρώπων ξεσπιτώνονται και γυρεύουν κάπου ν’ απαγγιάσουν
για ένα μεροκάματο και για να νιώσουν ασφάλεια. Δεν έχει εκλείψει δηλαδή, έχει διογκωθεί αυτό το κύμα των ανθρώπων που
φεύγουν και πάνε αλλού κι αλλού κι αλλού... και παντού είναι ανεπιθύμητοι και δημιουργούν προβλήματα ενώ δεν εισπράττουν
μια υποδοχή και μια θέρμη που κάθε κατατρεγμένος και φτωχός
άνθρωπος θα έπρεπε να βρίσκει.
Μ.: Πιστεύετε ότι τα ΜΜΕ και η τηλεόραση έχουν αποτρέψει ένα νέο από την ανάγνωση βιβλιών;
Ι.Κ.: Αν είναι καθηλωμένος και ξεροσταλιάζει με το τηλεκοντρόλ στο χέρι βεβαίως. Γιατί δεν υπάρχει καμία προτροπή από
τα ΜΜΕ προς τα νέα παιδιά να αγαπήσουν κάτι ουσιαστικό. Να
διαβάσουν λογοτεχνία, να επιχειρήσουν τα ίδια να γράψουν και
να διατυπώσεις τις δικές τους σκέψεις, να συναντηθούν με κείμενα που μας καθορίζουν. Ναι, λειτουργούν αποτρεπτικά. Παίζει
ρόλο και το σχολείο και η οικογένεια και το περιβάλλον και το
υλικό που έχει μέσα του κάθε παιδί. Αν έχει τον «δαίμονα» μέσα
του και δεν αρκείται στη μασημένη τροφή που μπορούν να του
δώσουν οι γύρω του αλλά δικεκδικήσει το δικαίωμα στην ατομικότητα, την ατομική ματιά και ευθύνη απέναντι στη ζωή, ένα
παιδί θα ψάξει και θα αναζητήσει και θα βρει τους δικούς του
δρόμους και θα συναντηθεί και με το βιβλίο. Δεν είναι φιλόξενο και ευνοϊκό το όλο περιβάλλον βέβαια. Και για τα παιδιά είναι
δύσκολο γιατί τα παιδιά είναι μέσα στις μυλόπετρες εξετάσεων,
φάσματος ανεργίας κ.λπ. Αλλά η λογοτεχνία δεν είναι αντίπαλος
της νεολαίας. Αισθάνομαι ότι μπορεί να είναι σύμμαχος και γι’
αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να αναζητείτε κι εσείς, κι εμείς
και όλοι τρόπους για ευτυχείς συναντήσεις.
Μ.: Σας ευχαριστούμε.
ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΤΟΓΛΟΥ, ΑΝΘΙΑΣ ΜΠΑΛΗΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΟΥΦΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ 5ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ
Πέρασαν χιλιάδες χρόνια και έμειναν εκεί μαζί αγκαλιασμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο μακριά από τα
βέβηλα βλέμματα των ανθρώπων, στην μακάρια
ησυχία τους. Και ξαφνικά η σκαπάνη τους ανακάλυψε, για να μας θυμίσουν ότι η ανάγκη για στοργή,
τρυφερότητα, επαφή είναι διαχρονική και προϋπήρχε ακόμα και στους πρωτόγονους, πράγμα όμως
πολύ σπάνιο για την πολιτισμένη μας εποχή.

Βαλτετσίου και Πρασσά 70
Fax: 210 3611292
Υπεύθυνες:
Ευαγγελία Σειρηνίδου, Πόπη Χαμηλάκη, Ελένη Παυλούνη
Επιμέλεια έκδοσης: ΑΝΑΓΡΑΜΜΑ
Εκτύπωση: TECHNOGRAPH
Από τη συζήτηση με την κυρία Ιωάννα Καρυστιάννη.

3

ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η

μουσική στη σημερινή
εποχή είναι αλλοιωμένη
ποιοτικά σε σχέση με τη μουσική που άκουγαν οι γονείς
μας και οι παππούδες μας.
Με την πάροδο του χρόνου
έχουν αλλάξει οι τρόποι
σκέψης πάνω στο είδος και
στον ήχο.
Γενικότερα οι σημερινοί στιχουργοί και συνθέτες
δεν θέλουν να περάσουν κάποιο συναίσθημα, όπως π.χ.
την αγάπη μέσα από στίχους και
αντίστοιχα την λύπη ή τον χαμό. Απλά
θέλουν να περάσουν κάτι το πρωτοποριακό, το μοντέρνο και
συνεπώς κάτι να πουλήσει. Σε σύγκριση με τους τότε συνθέτες
και στιχουργούς που έδιναν περισσότερη έμφαση στον στίχο
για να δώσουν στον απλό ακροατή να καταλάβει ότι η αγάπη
είναι έτσι και η λύπη έτσι.
Κάποιοι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό
έχουν κατατάξει τη μουσική σε πολλά είδη. Πάντα υπήρχαν
διαφορετικά είδη μουσικής αλλά σήμερα υπάρχουν κάποια είδη που δεν γνωρίζουμε καν την ονομασία τους. Μερικά απ’
αυτά τα είδη είναι:

Η
μουσική
χθες και
σήμερα

α. τα λαϊκά
β. το pop
γ. η metal
δ. η rock

ε. το hip-hop
στ. η trans
ζ. η κλασσική μουσική και
η. τα δημοτικά τραγούδια

Το κάθε τραγούδι συνεπώς εκφράζει και κάτι το ιδιαίτερο
για το είδος του. Εννοείται πως δεν γίνεται να τα συγκρίνουμε, είναι αδιανόητο. Φανταστείτε τον Πασχάλη Τερζή να
ερμηνεύει κάποιο τραγούδι του Ozzy Osborn ή τον 50 cent να
λέει το γλύκα-γλύκα γλυκειά μου...
Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν για το τι ακούει.
Για να ακούει ένα είδος μουσικής πάει να πει ότι τον εκφράζει.
Υπάρχουν διάφορες προκαταλήψεις γύρω από κάποια είδη
τραγουδιού, διότι ο καθένας ντύνεται και φέρεται ανάλογα μ’
αυτό που ακούει και συνεπώς σε κάποιους δεν αρέσει.
Θα είναι προτιμότερο τότε να σεβόμαστε και να μην απαιτούμε να ακούει κάποιος αυτό που ακούμε εμείς.
Α! και κάτι ακόμα: η πειρατεία σκοτώνει τη μουσική.
ΓΙΟΚΝΑ ΜΩΡΙΣ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
 Η φιλία είναι σαν το παλιό ασήμι. Όσο περνούν τα χρόνια
όσο πιο πολύτιμη γίνεται.
 Ξεχνούν οι άνθρωποι και μην λυπάσαι,
πληγώνουν πάντοτε να το θυμάσαι,
ζητούν αντάλλαγμα χωρίς να δίνουν,
όμως οι φίλοι οι καλοί ποτέ δεν σβήνουν.
 Από όλα τα αγαθά που κάνουν τη ζωή του ανθρώπου ευτυχισμένη τίποτε δεν είναι μεγαλύτερο, τίποτε γονιμότερο, τίποτε πιο ευχάριστο από την πραγματική φιλία.
«ΜΙΛΙ»

Ο Π ΡΟΣΦΥΓΑΣ
Ζούσα εις την πατρίδα νέος
ήμουν μικρό παιδί, με θάρρος και γενναίος
πήγαινα εις το σχολειό με όρεξη κι αγάπη
μα το σκότωμα των αδερφών, δε μ’ έκανε να κερδίσω κάτι
απεφασίσαμε να κάνομεν το μακρύ ταξίδι
κάτι που είχαμε σκεφτεί από καιρό ήδη,
ήρθαμε εις τα ξένα με σκοπό το βίο
αφήσαμε πίσω την πατρίδα, τα ιερά και το θείο.
Ο τόπος δεν έμοιαζε με τίποτα την πατρίδα
Έφυγα από ’κεί, ποτέ ξανά δεν την είδα.
Επήγα εις το σχολειό γράμματα να μάθω
να γίνω μαθητής λέξεις να πλάθω.
Εγίνηκα άνθρωπος σωστός και άξιος
εγίνηκα πολίτης εις την κοινωνία αντάξιος
μεγάλωσα και είμαι στην εφηβεία
δεν φοβούμαι, έχω θάρρος κι όχι φοβία
απέκτησα εις τη Γαλήνη αξίες, έθιμα και ήθη
και για να μεταλλάξω, τίποτα δε με πείθει...
ΤΖΑΦ ΨΤΙΒΑΝ

Ε ΠΑΝΑ ...

ΣΤΑΣΗ

Ομολογώ, πως είμαι ξένος σε ντόπιο τόπο
Δεν είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου, το εννοώ μ’ άλλο τρόπο
Από τη γαλανόλευκη πατρίδα έμαθα πάρα πολλά
Πράγματα τα οποία ακόμα και ο νους μου δεν τα χωρά.
Με βοήθησαν οι ντόπιοι που με καλοδέχτηκαν
Δεν με υποτίμησαν, σαν τους άλλους με δέχτηκαν
Με βοήθησαν να σταθώ όρθιος στα πόδια
Μου έμαθαν πως στη ζωή δεν υπάρχουν εμπόδια
Μ’ έκαναν να κοιτάξω τη ζωή κατάματα
Μ’ έκαναν να πιστέψω πως υπάρχουν θάματα.
Ήμουν ένας απλός Μετανάστης
Σήμερα είμαι, της Ποίησης ο Επαναστάτης!
ΤΖΑΦ ΨΤΙΒΑΝ

Δ ΙΑΔΡΟΜΗ

Το ημερολόγιο μιας ημέρας
Η μέρα κύλησε ομαλά. Ήταν μια συνηθισμένη Παρασκευή, αν εξαιρέσεις πως εκείνες οι μέρες ήταν
ξεκούρασης για τους μαθητές, γι’ αυτό και ο Νικόλας ετοιμάστηκε για να περάσει το βράδυ του σε
ένα φιλικό σπίτι, όπου όλοι σχεδόν οι συμμαθητές θα μαζεύονταν εκεί να τα πουν. Έτσι κι έγινε.
Κατά τις 9 ακούγεται η Γιώτα στην πόρτα του
σπιτιού, είχαν κανονίσει να πάνε μαζί στην
συγκέντρωση αυτή...
Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Η βραδιά
πέρασε πολύ γρήγορα και ήρθε η ώρα να
γυρίσουμε ο καθένας σπίτι του. Το ρολόι χτύπησε 12, δεν είχα όρεξη να γυρίσω από τώρα.
Έκανα μια βόλτα μόνος μου μέχρι το πάρκο της
γειτονιάς, έπαιξα με κάτι γατάκια που κάθονταν
εκεί γύρω και επέστρεψα σπίτι.
Ο ουρανός σήμερα ήταν πολύ φωτεινός μα δεν
είχε πανσέληνο. Έκατσα στο παράθυρο και κοιτούσα τ’ αστέρια. Ήταν
πάρα πολλά. Σκεφτόμουν να τα μετρήσω μα δεν τόλμησα. Θα ήταν
μάταιο. Φοβήθηκα. Φοβήθηκα πως δεν θα τα καταφέρω. Γενικά τον
τελευταίο καιρό φοβόμουν. Δεν ξέρω τι αλλά φοβόμουν. Φοβόμουν
τους ανθρώπους γενικά... έδειχνα σε όλους πως ήμουν ευτυχισμένος και γελούσα ενώ πραγματικά μέσα μου ένιωθα περίεργα, ένιωθα
εγκλωβισμένος και δεν ήξερα, που. Τελευταία δεν μου έκανε καλό να
σκέφτομαι. Κάθε φορά που προσπαθούσα να καταλάβω τι μου συμβαίνει, τα έχανα. Είχα αρχίσει να συνειδητοποιώ ότι και εγώ έπρεπε
να γίνω σαν τους γύρω μου. Να μη σκέφτομαι πια και το μόνο που θα
‘πρεπε να με νοιάζει είναι να αποκτήσω μια καλή δουλειά, ένα καλό
σπίτι και ένα ακριβό αυτοκίνητο, έπρεπε ο μοναδικός σκοπός της ζωής μου να είναι ένα χρώμα. Το μαύρο. Δεν το άντεχα αυτό το χρώμα,
το σιχαινόμουν αυτό το χρώμα... Έφυγα από το παράθυρο. Πήγα, πήρα ένα ποτήρι νερό και ξάπλωσα. Είχα φοβερό πονοκέφαλο. Δύσκολα
με πήρε ο ύπνος εκείνο το βράδυ...
Το επόμενο πρωί με ξύπνησε γλυκά με τα χάδια της η μικρή μου
γάτα. Τα μεγάλα πράσινα μάτια της και το φουντωτό τρίχωμά της
με έκαναν να χαμογελάσω. Η μέρα μου είχε ξεκινήσει πολύ καλά...
Ένιωθα πια πως κάτι είχε αλλάξει μέσα μου και όντως είχε αλλάξει.
Άρχιζα να αντιμετωπίζω με διαφορετικό τρόπο τη ζωή. Άρχιζα να βρίσκω ενδιαφέρον σ’ όλα αυτά που για τους άλλους είναι κοινά. Από τα
γερασμένα φύλλα της κληματαριάς που πέφτουν με το αεράκι το φθινόπωρο μέχρι τα κύματα που σπάνε πάνω στα βράχια, κι από τη σκιά
ενός μικρού πουλιού μέχρι τα χρώματα του ουρανού... Σε όποιον κι αν
τα είπα δε με κατάλαβε. Θαρρείς πως τους μιλούσα σ’ άλλη γλώσσα.
Και ίσως να είναι κι έτσι. Η δυστυχία μου είναι πως στη γλώσσα αυτή
μόνο εγώ μιλώ, έτσι ίσως ποτέ κανείς δε θα με νιώσει!
ΟΡΕΣΤΗΣ-ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΠΗΣ

Απ’ όταν ήσουνα εκεί
παιδί σαν ήσουν στη ψυχή
εγώ σ’ ονειρευόμουν
εγώ σαν σε σκεφτόμουν
ο ουρανός γαλάζιος, συντροφιά, σαν ορκιζόμουν
πως θα ’σουνα μαζί
μαζί μου μια ζωή
μαζί μου να μου λες το σ’ αγαπώ απ’ την ψυχή
Μα σαν σε γνώρισα καλά
και σαν σ’ αγκάλιασα σφιχτά
ένιωσα την καρδιά σου
δεκάδες τα φιλιά σου
εγώ για σένα θα ’μαι το αστέρι στην καρδιά σου
για να ’μαστε μαζί
στη μπόρα, στη βροχή
εγώ και εσύ να είμαστε χειμώνα κι άνοιξη
Αλλά περνάει ο καιρός
ζυγώνει μαύρος ουρανός
δώσε μου απ’ την πνοή σου
σταγόνα απ’ το κορμί σου
για να ’μαι ο άγγελος προστάτης μέσα στην ψυχή σου
και αν με χρειαστείς
πάνω μου να πιαστείς
ή να με λυπηθείς, βοηθά να χαρείς
Ελπίζω να είμαστε καλά
μια νέα αρχή πως ξεκινά...
ζήσε μες τη ζωή μου
αγάπα τη ψυχή μου
καινούργια μέρα έρχεται για μας χρυσή πηγή μου
ΟΡEΣΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤINΟΣ ΚΑΡYΠΗΣ

δρα ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
και Επαγγελματικές επιλογές» είναι το πρόγραμμα
που υλοποιεί το τμήμα Α2 και Α3 στα πλαίσια του προγράμματος Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την
οπτική του φύλου, της Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Στόχος είναι:
 Να κατανοηθεί ότι οι Στερεότυπες αντιλήψεις των φύλων
δημιουργήθηκαν μέσα από μια πατριαρχική, ιεραρχικά δομημένη οικογένεια και ενυπάρχουν μέχρι και σήμερα.
 Να γίνει αντιληπτή η διάκριση διαφορετικότητας διαχωρισμού των φύλων.
 Να εξεταστεί αν οι στερεότυπες αντιλήψεις, ασκούν επίδραση στις εκπαιδευτικές επιλογές
 Να αναπτυχθεί προβληματισμός για τις μέχρι τώρα εκπαιδευτικές επιλογές και τα μελλοντικά επαγγελματικά σχέδια.
Στα πλαίσια του προγράμματος έγιναν επισκέψεις σε χώρους δουλειάς για να γνωρίσουν οι μαθητές τις συνθήκες που
επικρατούν στην αγορά εργασίας σε σχέση με τους άνδρες και
τις γυναίκες, αλλά και να έρθουν σε επαφή και να συζητήσουν
με τους εργαζόμενους για τις νέες προοπτικές που διαμορφώνονται σε σχέση με τα δύο φύλα.
Επίσης υλοποιήθηκαν ημέρες Σπουδών και Σταδιοδρομίας,
που στόχο είχαν να δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές να
δουν με διαφορετικό μάτι τη θέση των δύο φύλων στον κόσμο
της γνώσης και των σπουδών, έχοντας επίγνωση των κοινωνικών μηχανισμών που τις επηρεάζουν, αλλά και να ενημερωθούν
για τον τρόπο με τον οποίο ο παράγοντας φύλο υπεισέρχεται
στις μεταβατικές διαδικασίες από το σχολείο στο επάγγελμα
και διαμορφώνει τις επιλογές τους.

«Σ

ΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΦΥΛΟΥ

ΙΝΕΜΑ: «Πλάνα ζωής» είναι, είναι η κινηματογραφική ταινία που φιλοδοξεί ομάδα παιδιών του σχολείου
μας σε συνεργασία με το 2ο Πειραματικό Λύκειο το 46ο Γυμνάσιο και το 3ο ΤΕΕ Αθηνών. Οι στόχοι μας είναι μεγάλοι . Ήδη
έχουν γυριστεί κάποια πλάνα. Τα βιώματα που αποκομίζουμε, οι
εμπειρίες, η ομαδικότητα, η συνεργασία και η γνωριμία με τα διάφορα επαγγέλματα που εμπλέκονται είναι αυτά που για εμάς
έχουν μεγάλη σημασία.

Σ

προσωπικό αρχείο που καταμαρτυρεί
και καταγράφει τις δεξιότητες των μαθητών, ένα πορτραίτο ανάπτυξης, εξέλιξης των μαθητών κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους. Ένα τέτοιο Portofolio (φάκελλος προσωπικής
ανάπτυξης), πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των μαθητών που θα
καταγράφει τις δεξιότητες, ικανότητες, αξίες, προσδοκίες και τα
όνειρά τους και θα δείχνει σταδιακά την προσωπική ανάπτυξη
και εξέλιξη τους, αποφάσισαν οι μαθητές του Α1 να δημιουργήσουν στα πλαίσια της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού
Προσανατολισμού.

P

ORTOFOLIO :

ΘΛΗΤΙΚΈ ς ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕ ς: πλούσια η συμμετοχή του 5ου στον αθλητισμό. Συμμετείχε σε αγώνες
ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ και πινγκ- πονγκ, στίβου και κολύμβησης. Στην κολύμβηση είχαμε και πρωτιές. Η συμμαθήτριά
μας Μητσάκη Μαρία προκρίθηκε στα 200μ μικτή και θα συμμετάσχει στους τελικούς στην Κύπρο.

Α

Από το 5ο στο Παρά Πέντε
Η Σμαράγδα Καρύδη απαντάει...
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Εξάρχεια. Τα μαθητικά μου χρόνια τα πέρασα
στο 5ο Γυμνάσιο και 5ο Ενιαίο Λύκειο
Εξαρχείων και έχω πολλές ωραίες αναμνήσεις από τότε...
Αμέσως μετά έδωσα εξετάσεις στην
Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου
απ’ όπου και αποφοίτησα. Οι γονείς μου
για πρώτη φορά με είδαν να παίζω στην
παράσταση της σχολής, στο τέλος του
πρώτου έτους. Το θέατρο ήταν πάντα
αυτό με το οποίο ήθελα να ασχοληθώ.
Με μάγευε από μικρή, όχι μόνο η λάμψη
που βγαίνει προς τα έξω αλλά γενικότερα η ζωή ενός ηθοποιού, ακόμα και η
αβεβαιότητα για την επόμενη χρονιά.
Ίσως ακόμα να έπαιξε ρόλο το ότι
είχα εικόνες και πίσω απ’ τη σκηνή, δεν
ξέρω... Πιστεύω όμως πως έκανα την

καλύτερη επιλογή
διότι συνδυάζω το
επάγγελμά μου με τα
θέλω μου, έτσι μπορώ και διασκεδάζω
όταν εργάζομαι. Σήμερα έχω φτάσει στο σημείο να επιλέγω
τις δουλειές που κάνω, με αποτέλεσμα
να κάνω ό,τι με εκφράζει πάντα, δεν
γνωρίζω όμως αν είμαι ικανή να διδάξω. Σίγουρα μπορώ να δώσω πράγματα
σε έναν νέο που θέλει να ασχοληθεί με
το θέατρο.
Τέλος, στο ερώτημα αν είμαι ευτυχισμένη, απαντώ ναι, γιατί στη δουλειά μου
όλα εξελίσσονται καλά και, το σημαντικότερο, έχω κοντά μου ανθρώπους που
αγαπάω και περνάω καλά.
ΟΡEΣΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤINΟΣ ΚΑΡYΠΗΣ

Ομάδες μπάσκετ 5ου και 43ου Ενοιαίου Λυκείου Αθηνών

Κ

ΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : συμμετοχή στους
αγώνες παραδοσιακών χορών στο θέατρο Κνωσός.

4

ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΟΤΑΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ...
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ!
 Αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, οι οποίες ανέρχονται περίπου στις 136-140 για κάθε τάξη (συνολικά 20 ημέρες:
10/10-6/11), με τους εξής παρακάτω τρόπους:
1. Με τη προσθήκη στο καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα μίας
ακόμη ημέρας, του Σάββάτου.
2. Συνδυασμός με το παραπάνω τρόπο, να έχουμε μείωση των
εορταστικών γιορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
 Πλήρης χαρτογράφηση των χώρων του σχολικού κτιρίου, ώστε
να μπορούμε να γνωρίζουμε τους διαθέσιμους για αξιοποίηση
χώρους αυτού. Αυτό έχει άμεσο σκοπό την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων μέσα σ’ αυτό. Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία ενός σχολείου που θα είναι ανοιχτό και δημιουργικό, και
όχι όπως είναι σήμερα, δηλ. σαν φυλακή, με έλλειψη δημιουργικότητας και στείρες γνώσεις.
 Την αξιοποίηση των αιθουσών πάνω από το γραφείο του διευθυντή και της γραμματείας, με σκοπό να εγκατασταθεί εκεί η
βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Για την καλή λειτουργία της θα πρέπει να υπάρξει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, όπου σε μια βάση
δεδομένων είναι αναγκαίο να γίνει μια πλήρης καταγραφή του περιεχομένου της. Με σκοπό την άμεση πρόσβαση στη βιβλιοθήκη από
όλους τους μαθητές όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, μπορεί
να γίνει ρύθμιση ενός ευέλικτου ωραρίου λειτουργίας της (π.χ. 2-8
μ.μ. ή 2-9 μ.μ., αυτό θα εξαρτηθεί). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, ορίζοντας υπεύθυνους ανά εβδομάδα, ημέρα ή ώρα, μαθητές, καθηγητές
ή υπεύθυνους από το υπουργείο. Τέλος, καλό είναι να γίνει εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης και με άλλα βιβλία, μέσω δωρεών, εκθέσεων
βιβλίων ή με μέριμνα του υπουργείου.

Από την επίσκεψη του Α2 στην Εμπορική τράπεζα, στα πλαίσια του προγράμματος «Στερεότυπα φύλου και επαγγελματικές επιλογές».

Συνεργασία της κινηματογραφικής ομάδας μας με τον σκηνοθέτη
κύριο Χατζημιχαηλίδη.

 Την αξιοποίηση μέρους του σχολικού κτιρίου του 29ου Λυκείου
με σκοπό την δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου, αφού πρώτα αυτό επισκευασθεί και γίνουν οι κατάλληλες εργασίες. Σε διαφορετική
περίπτωση θα μπορούσαμε με τη συνεργασία των σχολείων της περιοχής να ζητήσουμε από τον ΟΣΚ (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων)
να μας προμηθεύσει στην περιοχή κτίριο ή οικόπεδο για την δημιουργία ενός κλειστού γυμναστηρίου για τα σχολεία της περιοχής.

 Χρησιμοποίηση του κτιρίου του 29ου Λυκείου και για τη δημιουργία εργαστηρίων φυσικής, χημείας, βιολογίας και όποιας άλλης
ειδικότητας εργαστήριο χρειάζεται.

 Την άμεση πρόσβαση των μαθητών στη σχολική μονάδα καθ’
όλη τη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή το σχολείο να είναι ανοιχτό π.χ.
2-9 μ.μ. κάθε μέρα και ειδικές ώρες τα Σαββατοκύριακα για όλους
τους μαθητές, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν την βιβλιοθήκη, την αίθουσα υπολογιστών, την αίθουσα σχεδίου, το γυμναστήριο,
και τις αίθουσες διδασκαλίας.
 Τη χρήση αιθουσών του υπουργείου ως χώρο εκδηλώσεων και
πολλαπλών χρήσεων, αφού πρώτα επισκευασθούν και διαρρυθμιστούν όπως πρέπει, για τη χρήση που προορίζονται.
 Τη δημιουργία ομάδας μαθητών και καθηγητών, η οποία θα προτείνει την αλλαγή των σχολικών βιβλίων και θα συνεργαστεί με τους
αρμόδιους φορείς για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.
 Τη δημιουργία ομάδων θεάτρου, μουσικής, χορού και άλλων δραστηριοτήτων με μαθητές και ειδικούς διδάσκοντες από το υπουργείο.
Αυτές οι ομάδες μπορούν να δουλεύουν μέσα στο χώρο του σχολείου σύμφωνα με τα ωρολόγια πλαίσια που προτείνω παραπάνω.
 Την πραγματοποίηση μέσα στο σχολείο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προβολών ταινιών, εκθέσεων και παζαριών (τα έσοδα των
οποίων θα πηγαίνουν στα ταμεία των μαθητικών κοινοτήτων), συζητήσεων με ανθρώπους των Γραμμάτων, των Τεχνών, του Πνεύματος
και των Επιστημών όπως και πολλών άλλων εκδηλώσεων.
 Το βάψιμο των εξωτερικών τοίχων του σχολείου αλλά και τη διακόσμηση του εσωτερικού του σχολείου, ώστε να γίνει πιο ζωντανό.

ΟΥ

Η Τ Ε Σ ΕΡΕΥ
Θ
Ν
Μ Α Στα πλαίσια του

Ν

ΟΙ

μαθήματος «Αρχές οικονομίας»
της Α΄ Λυκείου που διδάσκει η κυρία
Θ. Πουή, ζητήθηκε από τα παιδιά να διεξάγουν
μια έρευνα σχετικά με το ντύσιμο και τον τρόπο
διασκέδασης των παιδιών της Α΄ Λυκείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν τις προτιμήσεις των παιδιών
στα καταναλωτικά αγαθά ένδυσης, υπόδησης και υπηρεσιών διασκέδασης.
Η ΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΑΓΟΡΙΑ
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

30% Αθλητικά παπούτσια
25% Τζιν
20% Φόρμες
10% Εφαρμοστές μπλούζες
10% Φαρδιές Μπλούζες
5% Φαρδιά παντελόνια

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

20% Τζιν
20% Αθλητικά παπούτσια
18% Να βάφεσαι
15% Φόρμες
15% Εφαρμοστά παντελόνια
8% Τακούνια
4% Κοντές μπλούζες



Διαβάζοντας σκηνές από το «Πλάνα ζωής».

Α NNA : μεταγενέστερο όνομα ΑΝΝΑ. Το

Αρχή σοφίας
ονομάτων επίσκεψις

όνομα προέρχεται από το Εβραϊκό ΗΑΝΝΑΗ που σημαίνει εύνοια-χάρη.

Γ ΕΩΡΓΙΟΣ :

μεταγενέστερο κύριο όνομα.
Προέρχεται από το ουσιαστικό γεωργός.
Ωστόσο το όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ γνώρισε μεγάλη διάδοση μετά τον 4ο αιώνα μ.Χ. λόγω
ομωνύμων Αγίων που η δράση τους τοποθετήθηκε σε εκείνη την εποχή.

Προετοιμασία για το γύρισμα μιας σκηνής του «Πλάνα ζωής».

Ε

Η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα
με χιλιάδες λέξεις και φράσεις, όπου
κάθε μια είναι μοναδική και έχει να
μας πει κάτι διαφορετικό. Ωστόσο πολλές με το πέρασμα του χρόνου έχουν
υποστεί ετυμολογικές αλλαγές. Αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών είναι κατά
πάσα πιθανότητα τα κύρια ονόματα.
Έτσι ξεκινώντας μια έρευνα προσπαθήσαμε να βρούμε την ετυμολογία των
ονομάτων των μαθητών και μαθητριών
του Α1 τμήματος του
5ου Γενικού Λυκείου Αθηνών.

Μ ΑΡΙΑ -Ρ ΟΖΑ : Μαρία μεταγενέστερο κύριο

ΠΛΕΡΤΑ : το όνομα Μπλέρτα στην Αλβανική Γλώσσα σημαίνει πράσινος, χλοερός.
Είναι παράγωγο του ρήματος μπλερ=bler
που σημαίνει πρασινίζω. Άλλα ονόματα με την ίδια σημασία του Μπλέρτα με
την ίδια ρίζα είναι τα: Blerim=Μπλέριμ,
Blerin=Μπλερίμ=πράσινος τόπος.

Δ

ς

ΗΜΗΤΡΙΟ : το κύριο όνομα Δημήτριος
χρησιμοποιήθηκε από την αρχαιότητα ως
όνομα και σήμαινε «ο σχετιζόμενος με την
θεά Δήμητρα» δηλαδή «ο σχετιζόμενος με
τη θεά μητέρα γη». Το όνομα Δήμητρα σημαίνει μητέρα γη, έχοντας ως β´ συνθετικό
το ουσιαστικό μήτηρ=μητέρα, ενώ ως α´
συνθετικό πιθανότατα το δα=γη.
ΛΕΝΗ : ήδη από τους αρχαίους είχαν διατυπωθεί πολλές παρετυμολογίες, εξηγήσεις
(όπως λ.χ. η σύνδεση με το ουσιαστικό
σελήνη) επιστημονικώς αστήριχτες. Ενδιαφέρουσα φαίνεται η εκδοχή του H.
Gregoire, ότι το όνομα Ελένη προέρχεται
από το FELENA ή FENENA (με ανομοίωση) που συνδέεται με το λατινικό VENUS
που σημαίνει Αφροδίτη.
όνομα από το Εβραϊκό Marjam το οποίο
αποδόθηκε έτσι στην Παλαιά Διαθήκη
από τους Εβδομήκοντα. Πιθανότατα
σημαίνει πικρή, ανυπότακτη. Σύμφωνα με
άλλη άποψη το όνομα συνδέεται με την
αιγυπτιακή ρίζα mrh- που σημαίνει δυνατός, εύφορος, γόνιμος. Ρόζα, ξένο κύριο
όνομα που προέρχεται από το λατινικό
Rosa δηλαδή ρόδο.

Μ ΙΝΩΣ -Ε ΥΑΓΓΕΛΟΣ :

Μίνως, Μίνωας: αρχαίο κύριο όνομα αγνώστου ετυμολογίας.
Πιθανώς λέξη του προελληνικού υποστρώματος για την οποία είναι αμφίβολο
αν πρόκειται για κύριο όνομα ή για τίτλο.
Κατά πάσα πιθανότητα έχει τη σημασία
του ουσιαστικού βασιλιάς. Ευάγγελος: σημαίνει ο φορέας καλών ειδήσεων, από το
α´ συνθετικό ευ=καλά και το β´ συνθετικό
άγγελος=αγγέλλω.

Μ

Π ΕΡΣΕΦΟΝΗ :

αρχαίο κύριο όνομα του
οποίου η αρχική μορφή είναι δύσκολο να
εξακριβωθεί. Απαντούν οι τύποι: Περσεφόνη, Φερσεφόνα, Φερσεφάττα, Περηφάνεια.
Αν αρχικός τύπος θεωρηθεί ο Φερσε- το
οποίο είναι αμφίβολης σημασίας, τότε η
μορφή Περσε- οφείλεται σε ανομοίωση,
ενώ ο τύπος Πήρε- εξηγείται από τροποποιήσεις του συμπλέγματος -ρσ-. Ωστόσο
έχει υποστηριχτεί ότι ο αρχικός τύπος
είναι Πέρσε- από όπου ο τύπος Φερσε- που οφείλεται σε ανομοίωση προς το
δασύ σύμφωνο του β´ συνθετικού (Φερσε-φόνη). Εξίσου δυσχερής παραμένει η
ερμηνεία του β´ συνθετικού -φονη/φαττα ανάλυση που οδηγεί σε συσχετισμό με
τη λέξη φόνος. Ωστόσο η Περσεφόνη δεν
ήταν φόνισσα κατά τη μυθολογία. Σύμφωνα
με άλλη περισσότερο πιθανή άποψη το α´

συνθετικό ανάγεται στο ουδέτερο -φερος
από το ρήμα φέρω. Ενώ το β´ συνθετικό
ανάγεται στη ρίζα των ιερογλυφικών gwhenπου σημαίνει άφθονος. Οπότε το όνομα θα
σήμαινε αυτή που φέρει αφθονία.

Σ ΕΡΑΦΕΙΜ : μεταγενέστερο

κύριο όνομα
από την εβραϊκή λέξη seraphim. Ο πληθυντικός είναι seraph. Από το ρήμα seraph
που σημαίνει καίω, φλέγω.

Σ

ΠΥΡΟΣ : αγνώστου ετυμολογίας μεταγενέστερο κύριο όνομα.

Σ ΤΕΛΛΑ :
1. Θηλυκό του Στέλλιος που παρετυμολογήθηκε προς ξένο κύριο
όνομα. Στα ιταλικά Stella, στα λατινικά stella που σημαίνει αστέρι.
2. Στυλιανή: μεταγενέστερο κύριο
όνομα. Προέρχεται από το ουσιαστικό στύλος, από τη συνήθεια των
στυλιτών μοναχών να ασκητεύουν
πάνω σε στύλους. Αργότερα το
όνομα εξέφρασε επίσης την επιθυμία των γονέων να στεριώσει
«σαν στύλος» το νεογέννητο, να
γίνει ο «στύλος» του σπιτιού.

Χ ΡΙΣΤΙΑΝΝΑ : Αποτελείται από τα ονόματα
Χριστίνα και Άννα. Το όνομα Χριστίνα είναι
μεταγενέστερο κύριο όνομα. Προέρχεται
από το όνομα Χριστός δηλαδή χριστός,
κεχριμένος, ο φέρων το χρίσμα. Το όνομα
Χριστίνα προέρχεται από το ρήμα χρίω το
οποίο έχει τη σημασία των παραπάνω.
Το λεξικό που χρησιμοποίησα ήταν το: Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας. Ερμηνευτικό,
Ετυμολογικό, Ορθολογικό, Συνωνύμων, Αντιθέτων, Κυρίων Ονομάτων, Επιστημονικών όρων,
ακρωνύμων. Με σχόλια για τη σωστή χρήση
της γλώσσας του καθηγητή Γλωσσολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών Γεωργίου Μπαμπινιώτη, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 1998.
ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ ΜΠΕΣΑΡΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ :

ΒΕΡΟΥΣΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
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ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

62.177

εκτός

ΑΕΙ

και

ΤΕΙ

για το

2007

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας οι υποψήφιοι που θα δώσουν φέτος εξετάσεις
είναι 144.571 και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων ανέρχεται στις 82.394.
Πέρυσι ο αριθμός των διαθεσίμων θέσεων ήταν
83.268 και οι υποψήφιοι 152.140.
Η κατανομή των 82.394 θέσεων έχει ως εξής:
ΑΕΙ

37.200

ΤΕΙ

41.430

Στρατ. Σχολές

1082

Πυροσβ. Ακαδημ. 22
Εμπορ. Ναυτικό

650

Εκκλησ. Ακαδημ.

510

Είναι λιγότεροι κατά 5.000 οι φετινοί υποψήφιοι, και
εισάγεται το 57% των υποψηφίων.
Από τα αναλυτικά στοιχεία των διαθέσιμων θέσεων
ανά ΑΕΙ και ΤΕΙ έχουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Μειώνονται οι θέσεις στα μεγάλα Ιδρύματα του κέντρου και ενισχύονται τα περιφερειακά ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Δεν μεταβάλλεται καθόλου ο αριθμός εισακτέων στη
Νομική και τις Ιατρικές σχολές ενώ μικρή αύξηση σε
σχέση πάντα με πέρυσι έχουν τα Παιδαγωγικά τμήματα.
Συγκρίνοντας τις προτάσεις που έκαναν τα ΑΕΙ και
ΤΕΙ προς το Υπουργείο Παιδείας παρουσιάζεται μια
υπερφόρτωση όλων ανεξαιρέτως των Ιδρυμάτων, όπως
φαίνεται και από τους επισυναπτόμενους πίνακες.

Θα πρέπει όμως να μη μας διαφεύγει και η βάση του 10 , που ως φαίνεται
θα ισχύσει και φέτος, οπότε ο αριθμός
των εισακτέων να είναι πολύ λιγότερος
από αυτόν που έχει εξαγγελθεί, και αρκετές Σχολές και τμήματα να μείνουν
χωρίς φοιτητές.

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Σ

ΥΧΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ η ανθρωπότητα

έχει φτάσει στο να αναπτύξει δύσκολους
τομείς, όπως η τεχνολογία και τα ΜΜΕ, παραδοσιακές αξίες όπως ένας καλός δημοκρατικός
διάλογος, τείνουν να εξαλειφθούν. Ίσως συμβαίνει λόγω της λανθασμένης πλευράς από
την οποία μας παρουσιάζονται τα θέματα στα
ΜΜΕ, ίσως γιατί κι εμείς οι ίδιοι πια δεν ξέρουμε
να ξεχωρίσουμε την σωστή κι ουσιώδη ανταλλαγή απόψεων από την αδιέξοδη οχλαγωγία.
Πάντως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό
ζήτημα που αξίζει να αναλυθεί.
Είναι καθημερινό φαινόμενο, στη τηλεόραση και τελευταία και στο ραδιόφωνο, όταν
υπάρχει κάποιο «φλέγον» ζήτημα προς συζήτηση, να μαζεύονται κάποιοι ομιλητές από
διαφορετικές πλευρές και να παραθέτουν τις
απόψεις τους. Συντονιστής στο διάλογο αυτό
είναι ένας δημοσιογράφος-παρουσιαστής που
υποβάλλει διαφόρων ειδών ερωτήσεις. Ερωτήσεις έξυπνες ή ανόητες, ουσιώδεις ή ανούσιες,
που έχουν πάντοτε όμως κάτι κοινό, είναι όσο
το δυνατόν πιο «εκρητικές» και στοχεύουν στο
να προκαλούν κόντρες ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις. Αυτό θα μου πείτε, είναι
καλό γιατί είναι ένας τρόπος να ακουστούν
πολλές διαφορετικές απόψεις και η πολυφωνία είναι ένα δημοκρατικό στοιχείο, όμως όλοι
ξέρουμε πώς καταλήγουν κάθε φορά. Φωνές,
βρισιές, άνθρωποι σε κατάσταση νευρικού
κλονισμού κι ο δημοσιογράφος να τρίβει τα
χέρια του και να προβάλλει ενστάσεις «αστείου» τύπου, όπως: «Κύριοι, ας χαμηλώσουν οι
τόνοι» ενώ παράλληλα ενισχύει τη διαμάχη

χωρίζοντας, με τα λόγια του, τους συζητητές σε
δύο αντιμαχόμενα πεδία και παίρνοντας πότε
το μέρος του ενός και πότε του άλλου. Όλα αυτά σταματούν, στη καλύτερη περίπτωση, όταν
ο δημοσιογράφος πει πως ο χρόνος τελείωσε
και είναι ώρα να περάσει στο επόμενο θέμα,
στη χειρότερη με την «θεαματική» αποχώρηση ενός ή περισσότερων κουστουμαρισμένων
ομιλητών, έπειτα από χτύπημα τραπεζιού, μια,
δύο χυδαίες βρισιές. Κι ο θεατής όχι μόνο δεν
έχει πληροφορηθεί και δεν έχει βγάλει συμπεράσματα πάνω το θέμα, μα έχει ξεχάσει και το
ίδιο το ζήτημα.
Έπειτα από όλα αυτά, οι ακροατές επηρεάζονται πάρα πολύ κι απαξιώνουν πλήρως
την αξία του διαλόγου, αφού δεν τον θεωρούν
αποτελεσματικό και δημιουργικό. Ενώ ακόμα
έχουν πάρει «μαθήματα» από όσα είδαν κι
άκουσαν στα ΜΜΕ κι οι ίδιοι, αν μπουν στην
διαδικασία να συζητήσουν, θα καταλήξουν σε
φωνές, φασαρίες, τσακωμούς, μα σπάνια σε
μια σωστή απόφαση. Αυτό είναι ανησυχητικό διότι βλάπτει σοβαρά την επικοινωνία, και
την πορεία του πολιτισμού μας, ενώ βλέπουμε μέσα που ο πρωταρχικός σκοπός τους ήταν
να «διδάξουν» και να ωθήσουν τις νέες γενιές στην ενημέρωση μέσα απ’ το διάλογο, να
τον καταστρέφουν και να παρουσιάζουν τη χειρότερη μορφή που μπορεί να πάρει. Επίσης,
συνεπάγεται την υποβάθμιση της δημοκρατίας, γιατί, ας μην ξεχνούμε, πως αυτή βασίζεται
στον σωστό διάλογο.
ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
Το άγχος σχετίζεται πάντοτε με ένα
συγκεκριμένο ή αόριστο συναίσθημα ότι κάποιος, ή κάτι, μας απειλεί.
Όταν αισθανόμαστε άγχος,
πολλές φορές καταφεύγουμε σε διάφορες άλλες παρηγοριές για να
ξεχαστούμε. Καλύτερα, όμως, θα
ήταν αν αφήναμε το άγχος που νιώθουμε να μας μιλήσει, ώστε να
αντιληφθούμε και συνειδητά, τί είναι
αυτό που μας φοβίζει. Μόνο τότε θα
είμαστε σε θέση να κάνουμε κάτι για
το πρόβλημα μας, και όχι όταν προσπαθούμε να κρυφτούμε από τον
εαυτό μας. Μερικά πράγματα που
ίσως ανακαλύψουμε, όταν ακούσουμε τι έχει να πει το άγχος μας είναι:
Πρώτο, ότι ίσως είμαστε τελειομανείς. Δηλαδή απαιτούμε από
τον εαυτό μας ή από το περιβάλλον
μας απόλυτη επιτυχία, και νιώθουμε ότι απειλείται το ίδιο μας το είναι
αν σε κάτι δεν τα πάμε και τόσο
καλά. Θεραπεία σε μια τέτοια πε-

ρίπτωση είναι να αποδεχθούμε ότι
το πρόβλημα δεν είναι στα πράγματα που μας περιτριγυρίζουν αυτά
καθ’ εαυτά, αλλά στον τρόπο που
εμείς τα ερμηνεύουμε. Εμείς, δηλαδή, περιβάλλουμε το κάθε τι με χίλια
«πρέπει» και «αλίμονο» και γινόμαστε οι ίδιοι τύραννοι του εαυτού μας.
Αντί για «πρέπει» και «αλίμονο»,
καλύτερα είναι αν μάθουμε να σκεφτόμαστε με έναν πιο άνετο τρόπο,
να μπορούμε δηλαδή στην λογική
του «θα προσπαθήσω», «θα κάνω
ό,τι μπορώ», «δεν είμαι απόλυτα
αποτυχημένος -η, αν σε κάτι δεν τα
έχω καταφέρει», «θα υπάρξουν και
άλλες ευκαιρίες». Αυτή λοιπόν είναι
η μια εκδοχή του άγχους και της θεραπείας του.
Δεύτερη εκδοχή είναι ότι υπάρχει
κάποιο πραγματικό πρόβλημα, κάποιος πραγματικός κίνδυνος, στην
οποία περίπτωση, το άγχος μας
είναι ρεαλιστικό. Σε μια τέτοια περί-

πτωση το αίσθημα του άγχους είναι
χρήσιμο διότι μας ξυπνά από το λήθαργό μας ώστε να προσέξουμε το
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.
Όταν, βέβαια, λάβουμε τα μέτρα μας
σχετικά με το θέμα που μας αγχώνει, όταν πια έχουμε κάνει ό,τι περνά
από το χέρι μας, είναι περιττό να
συνεχίσουμε να αγωνιούμε για την
περαιτέρω έκβαση των πραγμάτων
εφ’ όσον αυτή δεν εξαρτάται πλέον
από εμάς.
Μια τρίτη περίπτωση άγχους
είναι όταν κάποιος σκέφτεται και
σκοτίζεται για προβλήματα που δεν
είναι της παρούσας ώρας, και τρέχει
με το νου του στο μέλλον για να επιλύσει θέματα που ακόμη δεν έχουν
προκύψει. Η κάθε μέρα, όμως, έχει
τις δικές της απαιτήσεις, και ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσει
κάποιος το αύριο είναι με το να επιμεληθεί το σήμερα.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΣΑΛΟΓΛΟΥ, Α3

ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΥΧΑΙΑ;

Σ

ήμερα, ο μέσος μαθητής δηλώνει απολύτως
παραπονεμένος, λόγω της έλλειψης ελεύθερου χρόνου. Στους περισσότερους είναι
γνωστό ότι αυτό οφείλεται στην υπερβολική εργασία
για το σπίτι, και στο φαινόμενο της παραπαιδείας,
που έχει πάρει υπερβολικές διαστάσεις. Τα αίτια
όμως είναι πολύ βαθιά στις ρίζες της κοινωνίας. Τα
πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο θέλουν να μας τα
παρουσιάζουν.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα ξεκινάνε από το
σχολείο, όπως έχει εξελιχθεί να είναι σήμερα. Ανεπαρκής μόρφωση (ούτε καν μόρφωση, εκπαίδευση) που
οδηγεί τους μαθητές στο μονοπάτι της παραπαιδείας,
στο λεγόμενο δεύτερο σχολείο. Οι περισσότεροι καθηγητές θεωρούν πλέον δεδομένο το φροντιστήριο,
και διδάσκουν μόνο τα βασικά στα σχολεία, αφού
περιμένουν ότι τα υπόλοιπα θα διδαχθούν στα φροντιστήρια. Ως αποτέλεσμα, το μάθημα δεν γίνεται
σωστά, και ακόμα και αν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν
είναι αρκετό για να αποκομίσει ένας μαθητής πλήρη
γνώση για κάποιο μάθημα. Αυτό οδηγεί στην αναγκαστική εγγραφή των μαθητών σε φροντιστήρια, από
την πρώτη κιόλας χρονιά του Λυκείου, πολλές φορές
μόνο και μόνο για προληπτικούς λόγους.
Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δυστυχώς λίγοι
είναι αρκετά συνειδητοποιημένοι. Όλο αυτό ξεκινάει
απ’ την αστική τάξη, που θέλει τα παιδιά της μορφωμένα και έτοιμα για την «κοινωνία», και δεν έχει
φυσικά κανένα πρόβλημα να πληρώνει για το μέλλον
τους. Αυτό οδηγεί σε έναν άνισο και άδικο ανταγωνισμό, αφού κάποιοι αποκτούν πιο υψηλό γνωσιακό
επίπεδο από κάποιους άλλους, και, ως αποτέλεσμα,
διαχωρίζονται οι μαθητές σε καλούς, μέτριους και κακούς. Η ισότητα δεν υφίσταται ως έννοια στα σχολείο,
αφού υπάρχουν, εκτός από ιεραρχίες, και διαχωρισμοί μεταξύ των μαθητών. Έτσι, όλοι γράφονται στα
φροντιστήρια, για να εξασφαλίσουν την είσοδό τους
στα πανεπιστήμια, και την πρόοδο και την υπεροχή
τους στα σχολεία. Δυστυχώς, λίγοι γονείς έχουν κάτσει να σκεφτούν τις επιπτώσεις που θα έχουν (ή που
ουσιαστικά το κράτος θέλει να έχουν) τα παιδιά τους,
όταν δεν έχουν καθόλου ελεύθερο χρόνο ν’ ασχοληθούν με αυτά που πραγματικά τους απασχολούν.
Πιστεύω πως οι φορείς εξουσίας σήμερα, θέλουν,
μέσω της εκπαίδευσης, να δημιουργήσουν στρατιωτάκια, ανθρώπους-ρομπότ, ρυθμισμένους σύμφωνα
με τα πρότυπα που έχουν επικρατήσει. Ανθρώπους
χωρίς βούληση, χωρίς άποψη, χωρίς γνώμη για τίποτα, άρα χωρίς διάθεση για επανάσταση. Φυσικά,
ο καθένας επιτυγχάνει τη δικιά του προσωπική επανάσταση καθημερινά, με μικρά ξεσπάσματα ενάντια
στο κατεστημένο. Αλλά η ανατροπή χρειάζεται πολλά
περισσότερα από μικροεπαναστάσεις. Εκεί, λοιπόν,
οδηγούμαστε από την έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Το
ότι οι νέοι δεν έχουν χρόνο να κοιμηθούν ή να παίξουν είναι το λιγότερο. Ουσιαστικά, δεν έχουν χρόνο
(και η πλειονότητα ούτε καν το ενδιαφέρον) να μελετήσουν, αυτά που τους ενδιαφέρουν, αυτά που θα
τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν μια άποψη, και
δεν μπορούν να έχουν κριτική σκέψη, χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση των πραγμάτων.
Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται κάποιο
ενδιαφέρον από τη μεριά των νέων, παρατηρείται μια
τάση και μια θέληση διαμόρφωσης ιδεολογιών. Ακόμα κι αυτό όμως είναι κάτι που επηρεάζει, όπως και
να το κάνουμε, την πρόοδο των μαθητών στο σχολείο. Γιατί, συνήθως, πρέπει να επιλέξουν, ανάμεσα
στη σχολική και στην εξωσχολική μελέτη. Ο συνδυα-

σμός και των δύο είναι αδύνατος, κατά τη γνώμη μου.
Σε προσωπικό επίπεδο πάντα, προτιμώ να αναπτύξω τη σκέψη μου διαβάζοντας κείμενα επιλογής μου,
παρά διαβάζοντας πράγματα μέσω καταναγκασμού
και έμμεσου εκβιασμού, αφού αν δεν διαβάσω θα
μείνω στην τάξη. Η κατεύθυνση των μαθητών σε τυποποιημένες ιδέες που προσπαθούν να τους βάλουν
στο μυαλό, μέσω μιας συνεχούς προπαγάνδας και
πλύσης εγκεφάλου, φαίνεται ακόμα και στο γεγονός
ότι, εάν εκφράσει κάποιος μαθητής τη γνώμη του εν
ώρα διδασκαλίας, πολλές φορές κάποιοι καθηγητές
(όχι όλοι, και το τονίζω αυτό) ως πιόνια και υπηρέτες του κράτους, όπως όλοι μας, προσπαθούν να την
καλύψουν, γιατί μπορεί να μην ανταποκρίνεται στα
στερεότυπα και να μη συμβαδίζει με τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα του κράτους μας. Αυτό μπορεί να μη
γίνεται αντιληπτό σε όλους, αφού έχουν μάθει να δέχονται ό,τι τους λένε χωρίς να το επεξεργάζονται.
Η αδιαφορία πολλών νέων φαίνεται και σε
πρόσφατες έρευνες, όταν ερωτήθηκαν πώς θα αξιοποιούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους, αν είχαν
περισσότερο. Το μεγαλύτερο ποσοστό επέλεξε παιχνίδι (είτε μέσω υπολογιστή είτε γενικότερα) κάποιο
άθλημα, εξόδους με φίλους και λοιπά. Ελάχιστοι δήλωσαν ότι θα τους προσέλκυε η μελέτη εξωσχολικών
κειμένων, πάνω σε θέματα που τους ενδιαφέρουν, ή
η παρακολούθηση διαφόρων δραστηριοτήτων, ανεξαρτήτου είδους. Βέβαια, ο καθένας έχει μια δικιά
του ιδέα για την αξιοποίηση του χρόνου του, και αυτό είναι καθαρά θέμα προσωπικό του καθενός. Αλλά,
ακόμα κι έτσι, πιστεύω πως μπορούμε όλοι να διαχωρίσουμε μια εποικοδομητική συζήτηση από ένα
παιχνίδι στον υπολογιστή που δεν έχει τίποτα να
προσφέρει παρά αποβλάκωση.
Φυσικά, είναι γνωστό ότι ακόμα κι αν διαθέταμε περισσότερο χρόνο, σίγουρα θα υπήρχε και από
πολλούς η λαθεμένη χρήση του, αφού δεν θα είχαν
τις γνώσεις να τον αξιοποιήσουν, δεν έχουν μάθει σε
κάτι τέτοιο. Αυτό προκαλείται από την υπερβολική πίεση που ασκείται στους μαθητές, από το άγχος, από
τα υπερβολικά πολλά πράγματα που έχουν στο μυαλό τους, από την άμετρη καταπίεση από την πλευρά
των γονιών και από τον ανταγωνισμό που γεννιέται
στις τάξεις.
Εννοείται πως τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις από την έλλειψη χρόνου είναι πολλά, όπως η
στέρηση κοινωνικών σχέσεων και συναναστροφών,
αφού ο χρόνος δεν επαρκεί για την ανάπτυξη σωστών και ολοκληρωμένων δεσμών μεταξύ των νέων,
και οι μαθητές δεν μπορούν ν’ αφιερωθούν πλήρως
σ’ αυτούς. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, όμως, αυτό
είναι το λιγότερο.
Η εφηβική περίοδος είναι μια κρίσιμη ηλικία,
και τα βιώματα και η διαμόρφωση ιδεολογιών και
χαρακτήρων αυτήν την περίοδο είναι αναγκαία και
κρίσιμα, αφού καθορίζουν και την υπόλοιπη ζωή
μας. Χτίζουμε τα θεμέλιά μας, αλλά δεν θα έπρεπε
σε καμία περίπτωση να ανεχόμαστε να τα χτίζουμε
με υλικά άλλων. Χρειάζεται χρόνος για να ασχοληθεί κάποιος πραγματικά με τη σημερινή κατάσταση,
χρειάζεται χρόνος για να διαμορφώσει κανείς τη δική
του προσωπική επανάσταση. Είναι τύχαιο άραγε το
ότι μας στερούν τόσο επιδέξια το χρόνο αυτό; Καθόλου! Δεν θέλουν να συνειδητοποιήσουμε, δεν θέλουν
να ξυπνήσουμε. Αλλά αν δεν το κάνουμε τώρα, ίσως
μετά να είναι πολύ αργά... Γιατί, δεν είναι κρίμα, αγαπητοί συμμαθητές, να πεθαίνουμε στον ύπνο μας
ΜΥΡΤΩ ΝΟΝΑ-ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ, Β2
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ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ψήφος ήταν πάντα ένα δικαίωμα των ανδρών, και περνώντας
τα χρόνια, καμμία αλλαγή δεν γινόταν σε σχέση με το θέμα αυτό.
Στην Βυζαντινή εποχή παρατηρούμε κάποια βελτίωση, αν σκεφτούμε πως τα προηγούμενα χρόνια η γυναίκα αντιμετωπιζόταν
παντού μειονεκτικά. Με μια μικρή επιρροή από τον Χριστιανισμό,
(υποστηρίζοντας πως όλοι είναι παιδιά του Θεού και πως πρέπει
να αγαπάμε τον πλησίον μας) αναδείχθηκαν αρκετές γυναίκες στο
πλευρό σημαντικών ανδρών. Όπως π.χ. η Θεοδώρα.
Ο Χριστιανισμός, βέβαια, χρησιμοποιήθηκε για να ικανοποιήσει και τον αντίθετο σκοπό, αφού ακόμη και σήμερα πιστεύουμε
ότι η γυναίκα δημιουργήθηκε από το πλευρό του άνδρα. Ύστερα
η Εύα έδωσε στον Αδάμ το μήλο της γνώσης και εξαιτίας της ο
άνθρωπος διώχθηκε από τον παράδεισο.Δηλαδή, βλέπουμε πως η
γυναίκα είναι ένα «κομμάτι» του άνδρα και μάλιστα αμαρτωλό!
Όπως είναι φανερό, αυτή η ιστορία άντεξε στον χρόνο όπως
και άλλες παρόμοιες. Σήμερα όμως, η θέση της γυναίκας έχει
βελτιωθεί σημαντικά. Η προσπάθεια για την εξίσωση των δύο φύλων ξεκίνησε τον 19ο αιώνα και
συγκεκριμένα το 1834 κατοχυρώνεται νομοθετικά
το δικαίωμα της Ελληνίδας να συμμετέχει στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό ήταν το πρώτο
μεγάλο βήμα για μια νέα
αρχή. Αργότερα, τη δεκαετία του 1950 δόθηκε
στη γυναίκα δικαίωμα
ψήφου και το 1983 ψηφίστηκε ολοκληρωτικά η
ισότητα των δύο φύλων ως
προς όλους τους τομείς.
Αν και αυτός ο νόμος
ψηφίστηκε, στην πραγματικότητα η κατάσταση δεν έχει
αλλάξει ριζικά. Στην οικογένεια ακόμη τον πρώτο λόγο τον
έχουν οι άνδρες και υπάρχουν
πολλές γυναίκες, οι οποίες μένουν
στο σπίτι για να φροντίσουν τα παιδιά.
Όμως, ακόμη κι αν δουλεύουν οι γυναίκες,
αυτές είναι συνήθως οι υπεύθυνες για το νοικοκυριό και τα παιδιά,
οπότε φορτώνονται με περισσότερες ευθύνες. Το πρόβλημα όμως,
δεν βρίσκεται μόνο στην οικογένεια. Στο χώρο εργασίας η γυναίκα
αντιμετωπίζεται ως κατώτερη ή ως αντικείμενο του πόθου.
Αυτά, δυστυχώς, τα μηνύματα που περνάνε από γενιά σε γενιά
με αποτέλεσμα τα αγόρια να θέλουν να γίνουν πυροσβέστες και
τα κορίτσια μοντέλα, βρίσκονται ακόμη βαθύτερα. Σίγουρα έχετε
ακούσει εκφράσεις, όπως: «Ο άνδρας, η κολώνα του σπιτιού», «η
καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά» και «το ωραίο ή το ασθενές
φύλο». Αυτές οι εκφράσεις που χρησιμοποιούμε, η συμπεριφορά
μας, αλλά και μηνύματα που δεχόμαστε από πολλούς παράγοντες,
όπως τα ΜΜΕ, δεν αφήνουν τις επόμενες γενιές να αναπτυχθούν
σύμφωνα με την αξία της ισότητας και του δικαίου. Και αναρωτιέμαι, είναι άραγε αρκετός ένας νόμος για να αλλάξει μία ολόκληρη
κοινωνία, ή μήπως χρειάζεται να προσπαθήσουμε όλοι μας για ένα
ολοκληρωμένο αποτέλεσμα;
ΔΑΝΑΗ ΚΙΟΥΚΗ-ΓΑΖΗ

Στις αίθουσες της πλήξης
Βασανιστικός μονόλογος σε τέμπο στρατιωτικό.
Εξεταστικό βλέμμα, θρασύτατα χέρια….Σκέψεις βουβές.
Εγκλωβισμένη εκεί. Αυτοί συνέχεια να ρωτάνε κι εσύ
να πρέπει να απαντάς.
Να αποδεικνύεις, να εκτίθεσαι , να αξιολογείσαι.
Ένας κύκλος. Μια αέναη κυκλωτική κίνηση ερωτηματικών σημείων.
Κι εσύ στο κέντρο να στροβιλίζεσαι με τα μάτια δεμένα εφευρίσκοντας αποκρίσεις. Τις σωστές πάντα.
Τρέχεις να ξεφύγεις από τη μαύρη σου τύχη. Κρύβεσαι. Προσποιείσαι ότι δεν υπάρχεις.
-Ποιος; εγώ;
Μα εγώ δεν είμαι εδώ! Ωχ, εμένα ρωτάει!
Τι να του πω τώρα;
-Δεν ξέρω. - Άγνοια. Αδιαφορία, Απάθεια.
Απαράδεκτη!
Βιάσου! Ο ιδρώτας με περιλούζει.
Σκέψου! Σκέψου!
Δεν μπορώ. Αλλού αρμενίζω. Πέρα από δω…
Διαρρηγνύω την ματαιότητα των πολυπόθητων σεβασμών σας.
Ανακατεύω τα πιόνια στις σκακιέρες της πειθαρχίας σας.
Γκρεμίζω τα βάθρα της αμετροεπούς αυθεντία σας.
Χαμογελώ.

Προκαλώντας εκρήξεις γέλιου στα στοιχειά του μυαλού μου.
Η επαναφορά είναι πάντα επώδυνη.
Φωνές! Ωρύεται.
Για όσα δεν γνωρίζουμε. Για όσα οφείλουμε να γνωρίζουμε και το κλούβιο μας κεφάλι αρνείται πεισματικά
να δεχθεί.
Άγχος! Τρέμω πάλι.
Στο σώμα μου στοιβάζονται οι ανασφάλειες όλων
των προηγούμενων γενεών.
Αγωνία.
Συχνά λούζομαι στον ιδρώτα και φοβάμαι.
Είναι αυτό το σύστημα που σε κάνει να νιώθεις πάντα ανεπαρκής. Λίγη.
Μη παραγωγική. Μη Λειτουργική. Προβληματική.
Να πρέπει να απαντάς σε ερωτήσεις. Συνέχεια. Να
εξετάζεσαι…και να επιτυγχάνεις. Κουράστηκα!
Η καλύτερη απάντηση που μπορώ να δώσω στις ανόητες ερωτήσεις σας είναι: ΙΣΩΣ!
Ορίστε κύριοι, η αοριστία, η αδυναμία, η ημιμάθεια και
η βλακεία μου.
Στα στρατόπεδα τις εκπαίδευσης ξαγρυπνούν στρεβλές σκιές θρηνώντας καταστραμμένα κεφάλια,
εκφυλισμένα κορμιά…τις παγωμένες μας μέρες μας!
Δεν θα αργήσουν να πάρουν την εκδίκησή τους……
Η ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΆΞΗΣ

ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΑΙ ΣΥ!
Η λοίμωξη από τον ιο του AIDS εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας τόσο στον αναπτυγμένο κόσμο
όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ελλάδα, οι ερευνητές
του ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) επισημαίνουν ότι ο αριθμός των μολύνσεων από τον ιό για το 2006
αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια ή ενδεχομένως και σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2005, έτος κατά το οποίο σημειώθηκε η
μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων ετών. Κάθε μέρα σχεδόν 1.800
παιδιά κάτω των 15 ετών μολύνονται κυρίως από τη μητέρα τους,
1.400 παιδιά κάτω των 15 ετών πεθαίνουν από ασθένειες σχετιζόμενες με το AIDS, ενώ πάνω από 6.000 νέοι 15-24 ετών μολύνονται από
τον ιό HIV και διαπιστώνεται ότι ο κύριος τρόπος μετάδοσης του
ιού εξακολουθεί να είναι η σεξουαλική επαφή.
Το AIDS δεν αναγνωρίζει όρια φυλής, φύλου, κοινωνικής ομάδας
ή ηλικίας(!) Κανείς δεν θα παραμείνει ανέγγιχτος τα επόμενα χρόνια,
καθώς το AIDS απειλεί ολόκληρες κοινότητες.
Έχεις την ευκαιρία να βοηθήσεις και συ...
Τι μπορείς να κάνεις;
Μπορείς να συμβάλεις στην αντιμετώπιση του AIDS, αν κατανοήσεις τι ακριβώς συμβαίνει με το AIDS και βοηθήσεις άλλους να
κάνουν το ίδιο. Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS είναι ιδιαίτερη
ευκαιρία κάθε χρόνο, για να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτό το
καυτό πρόβλημα που επηρεάζει τη ζωή όλων μας και για να ενώσουμε τις προσπάθειές μας, ώστε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση.
Σε όλο τον κόσμο γίνονται χιλιάδες διαφορετικές εκδηλώσεις, που
αποσκοπούν στην αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού και στην
ευαισθητοποίησή του, για να εκφράσει αλληλεγγύη και συμπάθεια.
Αυτή την ημέρα, την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, και κάθε μέρα, μπορείς κι εσύ να συνεισφέρεις στην παγκόσμια προσπάθεια για
την αντιμετώπιση του AIDS.
ΜΙΝΓΚΑ ΑΝΙΣΑ Β3
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Π ΟΛΛA EΧΟΥΝ ΓΡΑΦΤΕI ΚΑΙ ΕΙΠΩΘΕI για τις γυναίκες στη διάρκεια της
ανθρώπινης ιστορίας, άλλα από τα οποία εγκωμιάζουν το γυναικείο
φύλο και άλλα που μιλούν με τρόπο ταπεινωτικό και ανεπίτρεπτο.
Γραφτηκαν ύμνοι συγκινητικοί, αλλά και στίχοι βλάσφημοι. Ας κάνουμε, όμως μια αναδρομή στην ανθρώπινη ιστορία για να δούμε
μέσα απ’ αυτήν τη θέση που κατείχε η γυναίκα σε κάθε εποχή.
Θα ξεκινήσω από τα πρώτα χρόνια της βρεφικής ηλικία της
ανθρωπότητας, δηλαδή την παλαιολιθική εποχή. Σ’ αυτήν την εποχή, λοιπόν, που οι άνθρωποι ζούσαν νομαδικά και δεν υπήρχε
καμμία κοινωνική ανισότητα, συναντούμε το Μητρικό δίκαιο. Δεν
μπορούμε να κατονομάσουμε αυτό το σύστημα μητριαρχικό, διότι
εάν το κάναμε, θα υπήρχε η λανθασμένη εντύπωση της εξουσίας των γυναικών. Στο Μητρικό δίκαιο, τα αγαθά που έχει κάποιος
μεταβιβάζονται στους συγγενείς της γυναίκας και τα παιδιά παίρνουν το όνομα της μητέρας τους. Όλα αυτά συνέβαιναν επειδή
υπήρχε πολυγαμία, με αποτέλεσμα ο ρόλος του άνδρα στη γέννηση του παιδιού να είναι άγνωστος. Φυσικά, σε αυτήν την περίοδο
της ιστορίας, τα δύο φύλα εργάζονται το ίδιο στην παραγωγή με
εξαίρεση τους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά. Η εγκυμοσύνη, όμως, αναγκάζει τη γυναίκα να εργάζεται στους τομείς που
θέλουν λιγότερη προσπάθεια.
Αυτός ο περιορισμός κινήσεων της γυναίκας ήταν κάτι το φυσικό, ενώ αργότερα με την κάθοδο των Δωριέων
(όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες) πρωτοεμφανίστηκε η πατριαρχική κοινωνία. Οι ρόλοι αντιστράφηκαν λόγω
της μυϊκής δύναμης των ανδρών, που εκμεταλλεύτηκαν το
προτέρημά τους αυτό για να επιβληθούν στις γυναίκες.
Οι άνδρες, λοιπόν, κάτοχοι αγαθών, καθιέρωσαν το θεσμό του γάμου και τη μονογαμία γιατί μ’ αυτόν τον
τρόπο είχαν υπό τον έλεγχο τις γυναίκες και γνώριζαν τους απογόνους τους, ώστε να
τους δώσουν την περιουσία που
είχαν αποκτήσει.
Η αξία του γάμου, παρέμεινε
σταθερή και
τα επόμενα
χρόνια, αν και υπήρχαν ιερόδουλες, τις
οποίες χρησιμοποιούσαν οι άνδρες για δική τους
ευχαρίστηση, ενώ οι γυναίκες ήταν υποχρεωμένες να παραμένουν
πιστές στους συζύγους τους και να μην φεύγουν από το σπίτι παρά μόνο για να προμηθευτούν όσα χρειάζονταν για τη διατροφή
τους. Όλα αυτά πράγματι συνέβαιναν, αλλά είχαν κέντρο αναφοράς την Αθήνα. Στην Βαβυλώνα και στην Αίγυπτο, η γυναίκα είχε
σημαντική ανεξαρτησία και υπήρχαν αρκετές υψηλόβαθμες γυναίκες στην κοινωνία. Οι Νόμοι του Χαμουραμπί περιέχουν πολλές
προβλέψεις σχετικά με τις γυναίκες, το γάμο, την περιουσία τους,
το διαζύγιο κ.λπ. Επίσης, στα Ομηρικά Έπη, οι γυναίκες είναι σε
πολύ καλή μοίρα. Αγαπούν την οικογένεια και διαλέγουν τους συζύγους τους, συζητούν ελεύθερα μαζί τους, επικρατεί η μονογαμία
και οι σύζυγοι παρουσιάζονται απλοί και ευγενικοί. Τα ίδια συνέβαιναν και στην Αρχαία Σπάρτη όπου η γυναίκα λάβαινε επίσης
μέρος στον δημόσιο βίο και στους αθλητικούς αγώνες. Βέβαια, είναι γεγονός ότι σε κανένα από αυτά τα μέρη εκείνη την εποχή η
γυναίκα δεν είχε δικαίωμα ψήφου.

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

AI

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ρ ΑΤΣΙΣΜΟ Σ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ομάδα ανθρώπων ως
κατώτερη ή ακόμη και άξια περιφρόνησης, λόγω της φυλετικής
ή εθνικής τους καταγωγής.
Αιτία του ρατσισμού είναι συνήθως ένα μίγμα υπεροψίας και
φόβου. Δηλαδή από τη μια πλευρά αισθανόμαστε ότι η δική μας
φυλή είναι ανώτερη, πιο καλλιεργημένη, πιο έξυπνη, πιο πολιτισμένη κ.τ.λ. ενώ από την άλλη αισθανόμαστε ότι η άλλη φυλή
με κάποιο τρόπο μας απειλεί: είτε στρατιωτικά, είτε πολιτιστικά,
είτε ακόμη στο επίπεδο εξεύρεσης εργασίας. Το αποτέλεσμα,
μέσα μας, είναι να βλέπουμε μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων με
προκατάληψη.
Ο ρατσισμός ενέχει πάντα το στοιχείο της διαστρεβλωμένης όρασης. Στους μεν εαυτούς μας βλέπουμε μόνο καλά,
μόνον αρετές, μόνο μεγαλείο. Αν κατά σύμπτωση προσέξουμε
κάποιο ελάττωμα, εύκολα το δικαιολογούμε. Στη δε αντίπαλη
φυλή βλέπουμε μόνο πάθη, μόνο πονηριά, μόνο μικρότητα. Αν
κατά σύμπτωση προσέξουμε κάποια καλοσύνη, εύκολα την ανάγουμε στην υστεροβουλία.
Ο κάθε λαός βρίσκει τα δικά του προσχήματα όταν θέλει
να στραφεί προς το ρατσισμό. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, όταν
έχουμε κρούσματα ρατσισμού, συνήθως αναζητούμε πρόσχημα
στην εθνική μας καταγωγή, στην ελληνικότητά μας και στην ένδοξη ιστορία μας. Είναι βέβαια αλήθεια ότι οι αρχαίοι πρόγονοί
μας συνεισέφεραν πολλά στον πανανθρώπινο πολιτισμό, ίσως
και περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο λαό εκείνης της εποχής. Το έκαναν όμως αυτό καλλιεργώντας τη δημοκρατία και το
σεβασμό προς κάθε άνθρωπο, προς το ανθρώπινο πρόσωπο
αυτό καθ’ εαυτό. Αν τώρα εμείς στο όνομα των αρχαίων περιφρονούμε κάποιους από τους συνανθρώπους μας, τότε απλώς
φανερώνουμε ότι δεν είμαστε γνήσια παιδιά τους.
Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνούμε είναι ότι ο κάθε άνθρωπος,
ανεξάρτητα από την παιδεία που έλαβε και από τον πολιτισμό
στον οποίο ανατράφηκε, έχει μέσα του την φλόγα της ανθρώπινης φύσης που έχουμε κι εμείς: έχει δηλαδή την ικανότητα να
αγαπά, να δημιουργεί, να ζει σε κοινωνία, να σκέπτεται, να χαίρεται, να θαυμάζει. Ίσως σε κάποια εξωτερικά στοιχεία ή σε
κάποιες συνήθειες να διαφέρει από εμάς αλλά αυτό θα έπρεπε
να ξυπνά το ενδιαφέρον μας μάλλον, πώς να γνωριστούμε καλύτερα, παρά το φόβο, την κατάκριση, την περιφρόνηση.
Η καλύτερη στάση όταν είμαστε αντιμέτωποι με ανθρώπους
από άλλες φυλές είναι να διατηρούμε μια υγιή στάση φιλοξενίας, όπου αποδεχόμαστε τον άλλο γι’ αυτό που είναι και γι’ αυτό
που έχει. Αν προσέξουμε στον άλλο άνθρωπο, στην άλλη φυλή,
κάποια ελαττώματα, ας θυμηθούμε ότι έχουμε και εμείς αν όχι
τα ίδια, τουλάχιστον άλλα εξίσου σοβαρά ελαττώματα. Αν αντιληφθούμε κάποια προτερήματα, ας μην αφήσουμε την εαυτό
μας να τα διαστρεβλώσει με σκέψεις του τύπου «Μπορεί αυτοί να είναι ευγενικοί αλλά είναι κατά βάθος ψυχροί, ενώ εμείς,
που όλη μέρα βριζόμαστε, κατά βάθος έχουμε καλή καρδιά».
Δηλαδή, αν προσπαθούσαμε λίγο περισσότερο, αν είχαμε την
διάθεση να μάθουμε, δε θα μπορούσαμε εμείς να γίνουμε και
ευγενικοί και να έχουμε καλή καρδιά; Ο πραγματικά μεγάλος άνθρωπος, ο πραγματικά μεγάλος λαός, είναι αυτός που ξέρει να
μαθαίνει από τα προτερήματα των άλλων ενώ ταυτόχρονα διατηρεί αλώβητη τη δική του ταυτότητα.
ΠΑΣΑΛΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α3
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Ελάτε να
γνωριστούμε
Η Μολδαβία είναι μια χώρα
σχεδόν άγνωστη για σας.
Ανήκε στην Ρουμανία και με
τις εδαφικές ανακατατάξεις
πέρασε στη Ρωσία.
Σε σας λοιπόν μπορεί να
είναι άγνωστη. Για μένα όμως είναι η πατρίδα μου, η ζωή
μου, η ύπαρξή μου, το χτες μου, το σπίτι μου.
Ελάτε λοιπόν να σας ανοίγω την πόρτα του για να το
δείτε, να το ζήσετε, να το θαυμάσετε.
Το κλειδί είναι πάντοτε στην πόρτα, για όλους τους
λαούς, Ουκρανούς, Βούλγαρους, Ρώσους, τσιγγάνους,
γιατί για μας δεν υπάρχουν ξένοι, υπάρχουν φίλοι που
έρχονται να τους φιλοξενήσουμε. Να φάνε, να πιούνε, να
χαρούν τα ήθη και τα έθιμά μας, τα οποία διατηρούνται
απ’ όλους αναλλοίωτα στο πέρασμα των χρόνων.
Τι θα φάνε; Μα τι άλλο. Τα απίθανα τοπικά εδέσματα...
Τι θα πιούνε; Τα κρασιά μας που είναι απ’ τα ωραιότερα κρασιά του κόσμου, μια και οι απέραντες εύφορες
πεδιάδες με τους φιλόπονους αμπελουργούς μας δίνουν
κρασί διαμάντι που ευφραίνει νουν και καρδίαν.
Και στην υγεία μας! Στην υγεία όλου του κόσμου. Μακάρι όλα τα τραπέζια της γης από τον βορρά ως τον νότο
να χόρταιναν με τόσο γευστικούς και πικάντικους μεζέδες, να χαίρονταν με τέτοιο κρασί και να είχαν τις ζεστές
καρδιές των Μολδαβών.
Εβίβα λοιπόν στην υγειά όλου του κόσμου. Σ’ αυτό το
μεγάλο σπίτι που λέγεται Μολδοβλαχία, φροντίζουμε τα
παιδιά μας να έχουν θρησκευτική πολιτιστική μόρφωση.
Γι’ αυτό η χώρα μας είναι γεμάτη μοναστήρια και σχολεία. Εκεί σφυρηλατούνται οι παιδικές καρδιές με αγνά
ιδεώδη. Πατρίδα, θρησκεία, γράμματα. Το τρίπτυχο που
θα βγάλει υγιείς πολίτες.
Αν μ’ αφήσετε, μπορώ να σας πω πάρα πολλά για την
πατρίδα μου. Νομίζω πως είναι η ωραιότερη γειτονιά της
γης. Ίσως είναι η υπερβολική αγάπη που νιώθω γι’ αυτήν.
Θέλω να ελπίζω πως όσο περνά ο καιρός, η πατρίδα μου
θα γίνεται ακόμα πιο αξιόλογη με σταθερά θεμέλια στο
οικοδόμημα της Ευρώπης.
Αλλά το όνειρό μου είναι να
διατηρήσει το ανθρώπινο πρόσωπό της. Όχι μόνο για τους
πολίτες της, αλλά και για τους
πολίτες των άλλων χωρών που
υποδέχεται.
ΡΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΑ Β4

Σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ο
Οριζόντια:

1

1. Εμφανιζόταν συχνά στα κανάλια την περίοδο
των καταλήψεων
2. Άνθρωπος αλλά και πέτρα στα αρχαία - Παρουσιαστής πρωινής εκπομπής.
3. Διπλασιαζόμενο μισητή στρατιωτική οργάνωση – όμοια σύμφωνα- υπουργός εξωτερικών
των ΗΠΑ
4. Επιθυμιτός από όλους (αιτ.)
5. Άφωνη ρήση – Χαρακτηρίζεται έτσι αυτός
που λέει ανοησίες ή κοτσάνες.
6. Ασαφής.
7. Την επιζητούμε όλοι μας.
8. Μουσική νότα – Τσάμικος χωρίς τέλος.
9. Είναι πικάντικο και αρέσει (γενική).
10. Όταν διπλασιαστεί χορεύεται – Εργατικό και
αγροτικό εργαλείο

2

3

4

5

6
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ΤΩΝ

Α ΛΛΩΝ

Το 1984 στο Ανατολικό Βερολίνο,
ο αξιωματικός της Στάζι Γκερντ Βίσλερ διατάσσεται να παρακολουθεί
το διαμέρισμα ενός διάσημου ζευγαριού καλλιτεχνών. Καθώς, όμως,
συνεχίζεται η παρακολούθηση, αρχίζει να επεμβαίνει διακριτικά στη ζωή
τους, γεγονός που έχει επιπτώσεις και
στην δική του.
Το σενάριο της ταινίας είναι
χωρίς λογικές ανακολουθίες, περιλαμβάνει πολλές συγκρούσεις και οδηγεί
σε εκπλήξεις. Η σκηνοθεσία, δοσμένη
εκπληκτικά από τον πρωτοεμφανιζόμενο γερμανό δημιουργό Φλόριαν Χένκελ
φον Ντόνερσμαρκ, κρατά το ενδιαφέρον του θεατή αμείωτο. Με δυναμισμό
αποδίδονται οι συγκρούσεις και οι
εντάσεις, που εξισορροπούνται από
μια τρυφερότητα, η οποία όμως δεν καταντά ποτέ μελοδραματική. Το κλίμα
της δεκαετίας του ’80 είναι εκπληκτικά
δοσμένο και σε κάνει να αισθάνεσαι
ότι παρακολουθείς πραγματικά μια
ταινία της εποχής εκείνης. Εξαιρετικές
ερμηνείες, ειδικά από τον Ούλριχ Μίχε.
Το καθεστώς επιτήρησης στο
οποίο επικεντρώνεται η ταινία, καθώς
και η χρονιά στην οποία υποτίθεται ότι
εκτυλίσσεται η υπόθεση, λειτουργούν
συμβολικά. Αναπόφευκτα φέρνουν
στο νου το κλασσικό βιβλίο του Τζωρτζ Όργουελ 1984. Είναι όμως τελικά
τα πράγματα τόσο απόλυτα όσο τα είχε παρουσιάσει ο Όργουελ; Η ταινία
ευτυχώς απαντά ότι ακόμα και σε χώρες με ανεπτυγμένες τεχνικές ελέγχου
των πολιτών, υπάρχει κάτι που μπορεί πάντα να διαφύγει, ο ανθρώπινος

παράγοντας, η ανθρώπινη συνείδηση
και ζεστασιά. Η ταινία έχει μεγάλη σημασία για τους σύγχρονους θεατές, σε
μια εποχή που τα συστήματα ελέγχου
συνεχώς επεκτείνονται σε όλο τον κόσμο.
Αναμφισβήτητα η καλύτερη ταινία
της χρονιάς, Οι Ζωές των Άλλων είναι εδώ για να μας θυμίσουν ότι αξίζει
ακόμη να πηγαίνουμε σινεμά.
M ATCH P OINT
Ένας πρώην επαγγελματίας παίκτης
του τέννις παντρεύεται την αδερφή
ενός πλούσιου φίλου του, και γρήγορα
ανέρχεται στην κοινωνική και επαγγελματική ιεραρχία. Παράλληλα όμως
εμπλέκεται σε εξωσυζυγική σχέση με
μια όμορφη ηθοποιό. Η σχέση αυτή,
τελικά, οδηγεί σε πλήρες αδιέξοδο.
Πρόκειται για σενάριο κλασσικό και αρκετά συνηθισμένο. Ωστόσο,
ο Γούντι Άλλεν του δίνει ιδιόμορφη
τροπή, καλώντας τον θεατή να αναρωτηθεί πάνω στο απρόβλεπτο της
ανθρώπινης τύχης, εξού και ο τίτλος
της ταινίας που κυριολεκτικά θα μεταφραζόταν στα Ελληνικά Σημείο
Σύμπτωσης. Εξαιρετικό σκηνοθετικό εύρημα αποτελεί ο παραλληλισμός
ανάμεσα στα καπρίτσια του τέννις,
στην απρόσμενη εξέλιξη ενός παιχνιδιού, και στις καμπές της ανθρώπινης
ζωής, όπου κανείς δεν ξέρει τι του
επιφυλάσσεται. Εξαιρετικό επιτελείο
ηθοποιών και ακόμη εκπληκτικότερος
ο Γούντι Άλλεν.
Αναμφίβολα η καλύτερη ταινία του.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ, Β1
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Κάθετα:
1. Καταστροφή – αριθμός των Εστιάδων.
2.Πυκνός-προσωπική αντωνυμία.
3.Προσωπική αντωνυμία – Γυναικείο υποκοριστικό
4.Πολυτραγουδισμένο προάστιο της Κων-πολης
που έσφυζε από Έλληνες.
5.Λάγνος αλλά και ασεβής – το παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι (αρχικά).

6. Επίρρημα – γυναικείο όνομα – πληθυντικός άρθρου (αντιστρ.)
7. Ο ακαλλιέργητος κατά μία έννοια.
8. Σύγχρονη μισητή οργάνωση – μόριο που δηλώνει προτροπή – Αρχή της συμμορίας
9. Άρθρο – Ο αριθμός 6
10. Μυθικό βουνό της Θεσσαλίας- Αρχαίο σουρωτήρι.

Να βρείτε τις 20 διαφορές

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΩΝ
Ο Ι Ζ ΩΕΣ

8

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Εξέταση... άκρως επικίνδυνη...
Στο μάθημα της Χημείας: – Θα μας πεις
παιδί μου τι είναι το θειικό οξύ; – Μα...
μάλιστα κύριε. Χμμμ... το ξέρω... εδώ το
έχω, στην άκρη της γλώσσας μου... – Φτυ...
φτύστο παιδί μου γρήγορα, θα δηλητηριαστείς...!
Η πρωτεύουσα της Ελλάδα
Ο μικρός Νικόλας προσεύχεται. – Θεέ
μου κάνε να γίνει η Θεσσαλονίκη η πρωτεύουσα της Ελλάδας! – «Γιατί χρυσό
μου;», ρωτά η μαμά του. – Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισμα της Γεωγραφίας!...
Η συμπύκνωση...
Ο δάσκαλος στον μαθητή: – Γιατί η έκθεσή σου με θέμα το «γάλα» είναι τόσο
μικρή; Δεν είχες τίποτε άλλο να γράψεις;
– Είχα, αλλά ήθελα να γράψω για το συμπυκνωμένο...!
Ο καθηγητής και η εξήγηση
Μια μαθήτρια ζητά από τον καθηγητή της
να της εξηγήσει τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ χρόνου και αιωνιότητας. Και
ο καθηγητής: – Θα μπορούσα να σου το
εξηγήσω αν είχα χρόνο. Μα και αν ακόμη
είχα χρόνο, εσύ θα χρειαζόσουν μια αιωνιότητα για να το καταλάβεις...
ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ Γ3

Μια εικόνα χίλιες λέξεις

Μια εικόνα χίλιες λέξεις
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Ενδοσχολικά


να μήνα κατάληψη δεν είναι και λίγο .
Από τα πρώτα σχολεία που άρχισαν
τις καταλήψεις και από τα τελευταία που έκλεισαν ήταν το σχολείο μας. Ζήσαμε όλο αυτό τον
καιρό ένα διαφορετικό σχολείο. Συνελεύσεις,
ψηφοφορίες, συζητήσεις, τραγούδι, υπευθυνότητα, περιφρούρηση. Κάποιοι καλοθελητές
ειδοποίησαν την αστυνομία, να επιβλέπει….για
να μην πάθουμε τίποτα…Οι γείτονες μας έφερναν γλυκά, κάποιοι μες έλεγαν δεν ξέρουμε τι
θέλουμε και είμαστε υποκινούμενοι. Εμείς πάντως στον ένα μήνα της κατάληψης κάναμε το
πιο δημιουργικό μάθημα.
ύτη δεν άνοιξε καμιά καταστρο
φή δεν έγινε στην συναυλία που
κάναμε την τελευταία μέρα της κατάληψης σε
πείσμα όσων φοβόταν ότι θα γίνουν μπάχαλα.
Ήταν άραγε ειλικρινείς όταν τα έλεγαν αυτά
α σας γ…κ…..παιδα, ανάρχες, φρι
κιά, μ..κες μ…πανα, ήταν μερικά
από τα σεξιστικά μαργαριτάρια που άκουσαν
τρεις συμμαθητές μας, από τα όργανα της ……
τάξης, καθώς τους έβαζαν βίαια στην κλούβα. Ήταν τέτοια η έκπληξη τους, που η Φ μη
αντέχοντας να βιάζεται κατάφωρα η προσωπικότητα με τα σεξιστικά μαργαριτάρια έβαλε τα
κλάματα. Και ήταν τόσο πηγαία και αυθόρμητα
που αναγκάστηκαν να την αφήσουν. Οι άλλοι
δύο έπρεπε να πάνε στη ΓΑΔΑ . Το έγκλημα
τους; Συμμετείχαν στο συλλαλητήρια των μαθητών και των φοιτητών. Κράτηση τρεις ώρες
στη ΓΑΔΑ, χωρίς να τους επιτραπεί επικοινωνία με τους δικούς τους και τα κλπ. Σιωπηλή
διαμαρτυρία την άλλη μέρα έξω από την αστυνομική Διεύθυνση από τους συμμαθητές μας.
Λάμπρυναν με την απουσία τους η ΟΛΜΕ και
οι καθηγητές μας…
ε το πες-πες κάτι γίνεται. Σε βαρι
ούνται και τελικά αναγκάζονται να
κάνουν τα αυτονόητα . Για τις τουαλέτες ο λόγος. Κούκλες έγιναν, πλακάκια καθρέπτες.. Θα
παραμείνουν όμως κούκλες ή ο καθένας μας θα
βγάζει τα σεξιστικά του απωθημένα σ' αυτές;
ίτσι-πίτσι το ζάλισε το κορίτσι, κι

όλο στα γόνατά του ήθελα να καθίσει. Τέτοια αγάπη …..
άει έσβησε μια μεγάλη αγά
πη….και η Σαντορίνη ας μένει,
…
ας μείνει …στη λησμονιά….Άλλη φωτιά άναψε όμως…πολύ δυνατή ….όποιος μαντέψει…
ποια…θα έχει κέρασμα στο Flokafe.
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Είναι δύο η ώρα τα μεσάνυχτα. Προσπαθώ
να κοιμηθώ, μα ο ύπνος δεν λέει να έρθει. Τα
πόδια μου είναι μουδιασμένα. Οκτώ ώρες ορθοστασία και πήγαινε έλα δεν είναι λίγες και
αυτό επαναλαμβάνεται εδώ και ένα χρόνο περίπου από τότε που δουλεύω ως σερβιτόρος.
Προσπαθώ να σκεφτώ κάτι ευχάριστο για
να με πάρει ο ύπνος, αλλά ξαφνικά έρχεται στη
σκέψη μου το σχολείο. Αύριο θα γράψουμε
διαγώνισμα στα μαθηματικά και δεν έχω διαβάσει σχεδόν τίποτα. Να βάλω το ξυπνητήρι
στις έξι σκέφτομαι και ό,τι προλάβω, πρόλαβα.
Τουλάχιστον να μη φανεί ότι δεν άνοιξα καν το
βιβλίο μου.
Αχ! Ας μπορούσα να πάω κάπου και να
χορτάσω ύπνο. Αυτό το πρωινό ξύπνημα είναι βασανιστικό. Αν καθυστερήσω λίγο κλείνει
η πόρτα του σχολείου και μπαίνει η απουσία
και έχω αρκετές σκέφτομαι. Ποιος όμως μπορεί να με καταλάβει; Να καταλάβει έναν νέο
που εργάζεται 15-16 ώρες το εικοσιτετράωρο γιατί και το σχολείο εργασία είναι αν και
πιο ευχάριστη και ενώ πρέπει να κοιμάται 7-8
ώρες την ημέρα κοιμάται στις 2.30 και σηκώνεται στις 7.00-7.30:
Ας τα αφήσω αυτά τα δυσάρεστα τώρα...
Βυθίζομαι λοιπόν στις αναμνήσεις της πατρίδας και στα όνειρά μου...
Όνειρα πόσο γλυκά και όμορφα είναι;
Βλέπω τον εαυτό μου ηχολήπτη να μπερδεύεται με νότες να κάνει συνδυασμούς ήχων
να ακολουθεί μεγάλες συναυλίες να βρίσκεται σε στούντιο και να ηχογραφεί. Ω! πως
μπορεί το όνειρο αυτό να γίνει πραγματικότητα; Πως θα μπορέσω να μπω σ’ ένα ΤΕΙ για



ένας να το σκεφτεί, ο άλλος κάτι του
συνέβη, ο τρίτος είχε πρόβλημα με
την ημερομηνία, οι άλλοι ήθελαν μονοήμερη . Εκδρομή μετ' εμποδίων που λένε. Μαλλιά έβγαλε
η γλώσσα του Δημήτρη και Ανθία και κάλους τα
πόδια τους. Ψηφοφορία στην ψηφοφορία, όλες
οι δημοκρατικές διαδικασίες ακολουθήθηκαν,
να μην μας πουν ότι καπελώνουμε. Κάναμε και
πρόγραμμα. "Η Σύρος του Βαμβακάρη και των
νεοκλασικών". Είχαμε και πρόταση για να μην
χαθούν ώρες . Που καταλήξαμε; Μονοήμερη
στην Αίγινα. Πάντως περάσαμε πολύ ωραία...
υτυχώς ταξιδέψαμε δέκα μέρες νω
ρίτερα. Για την εκδρομή μας στη
Σαντορίνη λέω. Αλλιώς θα πέφταμε στο "Διαμάντι της Θάλασσας" Τρεις μέρες αξέχαστες.
Μακριά από τις αγωνίες του σχολείου. Μια
ανάσα ξεγνοιασιάς, και αναζωογόνησης. Τώρα
αρχίζουν τα δύσκολα.
ιήμερο εκδηλώσεων προετοιμάζε
ται στο σχολείο μας, με ζωγραφική,
μουσική συζητήσεις, κινηματογράφο, αθλητικές
συναντήσεις. Όμως ένας κούκος δεν φέρνει την
άνοιξη, αλλά ούτε και δύο και τρεις…Η άνοιξη θα έρθει όταν όλοι μαζί καταλάβουμε ότι το
σχολείο δεν είναι ένα συνεχές εξεταστικό κέντρο αλλά μια κυψέλη δημιουργικής έκφρασης.
μφιθέατρο να σου πετύχει. φυλα
κή καλύτερα έπρεπε να το λέμε. Και
δυστυχώς εκεί γίνονται οι συγκεντρώσεις γονέων και οι γιορτές μας. Δεν τα βλέπουν αυτά
οι γονείς μας γιατί δεν αντιδρούν; Και ο σύλλογος τι κάνει;
ώς να σου έρθει έμπνευση να τρα
γουδήσεις και να χορέψεις όταν οι
πρόβες μας γίνονται στη φυλακή που λέγεται
"αμφιθέατρο";
λο το άρθρο 16 κολλήθηκε στον

τοίχο, μαντέψτε σε ποιο τοίχο τίνος τάξης.
άτι συμβαίνει…. Νεκρική σιγή κάθε

Κυριακή απόγευμα , εκεί που πέρυσι
έσφυζε από ζωή, και οι μελωδίες της χορωδίας
μας ακουγόταν μέχρι την πλατεία. …
ινηματογραφική ταινία ακούω και

ταινία δε βλέπω τι γίνεται μας έφυγε
το μεράκι, ή το καλό πράγμα αργεί να έρθει;
ντε ! αρκετά για την ώρα ….Έχω και

φροντιστήριο
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Το ζιζάνιο

να σπουδάσω αυτό που μ’ αρέσει, αυτό που
ονειρεύομαι; Πως μπορεί ένας εργαζόμενος
μαθητής να πιάσει τη βάση του 10 όπως μας
λέει το Υπουργείο; Δύσκολα, πολύ δύσκολα.
Και μόνο που σκέφτομαι τις εξετάσεις τις
Γενικές ο ύπνος δεν λεει να κλείσει τα βλέφαρά μου. Τουλάχιστον το απολυτήριο να πάρω
σκέφτομαι και μετά βλέπουμε.
Βλέπουμε, τρόπος του λέγειν. Γιατί δεν έχω
σκοπό να εγκαταλείψω τα όνειρά μου. Πεισμώνω. Δεν θα με λυγίσουν όλα τα Υπουργεία
του κόσμου. Εγώ ηχολήπτης θα γίνω. Γιατί
σκοπεύω αν δεν περάσω σε κάποιο ΤΕΙ στη
σχολή που θέλω να πάω σε ιδιωτικό ΙΕΚ. Εκεί
βέβαια χρειάζονται χρήματα.
Ο πόνος των ποδιών μου με φέρνει στην
πραγματικότητα.
Σερβιτόρος σε εστιατόριο δεν είναι και εύκολο πράγμα, πόσο μάλιστα για έναν μαθητή.
Δουλεύω οκτάωρο 6.00-2.00 το βράδυ. Οι
υποχρεώσεις μου πολλές τις οποίες πρέπει να
κάνω ανά πάσα στιγμή. Η κυριότερη το σερβίρισμα του φαγητού και ύστερα βέβαια το
μάζεμα. Είναι προφανές ότι πρέπει να κουβαλήσω κάποια πράγματα και αυτά είναι αρκετά
βαριά. Μετά είναι το πήγαινε έλα.
Το μόνο καλό βέβαια της δουλειάς είναι οι
οικονομικές απολαβές που είναι αρκετά ικανοποιητικές.
Οι εμπειρίες βέβαια που αποκομίζω καθημερινά από αυτή τη δουλειά, όπως η
συναναστροφή με πολλούς ανθρώπους, η
υπευθυνότητα, και η συνέπεια είναι χρήσιμες
και πιστεύω πως αργότερα θα με βοηθήσουν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΤΣΗΣ Γ3

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ
ΤOΝ

ΓΙΩΡΓΟ
ΚΙΜΟΥΛΗ
Μετά από τηλεφωνήματα, με τον ίδιο και τη
βοηθό του, έχουμε ραντεβού με τον Γιώργο Κιμούλη στο καμαρίνι του, στο θέατρο Βρετάνια,
τον στήνουμε κατά λάθος για 15´, δεν διαμαρτύρεται. Κάθομαι λοιπόν απέναντί του στον
καναπέ, μου δίνει την πρώτη μου συνέντευξη
και αποκαλύπτει πτυχές της ζωής του!
Ας ξεκινήσουμε, λέγοντάς μου λίγα λόγια
για τα παιδικά σας χρόνια.
Γ.Κ.: Είμαι γιος δικηγόρων, γεννήθηκα το 1956,
μετακομίζαμε συχνά, και κατ’ επέκτασιν άλλαζα συχνά σχολεία. Στο δημοτικό ήμουν μέτριος
μαθητής, στο γυμνάσιο, στη συνέχεια πήγα στη Λεόντειο της Νέας Σμύρνης για δυο χρόνια αλλά δεν
ήμουν πολύ καλός μαθητής και λόγω της υψηλής
βάσης της Λεοντείου, έπρεπε να φύγω. Τελείωσα
το Γυμνάσιο στη Γαλλική Σχολή Πειραιώς. Ήμουν,
δυστυχώς, κακός μαθητής αν εξαιρέσουμε τ’ αρχαία και την αγάπη μου για την μετάφραση, γι’ αυτό
που κρύβεται πίσω από τις φράσεις. Ίσως αυτό με
ώθησε μέσα μου να γίνω ηθοποιός.
Οι γονείς σας δεν ήταν αντίθετοι σε κάτι
τέτοιο, δηλαδή η νομική καριέρα δεν σας
προτάθηκε;
Γ.Κ.: Ούτε συζήτηση! Στην αρχή βεβαίως είναι φυσικό να υπάρχει αντίδραση από την μεριά
των γονιών, που γρήγορα όμως δημιουργήθηκε
κάμψη σ’ αυτήν την αντίρρηση και πιστεύω πως
χαιρόντουσαν που έβλεπαν το γιο τους πάνω στη
σκηνή.
Σήμερα πιστεύετε ότι η επιλογή σας ήταν
ορθή;
Γ.Κ.: Σήμερα που μιλάμε, έχω καττταλάβει ότι, ευτυχώς για μένα, ό,τι ήθελα να κάνω, το έκανα. Δεν
έχω μετανιώσει για κάτι. Μπορεί να ’χω κάνει λάθη, αλλά τη στιγμή εκείνη που έκανα τις πράξεις
αυτές, τις ήθελα.
Τα πρώτα χρόνια στο θέατρο; Εύκολα, δύσκολα, πώς ήταν για έναν νέο στο χώρο
αυτό;
Γ.Κ.: Ξέρετε στην δουλειά μας υπάρχει ένα τρίπτυχο για να μπορεί να υπάρξει κάποιος στο χώρο
του θεάτρου. Τρία ισοζυγή στοιχεία, το ένα είναι
το ταλέντο, με την σωστή έννοια, τάλαντο, αυτό
που πληρώνεις γιατί έχεις την έπαρση να καταθέσεις στην αγορά την ψυχή σου, το δεύτερο είναι η
τύχη και το τρίτο είναι η αντοχή στην χυδαιότητα
των άλλων. Πιστεύω το είχα. Τώρα, οι πρώτες μου
συνεργασίες ήταν το Ελεύθερο Θέατρο και μετά
η συνάντησή μου με τον Δημήτρη Χορν, που ουσιαστικά με έβαλε στο θέατρο.

λά ίσως όχι τόσο έτοιμους να ζήσουν τη ζωή τους.
Μπορεί να βγάζουν χρήματα αλλά τη ζωή τους
δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορούν να τη ζήσουν.
Το άλλο θέμα κινείται γύρω από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Το πώς ο σύγχρονος άνθρωπος όταν
βρίσκεται σε ένα δωμάτιο με έναν μόνο άνθρωπο βυθίζεται στην αμηχανία και στην απορία ενώ
μπορεί να νιώθει ότι έχει μεγάλη άνεση στο να
κινείται και να συνυπάρχει μέσα στον κοινωνικό
χώρο. Αυταπάτη!
Ποια η γνώμη σας για το αν σήμερα, στους
νέους, υπάρχουν υγιείς διαπροσωπικές
σχέσεις;
Γ.Κ.: Έχω την εντύπωση ότι οι νέοι σήμερα φοβούνται. Πιστεύω ότι δυο είναι τα συναισθήματα
που έχουν διαποτίσει τον νέο, εξαιρέσεις υπάρχουν απλά για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα, ο
φόβος κι ο κυνισμός. Επειδή φοβάται κάποιος, γίνεται κυνικός.
Όπως είπατε, στον επαγγελματικό τομέα
τολμήσατε· στην προσωπική σας ζωή;
Γ.Κ.: Ναι... αλλά τότε ήταν αλλιώς. Τώρα πια ο περιβάλλων χώρος δεν επιτρέπει να μη φοβάστε. Δεν
μιλώ μόνο για το πόσο έχει επηρεάσει ο μεγάλος
φόβος και τρόμος της σεξουαλικής πράξης που
πίσω απ’ αυτόν βρίσκεται το aids, για το πώς έχει
επηρεάσει τους νέους στο πώς είναι ερωτευμένοι,
αλλά μιλώ για μια κοινωνικοπολιτική τρομοκρατία
σε όλα τα επίπεδα.
Όσο αφορά την καριέρα σας ως ηθοποιός,
αγαπάτε περισσότερο το θέατρο, τον κινηματογράφο ή την τηλεόραση;
Γ.Κ.: Αγαπάω αυτό που ίσως να κάνω καλύτερα,
κι αυτό είναι το θέατρο. Παρ’ όλα αυτά, κάνω και
κάποιο κινηματογράφο, κάνω και κάποια τηλεόραση αλλά με φειδώ, με σεβασμό ότι κάνω κάτι που
δεν ξέρω.
Έχετε αναγκαστεί να κάνετε πράγματα
στον επαγγελματικό τομέα που δεν επιθυμούσατε;
Γ.Κ.: Όχι. Λάθη πολλά, επιλογές κακές πολλές αλλά
ν’ αναγκαστώ, όχι.

Σήμερα θα προτείνατε σε έναν νέο, που
αγαπά το θέατρο, ν’ ασχοληθεί μ’ αυτό αν
δεν έχει τις ψυχικές αντοχές;

Προτείνετε σε νέους οι οποίοι θέλουν ν’
ασχοληθούν με το χώρο αυτό, «να υποκύψουν» σε καταστάσεις που θα τους
βοηθήσουν;

Γ.Κ.: Αυτό αποδεικνύεται. Δεν πιστεύω ότι στους
νέους θα πρέπει κανείς να προτείνει, οι νέοι δεν
αντιγράφουν και μιμούνται αυτό που τους λες αλλά αυτό που τους κρύβεις. Θα συμβούλευα λοιπόν
έναν νέο να ’ναι καλλιτέχνης. Κι όταν λέω καλλιτέχνης, εννοώ να βλέπει τη ζωή σαν έργο τέχνης.
Ποίηση και ζωή είναι ένα.

Γ.Κ.: Δεν προτείνω ποτέ αλλά παρ’ όλα αυτά μπορώ να πω σε έναν νέο άνθρωπο να μην φοβηθεί να
δοκιμάσει πράγματα, έστω κι αν κάποιο τους φανεί ότι κινείται στο πλαίσιο του «υποκύπτω σε κάτι
που δε θέλω». Άλλωστε ο καθένας μας, έχει μια
προσωπική νομοθεσία μέσα του, η οποία φαίνεται
και καθορίζει τον προσωπικό πολιτισμό του.

Μέσα από τους ρόλους που ερμηνεύετε,
θέλετε να εκφράσετε τις απόψεις σας;
Γ.Κ.: Μόνο!... Τα θεατρικά έργα δεν έχουν ανάγκη να τα παρουσιάσεις χωρίς να τα ερμηνεύεις.
Τα ερωτήματα που είχα για το «Εκπαιδεύοντας
τη Ρίτα» ήταν αρχικά το τι ακριβώς συμβαίνει στο
χώρο της παιδείας, δηλαδή πως όλο το σύστημα
δημιουργεί μελλοντικούς εξειδικευμένους εργάτες,
τέλειους ίσως στο να παράγουν σε μια αγορά, αλ-

Πιστεύετε πως είστε επιτυχημένος;
Γ.Κ.: Δεν το πιστεύω αυτό. Μόνη της αυτή η λέξη
δεν υπάρχει σαν έννοια. Υπάρχουν επιτυχίες και
αποτυχίες. Αυτή είναι η ζωή. Η ζωή δεν είναι μόνο χαρά είναι και πόνος και λύπη. Βγαίνοντας έξω
από τον εγωιστικό μας φόκο, βλέπουμε ότι όλα
στη ζωή λειτουργούν κυκλικά. Το σύμπαν μέσα σε
έναν κύκλο ζει κι εμείς ένας κόκκος άμμου μέσα
σε ένα σύμπαν.
ΟΡΈΣΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΠΗΣ
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με grafﬁti, μουσική, προβολή ταινιών,
έκθεση ζωγραφικής, έκθεση βιβλίου, λαχειοφόρο αγορά

