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ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ... ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Το νέο Λύκειο Γαζίου 
Συνέντευξη από τον κο Κουτσογιάννη (Αντιδήμαρχο Μαλεβιζίου)  

1η Ερώτηση:  Πότε θα μετακομίσει και θα εγκαινιαστεί το νέο Λύκειο; 

Το υπερσύγχρονο νέο Λύκειο Γαζίου είχε χρονοδιάγραμμα παράδοσης τον Ιανουάριο του 

2014 (πριν από ένα μήνα), επειδή όμως βρέθηκαν αρχαία στην αυλή του δημιουργήθηκε 

μια καθυστέρηση λίγων μηνών. Το πρόβλημα όμως ξεπεράστηκε και κατά 99,9% θα είναι 

έτοιμο να υποδεχτεί τους μαθητές τη νέα σχολική χρονιά. 

2η Ερώτηση: Tι υποδομές θα έχει το νέο Λύκειο, τι θα παρέχει στους μαθητές και στους 

καθηγητές; 

Το νέο Λύκειο από άποψη κτιριακής υποδομής θα είναι το καλύτερο λύκειο στην Κρήτη 

και ίσως σε όλη την Ελλάδα. Έχει κτιστεί σε ένα οικόπεδο 4,5 στρεμμάτων, έχει 3 ορόφους και υπόγειο, θα 

διαθέτει σύγχρονες μεγάλες άνετες αίθουσες διδασκαλίας με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, για την εποχή του 

τον καλύτερο, μεγάλο κλειστό γυμναστήριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων – πολιτιστικών εκδηλώσεων, σύγχρονες 

τουαλέτες και αποδυτήρια. Είναι βιοκλιματικό, ενεργειακά αυτόνομο, διαθέτει αύλειο χώρο τριών στρεμμάτων 

(περίπου), αυτόνομο πάρκινγκ για καθηγητές και θα μπορεί να υποδεχτεί από 360-420 μαθητές. 

3η Ερώτηση:  Ακούγεται ότι η πτέρυγα του τωρινού Λυκείου θα γίνει ΕΠΑΛ, είναι αλήθεια; 

Όχι, είναι ψέματα. Στόχος του Δήμου είναι μετά τη μετακόμιση του Λυκείου ο χώρος που θα μείνει να αξιοποιηθεί 

κατάλληλα από το Γυμνάσιο, να αναβαθμιστεί το κτίριο και το Γυμνάσιο να γίνει ένα από τα πιο καλά στην Κρήτη. 

4η Ερώτηση:  Όντως το σχολείο της Τυλίσσου θα κλείσει και θα συγχωνευτεί με το Γάζι; 

Όχι, δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. 

5η Ερώτηση: Πώς θα αξιοποιηθούν οι αίθουσες που θα μείνουν στο σχολείο; 

Όταν θα φύγει το Λύκειο, θα έρθουμε σε συνεννόηση με το σύλλογο των καθηγητών και από κοινού θα 

συναποφασίσουμε για τις ανάγκες που έχει ο Δήμος και το Γυμνάσιο. 

6η Ερώτηση: Θα δημιουργηθεί 2ο Γυμνάσιο Γαζίου; 

Όχι, πρώτη φορά το ακούω αυτό.                        Στέλλα Κουτσογιάννη Α5 

Συντακτική ομάδα 

Καλοκύρη Ανθή Γ1 

Βάμβουκα Γεωργία Γ1 

Κλάδου Δανάη Γ1 

Καλοκύρη Δέσποινα Β2 

 

Γάζι, 20 Απριλίου 2014 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 

   Πλήθος και εφέτος οι εκπαιδευτικές δράσεις – προγράμματα που εκπονούνται από μαθητές και 

εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου μας. Τα Prοject μας ποικίλα και αξιόλογα, όπως κάθε χρονιά, καλύπτουν 

όλο το φάσμα των καινοτόμων σχολικών δράσεων και αποδεικνύουν ότι στο Γυμνάσιό μας έχει γίνει 

κοινή συνείδηση ότι η εκπαίδευση των μαθητών δεν πρέπει και δεν μπορεί περιορίζεται στα πλαίσια του 

κλασικού μαθήματος (παράδοση – εξέταση των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος) αλλά, 

αντίθετα, επιβάλλεται να προχωράει και πιο πέρα δίνοντάς τους το κίνητρο να ασχοληθούν ερευνητικά 

και βιωματικά με ποικίλα ζητήματα, διατροφικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά, που και 

τους πνευματικούς ορίζοντές τους διευρύνουν και στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους συμβάλλουν. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα – δράσεις που διεξάγονται κατά το τρέχον σχολικό έτος 

 στο Γυμνάσιό μας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

Α. Περιβαλλοντικής αγωγής   Β. Αγωγής Υγείας και   Γ. Πολιτιστικού περιεχομένου 
  

Α. Προγράμματα Περιβαλλοντικής αγωγής: 
 «Περπατώντας στο Μαλεβίζι».  Πεζοπορίες στο ορεινό και ημιορεινό Μαλεβίζι, διότι το Μαλεβίζι 

δεν είναι μόνο Γάζι, Αμμουδάρα, Αγία Πελαγία, ξενοδοχεία και τουρισμός, αλλά και μία πτυχή της 

κρητικής γης, προικισμένη με εξαιρετικού κάλλους φυσικά τοπία και ένα μοναδικής ποικιλίας και αξίας 

οικοσύστημα.  

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την πεζοπορική ομάδα των μαθητών του Γυμνασίου Γαζίου υπό 

την καθοδήγηση – επίβλεψη των ακόλουθων εκπαιδευτικών: Γρηγορίου Μαρία, καθηγήτρια Φυσικής 

Αγωγής (υπεύθυνη του προγράμματος), Γκινούδη Αθηνά, Διευθύντρια του Γυμνασίου, Φυσικός, και 

Παπαδόπουλος Πέτρος, καθηγητής Φυσικής Αγωγής. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι μαθητές από 

τα τμήματα Α5 και Α6. 

 «Ας κάνουμε το σχολείο μας καλύτερο».  Υπάρχουν έξυπνες, απλές και οικονομικές λύσεις για να 

κάνουμε το σχολικό περιβάλλον μας πιο όμορφο και λειτουργικό και για να αποκαταστήσουμε τυχόν 

φθορές στο σχολικό εξοπλισμό.  

Το πρόγραμμα εκπονείται από τον εκπαιδευτικό Παπαδόπουλο Πέτρο (υπεύθυνος του 

προγράμματος), καθηγητή Φυσικής Αγωγής και συμμετέχουν μαθητές από τα τμήματα Β3 και Β6. 
 

Β. Προγράμματα αγωγής Υγείας: 
 «Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα και υγιεινή διατροφή».    Μεσογειακή διατροφή για μια ζωή 

χωρίς εγκεφαλικές και καρδιακές ... ανησυχίες και απρόοπτες ... συγκινήσεις.  

Το πρόγραμμα διεξάγεται υπό την εποπτεία των ακόλουθων εκπαιδευτικών: Μακρογιαννάκης 

Εμμανουήλ (υπεύθυνος του προγράμματος), Θεολόγος, Κοντάκη Αφροδίτη, Φυσικός, Μηλιαρά 

Άννα, Φιλόλογος, και Πηγιάκη Αριστέα, καθηγήτρια Αγγλικών. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι 

μαθητές του Γ3 τμήματος. 

 «Η αξία της Κρητικής διατροφής».    Κρητική διατροφή = ελιξίριο μακροζωίας και ευεξίας.  

Το πρόγραμμα συντονίζουν οι καθηγήτριες  Βασιλάκη Ειρήνη (υπεύθυνη του προγράμματος), 

καθηγήτρια Γαλλικών, Γκινούδη Αθηνά, Φυσικός, Καραλή Δέσποινα, Φιλόλογος, και 

Μακρυγιαννάκη Στέλλα, Φιλόλογος. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές των τμημάτων Γ3 και Γ5. 

 «Εθελοντισμός στα χρόνια της κρίσης».   Για την κρίση μπορεί να μην ευθυνόμαστε εμείς, αλλά για 

την ανακούφιση των θυμάτων της όλοι πρέπει να δώσουμε το παρόν, αν πράγματι μας διακρίνει η 

ανθρωπιά και η κοινωνική ευαισθησία.   

Αυτός είναι ο τίτλος του εκπαιδευτικού προγράμματος που ανέλαβε η καθηγήτρια κ.Ψαράκη 

Κατερίνα, καθηγήτρια Γερμανικών. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και οι καθηγήτριες Διαμαντή 

Σούλα, Φιλόλογος, και Γρηγορίου Μαρία, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, όπως επίσης και περίπου 

πενήντα μαθητές από τα τμήματα Γ1, Γ2 και Γ4. 

        Το πρόγραμμα αποβλέπει στην υλοποίηση των ακόλουθων στόχων: 

 Να γίνει κατανοητή η έννοια του εθελοντισμού και η σημασία του 

 Να απαντηθεί το ερώτημα «γιατί να προσφέρει κανείς εθελοντική εργασία» 

 Να γίνουν γνωστές κάποιες εθελοντικές οργανώσεις και το αντικείμενό τους 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τις βασικές πρώτες βοήθειες 



 Να μάθουν για τη λειτουργία της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

 Να εργαστούν στα πλαίσια ομάδων 

 Να μάθουν να αντιμετωπίζουν με σεβασμό τους άλλους και τις απόψεις τους 

 Να αισθανθούν την ευθύνη για τον άλλον και την αξία τη κοινωνικής ευθύνης 

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει πέντε μήνες, κατά τους οποίους θα γίνει η διερεύνηση του θέματος, η 

επεξεργασία του, η υλοποίηση δράσεων και επισκέψεων και η παρουσίαση των πεπραγμένων. Στα 

πλαίσια του προγράμματος προσεκλήθη ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος για μια ομιλία 

σχετικά με τον εθελοντισμό στους κόλπους της Εκκλησίας. Ακόμα προγραμματίστηκε εκδρομή στην 

Αθήνα για επίσκεψη στη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και στους εθελοντές του δήμου 

Πεντέλης. 

 «Αντιμετωπίζοντας το σχολικό εκφοβισμό και καλλιεργώντας τη μαθητική διαμεσολάβηση».  Η 

καταπίεση του ισχυρού πάνω στον αδύναμο και τα φαινόμενα βίας περιορίζονται και εξαλείφονται, 

όταν η κοινωνία δε σιωπά και δεν αδιαφορεί.   

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την εκπαιδευτικό Κοσμαδάκη Ελένη (υπεύθυνη του προγράμματος), 

καθηγήτρια Γαλλικών, και τους μαθητές του Β3 τμήματος. 

 «Σχολική άθληση και επαγγελματικός αθλητισμός».   Ποιοι είναι οι στόχοι, ποια τα οφέλη και ποια 

τα όρια της σχολικής άθλησης; Ήθος υγιές εν σώματι υγιεί; ... Ο αθλητισμός ωφελεί τον αθλούμενο, 

όταν λαμβάνει τη μορφή του επαγγελματικού πρωταθλητισμού; 

Υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του προγράμματος οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί: Μικρογιαννάκης 

Γεώργιος (υπεύθυνος του προγράμματος), καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Γρηγορίου Μαρία, 

καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, και Γιασσάκη Σοφία, καθηγήτρια Γερμανικών. Στο πρόγραμμα 

συμμετέχουν μαθητές του Β4 τμήματος. 
   

Γ. Προγράμματα Πολιτιστικού περιεχομένου: 
 «Η τάξη πετάει τραγουδώντας».   Οι μαθητές παίρνουν μαθήματα ζωής και οραματίζονται έναν 

καλύτερο και πιο ανθρώπινο κόσμο, απαλλαγμένο από τη νοσηρή πραγματικότητα της εποχής της 

οικονομικο-ηθικής κρίσης, με οδηγό την ποίηση του Κ. Π. Καβάφη και με εμψυχωτή το τραγούδι.   

Το πρόγραμμα συντονίζουν οι εκπαιδευτικοί Τσακίρη Σοφία (υπεύθυνη του προγράμματος), 

Υποδιευθύντρια του Γυμνασίου και καθηγήτρια Αγγλικών, και η Ασσαργιωτάκη Ειρήνη, καθηγήτρια 

Τεχνολογίας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές της Α’ τάξης. 

 «Αρχαιοπατώντας και Αρχαιολογώντας».   Όταν οι μαθητές μαθαίνουν την ιστορία του τόπου τους, 

του Μαλεβιζίου, με τρόπο ερευνητικό και βιωματικό, βαδίζοντας πάνω στα ίχνη και τα απομεινάρια του 

απώτερου παρελθόντος του (επισκέψεις σε αρχαιότητες και μουσεία).   

Το πρόγραμμα επιμελείται και συντονίζει η εκπαιδευτικός Σφακιανάκη Ειρήνη, Φιλόλογος. Σε αυτό  

συμμετέχουν μαθητές από τα τμήματα Β4, Β5 και Β7. 

 «Περιδιαβαίνοντας το Λονδίνο».    Η τάξη ... ταξιδεύει. Προορισμός το Λονδίνο, η κοσμοπολίτικη 

πρωτεύουσα της Γηραιάς Αλβιόνας, της πάλαι ποτέ κοσμοκράτειρας Μ. Βρετανίας, της νυν μητρόπολης 

της διεθνούς εφοπλιστικής δραστηριότητας. Αυτοί φυσικά δεν πάνε εκεί για «μπίζνες», αλλά για να 

γνωρίσουν τα αξιοθέατα της πόλης. Τη γέφυρα του Τάμεση, το παλάτι του Μπάκιγχαμ, το ρολόι του 

Μπιγκ Μπέν ... Τα υπόλοιπα θα σας τα πουν οι μικροί ερευνητές – περιηγητές.      

Το πρόγραμμα συντονίζει η εκπαιδευτικός Αριστέα Πηγιάκη, καθηγήτρια Αγγλικών. Σε αυτό 

συμμετέχουν μαθητές από τα τμήματα Γ1, Γ3 και Γ4. 

 «Γαζόμματα – Με τα μάτια των μαθητών του Γυμνασίου Γαζίου» (μια ψηφιακή εφημερίδα).    
Για τρίτο συνεχή χρόνο οι μαθητές του Γυμνασίου μας δημοσιογραφούν ηλεκτρονικά και παρουσιάζουν 

κείμενά τους σχετικά με το σήμερα και το χθες, το σχολείο τους, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την 

επιστήμη και το περιβάλλον, την τεχνολογία και την υγεία, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την 

τέχνη, τα κοινωνικά προβλήματα και τις ανησυχίες των εφήβων, τον αθλητισμό και τη διατροφή... Τα 

θέματά τους ποικίλα και πολύ ενδιαφέροντα, ο προβληματισμός τους αξιόλογος, η προσπάθειά τους 

συγκινητική και ο όγκος της προς δημοσίευση ύλης εξαιρετικά εκτενής. Τους αξίζουν συγχαρητήρια.  

Το πρόγραμμα επιμελούνται και συντονίζουν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:  Χριστοδουλάκης 

Χρήστος, (υπεύθυνος του προγράμματος), Φιλόλογος,  Μποσταντζόγλου Χριστίνα, Φιλόλογος,  

Φραϊδάκη Αγγελική, Φιλόλογος, και  Γιασσάκη Σοφία, καθηγήτρια Γερμανικών. Στο πρόγραμμα 

συμμετέχουν μαθητές από όλες σχεδόν τις τάξεις του Γυμνασίου. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη της 



εφημερίδας (αρχισυντάκτες) είναι οι ακόλουθοι μαθητές: Καλοκύρη Ανθή Γ1, Βάμβουκα Γεωργία 

Γ1, Κλάδου Δανάη Γ1 και Καλοκύρη Δέσποινα Β2.  
 

 

ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ... 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
        Οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου επισκέφτηκαν το Εθνικό μας Κοινοβούλιο 

(18 Ιανουαρίου 2014), στα πλαίσια του 

ανεξάρτητου εκπαιδευτικού προγράμ-

ματος επισκέψεων σχολείων στη Βουλή των 

Ελλήνων. Παράλληλα, τους δόθηκε η 

ευκαιρία να επισκεφτούν χώρους 

αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέ-

ροντος (αρχαιότητες, ιστορικά κτίρια – 

πόλεις, μουσεία...) καθώς και πολιτιστικά 

ιδρύματα (πλανητάριο, θέατρο) στην Αθήνα 

και στην Αργολίδα (Επίδαυρος, Μυκήνες 

και Ναύπλιο). Η εκδρομή αυτή ήταν μία 

ταχύρρυθμη και βιωματική εκπαιδευτική 

περιήγηση στα μονοπάτια της ιστορικής 

μνήμης και της σύγχρονης πολιτιστικής 

ζωής της χώρας μας. 

      Την ευθύνη της υλοποίησης του 

προγράμματος είχαν οι ακόλουθοι   καθηγητές: Χριστοδουλάκης Χρήστος 

(υπεύθυνος του προγράμματος), Φιλόλογος, Μακρογιαννάκης Εμμανουήλ, 

Θεολόγος, Παπαδόπουλος Πέτρος, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, 

Μικρογιαννάκης Γεώργιος, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Γρηγορίου Μαρία, καθηγήτρια Φυσικής 

Αγωγής, Μακρυγιανάκη Στέλλα, Φιλόλογος, και Μποσταντζόγλου Χριστίνα, Φιλόλογος.                                  

Καλοκύρη Δέσποινα  Β2 
 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
   Ένα καινούργιο μάθημα διδάσκονται για πρώτη φορά φέτος οι μαθητές της A’ Γυμνασίου στην 

Ελλάδα. Πρόκειται για τις Βιωματικές δράσεις.  

    Η καινοτομία του μαθήματος είναι ότι προωθεί:  

α) τη βιωματική μάθηση, καθώς οι διδασκαλίες ξεκινούν από βιώματα των μαθητών, δηλαδή από 

ζητήματα που απασχολούν το μαθητή και συνδέονται με τη ζωή του, επομένως τον αφορούν και τον 

ενδιαφέρουν άμεσα∙ 

β) τη συνεργατική μάθηση, γιατί οι μαθητές πρέπει να μάθουν να  δουλεύουν σε μικρές ομάδες των 4-5 

ατόμων αλλά και οι ομάδες μεταξύ τους να συνεργάζονται∙  

γ) τη διερευνητική μάθηση, μιας και οι μαθητές γίνονται μικροί ερευνητές, προκειμένου να δώσουν 

απάντηση σε ερωτήματα που αφορούν το θέμα τους. 

   Οι τέσσερις καθηγήτριες που διδάσκουν το μάθημα κατέθεσαν προτάσεις θεμάτων για τις Βιωματικές 

δράσεις και οι μαθητές δήλωσαν το θέμα της προτίμησής τους. Έτσι  φέτος, από τις αρχές του Δεκέμβρη 

που ξεκίνησε το Πρόγραμμα, διδάσκονται στο σχολείο μας τα εξής θέματα: 

1. «Κάνω την επικοινωνία πηγή χαράς», υπεύθυνη για το πρόγραμμα: Θεοδώρου Ευαγγελία, καθηγήτρια 
Αγγλικών. 

2. «Ψηφιακοί νεοσσοί σε δράση», υπεύθυνη για το πρόγραμμα: Πηγιάκη Αριστέα, καθηγήτρια Αγγλικών. 
3. «Προσέχω για να έχω», υπεύθυνη για το πρόγραμμα: Ψαράκη Κατερίνα, καθηγήτρια Γερμανικών. 
4. «Η τρομοκρατία στα χρόνια της αθωότητας», υπεύθυνη για το πρόγραμμα: Κοσμαδάκη Ελένη, 

καθηγήτρια Γαλλικών.   
   Επιπρόσθετα, στο τρίτο τρίμηνο οι μαθητές θα ευαισθητοποιηθούν σε θέματα πρόληψης και τρόπους 

αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας. 



   Το πρόγραμμα γίνεται σε δύο ζώνες. Σε κάθε ζώνη οι μαθητές τριών τμημάτων αναμειγνύονται και 

χωρίζονται σε τέσσερα νέα τμήματα των δεκαοχτώ περίπου ατόμων, όχι αλφαβητικά, αλλά σύμφωνα με 

το θέμα που επέλεξαν.  

   Οι μαθητές που έχουν επιλέξει το θέμα «Κάνω την επικοινωνία πηγή χαράς» ασχολήθηκαν με τη 

διαπροσωπική επικοινωνία, διερεύνησαν ποια μπορεί να είναι τα εμπόδια στην επικοινωνία και 

προσπάθησαν να βρουν ποιες γέφυρες επικοινωνίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να έρθουν πιο 

κοντά με τους φίλους τους, τους γονείς τους και γενικά τα άτομα του περιβάλλοντός τους. Επίσης,  

γνώρισαν τακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, ώστε να μπορούν να εκφράζουν τα συναισθήματά 

τους χωρίς θυμό, αλλά και χωρίς παθητικότητα, να γίνονται καλοί ακροατές, να στέλνουν θετικά 

μηνύματα αντί για κατηγορίες και να δημιουργούν ένα ζεστό κλίμα στις επαφές τους. Τέλος, γνώρισαν τη 

σπουδαιότητα των μη λεκτικών μηνυμάτων (στάση σώματος, εκφράσεις του προσώπου, τόνος της φωνής 

κλπ.) στην καθημερινή επικοινωνία. Στόχος δεν ήταν μόνο να διευκολυνθεί η δημιουργία ενός καλύτερου 

κλίματος στο περιβάλλον τους αλλά και να βοηθηθούν τα παιδιά να αξιοποιήσουν τις νέες στάσεις, 

γνώσεις, ικανότητες, για να παρέμβουν με θετικό τρόπο τόσο στο προσωπικό τους πεδίο (αυτογνωσία, 

αυτοεκτίμηση κλπ.), όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό. 

Θεοδώρου Ευαγγελία, καθηγήτρια Αγγλικών 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ (6 ΜΑΡΤΙΟΥ) 
     

    Τα αποτελέσματα της έρευνας του 

Παρατηρη-τηρίου για το σχολικό 

εκφοβισμό στα Ελληνικά σχολεία δεν 

μπορεί να αφήσει κανέναν αδιάφορο. 

Από τους 61.000 μαθητές, που 

ερωτήθηκαν αν έχουν ασκήσει βία, το 

34,01% απάντησε θετικά. Τα μισά από 

τα περιστατικά αυτά έγιναν στο 

προαύλιο του σχολείου. 

    Έχοντας ως στόχο να συμβάλλουμε, 

με όποιο τρόπο μπορούμε, στην 

ευαισθητοποίηση, την αφύπνιση και 

τον προβληματισμό των μαθητών του σχολείου μας στο σοβαρότατο αυτό θέμα, οργανώσαμε 

δράσεις-συζητήσεις και εκδηλώσεις κατά της σχολικής βίας. Η ενημέρωση είχε ξεκινήσει από 

τον προηγούμενο μήνα με προβολή μικρών βίντεο που είχαν ως θέμα τους διάφορες μορφές 

εκφοβισμού και με πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τους μαθητές. Στις 6 του Μάρτη,  ημέρα 

που έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα ως ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού, επισκέφτηκαν το 

σχολείο μας μετά από πρόσκλησή μας ειδικοί ψυχολόγοι, από το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων 

και από το Χαμόγελο του Παιδιού, και με τη βοήθειά τους ένας μεγάλος αριθμός μαθητών 

συμμετείχε σε βιωματική δράση και συζήτηση πάνω στο θέμα. Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν 

για το πώς να αναγνωρίζουν το πρόβλημα και για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει όχι μόνο η 

στάση του παιδιού που εκφοβίζεται, αλλά και η στάση των παρατηρητών. Σε ειδικό χώρο του 

σχολείου αναρτήθηκαν έργα των μαθητών που εστίαζαν κυρίως στο πώς η αγάπη, η φιλία, ο 

αλληλοσεβασμός και, κυρίως, η ενσυναίσθηση (empathy) μπορούν να λειτουργήσουν ως 

αντίβαρο στο σχολικό εκφοβισμό. Η εβδομάδα 10-14 Μαρτίου θα είναι αφιερωμένη στο λεκτικό 

εκφοβισμό και στα συναισθήματα των παιδιών που έχουν βιώσει τον εκφοβισμό. 

Θεοδώρου Ευαγγελία, καθηγήτρια Αγγλικών 



  

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΕΙΣ 

ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Επίσκεψη στο ανάκτορο της Κνωσού και στη Μινωική έπαυλη του Βαθυπέτρου Αρχανών 
 

     Γάζι, Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013. 

    Ώρα 8.15: Ο ήχος του πρώτου κουδουνιού δε σήμανε σήμερα την έναρξη του 

συνηθισμένου επτάωρου ημερήσιου προγράμματος μαθημάτων 

για την Α΄ τάξη. Οι μαθητές ήρθαν το πρωί στο σχολείο 

προετοιμασμένοι για ένα διαφορετικό μάθημα, για μία εκτός 

αιθούσης και σχολείου διδασκαλία βιωματικού και εμπειρικού 

χαρακτήρα, που υλοποιήθηκε με τη μορφή διδακτικής 

επίσκεψης στο παλάτι της Κνωσού και στη μινωική αγροικία 

του Βαθυπέτρου Αρχανών. Η επίσκεψη αυτή πραγμα-

τοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Αρχαίας Ιστορίας 

Α΄ Γυμνασίου, με αφορμή τη διδαγμένη ενότητα για το 

Μινωικό πολιτισμό.      

    Ώρα 9.00: Τα λεωφορεία φτάνουν, οι μαθητές επιβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση 

και η εκδρομή ξεκινάει. Στο δρόμο προς την Κνωσό οι τρεις ξεναγοί μας, ο κ. Γεώργιος 
Μαυράκης, η κ. Χριστίνα Αυγουστίδου και η κ. Σταυρούλα 
Στρατήγη, που προσφέρθηκαν οικειοθελώς και αφιλοκερδώς 

να μας ξεναγήσουν στους αρχαιολογικούς χώρους, έκαναν μια 

σύντομη και ενδιαφέρουσα εισαγωγή στο θέμα της διδακτικής 

επίσκεψης και έδωσαν πολύ σημαντικές και κατατοπιστικές 

πληροφορίες στους μαθητές σχετικά με τον αρχαιολογικό 

χώρο και την ξενάγηση. Παράλληλα, διανεμήθηκαν στους 

μαθητές φύλλα εργασίας, τα οποία θα έπρεπε να 

συμπληρώσουν μετά την αποχώρησή μας από τον αρχαιολογικό χώρο, προκειμένου να 

έχουν τεταμένη την προσοχή τους κατά την ώρα της ξενάγησης, ώστε να είναι σε θέση 

να διατυπώσουν εύστοχες και ολοκληρωμένες απαντήσεις. 

    Ώρα 9.30:  Αρχίζει η ξενάγησή μας στο χώρο του ανακτόρου της Κνωσού. Οι 

μαθητές (140 στον αριθμό) χωρίζονται σε τρεις ομάδες και ακολουθούν την πορεία 

ξενάγησης με αξιέπαινο φιλομαθή ζήλο. Ακούν με προσοχή και θαυμασμό τη 

λεπτομερέστατη και εξαιρετικής ποιότητας παρουσίαση της ιστορίας του ανακτόρου και 

ταυτόχρονα νιώθουν να τους συνεπαίρνει η γαλήνη, η ομορφιά 

και η αρμονία του τοπίου, ενός τοπίου απόλυτα συμβατού με 

την καλαισθησία και τον ειρηνικό χαρακτήρα της ζωής των 

Μινωιτών. Μπροστά στα έκπληκτα και γεμάτα περιέργεια 

παιδικά μάτια οι άυλες γραμμές του βιβλίου αποκτούν σάρκα 

και οστά, τα αόρατα γίνονται ορατά και τα αφηρημένα και 

θεωρητικά απτά και σαφή. Οι φωτογραφικές μηχανές 

δουλεύουν ασταμάτητα, οι κάμερες απαθανατίζουν αυλές, δωμάτια, κίονες, βωμούς, 



ιερά, θρόνους, κλιμακοστάσια, φωταγωγούς, αποχετευτικούς αγωγούς, πιθάρια, 

αποθήκες και ταύρους… Η εμπειρία είναι μοναδική και ο ενθουσιασμός περισσεύει. Το 

μεγαλείο του παλατιού, τα 1.300 δωμάτιά του, οι χιλιάδες κάτοικοί του, ο σοφός 

βασιλιάς και αρχιδικαστής Μίνωας, τα ιερά και ριψοκίνδυνα ταυροκαθάψια στη μεγάλη 

αυλή, οι επευφημίες του πλήθους που λατρεύει τη θεά Φύση … παρασύρουν τους 

μαθητές σε ένα γοητευτικό νοερό ταξίδι στο παρελθόν. Η ξενάγηση προχωράει: 

βασιλικά δώματα, βόρεια πύλη (τελωνείο), θέατρο και …, αφού προηγηθεί λίγη υλική 

ανατροφοδότηση, επιστροφή στα λεωφορεία και αναχώρηση για το Βαθύπετρο Αρχανών.   

   Ώρα 12.00:  Τα λεωφορεία βάζουν πλώρη για τον τόπο των θερινών ανακτόρων του 

Μίνωα, τις γραφικές Αρχάνες, πάνω από τις οποίες δεσπόζει ο επιβλητικός και 

μεγαλοπρεπής όγκος του Γιούχτα, με τα πανάρχαια ιερά 

(Ιερό κορυφής και Ανεμόσπηλια) και τη μοναδική 

τετραμάρτυρη εκκλησία στον τόπο μας, τον Αφέντη Χριστό.  

Λίγα χιλιόμετρα από την κωμόπολη, σε απόσταση αναπνοής 

από το βουνό του κειτόμενου Δία, διακρίνουμε τη μινωική 

έπαυλη του Βαθυπέτρου, αρχοντικό και διοικητήριο της 

υπαίθρου, εξάρτημα του διοικητικού και οικονομικού 

μηχανισμού του ανακτόρου της Κνωσού και ίσως και 

εκείνου των Αρχανών, η οποία δεσπόζει στο βάθος ενός αγροτικού χώρου με 

απερίγραπτο φυσικό κάλλος και μοναδική θέα προς την ενδοχώρα του βορειοδυτικού και 

κεντρικού δυτικού τομέα του νομού Ηρακλείου.  

   Ώρα 12.20:  Τα παιδιά αποβιβάζονται από τα λεωφορεία και ακολουθώντας το 

λιθόστρωτο δρόμο που οδηγεί στην αγροικία φτάνουν στον αρχαιολογικό χώρο και 

ξεναγούνται στις εγκαταστάσεις του: ελαιοτριβεία, αποθήκες, εργαστήρια κεραμικής, 

πατητήρι… Ο καιρός κλείνει και η ώρα μάς πιέζει… Η ξενάγηση επισπεύδεται και η 

επιστροφή αρχίζει… 

   Ώρα 13.00:  Επιστρέφουμε γεμάτοι ζωηρές αναμνήσεις και πλούσια βιώματα στη 

βάση μας. Λίγη ανατροφοδότηση τώρα που οι μνήμες και οι εμπειρίες είναι ακόμα νωπές.  

Οι καθηγητές από το μικρόφωνο απευθύνουν στους μαθητές τις ερωτήσεις του φύλλου 

εργασίας… Η συμμετοχή είναι καθολική και ενθουσιώδης, οι αποκρίσεις βροχή και το 

περιεχόμενό τους εύστοχο… Τελειώνει το φύλλο εργασίας και ζητείται από τους 

μαθητές να αποτιμήσουν αυτό που έζησαν: «Περάσαμε υπέροχα· είδαμε, ακουμπήσαμε, 

ακούσαμε, νιώσαμε, μάθαμε». Μετά από όλα αυτά θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι 

η εκδρομή μας πέτυχε τους στόχους της; Κάθε άλλο, αφού τα παιδιά εμπέδωσαν όσα 

έμαθαν θεωρητικά και αγάπησαν περισσότερο τη γνώση και το σχολείο. Αίσθημα 

ικανοποίησης και συγκίνησης μάς κατακλύζει. Το πείραμα βιωματική μάθηση απέδωσε 

για άλλη μια φορά τους αναμενόμενους αγλαούς καρπούς. 

   Ώρα  13.45:   Πίσω στο Γυμνάσιο. Είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Ο διδακτικός και 

παιδαγωγικός στόχος επετεύχθη, τα παιδιά έμαθαν ευχάριστα και απόλαυσαν τη 

μάθηση.  

Χριστοδουλάκης Χρήστος, Φιλόλογος 



 

 

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
   

 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τριήμερη 

εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών των τμημάτων Γ1, Γ2 

και Γ4 στην Αθήνα, στο πλαίσιο του προγράμματος 

Αγωγής Υγείας «Ο Εθελοντισμός στα χρόνια της 

Κρίσης». 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου Πεντέλης, καθώς και στη 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπου και 

ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους αρμόδιους για το παραπάνω θέμα. 

Παράλληλα, επισκέφτηκαν το μουσείο και τις αρχαιότητες της Ακρόπολης, το 

Καλλιμάρμαρο, όπου πραγματοποίησαν αγώνα δρόμου, παρακολούθησαν θεατρική 

παράσταση στο θέατρο «Βεάκη» και κινηματογραφική προβολή στο Πλανητάριο. 

Τέλος, είχαν την ευκαιρία επισκεπτόμενοι το «Αττικό Πάρκο» να παρακολου-

θήσουν μια εντυπωσιακή παράσταση με δελφίνια και να δουν από κοντά πλήθος 

ζώων από διάφορες χώρες. 

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, οι οποίοι φέρθηκαν με 

ευγένεια και σεβασμό σε όποιο χώρο κι αν επισκέφτηκαν, καθώς και στους 

μουσικούς μας, Αντώνη Κόκκινο και Πλάτωνα Χειμωνάκη, οι οποίοι ανέδειξαν τη 

μουσική παράδοση της Κρήτης και διασκέδασαν τους συμμαθητές τους. 

 Συνόδευσαν οι καθηγήτριες: 
Κατερίνα Ψαράκη, Ειρήνη Σφακιανάκη, 

Αριστέα Πηγιάκη.  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

"Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ" 
(εμπειρίες μιας μαθήτριας) 

  

Στα πλαίσια του προγράμματος "Ο εθελοντισμός στα χρόνια της κρίσης" 
αποφασίστηκε  να πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική εκδρομή  από την Τετάρτη 2-4-

2014 έως την  Κυριακή 6-4-2014, με συνοδούς καθηγητές τις κ. Ψαράκη, κ. Πηγιάκη 

και κ. Σφακιανάκη. 

Συγκεκριμένα στις 2-4-2014, έπειτα από την αναμονή  (και την αγωνία μας) λόγω 

των απεργιών της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.), ενημερωθήκαμε από 

τις υπεύθυνες καθηγήτριες μας ότι τελικά θα πραγματοποιηθεί  η εκδρομή μας. Έτσι 

στις 20.00 συγκεντρωθήκαμε όλα τα παιδιά στο λιμάνι, στο σημείο που βρισκόταν το 



πλοίο των Μινωικών Γραμμών, αλλά τελικά  η αναχώρησή μας έγινε  στις 00.30 κατόπιν 

της λήξης των απεργιών της Π.Ν.Ο. 

Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 3-4-2014, στις 08.30 πραγματοποιήθηκε η άφιξη 

μας στο λιμάνι του Πειραιά και επακολούθησαν η διαδρομή για την Αθήνα και η ξενάγη-

σή μας  στο Μουσείο της Ακρόπολης και έπειτα στο Βράχο της Ακρόπολης. Η ξενάγησή 

μας διήρκησε 4 ώρες, όμως, παρόλη τη μεγάλη της διάρκεια, οι ώρες μας κύλησαν 

ευχάριστα με την ενδιαφέρουσα  και συνάμα γοητευτική επαφή με την ιστορία του 

Αρχαίου πολιτισμού μας. 

Ο  επόμενος προορισμός μας ήταν η Πλάκα, το Μοναστηράκι και κατόπιν η Αρχαία 

Αγορά και το  Θησείο. Τα γραφικά σοκάκια της παλιάς Αθήνας με τη ζωηρή κίνηση, η 

μυστική γοητεία των αρχαιολογικών χώρων πέριξ και επί του Ιερού βράχου της 

Ακροπόλεως και η ευχάριστη καθημερινότητα του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας 

που αντικρίσαμε μάς έκαναν να ξεχάσουμε τη σχετική ταλαιπωρία μας από το ταξίδι.  

Στη συνέχεια, μετά τη βόλτα μας φτάσαμε στις 17.00 στο ξενοδοχείο "President’’, 

ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο, και ακολούθησε η τακτοποίησή μας  και η ξεκούρασή 

μας στα δωμάτιά μας.  

Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο τελικός ευχάριστος προορισμός μας ήταν η 

παρακολούθηση της παράστασης "Η Ποντικοπαγίδα" στο θέατρο Βεάκη, ένα από τα 

παλαιότερα θέατρα της Αθήνας, όπου έχουν λάβει χώρα πολλές σημαντικές 

παραστάσεις. 

Την Παρασκευή 4-4-2014 είχαμε όλα τα παιδιά αφύπνιση στις 07.00, για να 

βρισκόμαστε όλοι στο πρωινό του ξενοδοχείου.  

Στη συνέχεια, στις 09.30, πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη  μας στο πυροσβεστικό 

εθελοντικό σώμα του δήμου Πεντέλης. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε από 

τους εθελοντές, οι οποίοι μας είπαν ότι το ενδιαφέρον τους για τον εθελοντισμό 

ξεκίνησε από τα εφηβικά τους χρόνια και έκτοτε πότε δεν ατόνησε.  Όπως μάλιστα είπε 

χαρακτηριστικά μία από τις εθελόντριες: <<Το ‘’μικρόβιο’’ το κολλήσαμε από τους γονείς 

μας και εμείς με τη σειρά μας το ‘’μεταδίδουμε’’ στα δικά μας παιδιά>>. Ακόμη οι 

εθελοντές μάς πληροφόρησαν ότι όσους ασχολούνται εθελοντικά με την πυροπροστασία 

πρέπει να τους διακρίνει η ανιδιοτέλεια, διότι το έργο που κάνουν τους εκθέτει σε 

κίνδυνο και δεν τους αποφέρει προσωπικό κέρδος αλλά έχει ένα και μόνο σκοπό: την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την προσφορά βοήθειας σε ανθρώπους 

που έχουν πληγεί από διάφορες φυσικές ή τεχνητές καταστροφές. Επίσης, μας 

ενημέρωσαν ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκινάει από την 1η Μαΐου και διαρκεί μέχρι τις 

31 Οκτωβρίου. Έπειτα, πήγαμε στο χώρο που έχουν συγκεντρωμένα τα απαραίτητα 

αγαθά για ανθρώπους που τους έχουν ανάγκη.  

Επιπρόσθετα, στη 13.00 επισκεφτήκαμε τη Γενική Γραμματεία πολιτικής 

προστασίας στο Χαλάνδρι, όπου για ακόμη μια φορά ενημερωθήκαμε για την απαραίτητη 

προστασία που πρέπει να έχουμε από τις φυσικές και τεχνητές καταστροφές.  

Στις 16.00 η περιήγησή μας συνεχίστηκε στο Μαρούσι και συγκεκριμένα στο 

εμπορικό κέντρο "MALL" όπου περάσαμε υπέροχα.  



Κατόπιν στις 19.00 πήγαμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και το βράδυ 

διασκεδάσαμε σε ένα  υπέροχο ρεμπετάδικο στου ‘’Ψυρρή’’. Περάσαμε υπέροχα, 

τραγουδήσαμε, χορέψαμε και μάλιστα παραδοσιακά! Ναι, καλά ακούσατε: παραδοσιακά 

κρητικά!, αφού δεν έλειπε η υπέροχη παραδοσιακή κρητική μουσική μας που μας έδωσαν 

την ευκαιρία για άλλη μια φορά να απολαύσουμε οι αξιόλογοι οργανοπαίκτες του 

σχολείου μας. 

Το Σάββατο 5-3-2014 στις 08.30 πήραμε  πρωινό στο  ξενοδοχείο και η 

επόμενη δραστηριότητά μας  ήταν η περιήγηση  στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο 

Σύνταγμα και στο Παναθηναϊκό Στάδιο, γνωστό και ως ‘’Καλλιμάρμαρο’’, που στην 

αρχαιότητα χρησιμοποιούνταν για την τέλεση μέρους των Παναθηναίων προς τιμήν της 

θεάς Αθηνάς.  

Στη συνέχεια κάναμε μία στάση σε κάποιο εκπτωτικό κέντρο και έπειτα 

επισκεφτήκαμε το Αττικό Πάρκο. Θα  λέγαμε ότι τα λόγια είναι περιττά για  τις 

πανέμορφες εικόνες που αντικρίσαμε και εκεί αλλά  και κατόπιν στο Πλανητάριο, όπου 

παρακολουθήσαμε προβολή με θέμα το "Έβερεστ". 

Όμως όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Έπειτα, λοιπόν, από όλο αυτό το υπέροχο 

"ταξίδι’’ αναχωρήσαμε για το λιμάνι του Πειραιά. Την επόμενη ημέρα, την Κυριακή 6–3-
2014, πραγματοποιήθηκε η άφιξή μας στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου μας περίμεναν οι 

γονείς μας. Έτσι  επιστρέψαμε στα γονικά μας γεμάτοι εμπειρίες και όμορφες εικόνες 

από τα μέρη που επισκεφτήκαμε. Η εκδρομή μας στην Αθήνα ήταν μια υπέροχη εμπειρία 

και θα μας μείνει αξέχαστη.!!!   

Κλάδου Δανάη Γ1 

 
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» 

 Τη Δευτέρα 10/03/2014  είχαμε την τιμή να επισκεφτεί 

το σχολείο μας ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Σεβασμιότατος κ. 

Ειρηναίος στο πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής Υγείας: «Ο 

Εθελοντισμός στα χρόνια της κρίσης»,  που εκπονείται στο 

σχολείο. 

«Στέκομαι μπροστά σας όρθιος για να σας βλέπω στα 
μάτια και να σας καμαρώνω», ήταν τα πρώτα λόγια του 

Σεβασμιοτάτου προς τους μαθητές. Και πράγματι έμεινε όρθιος πάνω από μία 

ώρα ακούγοντας προσεκτικά όλες τις ερωτήσεις των παιδιών. Οι ερωτήσεις τους 

δεν είχαν να κάνουν μόνο με το θέμα του εθελοντισμού και την προσφορά της 

Εκκλησίας, αλλά ήταν ερωτήσεις που αφορούσαν και στην απόφαση του ίδιου να 

ακολουθήσει το δρόμο της Ιεροσύνης, απόφαση η οποία επηρεάστηκε από το 

Μακαριστό δάσκαλο και αργότερα Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου Ειρηναίο, 



και ερωτήσεις που αφορούσαν στην κρίση που περνάει η χώρα μας, λες και 

αγωνιούσαν τα παιδιά να ακούσουν ένα θετικό και αισιόδοξο μήνυμα, ότι όλα θα 

πάνε καλά. 

Έτσι λοιπόν παρουσίασε τους τρόπους με τους οποίους η  Αρχιεπισκοπή 

βοηθάει τους ανθρώπους στους δύσκολους αυτούς καιρούς και, αφού απάντησε 

λακωνικά σε ό,τι αφορούσε στο πρόσωπό του, ανέπτυξε τις σκέψεις του για το 

παρόν λέγοντας χαρακτηριστικά: «O μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου 
σήμερα είναι το Εγώ του και ο καθένας μας πρέπει να δει ποιος είναι στην 
πραγματικότητα, να μάθει τι θα πει να είμαι άνθρωπος,  να είμαι νέος,  να 
είμαι κοπέλα,  να είμαι ορθόδοξος,  να είμαι Έλληνας. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι χάσαμε τον εαυτό μας δεν ξέρουμε ποιοι 
είμαστε.  Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε ένα στόχο, να είμαστε 
ελεύθεροι και να μην υποτασσόμαστε ούτε στον εαυτό μας». 

 Υπεύθυνες καθηγήτριες προγράμματος: 
Διαμαντή Σούλα, Ψαράκη Κατερίνα,  

Γρηγορίου Μαρία. 

 

 

 

ΓΙΟΡΤΗ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ 

 Στις 24-3-2014 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του 

σχολείου η εορτή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. 

Η γιορτή βασιζόταν στην παράσταση «Ξύπνα, Ραγιά», 

εμπνευσμένη από το θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη, 

«Το μεγάλο μας τσίρκο».  
Με θεατρικά δρώμενα (Ο Καραγκιόζης ετοιμάζει 

επανάσταση, Ο Ραγιάς, Οι μεγάλες Δυνάμεις, Σολωμός, Μεσολογγίτισσες), 

μουσική κι εθνικούς χορούς, οι μαθητές αντιλήφθηκαν με βιωματικό τρόπο το 

βαθύτερο νόημα και το μήνυμα αυτής της τόσο σημαντικής επετείου.  

Τη γιορτή οργάνωσαν οι καθηγήτριες: 
Μποσταντζόγλου Χριστίνα και  

Ψαράκη Κατερίνα. 

 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗ ΒΙΚΗ Β2 



 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ  

ΣΤΟ 5ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

 Στις 5 και 6 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα Ανδρόγεω το 5ο Φεστιβάλ Αγγλικής Γλώσσας «A 

Wor(l)d of English» με τη συμμετοχή σχολείων Π/θμιας 

και Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου. Φέτος συμμετείχε και 

το σχολείο μας με δύο συμμετοχές υπό την καθοδήγηση και 

τον συντονισμό των καθηγητριών Αγγλικής Γλώσσας, κας 

Θεοδώρου Ευαγγελίας και κας Πηγιάκη Αριστέας. 

Μαθητές από την Β’ και Γ’ τάξη παρουσίασαν εργασίες που έκαναν κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς.  

 Πιο συγκεκριμένα η ομάδα της κας Θεοδώρου παρουσίασε το πώς μέσα από 

ομαδικές εργασίες μπορούμε να συμβάλλουμε στην καλύτερη συνεργασία των μαθητών 

σε επίπεδο τάξης και, ακόμη, και καλύτερων σχέσεων. Τα 

θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν ήταν: «Pollution and 

protection of the environment» που παρουσίασε η 

μαθήτρια του Β6 Παντερή Χρυσάνθη, «Bullying» που 

παρουσίασαν οι μαθήτριες του Β1 Βαρδάκη Αντωνία και 

Βατσινά Χριστίνα και ο μαθητής του Β5 Μπακομήτρος 

Δημήτρης, και «Making a Difference» που παρουσίασαν 

οι μαθήτριες του Β5 Λάππα Αλεξάνδρα και Λιλίτση Ευρυδίκη και του Β2 Παπαδάκη Εύα. 

Οι μαθητές παρουσίασαν αφίσες, ποιήματα και κείμενα στα Αγγλικά που δούλεψαν με 

την καθηγήτρια κατά τη διάρκεια της χρονιάς.  

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν όχι μόνο στα παιδιά 

που παρουσίασαν τις εργασίες τους, αλλά και σε όλα τα 

παιδιά της Β’ τάξης που συνέβαλαν με τις ατομικές τους 

εργασίες σε μια ομαδική δουλειά. Ήταν μια εμπειρία που 

ελπίζουμε να βοήθησε όλους μας.  

 Η ομάδα της κας Πηγιάκη παρουσίασε ένα ιστολόγιο 

με θέμα τα αξιοθέατα του Λονδίνου. Οι μαθήτριες της Γ’ 

τάξης Βάμβουκα Γεωργία (Γ1), Βάμβουκα Μαρίνα (Γ1), Βέλλου Τζωρτζίνα (Γ1), Ζερβού 

Κυριακή (Γ1), Καλοκύρη Ανθή (Γ1), Κλάδου Δανάη (Γ1), Μπέρκη Γεωργία (Γ3), 

Ρομπογιαννάκη Μαρία (Γ3) και Σαμόλη Μαρία (Γ3) συγκέντρωσαν υλικό που αφορούσε 

τα πιο γνωστά αξιοθέατα της πόλης, το οποίο στη συνέχεια επεξεργάστηκαν και 

ανάρτησαν στο ιστολόγιο που δημιούργησαν γι’ αυτό το σκοπό. Το ιστολόγιο 

περιλαμβάνει ποικίλες αναρτήσεις. Ενδεικτικά, σας αναφέρουμε άρθρα, εικόνες, βίντεο, 

διαδραστικά κουίζ-σταυρόλεξα-παζλ, ηλεκτρονικά άλμπουμ καθώς και ένα ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε μέχρι τη λήξη της σχολικής 

χρονιάς. Η εργασία έγινε στην αγγλική γλώσσα και όλο το υλικό βρίσκεται στον 



διαδικτυακό τόπο: londonsights2014.blogspot.com. Το ιστολόγιο εμπλουτίζεται 

διαρκώς και ευελπιστούμε να συνεχιστεί και στο μέλλον αυτό. Σας προσκαλούμε να 

επισκεφτείτε τη σελίδα μας και να μας πείτε τις εντυπώσεις σας αφήνοντας το σχόλιό 

σας. 

Συγχαρητήρια στις μαθήτριες για τη φιλότιμη προσπάθεια και εξαιρετική 

συλλογική εργασία τους! 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗ ΒΙΚΗ Β2 

4ο ΚΥΝΗΓΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 

 ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ 
Την Παρασκευή 28-02-2014 πραγματοποιήθηκε για 4η 

συνεχή χρονιά το κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού στο Γυμνάσιο 

Γαζίου. Ένα παιχνίδι δράσης που έχει γίνει θεσμός στο σχολείο 

μας.  

Με θέμα «Η Ζωή είναι παιχνίδι, παρ’ τη στα χέρια σου» η 

οργανωτική επιτροπή θέλησε να δώσει 

φέτος ένα μήνυμα αγωνιστικότητας 

στους μικρούς μαθητές, απαραίτητο 

εφόδιο στην εποχή μας.  

Ξεκινώντας με ένα θεατρικό δρώμενο - μια χαμένη 

παρτίδα σκάκι – οι μαθητές εισήχθησαν στο κλίμα και το 

πνεύμα του φετινού παιχνιδιού. Με μαζική συμμετοχή, 38 δεκαμελείς ομάδες, τα παιδιά 

προβληματίστηκαν, συνερ-γάστηκαν, έλυσαν γρίφους, πέρασαν από δοκιμασίες αλλά και 

διασκέδασαν υπό τους ήχους αποκριάτικης μουσικής και τελικά ανακάλυψαν τον 

κρυμμένο θησαυρό. Πιστεύουμε ότι τελικά εισέπραξαν το 

παιδαγωγικό μήνυμα του παιχνιδιού. Τον πραγματικό θησαυρό 

τον έχεις μέσα σου. Αρκεί να τον ψάξεις και να τον βρεις. 

Και τότε η ζωή σου ανήκει. 

Συγχαίρουμε την ομάδα «Κλαρινογαμπροί» για τη νίκη 

τους. Επίσης, ευχαριστούμε το 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμό-νων για 

την αμέριστη συμπαράστασή τους σε κάθε μας προσπάθεια, 

τους χορηγούς μας, το Ζαχαροπλαστείο ΠΛΟΥΜΗΣ και τον 

κινηματογράφο Τεχνόπολις για την προσφορά τους στους 

νικητές του παιχνιδιού. 

Τέλος, ευχαριστούμε τη Διεύθυνση και τους συναδέλφους για τη συνεργασία και 

την πολύτιμη βοήθειά τους στην διεξαγωγή του παιχνιδιού. 

Η Οργανωτική Επιτροπή 
Γρηγορίου Μαρία, Μποσταντζόγλου Χριστίνα, 

Πηγιάκη Αριστέα, Ψαράκη Κατερίνα 
 

   ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗ ΒΙΚΗ Β2 

http://londonsights2014.blogspot.com/


ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ...  

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΑΠΟΧΗΣ ΠΟΥ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ... 

ΟΙ ΛΟΓΟΙ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ (Γ1) ΕΚΑΝΕ ΑΠΟΧΗ ΣΤΙΣ 5/12/13 
  

Θέλοντας να κατανοήσετε πλήρως τους λόγους για τους οποίους το τμήμα μας έκανε αποχή την 

Πέμπτη 5/12/13, αποφασίσαμε να σας τους δώσουμε και γραπτώς, ώστε να γίνουμε πιο κατανοητοί και 

να αποφύγουμε τις ασάφειες και τις αστοχίες που πιθανόν υπήρχαν στον προφορικό μας λόγο.     

Ο κύριος λόγος, ο οποίος μας απασχολούσε από την αρχή  της  χρονιάς ήταν το ζήτημα της 

εκδρομής. Σε όλη μας την πορεία έως τώρα στο Γυμνάσιο ονειρευόμασταν την εκδρομή εκτός Κρήτης, η 

οποία συνήθως πραγματοποιείται στην τρίτη Γυμνασίου  (εννοείται εκπαιδευτική, δεν ζητήσαμε ποτέ να 

πάμε εκδρομή δίχως εκπαιδευτικό πρόγραμμα) και η οποία είχε πραγματοποιηθεί τα δύο προηγούμενα 

χρόνια. Οπότε αρχίσαμε κι εμείς να την προετοιμάζουμε. Βέβαια, παρόμοια προσπάθεια είχε γίνει κι ενώ 

βρισκόμασταν στη δευτέρα Γυμνασίου, η οποία όμως δεν ευοδώθηκε, αφού το σκεφτήκαμε πολύ αργά και 

δεν ήταν κατάλληλες οι συγκυρίες. Όμως, παρόλο που δεν καταφέραμε να πάμε εκδρομή εκτός Κρήτης, 

τουλάχιστον καταφέραμε να πάμε μια πολύ ωραία εκδρομή εντός Κρήτης και συγκεκριμένα στις Μοίρες.  

Αυτό το πάθημά μας λοιπόν στη δευτέρα Γυμνασίου μάς έγινε μάθημα και φέτος στην τρίτη 

Γυμνασίου αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε από νωρίς.  Πρώτα πήγαμε στη διευθύντρια, η οποία μας είπε 

ότι τα προγράμματα για τις εκπαιδευτικές εκδρομές έρχονται το Νοέμβριο, έπειτα προσπαθήσαμε να 

βρούμε καθηγητές για να αναλάβουν το πρόγραμμα και καθηγητές για να μας συνοδεύσουν. Εμείς από 

την αρχή  θέλαμε να βρούμε ένα πρόγραμμα, καθώς και καθηγητές για να πάμε, εάν γινόταν, στη 

Θεσσαλονίκη. Μετά από πολλές προσπάθειες βρήκαμε καθηγητές, οι οποίοι όμως προτιμούσαν την 

Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη. Τελικά το δεχτήκαμε, αφού εμείς θέλαμε να πάμε εκδρομή και δε δώσαμε 

τόσο πολύ βάση στην τοποθεσία, παρόλο που θέλαμε πολύ να πάμε στη  Θεσσαλονίκη.  

Και αφού έγιναν όλα αυτά και προσπαθούσαμε να ξεκινήσουμε, να βρούμε πρόγραμμα και τα λοιπά, 

ξαφνικά ενημερωνόμαστε ότι τα προγράμματα έχουν τελειώσει και ότι έχει λήξει η χρονική περίοδος. 

Και καθώς είχαμε απογοητευτεί πλήρως, αφού κανένας δεν μπήκε στον κόπο να μας ενημερώσει για όλα 

αυτά και ουσιαστικά ό,τι κάναμε το κάναμε μόνοι μας, χωρίς τη βοήθεια κανενός (μέχρι και δικά μας 

προγράμματα φτιάξαμε), μαθαίνουμε ότι δύο από τα πέντε τμήματα της Γ’ Γυμνασίου σε συνεργασία με 

δύο καθηγητές έφτιαξαν πρόγραμμα σε συνεννόηση με σχολείο της Θεσσαλονίκης  και ότι υπάρχει 

περίπτωση αυτά τα δύο τμήματα να πάνε εκδρομή, ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα δε νοιάστηκε κανείς.  

Και τώρα, έπειτα από όλα αυτά, ερχόμαστε να σας κάνουμε την εξής ερώτηση. Δεν είναι άδικο να 

πάνε, αν  πάνε, μόνο δύο από όλα τα τμήματα της τρίτης Γυμνασίου εκδρομή;;; Γιατί να μην πάμε όλοι 

δηλαδή;;; Και αναρωτιόμαστε και ρωτάμε τους καθηγητές: «Δε γίνεται να βρούμε ένα πρόγραμμα, ώστε 

να πάει όλη η Τρίτη εκδρομή;;; Αλλά οι καθηγητές δεν ξέρουν να μας απαντήσουν.  

Μετά από όλα αυτά, λοιπόν, και με αφορμή το δήθεν κλείσιμο του σχολείου εις μνήμην του Αλέξη 

(Γρηγορόπουλου) την Πέμπτη  5/12/13,  αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, ώστε να 

μας προσέξετε και να μας βοηθήσετε να πραγματοποιήσουμε αυτό που τόσο πολύ θέλουμε, μιας και είναι 

η τελευταία μας χρονιά στο Γυμνάσιο. 

Ελπίζουμε και θέλουμε πάρα πολύ να μας βοηθήσετε, γιατί δίχως τη δική σας υποστήριξη δε θα 

καταφέρουμε να πάμε αυτήν την εκδρομή.  

Η συνέχεια είναι γνωστή στους παρεπιδημούντας εν ... Γαζίω. Η εκδρομή μας έγινε και 

επεράσαμ’ όμορφα, όμορφα, όμορφα!!!  Ευχόμαστε και του χρόνου να πάμε εκδρομή αλλά 

χωρίς ... αποχή!                                                                                             
 

Από το Γ1 με αγάπη!  



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΧΑΜΠΑΡΙΑ ... 
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ … ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

        Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα γύρω μας αλλάζουν και η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας κυλάει με απίστευτα γοργούς ρυθμούς. Η σύγχρονη τεχνολογική 

ανάπτυξη «εκφράζεται» με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), δηλαδή υπηρεσίες και συσκευές όπως το τηλέφωνο, το 

SKYPE, η τηλεόραση, το διαδίκτυο. Στα πλαίσια αυτής της ανάπτυξης « γεννήθηκε» 

το ψηφιακό σχολείο, ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον ασφαλές και 

ταυτόχρονα ανοιχτό για μάθηση, συνεργασία, επικοινωνία και δικτύωση όλων των 

μελών της σχολικής κοινότητας. 

         Στο  ψηφιακό σχολείο σίγουρα μπορούμε να βρούμε χρήσιμες διευθύνσεις για 

μαθητές όλων των ηλικιών και καθηγητές, διαδικτυακές δηλαδή διευθύνσεις  που 

περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα   

http://digitalschool.minedu.gov.gr ή http://ebooks.edu.gr, οι οποίες 

περιέχουν το διδακτικό υλικό όλων των μαθημάτων  Δημοτικού - Γυμνασίου – 

Λυκείου. Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου περιλαμβά-

νεται και αυτή της ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, της  μεγαλύτερης διαδικτυακής εγκυκλοπαί-

δειας, μιας ανεξάντλητης πηγής πληροφοριών, οι οποίες μεταφράζονται σε όλες 

σχεδόν τις γλώσσες του κόσμου. 

         Με τη χρήση της τεχνολογίας  στην εκπαίδευση  έχουμε ένα διαφορετικό και 

σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας που προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών και 

αυξάνει τη μεταδοτικότητα. Η τεχνολογία κάνει την εκπαίδευση  πιο ενδιαφέρουσα, 

δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να αξιοποιήσει με τρόπο μορφωτικά ωφέλιμο τα 

οπτικοακουστικά μέσα, μεγιστοποιεί τις πηγές πληροφοριών, εκμηδενίζει τις 

αποστάσεις και φέρνει σε επαφή ανθρώπους  που βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά. 

Επίσης, το ψηφιακό σχολείο στα πλαίσια της ταχύρρυθμης τεχνολογικής ανάπτυξης 

προάγει κατά κάποιο τρόπο τη διά βίου μάθηση αλλά και την εξ αποστάσεως 

διδασκαλία. 

         Πολλά είναι τα πλεονεκτήματα που έχει να επιδείξει η χρήση της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση, αλλά για να γίνει πιο αποδοτική η μάθηση θα πρέπει 

ο σύγχρονος αυτός τρόπος διδασκαλίας να συνυπάρχει με την παραδοσιακή 

διδακτική μέθοδο, ώστε ο μαθητής να μπορεί να απολαμβάνει εξίσου και τα δικά της 

θετικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα τη μοναδική σχέση μαθητή – καθηγητή που 

καλλιεργεί, τον ζωντανό διάλογο με το δάσκαλο και τους συμμαθητές του που λύνει 

απορίες, κρατά σε εγρήγορση το νου και οξύνει την κρίση, τη διδασκαλία που οδηγεί 

στην ψυχολογική προσέγγιση του μαθητή και την θερμή και εγκάρδια επικοινωνία με 

τη γλώσσα του σώματος.               ΘΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Β1 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://ebooks.edu.gr/


ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ 
 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 

 
 

''KATAΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ'' 

Συμπτώματα εφηβικής κατάθλιψης 

    Ακούγεται πως η κατάθλιψη είναι η πιο διαδεδομένη ψυχική ασθένεια της 

εποχής της κρίσης, η οποία δεν πλήττει μόνο τους ανέργους, τους 

υπερχρεωμένους και τους μικρομεσαίους αλλά και τους εφήβους. Οι έφηβοι έχουν 

εξαιτίας της ηλικίας τους πολλούς λόγους να μελαγχολούν (ο δύσκολος και 
απαιτητικός αγώνας για μόρφωση, η έλλειψη αποδοχής από τους συνομηλίκους-η 
μοναξιά, τα συναισθηματικά-ερωτικά προβλήματα, η αγωνία για το μέλλον που 
καλούνται να χαράξουν με τις επιλογές και τις ικανότητές τους ...), λόγους που 

επαυξάνει δραματικά η σημερινή οικονομική κρίση, η οποία με τη γενική νοσηρή 

ατμόσφαιρα των κοινωνικών επιπτώσεών της προκαλεί πρόσθετη επιβάρυνση 

στην ήδη ευαίσθητη ψυχολογία τους. 

     Ας δούμε όμως ποια συμπτώματα παρουσιάζει η συμπεριφορά ενός εφήβου 

που πάσχει από κατάθλιψη:    

- Εμφανή θλίψη σε αντίθεση με προηγούμενες συμπεριφορές. Η θλίψη 

παρατηρείται συχνά και κρατά πολλή ώρα. Ο έφηβος μπορεί να κλαίει ή να 

βουρκώνει με το παραμικρό ή πάντως συχνότερα από παλιά. 

- Έλλειψη ικανοποίησης ακόμη και για τα πράγματα που του άρεσαν πριν. 

- Κλείσιμο στον εαυτό του, απομόνωση από φίλους και γνωστούς, δυσκολία στην  

επικοινωνία – λέει ότι «δεν τον καταλαβαίνουν» ή «δεν  τον ενδιαφέρουν πια». 

- Ασυνήθιστη κούραση, συνεχής ανία, έλλειψη δραστηριοτήτων και παθητικότητα   

   – σαν να τα βλέπει πλέον όλα άσκοπα ή μάταια. 

- Κατά περιόδους αντιδράσεις τρομερού εκνευρισμού, θυμού και εχθρότητας. 

- Αίσθημα ενοχής και έλλειψη εκτίμησης για τον εαυτό του.  

- Έντονη αντίδραση στην κριτική και στην απόρριψη – υπερευαισθησία. 

- Συχνές διαμαρτυρίες για πόνους σε διάφορα σημεία του σώματος και ποικίλες 

ψυχοσωματικές μικροενοχλήσεις.  

- Ανάλωση πολλών ωρών της ημέρας στο κρεβάτι ή στον καναπέ. Το παιδί 

μπορεί να κοιτά το ταβάνι συνέχεια. 

- Ο έφηβος ή η έφηβη μιλούν ελάχιστα και η φωνή δεν παρουσιάζει εκφραστικές 

διακυμάνσεις – είναι μονότονη. 

- «Κοπάνες» από το σχολείο ή με τη νομιμοποίηση κάποιας αδιαθεσίας που 

χρησιμοποιεί ως άλλοθι προκειμένου να μην πάει για μάθημα. 

- Πτώση βαθμολογίας και επιδόσεων. 

- Μειωμένη συγκέντρωση σε σύγκριση με το παρελθόν. 



- Άρνηση να πλυθεί και να κάνει μπάνιο.  

- Σημαντική αλλαγή κάποιων συνηθειών του – π.χ. ενώ έτρωγε πολύ, του 

κόβεται η όρεξη ή αντίθετα αρχίζει να τρώει ακατάπαυστα ενώ έτρωγε λίγο.   

- Διαταραχές στον ύπνο – κοιμάται άσχημα, έχει αϋπνίες και δεν είναι ικανός/ή 

να σηκωθεί το πρωί.  

- Κάνει κακές σκέψεις και λέει ότι δεν τον/την ενδιαφέρει η ζωή. 

                                                                                      ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΑΝΘΗ Γ1    
 

 

EΦΗΒΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Όταν είσαι έφηβος/η διάφορα θέματα μπορεί να σε απασχολούν. Σ’ αυτήν 

τη φάση της ζωής σου μπορεί να αναδύονται απορίες, προβληματισμοί που 

συχνά σε αγχώνουν. Ένα από αυτά, ίσως και για εσένα, είναι η 

μοναξιά. Διαβάστε παρακάτω να δείτε ένα σχετικό παράδειγμα... 

   «Αισθάνομαι πάρα πολύ μόνη. Δεν έχω φίλους και δεν μπορώ να 
κάνω κάτι, γιατί δεν μπορώ να αφήσω τον εαυτό μου ελεύθερο. 
Αισθάνομαι τρομερή μοναξιά. Κανείς δε μπορεί να με καταλάβει και 
κλαίω συνέχεια. Δεν έχω να πω κάτι με τους γύρω μου και κλείνομαι 
όλο και πιο πολύ στον εαυτό μου. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με, δεν 
ξέρω πώς να προσεγγίσω έναν άνθρωπο, βουλιάζω όλο και πιο πολύ 
στην μοναξιά μου. Θέλω να βγω από αυτήν την άσχημη φάση της ζωής 
μου. Δεν ονειρεύτηκα έτσι τη ζωή μου αλλά έχω βρεθεί σε αδιέξοδο.» 

   Επίσης ένα από αυτά τα θέματα είναι και η χαμηλή αυτοπεποίθηση των 

εφήβων. 

«Γεια σας. Είμαι 15 ετών και όλα στη ζωή μου είναι μια χαρά όσον 
αφορά υγεία, οικογένεια και φιλίες. Το πρόβλημα είναι η χαμηλή 
αυτοπεποίθηση. Δεν πιστεύω στον εαυτό μου και έτσι περνώ 
απαρατήρητη. Θα ήθελα να είμαι σαν διάφορα άτομα που γνωρίζω και 
έχουν τόσο πολύ αυτοπεποίθηση. Πολλές φορές νιώθω πως υπάρχω 
δεν υπάρχω είναι το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρω πώς να εξηγήσω αυτό που 
αισθάνομαι - ίσως «μοναξιά»; - ενώ είναι τόσοι άνθρωποι γύρω μου. 
Δεν ξέρω τι να κάνω. Νιώθω πως δεν είμαι ικανή να κάνω κάτι ή να 
προσφέρω κάτι, πως δεν αξίζω τίποτα, ιδιαίτερα όταν είμαι μόνη. Θα 
εκτιμούσα πολύ οποιαδήποτε συμβουλή.»                                                                      

ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΑΝΘΗ Γ1 
 



 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  

ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 

Σε αυτήν την γρήγορη και απαιτητική εποχή  που ζούμε, που όσο πάει 

και χειροτερεύει, όπως όλοι, έτσι κι εμείς οι έφηβοι αντιμετωπίζουμε 

προβλήματα προσπαθώντας να καταφέρουμε να καλύψουμε τις 

υποχρεώσεις που έχουμε βάλει στον εαυτό μας με στόχο την πρόοδο μας 

στη ζωή και στα γράμματα. Μερικά από αυτά είναι: το  σχολείο, το 

φροντιστήριο για τα σχολικά μαθήματα, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, 

διάφορα μουσικά όργανα, το γυμναστήριο, το μπαλέτο, το καράτε... κ.ά. 

Αυτές τις ‘’υποχρεώσεις’’ δεν τις βάλαμε εμείς στον εαυτό μας, αλλά η 

εποχή, η οποία ζητάει από ένα παιδί  βγαίνοντας από το σχολείο, να είναι 

‘’πανεπιστήμονας’’. Δε λέω να μην έχουμε γνώσεις, αλλά αυτή η υπερβολική 

απαίτηση γνώσεων από την οικογένεια, την κοινωνία και την αγορά 

εργασίας θα μας εξαντλήσει. 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μας είναι ότι δεν έχουμε σχεδόν 

καθόλου ελεύθερο χρόνο και όλη την ήμερα, κάθε μέρα, τρέχουμε σαν τον 

παπα-Τζιρίτη για να τα προλάβουμε όλα. Βέβαια, κάποια παιδιά δεν 

εκτιμούν τις προσπάθειες των γονιών τους και κάνουν σαν να μην 

καταλαβαίνουν. 

 Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν καθημερινά 

κάνοντας πολλές φορές υπερωρίες, μόνο και μόνο προκειμένου, όταν 

μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να έχουν ένα ποσό χρημάτων στην τράπεζα,  

για να μπορούν να σπουδάσουν και να μην δυσκολευτούν καθόλου στη νέα 

τους ζωή και να είναι ανεξάρτητοι/-ες. 

Το άλλο μας μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η δημόσια Παιδεία δεν είναι 

δημόσια στην ουσία. Οι γονείς μας ξοδεύουν μεγάλο μέρος του εισοδήματός 

τους σε φροντιστήρια και εξωσχολικά βοηθήματα, για να λέμε εμείς ότι 

βγάζουμε δημόσιο γυμνάσιο ή λύκειο. Τον τελευταίο καιρό, όμως, μας έχει 

προκύψει μία κρίση οικονομική που μειώνει τα εισοδήματα. Αναρωτιέμαι: θα 

μπορέσουν οι γονείς μας να τα βγάλουν πέρα; Οι οποίοι πάλι με το δίκιο 

τους μας πιέζουν, και υπερβολικά μερικές φορές, να είμαστε οι ‘’τέλειοι’’ 

μαθητές. Καταλάβατε ... φαύλος κύκλος!  

ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗ ΒΙΚΥ Β2 



ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΑΛΛΑΓΕΣ – ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ; 

   Η Σύμβαση είναι το βασικό εργαλείο που καλύπτει όλο το φάσμα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων του παιδιού και περιλαμβάνει πολιτειακά, πολιτικά, 

οικονομικά, πολιτισμικά και πολιτιστικά δικαιώματα χωρίς καμία διάκριση φυλής, 

χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 

κρατικής, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, περιουσιακής κατάστασης, 

ανικανότητας, γέννησης ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης του ιδίου ή των 

γονέων του ή των νόμιμων κηδεμόνων του. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν 

παιδί πρέπει να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού.  

Οι πρόνοιες της Σύμβασης καλύπτουν 3 πυλώνες: 

o Παροχές, που διασφαλίζουν δικαίωμα στην υγεία, την εκπαίδευση, την 

κοινωνική ασφάλιση, τη φυσική αγωγή, το παιχνίδι, τη ψυχαγωγία, τον ελεύθερο 

χρόνο, τον πολιτισμό και τις παροχές για ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο  

o Προστασία, που καλύπτει κάθε μορφή κακοποίησης, διάκρισης, 

εκμετάλλευσης, κατάχρηση ουσιών, αδικία, διαμάχη και σύρραξη.  

o Συμμετοχή, που αναγνωρίζει το δικαίωμα του παιδιού στο να λαμβάνεται 

υπόψη η γνώμη του και να έχει πληροφόρηση για τις αποφάσεις που το 

αφορούν, στην ελευθερία διαμόρφωσης και έκφρασης απόψεων.  

 

 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελείται από 54 άρθρα και θα 
μπορούσε να χωριστεί σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: Δικαιώματα 

Επιβίωσης, Ανάπτυξης, Προστασίας και Συμμετοχής. 

1. ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: αφορά στο δικαίωμα του παιδιού για επιβίωση. 

 Η υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίσει την επιβίωση και ανάπτυξη του 

παιδιού 

 Δικαίωμα για ένα ανεκτό βιοτικό επίπεδο  

 Δικαίωμα απόλαυσης καλύτερου επίπεδου υγείας 

 Δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: αφορά στο δικαίωμα του παιδιού να αναπτύξει στο μέγιστο τις 

δυνατότητές του καθώς μεγαλώνει. 



 Δικαίωμα να υπάρχουν γονείς υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και 

την εξασφάλιση της ανάπτυξής του – η ευθύνη σε γονείς ή κηδεμόνες & 

κράτος. 

 Υποχρέωση κράτους να σέβεται το ρόλο των γονιών. 

 Δικαίωμα για γονική φροντίδα και το δικαίωμα του παιδιού να μην 

αποχωρίζεται τους γονείς του. 

 Δικαίωμα επανένωσης του παιδιού με την οικογένεια. 

 Εξασφάλιση ειδικής προστασίας στα παιδιά που στερούνται την οικογένειά 

τους. 

 Δικαίωμα στην υιοθεσία. Επιτρέπεται μόνο για το συμφέρον του παιδιού. 

 Δικαίωμα τα ΜΜΕ να σέβονται και να συμβάλλουν με το επιμορφωτικό – 

ψυχαγωγικό προϊόν τους στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών. 

 Δικαίωμα για υποχρεωτική πρωτοβάθμια και δωρεάν εκπαίδευση. Στόχοι 

της Εκπαίδευσης: ανάπτυξη προσωπικότητας, σεβασμός δικαιωμάτων, 

περιβαλλοντική συνείδηση. 

 Δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, σεβασμός 

εθνικής, γλωσσικής και πολιτιστικής ιδιαιτερότητας. 

 Δικαίωμα στο παιχνίδι και την ψυχαγωγία. 

 Δικαιώματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες για εκπαίδευση, μόρφωση, 

κατάλληλη φροντίδα. 

 Δικαίωμα επανένταξης των παιδιών - θυμάτων κακοποίησης, 

εκμετάλλευσης και παραμέλησης. 

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: αφορά στην προστασία του παιδιού από εγκατάλειψη, 

κακοποίηση εκμετάλλευση. 

 Όταν οι γονείς αποτυγχάνουν να προστατέψουν το συμφέρον του παιδιού, 

τότε παρεμβαίνει το Κράτος (κοινωνική πρόνοια…)  

 Παρεμπόδιση μεταφοράς και απαγωγής παιδιών στο εξωτερικό. 

 Προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών και της υπόληψής τους. 

 Προστασία του παιδιού από κάθε μορφή κακοποίησης. 

 Προστασία παιδιών που στερούνται την οικογένειά τους. 

 Προστασία από παιδική εργασία. 

 Προστασία των παιδιών από τα ναρκωτικά και τη χρήση ψυχοτρόπων 

ουσιών. 

 Προστασία των παιδιών από σεξουαλική βία και εκμετάλλευση. 

 Υποχρέωση του Κράτους για παρεμπόδιση απαγωγής, πώλησης ή εμπορίου 

παιδιών. 

 Προστασία του παιδιού από κάθε μορφή εκμετάλλευσης. 



 Απαγορεύονται οι βασανισμοί, η κακομεταχείριση, οι απάνθρωπες ποινές 

και η ποινή θανάτου. 

 Προστασία σε παιδιά πρόσφυγες. 

 Προστασία παιδιών σε ένοπλες συρράξεις·   κατώτατο όριο στράτευσης 15 

χρονών. 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: αφορά στο δικαίωμα του παιδιού να συμμετέχει στις 

αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή του. 

 Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης. 

 Ελευθερία να συμμετέχουν σε κοινωνικές οργανώσεις, να συναθροίζονται 

ειρηνικά. 

 Δικαίωμα για όνομα και εθνικότητα. 

 

Σημ.: Η Σύμβαση ψηφίστηκε από τον Ο.Η.Ε. το 1989, τέθηκε σε ισχύ το 1990, 
επικυρώθηκε από την Ελλάδα το 1992. 

ΖΟΥΡΙΔΗ ΧΑΡΑ Β2 
 

 

 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ 

 Έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Τα παιδιά σήμερα νιώθουν «πνιγμένα» λόγω 

των σχολικών τους υποχρεώσεων αλλά και εξαιτίας των εξωσχολικών τους 

δραστηριοτήτων. Αισθάνονται ότι δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος για το 

παιχνίδι και τη διασκέδαση που είναι απαραίτητα σε αυτήν την ηλικία. Επίσης δε 

βλέπουν τους φίλους τους όσο θα ήθελαν, γιατί κανείς δεν έχει χρόνο για κάτι 

τέτοιο.  

 Άγχος. Οι αυξημένες υποχρεώσεις τους, οι απαιτήσεις της εποχής, αλλά και 

των γονέων τους, οι εξετάσεις που για πολλά χρόνια και επανειλημμένα έχουν 

να αντιμετωπίσουν, αναγκάζουν τα παιδιά να βιώνουν πρόωρα αγχωτικές 

καταστάσεις που ήταν άγνωστες σε παλαιότερες εποχές.  

 Έλλειψη επικοινωνίας με τους γονείς. Οι γονείς έχοντας ως γνώμονα το 

«καλό» των παιδιών τους τα πιέζουν υπέρμετρα να αποκτήσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερα εφόδια για το μέλλον. Έτσι δημιουργούνται εντάσεις ανάμεσα στα 

μέλη της οικογένειας. Παραλείπουν όμως συχνά να συζητήσουν με τα παιδιά 

τους, ώστε και τις δικές τους απόψεις να τις καταστήσουν κατανοητές από τα 

παιδιά τους αλλά και, το σημαντικότερο, να ακούσουν και να συζητήσουν τις 

απόψεις και τις επιθυμίες των παιδιών. Άλλωστε είναι και οι ίδιοι πολύ 

πιεσμένοι από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ρόλου τους ως 



γονείς, ώστε άθελα τους ξεχνούν ότι αυτό που κυρίως χρειάζονται τα παιδιά 

τους είναι αυτοί οι ίδιοι, η φυσική τους παρουσία, η συζήτηση και η κατανόηση.  

 Οικονομικά προβλήματα. Στις μέρες μας ολοένα και περισσότερες 

οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Αυτό έχει αντίκτυπο και 

στην καθημερινότητα των παιδιών, όχι μόνο γιατί στερούνται πλέον πολλά υλικά 

αγαθά στα οποία είχαν συνηθίσει αλλά επίσης γιατί παρακολουθούν το άγχος 

που βιώνουν οι γονείς τους, την ταλαιπωρία τους, γεγονός που τα θλίβει σε 

μεγάλο βαθμό, καθώς νιώθουν ότι δεν μπορούν να τους βοηθήσουν. Νιώθουν ότι 

τα πράγματα έχουν αλλάξει για την οικογένειά τους και ότι δε θα μπορέσουν να 

πραγματοποιήσουν πολλά από τα όνειρά τους, καθώς είναι αδύνατη η οικονομική 

στήριξη των γονιών τους.  

 Ενδοοικογενειακή βία. Ακόμη και στις μέρες μας πολλά παιδιά 

ταλαιπωρούνται, γιατί τα ίδια ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς τους 

αντιμετωπίζουν τη βία μέσα στην οικογένεια.  

 Ρατσισμός. Πολλά παιδιά αισθάνονται άσχημα, γιατί τα ειρωνεύονται για το 

χρώμα τους, την καταγωγή τους, το βάρος τους, το ύψος τους και για ό,τι άλλο 

μπορεί κάποιος να φανταστεί… Άλλωστε, όταν κάποιος είναι κακόβουλος, εύκολα 

βρίσκει τρόπους να πικράνει κάποιο παιδί.  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ 

 Κατανόηση από τους μεγάλους. Οι γονείς οφείλουν να σεβαστούν την 

ανάγκη του παιδιού για ελεύθερο χρόνο. Οι καθηγητές να κατανοήσουν ότι το 

μάθημά τους δεν είναι το μοναδικό και να περιορίσουν – εξορθολογίσουν τις 

απαιτήσεις τους.  

 Περισσότερη επικοινωνία με τους γονείς. Οι γονείς πρέπει να 

εξασφαλίζουν χρόνο επικοινωνίας (διαλόγου-συζήτησης) με τα παιδιά τους, ώστε 

εκείνα να νιώθουν ότι οι γονείς τους είναι δίπλα τους και τα στηρίζουν και να 

αισθάνονται τη σιγουριά που έχουν ανάγκη. Εξάλλου, ο διάλογος είναι ο 

καλύτερος τρόπος για να λύνονται τα προβλήματα και να λειτουργεί σωστά η 

οικογένεια Όταν μάλιστα η οικογένεια είναι μονοιασμένη – ενωμένη, όχι μόνο 

μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία οικονομική ή άλλη αλλά και προσφέρει, 

με τη σταθερότητα και τη σιγουριά που τη διακρίνουν, αυτοπεποίθηση στο παιδί, 

ώστε να μπορεί αυτό να αντιμετωπίσει όποιον κακόβουλο έχει ως στόχο να το 

μειώσει ή να το πικράνει. 

ΖΟΥΡΙΔΗ ΧΑΡΑ Β2 



 

Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

Ένα κοινωνικό κακό δεν εμφανίζεται ξαφνικά σαν << από μηχανής Θεός >>.  

Έχει την ιστορία του  και την προεργασία του. Σήμερα η χώρα μας και ιδιαίτερα ο 

χώρος της νεολαίας μας απειλείται από την  εισβολή των ναρκωτικών, τη 

μεγαλύτερη κοινωνική πληγή των σύγχρονων κοινωνιών, που διαγράφει τη 

δυσοίωνη προοπτική για τη δημιουργία μιας κοινωνίας ανθρώπινων ρακών.                                                                                                                                                                                   

Για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή πρέπει να ξέρουμε την αιτία που 

την προκαλεί. Και, δυστυχώς, η αιτία δεν είναι μία αλλά πολλές. Οφείλουμε όμως 

από την αρχή να κάνουμε μία σημαντική διευκρίνιση: τα αίτια δεν είναι η έλλειψη 

οικονομικής ευημερίας, δηλ. η ανέχεια, όπως ισχυρίζονται μερικοί . Τα ναρκωτικά 

εξαπλώνονται στις οικονομικά ανεπτυγμένες κοινωνίες, γιατί αυτές έχουν 

μεγαλύτερες αγοραστικές δυνατότητες. Και η αγορά των ναρκωτικών όπως 

ξέρουμε στοιχίζει πολύ ακριβά. Αν θέλουμε να αναφερθούμε στα οικονομικά αίτια, 

πρέπει καλύτερα να μιλήσουμε για απότομη αύξηση πλούτου σε ορισμένα 

κοινωνικά στρώματα που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.  

Το καλύτερο θα ήταν να ξεκινήσουμε από την κύρια αιτία. Κι αυτή είναι το 

οργανωμένο έγκλημα που κινείται σε ένα επίπεδο ανώτερης επιχειρηματικής 

δράσης, που θα τη ζήλευε και η πιο μεγάλη πολυεθνική εταιρία. Η εξάπλωση των 

ναρκωτικών συντελείται βάσει ενός επιχειρηματικού σχεδιασμού και κάθε τόπος 

αντιμετωπίζεται σαν μέλλουσα αγορά, που προσφέρεται για τη διάθεση 

ναρκωτικών ουσιών. Η ελληνική νεολαία ήταν για τους έμπορους του λευκού 

θανάτου μέχρι τα τελευταία χρόνια ένας παρθένος, άρα κατάλληλος για 

αξιοποίηση  χώρος. Το δυστύχημα είναι πως η Ελλάδα είναι χώρος διέλευσης των 

ναρκωτικών από τους τόπους παραγωγής (Ανατολή) προς τη Σικελία, όπου 

βρίσκονται τα κύρια κέντρα επεξεργασίας των σκληρών ναρκωτικών.  

Μια άλλη αιτία πρέπει να αναζητηθεί στο φτηνό πνεύμα της εποχής. Τα 

ναρκωτικά έγιναν μόδα. Κι η μόδα δύσκολα αντιμετωπίζεται.  Έτσι πολλά 

ανερμάτιστα παιδιά του τόπου μας οδηγήθηκαν στα ναρκωτικά από μια τάση για 

μίμηση κι επίδειξη. Η άποψη αυτή βρίσκει την επαλήθευσή της περισσότερο στην 

επαρχία, όπου πολλοί νέοι κάνουν χρήση ναρκωτικών, για να ξεπεράσουν το 

πλέγμα του επαρχιωτισμού, για να φανούν πιο <<μάγκες>> από τους 

πρωτευουσιάνους. Κοντά σε αυτό προστίθενται και τα λεγόμενα <<σκυλάδικα>>και 

τα <<κλαμπ>> που κύριοι ψυχαγωγικοί χώροι των νέων της επαρχίας αλλά και τα 

κύρια κέντρα διάδοσης ναρκωτικών. 

Ένα οχυρό όμως δεν πέφτει μόνο από εξωτερικές αλλά και από εσωτερικές 

αιτίες. Δυστυχώς η μακαριότητα που μας δέρνει και μια αβάσιμη αντίληψη πως οι 

νέοι μας δεν έχουν φόβο, δε μας επέτρεψε να πάρουμε έγκαιρα τα μέτρα μας και 



να οχυρώσουμε κατάλληλα την ψύχη τους. Απεναντίας, κάναμε το παν για να 

γκρεμίσουμε μέσα τους κάθε πίστη, κάθε ιδανικό και αξία. Δεν υπήρχαν σε ικανό 

βαθμό τα κατάλληλα στηρίγματα, που θα λειτουργούσαν ως αντισώματα στη 

διάδοση ναρκωτικών μέσα στο σώμα της ελληνικής νεολαίας. Στ’ όνομα μιας 

κακώς εννοούμενης απομυθοποίησης απογυμνώσαμε τους νέους από ιδανικά.  

Και όχι μόνο αυτό , αλλά σε κάποια στιγμή ανεχτήκαμε να προβληθούν ως 

ιδανικά τα ίδια τα ναρκωτικά. Μετά την περίφημη εξέγερση στο πανεπιστήμιου 

του Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας το 1965, η μαριχουάνα έγινε το σύμβολο 

απόρριψης του κατεστημένου. Η χρήση της υποδήλωνε άνθρωπο έντονου 

κοινωνικού και πνευματικού προβληματισμού. Διαμορφώθηκε τότε η λεγόμενη 

<<κουλτούρα της μαριχουάνας>> που σαν επιδημία διαδόθηκε στους 

πανεπιστημιακούς και μαθητικούς κύκλους της Αμερικής και της Ευρώπης. 

Μοιραία έφτασε και στη χώρα μας. Πολλοί νεαροί, για λόγους επίδειξης μιας 

ψεύτικης κουλτούρας κι ενός φτηνού επαναστατικού πνεύματος , άρχισαν δειλά να 

χρησιμοποιούν ναρκωτικά, ώσπου σκλαβώθηκαν τελικά από αυτά. Δυστυχώς το 

κακό παράδειγμά τους μένει .  

Στο θέμα της διάδοσης των ναρκωτικών σοβαρές ευθύνες έχει και η 

οικογένεια. Τα τελευταία χρόνια ο θεσμός αυτός περνάει κρίση. Πολλές 

οικογένειες διαλύονται. Έτσι, το παιδί, όταν θα βρεθεί σε μια δύσκολη ψυχολογική 

στιγμή, δεν βρίσκει συμπαραστάτες τους γονείς που συχνά λειτουργούν δίπλα του 

σαν ξένοι. Του λείπει η οικογενειακή θαλπωρή. Έτσι πολύ εύκολα μπορεί να 

καταφύγει στο απατηλό στήριγμα των ναρκωτικών.  Ακόμη και οι χαλαροί δεσμοί 

της οικογένειας αφήνουν έρμαιο το παιδί να παρασυρθεί από τις κακές 

συναναστροφές και να συρθεί σε χώρους που εύκολα διακινούνται τα ναρκωτικά. 

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά συχνά το παράδειγμα των γονιών είναι ό,τι χειρότερο 

μπορεί να εισπράξει το παιδί.  Και για να μιλήσουμε πιο ωμά, στο θέμα των 

ναρκωτικών πολλά παιδιά μιμούνται τους γονείς τους.  Ας μην ξεχνάμε άλλωστε 

ότι το ελληνόπουλο κρατάει κάτι από τον πρόγονο του τον μακρινό Οδυσσέα. 

Θέλει από περιέργεια να έχει μια κάποια γεύση του κακού. Έστω για μια φορά. 

Αλλά λησμονεί ότι ο Οδυσσέας άκουσε τις Σειρήνες δεμένος, ενώ αυτό, όταν 

γεύεται την ηδονή του ναρκωτικού, είναι άδετο – απροστάτευτο.  Έτσι η 

περιέργεια για το απαγορευμένο γίνεται αλυσίδα της χειρότερης  δουλείας. 

Η νέα ελληνική οικογένεια έχει και μια άλλη ακόμα ευθύνη. Το οικονομικό της 

ανέβασμα τής επέτρεψε να πλημμυρίσει τα παιδιά από κάθε λογής καταναλωτικά 

αγαθά. Σαν επακόλουθο ήρθε ο κορεσμός, το μπούχτισμα.  Από την τρυφερή 

ακόμα ηλικία έχουμε τύπους <<μπλαζέ>> και <<σνόμπ>> που αναζητούν διαρκώς 

<<το κάτι άλλο>>, δηλαδή καινούργιες συγκινήσεις. Τα ναρκωτικά είναι η λύση – όχι 

βέβαια η πιο ανώδυνη –  στο πρόβλημα τους.  



Υπάρχουν ακόμα και βαθύτερες κοινωνικές και πολιτικές αιτίες. Και πρώτα – 

πρώτα ο αγχώδης τρόπος ζωής.  Η δημιουργία ενός κόσμου εφιαλτικού.  Πολλοί 

νέοι θέλουν να ζήσουν – έστω και για λίγο – τη μαγεία ενός τεχνητού παραδείσου, 

με την δικαιολογία ότι ο κόσμος γύρω τους είναι εφιαλτικός.  Η άποψη τους είναι 

ότι προτιμούν λίγες στιγμές ψεύτικης ευτυχία παρά πολλές στιγμές πραγματικής 

δυστυχίας. Τα πολιτικά αίτια είναι ακόμη πιο σκοτεινά. Ξέρουμε ότι είναι 

συμφέρον της άρχουσας τάξης, η διάδοση των ναρκωτικών, γιατί έτσι μαραίνεται η 

επαναστατική διάθεση των μαζών. Ξέρουμε ότι το κατεστημένο διοχέτευσε μετά 

το 1965 την επαναστατικότητα των νέων προς τα ναρκωτικά για να τους 

ευνουχίσει πολιτικά.  

Όσο αμφίβολη όμως είναι η κατάσταση αυτής της ουράνιας ευτυχίας τόσο 

σίγουρη είναι η κατάκτηση της γήινης δυστυχίας. Αν δεν αντιδράσουμε έγκαιρα 

υπάρχει κίνδυνος να σχηματιστεί μια νέα γενιά νέων ηλικιακά αλλά γερασμένων 

και ξεθυμασμένων ανθρώπων από βλάβες του νευρικού συστήματος και του 

εγκεφάλου. Κι ακόμη ενδέχεται να δημιουργηθεί ένας άλλος τύπος πνευματικής 

καλλιέργειας, μια <<νοοτροπία μαριχουάνας>>, που θα υποκινείται από την 

επιθυμία φυγής από την πραγματικότητα και την ικανοποίηση σαρκικών επιθυμιών 

για προσωπική και μόνο ευχαρίστηση,  χωρίς την αναζήτηση μιας κάποιας 

ανώτερης ηθικής καθοδήγησης, χωρίς ιδανικά, χωρίς ανώτερους σκοπούς στη 

ζωή.  

Κατά την προσωπική μας γνώμη, ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τα 

ναρκωτικά είναι λανθασμένος. Τα  μέτρα που παίρνουμε είναι, κατά κύριο λόγο 

αστυνομικά και ιατρικά, δηλαδή μέτρα κατασταλτικά και θεραπευτικά, το πολύ 

διαφωτιστικά. Οι νέοι δεν σώζονται ούτε με τις πολλές διαφωτίσεις ούτε με τις 

ποινές, ούτε με τις θεραπευτικές αγωγές,  αν πάθουν το κακό. 

Γι’ αυτό η θεραπεία του κακού πρέπει να αναζητηθεί άλλου, σε κάτι πιο 

ριζικό και γενικό. Πρέπει να κατανοηθεί ότι το θέμα <<ναρκωτικά>>  είναι πολιτικό 

και συνεπώς πολιτικές λύσεις χωράνε στο προκείμενο. Και πρώτα, πρώτα να 

προχωρήσει η ουσιαστική πολιτικοποίηση των νέων, έτσι που να αντιμετωπίζουν 

το πρόβλημα αυτό σαν υπεύθυνα πολιτικά όντα. Μόνοι τους οι νέοι μπορούν να 

θωρακίσουν τον εαυτό τους και να τον κάνουν απρόσβλητο. Κι αν ο κόσμος γύρω 

τους δεν τους αρέσει, δεν είναι ανάγκη να καταφύγουν στους τεχνητούς 

παραδείσους, ας εργαστούν ώστε να τον κάνουν καλύτερο .  

Πιστεύουμε,  λοιπόν, πως, αν τα ναρκωτικά αντιμετωπιστούν σαν πρόβλημα 

πολιτικό κι αν ανατεθεί στους νέους η λύση του, αυτοί σίγουρα θα βρουν τρόπους 

για να το λύσουν. Στο κάτω – κάτω αυτούς περισσότερο αφορά. Κι η πολιτεία 

πρέπει να τους σταθεί βοηθός ευνοώντας τις ευγενικές προσπάθειες  κι 

αποθαρρύνοντας εκείνες που συνεισφέρουν στην διάδοση του κακού. Γιατί είναι 



θλιβερό σ’ επαρχιακές πόλεις που δεν έχουν κανένα πνευματικό ή αθλητικό 

κέντρο να δίνονται άδειες για την δημιουργία ύποπτων νυχτερινών κέντρων σε 

πολίτες που δεν είναι βέβαια λουλούδια για μύρισμα. 

Γεωργία Βάμβουκα, Γ1 

    

‘’ ΟΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ‘’ 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

  Ελλάδα, η μικρή-μεγάλη χώρα η οποία από τα αρχαία χρόνια κατάφερε  με  

τον πολιτισμό της, να επηρεάσει τους λαούς της νεότερης Ευρώπης. Πρέσβειρα 

των δημοκρατικών θεσμών και της διαφάνειας, σταδιοδρομεί στον φιλολογικό και 

επιστημονικό τομέα από την αρχαιότητα. Από τους αρχαίους στοχαστές μέχρι 

τους οπλαρχηγούς του ’21 η Ελλάδα, έχει να επιδείξει τόσο πρότυπα 

σκεπτικισμού όσο και ηρωισμού. Μέσα στα χρόνια και φτάνοντας στην νεότερη 

Ελλάδα οι θεσμοί και οι αξίες για τους οποίους η χώρα μας ήταν ξακουστή έχουν 

φθαρεί.  

    Η κακή πολιτική και η αναξιοκρατία έχουν οδηγήσει την Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια σε οικονομική κρίση και μια περίοδο συνεχών πολιτικών 

αναταραχών. Μέσα σε όλα αυτά η κρατική εξουσία λαμβάνει  ακατάλληλα μέτρα 

για την αποπληρωμή του ελληνικού χρέους: περικοπές μισθών και συντάξεων, 

μαζικές απολύσεις και βαρύτατη φορολογία. Όπως είναι αναμενόμενο τέτοια 

βήματα βυθίζουν τους πολίτες στην ανασφάλεια και στην ένδεια. Αποτέλεσμα των 

παραπάνω συνθηκών είναι η αναζωπύρωση των φασιστικών κομμάτων και η 

επίταση του ρατσισμού. 

   Εκτός από το κράτος, μερίδιο ευθύνης φέρει και ο ίδιος ο Έλληνας πολίτης 

αφού επιδόθηκε στην παρανομία για να πετύχει τους επαγγελματικούς τους 

στόχους, δεν ήταν συνεπής με τους φορολογικούς και τραπεζικούς του 

λογαριασμούς,  υπήρξε αμελής και ανεύθυνος στην εργασία του ενισχύοντας την 

γραφειοκρατία και γενικά εκμεταλλεύτηκε την κρατική αδιαφορία σε σημείο που 

τον οδήγησε στην ύβρις. Αποτέλεσμα αυτού του κυνηγιού πλουτισμού ήταν η 

παραμέληση της παιδείας και κρατικής υγείας αλλά και η κατάργηση των 

Δημοκρατικών θεσμών.    

   Πέρα όμως από την αρνητική  ‘’όψη του νομίσματος’’ η Ελλάδα έχει να 

επιδείξει και μια θετική πλευρά: το μαγευτικό μεσογειακό τοπίο και την 

ανυπολογίστου αξίας πολιτιστική (πνευματική & αρχιτεκτονική) δράση της η οποία 

είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, καθώς και τον πρόθυμο και φιλόξενο χαρακτήρα 

του Έλληνα. 



   Σαν συμπέρασμα, θα ήθελα να επισημάνω πως κάθε χώρα  έχει την 

αρνητική και την θετική του πλευρά. Ο λαός όμως που την κατοικεί και του 

οποίου είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μέσα στην οποία έζησε και ανατράφηκε, αγαπάει 

αυτόν τον τόπο με τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του. Ας ευχηθούμε 

λοιπόν η αγάπη αυτή, και ειδικότερα του Έλληνα, να είναι ουσιαστική έτσι, που 

χωρίς να μένει τυφλός στα προβλήματα που αυτή η πατρίδα έχει να προσπαθεί με 

την εργατικότητα και το μυαλό του να τα επιλύει και να βελτιώνει τις συνθήκες 

ζωής του. 

Ελπίδα Πατραμάνη Γ5  

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΓΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Η κατάσταση που βιώνει σήμερα στον επαγγελματικό τομέα και η 

νεολαία της Ελλάδας είναι δραματική. Και δεν είναι σωστό γλωσσικά να 

αναφερόμαστε σε «ρεκόρ» ανεργίας ως να ήταν επιτυχία, αλλά σε δράμα 

ανεργίας. 

Η ανεργία στη χώρα μας έχει εκτοξευτεί σε πρωτοφανές επίπεδο και 

είναι γνωστό ότι η πραγματική ανεργία είναι μεγαλύτερη και διαφοροποιείται 

την καλοκαιρινή και χειμερινή περίοδο κατά περιοχή.  

Οι επιστήμονες, ιδιαίτερα οι οικονομολόγοι, με ελεγχόμενη ειλικρίνεια 

διατυμπανίζουν σε όλους τους τόνους ότι θα διατηρηθεί για πολλά έτη το 

υψηλότατο σημερινό ποσοστό ανεργίας και οικονομικής κρίσης. Με την 

ευκαιρία επισημαίνεται βροντερά ότι η πολυδιαφημιζόμενη εντυπωσιακή 

αύξηση των αφίξεων τουριστών δεν σημαίνει κι αύξηση της δαπάνης τους σε 

συνάλλαγμα και κυρίως η εξέλιξη αυτή θεωρείται συγκυριακή, διότι οι 

υπόλοιποι προορισμοί τουριστών σε όλες τις Μεσογειακές χώρες φλέγονται. 

Αναρωτιέται κανείς πώς οι πολίτες, και μάλιστα οι νέοι θα μπορούσαν 

να αντιμετωπίσουν δυναμικά και αποτελεσματικά το δράμα της ανεργίας. Η 

πρώτη κι ουσιαστικότερη αντίδραση είναι να συστρατευθούν οι νέοι, 

ανεξάρτητα από ιδεολογική τοποθέτηση, για να σταματήσουν αυτή την 

κατρακύλα και να διεκδικήσουν ευνοϊκότερους όρους ζωής κι εργασίας. Είναι 

αναπόφευκτο να δώσουν με την πρώτη εκλογική αναμέτρηση ένα ισχυρό 

μάθημα σε φαύλους πολιτικούς και να ξεσκεπάσουν τα ψέματα που 

συστηματικά εκστομίζουν. Χρειάζεται να αντικατασταθεί η γενικευμένη 



πολιτική λιτότητας με μέτρα που ευνοούν την ανάπτυξη και τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Μέχρι, όμως, να έχει αποτέλεσμα η αλλαγή αυτού του πλαισίου 

λιτότητας και εκμετάλλευσης, οι νέοι οφείλουν να στραφούν σε εναλλακτικές 

επαγγελματικές δράσεις που έχουν προσωρινό ή και μόνιμο χαρακτήρα στην 

επαγγελματική τους ζωή. 

Κάθε νέος μπορεί να συνειδητοποιήσει και να αναδείξει υπάρχουσες 

δεξιότητες που δεν έχει προσέξει και εκμεταλλευτεί για την απόκτηση 

εισοδήματος. 

Η οικονομία της τουριστικής Ελλάδας τους καλοκαιρινούς μήνες 

επιτρέπει να αναπτυχθούν καινοτόμες πρωτοβουλίες κι υπηρεσίες που 

απευθύνονται κυρίως σε αυτή την κατηγορία πελατών. Από τους πρώτους, 

για παράδειγμα, το έχουν αντιληφθεί οι νέοι γιατροί και παρέχουν ιατρικές 

υπηρεσίες σε επισκέπτες τουριστικών περιοχών. Κάτι ανάλογο μπορούν να 

κάνουν οργανωμένα οι κηπουροί, οι μάγειροι σε βίλες, οι μουσικοί και 

χορευτές, οι πάροχοι ναυτικών υπηρεσιών, οι βαρκάρηδες, οι ξεναγοί και 

συνοδοί ομάδων, οι δάσκαλοι αθλημάτων ή μουσικής και πολλοί άλλοι. 

Για να είναι ανταγωνιστικοί σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να είναι 

αναγκαστικό οι άνεργοι να αυξήσουν τα προσόντα τους κατά τους 

χειμερινούς μήνες καταφεύγοντας ακόμα και σε αυτοδίδακτους τρόπους, 

όπως στην ευχέρεια χρήσης γλωσσών με τη μελέτη λεξικών, ιδιαίτερα 

σπάνιων γλωσσών (Κινέζικα, Ρώσικα), τις εκτεταμένες εφαρμογές 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως εύκολα γίνεται με τα κινητά τηλέφωνα, και 

τις δεξιότητες εξεύρεσης, δημιουργίας και διατήρησης μιας θέσης εργασίας.  

Οι εργαζόμενοι απαιτείται σήμερα να γνωρίζουν πώς να συντάξουν ένα 

πλήρες βιογραφικό, να το εξειδικεύσουν και προσαρμόσουν στις πιθανές 

απαιτήσεις κάθε εργασίας, να δώσουν μια εύστοχη συνέντευξη έχοντας 

επαρκή πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, να προβάλλουν με 

τον καλύτερο τρόπο τα προσόντα τους, τη χρησιμότητα και σημασία της 

προσφοράς τους, τις προοπτικές της παρέμβασης τους, τη σημαντική διαρκή 

παρουσία τους.           

 

Zουρίδη Χαρά Β2 



ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ:   

ΚΟΙΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ: Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Κάποια σχολεία στη χώρα μας όπως και το δικό μας συμμετέχουν σε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς με θέμα τον 

εθελοντισμό και τους ανθρώπους που εργάζονται και προσφέρουν εθελούσια 

στην καθημερινή ζωή. Ο εθελοντισμός δημιουργεί τις προϋποθέσεις  για τη 

διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου ως μέρος ενός γενικότερου 

ανθρωπιστικού κινήματος. 

Συγκεκριμένα, ο κυριότερος λόγος που ωθεί τους ανθρώπους να 

προσφέρουν στους συνανθρώπους τους τον εθελοντισμό, είναι ότι ζούμε σε 

χαλεπούς καιρούς και καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολλά 

κοινωνικά προβλήματα. Γύρω μας οι άνθρωποι υποφέρουν καθώς συχνά δεν 

έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τις βιοτικές ανάγκες τους. Με άλλα 

λόγια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταλήγουν να μείνουν άστεγοι λόγω 

των καταστάσεων που ζούσαν και δεν μπορούσαν να διευθετήσουν τις 

βασικές του ανάγκες όπως ιατρική περίθαλψη, τροφή και στέγαση. 

Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουμε ότι η ζωή μας θα ήταν αρκετά 

επιφανειακή και ρηχή εάν ζούσαμε απομονωμένοι από τους άλλους 

συνανθρώπους μας και, γενικότερα, εάν δεν ενδιαφερόμασταν και 

βοηθούσαμε το συνάνθρωπό μας. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι όταν ένας 

άνθρωπος προσφέρει εθελούσια μία βοήθεια στο πρόβλημα του 

συνανθρώπου του, τότε και ο εθελοντής θα νιώθει ψυχικά ικανοποιημένος 

αλλά και σαφώς ο συνάνθρωπός του. 

Παράλληλα, θα λέγαμε ότι και τα διάφορα βιώματα που αντιμετωπίζει 

ένας άνθρωπος τον κάνουν τις περισσότερες φορές πιο ευαισθητοποιημένο 

στα κοινά προβλήματα. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στην πραγματική  έννοια 

του εθελοντισμού που συνδέεται με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή 

προσφορά.  

Ο εθελοντισμός εκφράζεται με πολλούς τρόπους, ο καθένας από αυτούς 

με τη δική του φυσιογνωμία και μέθοδο δράσης. Κοινό χαρακτηριστικό όμως 

όλων είναι η συνδρομή τους στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Με άλλα λόγια ο εθελοντισμός λειτουργεί αποφασιστικά και καταλυτικά στην 

ευαισθητοποίηση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι έτοιμοι να 

προσφέρουν σε όσους υποφέρουν από όποιες αντίξοες συνθήκες ζει 



κάποιος. Όσοι έχουν ζήσει τραυματικές εμπειρίες κατανοούν περισσότερο 

την ανθρώπινη δυστυχία και τον ανθρώπινο πόνο. 

Ακόμη, είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι κάθε πολίτης πρέπει να 

ενεργοποιείται και να συμμετέχει στην αναζήτηση επιλύσεων και να 

συμμετέχει στην αναζήτηση λύσεων σε όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν 

τη  σύγχρονη κοινωνία. Επιπρόσθετα, δεν αρκεί μόνο η συμβολή των 

κρατικών φορέων στα κοινά προβλήματα αλλά θα πρέπει να τονιστεί ότι τα 

προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι άπειρα και συχνά ξεπερνούν τις 

δυνατότητες των απλών πολιτών. Προβλήματα όπως η ανεργία, η φτώχια, ο 

υποσιτισμός και η γενικότερη έλλειψη φαρμάκων δεν μπορεί να 

αντιμετωπιστεί μόνο με την προσφορά του πολίτη. 

Επιγραμματικά, εάν όλοι από κοινού προσπαθήσουμε σε κρατικό και 

παγκόσμιο επίπεδο να περιορίσουμε, αν όχι να εξαλείψουμε, τα κοινωνικά 

προβλήματα, τότε δημιουργούμε προϋποθέσεις για έναν καλύτερο κόσμο 

βασιζόμενο στις ανθρωπιστικές αξίες.  

 

Κλάδου Δανάη Γ1 
 



ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΙ... 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ   

 

 Ο Σ.Ε.Π. ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 29% 

Ο προβληματισμός για τη σωστή επιλογή του επαγγέλματος 

δικαιολογείται απόλυτα, αν λάβουμε υπόψη μας πως το επάγγελμα είναι 

ουσιαστικός παράγοντας για την ευτυχία του ανθρώπου. 

Η οικονομική μας ανεξαρτησία και η οργάνωση της ζωής μας κατά 

τον τρόπο που επιθυμούμε εξαρτάται από την επαγγελματική μας 

επιτυχία. Νιώθουμε αισιόδοξοι, χαρούμενοι, γεμάτοι αυτοπεποίθηση, 

μόνο όταν ασκούμε το επάγγελμα που μας αρέσει. Διαφορετικά αυτό 

μετατρέπεται σε μία καταθλιπτική αγγαρεία ή, στην καλύτερη 

περίπτωση, σε μία τυπική διεκπεραιωτική διαδικασία που σκοτώνει 

κάθε δημιουργική έφεση, κάθε ομορφιά της ζωής. Αυτό ισχύει 

ανεξαίρετα για όλα τα επαγγέλματα. Γιατί όλα έχουν την ομορφιά τους,  

την αξία τους και την αναντικατάστατη προσφορά τους. Ο σημερινός 

πολιτισμός δε δημιουργήθηκε μόνο από όσους ασκούν κάποιο 

«σπουδαίο επάγγελμα», αλλά οφείλεται στην υπεύθυνη επαγγελματική 

δραστηριότητα όλων των ανθρώπων. 

Γι’ αυτό ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι η επιλογή του 

επαγγέλματος, δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιπολαιότητα, 

αλλά θα πρέπει να είναι καρπός ώριμης σκέψης, γιατί η κακή επιλογή 

και δύσκολα επανορθώνεται  και χαμένος χρόνος είναι και φθορά για 

τον άνθρωπο.  

Στην επιλογή του επαγγέλματος μπορεί να μας βοηθήσει το μάθημα 

του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Στόχος του ΣΕΠ 

είναι από τη μια μεριά η αυτογνωσία του ατόμου – το βοηθάει να 

γνωρίσει και να αξιολογήσει τον εαυτό του – και από την άλλη η 

πληροφόρηση για την αγορά εργασίας. Επιτρέπει έτσι στο μαθητή  να 

συνδυάσει την εικόνα που έχει σχηματίσει για τον εαυτό του με την 

πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του κάθε 

επαγγέλματος, ώστε να μπορεί να επιλέξει ανάλογα με τις κλίσεις του 

και τα ενδιαφέροντά του το επάγγελμα που του ταιριάζει. 

 
 



Ο Σ.Ε.Π. στην εποχή ... της κρίσης 
Δυστυχώς σήμερα η ανεργία αποτελεί το μεγαλύτερο κοινωνικό 

πρόβλημα στη χώρα μας. Έχει δημιουργηθεί μία ατελείωτη στρατιά 

ανέργων, κυρίως νέων, η οποία υποφέρει από  νευρώσεις, απογοη-

τεύσεις, μελαγχολίες, αφού η έλλειψη εργασίας ρυθμίζει όλους τους 

τομείς της ζωής.  

Η ευθύνη της πολιτείας για την ψυχολογία, την ισορροπία και τη 

δημιουργικότητα αυτής της γενιάς είναι μεγάλη. Είναι επιτακτική η 

ανάγκη να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, πράγμα που 

προϋποθέτει παραγωγικές επενδύσεις. Αλλά ποιος να επενδύσει σε μια 

Ελλάδα που η καταναλωτική δύναμη του λαού της έχει μειωθεί 

σημαντικά; Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Με ή χωρίς ΣΕΠ 

οι νέοι μας κινδυνεύουν. Και κινδυνεύουν όχι τόσο γιατί δε βρήκαν ή 

έχασαν τη δουλειά, αλλά γιατί έχασαν την ελπίδα.  

                   Βάμβουκας Μανώλης Γ1  



ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ… INTERNET 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 & ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ 

 ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ   
 

   Το Γυμνάσιο Γαζίου κατά το τρέχον σχολικό έτος, υλοποίησε σειρά 

δράσεων με στόχο την ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών, σε 

θέματα σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. 

   Το Διαδίκτυο είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο με πολλαπλά οφέλη που αν 

δεν χρησιμοποιείται με σύνεση, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο. Το σχολείο 

έχει υποχρέωση να προστατεύει τους μαθητές ενημερώνοντάς τους για τις 

παγίδες και τους κινδύνους στο Διαδίκτυο και να προτείνει τρόπους για 

ασφαλή πλοήγηση, ώστε τα παιδιά να αποκτούν μια δημιουργική και «υγιή» 

σχέση με αυτό και να μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητές του, χωρίς να 

κινδυνεύουν. 

   Με πρωτοβουλία των καθηγητών Πληροφορικής του Γυμνασίου Γαζίου, 

Ανδριγιαννάκη Δέσποινας και Γεμενιτζή Θεόδωρου, μαθητές του σχολείου 

μας συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη με την Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος μαζί με άλλα τρία σχολεία από διάφορα μέρη της Ελλάδας.  

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στις 22/11/2013 

στο χώρο του σχολείου και  συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α’ τάξης 

με τους καθηγητές τους. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι του Δήμου Μαλεβιζίου  

μετά από πρόσκληση της διευθύντριας του σχολείου κας Γκινούδη Αθηνάς. 

 

       



 

   Οι μαθητές μέσω της εφαρμογής Lync Attendee 2010 επικοινώνησαν με 

την Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρακολούθησαν την εισήγηση του  Υποδιευθυντή της 

Υπηρεσίας, Ταξίαρχου Εμμανουήλ Σφακιανάκη, καθώς και άλλων 

εξειδικευμένων αξιωματικών, ενώ παράλληλα γινόταν προβολή 

παρουσίασης με ενδεικτικά θέματα: 

 Παιδική πορνογραφία 

 Παραβίαση προσωπικών δεδομένων  

 Κανάλια συνομιλίας (Chat rooms) 

 Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Twitter κλπ. 

 Εθισμός στο Διαδίκτυο 

 Κακόβουλο Λογισμικό 

 Ηλεκτρονική παρενόχληση 

 Απάτες μέσω Διαδικτύου 

 

   Στο τέλος της  τηλεδιάσκεψης οι  μαθητές των δύο ομάδων Βιωματικών 

Δράσεων που ασχολούνται με το θέμα: «Αξιοποιώ το Διαδίκτυο», με 

υπεύθυνη την καθηγήτρια Αγγλικών κα Πηγιάκη Αριστέα, αφιέρωσαν την 

παρακάτω μαντινάδα σε όλα τα παιδιά που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο: 

 

Όταν σερφάρεις πάντοτε 

πρέπει  να προσέχεις, 

γιατί μ’ ανθρώπους ύπουλους 

ενδέχεται να μπλέξεις. 

 

ΓΙΑΣΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ, Καθηγήτρια Γερμανικών 



 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ  

ΤΗΣ "ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2014" 

Η "Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου" διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 

Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης,  INSAFE, με 

στόχο την προώθηση της ασφαλέστερης και πιο υπεύθυνης χρήσης των online 

τεχνολογιών και των κινητών τηλεφώνων, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των νέων σε 

όλο τον κόσμο. Εορτάζεται πάντα τη 2η ημέρα της 2ης εβδομάδας του 2ου μήνα του 

χρόνου!  

Για φέτος ορίστηκε η 11η Φεβρουαρίου.  

Στην Ελλάδα, ο εορτασμός διοργανώνεται από τη Δράση ενημέρω-

σης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, επίσημο 

εκπρόσωπο του Δικτύου INSAFE στη χώρα μας.  

Το σύνθημα για φέτος είναι "Όλοι μαζί, για ένα καλύτερο Διαδίκτυο" και το 

logo είναι: 

Το σχολείο μας συμμετείχε και φέτος ως 

"πρεσβευτής" στον εορτασμό της "Ημέρας 

Ασφαλούς  Διαδικτύου", μαζί με άλλους 226 φορείς 

από όλη την Ελλάδα. 

Οι μαθητές της  Α' τάξης, πρώτα ενημε-

ρώθηκαν από την καθηγήτρια Πληροφορικής κα 

Ανδριγιαννάκη Δέσποινα για τους κινδύνους στο 

Διαδίκτυο και για το πώς να τους αντιμετωπίζουν 

και έπειτα έγραψαν ποιήματα για την ασφαλή 

πλοήγηση.  

Τα δύο ποιήματα που εκπροσώπησαν το σχολείο μας και αναρτήθηκαν στην 

κεντρική εκδήλωση για την "Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου" στις 11 Φεβρουαρίου 2014, 

στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, στην Αγ. Παρασκευή Αττικής είναι: 

Του μαθητή Γιώργου Μέλλιου από το τμήμα: Α΄3  

με  τίτλο: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Όταν στο Internet συχνά σερφάρω 

τους όρους χρήσης και αποδοχής πρέπει πάντα να τσεκάρω! 

Προσωπικά μου δεδομένα δεν πρέπει ν’ ανεβάζω, 

τον κωδικό μου στα social media πρέπει συχνά ν’ αλλάζω!!! 

        Και το ποίημα που έγραψαν  οι μαθητές: Γιατράκης Ματθαίος, Γιαλιτάκης 
Δημάρατος, Γιαννακάκης Τάσος, Κοτσιφός Μάνος, Λουλουδάκη Σταυρούλα της 

ομάδας Βιωματικών Δράσεων της  Α΄  Τάξης του Γυμνασίου Γαζίου που ασχολούνται με 

το θέμα: «Αξιοποιώ το Διαδίκτυο», με υπεύθυνη την καθηγήτρια Αγγλικών κα Πηγιάκη 

Αριστέα, με τίτλο: Κλοπή ταυτότητας στο Facebook. 

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page157&objId=Category307&childobjid=Category307


Τον κωδικό μου έδωσα και μπήκαν στο προφίλ μου, 

φωτογραφία ανέβασαν,  δεν ήτανε δική μου. 

μετά όμως κατάλαβα πως έκανα βλακεία, 

και άμεσα αντέδρασα σ’αυτή  την αδικία… 

Συμπέρασμα εγώ έβγαλα: με ασφάλεια να σερφάρω, 

να ελέγχω τα στοιχεία μου, να ξέρω που κλικάρω!!! 

 

        Όλα τα παιδιά της Α΄ Τάξης ενεργοποιήθηκαν, δημιούργησαν και τους αξίζουν 

Συγχαρητήρια! Μερικά ακόμα έργα των μικρών… ποιητών του σχολείου μας είναι:  

Το Internet είναι καλό για τις πληροφορίες 

μα έχει και διασκέδαση για όλες τις ηλικίες. 

Κι όταν στο Facebook θα μπεις το νου σου να τον έχεις, 

φίλους χωρίς ταυτότητα ποτέ να μη ξετρέχεις. 

Και τέλος για σερφάρισμα όταν θα μπεις να κάνεις, 

να μην ξεχνιέσαι ολημερίς το χρόνο σου να χάνεις! 

Γιώργος Μαρής, τμήμα: Α΄3 
  

Στο Διαδίκτυο σερφάρω, μα προσέχω τι κλικάρω 

και στο Facebook που μπαίνω, φίλους έχω όσους ξέρω. 

Τα στοιχεία μου δε δίνω σε σελίδες που δε ξέρω 

γιατί πρέπει να προσέχω τη ζωή που τώρα έχω! 

Κάλλια – Χριστίνα Παπαδάκη, τμήμα: Α΄4 
 

Στο Internet δεν είσαι ασφαλής, μα μην είσαι αμαθής,  

μέσα σε λίγα λεπτά έχεις γίνει θέμα κι αυτό δεν είναι ψέμα. 

Όμως μπορείς να κάνεις κάτι γι’ αυτό: 

Άλλαξε του Απορρήτου τις ρυθμίσεις και δημιούργησε λύσεις. 

Να μην έχεις ψευδαισθήσεις! 

Γωγώ Μπαντουβά, τμήμα: Α΄3 
  

Σκέφτομαι πριν δημοσιεύσω, 

στα χέρια επιτήδειων δε θέλω εγώ να πέσω. 

Προσέχω, είμαι συνεπής, δεν κάνω απερισκεψίες 

και το ίδιο συνιστώ σ’ όλες τις ηλικίες! 

Αντιόπη Στεφανουδάκη, τμήμα: Α΄5 
  

Στο Διαδίκτυο σαν μπω, θα πρέπει να προσέχω 

και πάντα δεκατέσσερα τα μάτια μου να έχω! 

Σκουλήκια, ίπποι και ιοί, Διαδικτυακοί εχθροί, 

προστατεύω το PC μου, οχυρώνω τη ζωή μου! 

Φιλία Μαυρικάκη, τμήμα: Α΄3 



  

Μπες στο Internet να παίξεις, ασφαλής για να μην μπλέξεις! 

Έγκυρες ιστοσελίδες βρες, χωρίς κινδύνους και απειλές! 

Γιάννης Σαββάκης, τμήμα: Α΄4 
 

Οντέ θα μπεις στο Internet και θέλεις να σερφάρεις, 

να’ χεις τα μάτια σου ανοιχτά, τα μέτρα σου να πάρεις, 

γιατί υπάρχουνε «κακοί» που θέλουν να σε βλάψουν 

και θα σου κάνουνε ζημιά, «τη γούνα σου θα κάψουν». 

Γιώργος Λιλίτσης, τμήμα: Α΄2 
 

Στο Διαδίκτυο σαν μπαίνω, πρέπει πάντα να προσέχω: 

Τι θα λέει το επόμενό μου post; 

Πώς θα είμαι στην επόμενη φωτό; 

Ποια ιστοσελίδα θα επισκεφτώ; 

Πού θα κάνω  like, share και σε ποιον friend request; 

Και δε δίνω σε κανένα, προσωπικά μου δεδομένα! 

                                                          Κάλι Επιτροπάκη, τμήμα: Α΄5 
 

Στο Διαδίκτυο να δίνουμε τα στοιχεία μας δεν πρέπει, 

τηλέφωνο, διεύθυνση και φωτογραφία «καθώς πρέπει» 

γιατί αυτά αποθηκεύονται 

και κάποιοι αυτό το εκμεταλλεύονται! 

                                                         Γιάννης Κορνάρος, τμήμα: Α΄5 
 

Ασφαλώς και  θα «σερφάρω» 

χωρίς όμως να … ρισκάρω! 

Ζορίζω τους …… «κακούς»,  

βάζοντας δύσκολους κωδικούς! 

Κι αν κάποιος προσπαθήσει να με τρομάξει 

και τη ζωή μου θέλει να βλάψει, 

ενημερώνω τους γονείς μου,  

τις Αρχές, τους συγγενείς μου. 

Βασιλική Μπαγκή, τμήμα: Α΄6 

 

Την ευθύνη για την πραγματοποίηση της 
παραπάνω δράσης είχαν οι καθηγήτριες 
Ανδριγιαννάκη Δέσποινα, Πληροφορικός 

        & Πηγιάκη Αριστέα, καθηγήτρια Αγγλικών



 

Πιστοποίηση eSafety στο Γυμνάσιο Γαζίου  

για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο  
 

Το Γυμνάσιο Γαζίου έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Σχολικού 

Δικτύου (European Schoolnet) και λόγω των δράσεων που 

έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο σχολείο, επιλέχθηκε 

και συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα, διεκδικώντας μια 

πανευρωπαϊκή διαπίστευση για τη διαδικτυακή του ασφάλεια. 

 

Η εκπαιδευτικός Πληροφορικής του σχολείου  για λογαριασμό 

της σχολικής μονάδας, συμπλήρωσε ένα online έντυπο 

αξιολόγησης – ερωτηματολόγιο, για το πώς το σχολείο διαχειρίζεται θέματα υποδομής, 

πολιτικής και πρακτικής για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο με βάση διεθνή πρότυπα και το 

Γυμνάσιο Γαζίου απέκτησε τη χάλκινη Πιστοποίηση eSafety που έχει ισχύ μέχρι τον 

Οκτώβριο του 2015. 

Έπειτα το σχολείο έλαβε ένα προσαρμοσμένο Σχέδιο Δράσης για να το υλοποιήσει, 

ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η διαδικτυακή ασφάλειά του.  

Η πιστοποίηση για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο στοχεύει στο να βοηθήσει τα σχολεία 

στην αντιμετώπιση της πρόκλησης να παρέχουν ένα πιο ασφαλές και εμπλουτισμένο 

περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 

Το σχολείο μας μέσω της Πιστοποίησης eSafety θα έχει πρόσβαση σε ένα συνεχώς 

αυξανόμενο σύνολο πόρων και εργαλείων, όπως: συμβουλές και καθοδήγηση για 

την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, ενημερωτικά δελτία, λίστες ελέγχου και πρότυπα. Επίσης 

θα έχει τη δυνατότητα της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με άλλα σχολεία και 

εμπειρογνώμονες, για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για τη διαδικτυακή ασφάλεια. 

  

Επειδή η ασφάλεια στο Διαδίκτυο είναι ευθύνη όλων μας…. 

Η συντονίστρια εκπαιδευτικός Ανδριγιαννάκη Δέσποινα, ΠΕ19  

 



ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΠΙ … ΤΟΠΟΥ 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ 

 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 

Στο φαράγγι του Αλμυρού περπάτησε η πεζοπορική ομάδα του Σχολείου μας 

την Παρασκευή 2 Μαϊου 2014. Το λεωφορείο μας άφησε λίγο μετά από το  

Βουλισμένο Αλώνι, όπου και ακολουθήσαμε το κατηφορικό μονοπάτι που οδηγεί 

προς το βάθος της ρεματιάς του Αγίου Παντελεήμονα. Στο άνοιγμα του 

φαραγγιού μπορούσαμε να  δούμε από ψηλά την πόλη του Γαζίου και το Ηράκλειο 

με φόντο τα Λασιθιώτικα βουνά. Το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα 

ήταν κλειδωμένο. Κάτω από τον περίβολο της εκκλησίας υπάρχουν κήποι με 

πορτοκαλιές και εκεί ακούμε το ποτάμι να τρέχει προς το φαράγγι.  
 

             
 

Η χλωρίδα και η πανίδα του φαραγγιού είναι πλούσια. Πολλά είδη δέντρων, 

θάμνων και αρωματικών φυτών. Οι πικροδάφνες δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στο 

φαράγγι. Στη διαδρομή συναντούμε δυο ασβεστοκάμινα και ένα μικρό εκκλησάκι. 

Μετά από δυόμιση ώρες πορείας φτάσαμε στα εκκλησάκια Αγίας Μαρίνας, Αγίας 

Παρασκευής και Αγίου Αντωνίου. Ένας θαυμάσιος χώρος για λίγη ξεκούραση, 

πριν ξεκινήσουμε και πάλι, για να περάσουμε από τη λίμνη του Αλμυρού και να 

καταλήξουμε στη νέα μονάδα αφαλάτωσης του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου μας έγινε 

ξενάγηση από τον τεχνικό της μονάδας για τις τεχνικές της αφαλάτωσης και για 

τα οφέλη που θα προκύψουν από το έργο για τους κατοίκους του Γαζίου. 
  

                     

Κλάδου Δανάη Γ1 



 

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 
        Εισαγωγή 

Από την προϊστορική περίοδο ο άνθρωπος προσπαθεί να εξασφαλίζει  διαθέσιμο νερό  για 

τις ανάγκες του, με την υλοποίηση έργων ύδρευσης χαμηλού κόστους, υψηλής απόδοσης και 

προσφιλή στο περιβάλλον. Η χώρα μας έχει μακραίωνη ιστορία αειφόρου διαχείρισης υδατικών 

πόρων. Αρχαιολογικές και άλλες μαρτυρίες υποδηλώνουν ότι η πολιτισμική έκρηξη, που έλαβε 

χώρα κατά τη Μινωική περίοδο (~3200-1100 π.Χ.) κατά την οποία εφαρμόστηκαν 

προωθημένες πρακτικές χρήσης μη συμβατικών υδατικών πόρων, όπως είναι η συλλογή, 

αποθήκευση και χρήση βρόχινου νερού, συνεχίστηκε και αναπτύχθηκε περαιτέρω στη 

Μυκηναϊκή και στις Ελληνορωμαϊκές περιόδους, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές 

άλλες Μεσογειακές και Ευρωπαϊκές χώρες (Αγγελάκης κ.ά., 2012). 

Σήμερα, σε πολλές περιοχές του κόσμου, κυρίως σ' αυτές, με ελλειμματικό υδατικό 

ισοζύγιο νερού, αναπτύσσονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς  τεχνολογίες χρήσης μη συμβατικοί 

υδατικοί πόροι, όπως είναι η αφαλάτωση του θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού. Παγκοσμίως, το 

2012 λειτουργούσαν 16000 μονάδες αφαλάτωσης με παραγωγή πάνω από 80 εκατ. m³/ημ. 

πόσιμου νερού, από 8000 m³/ημ., που ήταν το 1980. Μόνο στο Ισραήλ παράγονται σήμερα 

πάνω από 2 εκατ. m³/ημ. Τα επόμενα έτη, η παραγωγή αφαλατωμένου νερού αναμένεται ότι θα 

έχει μέση ετήσια αύξηση πάνω από 15% και θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. m³/ημ. το 2020 

(Zωτάλης κ.ά., 2014). Στο μέλλον, τέτοιες τεχνολογίες θα αποτελέσουν τη βάση παραγωγής 

όχι μόνο άφθονου και καλής ποιότητας πόσιμου νερού αλλά και νερού για άλλες χρήσεις. 

Στην Ελλάδα, όπως και σ’ άλλες Μεσογειακές χώρες, η αφαλάτωση με αντίστροφη 

ώσμωση είναι μια σχετικά νέα τεχνολογία, που όμως επεκτείνεται πολύ γρήγορα σε περιοχές 

ελλειμματικές σε νερό. Γενικά, στη Ελλάδα υπάρχει σημαντική υστέρηση σε έργα χαμηλού 

κόστους, φιλικών στο περιβάλλον, συγκριτικά με τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, που οφείλεται 

στην περιορισμένη ενημέρωση των αρμοδίων και φυσικά του ευρύτερου κοινού. Αντίθετα, σ’ 

άλλες χώρες του αναπτυγμένου κόσμου, η  χρήση μη συμβατών υδατικών πόρων θεωρείται 

δράση πρώτης προτεραιότητας για την αντιμετώπιση ελλειμματικών διαθεσιμότητων νερού, τη 

διατήρηση και προστασία των υπαρχόντων πόρων και την αειφόρο ανάπτυξη (Καραμούζης κ.ά., 

2008). Σήμερα στη Χώρα μας λειτουργούν 33 μονάδες αφαλάτωσης μέσης ημερήσιας 

παραγωγής 22500 m³ νερού, κατά κανόνα μικρής δυναμικότητας και παλαιάς τεχνολογίας 

(Ζωτάλης κ.ά., 2014).  

Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση έργων αφαλάτωσης θαλασσινού και κυρίως 

υφάλμυρου νερού και γενικά η χρήση μη συμβατικών υδατικών πόρων, θα βελτιώνονται και θα 

επεκτείνονται συνεχώς. Τα προσεχή έτη θα δίδεται όλο και περισσότερη έμφαση στα 

αποκεντρωμένα συστήματα διαχείρισης υδατικών πόρων, που θα βασίζονται στην αύξηση της 

διαθεσιμότητας με τεχνολογίες μη συμβατικών υδατικών πόρων και φυσικά στην πιο 

ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. 

  

Υφάλμυροι Υδατικοί Πόροι: Αλμυροί Κρήτης 

Διάφορες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι στην Ελλάδα και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, 

πολλά εκατ. m3/έτος υφάλμυρου νερού απορρέουν στη θάλασσα. Μόνο στην Κρήτη εκτιμάται ότι 

αυτή η ποσότητα υπερβαίνει τα 1000 εκατ. m3/έτος (Kνηθάκης και Kαλούμενος, 1993).  Η 

υφαλμύριση των υδροφορέων και η δημιουργία "Αλμυρών" στην Κρήτη οφείλεται κυρίως: (α) Σε 

μορφολογικές αιτίες, όπου το μικρό πλάτος της Κρήτης σε συνδυασμό με τα υδροπερατά 



ανθρακικά πετρώματα των ορεινών όγκων,  που πολλές φορές έρχονται σ' απευθείας επαφή με 

το ανοικτό μέτωπο της θάλασσας. Και (β) σε υδρογεωλογικούς λόγους, όπως η τεκτονική δομή, 

τα καρστικά ρήγματα και οι ανοδικές και καθοδικές κινήσεις της θάλασσας. Οι πιο γνωστοί 

Αλμυροί της Κρήτης είναι: 

 (α) Στον ορεινό όγκο της Δίκτης οι αλμυροί Αγίου Νικολάου (0,17 εκατ. m3/ημ.), Μαλίων 

και Άρβης. 

 (β) Στον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη οι αλμυροί Ηρακλείου (0,3-9,0 εκατ. m3/ημ.), Μπαλί 

και Αγίου Παύλου. 

 (γ) Στον ορεινό όγκο του Αστερουσίων ο αλμυρός Τσούτσουρα και άλλοι. 

 (δ) Στον ορεινό όγκο του Λευκών ορέων οι αλμυροί Γεωργιούπολης, Καλαμίου, Καλυβών 

και άλλοι.  

 (ε) Στον ορεινό όγκο της Θρύπτης οι αλμυροί Μαλάβρας και Καψά. 

Είναι γνωστόν ότι σήμερα  η αξιοποίηση αυτών των νερών είναι μηδενική, παρά το ότι θα 

μπορούσαν είτε να αφαλατωθούν με μικρό σχετικά κόστος ή να χρησιμοποιηθούν, έστω σε 

μικρές ποσότητες, μετά από ανάμειξή τους με νερά καλύτερης ποιότητας, ιδιαίτερα κατά τους 

χειμερινούς μήνες, που η συγκέντρωση των αλάτων μειώνεται σημαντικά. Σύμφωνα με 

μετρήσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης (Μονώπολης, κ. α., 1996) και άλλων (Βέργης, 2006), το 

νερό της πηγής του Αλμυρού Ηρακλείου, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμη και ως πόσιμο 

για 45-50 ημ./έτος, όταν τα TDS<300 mg/L, που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να 

εξοικονομηθούν  περίπου 5 εκατ. m3 νερού/έτος  (μετά βέβαια από αποθήκευση τους).  

Παρόμοια παραδείγματα αναφέρονται και σ’ άλλες νησιωτικές περιοχές της χώρας (Γκίκας και 

Αγγελάκης, 2008).  

Επίσης, οι Αλμυροί δημιουργούν υγροτόπους, που αποτελούν πηγή ζωής για πολλά είδη 

της χλωρίδας και της πανίδας μας και φυσικά για τον ίδιο τον άνθρωπο. Η σπουδαιότητα των 

υγροτόπων, συνήθως καθορίζεται από τις υπηρεσίες και τα αγαθά που προσφέρουν στον 

άνθρωπο. Έτσι, έχουν καθιερωθεί η βιολογική αξία, που είναι συνυφασμένη με τη βιολογική 

ποικιλότητα, η αρδευτική στην περίπτωση υγροτόπων γλυκού νερού, η αρχαιολογική και/ή 

ιστορική, στην περίπτωση υγροτόπων, που σχετίζονται με αρχαιολογικούς χώρους (όπως αυτοί 

των Μαλίων και Ζάκρου), η υλοτομική, η αλιευτική και η αντιπλημμυρική και αντιδιαβρωτική 

 αξία.  Η χρήση ενός υγροτόπου για αναψυχή είναι σε κάποιο βαθμό υποκειμενική, γιατί οι 

ανάγκες για αναψυχή διαφέρουν από άτομο σε άτομο.  

Πολλοί διακρίνουν τις δραστηριότητες αναψυχής σε παθητικές και ενεργητικές. Στα 

υγροτοπικά συστήματα μπορούν να λάβουν χώρα και τα δύο είδη. Στις παθητικές 

κατατάσσονται η παρατήρηση πουλιών, η φωτογράφιση, η απόλαυση του τοπίου κλπ., ενώ στις 

ενεργητικές η ιστιοπλοΐα, η κολύμβηση, καθώς και η ποδηλασία και η ιππασία στην περιμετρική 

χερσαία περιοχή. Υπάρχει ακόμα και ο οικοτουρισμός, που βασίζεται στα τοπία ιδιαιτέρου 

φυσικού κάλλους και στη φύση. Τέλος, εξαιρετικά σημαντικός είναι ο ρόλος των υγροτόπων για 

τη διαχείριση του νερού (όπως στις περιπτώσεις των υγρότοπων Κουρνά και Αγιάς Χανίων). 

  

Επικρατούσες τάσεις 

Τα τελευταία χρόνια η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους 

ρυθμούς και φαίνεται ότι στο μέλλον θα αποτελέσει μια από τις κύριες πηγές υδροδότησης σε 

ολόκληρο το κόσμο.  Τα επόμενα έτη προσδοκάται περαιτέρω τεχνολογική βελτίωση των 

μεμβρανών μακροδιήθησης, υπερδιήθησης, μικροδιήθησης, αντίστροφης ώσμωσης και άλλων. 

Με τους συνεχώς βελτιούμενους τύπους μεμβρανών και κυρίως τη συνεχώς μειούμενη 



ενέργεια κατά μονάδα παραγόμενου αφαλατωμένου νερού, το κόστος της αφαλάτωσης θα 

εξακολουθήσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα έτη. Επίσης, η χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενεργείας θα επιφέρει επί πλέον μείωση του κόστους παραγωγής αφαλατωμένου νερού. Γι' 

αυτό, η ανάπτυξη πράσινων μονάδων αφαλάτωσης είναι μια ήδη εφαρμόσιμη τεχνολογία στην 

Καλιφόρνια, στο Ισραήλ και άλλες χώρες (Zωτάλης κ.ά., 2014).  

Τέλος, σύγκριση του κόστους παραγωγής χρησιμοποιήσιμου νερού από ή μη συμβατικούς 

υδατικούς πόρους συνήθως δεν είναι απολυτά  αντικειμενική. Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι σε 

πολλές περιπτώσεις συμβατικών υδατικών πόρων, στα συνολικά κόστη τους, συνήθως δεν 

υπολογίζονται αυτά της επεξεργασίας και μεταφοράς τους, προκειμένου να καταστούν 

χρησιμοποιήσιμοι,  που σε περιπτώσεις του αφαλατωμένου νερού είναι σημαντικά μειωμένα 

(Καραμούζης κ.ά., 2008). 

  

Συμπεράσματα  

Από τα προαναφερόμενα συμπεραίνεται ότι: 

(α) Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έρευνα και τεχνολογία αντικειμένων υδατικών πόρων θα 

συνεχίσουν να αναπτύσσονται τα προσεχή έτη με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς και η διαχείριση 

των υδατικών πόρων θα βελτιώνεται συνεχώς και θα εντάσσεται σ' ένα γενικότερο πλαίσιο 

αειφορίας.  

(β) Οι τεχνολογίες διαχείρισης υδατικών πόρων, που θα αναπτύσσονται στο μέλλον, θα  

είναι μειωμένου κόστους, πιο φιλικές στο περιβάλλον και θα βασίζονται σε αποκεντρωμένα 

σχήματα. 

(δ) Η χρήση μη συμβατικών υδατικών πόρων και κυρίως αφαλατωμένου νερού, θα 

βοηθήσει στην ορθολογικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων της Κρήτης. Και… 

(ε) … η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να παίξει ρόλο πρωταγωνιστή στην έρευνα και 

τεχνολογία διαχείρισης των υδατικών πόρων, παγκοσμίως και κυρίως στη Μεσόγειο και Μέση 

Ανατολή, εφ’ όσον επενδύσει σε σχετικές τεχνολογικές δραστηριότητες, όπως είναι οι πράσινες 

μονάδες αφαλάτωσης.  

  

Τελικό Μήνυμα 

Με βάση τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα, η αύξηση της δυναμικότητας μιας μονάδας 

αφαλάτωσης και/ή μειωμένη συγκέντρωση διαλυμένων στερεών στο προς αφαλάτωση νερό, 

μειώνουν σημαντικά το κόστος αφαλάτωσης.  Γι' αυτό η άμεση κατασκευή μιας μονάδας 

αφαλάτωσης δυναμικότητας 20-30.000 m3/ημ., στον Αλμυρό Ηρακλείου, που θα υπερκαλύψει 

τις υδροδοτικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου κρίνεται αναγκαία. 

Επιπρόσθετα, η δυνατότητα χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, όπως είναι η 

υδροηλεκτρική (με πιθανή ανύψωση του φράγματος), ή θερμική από τον παρακείμενο 

Ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της ΔΕΗ και/ή αιολική, διασφαλίζουν ένα ευοίωνο μέλλον για την 

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση νερών του Αλμυρού Ηρακλείου και φυσικά άλλων Αλμυρών της 

Κρήτης. 

Τέλος,  κρίνεται  σημαντικό ότι, έστω καθυστερημένα, ο Δήμος Μαλεβιζίου και ΔΕΥΑΜ 

κατασκεύασαν αυτήν την έστω μικρής δυναμικότητας, πρωτοποριακή μονάδα και τους 

εκφράζονται συγχαρητήρια. Επίσης, η συνεισφορά της SYCHEM ΑΕ εκτιμάται δεόντως και της 

οφείλονται θερμά συγχαρητήρια, που υπό τις σημερινές πολύ δύσκολές συνθήκες,  παραμένει 

"Κρητικιά" και πρωτοπορεί σε πολλές περιοχές του κόσμου.  
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Για την αντιγραφή 

Κλάδου Δανάη Γ1 



ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 
ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

100 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. 
Αγγελική Φραϊδάκη, φιλόλογος, Γυμνάσιο Γαζίου 

 

Η εκατοστή επέτειος από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα  αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία, 

γιατί  δίνει την αφορμή να μελετήσουμε και να μάθουμε περισσότερα για τον τόπο που ζούμε,  την 

ιστορία του και τον πολιτισμό του, να παραδειγματιστούμε από τους αγώνες  και τις θυσίες των 

προγόνων μας, που με αξιοθαύμαστη αυταπάρνηση και ανδρεία πολέμησαν για υψηλές αξίες και 

ιδανικά, τη δικαιοσύνη  και την ελευθερία, να αποτιμήσουμε τη συμβολή ενός μεγάλου οραματιστή 

ηγέτη, του Ελευθέριου Βενιζέλου στην αίσια  έκβαση  του κρητικού ζητήματος  και να διαπιστώσουμε  

για μια ακόμα φορά το ρόλο των Μ. Δυνάμεων που ήθελαν να κηδεμονεύουν τους μικρούς. 

Η Ένωση της  Κρήτης με την Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε το 1913 με την υπογραφή της 

συνθήκης του Βουκουρεστίου (28-7-1913) που επισφράγιζε το τέλος  των Βαλκανικών πολέμων, 

υπήρξε το αποτέλεσμα μιας σειράς  αιματηρών αγώνων  του κρητικού  λαού .Από  τον Απρίλη του 1821  

στην Κρήτη  επικρατεί  επαναστατικός αναβρασμός. Η επανάσταση καταπνίγεται  το 1824 από 

δυνάμεις του ηγεμόνα της Αιγύπτου Μοχάμετ Άλι, που κράτησε υπό τον  έλεγχο του το νησί ως το 

1840 ,οπότε η Κρήτη τίθεται ξανά  υπό οθωμανική διοίκηση. Από το 1856, που δημοσιεύεται  το Χάτι 

Χουμαγιούν, αυτοκρατορικό διάταγμα  σύμφωνα με το οποίο  το οθωμανικό  κράτος   αναλαμβάνει  την 

υποχρέωση της ίσης  μεταχείρισης  των υπηκόων  του με τους  Οθωμανικούς σε θέματα δικαιοσύνης, 

φορολογίας, διοίκησης και εκπαίδευσης, οι Κρήτες βρίσκονται σε διαρκή αναταραχή ,καθότι  οι 

τουρκικές αρχές δεν εφαρμόζουν το αυτοκρατορικό διάταγμα. Γύρω στα 1862 οι Κρητικοί ζητούν  η 

περιουσία  των μοναστηριών, που μέχρι  τότε  διαχειριζόταν  η τουρκική διοίκηση, να τεθεί κάτω από 

τον έλεγχο  των δημογερόντων, για να διατεθούν τα εισοδήματά της  στη δημιουργία σχολείων. Τα 

αιτήματά τους δεν  ικανοποιούνται. Μέσα  σε αυτό το κλίμα ήταν εύκολο να βρουν έδαφος συνθήματα 

για επανάσταση. Οι πρώτες οργανωμένες εκδηλώσεις  πραγματοποιούνται την  άνοιξη του 1866 και 

καταλήγουν στην επίδοση  στους αντιπροσώπους  των Δυνάμεων  στα Χανιά  ενός  υπομνήματος το 

οποίο διεκτραγωδούσε  την κατάσταση στο νησί και ζητούσε  την ένωση της  Κρήτης με την Ελλάδα  ή 

τουλάχιστο την  παραχώρηση  σχετικής αυτονομίας. Οι Τούρκοι αρχίζουν αμέσως διώξεις. Οι Κρήτες 

συνεννοούνται  αμέσως με την Αθήνα κι αρχίζουν ένοπλο αγώνα που  διήρκησε  μέχρι το 1869,  οπότε 

καταπνίγηκε. Κορυφαίο γεγονός  της μεγάλης κρητικής επανάστασης  ήταν η ανατίναξη μιας ομάδας 

επαναστατών  στη μονή Αρκαδίου (8-11-1866) κοντά στο Ρέθυμνο. 

 
Η Μονή Αρκαδίου 



Το ολοκαύτωμα της μονής Αρκαδίου  προκάλεσε συγκίνηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στη  

Ευρώπη  και συνέβαλε στη διεθνοποίηση του Κρητικού Ζητήματος. Η αποτυχία των  τουρκικών 

στρατευμάτων  να κάμψουν  την επανάσταση ανάγκασε την Πύλη  να στείλει στην Κρήτη το μεγάλο 

βεζίρη  Ααλή πασά  με εντολή να προσφέρει  στους Κρήτες  μια συμβιβαστική λύση, τον Οργανικό 

νόμο του 1868, δηλαδή μια υποτυπώδη αυτονομία. Οι  επαναστάτες επιμένοντας  στην  Ένωση, 

απέρριψαν  τις προτάσεις του Ααλή  πασά  και συνέχισαν τον αγώνα τους  μέχρι τους πρώτους μήνες  

του 1869, οπότε εξουθενωμένοι   πια αναγκάστηκαν  να συνθηκολογήσουν στα Σφακιά. 

Η έναρξη  του νέου ρωσοτουρκικού  πολέμου την  άνοιξη του 1877  έδωσε  στους Κρητικούς τη 

δυνατότητα να οργανώσουν νέο επαναστατικό  κίνημα, που ξέσπασε στις αρχές  του 1878. Η  ήττα  της 

Τουρκίας στο ρωσοτουρκικό πόλεμο, καθώς και οι πιέσεις που ασκούσε σε αυτήν η Αγγλία, να προβεί 

σε μεγαλύτερες παραχωρήσεις στον κρητικό λαό, οδήγησαν  στην υπογραφή της σύμβασης της 

Χαλέπας, σύμφωνα με την οποία  Γενικός διοικητής  θα μπορούσε να είναι και χριστιανός, ενώ στη 

Γενική  Διοίκηση θα  πλειοψηφούσαν χριστιανοί. Ωστόσο μια νέα αποτυχημένη επανάσταση το 1889 

έδωσε  στην Τουρκία το πρόσχημα  να καταργήσει τη σύμβαση της Χαλέπας. 

Επαναστατικός αναβρασμός επικρατεί και πάλι στην Κρήτη από το 1895. Τον Ιούλιο  και Αύγουστο 

του 1895 πραγματοποιούνται μυστικές συσκέψεις  από το Σφακιανό πολιτικό Μανούσο  Κούνδουρο  

και τους συνεργάτες του  στο Βάμο και τους Αρμένους . Επεξεργάζονται υπόμνημα με βασικές αρχές  

τις ακόλουθες: Να ανακηρυχθεί η Κρήτη  σε αυτόνομη πολιτεία  φόρου υποτελής  στο σουλτάνο έναντι 

15.000  οθωμανικών λιρών  ετησίως. Η κυβέρνηση  της θα ασκείται  από χριστιανό διοικητή  με 

πενταετή θητεία χωρίς ο σουλτάνος να έχει το δικαίωμα  της αντικατάστασής του. Να 

επαναχορηγηθούν με  ουσιώδεις βελτιώσεις  τα προνόμια  που παραχωρούσε η σύμβαση της  Χαλέπας. 

Το  υπόμνημα του Κούνδουρου  εγκρίνεται σε γενική συνέλευση  που πραγματοποιείται στην Κράπη 

και υποβάλλεται αμέσως στους προξένους των Μ. Δυνάμεων. Ο Γενικός Διοικητής Καραθεοδωρής  

διατάζει τη σύλληψη του Κούνδουρου  και των μελών της γενικής συνέλευσης, πράγμα που δεν γίνεται 

κατορθωτό. Ξεκινούν συμπλοκές μεταξύ  των επαναστατών  και των Τούρκων (Ασή Γωνιά, Καρές  

Αποκορώνου, Κάμπους Κυδωνίας, Κεφάλα Βρυσών, Επισκοπή Ρεθύμνου ).  Αποφασιστικής σημασίας  

είναι η πολιορκία της τουρκικής φρουράς στο Βάμο ( 4-18 Μαϊου  1896 ). Η νίκη των χριστιανών 

στερέωσε τον αγώνα και επηρέασε αποφασιστικά τη στάση  των  Μ. Δυνάμεων. 

 
Η επαναστατική σημαία των Κρητών 

Οι Τούρκοι αντέδρασαν με σφαγές και λεηλασίες σε βάρος του χριστιανικού πληθυσμού στα Χανιά, 

στα χωριά της Κυδωνίας, της Κισσάμου, στο Ηράκλειο, ιδιαίτερα στα  χωριά της Πεδιάδας. Στις  26-6-

1896   κατέσφαξαν τους μοναχούς της μονής του Αγίου Ιωάννου  στην Ανώπολη της Πεδιάδας  και 

κατέστρεψαν  τα χωριά της περιοχής. Οι βιαιότητες αυτές  ανάγκασαν τελικά  τις Μεγάλες Δυνάμεις  να 

επέμβουν  και να πιέσουν την Υψηλή Πύλη για νέες παραχωρήσεις. Έπειτα από πολλές 

διαπραγματεύσεις οι πρόξενοι  των Μεγάλων Δυνάμεων  παραχώρησαν  στους χριστιανούς το νέο 

Οργανισμό της Κρήτης  που  ήταν σύμφωνος με το Υπόμνημα  του Κούνδουρου. Η επανάσταση  έληξε 

με  επιτυχία  τον  Αύγουστο του 1896  και έμεινε στη μνήμη του λαού  ως  «τυχερή» επανάσταση. 

Οι Τούρκοι υπομονεύουν  την εφαρμογή του νέου  Οργανισμού με φόνους  και  βιαιοπραγίες. Στα  

μέσα του Ιανουαρίου  του 1897  πυρπολούν την Επισκοπή  και τις χριστιανικές συνοικίες των Χανίων. 

Οι Κρητικοί αρχίζουν συνεννοήσεις  με την Αθήνα. Η κυβέρνηση Δηλιγιάννη  κάτω από τη πίεση  της 

κοινής  γνώμης που επηρεαζόταν  από την «Εθνική Εταιρία», μυστικού  συλλόγου με μεγαλοϊδεατικές  

τάσεις, στέλνει  πλοία στην Κρήτη  και τον υπασπιστή  του βασιλιά, Τιμολέοντα  Βάσο  με 1500 

στρατιώτες, για να καταλάβει το νησί  και να κηρύξει την ένωση με την Ελλάδα. Με  αυτή την ενέργεια 

όμως  παραβίαζε διεθνείς κανόνες και συμβάσεις . Η Τουρκία  απαιτεί  την αποχώρηση των ελληνικών 

δυνάμεων  από το νησί απειλώντας με πόλεμο, ενώ παράλληλα οι  Δυνάμεις αποφασίζουν  να 

προχωρήσουν σε διεθνή κατοχή της  Κρήτης. Η επανάσταση παίρνει διαστάσεις. Ο Βάσσος κυριεύει  

τον πύργο των Τούρκων  στις Βουκολιές  και τα στρατόπεδα στην Αγιά και στα Λειβάδια. Εμποδίζεται 



όμως  από τις Μ. Δυνάμεις  να πλησιάσει στα Χανιά, ενώ βομβαρδίζουν  το επαναστατικό στρατόπεδο  

στο Ακρωτήρι. Προτείνεται  από τις  Μ. Δυνάμεις  η λύση της αυτονομίας  που απορρίπτεται από τους 

Κρητικούς  και την ελληνική κυβέρνηση. Οι Μ. Δυνάμεις αποκλείουν  το νησί και το Μάρτιο του 1897  

το καταλαμβάνουν και το μοιράζουν  σε ζώνες κατοχής. Οι Κρήτες δεν κάμπτονται. Διεξάγονται  άγριες 

μάχες  σε όλο το νησί  με επίκεντρο τις Αρχάνες, την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου  1897. Η Τουρκία 

κηρύττει  τον πόλεμο στην Ελλάδα  στις 5-4-1897.  Η ήττα  των Ελλήνων  στον ελληνοτουρκικό 

πόλεμο  του  1897 αναγκάζει την ελληνική κυβέρνηση  να  ανακαλέσει τις δυνάμεις της  και να δεχτεί 

για την Κρήτη τη λύση της αυτονομίας. Σε  τρεις γενικές συνελεύσεις (Αρμένους, Αρχάνες, Μελιδόνι) 

αποφασίζεται να γίνει δεχτή η πρόταση  των Μ. Δυνάμεων. Οι  Μ. Δυνάμεις  επιλέγουν ως ύπατο 

αρμοστή Κρήτης  τον πρίγκιπα Γεώργιο, δευτερότοκο γιο  του βασιλιά της Ελλάδας, Γεωργίου. Έως  

την άφιξη του στην Κρήτη, μια εκτελεστική επιτροπή  με πρόεδρο τον Ι. Σφακιανάκη  και μέλος τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο αναλαμβάνει την εσωτερική  διακυβέρνηση της νήσου. 

 
Η άφιξη του πρίγκιπα Γεωργίου στην Κρήτη 

 

Η τουρκική κατοχή όμως  έμελε να πάρει τέλος  με ένα γεγονός φοβερής βίας που διαδραματίστηκε 

στο Ηράκλειο και έμεινε γνωστό στην ιστορία ως η μεγάλη σφαγή της 25
ης

 Αυγούστου. Την  ημέρα 

αυτή, καθώς  απόσπασμα του αγγλικού στρατού  προέβαινε στην  εγκατάσταση των υπαλλήλων  του 

Εκτελεστικού της Κρήτης στο φορολογικό γραφείο της πόλης, σύμφωνα με την απόφαση  του  

Ναυάρχου, ο εξαγριωμένος τουρκικός όχλος  αρχίζει μεγάλη σφαγή. Μαζί  με εκατοντάδες χριστιανούς  

αμάχους οι Τούρκοι σκοτώνουν  Άγγλους  στρατιώτες  καθώς και τον  υποπρόξενο της Αγγλίας  στο 

Ηράκλειο, Λυσίμαχο Καλοκαιρινό  και πυρπολούν σπίτια, καταστήματα και γραφεία.  

Τα τραγικά γεγονότα  συντελούν στην επίσπευση  της αποχώρησης  του τουρκικού στρατού από την 

Κρήτη. Στις 2 Νοεμβρίου του 1898  και ο τελευταίος Τούρκος  στρατιώτης εγκαταλείπει  οριστικά το 

νησί,  ενώ στις 9 Δεκεμβρίου  του ίδιου χρόνου  ο πρίγκιπας Γεώργιος  αποβιβάζεται στη Σούδα  ως  

Ύπατος Αρμοστής  Κρήτης, ο  οποίος  θα αναγνώριζε  την επικυριαρχία  του σουλτάνου και θα 

εφάρμοζε  αναλογική  συμμετοχή του ελληνικού και τουρκικού στοιχείου  στη διοίκηση του νησιού. 

Εγγυήτριες  Δυνάμεις  της Αυτόνομης Κρητικής  Πολιτείας  ορίστηκαν η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία  

και η Ιταλία. Τα στρατεύματα των Μ. Δυνάμεων  καθώς και οι  τουρκικές σημαίες  που παρέμειναν στα 

φρούρια  των μεγάλων πόλεων  του νησιού  υπενθύμιζαν το ιδιότυπο αυτό καθεστώς. Η σημαία 

μάλιστα  της αυτόνομης κρητικής πολιτείας  έφερε  ένα αστέρι στο άνω αριστερό κόκκινο τετράγωνο. 

Ο ερχομός του  Ύπατου Αρμοστή  γίνεται δεκτός  με κάθε επισημότητα από τους ναυάρχους  των 

Μ. Δυνάμεων  και με απερίγραπτο  ενθουσιασμό, ζωηρές επευφημίες  και πρωτοφανείς  εκδηλώσεις  

από το λαό της Κρήτης. Τις επόμενες  μέρες, χωρίς καθυστέρηση, μπαίνει  σε εφαρμογή το μεγάλο έργο 

της ανασυγκρότησης  και οργάνωσης  της Κρητικής Πολιτείας. Συγκροτείται  16μελής επιτροπή  από 

12 χριστιανούς  και 4 μουσουλμάνους, στην οποία ανατίθεται  η σύνταξη  του σχεδίου του Κρητικού 

Συντάγματος. Στις 16 Φεβρουαρίου  του 1899 η Κρητική Πολιτεία  αποκτά σύνταγμα. Στις 29 του ίδιου  

μήνα  σχηματίζεται η πρώτη κυβέρνηση  μετά από εκλογές. Σύμβουλος επί της δικαιοσύνης (υπουργός) 

αναλαμβάνει  ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η κυβέρνηση επιδίδεται  με ζήλο  και ενθουσιασμό στο έργο  

της οργάνωσης. Με τις  οργανωτικές  όμως αδυναμίες του Συντάγματος ο Πρίγκιπας  οπλίζεται  με 

υπερεξουσίες, με αποτέλεσμα να διοικεί κατά τρόπο αδιάλλακτο και απολυταρχικό. Ο αρχικός  

ενθουσιασμός  του κρητικού λαού αρχίζει να  υποχωρεί σιγά – σιγά  και να δημιουργείται κλίμα  

προβληματισμού  και δυσφορίας. Στο επίμαχο εθνικό θέμα της  Ένωσης  της Κρήτης  με την Ελλάδα  οι 

εκτιμήσεις του Πρίγκιπα και του Βενιζέλου  διαφοροποιούνται. Στις 22 Φεβρουαρίου  του 1901  ο 

Ελευθέριος Βενιζέλος  αναπτύσσει  στο Ηγεμονικό  Συμβούλιο τις απόψεις  του για  την  ένωση. 

Θεωρεί ότι λόγω της στρατηγικής σημασίας  του νησιού οι ισχυροί  της Ευρώπης δεν επιθυμούν  την 

ένωση.                                                                                         



Για αυτό κρίνει ότι η ένωση εκείνη τη δεδομένη στιγμή ήταν αδύνατον να                                 

πραγματοποιηθεί. Εισηγείται λοιπόν την ολοκλήρωση  του καθεστώτος της αυτονομίας   σύμφωνα με 

το άρθρο 39 του Συντάγματος και τις υποσχέσεις των Δυνάμεων. Με τη διοίκηση στελεχωμένη από 

Έλληνες, την οργάνωση τακτικού ελληνικού στρατού και την αποχώρηση των διεθνών στρατευμάτων 

από το νησί πίστευε  ο Βενιζέλος  ότι άνοιγε ο δρόμος  προς την ένωση. Αντίθετα  ο Γεώργιος  στήριζε  

τις ελπίδες  του για την ένωση  στους συγγενικούς δεσμούς του με τους βασιλικούς οίκους της 

Ευρώπης. Επέρχεται ρήξη μεταξύ τους, επειδή ο Βενιζέλος υποστήριξε απόψεις αντίθετες με αυτές του 

Ύπατου Αρμοστή, ο οποίος  τον απολύει από το αξίωμα του συμβούλου επί της δικαιοσύνης.  

Τα επόμενα χρόνια ο Γεώργιος περιορίζει  δραματικά τις ελευθερίες των  Κρητών. Η εναντίον  του 

αρθρογραφία αρκετών εφημερίδων του νησιού τον οδηγεί στη κατάργηση της ελευθεροτυπίας, σε 

διώξεις  και φυλακίσεις  των παραγόντων εκείνων που τολμούν να εκφράσουν  διαφορετική γνώμη  ή 

να του ασκήσουν κριτική. Μετατρέπεται σε απόλυτο άρχοντα. Το γεγονός  αυτό μαζί με την παράταση  

της εκκρεμότητας  του εθνικού ζητήματος  της ένωσης  της Κρήτης  με την Ελλάδα  διαμορφώνει κλίμα 

έντονα  αντιπριγκιπικό. Έτσι  στις 10 Μαρτίου  του 1905  εκδηλώνεται  κίνημα  στο Θέρισο των 

Χανίων  με επικεφαλής τον Ελευθέριο Βενιζέλο, Κωνσταντίνο Φούμη  και τον  Κωνσταντίνο Μάνο, οι   

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τους Κωνσταντίνο Φούμη και Κωνσταντίνο Μάνο στο Θέρισο των Χανίων 

οποίοι  ζητούν  την κατάργηση  του σημερινού  καθεστώτος  στην Κρήτη, το οποίο  χαρακτηρίζουν   

ανυπόφορο, και την ένωση  της Κρήτης με την Ελλάδα. Το κίνημα διήρκησε  μέχρι το Νοέμβριο του 

1905  και  συσπείρωσε  μεγάλες μάζες του κρητικού λαού στην επαναστατική  γραμμή  που είχε 

χαράξει  ο Βενιζέλος. Υποχρέωσε τις Μεγάλες Δυνάμεις  να στείλουν επιτροπή στην Κρήτη για να 

εξετάσει επιτοπίως  το ζήτημα  και να συντάξει  έκθεση. Στις  23-7-1906 η επιτροπή απέδωσε στον 

Ύπατο Αρμοστή τη  νέα ρύθμιση που περιελάμβανε  τα εξής: την ίδρυση πολιτοφυλακής, αναθεώρηση  

του συντάγματος, αποχώρηση των ξένων  στρατευμάτων.  Η συντακτική  συνέλευση που είχε προκύψει 

από τις εκλογές του 1906 τροποποίησε το σύνταγμα, ενώ η Κρήτη απέκτησε  Πολιτοφυλακή (στρατό) 

οργανωμένη από αξιωματικούς του ελληνικού στρατού. Το αντιπριγκιπικό κλίμα που διαμορφώθηκε  

ήταν τόσο έντονο, ώστε οι Μεγάλες Δυνάμεις παραχώρησαν στο βασιλιά  της Ελλάδας  το δικαίωμα 

διορισμού του αρμοστή της Κρήτης. Έτσι στις 12-9-1906 ο πρίγκιπας Γεώργιος ύστερα από υπόδειξη 

του πατέρα του παραιτήθηκε. Τον διαδέχτηκε στο αξίωμα του Ύπατου Αρμοστή ο Αλέξανδρος Ζαΐμης. 

Στις 20  Μαρτίου του 1908  ο  Αλέξανδρος Ζαΐμης  ζητούσε  την εκκένωση  της Κρήτης από τα  ξένα 

στρατεύματα.  Τον  Ιούλιο του 1908 άρχισε  η αποχώρηση   των ξένων στρατευμάτων  με προοπτική να 

ολοκληρωθεί  μετά από ένα έτος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Το Ιούνιο του 1908 ξεσπά στη Μακεδονία το κίνημα των  Νεοτούρκων. Οι Νεότουρκοι  

υποχρεώνουν το σουλτάνο  να παραχωρήσει  σύνταγμα. Οι υπόδουλοι  στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 

πανηγυρίζουν, διότι πίστεψαν ότι αρχίζει για αυτούς μια νέα ελπιδοφόρα περίοδος. Η  Βουλγαρία  

σπεύδει  να ανακηρύξει την ανεξαρτησία της από την  τουρκική  επικυριαρχία και η Αυστρία να 

προσαρτήσει  τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη. Οι Κρήτες απογοητευμένοι από την  παρελκυστική πολιτική 

των Μεγάλων Δυνάμεων  θεωρούν τις συνθήκες κατάλληλες  για να κηρύξουν  την ένωση της Κρήτης  

με την Ελλάδα. Έτσι στις 24-9-1908 η κυβέρνηση  της Κρήτης  εκδίδει ψήφισμα  με το οποίο  κηρύττει  

την ένωση της Κρήτης. Ταυτόχρονα γίνονται συλλαλητήρια στα Χανιά και σε άλλες  πόλεις της  

Κρήτης, όπου  ο λαός κηρύττει την ένωση με την Ελλάδα. Η Τουρκία  αμέσως απειλεί με πόλεμο την 

Ελλάδα, ενώ οι Δυνάμεις υπογραμμίζουν  σε σχετική  διακοίνωσή  τους ότι για να πραγματοποιηθεί  η  

ένωση απαιτείται πάντα  η σύμφωνη  γνώμη της Πύλης. Στις 15 Ιουλίου  του 1909  αποχωρούν  από την 

Κρήτη τα τελευταία ξένα στρατεύματα. Οι Κρήτες  υψώνουν την  ελληνική σημαία στην είσοδο της 



Σούδας και στα δημόσια  κτίρια. Η  Τουρκία αντιδρά με οργισμένο  διάβημα, αλλά ο Βενιζέλος , 

υπουργός  εξωτερικών , αρνείται να υποστείλει τη σημαία. Στις  18 Αυγούστου  άγημα των Μεγάλων 

Δυνάμεων αποβιβάζεται και  υποστέλλει  τη σημαία. Στο μεταξύ έχει ξεσπάσει το κίνημα στο Γουδί 

(15-8-1909). 

Τον Αύγουστο του 1910  ο Ελευθέριος Βενιζέλος αφήνει το νησί  και αρχίζει την ενεργό  πολιτική 

του δράση στην Ελλάδα. Είχε πια την  εδραία πεποίθηση  ότι το κρητικό Ζήτημα  θα λυθεί μόνο όταν η  

Ελλάδα  θα ήταν σε θέση να επιβάλει  την ένωση με στρατιωτικά  μέσα. Έτσι  από τη στιγμή που 

ανέλαβε  πρωθυπουργός του ελληνικού  κράτους  ξεκίνησε τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Το 

Μάρτιο του 1912  διεξήχθησαν  εκλογές στην ελεύθερη Ελλάδα και την αυτόνομη Κρήτη. Μία 

αντιπροσωπεία  από Κρήτες βουλευτές  αποφασίζουν  να έρθουν στην Αθήνα και να συμμετάσχουν στις 

εργασίες του ελληνικού κοινοβουλίου. Ο Βενιζέλος καταβάλλει κάθε δυνατή  προσπάθεια για να 

ματαιώσει την έλευση  των Κρητών βουλευτών, ώστε να αποφύγει διπλωματικές επιπλοκές: η Τουρκία 

θα απειλούσε και πάλι την Ελλάδα  με πόλεμο ή ακόμα  ανακατοχή  της Κρήτης. Στις  5-10-1912  

ξεκινά ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος. Η Ελλάδα μαζί με τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Βουλγαρία 

κηρύττουν τον πόλεμο εναντίον της Τουρκίας. Με τις  πρώτες  νίκες των Ελλήνων στρατιωτών  οι 

πόρτες του ελληνικού  κοινοβουλίου  ανοίγουν και υποδέχονται  τους Κρήτες βουλευτές. Στις  11-10-

1912  υπογράφεται  βασιλικό διάταγμα με το οποίο ο Στέφανος  Δραγούμης  διορίζεται  Γενικός  

Διοικητής  Κρήτης. Με  την πράξη αυτή η  Κρήτη έγινε   de facto τμήμα του  ελληνικού κράτους. Η de  

Το φρούριο Φιρκά στα Χανιά. 

june ένωση συντελέστηκε  με τη συνθήκη του Λονδίνου  στις 17-5-1913. Την Κυριακή 1-12-1913  ο 

βασιλιάς Κωνσταντίνος και ο πρωθυπουργός Βενιζέλος φτάνουν στα  Χανιά  και  υψώνουν  την 

ελληνική σημαία στο φρούριο Φιρκά στο λιμάνι Χανίων. Με τη συμβολική αυτή πράξη 

επισημοποιήθηκε η Ένωση  της Κρήτης με την Ελλάδα.  
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Εθνικό  Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Βενιζέλος” 

ΙΒ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» 

Τα Νεανικά χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου 
Δανάη Κλάδου του Γεωργίου 

Γυμνάσιο Γαζίου 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

 

     Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γεννήθηκε το 1864 στις Μουρνιές Χανίων. Απο τα 

νεανικά του χρόνια ο Ελευθέριος ήταν ιδιαίτερα εργατικός και φιλομαθής, στοιχεία 

τα οποία σε συνδυασμό με την επιμελημένη   ανατροφή  και εκπαίδευση που έλαβε 

θα τον  ετοιμάσουν για τα υψηλά και μεγάλα έργα που επρόκειτο να επιτύχει τόσο 

για την ιδιαίτερη γενέτειρά του την Κρήτη, όσο και συνολικά για την Ελλάδα. 

      Συγκεκριμένα, ο Ελευθέριος αν και συνήθιζε να γιορτάζει τα γενέθλια του στις 12 

Αυγούστου  με το παλαιό ημερολόγιο και στις 24 με το νέο,  μπορούμε να πούμε πως 

κατά πάσα πιθανότητα γεννήθηκε, στις 11 Αυγούστου του 1864 (με βάση τα 

αρχειακά δεδομένα). Ο Ελευθέριος ήταν το πέμπτο παιδί και ο δεύτερος γιος του 

Κυριάκου Βενιζέλου και της Στυλιανής Πλουμιδάκη. Είχε τρεις αδελφές την 

Μαριγώ, την Ελένη και την Αικατερίνη τη λεγόμενη (Κατίγκω). Πριν από τον 

Ελευθέριο είχαν γεννηθεί τρεις γιοι οι οποίοι είχαν πεθάνει στη γέννα ή σε βρεφική ηλικία. Ο τέταρτος, ο 

Αγαθοκλής, είχε προσβληθεί από τύφο σε ηλικία δύο χρόνων, με αποτέλεσμα να μείνει διανοητικά και 

σωματικά ανάπηρος. Μία άλλη κόρη, η Ευανθία, γεννήθηκε αργότερα. Παράλληλα κάποιες πληροφορίες 

αναφέρουν την επιθυμία του Κυριάκου Βενιζέλου να αποκτήσει γιο και να αφήσει στο όνομά του τις 

επιχειρήσεις του αλλά και να εξασφαλίσει το μέλλον της πολυμελούς του οικογένειας. Αυτή η επιθυμία 

του εκπληρώθηκε στις 11 Αυγούστου του 1864. Ο πατέρας του Κυριάκος μαθαίνουμε ότι εργαζόταν στο 

εμπορικό κατάστημά τους υαλικών, το οποίο βρισκόταν κοντά στο λιμάνι της πόλης και αργότερα 

σκόπευε να προετοιμάσει τον Ελευθέριο για να το αναλάβει.    Ωστόσο, με την έκρηξη  της επανάστασης 

του 1866-69 που ξεσπά στο νησί εναντίον των Τούρκων, ο πατέρας του Ελευθέριου, Κυριάκος, διώκεται 

και αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Κρήτη. Η οικογένεια καταφεύγει στην ελεύθερη Ελλάδα,  πρώτα 

στα Κύθηρα και μετα στην Ερμούπολη της Σύρου. Στο νησί βρίσκονται πολλοί εκπατρισμένοι Κρητικοί 

που αδημονούν για την επιστροφή τους στο νησί. Έτσι στη Σύρο ο μικρός Ελευθέριος θα ξεκινήσει τη 

φοίτηση του στο Δημοτικό σχολείο. Εκείνα τα πρώτα παιδικά χρόνια  στη Σύρο άφησαν βαθιά τα 

σημάδια τους στη ψυχή του μικρού Ελευθέριου. Και όπως σοφά ισχυρίζονται οι διδάσκαλοι, τα πρώτα 

παιδικά χρόνια έχουν σοβαρή και βαθιά επίδραση στο ψυχικό κόσμο του ανθρώπου και διαμορφώνουν το 

χαρακτήρα του. Ως παιδί, ο Ελευθέριος στάθηκε μάρτυρας σε εξορίες, εξεγέρσεις, τεράστιες οικονομικές 

θυσίες, αλλά και σε ένα πατριωτισμό μέχρι φανατισμού της δική του οικογένειας και άλλων που υπήρξαν 

μέλη της ανερχόμενης αστικής τάξης της Κρήτης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν έτοιμοι να πολεμήσουν 

και να πεθάνουν, με ένα σκοπό: να ελευθερώσουν <<την παντέρμη Κρήτη>> όπως γράφει  



χαρακτηριστικά ο Παντελής Πρεβελάκης. Έπειτα από ένα χρονικό διάστημα η οικογένεια επιστρέφει στα 

Χανιά το 1872, όταν στη Κρήτη επικρατεί πια σχετική ηρεμία. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, 

καταφέρνουν να διαμείνουν σε ένα δεύτερο σπίτι, κοντά στο κατάστημα τους. 
 

Το πατρικό σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου στο χωριό Μουρνιές, 

στους πρόποδες των Λευκών Ορέων, λίγο έξω από τα Χανιά. 

   Ο Ελευθέριος, οκτώ χρόνων πλέον, ολοκληρώνει τις 

δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού στο 

Αλληλοδιδακτικό Σχολείο των Χανίων. Στη συνέχεια 

εγγράφεται στην  Ελληνική Σχολή Χανίων, στο 

Μεϊντάνι Χαλέπας, από όπου αποφοιτά το 1876. Την 

ίδια χρονιά ο πατέρας του αποφασίζει να αγοράσει ένα 

κτήμα στη Χαλέπα, όπου ξεκινάει να χτίζει σπίτι για 

την οικογένειά του. Τελειώνοντας το Ελληνικό Σχολείο 

ο Ελευθέριος, εγγράφεται στην πρώτη τάξη του 

Γυμνασίου στα Χανιά. Έτσι διδάχτηκε τα μαθήματα του Ελληνικού Σχολείου και της πρώτης τάξης του 

τότε τετρατάξιου Γυμνασίου στα Χανιά. Παράλληλα ο Ελευθέριος παρά τα παραφορτωμένα 

προγράμματα που παρακολουθούσε δεν παρουσίαζε καμία δυσκολία. Στη διάρκεια των σχολικών του 

χρόνων με τη γοργή του αντίληψη, την οξύνεια του και την αχόρταγη περιέργεια του καταβρόχθιζε τη 

διδασκόμενη ύλη και την αφομοίωνε με πληρότητα και ταχύτητα. Επιπρόσθετα, παρατηρούμε ότι ο 

Ελευθέριος είχε κλίση στις ξένες γλώσσες που του άρεσαν ιδιαίτερα,  και στις εξετάσεις  που έκλειναν τις 

διδακτικές περιόδους παρουσίαζε εξαιρετική επίδοση και σε αυτά τα μαθήματα. Όμως, τα σχολεία των 

Χανίων δεν ικανοποιούσαν απόλυτα τον πατέρα του για να εμπιστευτεί τη συνέχιση της μόρφωσης του 

παιδιού του, που τον προόριζε να ασχοληθεί με το εμπόριο. Γι’αυτό, έπειτα από πολλή σκέψη και με 

βαριά καρδιά, αποφασίζει να τον αποχωριστεί και να τον στείλει στην Αθήνα, για να μορφωθεί 

καλύτερα.  Έτσι επιλέγει το Λύκειο Αντωνιάδη. Ο Ελευθέριος ανταλλάσσει επιστολές με τον πατέρα του 

για να  παρακολουθείται συνεχώς η πρόοδός του από τον πατέρα του. Οι επιστολές που αντάλλασσε με 

τον πατέρα του παρά την ενημέρωση για την πρόοδο του, βρίθουν από τα παράπονα για τη φλεβίτιδα και 

άλλα προβλήματα υγείας και ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν.   
 

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στα μαθητικά του χρόνια, στο Λύκειο Αντωνιάδου. 

     Το 1878
 
ο Κυριάκος Βενιζέλος αποφάσισε ότι το δημόσιο γυμνάσιο της 

Σύρου ήταν καταλληλότερο για το γιο του, καθώς το διδακτικό του  προσωπικό 

ήταν  εξαιρετικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διευθυντής του γυμνασίου 

Βασίλης Ψιλάκης εκφράζει σε επιστολή του προς τον Κυριάκο τη μεγάλη  

ικανοποίησή του που ο Ελευθέριος θα φοιτήσει στο σχολείο  που διευθύνει. Το  

1880, όταν ο Ελευθέριος αποφοίτησε από το Γυμνάσιο με  άριστα, επέστρεψε 

πίσω στην οικογένειά του και εγκαταστάθηκε στο ολοκληρωμένο σπίτι της 

Χαλέπας. Ο πατέρας του τον είχε πλάι του στην επιχειρήση του  ώστε να 

δοκιμαστεί στην πράξη. Στο διάστημα αυτό δυσανασχετούσε και αγανακτούσε. 

Λένε χαρακτηριστικά ότι ήταν  μελαγχολικός «ένας αϊτός στο κλουβί του».  

    Μετά από ενα χρονικό διάστημα, τον Σεπτέμβριο του 1881, έγινε μία πολύ 

ουσιαστική για το μέλλον του Ελευθέριου συνάντηση του πατέρα του με το γενικό πρόξενο της Ελλάδας, 

τον Γεώργιο Ζυγομαλά, ο οποίος και φίλος του ήταν και από καιρό γνώριζε τις ανησυχίες του ευφυούς 

και ευαίσθητου νέου. Γνωρίζοντας το γεγονός ότι ένας νέος με τα πνευματικά και ηγετικά προσόντα του 

γιου του όφειλε να μορφωθεί, να αποκτήσει εφόδια, να σπουδάσει νομικά και να 

διεκδικήσει ηγετική θέση στην κοινότητα του. Έτσι μετά τις επίμονες προτροπές 

του Ζυγομαλά, ο Κυριάκος κάμπτεται και επιτρέπει στον Ελευθέριο να σπουδάσει 

Νομική, αν και φοβόταν μήπως η Νομική  του άνοιγε τον δρόμο για την πολιτική. 

Έτσι το 1881 ο Ελευθέριος εγγράφεται στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου των 

Αθηνών.  Αρχικά ο Ελευθέριος συγκατοικούσε με κρητική παρέα σε ένα μεγάλο 

σπίτι κοντά στην πλατεία Ομονοίας, αλλά επειδή αντιμετώπιζε κάποια πειράγματα 

από τους συγκατοίκους του και παράλληλα κουράστηκε από τις κοσμικές και 

κοινωνικές δραστηριότητες, στο δεύτερο έτος, αποφάσισε να νοικιάσει μόνος του 

δωμάτιο στην οδό Ομήρου κοντά στο Πανεπιστήμιο.  
  

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος φοιτητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 



     Προς το τέλος του β΄ έτους του πανεπιστημίου , η οικογένεια του, του ζητάει να επιστρέψει αμέσως 

στην Κρήτη. Η υγεία του πατέρα του είχε κλονιστεί σοβαρά και είχε μεταφερθεί στις Μουρνιές, όπου το 

κλίμα ήταν πιο ξηρό και δεν φυσούσαν οι δυνατοί άνεμοι της Χαλέπας. Ο τραγικός επίλογος όμως, 

γράφεται όταν λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του γιου του  πεθαίνει ο Κυριάκος Βενιζέλος, ο οποίος 

τάφηκε στο κοιμητήριο της Αγίας Φωτεινής, κοντα στη Χαλέπα. Έτσι, ο Ελευθέριος αναγκάζεται να 

διακόψει τις σπουδές του για να παραμείνει και να συντηρήσει την οικογένεια του δουλεύοντας στο 

υαλοπωλείο τους στην Κρήτη. Θα ξαναγυρίσει όμως στην Αθήνα, αποφασισμένος να πάρει το δίπλωμα 

της Νομικής, κάτι που το καταφέρνει στις 15 Ιανουαρίου 1887 με βαθμό <<Λίαν καλώς>>, αν και  δεν 

πήρε το <<Άριστα>> που περίμενε και κατά πάσα πιθανότητα, άξιζε να πάρει. Η μικρή αυτή 

απογοήτευση τον έκανε να αμφισβητήσει την άποψη ενός καθηγητή του. Οι  απαντήσεις του όμως ήταν 

εύστοχες σε τέτοιο βαθμό ώστε ο καθηγητής Πέτρος Παπαρηγόπουλος να πει αργότερα: <<Εκ Κρήτης 

ανατέλλει σήμερον επιστημονικός αστήρ πρώτου μεγέθους διά τον ελληνισμόν>> και ο πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. Ξανθοπουλίδης, να διατύπωσει τη γνώμη ότι «ο Ελευθέριος  Βενιζέλος 

ανταποκρίθηκε άριστα στην εξέταση». Αξίζει να διαβάσουμε το γράμμα το οποίο ο Ελευθέριος έστειλε 

στη μητέρα του λίγο μετά την εξέτασή του αυτή.  
«Σεβαστή μου μήτερ, 

Χτες προσήλθα εις  εξετάσεις και ανηγορεύθην διδάκτωρ. Ούτε το δίπλωμα, ούτε ο βαθμός αισθάνομαι να μου δίνουν αξία τινά. 

Η αληθής αξία δείκνυται εν τοις έργοις και πιστεύω, προσφιλής μου μήτερ, ότι καίτοι δεν θα ευχαριστήθητε από το αποτέλεσμα 

των εξετάσεών μου, δεν θα επαύσατε όμως φρονούσα ότι ο υιός σας είναι άξιος καλλιτέρου μέλλοντος και κέκτηται τα προσόντα 

εκείνα  δι’ων θέλει προβή εις επίτευξιν αυτού. 

Διατελώ μετά σεβασμού  

Ο υιός σας  

Ελευθέριος Βενιζέλος» 

   Τον Μάρτιο του 1887, ο Ελευθέριος γύρισε στα Χανιά και ετοιμάστηκε να ξεκινήσει τη σταδιοδρομία 

του δικηγόρου στη γενέτειρα του. Εκεί άνοιξε το δικηγορικό του γραφείο και σε σύντομο χρονικό 

διάστημα ανέλαβε πλήθος υποθέσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πελάτες του ήταν και Χριστιανοί και 

Μουσουλμάνοι, στοιχείο που καταδεικνύει την επιτυχία του . Έχοντας πια συμπληρώσει τα είκοσι πέντε 

του χρόνια και όντας ένας επιτυχημένος και ανεγνωρισμένος δικηγόρος , αναλαμβάνει την εφημερίδα 

«Λευκά Όρη» στην οποία και αρθρογραφεί. Μέσα από τα άρθρα του διαφαίνεται ο πόθος του για την 

ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα αλλά και η επιθυμία του να εκσυχρονιστεί η κοινωνία της Κρήτης. 

Λίγο αργότερα  ο Ελευθέριος θα μπει και στον πολιτικό στίβο όπου και θα παλέψει με όλες του τις 

δυνάμεις για την Κρήτη και στη συνέχεια για ολόκληρη  την Ελλάδα. 

  Επιγραμματικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος διαμόρφωσε με την 

κατάλληλη αγωγή και εκπαίδευση έναν αξιόλογο χαρακτήρα, και προετοιμάστηκε  για τα υψηλά και 

μεγάλα πεπρωμένα, που θα σημαδέψουν στη συνέχεια την ιστορία των  Ελλήνων.  
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Μουρέλλος  Γιάννης Δ.,Ο Βενιζέλος . Οι αγάπες του, οι χαρές του, οι οδύνες του, εκδ. 

Δίφρος, Αθήνα 1972. 

Μακράκη Λιλή, Ελευθέριος Βενιζέλος, 1864-1910. Η διάπλαση ενός εθνικού ηγέτη. 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης , Αθήνα 1992.    

Τωμαδάκης Νικόλαος,  Ο Βενιζέλος έφηβος. Γενεαλογικά – Αλληλογραφία-Κείμενα, 

Κυδωνία, Αθήναι 1964 

Βερεμής Θ.-Νικολακόπουλος Η. (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του , ΤΑ 

ΝΕΑ- Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2005. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 2000, (β έκδ.), τομ. ΙΓ και ΙΔ. 

Μητσοτάκης Κυριάκος, Το μικρά χρόνια ενός μεγάλου. Η μαθητική ζωή του Ελευθ. 

Βενιζέλου, Αθήνα 1972. 

Σβολόπουλος Κωνσταντίνος,  Ελευθέριος Βενιζέλος . 12 Μελετήματα, Ελληνικά 

Γράμματα, Αθήνα 1999. 

 

Υ.Γ. Η παραπάνω εργασία διακρίθηκε ως μία από τις 10 καλύτερες στον ΙΒ΄ Πανελλήνιο 

Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

Συγχαρητήρια και καλή πρόοδο στη Δανάη μας! 



Η Ιστορία του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων 
 

Α. Παλαιά Ανάκτορα 
     Το κτίριο που σήμερα στεγάζει τη 

Βουλή κατασκευάσθηκε αρχικά ως 
ανάκτορο του πρώτου βασιλιά της 

Ελλάδας, 'Οθωνος. Το 1836 άρχισαν οι 
εργασίες ανέγερσης του ανακτόρου. Τα 
σχέδια είχαν γίνει από τον αρχιτέκτονα 

Φρειδερίκο Γκαίρτνερ, σχεδιαστή, 
μεταξύ άλλων, των βασιλικών 

ανακτόρων του Μονάχου και του 
Μουσείου Ερμιτάζ της Αγίας 

Πετρούπολης. 
     Μετά από έξι χρόνια, το νέο 

οικοδόμημα παραδόθηκε στη βασιλική οικογένεια του 'Οθωνος, που έζησε σε αυτό επί 
είκοσι χρόνια, στη συνέχεια δε κατοικήθηκε από τους βασιλείς της νέας δυναστείας (των 

Γλύξμπουργκ). Το 1884 μία πυρκαϊά κατέστρεψε το βόρειο τμήμα των Ανακτόρων 
προκαλώντας τεράστιες ζημιές. Μια δεύτερη πυρκαϊά τον Δεκέμβριο του 1909 

αποτέφρωσε όλο το κεντρικό τμήμα των Ανακτόρων. Η τότε βασιλική οικογένεια 
μεταφέρθηκε στην εξοχική κατοικία της Δεκέλειας (Τατοΐου) και δεν επανήλθε πλέον. 

    Το Μέγαρο των Παλαιών Ανακτόρων παρέμεινε ακατοίκητο μέχρι το 1929.  
 

Β. Σύγχρονη Βουλή 
    Τα παλαιά Ανάκτορα της Πλατείας Συντάγματος 
χρησιμοποιήθηκαν αργότερα για διαφορετικό σκοπό. 

Το 1929 η Κυβέρνηση αποφάσισε να μεταφερθεί σε 
αυτά η Βουλή από το παλαιό Βουλευτήριο της οδού  

Σταδίου. 
    Με σχέδια του αρχιτέκτονα Ανδρέα Κριεζή έγιναν 

σημαντικές αλλαγές. Το καλοκαίρι του 1930 άρχισαν 
οι εργασίες της μετατροπής του κτιρίου ώστε να 

ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες.  Κατεδαφίσθηκε όλο 
το κεντρικό τμήμα που είχε καταστραφεί από την 

πυρκαϊά του 1909. Στη θέση του κτίσθηκαν η μεγάλη 
αίθουσα συνεδριάσεων και η αίθουσα της Γερουσίας, 

η οροφή της οποίας καλύφθηκε από γυαλί για να 
υπάρχει φυσικός φωτισμός. Το υπόλοιπο τμήμα του 

κτιρίου διατηρήθηκε όπως είχε κτισθεί. Αφαιρέθηκαν 
μόνο τα πατώματα και αντικαταστάθηκαν με πλάκες 

από οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς να κατεδαφισθούν 
οι τοίχοι. Ανοίχθηκε επίσης στη βορεινή πλευρά του κτιρίου μία επί πλέον είσοδος.  
    Πρώτη η Γερουσία εγκαταστάθηκε στο ανακαινισμένο κτίριο των Παλαιών Ανακτόρων 

στις 2 Αυγούστου 1934. Η Βουλή μεταφέρθηκε εκεί ένα χρόνο αργότερα, την 1η 
Ιουλίου 1935, όπου άρχισε τις εργασίες της η Ε' Εθνική Συνέλευση. 

    Στον χώρο του προαυλίου των Παλαιών Ανακτόρων προστέθηκε το Μνημείο του 
Αγνώστου Στρατιώτη, το οποίο φιλοτεχνήθηκε από τον αρχιτέκτονα Λαζαρίδη, το έτος 

1932, και αποτελεί έκτοτε το επίκεντρο των εθνικών εορτασμών.  
    Από το 1935 ως σήμερα στο κτίριο στεγάζεται το Κοινοβούλιο, με μικρές διακοπές 

κατά την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά, της γερμανικής κατοχής και του 
απριλιανού χουντικού πραξικοπήματος. 

Κλάδου Δανάη Γ1 



ΨΗΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΗΘΗ & ΕΘΙΜΑ – ΘΡΥΛΟΙ – ΜΥΘΟΙ – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ – 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ – ΧΟΡΟΙ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ... 

 

ΜΙΤΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Στους βυζαντινούς χρόνους η λέξη μιτάτο 
σήμαινε την υποχρέωση των πολιτών να 
παρέχουν κατάλυμα και τροφή στους 
ταξιδεύοντες στρατιωτικούς ή πολίτες. 
Σήμερα σημαίνει το κατάλυμα του βοσκού. 
Συνήθως απαρτίζεται από τον χώρο 
τυροκόμησης (ο οποίος κατασκευάζεται 
από δύο πέτρες κάθετες στην περίμετρο 
του τοίχου – πυρομάχοι), τον ανηφορά, τις 
θυρίδες (λίθινα ντουλάπια μέσα στο σώμα 

του τοίχου) για να φυλάγονται εργαλεία ή και τροφές και εξωτερικά την 
τραπεζαρία. Όταν το μιτάτο είναι διπλό, τότε ο ξώκουμος είναι η κατοικία και ο 
μεγάλος κούμος είναι ο χώρος του τυροκόμου. Δίπλα στους κούμους 
κατασκευάζεται ξηρολιθικά η μάντρα ενώ το σύμπλεγμα ολοκληρώνεται με το 
τυροκέλι (ημιυπόγειο ή κούμος), για να φυλάσσεται και να ωριμάζει το τυρί. Οι 
αρχιτέκτονες αναφέρονται στα μιτάτα ως σπιτοκάλυβα ή θολωτά σπίτια 
συνδέοντας την καταγωγή τους με την κλαδοπλεκτική καλύβα. Οι αρχαιολόγοι 
αναφέρονται σε αυτά με τους όρους θολωτές κατασκευές ή θολωτά μιτάτα, 
συνδέοντας τα με τάφους. Η ομοιότητα των μιτάτων με τους κυκλικούς τάφους 
της μινωικής περιόδου είναι βέβαιη έπειτα από την ανακάλυψη στο Φουρνί των 
Αρχανών το 1965 από το Γ. Σακελλαράκη μιας ασύλητης βασιλικής ταφής. 

Ο Ξανθούδης (1924) ανέσκαψε τάφους 
στη Μεσαρά και υποστήριξε ότι ο τρόπος 
κατασκευής αυτών είναι ίδιος όπως 
αυτός των μιτάτων, ενώ άλλοι ερευνητές 
έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για την 
ομοιότητα τάφων και μιτάτων οι οποίες 
σχετίζονται με το ότι τα μιτάτα έχουν 
μικρότερη διάμετρο από τους τάφους, ότι 
τα μιτάτα κτίζονται από τη σκληρή πέτρα 

της εκάστοτε περιοχής ενώ οι τάφοι από ανομοιόμορφες πέτρες και κονίαμα και 
ότι τα μιτάτα είναι υπέργεια ενώ οι τάφοι είναι ημιυπέργειοι. 

 

                                                   Kαλοκύρη Ανθή Γ1 
 

 



ΚΛΗΔΟΝΑΣ 
Ο Κλήδονας είναι ένα ελληνικό έθιμο που τελείται σήμερα στις 24 Ιουνίου, 

την ημέρα του Αγίου Ιωάννου. 
Στην Κρήτη την παραμονή του Αϊ-Γιαννιού, οι ανύπανδρες κοπέλες 

μαζεύονται σε ένα από τα σπίτια του χωριού, όπου αναθέτουν σε κάποια ή σε 
κάποιες από αυτές να φέρουν από το πηγάδι ή την πηγή το "αμίλητο νερό".   

Επιστρέφοντας στο σπίτι όπου τελείται ο κλήδονας, το νερό μπαίνει σε 
πήλινο δοχείο, την υδροφόρο, στο οποίο η κάθε κοπέλα ρίχνει ένα αντικείμενο 
(μήλο πράσινο ή κόκκινο, κόσμημα, κλειδί κ.α.), το λεγόμενο ριζικάρι. Στη 
συνέχεια το δοχείο σκεπάζεται με κόκκινο ύφασμα, το οποίο δένεται γερά με 
ένα κορδόνι ("κλειδώνεται") και τοποθετείται σε ταράτσα ή άλλο ανοιχτό χώρο. 
Εκεί παραμένει όλη τη νύχτα υπό το φως των άστρων. Οι κοπέλες επιστρέφουν 
ύστερα στα σπίτια τους. Λέγεται ότι τη νύχτα αυτή θα δουν στα όνειρά τους το 
μελλοντικό τους σύζυγο. 

Ανήμερα του Αϊ-Γιαννιού, αλλά πριν βγει ο ήλιος -ώστε να μην 
εξουδετερωθεί η μαγική επιρροή των άστρων-, η υδροφόρος νεαρή της 
προηγουμένης φέρνει μέσα στο σπίτι το αγγείο. Το μεσημέρι, ή το απόγευμα, 
συναθροίζονται πάλι οι ανύπανδρες κοπέλες. Αυτήν τη φορά όμως στην 
ομήγυρη μπορούν να συμμετέχουν και παντρεμένες γυναίκες, συγγενείς και 
γείτονες και των δύο φύλων, καλεσμένοι για να παίξουν το ρόλο μαρτύρων της 
μαντικής διαδικασίας. 

Καθισμένη στο κέντρο της συντροφιάς, η υδροφόρος νεαρή ανασύρει ένα-
ένα από το αγγείο τα αντικείμενα, που αντιστοιχούν στο "ριζικό" κάθε κοπέλας 
και μια άλλη, κάποια που έχει ποιητικό ή μαντικό ταλέντο απαγγέλει 
ταυτόχρονα τυχαίες μαντινάδες. Μαντινάδες που είναι επηρεασμένες απλώς και 
μόνο από τη θέα του ριζικαριού, αφού η μαντιναδολόγος δεν ξέρει σε ποιον 
ανήκει το κάθε ριζικάρι. Η μαντινάδα που αντιστοιχεί στο αντικείμενο (ριζικάρι) 
της κάθε κοπέλας θεωρείται ότι προμηνάει το μέλλον της και σχολιάζεται από 
τους υπόλοιπους, που προτείνουν τη δική τους ερμηνεία σε σχέση με την 
ενδιαφερόμενη. Μετά που θα βγουν όλα τα ριζικάρια από το υδροφόρο αγγείο, 
η υδροφόρος νεαρά χύνει το νερό του αγγείου μέσα σε ένα πηγάδι σταυρωτά 
και στη συνέχεια το σκεπάζει με ένα κόκκινο πανί. Το μεσημέρι ή τα μεσάνυκτα 
οι κοπέλες, ενίοτε και νεαροί, σηκώνουν προσεκτικά το πανί, ώστε να μη δει 
φως το νερό του πηγαδιού, και βάζουν μέσα το κεφάλι τους. Συνάμα η 
υδροφόρος με ένα καθρέπτη κατεβάζει τις ακτίνες του ήλιου ή του φεγγαριού 
μέσα στο πηγάδι και οι κοπέλες ρίχνοντας με ειδικό τρόπο μια – μια τα 
ριζικάρια τους μέσα στο πηγάδι και εκεί στα κύματα του νερού του πηγαδιού οι 
παριστάμενοι βλέπουν υπερφυσικά ή μεταφυσικά φαινόμενα, τα  οποία 
επεξηγούν μετά οι μεγαλύτερες και μυημένες γυναίκες, όπως επίσης και 
αγαπημένα πρόσωπα που έχουν πεθάνει ή το πρόσωπο που θα παντρευτούν 
κ.α. 

Λέγεται επίσης ότι ανάλογο με το πρώτο πρόσωπο που θα δουν αυτοί που 
είχαν σκύψει το πηγάδι μετά που θα βγάλουν έξω το κεφάλι τους, ανάλογο θα 
είναι και π.χ. το παιδί που θα γεννηθεί, δηλαδή αν δουν άντρα, αγόρι θα είναι 
το παιδί που θα γεννήσει μια γυναίκα έγκυος, ή το ίδιο όνομα θα έχει εκείνος 
που θα παντρευτούν κτλ.            Kαλοκύρη Ανθή Γ1 



 

‘’HΘΗ...ΕΘΙΜΑ…ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΣ‘’ 
‘’Κρητικός Γάμος‘’ 

   Ο γάμος στα χωριά της Κρήτης ήταν παλιά, αλλά και σήμερα 
μεγάλο γεγονός. Οι προετοιμασίες άρχιζαν πολλές μέρες πριν. 
Στο σπίτι της νύφης μαζεύονται οι κοπελιές την Παρασκευή και 
καταστένουν (δηλαδή ετοιμάζουν όπως λέγεται στην Κρητική 
διάλεκτο) τα προικιά ή προυκιά της και λένε μαντινάδες για κάθε 
είδος χωριστά. 
   Τα προυκιά μεταφερόταν με πομπή στο σπίτι του ανδρόγυνου, 
με συνοδεία της λύρας και του λαούτου και τραγουδιών. Οι 

καλεσμένοι του γαμπρού παίρνουν ο καθένας ένα προυκί. Όλοι μαζί φτάνουν στο σπίτι 
του γαμπρού και οι ανύπαντρες κοπέλες στρώνουν το νυφικό κρεβάτι, αφού ρίχνουν 
πάνω ρύζι και χρήματα. Βάζουν ακόμη να ξαπλώσει πάνω ένα αγόρι για ν'αποκτήσει το 
ανδρόγυνο αγόρια. Κατά το στόλισμα λέγονται μαντινάδες. Το βράδυ μαζεύονται οι 
συγγενείς της νύφης για να την αποχαιρετήσουν λέγοντας: 

΄΄Σήκω κι αποχαιρέτησε την εδικολογιά σου 
 δώσε τα κλειδιά τση μάνα σου 

και άμε να βρεις δικά σου΄΄ 
   Το απόγευμα της Κυριακής οι νέοι στόλιζαν το γαμπρό και τα κορίτσια τη νύφη και 
όταν όλα ήταν έτοιμα, ξεκινούσαν για τη στεφάνωση. Πρώτος πηγαίνει ο γαμπρός που 
τον συνοδεύουν δυο νεαροί, ενώ στην πομπή μπροστά πηγαίνουν ο λυράρης και ο 
λαουτιέρης. Όταν φτάσουν στο σπίτι της νύφης οι καλεσμένοι του γαμπρού λένε: 

΄΄Ανοίξετε την πόρτα σας να δείτε το γαμπρό μας, 
τέτοιο σγουρό βασιλικό δεν έχει το χωριό μας΄΄ 

   Οι συγγενείς της νύφης απαντούν: 
΄΄Σιγά σιγά μη βιάζεστε κι η πόρτα μας θ'ανοίξει, 

γιατί έχει αδέρφια και δικούς να τσ' αποχαιρετήσει΄΄ 
    Μετά μπαίνει ο γαμπρός μέσα στο σπίτι, χαιρετά και φιλά τους γονείς της, παίρνει την 
ευχή τους, προσφέρει λουλούδια και φιλεί τη νύφη. Την ίδια στιγμή ακούονται οι 
πυροβολισμοί ή μπαλωθιές της χαράς. Ξεκινούν για την εκκλησία και πριν μπουν μέσα ο 
λυράρης τραγουδεί: 

΄΄Άνοιξε πόρτα τσ' εκκλησάς, πόρτα του παραδείσου 
να κατεβούν οι άγγελοι τη νύφη να βλοήσουν΄΄ 

   Μετά την τελετή του γάμου χορεύουν έξω στον περίβολο της εκκλησίας το χορό της 
νύφης και όταν τελειώσει ο χορός ο τελευταίος παίρνει το γουρλίδικο μαντίλι της. Στη 
συνέχεια ξεκινούν όλοι για το σπίτι του γαμπρού, απ'όπου περνούν τους πετούν ρύζι και 
άνθη. 

``Πρόβαλε μάνα του γαμπρού και πεθερά τση νύφης  
να δεις τον όμορφο σου γιο μια κόρη σου τη φέρνει.  

Βαστά κερί και φέγγει του, ποτήρια τον κερνάει,  
κι όσα ποτήρια τον κερνά τόσα λόγια του λέει`` 

   Όταν φτάσουν στην πόρτα, η νύφη παίρνει μέλι από την πεθερά της και κάνει ένα 
σταυρό πάνω από την πόρτα, για να είναι η ζωή τους γλυκιά. Ύστερα πετά ένα ρόδι με 
δύναμη μέσα στο σπίτι, για να σκορπίσει όπως το ρόδι η ευτυχία στο σπίτι. Μπαίνει μέσα 
πρώτα η νύφη και μετά ο γαμπρός και συγχρόνως λέγονται μαντινάδες. Μετά απ'όλα 
αυτά ακολουθεί το γαμήλιο τραπέζι με το πιλάφι (γαμοπίλαφο) ή τα μακαρόνια με τον 
αθότυρο και το βραστό και το γλέντι κρατεί μέχρι και μία εβδομάδα. Το δίσεκτο χρόνο 
και το Μάιο δεν κάνουν γάμους. Την ίδια μέρα, στην ίδια εκκλησία δε πρέπει να γίνονται 
δύο γάμοι, όπως και στο ίδιο σπίτι δυο γάμοι τον ίδιο χρόνο. Έτσι πιστεύουν και το έχουν 
κακό παρατήρημα στην Κρήτη.                   

                                                                    Καλοκύρη Ανθή Γ1 



 

''ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ'' 
Το ελληνικό δημοτικό τραγούδι ανάλογα με το θέμα του διακρίνεται στα ακόλουθα βασικά είδη: 

1. Ακριτικό (π.χ. Ο Θάνατος του Διγενή) 
2. Κλέφτικο 
3. Ιστορικό 

4. Θρησκευτικό 
5. Παραλογή (π.χ. το Γεφύρι της Άρτας) 

6. Νανούρισμα 
7. Ταχτάρισμα 
8. Λάχνισμα 
9. Ερωτικό 
10. Γαμήλιο 
11. Ξενιτιάς 

12. Γιορταστικό 
13. Μοιρολόγι 
14. Γνωμικό 
15. Σατιρικό 

16. Βαΐτικο κ.ά. 

 
''ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ'' 

   Τα παραδοσιακά επαγγέλματα αντανακλούν τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές 
συνθήκες που διαμορφώθηκαν σε ένα ιστορικό πλαίσιο συνεχών και κομβικών αλλαγών, από το 
19ο στον 20ό αιώνα στα χωριά μας. Μέσα στις τρομακτικές αλλαγές που έγιναν στον κόσμο και 
μέσα στους άπιαστους ρυθμούς της εποχής μας-που τρέχει για να φτάσει πού; ορισμένες οικείες 
μορφές και φωνές που μοιράζονταν τη ζωή μαζί μας εξαφανίστηκαν. Μικροεπαγγελματίες, 
δουλευτάδες, πωλητές που πλανιόνταν στις γειτονιές διαλαλώντας το εμπόρευμά τους χάθηκαν 
ανεπιστρεπτί. Και μπορεί η επινοητικότητα του ανθρώπου να αντικατέστησε την «παροχή 
υπηρεσιών» τους με κάτι άλλο, πιο σύγχρονο, δεν μπόρεσε όμως να αντικαταστήσει την επαφή 
μαζί τους, την ανθρώπινη ζεστασιά. 
   Αυτοί οι μεροκαματιάρηδες, που δούλευαν στο εργαστήρι του χρόνου φέρνοντας έξω από την 
πόρτα μας αγαθά με ένα μόνιμο χαμόγελο και με τις χαρακτηριστικές τους φωνές, παραμένουν 
γραφικοί και ανεπανάληπτοι στη μνήμη μας. Τότε που τα αγαθά ήταν λιγοστά και τα 
περισσότερα αντικείμενα έπρεπε να επισκευάζονται και να ξαναχρησιμοποιούνται, υπήρχε μια 
εντελώς διαφορετική οικονομία και λογική στη χρήση αυτή. 
   Ο γανωματής επιδιόρθωνε τα σκουριασμένα μαχαιροπίρουνα και τους πάτους των καζανιών, ο 
καρεκλάς τις ψάθινες καρέκλες, κι ο τσαγκάρης το μοναδικό ζευγάρι παπουτσιών, υπό τις 
απειλές και τις φοβέρες της μητέρας στο παλιόπαιδο που το είχε ξεπαστρέψει κλωτσώντας 
τενεκεδάκια κι άλλες αυτοσχέδιες μπάλες στις αλάνες. Τότε όλα ήταν αλλιώς. Υπήρχε αγάπη, όχι 
μόνο για το κάθε αντικείμενο, που αποτελούσε πολύτιμο απόκτημα για τον κάτοχό του, αλλά και 
για την ίδια την εργασία. Δεν ήταν ντροπή να είσαι αμαξάς. 
   Κι ήθελε μπόλικη τέχνη και δεξιότητα, για να είσαι ο καλύτερος από τους λούστρους, ο 
τελειότερος, μες στο σινάφι. Κοινό σημείο, των τεχνιτών και των μαστόρων, μένει το καύχημα 
του χειροποίητου, η τρυφερότητα του χειρισμού της πρώτης ύλης, η άφθονη υπομονή, οι 
ατελείωτες εργατοώρες και η διαρκής επίγνωση του αξίζει τον κόπο, για κάτι, σήμερα, 
ανεπιστρεπτί χαμένο, για κάτι που έδωσε τη θέση του στο δεν αξίζει. 
   Αγωγιάτης: Οι "αγωγιάτες", είναι επάγγελμα που συναντάμε προπολεμικά στα χωριά μας. 
Λόγω των μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των οικισμών, η μετακίνηση των ανθρώπων και η 
διακίνηση των προϊόντων με τα ζώα ήταν ο κυρίαρχος τρόπος μεταφοράς μέχρι τη δεκαετία του 
1930. Είναι οι "πρόδρομοι" των ταξιτζήδων αυτοκινητιστών. Πραγματοποιούσαν επί πληρωμή 
ιδιωτικές μεταφορές εμπορευμάτων, διακινούσαν ταξιδιώτες, ιδιώτες, γιατρούς για επίσκεψη σε 
ασθενείς, κρατικούς λειτουργούς για την εκτέλεση υπηρεσίας. Κι αυτό μέχρι τη δεκαετία του '30, 
που δεν υπήρχαν μεταφορικά μέσα, ενώ η έλλειψη δρόμων εμπόδιζε τις μεγάλες μετακινήσεις Η 
αμοιβή του "αγωγιάτη" ήταν σχετικά καλή για κείνα τα χρόνια, όμως η δουλειά ήταν δύσκολη και 
εξαντλητική. 
   Αλετράς: Κατασκεύαζε ξύλινα ή σιδερένια άροτρα για το όργωμα των χωραφιών. 



   Πεταλωτής: Τα πέταλα ήταν κάτι σαν σιδερένια παπούτσια που τοποθετούσαν στις οπλές των 
αλόγων, για να μη φθαρούν και για να διατηρούν τα ζώα την ευστάθειά τους κατά τις 
μεταφορές, ώστε να μην γλιστράνε. Εξάλλου, μέχρι τη δεκαετία του '60 όλες σχεδόν οι 
μετακινήσεις, εργασίες κλπ. γίνονταν με ζώα. Το πετάλωμα ή καλίγωμα, από τον αυτοδίδακτο 
πεταλωτή, γίνονταν κάθε τρεις ή έξι μήνες. Έδενε το ζώο και με την τανάλια έβγαζε τα παλιά 
πέταλα, έκοβε με το μαχαίρι το νύχι που περίσσευε και το καθάριζε. Ζέσταινε τα πέταλα και τα 
κάρφωνε προσέχοντας ώστε το καρφί να μπει στο ξερό μέρος του ποδιού για να μην πληγωθεί το 
ζώο. 
   Τα καρφιά αυτά είχαν μεγάλο κεφάλι έτσι ώστε να προεξέχουν από την πατούσα του ζώου και 
να μη γλιστράει. Τα πέταλα ήταν σε διάφορα μεγέθη και τα κατασκεύαζαν από σίδερο. Το 
πετάλωμα γινόταν και στα τέσσερα πόδια του ζώου. Τα πέταλα ήταν σιδερένια και 
κατασκευάζονταν χειροποίητα στο αμόνι, ενώ οι τεχνίτες που τα έφτιαχναν αναλάμβαναν 
ταυτόχρονα και το πετάλωμα των ζώων, που απαιτούσε μεγάλη εμπειρία και δεξιοτεχνία. Οι 
πεταλωτές συχνά ασκούσαν παράλληλα και το επάγγελμα του σιδερά, ενώ κάποιοι από αυτούς 
ήταν και πρακτικοί "κτηνίατροι" ή αναλάμβαναν και τον ευνουχισμό (μουνούχισμα) των ζώων. 
   Βαρελάς: Ήταν τεχνίτης, ειδικός στην κατασκευή βαρελόσχημων και σκαφοειδών σκευών, που 
τα κατασκεύαζαν από ξύλο βελανιδιάς, καρυδιάς, καστανιάς ή δρυός. Το ξύλο περνούσε από 
ειδική επεξεργασία και μετά το έκοβαν σε λεπτές σανίδες, που βρέχανε για να παίρνουν εύκολα 
την κατάλληλη κλίση. Κατόπιν περνούσαν τα σιδερένια στεφάνια, τα χτυπούσαν με το ματσακόνι 
για να σφίξουν καλά και μετά τοποθετούσαν τους δυο επίπεδους πυθμένες. 
   Γανωτής (Καλαντζής): Τα παλιά μπακιρένια οικιακά σκεύη (ταψιά, καζάνια, κουτάλια, 
πιρούνια κλπ.), με τον καιρό οξειδώνονταν και έπρεπε να γανωθούν, να περαστεί δηλαδή η 
επιφάνειά τους με ειδικό μέταλλο (καλάι - κασσίτερος). Έτσι προστατεύονταν από τα 
δηλητηριώδη οξείδια του χαλκού. Η διαδικασία αυτή παλιά γίνονταν από ειδικούς τεχνίτες, 
συνήθως γυρολόγους, τους γανωτήδες. Είχαν μαζί τους τα απαραίτητα εργαλεία και έκαναν τη 
δουλειά τους επί τόπου, ενώ παλιότερα η πληρωμή τους ήταν σε είδος (αυγά, καλαμπόκι, 
σιτάρι). Αφού καθάριζαν καλά τα σκεύη, άλειφαν το εσωτερικό τους με σπίρτο και το τρίβανε με 
κουρασάνι (=τριμμένο κεραμίδι). Μετά κράταγαν το σκεύος με την τσιμπίδα πάνω από τη φωτιά 
και έριχναν μέσα το νησιαντήρι (=χλωριούχο αμμώνιο), για να στρώσει καλύτερα το καλάι πάνω 
στο χάλκωμα. Αφού το σκούπιζαν καλά, άπλωναν το λιωμένο καλάι σ' όλη την επιφάνεια του 
σκεύους μ' ένα χοντρό βαμβακερό ύφασμα... Στο τέλος το σκούπιζαν με καθαρό βαμβάκι για να 
γυαλίσει. 
   Δερματέμπορας: Αγόραζε δέρματα (τομάρια) από σφαγμένα ζώα. Τα παραλάμβανε στο μαγαζί 
του ή πήγαινε ο ίδιος στα χωριά και τα μετέφερε. Στη συνέχεια τα καθάριζε, τα αλάτιζε με 
χοντρό αλάτι και μετά τα τέντωνε, τοποθετώντας ενδιάμεσα ξύλα, για να ξεραθούν και να μη 
σαπίσουν ή βρωμίσουν. Όταν συγκέντρωνε μια σημαντική ποσότητα τα πήγαινε στον έμπορα, ο 
οποίος τα προωθούσε στο εργοστάσιο επεξεργασίας δερμάτων, το βυρσοδεψείο. Από τα 
ακατέργαστα δέρματα, πολλά τα χρησιμοποιούσαν για μικρά χαλιά, άλλα τα έκαναν τσαρούχια 
(που αν ήταν από γουρούνια τα έλεγαν γουρνοτσάρουχα) ή παπούτσια, ενώ άλλα τα έκαναν 
τύμπανα κλπ. 
   Καρεκλάς: Με τη χρησιμοποίηση ξύλων από πλάτανο ή από άλλα δέντρα και με τη βοήθεια 
σχοινιών ή καλαμιών, ο καρεκλάς δημιουργούσε τις καρέκλες που ήταν δυο ειδών. Οι 
συνηθισμένες με κάθισμα και πλάτη πίσω και τα καρεκλάκια. 
   Σαμαράς (σαμαρτζής): Παλιότερα η μεταφορά ανθρώπων και προϊόντων γίνονταν σχεδόν 
αποκλειστικά με τα ζώα. Το γαϊδούρι και το μουλάρι ήταν τα πιο διαδεδομένα μέσα μεταφοράς. 
Ο σαμαράς κατασκεύαζε τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτούνταν για να προσφέρει το ζώο 
τις υπηρεσίες του στο αφεντικό του. Αυτό ήταν το σαμάρι, που κατασκεύαζε με επεξεργασμένα 
σανίδια πλάτανου, που σκάλιζε και έδινε σχήμα ανάλογο με το σώμα του ζώου. Στις αγροτικές 
εργασίες και γενικότερα στις καθημερινές δραστηριότητες το σαμάρι των ζώων ήταν απλά, με 
ξύλινο σκελετό και εσωτερική επένδυση από δέρμα ή αρνόμαλλο. 
   Έπαιρνε γι’ αυτό μέτρα από το ζώο και αφού έκανε το σκελετό κατασκεύαζε με σαμαροσκούτι 
ένα σάκο γεμάτο άχυρα που τοποθετούσε στο κάτω μέρος του σαμαριού για να μην πληγώνεται 
το φορεμένο ζώο. Το σαμάρι στερεώνονταν στην πλάτη του ζώου με λουρίδες από χοντρό και 
σκληρό δέρμα που έραβε με τη σαμαροβελόνα σ’ αυτό. Οι λουρίδες άρχιζαν από το σαμάρι 
πήγαιναν στην περιφέρεια του ζώου και έσμιγαν ξανά στην άλλη πλευρά του σαμαριού. Η 

κατοζώστρα ή σφίχτρα έζωνε το σαμάρι κάτω από την κοιλιά.                  Καλοκύρη Ανθή Γ1 
 



 

ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Απανωμερίτης. 
Ο προβατινίστικος χορός ή προβατίνα ή απανωμερίτης ή νταγκουνάκι, είναι ένας από τους 
παλιούς τοπικούς χορούς της Κρήτης. Χορεύονταν στο Αμάρι και στην επαρχία Άγ. Βασιλείου του 
νομού Ρεθύμνου, μα και σ’ άλλα χωριά του Ρεθύμνου και προς τα Ηρακλειώτικα μέχρι και λίγο 
μετά τον πόλεμο. Τον  λέγανε προβατινίστικο, γιατί στις κινήσεις του ο χορευτής χτυπάει το πόδι 
του στη γη, όπως κάνουνε τα πρόβατα όταν θα νευριάσουν! Μαρτυρίες μεγαλύτερων σε ηλικία 
κατοίκων της επαρχίας Αμαρίου αναφέρουν ότι τραγουδούσαν και μαντινάδες πάνω στο σκοπό 
του Απανωμερίτη, οι οποίες όμως δε διασώζονται στη μνήμη τους... 

Εθιανός Πηδηχτός 
Μια ακόμα εκδοχή του Πηδηχτού χορού της Κρήτης. Ο πρώτος μουσικός της περιοχής που 
παρουσίασε τον Εθιανό (πήρε την ονομασία του από το χωριό Εθιά των Αστερουσίων Ορέων) 
Πηδηχτό, είναι ο μουσικός Φουστάνης, από τους πρωτομάστορες μουσικούς, του οποίου όμως 
δεν έχουν διασωθεί μουσικές του συνθέσεις, όπως μας λέει ο Σάββας Πετράκης. 

Εμπυρρίκιος  
Ονομασία κρητικού πηδηχτού χορού που καταγράφηκε στο χωριό Πλατάνια Αμαρίου σε μουσική 
συγγενική με εκείνη του γρήγορου πεντοζάλη, και συγκεκριμένα με τη γνωστή μελωδία "Με του 
Μαγιού τσι μυρωδιές". Τα βήματά του είναι άγνωστα, επομένως και η σχέση του με το πεντοζάλι 
παραμένει αδιευκρίνιστη, όπως και η προέλευση του ονόματός του, που θυμίζει εμφανώς το 
όνομα του αρχαίου πυρρίχιου (γι' αυτό και υιοθετήσαμε εδώ τη συγκεκριμένη ορθογραφία). 

Zερβόδεξος 
Ένας ένας εύθυμος και κωμικός χορός και ταιριάζει με το πνεύμα των Αποκριών. Ονομάζεται 
ζερβόδεξος γιατί οι χορευτές χορεύουν πότε με κατεύθυνση προς τα ζερβά (αριστερά) και πότε 
προς τα δεξιά. Η αλλαγή της πορείας γίνεται όταν ο λυράρης παίξει κάποιο συγκεκριμένο υψηλό 
φθόγγο. Οι συνεχείς αυτές στροφές συμβάλλουν στην εύθυμη ατμόσφαιρα του χορού, πολύ 
περισσότερο όταν, συχνά, ο λυράρης "κατευθύνει" τους χορευτές έξω απο το καφενείο ή την 
πλατεία, όπου γίνεται το γλέντι ή πάνω σε τοίχους, σε ρυάκια κ.λπ. 

Κουτσαμπαδιανός ή κατσιμπαδιανός ή κατσαμπαδιανός χορός ή Κουτσιστός. 
Έχει έντεκα βήματα και αποδίδεται με λύρα. Χορεύεται κυρίως στο νομό Ρεθύμνου και ειδικότερα 
στην επαρχία Αμαρίου, αλλά και σε περιοχές γύρω απ' αυτήν όπως το χωριό Χάρκια της 
επαρχίας Ρεθύμνου. Σώζεται  παράδοση που  αναφέρει ότι πρωτοχορεύτηκε από οπλαρχηγό της 
Αμπαδιάς Αμαρίου,  που θέλησε να χορέψει πεντοζάλη, και λόγω της αναπηρίας του στο πόδι, οι 
μουσικοί προσάρμοσαν  το ρυθμό. Ο ίδιος έσερνε το αριστερό πόδι, ενώ το δεξί το στήριζε στο 
έδαφος. Στα βήματα του λοιπόν προσαρμόστηκε αυτός ο χορός, ο οποίος σώζεται ως τις μέρες 
μας. Παίζεται στις δύο πρώτες στροφές του πεντοζάλη, ενώ δεν γίνονται τσαλίμια και άλλες 
φιγούρες από τον «πρώτο» του χορού. Στον Κατσαμπαδιανό λέγονταν ερωτικές μαντινάδες, 
αλλά και κάποιες που αναφέρονταν στον ίδιο το χορό. 

Λαζώτης ή Λαζώτικος 
Από τους ξεχασμένους χορούς της Κρήτης, του οποίου η μελωδία είναι ακόμα πασίγνωστη στην 
Κρήτη αλλά λόγω της άγνοιας πολλών νέων χορεύεται όλο και πιο σπάνια. Χορεύονταν κυρίως 
στον νομό Ρεθύμνης.  Αναφερόμαστε στο πασίγνωστο "Κάνε με κυρά γαμπρό" του Κώστα 
Μουντάκη το οποίο αρκετά συχνά χορεύεται ως χασαποσέρβικο(!) Χορός που προέρχεται από την 
παράδοση του Πόντου με δύο πιθανές ερμηνείες για την καταγωγή του. Είτε λοιπόν ήρθε στην 
Κρήτη από τους Λάζους (λαός της περιοχής του Εύξεινου Πόντου) γύρω στον 18ο αιώνα, ή 
μεταφέρθηκε από Κρήτες πολεμιστές που πολέμησαν στους Βαλκανικούς πολέμους στις αρχές 
του 20ου αιώνα. Άντρες και γυναίκες στον χορευτικό κύκλο, πιασμένοι από τις παλάμες και 
κάνοντας οκτώ βήματα, απέδιδαν αυτό τον χορό. 

Λασηθιώτικος Πηδηχτός  
Χορός που ανήκει στην οικογένεια των πηδηχτών χορών της Κρήτης με πιθανή κοινή καταγωγή 
τον αρχαίο Πυρρίχειο χορό. Στο Λασηθιώτικο πηδηχτό απεικονίζεται όλη η αρχοντιά και η 
σεμνότητα των ανθρώπων της ανατολικής Κρήτης. Στην Σητεία τον λένε "Στειακό" και στην 
Ιεράπετρα "Γεραπετρίτικο" (παλιά στην Ιεράπετρα λεγόταν συνήθως "Κρητικός χορός"). 
Αναμφισβήτητα είναι ο αντιπροσωπευτικότερος χορός της ανατολικής Κρήτης, στον οποίο 



χαρακτηρίζονται μα και εκτιμώνται τόσο οι επιδέξιοι χορευτές όσο και οι καλοί οργανοπαίχτες. 
Αρχίζει με αργή ρυθμική αγωγή και προοδευτικά γίνεται γρήγορος αλλά και συγκρατημένος 
χωρίς ποτέ να ξεπερνά τα όρια και να καταλήγει σαν διονυσιακός. Πάντα όταν ο χορός φτάνει 
προς το τέλος, ο βιολάτορας "γυρίζει" στην "ασκομπαντούρα", δηλαδή στην απομίμηση του ήχου 
της. Ο πηδηχτός έχει κάποιες μικρές παραλλαγές στη Σητεία, την Ιεράπετρα και το Μεραμπέλλο 
τόσο στα βήματα αλλά και στη μελωδία η οποία παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία. 

Σωτής 
Λαϊκή διασκευή της γνωστής Πόλκας που έγινε γνωστή και διαδώθηκε στην Κρήτη, τουλάχιστον 
στο νομό Ρεθύμνης, αρχές του εικοστού αιώνα, μεταμορφωμένος σε ιδιότυπο ζευγαρωτό κρητικό 
χορό. Ιδιαίτερα παιχνιδιάρικος και ερωτικός, εξυπηρέτησε τις ανάγκες της εποχής παίρνοντας 
και σατιρική διάθεση. Στα "γυρίσματά του" (τις μελωδίες του), που ήταν λίγα και απλά, 
τραγουδιούνταν ερωτικά και σατιρικά ρυθμικά δίστιχα, όπως: 

Ένα-δύο, ήρθεν ο Σωτής, 
ελάστε, κοριτσάκια, να χορέψετε κι εσείς! 

Ένα-δύο-τρία-τέσσερα, 
και με τσι μαργιολιές μου κοντά μου σ' έφερα! 

Μανάς 
Τοπική παραλλαγή του σιγανού χορού, καταγεγραμμένη από το Δημήτρη Σγουρό στην περιοχή 
της Κριτσάς Μεραμπέλλου (νομός Λασιθίου). Το όνομά του προέρχεται από το "τσάκισμα" 
(επωδό) "Για το Θεό, μανά μου!", που λέγεται ανάμεσα στις μαντινάδες. 

Μικρό μικράκι 
Γυναικείος χορός, χορευόταν στον νομό Ρεθύμνης στο πλείστο των επαρχιών αυτού. Οι γυναίκες 
σχημάτιζαν κύκλο και στην γραμμή αυτού χόρευαν με τις παλάμες πιασμένες στο ύψος των ώμων 
με λυγισμένους αγκώνες. 

Ντάμες 
Συρτός (ή σούστα σε ορισμένα χωριά) που χορεύεται από ζευγάρια, και συναντάται κυρίως στο 
νομό Ρεθύμνου. Συνηθιζόταν να χορεύεται σε στιγμές χαράς και ευθυμίας, κυρίως τις απόκριες. 
Χορεύεται από άντρες και γυναίκες, με τη γυναίκα να κρατάει την άκρη ενός μαντηλιού με το 
αριστερό της χέρι και δίπλα της να πιάνει την άλλη άκρη ένας άντρας μέχρι τη στιγμή που ο 
λυράρης θα φωνάξει "ντάμα", οπότε κάθε άντρας αφήνει το μαντήλι της ντάμας του για να πιάσει 
δίπλα σε αυτήν που είναι μπροστά του. Ο χορευτής που βρίσκεται στο τέλος μένει συνήθως μόνο 
με τη συνοδεία  μιας καρέκλας (γιατί οι γυναίκες είναι σκόπιμα κατά μία λιγότερες)! Εκτενή 
αναφορά στο χορό κάνει και ο Γ. Ψυχουντάκης από την Ασή Γωνιά Ρεθύμνου στο βιβλίο του 
"Αετοφωλιές στην Κρήτη". 

Ντουρνεράκια 
Ο γνωστός χορός Χασαποσέρβικο, ο οποίος πέρασε στη δισκογραφία από τον Κώστα Μουντάκη 
την δεκαετία του 1960. Από αφηγήσεις γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον στο νομό Ρεθύμνου 
χορεύονταν από τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Ξενομπασάρης 
Το όνομα του το οφείλει στη μαντινάδα που τραγουδιέται πάντα πρώτη κατά τη διάρκεια  του 
χορού: 
"Ξενομπασαριακάκι μου ξενομπασάρικο μου 
Σγουρό βασιλικάκι μου και να σουνε δικό μου" 
Η μελωδία του είναι χαριτωμένη, ανάλαφρη και προκαλεί τους μερακλήδες να χορέψουν. 
Παλαιότερα τον χόρευαν και τον τραγουδούσαν σε κάθε γλέντι ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά της 
Ιεράπετρας και στο κάτω Μεραμπέλλο (όπου τον λένε "Μάνα") Ήταν πασίγνωστος μέχρι και τη 
δεκαετία του 60. Είναι στρωτός και αργός χορός που μοιάζει με το Σιγανό που χορεύουν σήμερα. 
Μπορούμε να πούμε με επιφύλαξη πως ο Ξενομπασάρης είναι μια παλιά τοπική μορφή του 
σιγανού χορού. Βέβαια όσοι έζησαν τη χρήση και των δύο αυτών χορών, έχουν όλοι τους την 
άποψη ότι άλλος ο ένας χορός και άλλος ο άλλος. 

 Πρινιανός ή Μπριμιανός ή Πρινιώτης 
Ο Πρινιώτης είναι ένας χορός που έχει τις ρίζες του στην ανατολική Κρήτη.  Χορευόταν όμως και 
από τα μέσα του περασμένου αιώνα και στον νομό Ηρακλείου και στον νομό Ρεθύμνης. 



Εκτελείται από άνδρες και γυναίκες με τα χέρια των ανδρών πιασμένα πάνω από τα χέρια των 
γυναικών. Στα πρώτα γυρίσματα οι άνδρες σήκωναν τα χέρια και άφηναν τις γυναικές και 
πηγαίνοντας από πίσω τους χόρευαν αντίθετα από αυτές.  Άνδρες και γυναικές με χέρια πλέον 
πιασμένα από τις παλάμες, συνέχιζαν να χορεύουν σε αντίθετη φορά, έως ότου και 
ξαναβρίσκονταν πάλι οι άνδρες πίσω από τις γυναικές και ξανασχημάτιζαν παλι τον κύκλο όπως 
γινόταν στην αρχή του χορού. 
 

 

Ρόδο 
Γυναικείος χορός που εντοπίζεται, τουλάχιστον στις μέρες μας, στην επαρχία Κισσάμου, ένας από 
τους τοπικούς χορούς των Χανίων, που ατόνησαν από τα μέσα του 20ου αιώνα λόγω των 
πολιτισμικών και κοινωνικών συνθηκών. Το ύφος της μουσικής του συγγενεύει με 
Αιγιοπελαγίτικα μουσικά ιδιώματα, υπενθυμίζοντας ότι η Κρήτη στεφανώνεται από τη "μεγάλη 
μάνα" των Ελλήνων, τη θάλασσα. 

Ρουμαθιανή σούστα 
Eίναι ένας από τους πολλούς ξεχασμένους χορούς της Κρήτης με καθαρά τοπική σημασία. Την 
συναντάμε και με την ονομασία Ρουματσίτικη ή Γιτσικιά σούστα. Από τους ίδιους τους τοπικούς 
χορευτές ονομάζεται απλώς σούστα.  Είναι κυκλικός χορός, ο οποίος ανήκει και αυτός στην 
παμπάλαια ιστορία του πυρρίχιου ή  καλύτερα μια εκδοχή πυρρίχιου χορού στα Χανιά. Και 
ακριβώς λόγω της τοπικής της σημασίας (Παλιά Ρούματα Κισσάμου) πήρε το όνομα Ρουμαθιανή. 
Κάτι ανάλογο με τους πυρρίχιους χορούς της υπόλοιπης Κρήτης (Μαλεβιζιώτης, Όρτσες, Στειακός 
πηδηκτός κλπ.). Εκτελείται μόνο από άνδρες, που ο πρώτος κάνει κάποια ταλίμια και οι 
υπόλοιποι τον ακολουθούν σε αυτά. Τα όργανα που αποδίδουν την Ρουμαθιανή σούστα είναι 
κυρίως το βιολί με λαγούτο και το θιαμπόλι με λαγούτο ή και μόνο του. 

Τριζάλης 
Πηδηχτός χορός που χορευόταν στο Νομό Ρεθύμνου και συγκεκριμένα στην περιοχή της 
Αμπαδιάς (νότιο τμήμα της επαρχίας Αμαρίου), με λαβή από τις παλάμες και λυγισμένους τους 
αγκώνες. Το όνομα του είναι σύνθετο από τις λέξεις τρία και ζάλα (βήματα) γι' αυτό και 
ονομάστηκε Τριζάλης. Συχνά χαρακτηρίζεται "Κουρουθιανός", πράγμα που σημαίνει ότι 
συνηθιζόταν ιδιαίτερα στο χωριό Κουρούτες της Αμπαδιάς. Ο αείμνηστος Γ. Μουζουράκης 
αναφέρονταν στο χορό με τη μαντινάδα: 

Τριζάλης ο Κουρουθιανός, ρίζα του Ψηλορείτη, 
πολύ πανέμορφος χορός και άγνωστος στην Κρήτη 

 Καλοκύρη Ανθή Γ1 



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ. 

       Μονόπατα ή δίπατα τα σπίτια  χτίζονταν με πέτρα, ασβέστη, χώμα και άμμο, λιτά και απέριττα, με 

καμαρωτά ή ευθύγραμμα πέτρινα ανώφλια στις πόρτες, ενώ σε μερικά από αυτά (γνωστά και ως 

καμαρόσπιτα) υπήρχαν πανέμορφες και επιβλητικές πέτρινες καμάρες. Οι σκεπές ήταν δώματα 

φτιαγμένα από ξύλα και χώμα ή στην καλύτερη περίπτωση με κεραμίδια. Εσωτερικά ο διάκοσμος ήταν 

λιτός με τα απαραίτητα έπιπλα και χρειαζούμενα για το  νοικοκυριό και τις καθημερινές ανάγκες. 

ΠΟΡΤΕΓΟ 

      Η κεντρική πόρτα του σπιτιού 

οδηγούσε στο πόρτεγο που ήταν η κύρια 

και μεγαλύτερη κάμαρα και χρηστικά 

αποτελούσε το κέντρο των καθημερινών 

δραστηριοτήτων αλλά και το χώρο 

υποδοχής των επισκεπτών όταν δεν υπήρχε 

σάλα. 

      Στον κεντρικό τοίχο βρισκόταν το 

σκρίνιο με τον καθρέπτη, από τα πιο 

περίτεχνα και προσεγμένα έπιπλα του 

σπιτιού. Στον ίδιο χώρο βρισκόταν ο 

καναπές που πολλές φορές ήτανε ιδιαίτερα 

μακρύς για να χωράει όσο το δυνατόν 

περισσότερους μουσαφίρηδες και το 

τραπέζι με τις καρέκλες για τα επίσημα 

τραπεζώματα των γιορτών και των άλλων 

κοινωνικών εκδηλώσεων. Στους τοίχους 

κρέμονταν βινιεταρισμένες και ρετουσα-

ρισμένες οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες της 

φαμίλιας με το ανάλογο κάδρο. Στα δίπατα 

σπίτια η σάλα βρισκόταν στον πάνω 

όροφο, ήτανε ονταλίδικη και η πρόσβαση 

γινότανε μέσω εξωτερικής σκάλας. 
 

ΟΝΤΑΣ 

       Τα σπίτια παλιά χτίζονταν ψηλά και περίπου στη 

μέση των τοίχων δημιουργούσαν πάτωμα, το λεγόμενο 

ονταλίδικο, με μεγάλους κορμούς και εν συνεχεία 

σταυρωτά σανίδια. Ο όροφος που σχηματιζότανε, στα 

σπίτια που διέθεταν σάλα, χωριζότανε στη μέση με 

τοίχο και το ένα δωμάτιο - ο οντάς - είχε πρόσβαση από 

το εσωτερικό του σπιτιού με ξύλινη σκάλα, ενώ το άλλο 

δωμάτιο - η σάλα - είχε πρόσβαση με εξωτερική 

πέτρινη σκάλα. Η σάλα επικοινωνούσε με τον οντά με 

μεσόπορτα. 
 



ΤΖΕΡΤΖΕΜΙΛΙ 

      Ήταν η αποθήκη του σπιτιού που βρισκόταν κάτω από τον οντά ή το σοφά και ήτανε ένα - δυο 

σκαλοπάτια χαμηλότερα από το δάπεδο του υπόλοιπου σπιτιού. 

 

ΣΟΦΑΣ 

       Ο σοφάς ήτανε ξύλινη υπερυψωμένη κατασκευή, συνήθως στο πόρτεγο, όπου οι τρεις πλευρές του 

περικλείονταν από τείχους και η τέταρτη πλευρά ήταν ανοικτή προς το υπόλοιπο δωμάτιο. Χρησίμευε ως 

χώρος ύπνου για τα παιδιά που κοιμότανε στρωματσάδα πάνω στις τάβλες ενώ η πρόσβαση γινότανε με 

μια μικρή ξυλόσκαλα. 

 

ΔΩΜΑ 

    Τα δώματα αποτελούσαν τη στέγη των σπιτιών και η κατασκευή  τους γινότανε από ξύλα και χώμα. 

Αρχικά τοποθετούσαν ισχυρά ξύλινα δοκάρια, τα "μεσοδόκια" (από κυπαρίσσι), σε μικρή απόσταση 

μεταξύ τους,  από πάνω σταυρωτά  μικρότερα  δοκάρια,  μετά πάλι σταυρωτά  καλάμια ή  μικρότερα 

ξύλα και  βούρλα.  

    Πάνω από αυτά άπλωναν δύο στρώματα από χώμα. Η συντήρηση του δώματος ήτανε απαραίτητη κάθε 

ένα ή το πολύ δύο χρόνια και γινόταν με χώμα, λεπίδα και κοπάνισμα. Τη δουλειά αυτή τη λέγανε 

δωμάτισμα. Με τον ερχομό του τσιμέντου, σε πολλά δώματα για να τα στεγανοποιήσουν, έριχναν την 

λεγόμενη ψευτοταράτσα, δηλαδή μερικούς πόντους τσιμέντου πάνω στο δώμα, και έτσι μπορούμε ακόμα 

και σήμερα να δούμε σε μερικά παλιά σπίτια δώματα που έχουν διασωθεί. 

ΦΟΥΡΝΟΣ 

        Οι φούρνοι φτιάχνονταν με σπασμένα κεραμικά. Ξεκινούσαν από τη βάση φτιάχνοντας ένα κύκλο 

και στις επόμενες στρώσεις ο κύκλος μίκραινε έως ότου κλείσει στην κορυφή. Αφήνανε πόρτα στο πλάι 

για να μπαίνουνε τα πήλινα ταψιά καθώς και πόρο για ανηφορά. Ο ανηφοράς γινότανε είτε πάνω από την 

πόρτα είτε στο ψηλότερο σημείο του φούρνου. Στους φούρνους αυτούς που αρκετοί σώζονται και 

χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα φτιάχνονται τα περίφημα χοιρινά ψητά μέσα στα Θραψανιώτικα 

πήλινα ταψιά, που αποτελούσαν και αποτελούν το επίσημο φαγητό στους γάμους και στις γιορτές του 

χωριού.  



ΠΑΤΗΤΗΡΙ 

 

Σε αρκετά σπίτια το πατητήρι βρισκότανε στο εσωτερικό του και μετά το πάτημα αξιοποιούσαν το 

χώρο για άλλες ανάγκες όπως π.χ. την τοποθέτηση κρεβατιού. 

Στα πατητήρια πατούσαν τα σταφύλια για να γίνει ο μούστος και μέσα από την πέτρινη λαξευτή 

κουτσουνάρα ο μούστος έπεφτε στο δοχείο. 

Από το δοχείο με μαστραπάδες βάζανε το μούστο σε πιθάρι για να πάρει τις πρώτες βράσεις και να 

"καθαρίσει" και μετά το μεταγγίζανε στο κρασοβάρελο.  

 
 

 

ΣΑΡΝΙΤΣΙ 

 

      Στις αυλές των σπιτιών αλλά και μέσα στο σπίτι καμιά φορά έσκαβαν μικρά πηγάδια, τα έχτιζαν και 

τα στεγανοποιούσαν. Εκεί οδηγούσαν το νερό από τις "κουτσουνάρες" (υδρορροές) της στέγης 

προκειμένου να το γεμίσουν με το βρόχινο νερό. Το νερό αυτό το χρησιμοποιούσαν μετέπειτα για τις 

ανάγκες καθαριότητας του σπιτιού για να ποτίζουν τα ζώα αλλά και ως πόσιμο. Για να διατηρείται 

καθαρό έριχναν μέσα λίγο ασβέστη. 

            

ΑΥΛΗ-ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ 

 

Τα περισσότερα σπίτια διέθεταν αυλή με πολύ 

ψηλό πέτρινο αυλότοιχο έτσι ώστε να μην μπορεί 

να μπει αλλά ούτε και να δει κανείς μέσα την 

αυλή και το υπόλοιπο σπίτι. Το 

χαρακτηριστικότερο βέβαια στοιχείο της αυλής 

ήτανε η αυλόπορτα ή εξώπορτα. Φτιαγμένα με 

περισσή φροντίδα και μεράκι ήτανε τα δομικά 

στοιχεία στήριξής της, οι πέτρες δηλαδή ή 

πελέκια όπως λεγότανε που δημιουργούσαν το 

άνοιγμα.  

Τα στοιχεία αυτά είναι: 

 Το πάνω μέρος ή ανώφιλιο που στις 

περισσότερες εξώπορτες το αποτελούσαν δύο, τρεις ή περισσότερες πέτρες λαξευμένες σε σχήμα 

τόξου και σχημάτιζαν καμάρα δημιουργώντας τις γνωστές καμαρόπορτες ενώ στις υπόλοιπες 

πόρτες το ανώφιλιο ήτανε μια μονοκόμματη ευθύγραμμη πέτρα ή ξύλο. 

 Τα κάθετα τμήματα τα αποτελούσαν ευθύγραμμα λαξευμένες πέτρες, οι λαμπάδες, που 

προσέφεραν στήριξη στο ανώφλι, αλλά και στα αρσενικά μάσκουλα που στήριζαν τα 

πορτόφυλλα. 

 Το κάτω μέρος το κατώφλι που ήτανε φτιαγμένο από ένα ή δύο πελέκια και δημιουργούσε σκαλί 

σε σχέση με τον δρόμο. Πάνω στο κατώφλι πατούσανε οι λαμπάδες. 

 Το κινητό μέρος της εξώπορτας που ήτανε ξύλινο το αποτελούσαν δύο φύλλα. Τα φύλλα 

διέθεταν θηλυκά μάσκουλα που "φουκαρώνανε" στα αρσενικά των λαμπάδων έτσι ώστε 



δημιουργούσαν τον κατάλληλο μεντεσέ (γυγλισμό). Συνήθως άνοιγε το δεξί φύλλο ενώ το 

αριστερό ήτανε στερεωμένο από μέσα με "κόντεμηρί" (κόντρα αντηρίδα). Το δεξί φύλλο 

κλείδωνε πάνω στο αριστερό με κλειδαριά ενώ για γρήγορο άνοιγμα-κλείσιμο είχε ζεμπερέ και 

από μέσα κλείδωνε (μαντάλωνε) με το σύρτη ή μάνταλο. 

 Εσωτερικά οι αυλές διέθεταν γούρνα για να ποτίζουν τα ζωντανά με λαξευτές δέστρες, 

σταμνοστάτη, σαρνίτσι, πατητήρι, ή ακόμα και φουρνόσπιτο ενώ διέθεταν τον κατάλληλο 

αποθηκευτικό χώρο για τις "αγκαλιές" από λιόκλαδα, κλήματα, ξύλα για το τζάκι κλπ  

 

ΣΕΜΕΝ Ή ΣΕΜΕΔΑΚΙΑ 

Τα  σεμεδάκια χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη των επίπλων.                                                                                                                     

 
 

ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ 

Ήταν μια απλή κατασκευή από ξύλο με τη μορφή χονδρών σανίδων ή ορθογώνιας διατομής 

μακρόστενων καδρονιών. Πάνω σε ένα κυλινδρικό εξάρτημά του τύλιγαν την κόκκινη κλωστή που 

χρησιμοποιούσαν ως βάση για την ύφανση και την ονόμαζαν στημόνι. Όλες αυτές οι κλωστές 

απλώνονταν από τον κύλινδρο σε δεκάδες παράλληλα ζεύγη προς έναν άλλο κύλινδρο, ίδιο με τον 

προηγούμενο, που βρισκόταν στο αντίθετο μέρος του αργαλειού, εμπρός από τη θέση του ατόμου που 

τον χειριζόταν. Όλα τα παράλληλα ζεύγη του στημονιού περνούσαν μέσα από δύο χτένια που βρίσκονταν 

το ένα εμπρός από το άλλο και πιο συγκεκριμένα, οι μισές περνούσαν μέσα από το ένα και οι άλλες μισές 

μέσα από το άλλο. Έτσι πατώντας ένα μοχλό, τα χτένια μετακινούνταν το ένα προς τα πάνω και το άλλο 

προς τα κάτω δίνοντας τη δυνατότητα ανάμεσα από τις κλωστές (στημόνι) να περάσουν τις μάλλινες 

χοντρές, κλωστές που θα γίνονταν κουβέρτες ή στρωσίδια. 

Μετά από τα δύο αυτά χτένια, το στημόνι περνούσε μάσα από ένα άλλο σκληρό και δυνατό χτένι 

που οι άκρες του κρέμονταν με δύο λεπτές σανίδες από το πάνω μέρος της κατασκευής, παρέχοντάς του 

τη δυνατότητα να μπορεί να κινείται όλο το χτένι παράλληλα με τις κλωστές του στημονιού 

ακολουθώντας τη φορά του. Κάθε φορά που περνούσαν τη μάλλινη κλωστή, με αυτό το σκληρό χτένι 

χτυπούσαν, κινώντας το μπρος-πίσω με δύναμη, τη μάλλινη κλωστή να πάει πολύ κοντά στην 

προηγούμενη που είχαν περάσει. Αυτό το χτύπημα ήταν το χαρακτηριστικό χτύπημα του αργαλειού που 

έχει εμπνεύσει και λαϊκούς ή δημοτικούς δημιουργούς. Για να γίνει μια κουβέρτα  χρειαζόταν πολλές 

ώρες δουλειάς. 

 

 



ΤΟ ΠΑΣΧΑ  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
 Πάσχα ονομάζεται η μεγάλη γιορτή του ιουδαϊσμού, η οποία 

καθιερώθηκε ως ανάμνηση της Εξόδου, με την οποία ελευθερώθηκαν 
οι Εβραίοι από την αιγυπτιακή δουλεία. Μεταγενέστερα υιοθετήθηκε 
ως κορυφαίος θρησκευτικός εορτασμός από τους Χριστιανούς 
αναφορικά με τον θυσιαστικό θάνατο και την ανάσταση του Ιησού 
Χριστού. 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ ΤΗΣ 
 Σαράντα οκτώ (48) μέρες κρατά η νηστεία πριν από το Πάσχα, 

όσες και οι μέρες που νήστεψε και ο Χριστός στην έρημο. Η νηστεία 
του Πάσχα λέγεται και "Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή Σαρακοστή", επειδή 
είναι μεγαλύτερη των άλλων (Χριστουγέννων, Δεκαπενταύγουστο 
κ.ά.). Η νηστεία πριν το Πάσχα διαρκεί 48 ημέρες. Στους πρώτους 
χριστιανικούς χρόνους η περίοδος της Σαρακοστής ήταν αφιερωμένη 
στην προετοιμασία των Κατηχουμένων, οι οποίοι την ημέρα του Πάσχα 

βαπτίζονταν. 
Τα κύρια φαγητά  που παρασκευάζουν οι νοικοκυρές της Κρήτης για τη Σαρακοστή του 

Πάσχα είναι τα άγρια χόρτα: καλίτσες (γλυκά πρώιμα άγρια ραδίκια), ασκολύμπροι (ασκόλυμπρα 
άγρια-αγκάθινα χόρτα), τζόχοι (ζοχοί),  ψικοσιρίδες (πικρώδη άγρια χόρτα), χοιρομουρίδες 
(άσχημα στην εμφάνιση, όμως νοστιμότερα άγρια χόρτα), σταμναγκάθι (αγκαθωτό ραδίκι), 
ραπανίδες κ.ά. και βεβαίως οι χοχλιοί (σαλιγκάρια βραστά, μπουμπουριστά κ.ά.), τα διάφορα 
γιαχνί, τα παπούλια (βραστά όσπρια), ο χυλός (με αλεσμένο στάρι), οι βρουβόπιτες (πίτες με 
χόρτα ή γούλες), τα κουκιά (βραστά και πουρέ) κ.ά. Την Κυριακή των Βαΐων επιτρέπεται η 
ιχθυακατανάλωση και στους ναούς γίνεται η διανομή κλάδων βάγιας- ήμερης δάφνης. 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
Έθιμα Πάσχα στην Κρήτη! 

Στην Κρήτη, τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας είναι πολλά, και 
πέρα από τα γνωστά που ισχύουν σε όλη την Ελλάδα, όπως κόκκινα 
αυγά, ετοιμασίες κ.λπ. υπάρχουν, τουλάχιστον στα χωριά, και τα εξής: 

 Οι πιστοί παρακολουθούν με κατάνυξη τις ιερές ακολουθίες όλης 
της Μεγάλης Εβδομάδας. 

 Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα  οι άνθρωποι δεν ακούν τραγούδια, δεν 
τραγουδάνε, ούτε σφυρίζουν, στα καφενεία δεν παίζουν χαρτιά και 
με ένα σπαούλι κρεμνούνε τον Φάντη της τράπουλας από το 
ταβάνι.  

 Τα αρνιά για το Πάσχα σφάζονται τη Μεγάλη Τετάρτη. 

 Τη Μεγάλη Πέμπτη ξεκινούν οι προετοιμασίες για τη βραδιά της 
Ανάστασης, ενώ την ίδια ημέρα οι νοικοκυρές βάφουν τα κόκκινα 
αυγά. Οι ανύπαντρες κοπέλες μαζεύουν από τους κήπους τους 
κρίνους, τριαντάφυλλα, άνθη λεμονιάς και άλλα λουλούδια για το 
στολισμό του Επιταφίου. Το στόλισμα του Επιταφίου με λουλούδια 

και στεφάνια αρχίζει το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης με τις νοικοκυρές να προσπαθούν να 
στολίσουν τον "καλύτερο Επιτάφιο". Μετά την περιφορά παίρνουν τα λουλούδια στα σπίτια για 
να φέρουν ευλογία σε κάθε νοικοκυριό.  

 Στην Κρήτη και ειδικά την Μεγάλη Παρασκευή υπάρχει το έθιμο ο Ιερεύς να μνημονεύει εντός 
της Εκκλησίας, πριν από την περιφορά του Επιταφίου, τα ονόματα όλων των κεκοιμιμένων 
συγχωριανών τής κάθε οικογένειας έστω και πολλές γενεές πίσω.  

  Τα αγόρια και μεγάλοι άντρες όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα κόβουν ξύλα, κυρίως κατσοπρίνια, 
ασπαλάρθους και άλλους θάμνους, και το Μεγάλο Σάββατο φτιάχνουν τη ρεματιά ύψους 3-4 
μέτρων και πλάτους 6-8 μέτρων για να κάψουν το ομοίωμα του Ιούδα. Τη Μεγάλη Πέμπτη 
φτιάχνουν ένα ανθρώπινο ομοίωμα από ξύλα, τον "Ιούδα", τον οποίον και περιφέρουν σε όλα 
τα σπίτια του χωριού και τον οποίον χτυπούν και κακίζουν για την αισχρή προδοσία του. Οι 
γυναίκες δίνουν ό,τι παλαιά ρούχα έχουν για να ντυθεί ο "βρώμος ο Ιούδας" τον οποίον και 
παραγεμίζουν με άχερα. Το Μεγάλο Σάββατο το ομοίωμα του Ιούδα τοποθετείται πάνω στην 



ρεματιά με τα ξύλα, για τον φόβο των Ιουδαίων, 
δηλαδή των γειτονικών χωριών που επιδιώκουν να 
κλέψουν τον Ιούδα. Την παραμονή της Ανάστασης τα 
παιδιά σχηματίζουν ένα μεγάλο σωρό από ξύλα και 
στην κορυφή βάζουν ένα σκιάχτρο που υποτίθεται ότι 
είναι ο Ιούδας και την ώρα που ο ιερέας λέει το 
''Χριστός Ανέστη'', βάζουν φωτιά και καίνε τον Ιούδα.  

 Παλιά ο επίτροπος της κάθε εκκλησίας δύο ώρες πριν 
την Ανάσταση έπαιρνε ένα σήμαντρο και κτυπώντας 
το γυρνούσε από γειτονιά σε γειτονιά, για να 
ξυπνήσει – προσκαλέσει τους πιστούς για τη Θεία 
Λειτουργία – Ανάσταση.  

 Φεύγοντας οι πιστοί από το σπίτι, για να πάνε στην 
εκκλησία και να ακούσουν το "Χριστός Ανέστη" 
ανάβουν στην αυλή μια μικρή φωτιά (μικρή φουνάρα) 
για κάψιμο του Ιούδα του σπιτιού, πάνω από την 
οποία περνούν όλοι, μικροί μεγάλοι, κάνοντας 
ταυτόχρονα το σταυρό τους και μια ευχή. 

  Με το πρώτο ''Χριστός Ανέστη'' του ιερέα η καμπάνα 
του χωριού χτυπά χαρμόσυνα και ο ουρανός 
στολίζεται από πολύχρωμα βεγγαλικά. Σε πολλές 
περιοχές κυρίως στην ύπαιθρο ακούγονται και 
μπαλωθιές (πυροβολισμοί στον αέρα), ενώ ακόμα και 
εχθροί εκείνη την ημέρα δίνουν το φιλί της Αγάπης 
στο προαύλιο της Εκκλησίας. 

 Με το "δεύτε λάβετε φως", οι πιστοί με ένα κερί ή 
φαναράκι μεταφέρουν το Άγιο Φως 
στο σπίτι τους αμίλητοι, πιστεύοντας 
ότι έτσι θα γίνει κάτι καλό στο 
σπιτικό τους ή ότι έτσι θα φύγουν οι 
δαίμονες. 

 Στην Κρήτη το Πάσχα παλιά δεν 
σούβλιζαν αρνί, απλά έσφαζαν ένα 
σφακτό, ρίφι ή αρνί και μ' αυτό 
έκαναν διάφορα φαγητά (οφτό, 
βραστό, κοκκινιστό, αυγολέμονο). 
Σήμερα πάντως το σούβλισμα του 
οβελία συνοδεύει απαραίτητα τη 
γιορτή. Στις ορεινές μάλιστα 
περιοχές οι άνθρωποι εξακολουθούν 
να πιστεύουν ότι το πασχαλινό αρνί 
διαθέτει προφητικές δυνάμεις. Έτσι, 
οι χωρικοί – και ιδιαίτερα οι βοσκοί – 
επιδίδονται στην «ωμο-
πλατοσκοπία», προφητεύοντας το 
μέλλον με «οδηγό» την πλάτη του 

σφάγιου. 

   



ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ 
         Τη Μεγάλη Πέμπτη γίνεται το βάψιμο των αυγών με κόκκινο χρώμα 
και για αυτό τον λόγο την ονομάζουμε και Κοκκινοπέμπτη. Παλιά αυτό 
γινόταν από τα χρώματα των λουλουδιών, κυρίως της κόκκινης 
παπαρούνας. Μάλιστα πάνω στα αυγά, πριν τα βάψουν, κολλούσαν και 
μικρά άνθη και έτσι τα σχέδιά τους αποτυπωνόταν επάνω. Χρησιμοποιούν 
το κόκκινο χρώμα, γιατί αποτελεί στοιχείο χαράς και ευχαρίστησης.          
Τα κόκκινα αυγά είναι είτε σε ανάμνηση του χυμένου αίματος του Χριστού 
από τη λόγχη του Ρωμαίου στρατιώτη είτε γιατί το χρώμα αυτό αποτελεί 
έκφραση χαράς λόγω της ερχόμενης άνοιξης και της Ανάστασης του 
Κυρίου. 

Tο τσούγκρισμα των πασχαλινών αυγών, συμβολίζει την Aνάσταση του Xριστού, καθώς το αυγό 
συμβολίζει τη ζωή και τη δημιουργία ή το θάνατο που κλείνει μέσα του τη ζωή. Όταν το κέλυφός του 
αυγού σπάσει με το τσούγκρισμα, γεννιέται μια ζωή, έτσι και το πασχαλινό αυγό συμβολίζει το 
σπάσιμο του τάφου του Xριστού και την Aνάστασή Tου. 

Το αυγό βέβαια σε όλες σχεδόν τις αρχαίες κοσμογονίες συμβόλιζε την γέννηση του σύμπαντος 
και της ζωής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύμβολο των ορφικών Μυστηρίων πού ήταν ένα φίδι 
τυλιγμένο γύρω από ένα "αυγό", που συμβόλιζε τον κόσμο που περιβάλλεται από το Δημιουργικό 
πνεύμα. Στο επίπεδο της μύησης και της φιλοσοφίας, συμβόλιζε τον νεόφυτο, ο οποίος τη στιγμή της 
μύησης έσπαγε το κέλυφος του αβγού και ένας καινούργιος πνευματικός άνθρωπος γεννιόταν. 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΓΛΥΚΑ Η ΛΑΜΠΡΟΚΟΥΛΟΥΡΑ,  

ΤΑ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΙΑ & ΤΟ ΚΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
Από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης οι γυναίκες καταγίνονται με το ζύμωμα. Ζυμώνουν τα 

καλιτσούνια (χειροποίητες τυρόπιτες με μαλάκα ή μυζήθρα, που παλιά γινόταν τηγανιστά και όχι στο 
φούρνο, όπως γίνεται σήμερα με τα καλούμενα λυχναράκια), τα τσουρέκια και τις λαμπροκουλούρες. 
Η λαμπροκουλούρα δεν έχει στη μέση τρύπα, όπως τα μικρά κουλούρια σήμερα για λόγους οικονομίας, 
και στο κέντρο της μπαίνουν κανονικά τρία κόκκινα αυγά, όσα και η Αγία Τριάδα. Γενικά, στα 
εδέσματα και γλυκίσματα του Πάσχα κυριαρχεί το γάλα, το αυγό και το τυρί (μαλάκα και ανθότυρο) 
που τώρα υπάρχουν άφθονα, ενώ τα Χριστούγεννα το λάδι, το μέλι κ.ά. 

Το Πάσχα οι σύντεκνοι (= οι νονοί, οι συν τέκνα) πηγαίνουν στους βαφτισιμιούς τους το κουλούρι 

της Λαμπρής, κόκκινα αυγά και το κερί της Ανάστασης (ένα άσπρο κερί). 

        

ΦΑΓΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Στην Κρήτη το Πάσχα παλιά δε σούβλιζαν αρνί (ήρθε και στην Κρήτη 

από τους Ρουμελιώτες γαμπρούς), απλά έσφαζαν ένα σφακτό, ρίφι ή αρνί, 
και μ’ αυτό έκαναν διάφορα φαγητά (οφτό, βραστό, κοκκινιστό, αυγολέμονο 
κ.ά.). Σήμερα το αρνί και το κατσίκι στη σούβλα ή στο φούρνο είναι το 
βασικό πασχαλινό φαγητό αλλά και έθιμο. Ποικιλία από σαλάτες και αλοιφές 
συνοδεύουν τον οβελία. Επίσης η μαγειρίτσα είναι ένα πασχαλινό φαγητό 
ιδιαίτερα νόστιμο και το τρώμε μετά την ανάσταση. Στο πασχαλινό τραπέζι 
απαραίτητα υπάρχουν τα στριφτά μακαρόνια, τα καλιτσούνια, το χλωρό κ.ά. 

Επειδή το Πάσχα "τσουγκράμε" αβγά, τις περισσότερες φορές τρώμε και 
αβγά στο πασχαλινό μας τραπέζι.  

Το κύριο πασχαλινό γλυκό είναι τα τσουρέκια, τα οποία είναι νόστιμα, 
υγιεινά και, όταν είναι σπιτικά, κάνουν το σπίτι μας να γεμίσει υπέροχες 
μυρωδιές.  

Αλλά κρητικό Πάσχα δε γίνεται χωρίς καλό κόκκινο κρασί, χορό, 

τραγούδι και μία καλή παρέα.                              Καλοκύρη Ανθή  Γ1 



ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

AΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
Η Αστρολογία και η Αστρονομία είναι δύο όροι που οι περισσότεροι άνθρωποι τις 

ταυτίζουν.΄Ομως είναι δύο πράγματα που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους και δεν θα 
έπρεπε να τις ταυτίζουμε. Παρακάτω θα δούμε που διαφέρουν και τους ορισμούς των δύο 
αυτών όρων έτσι ώστε να αποδείξουμε πως είναι πραγματικά δύο διαφορετικά πράγματα. 

 

Α. ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ 
Αστρολογία ονομάζεται το σύνολο των παραδόσεων και συστημάτων, τα οποία 

ισχυρίζονται πως η φαινόμενη θέση διάφορων ουρανίων σωμάτων σχετίζεται με τη ζωή του 
ανθρώπου με τρόπο άγνωστο στη σημερινή επιστήμη και την λογική της αιτιοκρατίας. Η 
συσχέτιση της θέσης των ουράνιων σωμάτων και της ανθρώπινης ζωής σύμφωνα με ορισμένες 
αστρολογικές σχολές είναι αιτιακή ή κατά άλλες μη-αιτιακή. 

Η Αστρολογία είναι μια τέχνη με μακραίωνη παράδοση και σήμερα αναγνωρίζεται ως 
ψευδοεπιστήμη, παραεπιστήμη ή απλή προκατάληψη μιας και απέτυχε επανειλημμένα να 
αποδείξει την αξία της σε αριθμό ελεγχόμενων μελετών. Επιστήμονες όπως ο ψυχολόγος Καρλ 
Γκούσταβ Γιουνγκ, διερεύνησαν την αστρολογία στα πλαίσια της υπόθεσης μη αιτιατών 
αρχών, (π.χ. συγχρονικότητα). Έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές επιστημονικές δοκιμές 
σχετικά με τη φερεγγυότητα της αστρολογίας, και ουδέποτε ευρέθη αποδεικτικό στοιχείο που 
να υποστηρίζει είτε τις θέσεις ή τα δήθεν αποτελέσματα που περιγράφονται στην αστρολογική 
παράδοση. Επιπλέον, δεν υπάρχει προτεινόμενος μηχανισμός δράσης μέσω του οποίου οι 
θέσεις και οι κινήσεις των άστρων και των πλανητών θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους 
ανθρώπους και τα γεγονότα στη Γη που να μην αντιφάσκει πλήρως με τις βασικές πτυχές της 
βιολογίας και της φυσικής.[6][7] Ως εκ τούτου η Αστρολογία δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη 
από τις ακαδημαϊκές ή επιστημονικές κοινότητες. 

Η Αστρολογία δεν πρέπει να συγχέεται με την Αστρονομία, την επιστημονική μελέτη των 
ουρανίων σωμάτων. Αν και έχουν κοινές ρίζες στην εποχή των Βαβυλωνίων και Αιγυπτίων 
αστροπαρατηρητών, η αστρονομία έχει προοδεύσει σε κοινά αποδεκτή επιστήμη, ενώ η 
αστρολογία όχι. 

 
Ορολογία 
Για τους μελετητές της αστρολογίας τα ζώδια είναι 12 υποτιθέμενα "ενεργειακά τμήματα" 

στα οποία χωρίζεται ο Ζωδιακός Κύκλος, και τα οποία υποτίθεται κατά κάποιο 
παραεπιστημονικά εξηγούμενο ή "ανεξήγητο" τρόπο επηρεάζουν τα ανθρώπινα φαινόμενα ή 
συμβάντα ή δραστηριότητες. 

Το Ζώδιο υποτίθεται πως δείχνει την εξωτερική σωματική κατάσταση, την εμφάνιση, την 
αύρα και την υγεία. Αντιστοιχεί στο Σώμα. 

Ο Ωροσκόπος υποτίθεται πως δείχνει τα βασικά σημεία της Προσωπικότητας του ατόμου 
και το χαρακτήρα του. Αντιστοιχεί στο Πνεύμα. 

Η Σελήνη υποτίθεται πως αντιστοιχεί στην εσωτερική έκφραση. Αντιστοιχεί στην Ψυχή. 
Φώτα 
Ήλιος: εγώ, συνείδηση, αυτοσυναίσθηση. Ατομικότητα, εξατομίκευση, προσωπικότητα. 

Αρσενική πλευρά της ψυχής. 
Σελήνη: συναίσθημα, ευαισθησία, διαίσθηση. Θηλυκή πλευρά της ψυχής. 
Γωνίες ή τα 4 σημεία στον αστρολογικό χάρτη 
Ωροσκόπος (Ascendant): είναι η μοίρα του ζωδιακού αστερισμού που ανατέλλει την 

στιγμή της γέννησης. Από εκεί αρχίζει ο 1ος οίκος. 
Μεσουράνημα (Medium Coeli): είναι η μοίρα του ζωδιακού αστερισμού που βρίσκεται στο 

υψηλότερο σημείο της καμπύλης της Εκλειπτικής την στιγμή της γέννησης. Από εκεί αρχίζει ο 
10ος οίκος. 

 



Πλανητικές όψεις 
Καθώς οι πλανήτες ταξιδεύουν μέσα στο ηλιακό σύστημα γύρω από τον ήλιο, η 

απόσταση μεταξύ τους αυξομειώνεται συνεχώς. Όψη ονομάζεται η απόσταση που χωρίζει έναν 
πλανήτη ή άλλο ουράνιο σημείο (π.χ. μεσουράνημα) από έναν άλλο πλανήτη ή ουράνιο 
σημείο. Στην αστρολογία η απόσταση αυτή μετριέται σε μοίρες του ζωδιακού κύκλου και όχι 
σε χιλιόμετρα. 

Οι μελετητές της αστρολογίας ισχυρίζονται ότι κάποιες συγκεκριμένες αποστάσεις είχαν 
ιδιαίτερα έντονα αποτελέσματα (άλλοτε θετικά κι άλλοτε αρνητικά) ενώ κάποιες άλλες είχαν 
ελάχιστη επιρροή ανάμεσα σε 2 πλανητικά σώματα. Οι βασικές όψεις είναι (σε μοίρες): 0, 
σύνοδος 60, εξάγωνο 90, τετράγωνο 120, τρίγωνο 180 αντίθεση 

Η όψη 0 μοιρών ονομάζεται σύνοδος και μελετητές της αστρολογίας διατείνονται πως 
φέρει κάποια ισχύ. 

Η όψη 90 μοιρών ονομάζεται τετράγωνο και υποτιθέμενα είναι έντονη, εκδηλωτική και 
φέρνει προκλήσεις. Στην παραδοσιακή αστρολογία θεωρούταν μάλλον θετική με την έννοια 
ότι παρείχε ευκαιρίες και προκλήσεις που με κατάλληλη δράση απέβαιναν ευνοϊκές. 

Η όψη 120 μοιρών ονομάζεται τρίγωνο και υποτιθέμενα είναι αρμονική κάποιες φορές, 
ανάλογα με τους πλανήτες που την σχηματίζουν. 

Η όψη 180 μοιρών ονομάζεται αντίθεση. Μπορεί να εκφραστεί είτε αρμονικά είτε 
δυσαρμονικά, ανάλογα με τους πλανήτες που την σχηματίζουν. 

Εκλειπτική (ζωδιακός κύκλος) είναι η φαινομενική προβολή της διαδρομής το Ήλιου στον 
ουράνιο θόλο, όπως εμείς την αντικρίζουμε από την Γη. Στην πραγματικότητα Εκλειπτική 
ονομάζεται ο νοητός κύκλος που ορίζει η τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο. Η εκλειπτική 
ονομάζεται και ζωδιακός κύκλος γιατί μέσα σε αυτό το τμήμα του ουρανού βρίσκονται οι 
γνωστοί μας ζωδιακοί αστερισμοί. 

 
Κυβερνήτες 
Σύμφωνα με τις παραδόσεις της αστρολογίας, υποτίθεται πως κάθε πλανήτης κυβερνά 

κάποιο ζώδιο. Οι αντιστοιχίες και οι συσχετισμοί αυτοί θεωρούνται επιστημονικά αβάσιμοι. 
Ο Ήλιος κυβερνά τον Λέοντα 
Η Σελήνη κυβερνά τον Καρκίνο 
Ο Ερμής κυβερνά τους Διδύμους (ημερήσια κυριαρχία) και την Παρθένο (νυχτερινή 

κυριαρχία) 
Η Αφροδίτη κυβερνά τον Ταύρο (νυχτερινή κυριαρχία) και τον Ζυγό (ημερήσια 

κυριαρχία) 
Ο Άρης κυβερνά τον Κριό (ημερήσια κυριαρχία) και τον Σκορπιό (νυχτερινή κυριαρχία) 
Ο Δίας κυβερνά τον Τοξότη (ημερήσια κυριαρχία) και τους Ιχθύες (νυχτερινή κυριαρχία) 
Ο Κρόνος κυβερνά τον Αιγόκερω (νυχτερινή κυριαρχία) και τον Υδροχόο (ημερήσια 

κυριαρχία) 
Από την ανακάλυψη των εξωκρόνιων πλανητών, Ουρανό, Ποσειδώνα και Πλούτωνα, 

μερίδα αστρολόγων αποφάσισε να συνδέσει τους μη ορατούς με γυμνό οφθαλμό πλανήτες με 
συγκεκριμένα ζώδια. Ούτε αυτός ο συσχετισμός όμως έχει τεκμηριωθεί ποτέ. 

Ο Ουρανός σχετίζεται με τον Υδροχόο 
Ο Ποσειδώνας σχετίζεται με τους Ιχθύες 
Ο Πλούτωνας σχετίζεται με τον Σκορπιό 
Πέρα από την θέση του κυβερνήτη, στην οποία ο πλανήτης θεωρείται ότι εκφράζεται 

καλύτερα, υπάρχουν και άλλες θέσεις: η αντιδιαμετρική της κυριαρχίας, η αδυναμία, η έξαρση 
και η αντιδιαμετρική της έξαρσης πτώση. Στην παραδοσιακή αστρολογία μόνον οι θέσεις της 
κυριαρχίας και της αδυναμίας ισχύουν για όλο το ζώδιο. Για τις άλλες θέσεις θα έπρεπε ο 
πλανήτης να είναι σε συγκεκριμένη μοίρα, και όχι σε όλο το ζώδιο. 

  
Ζώδια 
Με τον όρο ζώδιο εννοείται ο αστερισμός που ανατέλλει σε μια συγκεκριμένη περίοδο 

του χρόνου και το οποίο υποτίθεται κατά κάποιο παραεπιστημονικά εξηγούμενο ή "ανεξήγητο" 
τρόπο πως επηρεάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της βιολογίας ενός 



ατόμου. Οι 12 αστερισμοί που βρίσκονται μέσα στην εκλειπτική ονομάζονται ζωδιακοί 
αστερισμοί ή απλά ζώδια η έκταση των οποίων διαφέρει. Τα ζώδια είναι δώδεκα και η 
ημερολογιακή σειρά την οποία χρησιμοποιεί η τροπική (tropical) σχολή της Αστρολογίας είναι: 

o Κριός (Aries), (21/3 – 20/4) 
o Ταύρος (Taurus), (21/4 – 20/5) 
o Δίδυμοι (Gemini), (21/5 – 21/6)                                         
o Καρκίνος (Cancer), (22/6 – 22/7) 
o Λέων (Leo), (23/7 – 22/8) 
o Παρθένος (Virgo), (23/8 – 22/9)                                       
o Ζυγός (Libra), (23/9 – 23/10) 
o Σκορπιός (Scorpio), (24/10 – 22/11) 
o Τοξότης (Sagittarius), (23/11 – 21/12) 
o Αιγόκερως (Capricorn), (22/12 – 20/1) 
o Υδροχόος (Aquarius), (21/1 – 19/2) 
o Ιχθύες (Pisces), (20/2 – 20/3) 

 
Στην αστρική (sidereal) σχολή της Αστρολογίας, καθώς και στην Βεδική Αστρολογία των 

Ινδιών, που υπολογίζουν τις πραγματικές τρέχουσες θέσεις αστερισμών και πλανητών 
(σύμφωνα με την διόρθωση της μετάπτωσης των ισημεριών), η ημερολογιακή σειρά είναι: 

o Κριός (Aries), (15/4 – 14/5) 
o Ταύρος (Taurus), (15/5 – 14/6) 
o Δίδυμοι (Gemini), (15/6 – 16/7) 
o Καρκίνος (Cancer), (17/7 – 16/8) 
o Λέων (Leo), (17/8 – 16/9) 
o Παρθένος (Virgo), (17/9 – 17/10) 
o Ζυγός (Libra), (18/10 – 16/11) 
o Σκορπιός (Scorpio), (17/11 – 15/12) 
o Τοξότης (Sagittarius), (16/12 – 14/1) 
o Αιγόκερως (Capricorn), (15/1 – 13/2) 
o Υδροχόος (Aquarius), (14/2 – 14/3) 
o Ιχθύες (Pisces), (15/3 – 14/4) 

 Στην πραγματικότητα δεν είναι 30 μοίρες το μήκος του κάθε ζωδίου (30x12=360) αλλά 
κάποια ζώδια είναι μεγαλύτερα από κάποια άλλα. Οι λόγοι που στην αστρολογία χωρίζεται ο 
ουράνιος θόλος σε 12 ισόποσα τμήματα-ζώδια είναι πρακτικοί: δεν υπάρχουν φυσικά 
καθορισμένα όρια μεταξύ των ζωδιακών αστερισμών, ώστε να μπορούμε να υπολογίσουμε με 
ακρίβεια πότε ο Ήλιος, η Σελήνη και οι πλανήτες εισέρχονται και εξέρχονται από αυτούς. 

φιλοσοφικοί-θεωρητικοί: σύμφωνα με τον μαθηματικό Πυθαγόρα, τα πάντα στο σύμπαν 
είναι αριθμοί και υπάρχει η τέλεια μαθηματική αρμονία μέσα σε αυτό. Για να τονίσουμε αυτήν 
την τελειότητα και να συμβαδίσουμε με όλο το θεωρητικό και φιλοσοφικό σύστημα του 
Πυθαγόρα χωρίσαμε τις 360 μοίρες της εκλειπτικής σε 12 ίσα τμήματα, που ονομάζονται 
Δωδεκατημόρια. Κατόπιν καταστερίσαμε σε αυτά τους 12 ζωδιακούς αστερισμούς. 

Τα Δωδεκατημόρια υπολογίζονται από την αρχαιότητα ακόμη, με βάση τον αστέρα Στάχυ 
που θεωρείται ότι σημειοδοτεί την τελευταία μοίρα του δωδεκατημορίου της Παρθένου (29-
>30). Έτσι ο Αντάρης πέφτει ακριβώς στις 15 μοίρες Σκορπιού και ο Λαμπαδίας στις 15 μοίρες 
Ταύρου. 

 
Επιστημονική Κριτική 
Η επιστημονική κοινότητα, στη συντριπτική της πλειοψηφία, θεωρεί την αστρολογία σαν 

ένα σώμα ιδεών και πεποιθήσεων που στερείται επιστημονικής θεμελίωσης. Συγκεκριμένα, ο 
ισχυρισμός που διατυπώνεται από μια μερίδα αστρολόγων, ότι οι θέσεις των ουρανίων 
σωμάτων σχετίζονται συστηματικά με, ή καθορίζουν τα συμβάντα στον πλανήτη μας, 
θεωρείται ότι είναι αβάσιμος και αποτυγχάνει στη δοκιμασία της επιστημονικής μεθόδου. 
Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, η αστρολογία, αντιμετωπίζεται ως ψευδεπιστήμη. 

 



Κριτική της αστρονομικής βάσης της αστρολογίας 
Πολλοί επιστήμονες, κυρίως αστρονόμοι, έχουν διατυπώσει συγκεκριμένες αντιρρήσεις 

ως προς τα αστρονομικά θεμέλια της αστρολογίας, αμφισβητώντας τα με βάση τη σύγχρονη 
επιστημονική γνώση της Ουράνιας Μηχανικής και της αστροφυσικής. Σε γενικές γραμμές, δύο 
είναι οι βασικές κατηγορίες στις οποίες εμπίπτουν οι αντιρρήσεις αυτές: 

Το "κοσμοείδωλο" της αστρολογίας βρίσκεται σε αντίφαση με αυτό της σύγχρονης 
αστρονομίας (για παράδειγμα, ως προς τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων)• η τελευταία 
θεωρείται ως επιστημονικά ανώτερη λόγω παρατηρησιακής και πειραματικής επαλήθευσης 
μέσω της επιστημονικής μεθόδου. Σύμφωνα με το επιχείρημα αυτό, η σύγχρονη αστρονομική 
μελέτη ανέτρεψε παραδοχές που κρίνονται αποφασιστικές για την αστρολογία. Για 
παράδειγμα: 

Η αστρολογία αναπτύχθηκε ουσιαστικά με βάση το γεωκεντρικό σύστημα, σύμφωνα με 
το οποίο η Γη καταλαμβάνει το κέντρο του σύμπαντος, το οποίο είναι επίσης και κέντρο της 
περιστροφής όλων των ουρανίων σωμάτων. Θεωρείται επομένως ότι βρίσκεται σε προνομιακή 
και εξέχουσα θέση, τόσο από φυσική όσο και από μεταφυσική/θρησκευτική άποψη. Υπό το 
πρίσμα αυτό, οι θέσεις και οι κινήσεις των ουρανίων σωμάτων φαίνεται φυσικό να 
λαμβάνονται από το σύστημα της Γης (και όχι, ας πούμε, από τον Άρη ή την Αφροδίτη), και 
επίσης είναι λογικό να υποθέσουμε ότι το κεντρικό αυτό σημείο και οι κάτοικοί του έχουν 
γενικότερη κοσμική σημασία. Από την εποχή, ωστόσο, της επιστημονικής επανάστασης και 
χάρη στις εργασίες αστρονόμων όπως ο Κοπέρνικος, ο Γαλιλαίος και ο Κέπλερ, το 
γεωκεντρικό μοντέλο υποχώρησε και τελικά αντικαταστάθηκε αρχικά από το ηλιοκεντρικό 
μοντέλο του Κοπέρνικου (στο οποίο ο Ήλιος καταλαμβάνει το κέντρο του Σύμπαντος και η Γη 
είναι ένας απλός πλανήτης) και στη συνέχεια από τα πιο σύγχρονα κοσμολογικά μοντέλα, στα 
οποία η Γη είναι ένας εντελώς κοινός πλανήτης, περιφερόμενος γύρω από ένα συνηθισμένο 
άστρο ενός, μεταξύ πολλών, γαλαξία. Στα σύγχρονα αυτά μοντέλα η Γη είναι ένα κινούμενο 
σημείο που δεν κατέχει καμιά ιδιαίτερη θέση, ενώ δεν φαίνεται γενικότερα να υπάρχει κάποιο 
"κεντρικό" σημείο (όλα τα σημεία είναι σε μεγάλη κλίμακα ισοδύναμα). Δεν είναι σαφές, με 
βάση αυτή την εικόνα, γιατί ο ουράνιος θόλος, όπως φαίνεται από τη Γη, πρέπει να έχει 
οποιαδήποτε κοσμική σημασία. 

Με παρόμοιο τρόπο, οι διατάξεις που σχηματίζουν οι αστερισμοί, όπως φαίνονται από τη 
Γη, είναι προβολές φωτεινών σημείων που αντιστοιχούν σε διαφορετικά άστρα, το σχήμα των 
οποίων εξαρτάται από την ειδική θέση (γωνία και απόσταση) που έχουν τα μεμονωμένα άστρα 
του αστερισμού σε σχέση με τη Γη. Επιπλέον, τα διάφορα άστρα ενός αστερισμού μπορεί να 
απέχουν μεταξύ τους αρκετά έτη φωτός, και απλώς προβάλλονται στην ίδια περιοχή του 
ουράνιου θόλου. Μάλιστα, επειδή τα άστρα μετακινούνται με την πάροδο του χρόνου και το 
φως κινείται με πεπερασμένη ταχύτητα, βλέπουμε τα διάφορα άστρα του αστερισμού στη θέση 
που κατείχαν σε διαφορετικές στιγμές του παρελθόντος. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ένας 
"αστερισμός" δεν είναι μια καθορισμένη, ενιαία οντότητα, όπως ένας πλανήτης ή ένα άστρο, 
αλλά μια οπτική κατασκευή που υπάρχει μόνο για μας που παρατηρούμε τον ουρανό από ένα 
συγκεκριμένο (όχι ιδιαίτερο) σημείο. Έτσι, το να πούμε ότι ο Ήλιος ή ένας πλανήτης "μπαίνει" 
σε έναν αστερισμό θα είχε αντικειμενικά τόσο νόημα, όσο και το να πούμε ότι ένα σύννεφο 
"βγαίνει" από μια καμινάδα που τυχαίνει να προβάλλεται μπροστά του στον ουρανό. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα άστρα μετακινούνται με την πάροδο του χρόνου, ως 
τμήματα σχηματισμών όπως τα αστρικά σμήνη και οι γαλαξίες. Οι κινήσεις αυτές είναι 
εξαιρετικά αργές σε σύγκριση με τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής, ή ακόμη και σε σχέση με 
τη διάρκεια του πολιτισμού μας, και γι' αυτό είτε δεν έγιναν αντιληπτές από τους αρχαίους 
αστρολόγους/αστρονόμους είτε δεν τους δόθηκε σημασία κατά την ανάπτυξη της 
αστρολογίας. Οι αστερισμοί πριν 1 εκατομμύριο χρόνια φαίνονταν τελείως διαφορετικοί από 
τη Γη σε σχέση με σήμερα (δηλαδή, θα φαίνονταν αν υπήρχε κανείς για να τους ονομάσει), και 
σε 1 εκατομμύριο χρόνια θα διαφέρουν επίσης. Η αρχαία αστρολογική αντίληψη, ότι "στους 
ουρανούς" υπάρχει μια μόνιμη "αρμονία και τάξη" που ποτέ δεν ανατρέπεται, φαίνεται 
επομένως να χάνει τη βάση της, και δεν φαίνεται εφικτό να διατυπωθούν κανόνες 
αστρολογικής πρόβλεψης που να ισχύουν για μια τέτοια "ρευστή" αστρονομική εικόνα. 

Πέρα από τις κινήσεις των άστρων, ο ίδιος ο άξονας της Γης εκτελεί μια μεταπτωτική 



κίνηση με περίοδο της τάξης των μερικών χιλιάδων ετών, γεγονός που είχε γίνει αντιληπτό 
ήδη από τους αρχαίους αστρονόμους. Η κίνηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη μετάπτωση των 
εποχών, και μαζί με αυτήν τη μετακίνηση των αστερισμών που προβάλλονται στην εκλειπτική 
(φαινόμενη ετήσια κίνηση του Ήλιου) κάθε εποχή. Στη δυτική αστρολογική παράδοση, οι 
αστερισμοί επί της εκλειπτικής έχουν ομαδοποιηθεί σε δώδεκα "ζώδια" (ζωδιακός κύκλος), στα 
οποία "ανήκουν" όσοι γεννιούνται στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. Παρότι η μετάπτωση 
των ισημεριών έχει επηρεάσει σημαντικά την αστρολογία ανά τους αιώνες (γίνεται λόγος π.χ. 
για "Εποχή των Ιχθυών" ή "Εποχή του Υδροχόου", ανάλογα με το ποιο ζώδιο προβάλλεται στην 
εκλειπτική κατά την εαρινή ισημερία), οι σύγχρονοι αστρολόγοι που συντάσσουν ωροσκόπια 
εξακολουθούν να αντιστοιχούν τα ίδια ζώδια στις ίδιες ημερομηνίες όπως και στην 
αρχαιότητα, εγείροντας έτσι ένα ζήτημα αυτοσυνέπειας. 

Κατά την αρχαιότητα, ήταν γνωστοί έξι "πλανήτες" του Ηλιακού μας συστήματος 
(εξαιρώντας τη Γη και συμπεριλαμβάνοντας έναν δορυφόρο, τη Σελήνη)• με βάση τη σημερινή 
κατάταξη, γνωρίζουμε την ύπαρξη 8 πλανητών (μαζί με τη Γη), 2 νάνων-πλανητών, αρκετών 
πλανητοειδών ανάμεσα στις τροχιές του Άρη και του Δία, δεκάδων πλανητικών δορυφόρων 
και πολλών μικρότερων σωμάτων, όπως κομήτες και μετέωρα, που εισέρχονται φαινομενικά 
ακανόνιστα στην περιοχή του Ηλιακού μας συστήματος. Εξάλλου, τίποτα δεν αποκλείει την 
ανακάλυψη νέων πλανητών στο δικό μας ηλιακό σύστημα ή και σε άλλα. Δεν είναι σαφές γιατί 
τα άγνωστα στην αρχαιότητα ουράνια σώματα, ή αυτά που είναι άγνωστα και σε μας, παίζουν 
μικρότερο ρόλο στη διατύπωση των αστρολογικών προβλέψεων από εκείνα που ήταν γνωστά 
και θεωρούνταν σημαντικά. 

Υποθέτοντας ότι τα ουράνια σώματα ασκούν κάποιου είδους άμεση "επίδραση" στα 
ανθρώπινα όντα (ή στον πλανήτη μας γενικότερα), μπορεί κανείς να δείξει ότι καμία από τις 
κοινά παραδεκτές "θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις" δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ώστε να παίζει 
το ρόλο αυτής της επίδρασης. Εξάλλου, η υπόθεση ότι πρόκειται για ένα άλλο, άγνωστο είδος 
αλληλεπίδρασης προσκρούει σε δυσκολίες ως προς τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί 
οποιαδήποτε υποψήφια αλληλεπίδραση (π.χ. να μειώνεται με την απόσταση ή να εξαρτάται 
από το "μέγεθος" της πηγής). Διατυπώνεται επίσης το επιχείρημα ότι η αστρολογία 
χρησιμοποιεί τον όρο "επίδραση" με την μεσαιωνική έννοια της "συμπαθητικής μαγείας" και όχι 
με την αυστηρή έννοια που έχει ο όρος στη φυσική, στην οποία περίπτωση έχουμε απλώς 
εννοιολογικό σφάλμα. 

Έλεγχοι στατιστικής σημαντικότητας 
Τα παραπάνω επιχειρήματα πλήττουν την ιδέα ότι υπάρχει κάποιο είδος αστρολογικής 

επίδρασης. Ωστόσο, διατυπώνεται από αστρολόγους και άλλους το αντεπιχείρημα ότι οι 
αστρολογικές συσχετίσεις δεν είναι του τύπου "αίτιο-αποτέλεσμα", δηλαδή ότι υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ των ουρανίων και των γήινων φαινομένων, αλλά δεν είναι αιτιακή. Αυτό 
μπορεί να σχετίζεται με την ιδέα της "προεγκαθιδρυμένης αρμονίας", σύμφωνα με την οποία 
τα φαινόμενα "στον ουρανό" αντανακλούν τα όσα συμβαίνουν στη γη, ένα είδος "κοσμικής 
συνέχειας" που συνδέει το μικρόκοσμο με τον μακρόκοσμο. Ακόμη, μπορεί να θεωρήσει κανείς 
ότι δημιουργείται συνεχώς με κάποια έννοια ένα "μοτίβο" τέτοιων συσχετίσεων, χωρίς την 
υπόθεση ότι το σύμπαν έχει κατά κάποιο τρόπο "ρυθμιστεί" εκ των προτέρων να τις παράγει. 
Παρόμοιες ιδέες, όπως και η θεωρία της "επίδρασης", δεν είναι ξένες στην αστρολογική 
παράδοση. 

Για να ελεγχθεί η υπόθεση του συσχετισμού ουράνιων και γήινων φαινομένων, έχουν 
γίνει στατιστικές μελέτες και πειράματα. Σκοπός των πειραμάτων αυτών είναι να διαπιστωθεί 
κατά πόσον υπάρχουν ανιχνεύσιμες συσχετίσεις, σε ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που θα 
δικαιολογούσε η απλή σύμπτωση. Ας σημειωθεί ότι, ακόμη και στην περίπτωση που θα 
ανέκυπτε συσχέτιση, δεν θα μπορούσαμε από αυτό και μόνο να εξακριβώσουμε γιατί υπάρχει 
συσχέτιση: οι υποκείμενες υποθέσεις είναι ουσιαστικά μεταφυσικές και δεν μας παρέχουν 
κανένα εμπειρικό κριτήριο για να κάνουμε διάκριση μεταξύ "καλής" και "κακής" υπόθεσης• θα 
μπορούσαμε απλώς να διαπιστώσουμε αν η αστρολογία "δουλεύει" στην πράξη. 

Τα πειράματα μπορούν να εστιάσουν σε έναν αριθμό από διαφορετικά τεστ στατιστικής 
σημαντικότητας, καθένα από τα οποία μπορεί να είναι αντικείμενο ενός ή και πολλών 



διαφορετικών πειραμάτων: 
Προκειμένου να ελέγξουμε αν τα δεδομένα του αστρολογικού χάρτη ενός ατόμου 

συσχετίζονται αξιόπιστα με το χαρακτήρα, τις προτιμήσεις, τη φύση του επαγγέλματός του 
κ.ά., μπορούμε να πάρουμε ένα τυχαίο δείγμα διαφόρων ανθρώπων. Κατόπιν, συντάσσουμε 
τον αστρολογικό τους χάρτη και τους υποβάλουμε ερωτηματολόγια σχετικά με την 
προσωπικότητά τους, φροντίζοντας ώστε οι απαντήσεις να μην προδίδουν την ημερομηνία 
γέννησής τους (ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε δεδομένα που θα μπορούσαν να 
αποκαλύψουν την ηλικία, γι' αυτό συνήθως επιλέγονται άτομα με παραπλήσια ηλικία). Στη 
συνέχεια, υποβάλλουμε τους αστρολογικούς χάρτες και τα ερωτηματολόγια σε μια ομάδα 
αστρολόγων και τους ζητούμε να ταιριάξουν σωστά κάθε άτομο με τον αστρολογικό του 
χάρτη. Αρκετές φορές, ένα τέτοιο πείραμα γίνεται υπό συνθήκες "διπλής τυφλής" μελέτης, 
όπου τόσο οι πειραματιστές όσο και οι εθελοντές αστρολόγοι αγνοούν τις "σωστές" 
απαντήσεις, οι οποίες βρίσκονται καθ' όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του πειράματος στη 
διάθεση ενός τρίτου φορέα. Αποφεύγεται έτσι το ενδεχόμενο αλλοίωσης των αποτελεσμάτων 
από εκούσια ή ακούσια ανθρώπινη προκατάληψη. 

Ένας άλλος έλεγχος που μπορούμε να κάνουμε αφορά τη συνέπεια των απαντήσεων 
μεταξύ των ίδιων των αστρολόγων. Εξετάζουμε, δηλαδή, σε ποιο βαθμό διαφορετικοί 
αστρολόγοι συνδέουν τα ίδια στοιχεία του χαρακτήρα με τις ίδιες αστρολογικές "όψεις". Ο 
έλεγχος αυτός δεν αφορά την επιτυχία ή την αποτυχία της αστρολογίας στην πρόβλεψη, αλλά 
μόνο την εσωτερική συνέπεια της αστρολογίας, δηλαδή ζητάμε να εξακριβώσουμε αν οι 
διάφοροι αστρολόγοι συμφωνούν μεταξύ τους, ακόμη κι αν συμφωνούν σε κάτι εσφαλμένο. 

Μερικές μελέτες έχουν εστιάσει επίσης στις διαφορετικές προσωπικότητες διδύμων 
αδελφών: Οι δίδυμοι, λόγω του γεγονότος ότι έχουν γεννηθεί σχεδόν ταυτόχρονα, 
χαρακτηρίζονται από το ίδιο ζώδιο και τον ίδιο ωροσκόπο. Θα ανέμενε επομένως κανείς με 
βάση την αστρολογία να έχουν παραπλήσιες προσωπικότητες. Αντίθετα, βιολογικές και 
ανθρωπολογικές μελέτες δείχνουν ότι πολλές φορές οι δίδυμοι έχουν πολύ διαφορετικές ή και 
εκ διαμέτρου αντίθετες προσωπικότητες. Παρόμοιες μελέτες έχουν να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα της επίδρασης του περιβάλλοντος σε περιπτώσεις διδύμων που μεγαλώνουν μαζί 
(όπως άλλωστε και οι αντίστοιχες βιολογικές μελέτες), ενώ θα μπορούσε κανείς να επιτύχει το 
ίδιο αποτέλεσμα σχηματίζοντας τυχαία ζεύγη άσχετων μεταξύ τους ατόμων που έχουν 
γεννηθεί σχεδόν την ίδια στιγμή. Υπάρχει επίσης η ένσταση ότι στις μελέτες αυτές δεν 
συμμετέχουν αστρολόγοι, ενώ αντίθετα σε πειράματα συσχέτισης αστρολογικού χάρτη - 
χαρακτήρα, ζητείται από τους ίδιους τους αστρολόγους να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία τους 
και δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα αναρμοδιότητας. 

Τα περισσότερα από τα πειράματα που έχουν γίνει υπό ελεγχόμενες συνθήκες δεν 
δείχνουν συσχέτιση μεταξύ αστρολογικών όψεων και ανθρώπινου χαρακτήρα, ενώ 
αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των απαντήσεων 
διαφορετικών αστρολόγων είναι πολύ κοντά στο μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο 
αποτυγχάνει η αστρολογία στην πρόβλεψη του χαρακτήρα μέσω των άστρων, αλλά είναι και 
εσωτερικά ασυνεπής: διαφορετικοί αστρολόγοι την εφαρμόζουν με εντελώς διαφορετικό 
τρόπο και εξάγουν τελείως διαφορετικά αποτελέσματα, πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι ακόμη και ως ψευδεπιστημονικό σώμα γνώσης, η αστρολογία είναι ασαφής και ρευστή, 
εξαρτώμενη από το άτομο που την εξασκεί με τον ίδιο τρόπο που εξαρτάται και η "τέχνη". 

 



 

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 

Η Αστρονομία (ως διεθνής όρος εκ των ελληνικών λέξεων του «άστρον» + «νέμω») είναι 
η επιστήμη που ερευνά και εξετάζει όλα τα ουράνια σώματα (μεταξύ αυτών και τη Γη) καθώς 
και τις σχέσεις, κινήσεις και δυναμική αυτών. Αναφέρεται στην παρατήρηση και την ερμηνεία 
των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στον ουράνιο χώρο πέρα από την Γη και την 
ατμόσφαιρά της. Μελετά την προέλευση, την εξέλιξη, τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των 
ουρανίων σωμάτων που μπορούν να παρατηρηθούν (και είναι εκτός των ορίων της 
ατμόσφαιρας), καθώς και των διεργασιών που περιλαμβάνουν αυτές. 

Γενικά η Αστρονομία γεννήθηκε με την εμφάνιση του «διανοούμενου ανθρώπου» στον 
ημέτερο πλανήτη. Ειδικότερα όμως για τους Έλληνες, η «Αστρονομία» γεννήθηκε ακριβώς την 
ίδια ιερή εκείνη στιγμή που γεννήθηκε και η ελληνική μυθολογία και μάλιστα σε μια 
αμφίδρομη σχέση. Προστάτης της, η θεία Μούσα Ουρανία. Όμως και άλλοι πολιτισμοί όπως οι 
Μεσοποτάμιοι και οι αρχαίοι Ινδοί, παρατηρούσαν μεθοδικά τον ουρανό. 

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ο τομέας της επαγγελματικής αστρονομίας χωρίζεται 
στο παρατηρησιακό και θεωρητικό κλάδο. Η παρατηρησιακή αστρονομία επικεντρώνεται στην 
απόκτηση δεδομένων από τις παρατηρήσεις των ουράνιων αντικειμένων, τα οποία στη 
συνέχεια αναλύονται με τις βασικές αρχές της φυσικής. Η θεωρητική αστρονομία είναι 
προσανατολισμένη προς την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών ή αναλυτικών μοντέλων για να 
περιγράψει αστρονομικά αντικείμενα και φαινόμενα. Οι δύο τομείς που συμπληρώνουν ο ένας 
τον άλλο, με τη θεωρητική αστρονομία να επιδιώκει να εξηγήσει τα παρατηρησιακά 
αποτελέσματα, και οι παρατηρήσεις χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση των θεωρητικών 
μοντέλων. 

Η Αστρονομία ως επιστήμη με την πρόοδο των φυσικομαθηματικών επιστημών έλαβε δια 
μέσου των αιώνων τόση ευρύτητα ώστε να καταταχθεί στις φυσικές επιστήμες αλλά και να 
κατατμηθεί σε επιμέρους άλλους σημαντικούς κλάδους. Σημαντικότεροι αυτών είναι: 

Πρακτική Αστρονομία ή Παρατηρησιακή Αστρονομία (ή απλά Αστρονομία),  η οποία 
και πραγματεύεται τα όργανα, τις μεθόδους που εκτελούνται οι αστρονομικές παρατηρήσεις 
καθώς και οι υπολογισμοί αυτών. 

Σφαιρική Αστρονομία, η οποία θεωρώντας τα ουράνια σώματα ως μαθηματικά σημεία 
στην κοίλη επιφάνεια της ουράνιας σφαίρας αποτελεί την εφαρμογή της σφαιρικής 
τριγωνομετρίας στην Αστρονομία. Σ΄αυτόν τον κλάδο οφείλεται η δυνατότητα της 
χαρτογραφίας και της έκδοσης αστρονομικών πινάκων. 

Ουράνια Μηχανική, η οποία εξετάζοντας τα ουράνια σώματα από δυναμική άποψη 
μελετά τις διέπουσες αυτών δυνάμεις ως και τα αποτελέσματα με βάση φυσικούς νόμους (π.χ. 
παγκόσμιας έλξης κ.ά.). Ο κλάδος αυτός στηρίζεται στην ανώτερη μαθηματική Ανάλυση και 
Θεωρητική Μηχανική. Διαμορφωτής αυτού ήταν ο Γάλλος μαθηματικός Λαπλάς στο 
μνημειώδες σύγγραμμά του «Μεκανίκ σελέστ». 

Φυσική Αστρονομία ή Αστροφυσική,  η οποία εξετάζει τα ουράνια σώματα από φυσικής 
πλευράς, δηλαδή χημικής σύστασης, θερμοκρασίας, χρώματος, λαμπρότητας κ.λπ. Από αυτόν 
το κλάδο γίνεται η κατάταξη των ουρανίων σωμάτων (π.χ. αστέρες, πλανήτες, δορυφόροι 
κλπ). Κύριοι ακόμη επιμέρους κλάδοι αυτής είναι η «Αστρική Φωτομετρία» και η «Αστρική 
Φασματοσκοπία». 

Ναυτική Αστρονομία ή Αστρονομική Ναυτιλία, η οποία αποτελεί συνδυασμό της 
Πρακτικής Αστρονομίας και της Σφαιρικής Αστρονομίας τόσο για τις ανάγκες της ναυσιπλοΐας 
όσο και της αεροπλοΐας. 

Περιγραφική Αστρονομία ή Κοσμογραφία, η οποία περιγράφει τα ουράνια σώματα 
καθώς και τα διάφορα ουράνια φαινόμενα. Ο κλάδος αυτός χαρακτηρίζεται ως «ο ξεναγός του 
διαστήματος». Περιλαμβάνει δηλαδή τις βασικές γνώσεις της Αστρονομίας, τις οποίες και 
εκθέτει χωρίς αποδείξεις και χωρίς τη χρήση πολύπλοκων μαθηματικών τύπων. 

Κοσμογονία, σκοπός της οποίας είναι, εκ του συνδυασμού των πορισμάτων των 
διαφόρων άλλων κλάδων της Αστρονομίας, η αποκάλυψη των νόμων της δημιουργίας και της 
εξέλιξης. 



 

Η Αστρονομία είναι μία από τις λίγες επιστήμες που έχουν απομείνει, όπου οι ερασιτέχνες 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, κυρίως με την παρατήρηση μεταβατικών φαινομένων, όπως 
τα μεταβλητά αστέρια, οι κομήτες κ.ά. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει συχνά σύγχυση μεταξύ της Αστρονομίας και της 
Αστρολογίας. Παρότι έχουν κοινή καταγωγή, η μεν Αστρονομία βασίζεται στην επιστημονική 
μεθοδολογία (επαναληψιμότητα των παρατηρήσεων, διατύπωση νόμων που ερμηνεύουν τις 
παρατηρήσεις), η δε Αστρολογία είναι μία ψευδοεπιστήμη που ανήκει στη σφαίρα της 
«προνοητικής δεισιδαιμονίας» και που διατυπώνει νόμους για την εξέλιξη της καθημερινής 
ανθρώπινης ζωής, βασιζόμενη κυρίως στις μεταξύ των ουρανίων και επίγειων σωμάτων 
μαγνητικές δυνάμεις, οι οποίοι όμως πολλάκις στερούνται συνέπειας φθάνοντας και στα όρια 
της απάτης. 

Νεότερη διάκριση της Αστρονομίας γίνεται σε δύο μεγάλους κλάδους α) την Κλασσική 
Αστρονομία, που εξετάζει τις φαινόμενες θέσεις και κινήσεις των ουρανίων σωμάτων, 
περιγράφει τα αστρονομικά όργανα με τα οποία γίνονται οι παρατηρήσεις και εκθέτει τις 
μεθόδους υπολογισμών των παρατηρήσεων, ενώ συνάμα μελετά τις πραγματικές κινήσεις και 
τις μεταξύ των σωμάτων αυτών σχέσεις, αναζητώντας τα αίτια που τις προκαλούν, 
διατυπώνοντας έτσι τους μαθηματικούς τύπους που συνδέουν αυτά, και β) την Αστροφυσική 
που ασχολείται με τα φυσικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ουρανίων σωμάτων όπως η 
λαμπρότητα, η θερμοκρασία, η ακτινοβολία, η χημική σύσταση κ.λπ. 

 
Βασικές αρχές 
Η πρόοδος της Αστρονομίας είναι στενά συνδεδεμένη με την εξέλιξη των παρατηρήσεων. 

Ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα στη Γη που σηκώνει το κεφάλι του για να κοιτάξει 
απευθείας τον ήλιο και τα ουράνια σώματα που φαίνονται τη νύχτα. Η γοητεία που ασκεί ο 
ουρανός στον άνθρωπο τον οδήγησε στην συστηματοποίηση των παρατηρήσεών του και στην 
διατύπωση νόμων που εξηγούν φαινόμενα όπως οι φάσεις της σελήνης, η διάρκεια του έτους 
και η εναλλαγή των εποχών. Οι πρώτοι αστρονόμοι χρησιμοποίησαν ως μέσο παρατήρησης το 
γυμνό οφθαλμό. 

 
Αρχαιότητα - Ιστορία 
Η αστρονομία θεωρείται κατ' εξοχήν ελληνική επιστήμη αφού θεμελιώθηκε από τους 

αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και οι οποίοι έκαναν σημαντικά βήματα στην επιστήμη της 
Αστρονομίας, όπως το σύστημα του φαινόμενου μεγέθους των αστέρων (που εφαρμόζεται 
ακόμα), την σφαιρικότητα της γης (Πυθαγόρας, 6ος αιώνας π.Χ.) την πρόταση ηλιοκεντρικού 
συστήματος (Αρίσταρχος ο Σάμιος 310 - 230 π.Χ.), την μέτρηση της ακτίνας της Γης 
(Ερατοσθένης, 276 - 192 π.Χ.), την κατάρτιση καταλόγου ουρανίων σωμάτων (Ίππαρχος, 2ος 
π.Χ. αιώνας), κ.α. Αργότερα η Αλεξανδρινή σχολή δεν αρκείται σε απλές θεωρητικές έρευνες 
αλλά επιδιώκει και την εκτέλεση των παρατηρήσεων με πολύ μεγάλη ακρίβεια. 

Τις θεωρίες και τις παρατηρήσεις των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων συγκέντρωσε κατά 
τον 16ο αιώνα ο Κοπέρνικος και τις εμφάνισε σαν δικό του σύστημα. 

Άλλοι αρχαίοι λαοί όπως οι Βαβυλώνιοι, οι Αιγύπτιοι ασχολήθηκαν με την Αστρονομία. 
Γνωρίζουμε επίσης την κατάρτιση ημερολογίων από τους αρχαίους Αιγύπτιους με πρακτικούς 
σκοπούς, όπως την συστηματοποίηση των καλλιεργειών περί τον Νείλο. Επίσης ο Κλήμης 
Αλεξανδρείας μας αφηγείται ότι οι πρώτοι που εξάσκησαν την αστρονομία ήταν η Αιγύπτιοι 
και οι Χαλδαίοι.  

 
Μεσαίωνας 
Ο Μεσαίωνας υπήρξε περίοδος οπισθοδρόμησης των επιστημών. Ο φόβος της ιεράς 

εξέτασης, ο σκοταδισμός, απέτρεπε κάθε πρόοδο. Η εγκατάλειψη του ηλιοκεντρικού 
συστήματος και η καθιέρωση ενός γεωκεντρικού ήταν επιβεβλημένη από τη «Χριστιανική 
Ηθική». Ωστόσο κατά την περίοδο του Μεσαίωνα πρόοδος στην Αστρονομία υπήρξε από 
Άραβες αστρονόμους (όπως ο al-Farghani, 9ος αιώνας μ.Χ.), κείμενά τους μεταφράστηκαν στα 
λατινικά περί τον 12ο Αιώνα. 



 

Αναγέννηση 
Η Αναγέννηση υπήρξε η περίοδος εκρηκτικής εξέλιξης της Αστρονομίας με την 

διατύπωση του ηλιοκεντρικού συστήματος του Κοπέρνικου (1473-1543), τους νόμους κίνησης 
του Κέπλερ (1571-1630), τις εργασίες του Γαλιλαίου (1564-1642) και τέλος τους νόμους της 
δυναμικής του Νεύτωνα (1642-1727). Οι παρατηρήσεις του Τυχό Μπραχέ ή Τύχωνος (1546-
1601) ήταν οι σπουδαιότερες πριν την εισαγωγή του τηλεσκοπίου και χρησιμοποιήθηκαν για 
τη διατύπωση των νόμων του Κέπλερ. Ένα από τα σπουδαιότερα βήματα στην Αστρονομία 
είναι η εισαγωγή του τηλεσκοπίου από τον Γαλιλαίο. Το τηλεσκόπιο έδωσε μεγάλη προώθηση 
στην Αστρονομία επιτρέποντας παρατηρήσεις ακριβείας σε ουράνια σώματα που δεν είχαμε 
την δυνατότητα να παρατηρήσουμε με τον γυμνό οφθαλμό. 

 
Σύγχρονη Ιστορία 
Η Παρατηρησιακή Αστρονομία εξακολούθησε να δίνει υλικό με την κατασκευή 

ισχυρότερων τηλεσκοπίων. Ο Messier (1730-1817) κατήρτησε κατάλογο με τα απομακρυσμένα 
αντικείμενα όπως Γαλαξίες, Νεφελώματα, κ.ά.. Η εξέλιξη συνέχισε με επιταγχυνόμενα βήματα 
στην σύγχρονη εποχή του Διαστημικού Τηλεσκοπίου Hubble. Μπορούμε να αναφέρουμε ως 
ορόσημα τον νόμο του Χαμπλ (1889-1953) για την επέκταση του Σύμπαντος, τις θεωρίες της 
σχετικότητας (ειδική και γενική) του Άλμπερτ Αϊνστάιν (1879-1955), την εφεύρεση του 
ραδιοτηλεσκοπίου και την έναρξη της εξερεύνησης του διαστήματος. 

 
Ουράνια σώματα 
Η Αστρονομία εξετάζει τους φυσικούς νόμους που διέπουν τα ουράνια (εκτός της γήινης 

ατμόσφαιρας) σώματα, τα οποία είναι δυνατόν να παρατηρηθούν με τις κατάλληλες μεθόδους. 
Αστέρες. Οι αστέρες, αστέρια ή άστρα, είναι αέρια σώματα, στα οποία κυριαρχεί 

συνήθως το στοιχείο Υδρογόνο. Οι συνθήκες στους αστέρες είναι τέτοιες ώστε να λαμβάνουν 
χώρα θερμοπυρηνικές αντιδράσεις και να ακτινοβολούν ενέργεια σε μορφή 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ο Ήλιος είναι ο κοντινότερος αστέρας στη Γη. Μία καθαρή 
ασέληνη νύχτα μπορούμε να διακρίνουμε περί τα 4000 αστέρια χωρίς οπτικά βοηθήματα. Αυτά 
είναι άστρα που ανήκουν στον Γαλαξία μας. Ο κοντινότερος αστέρας στο Ηλιακό Σύστημα είναι 
ο Εγγύτατος Κενταύρου (Proxima Centauri), σε απόσταση 4,2 ετών φωτός. 

Πλανήτες. Οι πλανήτες είναι σώματα (αέρια όπως ο Δίας ή στερεά όπως η Γη) τα οποία 
δεν έχουν δυνατότητα να συντηρήσουν θερμοπυρηνικές αντιδράσεις. Οι πλανήτες του Ηλιακού 
μας Συστήματος περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο. Οι πλανήτες συχνά διαθέτουν δορυφόρους, 
δηλαδή σώματα που περιστρέφονται γύρω τους. Ο μοναδικός φυσικός δορυφόρος της γης 
είναι η Σελήνη, το φεγγάρι. 

Κομήτες, Αστεροειδείς. Σημαντικά μικρότερα από τους πλανήτες σώματα. 
Νεφελώματα. Σχηματισμοί αερίων και σκόνης που εκτείνονται σε ευρύτερες περιοχές 

του Γαλαξία. Τα νεφελώματα συχνά είναι περιοχές δημιουργίας νέων αστέρων. Γνωστό 
νεφέλωμα είναι το «Μεγάλο Νεφέλωμα του Ωρίωνα» (Μ42) στον αστερισμό Ωρίωνα. 

Σμήνη αστέρων. Σχηματισμοί αστέρων που έχουν βαρυτική αλληλεπίδραση. 
Διακρίνονται σε σφαιρωτά και ανοικτά σμήνη. Ένα από τα γνωστότερα σμήνη είναι οι 
«Πλειάδες» ή «Πούλια» (Μ45 στον αστερισμό Ταύρο). 

Γαλαξίες. Οι αστέρες αποτελούν μέρη μεγαλύτερων σχηματισμών, των γαλαξιών. Οι 
γαλαξίες είναι πολλές τάξεις μεγέθους μεγαλύτεροι από τους αστέρες, και οργανώνονται σε 
σμήνη γαλαξιών. Ο κοντινότερος γαλαξίας στον Γαλαξία μας είναι ο νάνος γαλαξίας του 
Μεγάλου Κυνός, σε απόσταση περίπου 25.000 ετών φωτός, αλλά ο πλησιέστερος γαλαξίας 
ορατός με γυμνό μάτι είναι το Μέγα Νέφος του Μαγγελάνου (169.000 έτη φωτός). 

Αστερισμοί. Για ευκολότερη αναγνώριση και ανεύρεση των ουράνιων σωμάτων, ο 
ουρανός χωρίζεται σε 88 τμήματα, ισάριθμων αστερισμών. Οι αστερισμοί που διασχίζει ο ήλιος 
κατά την εναλλαγή των εποχών (η εκλειπτική) ονομάζονται αστερισμοί του Ζωδιακού Κύκλου. 

Μαύρες τρύπες, Αστέρες νετρονίων. Σώματα στα οποία ισχύουν ακρότατες συνθήκες 
της Φυσικής. Συνήθως προέρχονται από το τελικά στάδιο της εξέλιξης μεγάλων αστέρων. 

 



 

Εξερεύνηση του διαστήματος 
Ο 20ος αιώνας έχει ταυτιστεί με αυτό που ονομάζουμε «Διαστημική εποχή». Για πρώτη 

φορά ο άνθρωπος κατάφερε να «φτάσει» τα αστέρια, να ξεπεράσει δηλαδή τα όρια της γήινης 
ατμόσφαιρας με τα διαστημικά σκάφη. Η εξερεύνηση του διαστήματος συνέβαλε ριζικά στην 
ανάπτυξη της Αστρονομίας, καθώς έδωσε τη δυνατότητα απευθείας δειγματοληψίας και 
επισκόπησης.  

 
Συστηματοποίηση της Αστρονομίας 

 Κύριοι κλάδοι της Αστρονομίας είναι: 
o Η Αστρομετρία 
o Η Ουράνια Μηχανική  
o Η Αστροφυσική 

 Κύριοι κλάδοι της Αστροφυσικής είναι: 
o Η Κοσμολογία 
o Η Ραδιοαστρονομία 
o Η Αστρονομία ακτίνων Χ 
o Η Αστρονομία ακτίνων γ 
o Η Αστρονομία Υπέρυθρης Ακτινοβολίας 
o Η Αστρονομία Υπεριώδους Ακτινοβολίας 

 
Η αξία της Αστρονομίας 
Η συμβολή της αστρονομίας και η πλοκή της με άλλες επιστήμες και τέχνες είναι 

σπουδαιότατη. Κανείς δεν μπορεί ν΄ αμφισβητήσει ότι οι θεωρίες και οι παρατηρήσεις των 
αρχαίων Ελλήνων Φυσικών Φιλοσόφων, αποτελούν τη βάση της σύγχρονης αυτής θετικής 
επιστήμης. Αλλά και σήμερα η Οπτική (τηλεσκόπιο, μικροσκόπιο) αναπτύχθηκε πολύ από την 
ανάγκη της έρευνας των ουρανίων σωμάτων. Η Φασματοσκοπία, που έχει αστρονομική εξ 
ανάγκης προέλευση, χρησιμοποιείται σήμερα από τη Φυσική, Χημεία, Μεταλλουργία, Βιολογία 
κλπ. Ακόμα η Χρονομετρία, η Ναυτιλία, και η Γεωδαισία σχετίζονται στενά με την Αστρονομία. 
Αποκορύφωμα της συμβολής της αποτελεί η σύγχρονη έρευνα του διαστήματος, οι ασφαλείς 
αποστολές τεχνητών δορυφόρων και διαστημοπλοίων. 

Τέλος η Αστρονομία σχετίζεται στενά με τη Φιλοσοφία και τη Μεταφυσική. Παρότι ως 
επιστήμη δεν μπορεί να δώσει άμεση απάντηση σε φιλοσοφικά προβλήματα, εντούτοις «ασκεί 
σημαντική επίδραση», όπως σημειώνει ο διάσημος αμερικανός φυσικός Χένρυ Νόρις Ράσελ 
(1877-1957), «στο καθορισμό της θέσης του σκεπτόμενου ανθρώπου στις υποχρεώσεις του 
προς τις μέλλουσες γενιές, ή τη θέση του στο Σύμπαν ως προς τη Δύναμη εκείνη υπεράνω 
αυτού». Ακριβώς κάτι παρόμοιο υποστήριξε χαρακτηριστικά και ο Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Δημήτριος 
Αιγινήτης (1862 – 1934): ότι η Αστρονομία παρουσιάζει «τη συγγένεια της ανθρώπινης διανοίας 
προς τον Άπειρον Λόγον». 

 
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ 
Η Αστρονομία ασχολείται με Αυτό που φαίνεται ενώ η αστρολογία με Αυτό που δε 

φαίνεται. Η αστρονομία διαφορετικά θα λέγαμε ότι αντιπροσωπεύει την Ύλη και η Αστρολογία 
την ενεργεία. Οι μετρήσεις διαφέρουν, τα σημεία όμως και των δυο κλάδων είναι τα ιδία. Π.χ. 
το σημείο της ανατολής Αστρολογικά και Αστρονομικά είναι το ίδιο, η μετρήσεις όμως 
διαφέρουν καθώς στην Αστρονομία είναι αυτό που υλικά φαίνεται (ΙΧΘΕΙΣ), ενώ για την 
Αστρολογία είναι αυτό που ενεργειακά συμβαίνει  (αρχή της άνοιξης ΚΡΙΟΣ). 

Η ένωση των δυο κλάδων οδηγεί στην μια και μοναδική επιστήμη των άστρων την 
ΑΛΧΗΜΕΙΑ που επί του παρόντος είναι σε αδράνεια. 

Καλοκύρη Δέσποινα Β2 

 



ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

 
 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΜΙΘΕΟΙ;;; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 
 

        Ο κύριος Μιχάλης Καλογεράκης είναι ένας πολυμήχανος 

Κρητικός που κατάφερε να εξασφαλίσει ενεργειακή αυτονομία για 

τον ιδιωτικό του χώρο. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένας εφευρέτης - 

ερευνητής, ηλεκτρολόγος- μηχανικός όπου εδώ και 18 χρόνια 

εκμεταλλεύεται τους πόρους της φύσης μετατρέποντάς τους σε 

ενέργεια για να καλύψει διάφορες ανάγκες του σπιτιού του. 

        Για να επιτύχει τον στόχο του χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, όπως η ηλιακή ενέργεια, που παράγεται από τον ήλιο, η 

αιολική, που παράγεται από τον αέρα, η υδροηλεκτρική, που 

παράγεται από το νερό, η γεωθερμική, δηλαδή η ενέργεια που 

αντλείται από την γη και η βιομάζα, δηλαδή η οργανική ύλη που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο. 

       Ο κ. Καλογεράκης αξιοποιώντας όλες αυτές τις πηγές ενέργειας 

καλύπτει κάθε ανάγκη του σε ηλεκτρισμό, θέρμανση και καύσιμα. 

Έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στην αποθήκη του σπιτιού του 

δικούς του αυτοσχέδιους αντιδραστήρες, μέσω των οποίων το νερό 

παράγει ρεύμα και θέρμανση. Έχει καταφέρει να έχει πλήρη 

ενεργειακή αυτάρκεια στον χώρο του με τη χρήση ηλιακής και 

αιολικής ενέργειας. Παράλληλα παράγει οικολογικά καύσιμα από 

ζάχαρη, ζαχαροκάλαμο και σάπια φρούτα. 

        Ο ιδιοφυής κ. Καλογεράκης θα μπορούσε να γίνει παράδειγμα 

προς μίμηση για όλους μας. Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή όπου τα 

χρήματα είναι λίγα και η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος 

επιτακτική. Μήπως λοιπόν θα ήταν καλό να σκεφτούμε και εμείς 

οικολογικά και οικονομικά;;;  
         

Θάνος Αναγνωστάκης Β1 



Τα νέα της Πράσινης Ανάπτυξης 
 

Στη δεύτερη θέση οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2013 στην Ε.Ε. 
 

Το 1/5 της συνολικά παραγόμενης ενέργειας ξεπέρασε το μερίδιο των ανανεώσιμων 

πηγών το 2012 σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 

την περίοδο 2006-2012. 
   To 22% προσέγγισε το μερίδιο των ΑΠΕ στη 

συνολική παραγωγή ενέργειας στην Ε.Ε. Πρώτη 

στη κατάταξη, πηγή ενέργειας αναδείχθηκε η 

πυρηνική ενέργεια με το μερίδιο της να 

προσεγγίζει το 29%. Το μερίδιο των ορυκτών 

καυσίμων αναδείχθηκε τρίτο, σημειώνοντας 

πτώση, προσεγγίζοντας το 21% της συνολικής 

παραγόμενης ενέργειας. Τα μερίδια πετρελαίου 

και φυσικού αερίου καταγράφηκαν στην τέταρτη 

και πέμπτη θέση παρουσιάζοντας και τα δύο 

πτωτικές τάσεις.  

Εξοικονομούμε χρήματα με την κομποστοποίηση 
 

Η εξοικονόμηση χρημάτων και η μείωση των σκουπιδιών του νοικοκυριού είναι δύο 

μόνο από τα οφέλη της κομποστοποίησης, που παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων στο 

διήμερο φεστιβάλ κατά της σπατάλης τροφίμων, που διοργανώθηκε από την 

«Καλύτερη Ζωή» του WWF Ελλάς και το ΜΠΟΡΟΥΜΕ. 

Άλλα οφέλη της κομποστοποίησης είναι η 

βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, η 

προστασία του περιβάλλοντος και η περαιτέρω 

συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανόνες 

της ΕΕ. 

Μάλιστα, εκτιμάται ότι το 35 % των οικιακών 

απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν. 

Μέσω της κομποστοποίησης μπορούν να 

αξιοποιηθούν διάφορα υλικά, όπως φλούδες από 

πατάτες και πορτοκάλια, τσόφλια από αυγά, 

χαρτί κουζίνας, ρίζες χορταρικών για σαλάτα που 

περίσσεψε και άλλα.  

Η κομποστοποίησης είναι μία διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μία 

πλούσια σκούρα ουσία, που λέγεται κομπόστ ή χούμους ή εδαφοβελτιωτικό. Τα βακτήρια, 

οι μύκητες και άλλα μικρόβια είναι οι «εργάτες» της κομποστοποίησης. Το τελικό 

αποτέλεσμα είναι το κομπόστ (πλούσιο, σκούρο, θριφτό και άοσμο), τέλειο λίπασμα για 

τον κήπο.  

Σε πρακτικό επίπεδο, για επιτυχημένη κομποστοποίηση πρέπει να γίνεται σωστός και 

συχνός αερισμός ώστε να αναπληρώνεται το οξυγόνο, η υγρασία να διατηρείται σε σωστά 

επίπεδα και η θερμοκρασία στο εσωτερικό του δοχείου να κυμαίνεται από 45 έως 75ο C.  

Στον κομποστοποιητή μπορούν να μπουν από κομμάτια χαρτιού και κλαδιά μέχρι 

τσόφλια αυγών και στάχτη από ξύλα. Τα καφέ στοιχεία – ξηρά, σκληρά και πλούσια σε 



άνθρακα – είναι πηγή τροφής του κομπόστ, ενώ τα πράσινα υπολείμματα – μαλακά, υγρά 

και πλούσια σε άζωτο – είναι βασικοί ενεργοποιητές του κομπόστ. 

Η ευρύτερη λίστα εμπεριέχει επίσης λαχανικά, χορταρικά, φρούτα, φλούδια, 

υπολείμματα από σαλάτες, χαρτιά κουζίνας, ροκανίδια, άχυρα,υπολείμματα από καφέ και 

τσάι, αλλά και κοπριά από φυτοφάγα ζώα (κότες, αγελάδες, άλογα). Σε κάθε περίπτωση 

χρειάζεται προσεκτική επιλογή των υλικών που θα μπουν στον κομποστοποιητή.  

Στη λίστα των υλικών που δεν κομποστοποιούνται συμπεριλαμβάνονται τα 

μαγειρεμένα ζωικά είδη (κρέας, ψάρι, πουλερικά, γαλακτοκομικά), το γυαλί, το 

αλουμίνιο, το πλαστικό, η στάχτη από κάρβουνα, το ξύλο με βαφή ή βερνίκι, οι 

ακαθαρσίες σκύλων και γάτων. 
 

Η Λάρισα διεκδικεί τον τίτλο της Πράσινης 

Πρωτεύουσας της Ευρώπης 
 

Τον τίτλο της «Πράσινης Πρωτεύουσας» της Ευρώπης για το 2016, διεκδικεί η 

Λάρισα, συναγωνιζόμενη άλλες 11 πόλεις από 10 χώρες (Dąbrowa Górnicza-Πολωνία, 

Essen-Γερμανία, Λιουμπλιάνα-Σλοβενία, Nijmegen-Ολλανδία, Όσλο-Νορβηγία, Pitesti-

Ρουμανία, Reggio Emilia-Ιταλία, Santander-Ισπανία, Tours-Γαλλία, Umea-Σουηδία και 

Σαραγόσα-Ισπανία). 
   Η «Πράσινη Πρωτεύουσα» αποτελεί έναν 

ευρωπαϊκό διαγωνισμό, ο οποίος αξιολογεί 

συγκεκριμένες παραμέτρους συνολικής 

περιβαλλοντικής διαχείρισης των αστικών 

συγκροτημάτων με πληθυσμό μεγαλύτερο 

από τους 100.000 κατοίκους. 

   Η νικήτρια πόλη θα ανακοινωθεί τον 

Ιούνιο του 2014, σε μια ειδική τελετή στην 

Κοπεγχάγη. 

   Για την υποψηφιότητά της, η Λάρισα 

στηρίζεται στα 460.000 τ.μ. πεζοδρόμων, 10 

χιλιόμετρα ποδηλατόδρομων, 65.000 δέντρα και 40.000 θάμνους, 8.5 τ.μ. πρασίνου ανά 

κάτοικο, ορθολογική διαχείριση του νέρου, δραστική μείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης των δημόσιων κτηρίων κ.ά. 

Τον τίτλο της «Πράσινης Πρωτεύουσας», έχουν κερδίσει κατά το παρελθόν οι πόλεις: 

• Στοκχόλμη – 2010 

• Αμβούργο-2011 

• Vitoria-Gasteiz – 2012 

• Ναντ – 2013 

• Κοπεγχάγη – 2014 

• Μπρίστολ - 2015 

Θάνος Αναγνωστάκης Β1



 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 

 

2014 ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 
400 χρόνων από το θάνατο του 
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου το 2014, 
το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού υιοθέτησε την πρόταση 
των ενδιαφερόμενων ελληνικών 
μουσείων να κηρυχθεί το 2014 έτος 
Γκρέκο. 
        Κατά τη διάρκεια του χρόνου θα 
διοργανωθούν εκθέσεις και εκδη-
λώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως 
την άνοιξη του 2015. Το Μουσείο 
Μπενάκη στο πλαίσιο του έτους 
Γκρέκο σχεδιάζει τρεις δράσεις:  

 

Ο Γκρέκο μεταξύ Βενετίας και Ρώμης 
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης  
Εγκαίνια: 20 Ιουνίου 2014 

Διάρκεια: 21 Ιουνίου – 25 Οκτωβρίου 2014 
 

Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο Οδού Πειραιώς 
Εγκαίνια: 20 Νοεμβρίου 2014 

Διάρκεια: 21 Νοεμβρίου 2014 – 1 Μαρτίου 2015 
 

Το Μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία με το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, 
διοργανώνουν μια έκθεση με επίκεντρο τους δύο πίνακες του Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου (Γκρέκο) που εκτίθενται μόνιμα στους χώρους του Ιστορικού Μουσείου 
Κρήτης, στο Ηράκλειο. Πρόκειται για τη Βάπτιση του Χριστού, που ανήκει στο Δήμο 
Ηρακλείου, και την Άποψη του Όρους και της Μονής Σινά, που αγοράστηκε από τα 
Ιδρύματα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού, το 1991. Τα ιστορικά πρόσωπα που 
παρουσιάζονται στην έκθεση είναι ο καρδινάλιος Alessandro Farnese, ο βιβλιοθηκάριός 
του Fulvio Orsini, καθώς και ο μικρογράφος Giulio Clovio. Ο Γκρέκο φιλοξενήθηκε επί 
δύο χρόνια (1570-1572) στο Palazzo Farnese μετά από επιστολή του Giulio Clovio προς 
τον καρδινάλιο, όπου τον χαρακτήριζε «σπάνια περίπτωση για τη ζωγραφική», ενώ για 
τον Fulvio Orsini οι ειδικοί πιστεύουν ότι το έργο Άποψη του Όρους Σινά του ανήκε και 
ίσως να ήταν παραγγελία δική του. 

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν ντοκουμέντα που αφορούν την παραμονή του 
Γκρέκο στη Ρώμη, καθώς και εικόνες, πίνακες και χαρακτικά, έργα σημαντικών 
καλλιτεχνών του 16ου αι. που συνάπτονται με την εικονογραφία των δύο έργων του 

http://www.culturenow.gr/s/mouseio
http://www.culturenow.gr/s/mpenaki
http://www.culturenow.gr/s/ergo


Θεοτοκόπουλου που εκτίθενται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Ανάμεσά τους πρόκειται 
να εκτεθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Προσκύνηση των ποιμένων από το Agnes 
Etherington Art Center (Kingston, Καναδάς), η Προσωπογραφία του Giulio Clovio της 
Sofonisba Anguissola που ανήκει σε ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού (Ρώμη), καθώς και 
μια Προσωπογραφία του Fulvio Orsini, αγνώστου καλλιτέχνη, από τις συλλογές του 
Μουσείου Uffizi. 

Η έκθεση θα παρουσιαστεί αρχικά στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και στη συνέχεια 
θα μεταφερθεί στο Μουσείο Μπενάκη, στο κτήριο της οδού Πειραιώς, όπου θα εκτεθεί 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο πίνακας του Γκρέκο Παιδί που φυσάει ένα αναμμένο 
δαυλί του Museo Nazionale di Capodimonte της Νάπολης. 
         Την έκθεση θα συνοδεύσει πλούσια επιστημονική έκδοση . Επιμελητής της έκθεσης 
και της έκδοσης είναι ο ιστορικός τέχνης Νίκος Χατζηνικολάου (ομότιμος καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης).  
 
 

Ο φιλικός κύκλος του Γκρέκο στο Τολέδο 
Μουσείο Μπενάκη, Κεντρικό Κτήριο  

Εγκαίνια: 12 Νοεμβρίου 2014 
Διάρκεια: 13 Νοεμβρίου 2014 – 1 Μαρτίου 2015 

 

Στόχος της έκθεσης είναι να γίνουν γνωστοί και να τιμηθούν οι διανοούμενοι, 
συλλέκτες και παραγγελιοδότες που αποτελούσαν τον προσωπικό κύκλο του Γκρέκο στο 
Τολέδο, τον ενέπνευσαν και τον στήριξαν σε όλη τη φάση της δημιουργικής του ζωής. Η 
έκθεση περιλαμβάνει σημαντικό αρχειακό υλικό από τα Αρχεία του Τολέδο (Archivo 
Municipal de Toledo, Archivo Provincial de Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha) και 
της Μαδρίτης (Archivo Historico de Protocolos de Madrid), χειρόγραφα και βιβλία από 
την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας (Biblioteca Nacional de Espana), καθώς και τέσσερις 
προσωπογραφίες του Γκρέκο από τις συλλογές του Museo del Prado, του Museo del 
Greco στο Τολέδο και μια ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού (Λονδίνο). 

Την έκθεση θα συνοδεύσει πλούσια επιστημονική έκδοση, την οποία επιμελείται ο 
ιστορικός τέχνης Νίκος Χατζηνικολάου (ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης). Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο ιστορικός Richard Kagan (καθηγητής στο Johns 
Hopkins University, Baltimore), σε συνεργασία με τον Νίκο Χατζηνικολάου. 
 
 

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο  
El Greco από την Κρήτη στη Βενετία, στη Ρώμη, στο Τολέδο 

Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο Οδού Πειραιώς 
21-22-23 Νοεμβρίου 2014 

 

Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο του αφιερώματος στον Γκρέκο, διοργανώνει 
τριήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τον καλλιτέχνη και το έργο του. Σε αυτό 
προβλέπεται να συμμετάσχουν κορυφαίοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Έχει 
δημοσιοποιηθεί ανοιχτή πρόσκληση υποβολής ανακοινώσεων, των οποίων η τελική 
επιλογή θα γίνει από επιστημονική επιτροπή ειδικών.  

http://www.culturenow.gr/s/sullogi
http://www.culturenow.gr/s/ekdosi
http://www.culturenow.gr/s/zwis
http://www.culturenow.gr/s/bibliothiki
http://www.culturenow.gr/s/sunedrio
http://www.culturenow.gr/s/sunedrio


Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007-2013 και συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. Ωστόσο, για τις δαπάνες του έργου που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν 
από το ΕΣΠΑ, τα δυο μουσεία αναζητούν επιπλέον χορηγούς. Η διαδικασία αυτή είναι σε 
εξέλιξη και έχει ήδη εξασφαλίσει θετική ανταπόκριση. 

 
Πληροφορίες 

Τοποθεσία: Μουσείο Μπενάκη, Κεντρικό Κτήριο, Κουμπάρη 1, Αθήνα, τηλ.: 210 
3671000 

Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138, τηλ.: 210 3453111 
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης - Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού, Σοφοκλή Βενιζέλου 27 & 

Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7, τηλ.: 2810 283219, 2810 288708  
Ημερομηνία: Καλοκαίρι 2014 - Άνοιξη 2015 

Πληροφορίες: www.benaki.gr       //    www.historical-museum.gr 
 

Βάμβουκα Γεωργία Γ1 
 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟ GRECO: ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟ 

 

Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων 
Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, με συντονίστρια την κα 
Ζαχαράτου Αγγελική, Υπεύθυνη Σχολικών 
Δραστηριοτήτων Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου,  στο 
πλαίσιο του εορτασμού για τα 400 χρόνια από 
το θάνατο του Greco, προχώρησε στη 
δημιουργία του Θεματικού Δικτύου σχολείων 
Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου με τίτλο: Δίκτυο Greco (Το 
Δίκτυο Greco έχει σταλεί για έγκριση στο 
ΥΠΑΙΘ ως τοπικό Θεματικό Δίκτυο). Στόχος του 
Δικτύου είναι η ενασχόληση και η γνωριμία 
των μαθητών με τη ζωή, την προσωπικότητα 
και το έργο του μεγάλου Έλληνα / Κρητικού 
καλλιτέχνη, καθώς και η παραγωγή 
πρωτότυπου υλικού και η παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων του Δικτύου Greco στην 
εκπαιδευτική και όχι μόνο κοινότητα. 

Οι θεματικοί άξονες που τέθηκαν και 
πάνω στους οποίους θα εργαστούν τα 
συμμετέχοντα σχολεία τόσο κατά το τρέχον 
σχολικό έτος όσο και κατά το επόμενο είναι οι 
εξής:   

 

http://www.benaki.gr/
http://www.historical-museum.gr/


 

1. Η θεματική προσέγγιση υπό μορφή ενοτήτων της ζωής και του έργου του 
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου – η ζωή του Greco στην Κρήτη / η ζωή του Greco στη Ρώμη / 
Ο Greco στην Ισπανία.   

2. Η ανάδειξη του ιστορικού / κοινωνικού / καλλιτεχνικού περιβάλλοντος του 
μεγάλου δημιουργού (ελληνικού –ευρωπαϊκού). 

3. Οι παράλληλοι διάλογοι του Greco με άλλους σημαντικούς κρητικούς 
αγιογράφους/καλλιτέχνες μέσα από βιωματικές δραστηριότητες πχ. εικαστικές / 
γλωσσικές / μουσικές  / θεατρικές. 

4. Ο Χάνδακας και η ζωγραφική του Greco: η πόλη ως σημείο συνάντησης και 
συνύπαρξης πολιτιστικών παραδόσεων της Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης. 

5.  Ο Greco και το εργαστήριό του – Tα καλλιτεχνικά εργαστήρια τον 16ο και τον 17ο 
αιώνα στην Ευρώπη. 

6.  Η απήχηση της καλλιτεχνικής παρουσίας του Greco και του εργαστηρίου του σε 
έργα μεταγενέστερων ζωγράφων πχ. ο Greco και η μοντέρνα τέχνη. 

7.  Η σύνταξη Γλωσσαρίου για την κατανόηση όρων σχετικά με τα ρεύματα και τις 
σχολές της εποχής του Greco. 

Στο Δίκτυο Greco συμμετέχουν είκοσι πέντε (25) σχολεία του Ν. Ηρακλείου και 
συγκεκριμένα:  

o 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
o 9o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
o 12o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
o 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΙΑΝΝΟΥ, 
o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ, 
o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΙΩΝ, 
o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 
o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΦΕΛΙΟΥ, 
o ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
o ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
o 2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
o 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
o 5o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
o 8o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
o 10ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
o 11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
o ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, 
o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ, 
o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, 
o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, 
o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΑΚΑ, 
o 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
o ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 



 

Ήδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση την Παρασκευή 7 
Φεβρουαρίου 2014 στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η πρώτη 
επιμορφωτική / υποστηρικτική δράση για τα μέλη του Δικτύου την Πέμπτη 27 
Φεβρουαρίου 2014 στο χώρο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, με ξενάγηση στην 
Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή / πίνακες του Γκρέκο και παρουσίαση στους 
εκπαιδευτικούς της ψηφιακής Εφαρμογής «El Grecο: Το μεγάλο ταξίδι». Η παρουσίαση 
πραγματοποιήθηκε από την υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, 
την κα Φανή Καμπάνη στο Αμφιθέατρο του ΙΜΚ. 

Επίσης, προγραμματίζονται μία σειρά δράσεων με τίτλο: «Ο El Greco τον Μάρτιο» 
όπως: 

Α) Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Διερευνώντας πίνακες του Δ. 
Θεοτοκόπουλου με Artful Thinking» με εισηγητή τον σχολικό σύμβουλο Θεολόγων 
Κρήτης κ. Γιώργο Στριλιγκά (15 & 22 Μαρτίου 2014, ώρα 10:00 – 13:00, στο 8ο Γενικό 
Λύκειο Ηρακλείου).  

Β)    Εσπερίδα Greco με θέμα: «Εl Greco: ο καλλιτέχνης, η εποχή και το έργο του» με 
συντονίστρια την κα Ζαχαράτου Αγγελική και ομιλητές την κα Χατζάκη Αικατερίνη, Δρ. 
Ιστορίας, την Δρ. Πουλή Παρασκευή, ερευνήτρια Iνστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και 
Λέιζερ, Ι.Τ.Ε., τον κ. Ιωάννου Παναγιώτη, Επικ. Καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης, Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας Παν/μιου Κρήτης και τον κ. Χαρωνίτη Λευτέρη, σκηνοθέτη (13 
Μαρτίου 2014, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου - Αίθουσα Καστελλάκη, ώρα 18:30). 

Γ)  Παρουσίαση για τον El Greco με θέμα: «Παρατηρήσεις πάνω στην 
‘ιδιαιτερότητα’ της πλαστικής γλώσσας του Δ. Θεοτοκόπουλου στα έργα της Ισπανικής 
περιόδου. Φως - χρώμα - και διαπραγμάτευση  χώρου και χρόνου» από τον εικαστικό 
Βιδάκη Αθανάσιο (17 Μαρτίου 2014, ώρα 19:00 στον Κοινωνικό Χώρο των Ιδρυμάτων 
Καλοκαιρινού). 

Θα υπάρχει αναλυτική ενημέρωση για κάθε δράση ξεχωριστά. Ήδη εστάλη το 
σχετικό έγγραφο για το Επιμορφωτικό Σεμινάριο με τον κ. Στριλιγκά Γεώργιο (Αρ. Πρωτ. 
Φ.23/4287/4-03-2014).  

Το Δίκτυο Greco  θα κάνει διάχυση των δραστηριοτήτων / εργασιών των μαθητών 
των συμμετεχόντων σχολείων από 23 Ιουνίου 2013, στο Μικρό Κηποθέατρο «Μ. 
Χατζιδάκις» στο Ηράκλειο. 
  

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 -03-2014 
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“Μάης 1453 – Μάης 1941” στην... σκηνή 
Μία εξαιρετική παράσταση μνήμης για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης 

και τη Μάχη της Κρήτης είχε την ευκαιρία και την αγαθή τύχη να παρακολουθήσει 
το κοινό της πόλης του Ηρακλείου στη σκηνή του Αστόρια το Σάββατο 10 Μαΐου 
στις 8 το βράδυ από το εργαστήρι χορού ‘’Χορόσπιτο’’. 

 

Συντελεστές της παράστασης: 
Τραγούδι: 

Ζαχαρίας Καρούνης (ερμήνευσε στο Μεγάλο μας Τσίρκο  
τα τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη) 
Ειρήνη Δερέμπεη 
Γιώργος Μανωλάκης 

 



Συμμετείχαν οι μουσικοί: 
Στρατής Ψαραδέλης (πολίτικη λύρα) 
Κάρολος Κουκλάκης (λαούτο) 
Βαγγέλης Καρίπης (κρουστά) 
Μιχάλης Σπυριδάκης (βιολί) 
Μανόλης Κανακάκης (κανονάκι) 
Νίκος Καλομοίρης(λύρα κρητική) 
Λευτέρης Κουμής (βιολί-κίσσαμος) 
Δημήτρης Χαρτζουλάκης 

                               Χόρεψαν: 
Εργαστήρι χορού “Χορόσπιτο” 
Εργαστήρι “Τέχνης και Πολιτισμού” 

Τη χορωδία διεύθυνε 
       ο Μιχάλης Στρουμπάκης 

 

 

Βάμβουκα Γεωργία Γ1 



ΛΟΓΟ...ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ 

 

                             ΣΤΗ ΜΑΝΑ 
 

                                       ( Α ) 
Μοίρα κακούργα γιάιντα μου στέλνεις τέτοιους πόνους 
και δε μ’αφήνεις να χαρώ τσι λίγους μου τσι χρόνους; 
 
Απού δεν έκαμα ποτέ κακό και σε κανένα, 
γιατί μου φέρονται σωστά, δεν είναι σαν και σένα. 
 
Μα όσο κι αν ρίχνεις βάσανα, ποτέ μου δε θα πέσω  
στα βρώμικα τα πόδια σου να σε παρακαλέσω. 
 
Γιατί έχω μάθει στη ζωή ποτέ  να μη λυγίζω 
κι όσο μπορώ να πολεμώ, δακρύζω δε δακρύζω. 
 
                                       ( Β ) 
Η μάνα μου η αρχόντισσα που δεν το βάνει κάτω, 
θα πολεμά για τη ζωή, μέχρι να πέσει κάτω. 
 
Κι αφού θα πέσει και θα βγει στον άλλο κόσμο απάνω, 
θα λέει : «Παναγία μου, γιατί  ‘γω να πεθάνω; 
 
Που πολεμούσα από μικρή αρρώστιες να καλύψω 
κι αυτό που εκατάφερα ήταν εγώ να σβήσω. 
 
Και τώρα αφήνω δυο παιδιά να με μοιρολογούνε, 
να κλαίνε για εμένανε που τόσο μ΄αγαπούνε». 

 
Αντώνης   Ζαχαριουδάκης     Γ5 



 

                                                   ΦΙΛΙΑ 
 

Αν ο φίλος σου ξέρει 
μια εμπειρία δική σου, 
να ξέρεις πως ο κολλητός 
την έζησε μαζί σου. 
 
Υπάρχουν φίδια κολοβά 
τους φίλους προσποιούνται, 
κάποιοι τους ξέρουνε καλά 
αλλά δεν τους αρνούνται. 
 
Φίλος μπορεί να είναι 
κι ένας εγκληματίας· 
θα το καταλάβεις όταν σου δώσει   
το χέρι βοηθείας. 
 
Κάποιοι ζηλεύουν  
τους αλυσοδεμένους, 
τους φίλους τους καλούς 
και τους αγαπημένους. 
 
Ο φίλος είναι μοναδικός 
μην τον εξαπατήσεις, 
τον πρώτο μήνα θα γελάς 
μα θα τον πεθυμήσεις. 
 
Κανείς δε θα τη σπάσει 
ετούτη τη φιλία, 
γιατί χαράζουμε μαζί 
δική μας ιστορία. 
 
Ποτέ μην πεις λέξεις  
με διπλή σημασία,  
γιατί μπορεί να γίνει 
μεγάλη φασαρία. 
 
Αν κάποιος είναι έτοιμος 
για να σε χτυπήσει, 
ο φίλος σου θα μπει μπροστά 
και θα τον σταματήσει. 
 

Σφακιανάκης Γιάννης Α5 



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

& ΣΟΦΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ 
 

''MΥΘΟΙ ΑΙΣΩΠΟΥ'' 
     Ο Αίσωπος ήταν άσχημος και καμπούρης. Ταξίδεψε πολύ στην ανατολή και στην Αίγυπτο. 

Πιθανόν να είχε επαφές με τους επτά σοφούς. Υπήρξε γνωστός στον αρχαίο κόσμο. 

Aναφέρεται από τoν Ηρόδοτο, τον Πλάτωνα και άλλους και χωρίς αμφιβολία ήταν ένας 

φιλόσοφος και παρατηρητής της ανθρώπινης φύσης και της κοινωνίας. Ο Αίσωπος διατύπωνε  

με τρόπο προσιτό στη λαϊκή νοημοσύνη τις ηθικές, πολιτικές και κοινωνικές εμπειρίες του.  

     Θεωρήθηκε πατέρας της μυθογραφίας. Οι μύθοι του Αισώπου ήταν 359. Πολλοί λένε ότι 

είναι περισσότεροι. Τους ρόλους των πρωταγωνιστών του παίζουν ζώα που υποδύονται 

ανθρώπινους χαρακτήρες και έχουν λαλιά. Πολλές παροιμίες, που θεωρούνται αποστάγματα 

της λαϊκής σοφίας, οφείλονται στους μύθους του Αισώπου.  

     Μερικοί μύθοι του είναι οι εξής: 
Ο Βοριάς κι ο Ήλιος, Το πάθημα του Λύκου, Ο Γάτος κα ι τα Ποντίκια,  

Οι Οδοιπόροι και το τσεκούρι, Το μεγάλο κατόρθωμα,  
Ο δουλευτάρης κι ο ακαμάτης, Το Λιοντάρι, ο Προμηθέας κι ο Ελέφαντας,  

Το Άλογο, το Βόδι, ο Σκύλος και ο Άνθρωπος,  
Ο Γάιδαρος και το αλάτι, Η Χελώνα που ήθελε να πετάξει,  

Ο Κάβουρας κι η Αλεπού, Το Λιοντάρι και το Ποντίκι,  
Το Λιοντάρι, ο Κυνηγός και ο Λοτόμος,  

Η γυναίκα και οι δουλειές, Ο γεωργός και τα παιδιά του.  

Καλοκύρη Ανθή Γ1 
  

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 
 

1ο στιχάκι-Αληθινός φίλος δεν είναι αυτός που θα σου σκουπίσει τα δάκρυα, αλλά αυτός που 

δε θα σε κάνει και δε θα σε αφήσει να κλάψεις. 
 

2ο στιχάκι-Οι φίλοι είναι σαν τα αστέρια. Μπορεί να μην τους βλέπεις αλλά είναι πάντα εκεί. 
 

3ο στιχάκι-Πραγματικός φίλος είναι αυτός που έρχεται κοντά σου, όταν όλος ο υπόλοιπος 

κόσμος απομακρύνεται. 
 

4ο στιχάκι-Αν θέλεις να δημιουργήσεις μια πραγματική φιλία, τότε πρέπει να εκτελέσεις 

αυτή τη συνταγή:  

1 δόση κατανόησης 

2 δόσεις εμπιστοσύνης 

3 δόσεις φροντίδας 

4 δόσεις στοργή 

5 δόσεις αγάπης 

Τα συνδυάζεις όλα αυτά με σύνεση και καλή διάθεση και κάνεις μια αληθινή και παντοτινή 

φιλία. 

 



 

5ο στιχάκι- Φιλία δεν είναι να έχεις κάποιον για παρέα. Φιλία είναι να αγαπάς και να 

αγαπιέσαι έμπρακτα και ανυπόκριτα. 
 

6ο στιχάκι- Η αληθινή φιλία δε γράφεται σε κανένα λεύκωμα ή θρανίο. Αλλά μόνο μέσα στην 

καρδία, γιατί ό,τι γράφεις εκεί είναι δύσκολο να σβηστεί. 
 

7ο στιχάκι- Τον φίλο σου πρέπει να τον προσέχεις σαν τον εαυτό σου, γιατί ο φίλος σου 

είναι κομμάτι από το είναι σου, ένα μέρος από την καρδιά σου που πάλλεται σε άλλο σώμα. 
 

8ο στιχάκι- Αληθινός φίλος είναι αυτός που σου στέκεται στις αποτυχίες σου και χαίρεται 

με τις επιτυχίες σου. 
 

9ο στιχάκι- Η φίλια μοιάζει με τα παλιά βιβλία, που ο χρόνος έρχεται και τους προσδίδει 

μεγαλύτερη αξία. 
 

10ο στιχάκι- Οι σιωπές κάνουν τις πραγματικές συζητήσεις μεταξύ φίλων. Αυτό που 

μετράει δεν είναι να μιλάς, αλλά η σιωπή σου να λέει πολλά, να τα αποκαλύπτει όλα. 
 

11Ο στιχάκι- Αν φύγεις μακριά, στην αρχή θα σε αναζητήσουν όλοι, στη συνέχεια θα μείνουν 

οι μισοί, μετά θα μείνουν δέκα. Οι πραγματικοί φίλοι είναι αυτοί οι οποίοι θα σε αναζητούν, 

ακόμα και αν ξέρουν που είσαι, γιατί άπλα δε θα αντέξουν μακριά σου. Τέλος, πραγματικοί 

φίλοι είναι αυτοί οι οποίοι με ένα βλέμμα θα καταλάβουν τι νιώθεις και με ένα άγγιγμα θα σε 

απαλλάξουν από αυτό. 
 

12ο στιχάκι- Γνωστοί είναι πολλοί, μα φίλοι λίγοι! Πραγματικός φίλος δεν είναι αυτός που 

θα έχεις απλά για παρέα και συντροφιά σου, αλλά αυτός που πραγματικά σε αγαπά και σε 

νοιάζεται. 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΙΧΑΚΙΑ 
 

1Ο στιχάκι- Μόνο με την καρδία μπορεί να δει κανείς σωστά. Αυτά που είναι πραγματικά 

σημαντικά δεν μπορούν να τα δουν τα μάτια. 
 

2Ο στιχάκι- Ζήσε τα πιστεύω σου και μπορείς όλο τον κόσμο να αλλάξεις. 
 

3ο  στιχάκι- Θέλει πίστη, αγώνα και πείσμα για να μεγαλώσεις και να γίνεις ο αληθινός σου 

εαυτός. 
 

4ο στιχάκι- Όσο απλό είναι να περιπλέξεις τα πράγματα, τόσο περίπλοκο είναι να τα 

απλοποιήσεις. 
 

5ο στιχάκι-Όταν ένας άντρας ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου στην σύζυγό του, δύο 

πράγματα μπορεί να συμβαίνουν: ή είναι νιόπαντροι ή είναι καινούργιο το αυτοκίνητο. 

   

6ο στιχάκι-Καταλαβαίνεις ότι γέρασες από τη στιγμή που τα κεριά κοστίζουν περισσότερο 

από την τούρτα. 



 

7ο στιχάκι-Οι ληστές ζητούν ή τα λεφτά ή τη ζωή σου. Οι απαιτητικές γυναίκες και τα δυο. 
 

8ο στιχάκι-Επιτυχημένος άντρας είναι εκείνος που βγάζει περισσότερα λεφτά από όσα 

μπορεί να ξοδέψει η γυναίκα του. 

Τυχερή γυναίκα είναι αυτή που μπορεί να βρει έναν τέτοιο άντρα. 
 

9ο στιχάκι- Στη ζωή σου να τολμάς. Δεν έχει σημασία αν πετύχεις ή όχι. Είναι προτιμότερο 

να μετανιώσεις για κάτι που έκανες, παρά για κάτι που δεν έκανες. 
 

10ο στιχάκι- Μην παίρνετε τη ζωή στα σοβαρά. Κανείς δε βγήκε ζωντανός από αυτή. 
 

11ο στιχάκι- Βάλε στόχο το φεγγάρι. Ακόμα και αν αποτύχεις, θα βρεθείς ανάμεσα στ’ 

αστέρια. 
 

Βάμβουκα Γεωργία Γ1 
 

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

 «Οι συμφορές ενώνουν τους ανθρώπους.» 

 «Η ιδιαίτερη υπεροχή του ανθρώπου είναι αυτό που τον διακρίνει από τα ζώα, δηλαδή η 

λογική.» 

 «Μόνο ασκούμενοι στις δίκαιες πράξεις γινόμαστε δίκαιοι. Ασκούμενοι σε πράξεις 

μετριοπαθείς γινόμαστε μετριοπαθείς και ασκούμενοι σε πράξεις θαρραλέες γινόμαστε 

θαρραλέοι.» 

 «Ο άνθρωπος, όταν τελειοποιείται, είναι το καλύτερο των ζώων. Όταν όμως αποχωρίζεται 

από το νόμο και τη δικαιοσύνη, είναι το χειρότερο όλων.» 

 «Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ανθρώπων σε σχέση με τα άλλα ζώα είναι πως μόνο 

αυτοί έχουν την αίσθηση του καλού και του κακού, του δίκαιου και του άδικου και των άλλων 

αξιών. Η δε κοινή γνώση συντελεί στη δημιουργία της οικογένειας και της πόλης.» 

 «Ο άνθρωπος είναι ον κοινωνικό περισσότερο και από κάθε μέλισσα κι από κάθε ζώο που 

ζει κατά ομάδες.» 

 «Ο λαός δεν αλλάζει εύκολα, γιατί αγαπάει τις παλιές του συνήθειες. Ώστε οι παλιοί νόμοι 

παραμένουν σε ισχύ, ενώ η εξουσία ασκείται από εκείνους που μετέβαλαν την πολιτεία.» 

 «Τα πάθη της ψυχής διαφθείρουν κι αυτούς τους άριστους άντρες, όταν γίνουν 

κυβερνήτες.» 

 «Τρία προσόντα πρέπει να έχουν όσοι πρόκειται να αναλάβουν τη διακυβέρνηση ενός 

κράτους: πρώτον, φιλία προς το υπάρχον καθεστώς, δεύτερον, την απαραίτητη ικανότητα 

και τρίτον, την αρετή εκείνη και την αγάπη προς τη δικαιοσύνη που ταιριάζουν στο κράτος 

στο οποίο ζουν.» 

 «Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να είναι ούτε ο μόνος, ούτε ο καλύτερος κριτής του έργου 

του.» 

Ζουρίδη Χαρά Β2



 

’’ …264!  ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΟΦΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ… ’’ 
 

1) Παντού και πάντοτε όλες τις δουλειές σας από τον Θεό να τσ’ αρχίζετε. 

2) Η τεμπελιά είναι μητέρα του λιμού, αδελφή τσή κλεψιάς, αξαδέρφη τση ψευτιάς και θεία τση 

δυστυχίας. 

3) Η αργία είναι η μητέρα όλων των κακών σ’ αυτή τη γη. 

4) Δεν υπάρχει στον άνθρωπο καμιά στιγμή χωρίς καθήκον. 

5) Η πια χαμένη μέρα τση ζωής μας είναι κείνη να που δεν εγελάσαμε. 

6) Όπως ο σκόρος καταστρέφει τα υφάσματα ετσά και η κακία καταστρέφει τον άνθρωπο. 

7) Η πειθαρχία είναι τση ευπραξίας μάνα. 

8) Επιμελού, κοπίαζε τώρα που είσαι νέος, δια να μη μετανοείς στα ύστερα ματαίως. 

9) Η καλή οικογένεια είναι ο μεγάλος προορισμός της ζωής μας. 

10) Τη χαρά τση ανάπαυσης δε τηνέ νιώθει κιοσάς που δεν δουλεύει στη ζωή ντου. 

11) Ο τίμιος θάνατος είναι χίλιες βολές πιά καλός από την άτιμη ζωή. 

12) Ο Παρθενώνας τση ψυχής μας είναι η αγάπη στο Θεό στον άνθρωπο και στο βιβλίο. 

13) Θρησκεία είναι μια σωστή λατρεία του Θεού. 

14) Κόσμος χωρίς υγεία είναι μια σωστή κόλαση. 

15) Η υγεία είναι το μεγαλύτερο αγαθό στσι ανθρώπους. 

16) Η ευτυχία μιας οικογένειας συγκρατείται από την καλή γυναίκα μα και καταγκρεμίζεται από την 

κακή. 

17) Η αρχή για κάθε πράμα είναι το μισό του τέλους. 

18) Μια ζωή χωρίς πρόγραμμα μοιάζει με καράβι χωρίς πυξίδα. 

19) Κάτω από τη γη και ο πλούσιος και ο φτωχός πιάνουνε τον ίδιο τόπο γης. 

20) Τη μεγάλη πληγή μόνο ο χρόνος θα την κλείσει. 

21) Το μεγάλο πόνο τονε γιατρεύει ο μεγάλος χρόνος . 

22) Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ίσοι μπροστά στη νόμους. 

23) Η καλοσύνη που κάνει ζημιά έστω και σ’ ένα άνθρωπο είναι ελάττωμα κι όχι προτέρημα. 

24) Η ομορφιά φέρνει τον έρωτα και η καθαριότητα τονέ διαφυλάσσει από το σκόρο. 

25) Για να γνωρίσεις τη γαλήνη ύστερα από τη φουσκοθαλασσά πρέπει να’ σαι βράχος, ξερόβραχος 

τσι τρικυμίες 

26) Η ιστορία μασε διδάσκει τα περασμένα , τα τωρινά και τα μέλλοντα. 

27) Μια μαναριά σ΄ ένα ξύλο και μια λύπη στην καρδιά φέρνουνε με το χρόνο το ίδιο αποτέλεσμα. 

28) Σαν τη σκουργιά στο σωλήνα που τονέ καταστρέφει σιγά-σιγά ετσά σιγά-σιγά και ο πόνος φθείρει 

την καρδιά μας. 

29) Πιά καλά σου’ ναι να πέσεις σε κοράκους παρά σε κόλακες. 

30) Η σπατάλη έχει για κεφάλαιο την αυθάδεια. 

31) Μη το θαυμάζεις το κακό όσες βολές και αν κάνει θρίαμβο, γιατί ποτέ ντου δε νικά. 

32) Ο θάνατος είναι η πια μεγάλη δύναμη που περιφρονεί τα πάντα. 

33) Όποιος δε δουλεύει είναι βάρος ασήκωτο και στην οικογένειά του και στον κόσμο όλο και στη γη 

που πατεί χαράμι. 

34) Μπορείς να’ χεις ανύχια μα χωρίς να’ σαι λιοντάρι. 

35) Όποιος δε διαβάζει βλάφτει το πνεύμα ντου. 

36) Η εγκράτεια δίδει μια νοστιμάδα στην ευχαρίστηση. 

37) Μην καταστρέψεις άλλους για να καλυτερέψεις εσύ, γιατί η ζωή σου θα ναι κόλαση σωστή. 

38) Η μνήμη του ένοχου είναι η συνείδησή ντου. 

39) Οι τρανοί άνθρωποι μπορεί να’ ναι και αφηρημένοι, μα οι αφηρημένοι δεν είναι ποτέ ντως τρανοί. 

40) Με τη μάνιτα χάνεις , με την υπομονή κερδίζεις. 

41) Με τα έργα σου χτίζεις και την τύχη σου. 



42) Κατά το πουλί είναι και η φωλιά ντου και κατά τον άνθρωπο το σπίτι ντου. 

43) Όποιος κυνηγά την τύχη ντου την καταχτά κιόλας. 

44) Παρά να χάσεις τα πρόβατα καλλιά το μαλλί. 

45) Ζωή ναι δώρο του Θεού, φύλασσετη νε λοιπόν ωσάν κόρη οφθαλμού. 

46) Πολέμησε να ζεσταθείς όσο καίει η φωθιά. 

47) Ο ήλιος τση ζωής είναι ο ενθουσιασμός τση ψυχής μας. 

48) Μόνο άμα γνωρίσομε την ανάγκη καταλαβαίνομε τη δύναμη τζη. 

49) Τα παράσιτα τση ζωής σου να τα πολεμάς με τη λογική για να μην ξαναφυτρώνουν. 

50) Το γυάλινο κεφάλι στον τοίχο δεν χτυπιέται. 

51) Ο θάνατος νικάται μόνο με τα καλά μας δημιουργήματα. 

52) Καλλιά άσκημο πρόσωπο παρά άσκημο μυαλό. 

53) Η ηθική είναι το πιο μεγάλο μας κεφάλαιο στη ζωή. 

54) Να μετράς ευτυχισμένες μέρες και όχι ευτυχισμένη ζωή. 

55) Το σπαθί τση νίκης στσι δυσκολίες τση ζωής είναι το θάρρος. 

56) Πρώτα μάθε να γροικάς και ύστερα να διατάζεις. 

57) Το ύφασμα και τη γυναίκα να μη τα ξανοίγεις ποτέ σου τη νύχτα. 

58) Άμα χάσεις την ατομική σου αξία, στο σπίτι σου χαρίζεις μαύρες κηλίδες. 

59) Μη περιμένεις ποτέ σου από τσ’ άλλους να σου κάμουνε κειονά που μπορείς να κάμεις εσύ 

αμοναχός σου. 

60) Κειονά που μπορείς να κάμεις σήμερο μην το αφήνεις ποτέ σου να το κάμεις αύριο. 

61) Τ’ ατσάλι αν δε κονιστεί δε κόβει μουδέ φύλλο κι ο νους τ’ ανθρώπου αδέ τριφτεί , αδέ κοπιάσει 

πράμα δε θα καταφέρει στη ζωή ντου. 

62) Ο δειλός μασέ κάνει το γενναίο άμα δει και περάσει ο κίνδυνος. 

63) Όποιος αναθρέφει καλά τα κοπέλια ντου , αναθρέφει μια καλή γενιά τση πατρίδας του. 

64) Ο λόγος και η πέτρα άμα τα πετάξεις δεν πιάνονται ύστερα. 

65) Αν θες χαέρι και καλό στο βίο σου για να’ χεις πρέπει με πρόγραμμα σωστό τσι μέρες σου να 

σάσεις. 

66) Καλλιά να’ χεις χρυσό όνομα παρά χρυσό φόρεμα. 

67) Ο Θεός κατοικεί μόνο στα σπίτια που υπάρχει αγάπη και γίνεται προσευχή. 

68) Η χριστιανική χαρά βασιλεύει μόνο στα χριστιανικά σπίτια. 

69) Στο σπίτι που δε μπαίνει η βλαστημιά μπαίνει η ειρήνη. 

70) Στο σπίτι που βασιλεύει η συγνώμη βασιλεύει και η γαλήνη. 

71) Όποιος χάσει τσι δυνάμεις ντου στον αγώνα τση ζωής μόνο κοντά στο Θεό θα τσι ξαναβρεί. 

72) Όντες γεννιούμαστε όλοι γελούνε και μεις μόνο κλαίμε. Ας είναι τέτοια η ζωή μας που άμα 

ποθάνομε εμείς να γελούμε και όλοι γύρω μας να κλαίνε. 

73) Να φοβάσαι το φθονερό άνθρωπο πια πολύ οντό σωπαίνει παρά οντό μιλεί. 

74) Το βερεσέ το ξύδι είναι πια γλυκό από το μέλι. 

75) Το βερεσέ κρασί δυο φορές μεθεί. 

76) Ο μοναδικός φίλος που δεν έρχεται οντε τονε προσκαλούμε είναι ο ύπνος. 

77) Η πια καλή μας ηλικία είναι κεινά απού δεν έχομε. 

78) Το πολύ και σκάρτο βλάφτει και στο σώμα και στο νου, το λίγο και ξεδιαλεγμένο είναι που φελά 

παντού. 

79) Η ανδρεία τση γυναίκας είναι η σεμνότητα. 

80) Αν δεν κατέχεις να γελάς κατά κει που φυσά τ’ αεράκι γλήγορα θα κρυώσεις και να το κατές. 

81) Όποιος πρώτα σκέφτεται κι ύστερα κουβεντιάζει σάϊκα θα ναι γνωστικός. 

82) Στου παιδιού τσι κουβέντες κρύβονται μπόλικες αλήθειες. 

83) Το χρυσό χαλινάρι δε κάνει τ’ άλογο καλό. 

84) Ο ξύπνιος άνθρωπος με σκάρτο χαρακτήρα είναι επικίνδυνος. 

85) Ο κάθε άνθρωπος είναι ο ζωγράφος και ο γλύπτης τση ζωής του. 



86) Έρωτα χωρίς γυαλιά δε θα δεις ποτέ σου. 

87) Οι δειλοί και οι τεμπέληδες τα βλέπουνε στη ζωή όλα δύσκολα. 

88) Τση οικογένειας το θεμέλιο είναι μια καλή μάνα. 

89) Ύστερα από τσι βροντές έρχεται η βροχή , κι ύστερα από τσι καυγάδες έρχονται τα δάκρυα. 

90) Στο χτυπημένο το σκυλί δείξε μόνο το ραβδί. 

91) Ο κακός μοιάζει με το κάρβουνο που αδέ σε κάψει θα σε μουντζουρώσει. 

92) Ο τεμπέλης ποτέ του δε γνωρίζει τη γλύκα τση δουλειάς. 

93) Η πληγή γιατρεύεται μα ο κακός λόγος απομένει. 

94) Η αρρώστια και η αρχοντιά φαίνονται από μακριά. 

95) Οι μεγάλοι κίνδυνοι σκοτώνουνε τσι μικρούς φόβους. 

96) Η πείνα κάνει και τον πια ευγενικό αδιάντροπο. 

97) Τα λεφτά τση ευτυχίας είναι οι χαρές τση ζωής. 

98) Όποιος προδίδει το ξένο μυστικό δε κρατεί μηδέ το δικό ντου. 

99) Τα ψώματα μοιάζουνε σαν μπάλα από χιόνι, που όσο κυλιέται στη χιονιά τόσο και μεγαλώνει. 

100) Οι θησαυροί τση ψυχής μας είναι το καλό διάβασμα και η λογική είναι τα κλειδιά των θησαυρών. 

101) Το πιο μεγάλο εισόδημα του ανθρώπου είναι η οικονομία. 

102) Με την υπομονή κερδίζεις πιο πολλά παρά με τη δύναμη. 

103) Το παντέρμο το χρυσάφι μαλακώνει και την πιο σκληρή ψυχή. 

104) Μυστικό που το κατέχουνε τρεις άνθρωποι δεν είναι μυστικό. 

105) Η τιμωρία των κακών σιγουρεύει τσι καλούς. 

106) Τα πρόβατα που’ χουνε μπόλικα αφεντικά σίγουρα θα τα φάει ο λύκος. 

107) Η αμφιβολία δηλητηριάζει την ψυχή μας μα δε τηνε σκοτώνει. 

108) Για να αποφεύγεις τσι γκάφες να μην πολυμιλείς. 

109) Το βάρος είναι ελαφρό στον ώμο του νου σου. 

110) Άκου την ξένη συμβουλή κράθειε και τη δική σου, αν θες να κάμεις φίλε μου καλό τση κεφαλής 

σου. 

111) Η συνείδηση στο δικαστήριο αξίζει πια παρά χίλιους μάρτυρες . 

112) Τ’ άδεια βαρέλια κάνουνε μεγάλη φασαρία. 

113) Μη πελεκάς ξύλα με το σπαθί σου και η Πατρίδα σου να χει πόλεμο. 

114) Όποιος τρώει πιο λίγο απ’ όσο έχει το φαΐ ντου, ποτέ δε θα μετανιώσει στη ζωή ντου. 

115) Πάντα σου να ξανοίγεις τσι αρετές των άλλων και τα δικά σου ελαττώματα. 

116) Να αγαπάς τη αλήθεια και να συγχωρείς την πλάνη. 

117) Η τέχνη δε φοβάται το θάνατο. 

118) Όποιος ανησυχεί για το μέλλον, πάντα θα’ ναι δυστυχής. 

119) Μόνο όποιος αγαπά αληθινά μπορεί και να συγχωρεί. 

120) Τα πόδια του δειλού είναι μόνο για να το βάνει στα πόδια. 

121) Το πιο καλό βιβλίο τση ηθικής είναι η συνείδησή μας. 

122) Στη ζωή να ελπίζεις για το πιο καλό, αλλά και να περιμένεις το χειρότερο. 

123) Ο διάβολος παίρνει μόνο ότι του δώσομε. 

124) Το επάγγελμα του ψεύτη πάντα όξω θα σε ρίξει. 

125) Ο πια καλός σου σύμβουλος είναι ο χρόνος. 

126) Για κάθε πράμα που αρχινάς μελέτα και το τέλος. 

127) Όποιος σκέφτεται λίγο εκιοσάς μιλεί πολύ. 

128) Όλες οι ώρες τση ζωής μας πληγώνουνε και μόνο η τελευταία σκοτώνει. 

129) Με την υπομονή νικάς, με τη μάνιτα χάνεις. 

130) Σοφός είναι αυτός που κατέχει καλά και όχι πολλά. 

131) Οι γέροι δίδουν συμβουλές κι οι νιοί τσί εχτελούνε. 

132) Κάθε δουλειά στην ώρα τζη και κάθε πράμα στη θέση ντου. 

133) Σαν ντακάρουνε τα δανεικά, χαλά η φιλία. 



134) Μόνο ο παντέρμος θάνατος νικά τση επιθυμίες μας. 

135) Η συκοφαντία λερώνει και τον κάτασπρο σαν χιόνι. 

136) Να σκέφτεσαι το καλύτερο, για να αντέχεις το χειρότερο. 

137) Η μάνιτα βάνει το σύρτι στην πόρτα τση λογικής. 

138) Όσο μπαίνει το πιοτό τόσο βγαίνει το μυστικό. 

139) Πάντα ξεχνά η πεθερά πως ήτονε και νύφη. 

140) Από τα μικρολάθη ντακέρνουν οι καταστροφές. 

141) Κάνε αυτό που σε ωφελεί, κι όχι το ότι σ’ ευχαριστεί. 

142) Πρόσεχε τσι αρετές των ανθρώπων και τα δικά σου σφάλματα. 

143) Στην πίτα του πόνου όλοι έχομε μερίδιο. 

144) Ξάνοιγε ηντα σε συ και όχι οι πρόγονοί σου. 

145) Το κλειδί τση υπομονής κάνει σε όλες τσι κλειδωνιές. 

146) Του φτωχού του λείπουνε πολλά μα του φιλάργυρου όλα. 

147) Το κέρδος με κόπο έχει μόνο πόδια, το κέρδος το παράνομο έχει και φτερά. 

148) Όσο πια καλά είσαι, τόσο πια καλά αγωνίζεσαι. 

149) Για κείνο που’ χει ανδρεία, μιλούνε και οι εχθροί του. 

150) Όπου βασιλεύει η δικαιοσύνη, τα όπλα είναι άχρηστα. 

151) Η περιέργεια και ο βήχας είναι πολλά ενοχλητικά. 

152) Πρώτα να σκέφτεσαι τα δικά σου και ύστερα να συμβουλεύεις τα παιδιά σου. 

153) Ο σεβασμός και η εκτίμηση είναι οι κρίκοι τση φιλίας. 

154) Η κακή διαχείριση εξαφανίζει τα πλούτη. 

155) Όποιος ανακατώνει τη γη, ή ρίζες ή σκουλήκια θα βρει. 

156) Άπλωνε τα πόδια σου σάμε κειά που φτάνουν τα ρούχα σου. 

157) Πορπάτα λοξά, μίλιε όμως ντρέτα. 

158) Ασκί αδειανό, όρθιο δε στένεται. 

159) Αυτός που δε ζητά πολλά τα έχει όλα τα καλά. 

160) Ανε φτύξεις πάνω, φτείς τα μούτρα σου, κι ανε φτύξεις κάτω φτείς τα γένια σου. 

161) Γροίκησε γέρου συμβουλή και διαβασμένου γνώση. 

162) Ο Θιός κατοικεί πολλά ψηλά για να μη μασέ θωρεί να πικραίνεται. 

163) Το πιο όμορφο κομμάτι του τραγουδιού τση ζωής είναι ο επίλογος. 

164) Τα καλύτερα φάρμακα στην υγεία του ανθρώπου είναι η ευθυμία, η δίαιτα και η γαλήνη. 

165) Η μάνα που ξεχωρίζει τα παιδιά τζη, είναι μια σκληρή μητρυιά. 

166) Ο χρόνος και ο καλός λόγος μαλακώνουνε τσι λύπες. 

167) Μόνο όπου υπάρχει αμάθεια, υπάρχει και σκοτάδι. 

168) Οι ακτίνες του ήλιου και η αλήθεια σκιανεύουνται μα δε λερώνονται ποτέ. 

169) Η αμάθεια και η αναίδεια είναι φίλοι αχώριστοι. 

170) Μην ξοδιάζεις ποτέ σου τα ξένα λεφτά. 

171) Ο καλός ο γεωργός κάνει και καλό χωράφι. 

172) Όποιος δε βοηθά τσι άλλους πάντα αβοήθητος θα μένει. 

173) Ανέ πούμε πράμα σε ένα άντρα, το βάνει από το ένα αυτί και το βγάνει από τ’ άλλο. Ανέ πούμε 

πράμα σε μια γυναίκα, το βάνει κι από τα δυο αυτιά και το βγάνει από το στόμα. 

174) Ο χρόνος φωτίζει πια πολύ παρά το μυαλό. 

175) Το όργωμα του νου δίδει την πια καλή τροφή τση ψυχής. 

176) Για να γνωρίσομε την ψυχή μας είναι το πιο δύσκολο πράμα. 

177) Ο ένοχος που δεν κινδυνεύει μπλιό μοιάζει με τον αθωότερο αθώο. 

178) Μια κοπελιά έχει μοναδική τζη επιθυμία το γάμο, μα ύστερα από το γάμο είναι όλο πεθυμιές. 

179) Τα πάθη μας σπρώχνουμε στα λάθη. 

180) Ο φιλάργυρος για να γενεί πλούσιος μας κάνει τον φτωχό. 

181) Ο σπάταλος για να μας κάνει τον πλούσιο καταντά φτωχός. 



182) Η πια χαμένη μέρα μας είναι αυτή που δεν γελάσαμε. 

183) Οι αρετές της ψυχής είναι και οι πηγές ευτυχίας. 

184) Αρετή και ευδαιμονία δεν αγοράζονται με τα λεφτά. 

185) Το χρήμα είναι ο χειρότερος εχθρός της πλουτομανίας. 

186) Η ανιδιοτελή φιλία ξεπερνά τη συγγένεια. 

187) Η πια μεγάλη αρετή μας είναι η μεγαλοψυχία μας στον εχθρό. 

188) Μπορείς να πορπατείς σ’ όλη τη ζωή σου, μα μην πηδήξεις ποτέ ούτε μικιό χαντάκι, θα χάσεις το 

ζάλο σου. 

189) Ανε πετροβολούσαμε κάθε αγριόσκυλο οι πέτρες θα ήτανε πανάκριβες. 

190) Αν αγαπήσεις στη ζωή σου πρόσεξε να αγαπήσεις, μια ψυχικά Θεά, αν πάλι κλέψεις, κλέψε 

τουλάχιστον μια καμήλα. 

191) Και σ’ αυτούς που κομματιάζουνε ένα δέντρο, το δέντρο ρίχνει τη σκιά του για να δροσίζονται. 

192) Ποτέ δε θα ξαναγαπήσω, για να μη ξαναμισήσω. 

193) Από τση όρνιθας τ’ αυγό πάντα κοτόπουλο θα βγει. 

194) Χριστιανός χωρίς αγάπη, μοιάζει με συγγραφέα χωρίς χαρτί, με στρατιώτη χωρίς όπλο, με 

ζωγράφο χωρίς μπογιές με ξυλουργό χωρίς ρουκάνια. 

195) Τιμιότητα είναι να κρατείς το δοσμένο λόγο σου, και φρόνηση είναι να μην τονε δίδεις ποτέ. 

196) Ό,τι δώσομε θα πάρομε. 

197) Το κλειδί του νεκροταφείου βρίσκεται στην ασωτία. 

198) Να προτιμάς το αγκάθι του σταυρού, παρά το ρόδο του διαβόλου. 

199) Η αληθινή προσευχή είναι γεμάτη αγάπη, συγνώμη και ευγνωμοσύνη. 

200) Αν θες μακροζωία σου συνιστώ νηστεία. 

201) Όποιος έχει το άδικο μανίζει και πιότερο. 

202) Σαν ποθάνει κανείς, ας μην ρωτούμε πως πόθανε, μόνο πως έζησε. 

203) Να συγκρατείς το νευρικό γέλιο, τη γλώσσα σου και τις επιθυμίες σου. 

204) Να αγαπάς την δουλειά, την αρετή και την τιμή. 

205) Να μισείς τη ζήλια, το θυμό και την αχαριστία. 

206) Να σκέφτεσαι τη ζωή, το θάνατο και την αιωνιότητα. 

207) Το σημείο του σταυρού συμβολίζει μια ζωή χωρίς μίση, χωρίς πάθη, χωρίς δίκες και χωρίς 

αντιδικίες. 

208) Τα δάκρυα είναι υγροποιημένοι πόνοι τση καρδιάς. 

209) Ο Θεός μας έπλασε αγγέλους μα εμείς γίναμε διαβόλοι με την αμαρτία μας. 

210) Η δίψα των σοφών είναι η αλήθεια. 

211) Οι σύζυγοι, που φτιάχνουν δίχτυα κι όχι φωλιές, βαδίζουν σταθερά στη διάλυση του γάμου. 

212) Το μυστικό για τον φλύαρο είναι μια μυλόπετρα στην ψυχή του. 

213) Όποιος λέει το μυστικό του σε άλλο πουλεί τη λευτεριά του. 

214) Ο καλός χριστιανός είναι και καλός πατριώτης. 

215) Η γυναίκα και το ρόδο έχουν την ίδια ομορφιά μα και τα ίδια αγκάθια. 

216) Εμείς και οι ποταμοί έχουμε την ίδια μοίρα στη ζωή. 

217) Κάμε καλό και ξέχνα το, σαν νάσπειρες κριθάρι, με τον καιρό την άνοιξη φυτρώνει αγάλι-αγάλι. 

218) Στο πια μαλακό πόδι φυτρώνουν οι πιο σκληροί κάλοι. 

219) Η ζωή μας μοιάζει με κρεμμύδι που όσο το καθαρίζομε τόσο πιότερο κλαίμε. 

220) Ο ήλιος στον κόσμο και η θρησκεία στην ψυχή έχουνε ίδια αξία. 

221) Ο θάνατος δεν δίδει εισιτήρια με επιστροφή. 

222) Τα καλά μας έργα είναι οι αποσκευές μας στο ταξίδι της αιωνιότητας. 

223) Στην οικογένεια η μητέρα είναι η αγάπη, ο πατέρας η πειθαρχία και τα παιδιά η χαρά. 

224) Καρδιά καλή θα πει αγάπη, πόνος και αφοσίωση. 

225) Δράση χωρίς αγάπη θα πει μηδέν. 

226) Η ανυπομονησία μας οδηγεί τροχάδην στον διάβολο. 



227) Η αλήθεια στα χείλια μας, η προσευχή στη φωνή μας, η στοργή στα μάτια μας και η αγάπη στην 

καρδιά μας είναι τα καλύτερα καλλυντικά μας. 

228) Σαν τη ρευμαθρίτιδα ετσά και τα πάθη και οι ακολασίες παραμορφώνουνε την ψυχή μας. 

229) Ποια καλά να’ χεις σκληρό εχθρό παρά χαζό φίλο. 

230) Η θάλασσα κι ο αχάριστος ποτέ τους δεν χορταίνουν. 

231) Όποιος περπατεί  μυρίζει κι όποιος κάθεται βρωμίζει. 

232) Η δουλειά νικά τη φτώχεια. 

233) Πια εύκολα συγχωράς τον εχθρό σου παρά τον φίλο σου. 

234) Ο άνθρωπος μοιάζει με εννιάχορδη λύρα που οχτώ χτυπούνε πόνο και μια τη χαρά. 

235) Όποιος συγχωρά άδικα κάνει διπλό έγκλημα. 

236) Έχουμε δυο αυτιά για να ακούμε καλά και ένα στόμα για να λέμε λίγα. 

237) Αν θες καλά να σου λέμε, μάθε πρώτα εσύ καλά να λες. 

238) Ό,τι δε μπορεί να κάψει μια φωτιά το μαυρίζει η λαύρα τζη. 

239) Τση καρδιάς τσι πληγές ο χρόνος βαλσαμώνει. 

240) Μη σπαταλάς το χρόνο σου για να μη σπαταλάς τη ζωή σου. 

241) Τα δάκρυα της μετάνοιας ομορφαίνουν τη ζωή μας. 

242) Η γλώσσα είναι δίκοπο και κοφτερό μαχαίρι, και σ’ όποιο παίξει μαχαιριά πολλές πληγές του 

φέρει. 

243) Πιο εύκολο να συμβουλέψεις τσι άλλους και πια δύσκολο να γνωρίσεις τον εαυτό σου. 

244) Ας μην ευχαριστούμε τα σύννεφα που μας φέρανε βροχή, αλλά εκείνον που έφερε και τα σύννεφα 

και τη βροχή. 

245) Μην τιμωρείς ποτέ σου σαν είσαι μανισμένος. 

246) Κάνε το καθήκον σου για να διώξεις τους φόβους σου. 

247) Μόνο με το σπαθί τση αγάπης θα κερδίσεις το στεφάνι του ουρανού. 

248) Πίσω από κάθε δυσκολία είναι ο Θεός. 

249) Γλώσσα μου μη μιλείς ποτέ σου για να με δικαιολογήσεις. 

250) Η γλώσσα που αποφεύγει την ψευτιά, που λέει την αλήθεια, που μανισμένη δεν μιλεί είναι καλή 

στ’ αλήθεια. 

251) Μόνο η ασφαλιστική εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΣ» ασφαλίζει σίγουρα τη χαρά, τη ευτυχία, το γέλιο. 

252) Όποιος γνωρίζει, και γνωρίζει ότι γνωρίζει είναι σίγουρα σοφός ακολούθησέ τονε. 

253) Η δόξα τρέχει πάντα πίσω από τσι πράξεις μας. 

254) Άμα η πίστη είναι μικρή η λειτουργία μας φαίνεται μεγάλη, και άμα η πίστη είναι μεγάλη η 

λειτουργία μας φαίνεται μικρή. 

255) Δοκίμαζε το χρυσάφι στη φωτιά και το κακό φίλο στη χαρά. 

256) Ο φίλος για μια ώρα αξίζει όσο μια χώρα. 

257) Ό,τι θες Θε μου θέλω και γιατί το θες το θέλω. 

258) Η αγάπη πύργους καταλεί και κάστρα ρίχνει κάτω. 

259) Όποιος γοράζει περιττά πουλεί τα αναγκαία. 

260) Άδικο στάρι σπαρμένο, κι αν φυτρώσει δε σταχυάζει. 

261) Του γεωργού η δουλειά στ’ αλώνι φαίνεται. 

262) Δώσε μένα και του γιού μου κι είναι κι ο άντρας μου απόξω. 

263) Δώρο του Θεού η αλήθεια και το ψέμα του διαβόλου. 

264) Ό,τι μιλεί και ό,τι δε μιλεί Σένα Θεέ μας μασέ θυμίζει.  

Καλοκύρη Ανθή Γ1 

 



ΕΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΤΑ 

ΧΙΟΥΜΟΡ – ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ 
 

 Ανέκδοτο για τις εκλογές 
   Μια μέρα σκοτώθηκε μια γυναίκα που ήταν μεγάλη πολιτικός και 

μεγαλοστέλεχος στο κόμμα της, με υπουργεία και πολλές περγαμηνές… 

Όταν έφτασε στον άλλο κόσμο, την υποδέχτηκε ο Άγιος Πέτρος και της λέει: 

- Πού θα ήθελες να περάσεις την αιωνιότητά σου, στην Κόλαση ή στον 

Παράδεισο; 

Εκείνη το σκέφτεται λίγο και λέει: 

- Δεν είμαι σίγουρη. 

- “Τότε”, λέει ο Άγιος Πέτρος, “θα κάνουμε το εξής: θα περάσεις 24 ώρες στην 

Κόλαση και 24 ώρες στον Παράδεισο και μετά αποφασίζεις.” 

Η πολιτικός συμφωνεί. Πάνε, λοιπόν, στην Κόλαση. 

Εκεί η πολιτικός βλέπει όλους τους πολιτικούς φίλους της που είχαν πεθάνει να 

παίζουν γκολφ, να ποντάρουν στο καζίνο, να πίνουν σαμπάνια, να φλερτάρουν με 

ωραίους άντρες και πανέμορφες γυναίκες και γενικά να διασκεδάζουν πολύ. 

Ακόμα και ο Διάβολος ήταν μαζί τους και κάνανε παρέα, λέγοντάς τους τα 

καλύτερα και πιο πικάντικα ανέκδοτα. 

Όλα πολύ ωραία και η πολιτικός περνούσε υπέροχα. 

Πριν όμως να το καταλάβει, πέρασαν οι 24 ώρες και ήρθε ο Άγιος Πέτρος να 

την πάρει να πάνε στον Παράδεισο. 

Ο Παράδεισος ήταν ένα πολύ ήσυχο μέρος με ήρεμη ατμόσφαιρα, οι άγγελοι 

έπαιζαν γαλήνια μουσική με τις άρπες και τις λύρες τους, οι φιλόσοφοι μιλούσαν 

για τη ζωή και το θάνατο και όλοι μαζί συζητούσαν με τον Θεό που ήταν πολύ 

γλυκός κι ευχάριστος. 

Η πολιτικός αισθανόταν πολύ όμορφα και, πριν να το καταλάβει, πέρασαν και 

αυτές οι 24 ώρες, ώσπου ήρθε ο Άγιος Πέτρος για να τη ρωτήσει τι αποφάσισε 

τώρα που είδε και τα δύο μέρη… 

Η πολιτικός το σκέφτεται λίγο και του λέει: 

- Ο Παράδεισος ήταν πολύ ωραίος και γαλήνιος, αλλά στην Κόλαση ήταν όλοι οι 

φίλοι μου και διασκέδαζαν πιο πολύ, οπότε θα προτιμήσω την Κόλαση.  

Ο Άγιος Πέτρος σέβεται την επιθυμία της και την στέλνει στην Κόλαση. 

Όμως, η Κόλαση ήταν λίγο διαφορετική τώρα, ένα διαλυμένο μέρος με 

αποπνικτική ατμόσφαιρα και όλοι οι φίλοι της πολιτικού δούλευαν στα κάτεργα και 

κουβαλούσαν τεράστιες πέτρες, ενώ ο Διάβολος ήταν πάνω από τα κεφάλια τους 

και τους διέταζε συνεχώς. 

Η πολιτικός δυσαρεστημένη πάει και τον ρωτά: 

- Τι έγινε εδώ; Προχθές όλα ήταν τόσο ωραία και όλοι διασκέδαζαν… 

Και ο Διάβολος τής απαντά: 

Τότε είχαμε προεκλογική εκστρατεία, σήμερα μας ψήφισες!!! 

http://anekdotakia.wordpress.com/2009/10/06/%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%ba%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82/


 

 Τεστ μαθηματικής ευφυΐας 
   Ένας επιχειρηματίας, αποφασίζει μια μέρα να διαπιστώσει πόσο έξυπνο είναι το 

στελεχιακό προσωπικό της επιχείρησης του.  

       Έτσι καλεί με τη σειρά πρώτα τον μηχανικό του.  

Επιχ/τιας: - "Δε μου λες, πόσο κάνει 1+1;"  

Μηχανικός: - "Τι ερώτηση είναι αυτή αφεντικό; Κάνει 2."  

   Φωνάζει τον δικηγόρο του.  

Επιχ/τίας: "Δε μου λέτε, πόσο κάνει 1+1;"  

Δικηγόρος: "1+1 κάνει 2, εάν ο νόμος δεν ορίζει κάτι διαφορετικό."  

   Τέλος, φωνάζει και τον λογιστή του.  

Επιχ/τίας: "Δε μου λέτε, πόσο κάνει 1+1;"  

Λογιστής: "Όσο θα θέλατε εσείς αφεντικό." 

 

Άσπονδοι εχθροί 
   Δύο άσπονδοι εχθροί τρακάρουν άσχημα με τα αυτοκίνητα τους, τα οποία έγιναν 

ένα μάτσο παλιοσίδερα, αλλά κανείς τους δεν έπαθε τίποτα. 

   Βγαίνουν έξω από το αυτοκίνητά τους και βλέπουν ο ένας τον άλλο, οπότε 

γυρίζει ο πρώτος και λέει: 

- "Παρόλο που τα αυτοκίνητά μας έγιναν παλιοσίδερα, εμείς δεν πάθαμε τίποτα. Κι 

αυτό πρέπει να είναι ένα σημάδι από τον Θεό ότι μπορούμε να ζήσουμε μαζί 

ειρηνικά."  

- "Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου", απαντά ο δεύτερος. 

- "Αυτό πρέπει να το γιορτάσουμε", λέει ο πρώτος και φέρνει από το αυτοκίνητό 

του δύο κουτάκια μπύρας, που τυχαία δεν είχαν πάθει τίποτα.  

Δίνει το ένα στον πρώην εχθρό του και λέει:  

- "Άσπρο πάτο".  

- "Άσπρο πάτο, απαντά και ο άλλος και την κατεβάζει μονορούφι."  

Μόλις τελειώνει, βλέπει τον άλλο να μην έχει πιει ούτε γουλιά, οπότε τον ρωτά:  

- "Εσύ δε θα πιεις;" 

- "Όχι, λέω να περιμένω να έρθει η αστυνομία πρώτα." 

 

       Ο καλός μαθητής... 
    Ο Τοτός επιστρέφει σπίτι του από το σχολείο και λέει στη μητέρα του: 

- Μαμά, η δασκάλα με ρώτησε σήμερα αν έχω άλλα μικρότερα αδερφάκια που θα 

πάνε και αυτά σε αυτό το σχολείο. 

- Πολύ ευγενικό εκ μέρους της, σχολίασε η μητέρα. Και τι σου είπε, όταν έμαθε 

ότι είσαι μοναχοπαίδι; 

- Δόξα σοι ο Θεός !!!         Βάμβουκα Μαρίνα Γ1 



 

 Αινίγματα 

1. Αγαπητό τετράποδο τις γάτες κυνηγάει, με λύκους έχει πόλεμο και τα μαντριά φυλάει. 

Να το πάρει το ποτάμι: Ο σκύλος 

2. Άγκαθο, καλάγκαθο καλαγκαθένιο το μαντρί και κόκκινα τα γίδια. 

Να το πάρει το ποτάμι: Το ρόδι 

3. Αδειανό δε στέκεται γεμάτο δε λυγίζει. 

Να το πάρει το ποτάμι: Το τσουβάλι 

4. Αδερφάκια αγκαλιασμένα, σε σεντούκι είναι κλεισμένα. 

Να το πάρει το ποτάμι: Τα κουκιά 

5. Αίμα και τομάρι έχει, μα μαλλί κι ουρά δεν έχει. 

Να το πάρει το ποτάμι: Ο ψύλλος 

6. Άλογο βαρβάτο και κοντονυχάτο, άμα ανοίξει τα φτερά του, δεν μπορεί κανείς να πάει κοντά 

του. 

Να το πάρει το ποτάμι: Ο μύλος 

7. Άλογο τετράλογο, τετραπαλουκωμένο, σαράντα πέταλα φορεί κι εις το νερό κυλιέται. 

Να το πάρει το ποτάμι: Ο νερόμυλος 

8. Άμα βλέπω, δεν το βλέπω, και το βλέπω, όταν δε βλέπω. 

Να το πάρει το ποτάμι: Το όνειρο 

9. Αν ανοίξουμε ένα άδειο κουτί, τι θα δούμε μέσα; 

Να το πάρει το ποτάμι: Το εσωτερικό του 

10. Αν απλώνεις εκεί χέρια, θα απλώνεις και τα πόδια. 

Να το πάρει το ποτάμι: Το ηλεκτρικό ρεύμα 

11. Αν δε με βάλεις να ξυστείς, ησυχία δε θα βρεις. 

Να το πάρει το ποτάμι: Η οδοντογλυφίδα 

12. Αν είμαι νέος, μένω νέος. Αν είμαι γέρος, μένω γέρος. Τι είναι; 

Να το πάρει το ποτάμι: Η φωτογραφία 

13. Αν η αδερφή του θείου σας δεν είναι θεία σας, τι είναι; 

Να το πάρει το ποτάμι: Η μητέρα σας 

14. Αν και θρόνος μου ταιριάζει, θέση μου είναι το περβάζι. 

Να το πάρει το ποτάμι: Ο βασιλικός 

15. Αν μας δώσει μια κλωτσιά το πέταλο αυτό, δε θα πονέσουμε. 

Να το πάρει το ποτάμι: Το πέταλο ενός λουλουδιού 



16. Αν και με κυνήγι πάντα ζω, τουφέκι δε βαστάω. Ψαράς δεν είμαι, μα παντού τα δίχτυα μου 

τα στήνω. Τι είναι; 

Να το πάρει το ποτάμι: Η αράχνη 

17. Αν μου φύγεις και σε χάσω, το βοριά μέσα θα μπάσω. 

Να το πάρει το ποτάμι: Τα κουμπιά 

18. Αν παίξουμε μουσική με αυτά τα όργανα, δεν ακούγεται τίποτα. 

Να το πάρει το ποτάμι: Τα όργανα της Χημείας 

19. Αν περνώντας κάτω από ένα μπαλκόνι σου ρίξουν νερό σε θερμοκρασία 130 ο C, πού θα 

καείς περισσότερο, στο κεφάλι ή στα πόδια; 

Να το πάρει το ποτάμι: Πουθενά, γιατί στη θερμοκρασία των 
130 ο C το νερό γίνεται ατμός. 

20. Αν φωνάξετε το φως, θα έρθει ένα ζώο. Ποιό; 

Να το πάρει το ποτάμι: Έλαφος (το ελάφι) 

21. Αναίμακτος και άψυχος στον ουρανό ανεβαίνει. 

Να το πάρει το ποτάμι: Ο καπνός 

22. Ανάμεσα σε δυό βουνά κόρη σφάζεται. 

Να το πάρει το ποτάμι: Η ψείρα και τα δάκτυλα 

23. Ανεβαίνει κατεβαίνει και χωρίς να τρώει παχαίνει, μοναχά στριφογυρίζει κι η κοιλίτσα της 

γεμίζει. 

Να το πάρει το ποτάμι: Η κουβαρίστρα 
 

         Βάμβουκα Μαρίνα, Γ1 



 
 

 

 

 



 ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ 
 Ένας κλέφτης μπαίνει σε ένα χωράφι και κλέβει ένα πανέρι με πορτοκάλια. Στον δρόμο 

τον βλέπει ένας χωρικός και του λέει, πως για να μην τον καρφώσει θα πρέπει να του 

δώσει τα μισά από τα πορτοκάλια που έχει στο πανέρι του και μισό πορτοκάλι ακόμα. Ο 

κλέφτης συμβιβάζεται και φεύγει. Παρακάτω τον σταματάει κι άλλος χωρικός και του 

λέει το ίδιο πράγμα: θέλει τα μισά από τα πορτοκάλια που του έχουν απομείνει και μισό 

πορτοκάλι ακόμα. Ο κλέφτης τα δίνει και αυτά, αλλά παρακάτω πέφτει και σε τρίτο 

χωρικό ο οποίος του λέει πάλι το ίδιο. Όταν ο κλέφτης δίνει και σ' αυτόν τα πορτοκάλια 

που του ζητούσε, κοιτάζει μέσα στο πανέρι και βλέπει πως του έχει απομείνει μόνο ένα 

πορτοκάλι. Πόσα είχε κλέψει αρχικά; 
Απάντηση:  

Ξεκινάμε ανάποδα: Για να του μείνει ένα πορτοκάλι σημαίνει πως πριν τον 
σταματήσει ο τρίτος χωρικός είχε τρία. Πριν τον σταματήσει ο δεύτερος 

είχε επτά και αρχικά είχε κλέψει δεκαπέντε πορτοκάλια. 

 

 Ο καθηγητής Σοφός, ο οποίος είχε αρχίσει να γερνάει, γινόταν όλο και πιο αφηρημένος. 

Κάποια μέρα, ενώ πήγαινε να δώσει μία διάλεξη, πέρασε με κόκκινο και μπήκε αντίθετα 

σ' ένα μονόδρομο. Κάποιος αστυνομικός είδε όλη τη σκηνή, αλλά δεν έκανε τίποτα. Γιατί 

ο καθηγητής δεν είχε καμία συνέπεια; 
Απάντηση: 

Ήταν πεζός. 
 

 Μια γύφτισσα ψάχνει στο δρόμο για αποτσίγαρα. Κάθε επτά αποτσίγαρα που μαζεύει τα 

κάνει ένα τσιγάρο. Αν βρήκε 49 αποτσίγαρα. Πόσα τσιγάρα θα καπνίσει; 
Απάντηση: 

           Οκτώ. Γιατί με τα 49 αποτσίγαρα φτιάχνει 7 
τσιγάρα, από τα οποία περισσεύουν 7 αποτσίγαρα.  

Άρα άλλο ένα τσιγάρο. 
 

 Έχουμε ένα μπουκάλι ακανόνιστου σχήματος και θέλουμε να το γεμίσουμε ακριβώς µέχρι 

τη µέση µε νερό (δηλαδή να περιέχει τον µισό όγκο νερού απ' όσο θα περιείχε αν ήταν 

τελείως γεμάτο). Στη διάθεσή µας έχουµε µόνο µια βρύση, µε άφθονο νερό, και τίποτα 

άλλο. Κανένα όργανο μέτρησης όπως π.χ. δακτυλήθρες, για να µετράµε το νερό, ούτε 

µπορούµε να βασιστούμε σε μέτρηση σταγόνων ή κάτι τέτοιο παρόµοιο. 
Απάντηση:  

Θα γεµίσουµε το µπουκάλι περίπου µέχρι τη µέση και θα το 
γυρίσουµε ανάποδα. Πρέπει και όταν είναι ανάποδα και όταν είναι 

όρθιο η στάθµη του νερού να είναι στο ίδιο σηµείο. 
 

 Ένας υπάλληλος καθάριζε τα τζάµια παραθύρων ενός πανύψηλου κτιρίου γραφείων, όταν 

γλίστρησε και έπεσε από µια σκάλα ύψους 18 µέτρων στο τσιμεντένιο πεζοδρόμιο που 

βρισκόταν από κάτω. Κατά έναν περίεργο τρόπο δεν τραυµατίστηκε καθόλου. Γιατί; 
Απάντηση:  

Στεκόταν στο χαμηλότερο σκαλί. 
 

 Έχεις ένα σπιρτόκουτο µε ένα µόνο σπίρτο µέσα και µπαίνεις σ' ένα δωµάτιο που 

υπάρχουν µία λάµπα πετρελαίου, ένα γκαζάκι και ένα κερί. Ποιο θα ανάψεις πρώτα; 
               Απάντηση:Το σπίρτο.  



 Βρίσκεστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με τα μάτια σας δεμένα και κάποιος σας δίνει μια 

κανονική τράπουλα με 52 φύλλα. Σας λέει πως στην τράπουλα αυτή υπάρχουν σε 

τυχαίες θέσεις 13 φύλλα, τα οποία είναι γυρισμένα ανάποδα, δηλαδή είναι ανοιχτά, ενώ 

τα υπόλοιπα είναι κλειστά. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ξεχωρίσετε τα ανοιχτά από 

τα κλειστά, ούτε να εντοπίσετε τις θέσεις τους. 

Το ζητούμενο είναι να χωρίσετε τα 52 φύλλα σε δύο στοίβες (όχι απαραίτητα με τον ίδιο 

συνολικό αριθμό φύλλων η κάθε μία), έτσι ώστε η κάθε στοίβα να έχει τον ίδιο αριθμό 

ανοιχτών φύλλων. 
Αν δεν μπορέσατε να φτάσετε στη λύση, σας δίνονται οι παρακάτω βοήθειες: 

1) Το πρόβλημα λύνεται με οποιουσδήποτε αριθμούς αρχικών φύλλων και 
ανοικτών φύλλων. 

2) Στο τέλος δεν χρειάζεται να ξέρετε τον αριθμό των ανοικτών    
φύλλων που θα προκύψουν. 

3) Οι χειρισμοί που πρέπει να γίνουν στην τράπουλα είναι ελάχιστοι. 
4) Τα ανοικτά φύλλα μπορούν να γίνουν κλειστά και το αντίστροφο,  

     αν αναποδογυριστούν. 

 
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΠΑΛΙ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΡΧΙΚΑ ΦΥΛΛΑ,   

ΠΡΙΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. 

Απάντηση:  
Αφαιρέστε από την τράπουλα τα 13 πρώτα φύλλα και τοποθετήστε τα δίπλα ανάποδα, έτσι 

ώστε τα κλειστά να γίνουν ανοικτά και το αντίστροφο. Οι δύο στοίβες που προέκυψαν 
έχουν τον ίδιο αριθμό ανοικτών φύλλων. 

Αν π.χ. στα 13 φύλλα που πιάσατε υπάρχουν 3 ανοικτά, τότε στην πρώτη στοίβα θα έχουν 
μείνει 10 ανοικτά και στη δεύτερη στοίβα τα υπόλοιπα 10 κλειστά φύλλα θα 

αναποδογυρίσουν και θα γίνουν ανοικτά. 

 

 Επιτέλους, μετά από χρόνια ερευνών, βρέθηκε ένα μέντιουμ που προέβλεπε σωστά το 

μέλλον με ποσοστό επιτυχίας 100%. Δεχόταν έναν πελάτη στο σπίτι του, αυτός του 

έκανε μια ερώτηση για το μέλλον και το μέντιουμ απαντούσε μόνο με ναι ή όχι. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά η πρόβλεψη ήταν ο πελάτης να μην 

μπορεί να επηρεάσει το μέλλον ανάλογα με την απάντηση του μέντιουμ. Παρόλα αυτά 

ένας πελάτης κατάφερε να του κάνει μια ερώτηση όπου το μέντιουμ προέβλεψε το 

μέλλον λανθασμένα. Τι το ρώτησε; 
Απάντηση:  

Το ρώτησε "η απάντηση που θα μου δώσεις θα είναι όχι;". Αν το μέντιουμ 
απαντήσει "όχι", τότε θα έχει κάνει λάθος, γιατί η απάντησή του ήταν 

πράγματι "όχι". Αν απαντήσει "ναι", τότε πάλι θα έχει κάνει λάθος, γιατί 
προέβλεψε πως η απάντησή του θα ήταν όχι, ενώ απάντησε "ναι". 

 

 Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός στηλών που πρέπει να παίξει κανείς στο ΠΡΟ-ΠΟ (το 

κλασικό με τους 13 αγώνες) για να πιάσει οπωσδήποτε πεντάρι; 
Απάντηση:  

            Χρειάζεται να παίξει μόνο τρεις στήλες. Στην πρώτη θα βάλει όλα τα 
σημεία "1", στη δεύτερη όλα "Χ" και στην τρίτη όλα "2". Η νικητήρια στήλη 

σε 13 αγώνες θα έχει τουλάχιστον πέντε φορές το σημείο 1 ή Χ ή 2. 

 

 Έχω ένα μπουκέτο με λουλούδια. Όλα τα λουλούδια είναι τριαντάφυλλα εκτός από δύο, 

όλα είναι γαρίφαλα εκτός από δύο και όλα είναι μαργαρίτες εκτός από δύο. Πόσα 



λουλούδια απ' το κάθε είδος έχει το μπουκέτο; 
Απάντηση:  

 Ένα τριαντάφυλλο, ένα γαρίφαλο και μία μαργαρίτα.  
 Δεύτερη λύση: Δύο τουλίπες. 

 

 Ένας σκιέρ ξυπνάει τα χαράματα και ετοιμάζεται να πάει για σκι. Σ' ένα συρτάρι έχει 4 

μαύρα και 8 μπλε μάλλινα γάντια. Δυστυχώς το δωμάτιο είναι πολύ σκοτεινό για να 

διακρίνει τα χρώματά τους. Πόσα γάντια πρέπει να πάρει τουλάχιστον μαζί του, για να 

είναι σίγουρος ότι έχει δύο του ίδιου χρώματος, χωρίς ν' ανάψει το φως και ξυπνήσει τη 

γυναίκα του; 
Απάντηση:  

Πρέπει να πάρει 3 γάντια. 

 

 Ένας άνθρωπος, αμέσως μόλις πεθάνει, βρίσκεται μπροστά από δύο πόρτες που 

φυλάσσονται από δύο φρουρούς. Η μία πόρτα οδηγεί στον παράδεισο και η άλλη στην 

κόλαση. Ο ένας από τους δύο φρουρούς λέει πάντα την αλήθεια και ο άλλος πάντοτε 

ψέματα και αυτό το γνωρίζουν και οι τρεις τους. Πώς με μία μόνο ερώτηση σε έναν από 

τους δύο φρουρούς, θα βρει την πόρτα που οδηγεί στον παράδεισο; 
Απάντηση:  

Θα ρωτήσει τον έναν από τους δύο: "Εάν ρωτήσω τον άλλο φρουρό ποια 
πόρτα οδηγεί στην κόλαση, ποια θα μου δείξει;" Αυτή που θα του δείξει ο 

φρουρός που ρώτησε, είναι και η πόρτα που οδηγεί στον παράδεισο. 

 

Μαρίνα Βάμβουκα  Γ1 

 
 
 



  ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ 
 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ  

ΣΤΟ 13Ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ JU-JITSU 
Οι μαθητές του σχολείου μας που συμμετείχαν στο 13ο Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Ju-

Jitsu στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2014 και διακρίθηκαν, είναι: 

 Βοσκάκη Τόνια 1η στην κατηγορία  15-63 

 Σφακιανάκης Γιάννης 1ος  στην κατηγορία  15-45 

 Λιλίτση Ευρυδίκη 2η στην κατηγορία  5-52 

 Παλαιάκης Κων/νος 2ος στην κατηγορία  8-70 

 Βρυσανάκης Μιχάλης 2ος στην κατηγορία  15-45 

Τους συγχαίρουμε και ευχόμαστε επιτυχίες και στις υπόλοιπες προσπάθειές τους!!! 
 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ 2013-14 
Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές του σχολείου μας που πήραν μέρος στους σχολικούς 

αγώνες στίβου 2013-14 και ιδιαίτερα τους μαθητές που διακρίθηκαν: 

 Ρεπανά Αφροδίτη, τμήμα Β7, 1η θέση στα 300 μ. 

 Κόκκινου Χαρά, τμήμα Β2, 1η θέση στα 150 μ. 

 Ποντικάλη Αφροδίτη, τμήμα Β7, 3η θέση στο άλμα εις μήκος 

 Κουτσογιάννη Στέλλα, τμήμα Α5, 5η θέση στα 150 μ. 

 Δερμιτζάκη Ειρήνη, τμήμα Α1, 6η θέση στο άλμα εις μήκος 

 Σαββίδη Μαρία - Έμιλυ, τμήμα Α6, 8η θέση στα 80 μ. 

 Χρονάκη Γιώργο, τμήμα Γ4, 5η θέση στα 80 μ. 
 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ   

ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΚΥΠΕΛΟ ΚΑΡΑΤΕ 2014 
 Συγχαίρουμε τους μαθητές του σχολείου μας που διακρίθηκαν κατακτώντας πρώτες 

θέσεις στους αγώνες για το ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΚΥΠΕΛΟ ΚΑΡΑΤΕ 2014 και τους 

ευχόμαστε να κερδίζουν όλους τους αγώνες που θα δίνουν στη ζωή τους! 

Πρόκειται για τους μαθητές: 

 Κωνσταντίνα Ξυλούρη, από το τμήμα Β3, που κατέκτησε την 1η θέση στην 

κατηγορία Νεανίδων 2000 ΚΑΤΑ και επίσης την 1η θέση στην κατηγορία 

Νεανίδων 2000 KUMITE (δύο χρυσά μετάλλια). 

 Βαγγέλη Μπόκα, από το τμήμα Β3, που κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία 

Εφήβων 2000 ΚΑΤΑ και επίσης τη 2η θέση στην κατηγορία Εφήβων 2000 

KUMITE (δύο ασημένια μετάλλια). 

 Εμμανουέλα Σαμιωτάκη, από το τμήμα Γ3, που κατέκτησε τη 2η θέση (ασημένιο 

μετάλλιο) στην κατηγορία Νεανίδων 1999 KUMITE. 

Λενακάκης Άρης Β2 



  

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 

ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 
  

       Αναμφισβήτητα ο αθλητισμός ως θεσμός αποβλέπει σε ανώτερους σκοπούς αγωγής και 

παιδείας και αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης της ανθρώπινης σωματικής και πνευματικής 

ομορφιάς. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν συλλάβει ακέραια το νόημά του και είχαν σαν αρχή στην 

καθημερινή τους ζωή το περίφημο "Νους υγιής εν σώματι υγιεί", το οποίο πετύχαιναν μέσα από 

τον αθλητισμό. Όπως τότε έτσι και σήμερα ο αθλητισμός γοητεύει ένα πλήθος ανθρώπων και 

αποτελεί αγαπητό θέαμα. Όμως, αρκετές φορές γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από 

πολλούς, τόσο από οικονομική σκοπιά, όσο και πολιτική. Δεν έχει την παλιά του αίγλη, έχει 

εμπορευματοποιηθεί, όπως και άλλες αξίες της ζωής, πράγμα που αποδεικνύει το υλιστικό 

πνεύμα της εποχής μας, τη βαθιά κρίση που αθόρυβα διαβρώνει την κοινωνία μας. 
 

Ορισμός 

       Η λέξη ‘’αθλητισμός’’ προέρχεται ετυμολογικά από τη λέξη "άθλος", που σημαίνει αγώνας, 

πάλη, εντατική προσπάθεια. 

       Με τον όρο ‘’αθλητισμός’’ εννοούμε την καταβολή προσπάθειας που στοχεύει στη σωματική 

άσκηση και ταυτόχρονα στην καλλιέργεια της ψυχοπνευματικής υπόστασης του ατόμου, μέσα 

στα πλαίσια κοινά αποδεκτών κανόνων και σε συνθήκες ευγενούς άμιλλας. 
 

Ιστορική αναδρομή 
Ο αθλητισμός στην πιο τέλεια μορφή του συναντάται στην Αρχαία Ελλάδα. Κοιτίδα του ο 

ιερός χώρος της Ολυμπίας. Στο ναό του Ολυμπίου Δία γινόταν η περίφημη αφή της 

Ολυμπιακής φλόγας, που έκαιγε σ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Πλήθος κόσμου μαζεύονταν 

στο μεγάλο στάδιο, για να παρακολουθήσει τους αθλητές που αγωνίζονταν γενικά για να 

κερδίσουν ένα στεφάνι ελιάς και πολλή δόξα απ' τους πατριώτες τους. 

Κάθε εχθροπραξία σ' όλες τις πόλεις της Ελλάδας σταματούσε, δείγμα της μεγάλης 

σπουδαιότητας των αγώνων που σήμαιναν πίστη και αγάπη στην ελευθερία και στη 

συναδέλφωση των ανθρώπων. Τα αγωνίσματα ήταν ποικίλα και κάθε αθλητής πάλευε ειλικρινά 

με όλες τις πνευματικές και σωματικές δυνάμεις για την κατάκτηση της νίκης. Η πρώτη επίσημη 

Ολυμπιάδα χρονολογείται το 776 π.Χ. 
 

Γενεσιουργό αίτιο 
Ο αθλητισμός εξυπηρετεί την ανάγκη του ανθρώπου να διοχετεύσει τη ζωτικότητά και να 

αναμετρηθεί με τις αντοχές και τις σωματικές του δυνάμεις. Η ανάγκη του αυτή σε συνδυασμό 

με την τάση του για διάκριση γέννησαν τον αθλητισμό. Η φυσική διάθεση του ανθρώπου να 

δοκιμάσει τις δυνάμεις του και να ξεπεράσει το διπλανό του στάθηκε το αρχικό κίνητρό του. Η 

σύνδεση του αθλητισμού με την άμιλλα, την ηθική επιβράβευση της προσπάθειας, τη 

συμφιλίωση και τη συναδέλφωση συντέλεσαν στην καταξίωσή του ως πολιτιστικού θεσμού. 

  

Αποτελέσματα 

        Βιολογικός τομέας: Η συνεισφορά του αθλητισμού ως προς την ανάπτυξη του σώματος 

κρίνεται θετική. Χαρίζει υγεία, ομορφιά και γερά σώματα, αφού η γυμναστική απαλλάσσει τον 

άνθρωπο από το περιττό βάρος. Το νευρικό σύστημα λειτουργεί καλύτερα και το άτομο νιώθει 



αναζωογόνηση, ζωντάνια και ενεργητικότητα για δημιουργική δράση. Η κυκλοφορία του αίματος 

γίνεται καλύτερα, αποβάλλονται απ' τον οργανισμό οι τοξίνες και ο εγκέφαλος λειτουργεί 

αποδοτικότερα, αφού αιματώνεται σωστά και παίρνει περισσότερο οξυγόνο. 

Πνευματικός τομέας: Αναπτύσσεται και το πνεύμα του αθλητή, αφού κάθε άθλημα 

παρουσιάζει δυσκολίες και απρόοπτα που είναι αδύνατο ν' αντιμετωπισθούν χωρίς πνευματική 

εγρήγορση - αντίληψη, προσοχή, κρίση, μνήμη, φαντασία, σύνεση, φρόνηση. Το άτομο έχει τη 

δυνατότητα αυτενέργειας, έκφρασης και δραστηριοποίησης. Ιδιαίτερα στις μέρες μας με τον 

μηχανοποιημένο πολιτισμό, η αναγκαιότητα της άθλησης είναι όσο ποτέ εμφανής. 

Ψυχικός τομέας: Καλλιεργεί στο άτομο τη θέληση, τη βούληση, την αντοχή, την υπομονή, 

την επιμονή, εμπνέει το θάρρος, την αυτοπεποίθηση, την αγωνιστικότητα. 

Ηθικός τομέας: Μαθαίνει τους αθλητές ν' αγωνίζονται για ένα σκοπό, ν' αντιμετωπίζουν 

τη νίκη με μετριοφροσύνη, την ήττα με αξιοπρέπεια και να σέβονται τον νικητή. Τους ασκεί στο 

"εύ ζην" και όχι μόνο στο "ζην". Εξευγενίζει τα συναισθήματα, τα ήθη. καλλιεργεί την 

αλληλεγγύη, την άμιλλα, δηλ. τον ευγενικό και τίμιο συναγωνισμό. Καλλιεργεί στους αθλητές την 

τιμιότητα, τη δικαιοσύνη, την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την υπευθυνότητα και την πίστη στην 

αξία του ανθρώπου. 

Οικονομία – Εργασία:  Προσφέρει εργασία σε πλήθος ανθρώπων που ασκούν 

επαγγέλματα, τα οποία έχουν σχέση με τον αθλητισμό (προπονητές, φυσιοθεραπευτές, 

προσωπικό σταδίων, διαιτητές, φροντιστές). 

Εξασφαλίζει σημαντικά έσοδα από τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δικαιώματα μετάδοσης, 

διαφημίσεις, προγνωστικά αγώνων, εμπορική και οικονομική κίνηση στους τόπους διεξαγωγής 

αθλητικών συναντήσεων. 

Διακρατικό επίπεδο: Ο αθλητισμός μπορεί να πετύχει εκεί όπου αποτυγχάνουν οι 

διπλωμάτες στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων. Με τους εθνικούς, ολυμπιακούς και 

πανευρωπαϊκούς αγώνες έρχονται σ' επικοινωνία λαοί με διαφορετική κουλτούρα, ιδεολογία, 

αξίες. Μπορεί να σπάσει τα στεγανά, να δημιουργήσει προσβάσεις για τη σύσφιγξη των διεθνών 

σχέσεων και να ενθαρρύνει τη συνεργασία των κρατών με αποτέλεσμα την πρόοδο σε υλικό και 

πολιτιστικό επίπεδο. Ο αθλητής μπορεί να γίνει λαμπαδηφόρος της ειρήνης και να δημιουργήσει 

κίνητρα σπουδαία σχετικά με την αλληλεγγύη των λαών. Έτσι επιτυγχάνεται μια παγκόσμια 

κοινότητα με κοινά οράματα, στόχους και επιδιώξεις.  

Επιστήμη και τεχνολογία:   Συντελεί στην επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη, γιατί ο 

τρόπος προετοιμασίας των αθλητών είναι επιστημονικός. 
  

Φαινόμενα εκφυλισμού 
Παρά την παγκόσμια αποδοχή των στοιχείων που συνιστούν το αθλητικό ιδεώδες, 

εκδηλώνονται φαινόμενα εκφυλισμού, τα οποία ανάγονται στον γενικότερο αλλοτριωτικό 

χαρακτήρα της εποχής μας. Ο σύγχρονος αθλητισμός δεν εκφράζει το Ολυμπιακό πνεύμα, 

γιατί: 

Εμπορευματοποίηση, επαγγελματισμός:  Μετατράπηκε σε εμπόρευμα, που υπόκειται στο 

νόμο "της προσφοράς και της ζήτησης". Αυτό φαίνεται σ' όλα τα επίπεδα. Οι αθλητές δε 

συναγωνίζονται, δεν αγωνίζονται για τον αγώνα, το στεφάνι, το μετάλλιο, αλλά για τα χρήματα. 

Σκοπός τους είναι η απόκτηση χρημάτων, η ικανοποίηση προσωπικών τους φιλοδοξιών και η 

αύξηση της διασημότητάς τους. Φτάνουν να εμπορεύονται τον εαυτό τους, να μετατρέπονται σ' 

αντικείμενα αγοραπωλησίας με τον πιο στυγνό τρόπο. Επικρατεί αθέμιτος ανταγωνισμός για 



πρωταθλητισμό με εξαγορές αθλητών ή αγοραπωλησίες συλλόγων. Γίνονται δωροδοκίες 

αθλητών, ομάδων, διαιτητών για προκατασκευασμένα αποτελέσματα. 

Χημικός πρωταθλητισμός: Αυτό που ενδιαφέρει είναι η νίκη με θεμιτά και αθέμιτα μέσα, 

η οποία θα φέρει το κέρδος. Γι' αυτό οι αθλητές εφαρμόζουν το "ντοπάρισμα", χρησιμοποιούν 

αναβολικές ουσίες που διεγείρουν τον οργανισμό, δημιουργούν πλασματικές επιδόσεις, 

εξαφανίζουν την άμιλλα, πράγμα που καταρρακώνει την έννοια της αξιοπρέπειας του αθλητή 

και του φιλάθλου. 

Πρωταθλητισμός, βεντετισμός, φανατισμός, χουλιγκανισμός: Κατασκευάζει αθλητές – 

είδωλα – βεντέτες, που γίνονται οι ζωντανοί ήρωες των νέων, ινδάλματα λαϊκής κατανάλωσης, 

αλλά αμφίβολης ποιότητας και ταυτίζει τον αθλητισμό με τον πρωταθλητισμό. Αυτό δημιουργεί 

οπαδούς χούλιγκανς, που συχνά προκαλούν επεισόδια στους αγώνες και καλλιεργεί το μίσος και 

την εχθρότητα ανάμεσα στους φιλάθλους. Ο αθλητικός τύπος καλλιεργεί τη χυδαιολογία, το 

φανατισμό, τη βία. Ανοίγει καθημερινά πόλεμο δηλώσεων και γίνεται πεδίο ανταλλαγής 

βωμολοχιών. Μετατρέπεται ο φίλαθλος σε φανατισμένο οπαδό και το άθλημα σε θέαμα, στο 

οποίο δεν επιβραβεύεται η καταβολή της προσπάθειας και η συμμετοχή, αλλά μόνο οι πρώτοι 

και οι νικητές. Επομένως ο αθλητισμός σήμερα δεν εκφράζει το αθλητικό ιδεώδες "καλός και 

αγαθός", δε δίνει στους νέους σωστά πρότυπα, αλλά διαφθείρει συνειδήσεις, οδηγεί στην ηθική 

αποχαλίνωση εκτροχιάζοντας τη συνείδησή τους. Εκμεταλλεύεται την ανάγκη ταύτισής τους με 

κοινά αποδεκτά πρότυπα - ινδάλματα, που η κατασκευή τους γίνεται μέσω του τύπου. 

Δεν ενώνει τους λαούς αλλά οξύνει τις διαφορές τους: Επίσης το ολυμπιακό ιδεώδες 

εκφυλίστηκε σήμερα. Παλιότερα, οι ολυμπιακοί αγώνες συντελούσαν στον παραμερισμό των 

διαφορών, στην ανάπτυξη κοινής εθνικής συνείδησης, στην κήρυξη ανακωχής. Σήμερα η 

ολυμπιακή ιδέα βιάζεται και εκφυλίζεται. Επειδή για την ανάληψη των ολυμπιακών αγώνων 

χρειάζεται κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, οι αγώνες αναλαμβάνονται από χώρες οικονομικά 

ανθηρές, οι οποίες τους μονοπωλούν, υπηρετώντας μέσα απ' αυτούς τα συμφέροντα και τις 

επιδιώξεις τους. Αντί να αμβλύνουν τις διαφορές των λαών, τις οξύνουν. 
 

Αίτια 

       Το καταναλωτικό πνεύμα, ενισχυμένο από τη διαφήμιση έχει εισβάλλει στο χώρο του 

αθλητισμού, μετατρέποντάς τον σε πηγή πλουτισμού: μια ολόκληρη αθλητική βιομηχανία 

εξαρτάται από την προβολή του αθλητισμού, κυρίως από τα Μ.Μ.Ε., την ακροαματικότητα των 

ολυμπιακών αγώνων εκμεταλλεύονται οι ισχυρές χώρες και οι μεγάλες βιομηχανίες για να 

προωθήσουν τα προϊόντα τους και να προβάλλουν τη δύναμή τους. 

Μέσω του αθλητισμού εξυπηρετούνται πολιτικές σκοπιμότητες. Σε ανελεύθερα 

καθεστώτα με την υπέρμετρη προβολή του αθλητισμού πετυχαίνεται ο αποπροσανατολισμός 

της νεολαίας από τα ουσιαστικά προβλήματα και η διοχέτευση του δυναμισμού της σ' αυτό και 

όχι στους κοινωνικούς αγώνες. Για παράδειγμα, ο Χίτλερ χρησιμοποίησε τους ολυμπιακούς 

αγώνες για να διαφημίσει το καθεστώς του και να προπαγανδίσει τις φυλετικές του θεωρίες. 

Εξάλλου, ο αθλητισμός χρησιμοποιήθηκε ως δικλείδα ασφαλείας για να εκτονώνεται η λαϊκή 

δυσαρέσκεια και ν' αποπροσανατολίζονται οι πολίτες απ' τα πραγματικά τους προβλήματα. Έτσι 

χρησιμοποίησε και το δικτατορικό καθεστώς το ποδόσφαιρο στην πρόσφατη ελληνική ιστορία. 

Από την άλλη πλευρά, με το μποϋκοτάζ διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων αποδείχτηκε και μια 

άλλη πλευρά του αθλητισμού: χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής, 

υποβιβάζεται σε όπλο αλλότριων σκοπιμοτήτων. 



Η έλλειψη παιδείας και ιδιαίτερα αθλητικής, η απουσία ιδανικών και η έκπτωση των ηθών 

έχει επιπτώσεις και στον αθλητισμό. 

Η μετατροπή του αθλητισμού σε διέξοδο για εκτόνωση από τα πολλά και ποικίλα 

προβλήματα της ζωής. 

Υπάρχουν και καθαρά ψυχολογικά αίτια, όπως ο εγωισμός, η ματαιοδοξία, η τάση για 

ανάδειξη, η απληστία και η φιλοδοξία που ενισχύουν τον εκφυλισμό. 

 

Λύσεις      
 Η παιδεία και ιδιαίτερα η ανθρωπιστική, η πνευματική καλλιέργεια, η εμμονή στην άμιλλα. 

 Η εξυγίανση των αθλητικών συλλόγων, χώρων, ομοσπονδιών και η αποστασιοποίηση του 

αθλητισμού από πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα, δηλ. να πάψει να είναι αντικείμενο 
συναλλαγών και κερδοσκοπίας.  

 Με τη στάση τους ως αθλητές - συναγωνιστές μπορούν να περάσουν μηνύματα 

συναδέλφωσης και αγάπης, να δείξουν ότι αυτό που μετρά δεν είναι μόνο η νίκη, αλλά 
κυρίως ο αγώνας για τη νίκη. 

 Η έλλειψη εμπρηστικών ή υπονομευτικών δημοσιευμάτων, που εξάπτουν το φανατισμό των 

χούλιγκαν και υποβιβάζουν το νόημα του αθλητισμού. 

 Ο εκσυγχρονισμός της αθλητικής νομοθεσίας, η ισότιμη και αυστηρή επιβολή ποινών στους 

αθλητές που χρησιμοποιούν απαγορευμένες χημικές ουσίες και η αντικατάσταση των 
βραβείων από χρηματικά σε συμβολικά. 

 Πρέπει να καλλιεργηθεί η ιδέα του ολυμπισμού σ' όλους τους ανθρώπους, γιατί ο 

αθλητισμός φέρνει σ' επαφή λαούς με διαφορετική κουλτούρα, ιδεολογία και αξίες.  

 Οι Ολυμπιακοί αγώνες να μη χρησιμοποιούνται από πολυεθνικές εταιρείες, να σταθούν 

μακριά από πολυδάπανες αθλητικές διοργανώσεις, τη χλιδή και την ενοικίαση της 

ολυμπιακής φλόγας απ' τον πλειοδότη. 

 Το Ολυμπιακό ιδεώδες ν' αποκτήσει ξανά τη γνησιότητά του, ν' αποδεσμευτεί από τα 

συμφέροντα, να σταματούν οι πόλεμοι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων 
(εκεχειρία), δίνοντας την ευκαιρία σε χώρες που βρίσκονται σ' εμπόλεμη κατάσταση να 

επανεξετάσουν τις σχέσεις τους. 
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 ΤΡΕΦΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΥΓΙΑΙΝΩ 
 ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ   

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Η επιστήμη της διατροφής έχει μεγάλη σημασία για την υγεία του ανθρώπου και αυτό γιατί 

καθορίζει το είδος και το ποσό της τροφής που βοηθάει και προάγει την υγεία. Η διατροφή σαν 
επιστήμη δεν ασχολείται μόνο με τις προϋποθέσεις της σωστής θρέψης αλλά και με τα 
προβλήματα του υποσιτισμού, του υπερσιτισμού, της γεύσεως και με το πώς διατίθενται τα 
τρόφιμα.  

Η διατροφή του ανθρώπου γίνεται με ορισμένη δίαιτα, η οποία είναι αυτή που περιέχει τα 
βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ζωή μας. Εκτός από το νερό πρέπει να 
περιλαμβάνει τα πέντε σημαντικά  ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

1 )  τ ο υ ς  υ δ α τ ά ν θ ρ α κ ε ς  2 )  τ α  λ ι π ί δ ι α  3 )  τ ι ς  π ρ ω τ ε ΐ ν ε ς  4 )  τ α  ι χ ν ο σ τ ο ι χ ε ί α  

5 )  τ ι ς  β ι τ α μ ί ν ε ς  

Ένα υγιές άτομο πρέπει να έχει μια δίαιτα που να βασίζεται στην ισορροπία και στην 
ποικιλία των θρεπτικών συστατικών που πρέπει να έχουν τα γεύματά του. Σε ένα φυσιολογικό 
άτομο πρέπει η διατροφική του δίαιτα να έχει την εξής θερμιδική πρόσληψη, η οποία θεωρείται 
φυσιολογική: Μια ολική θερμιδική πρόσληψη πρέπει να αποτελείται ημερησίως 50-60% από 
υδατάνθρακες, 25-30 % από λιπίδια, 15-20 % από πρωτεΐνες. 

Η ενημέρωση του πληθυσμού για τη διατροφή αποτελεί μεγάλη ανάγκη για την χώρα μας, 
ενώ το πρόβλημα είναι εξαιρετικά επείγον. Βρισκόμαστε σε μια εποχή διαφόρων επιρροών, 
έχουμε αλλαγή ηθών και εθίμων και όλα αυτά έχουν άμεση αντανάκλαση στη συμπεριφορά 
μας, η οποία έχει σχέση με τη διατροφή μας. Η επιστήμη της διατροφής έχει αποδείξει ότι ο 
τρόπος διατροφής μας παίζει καθοριστικό ρόλο στην αιτιολογία της στεφανιαίας νόσου, των 
αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, του σακχαρώδους διαβήτη και ορισμένων ειδών καρκίνου. 
Αυτά είναι τα λεγόμενα αθροιστικά νοσήματα που ευθύνονται για περισσότερο από τα 2/3 
θνησιμότητας των ενηλίκων στην πατρίδα μας. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η συστηματική 
πληροφόρηση του πληθυσμού, από τη σχολική ηλικία, για τους κανόνες της σωστής διατροφής 
που διαμορφώνουν τη σωστή δίαιτά μας. 

Πάντως και σήμερα δεν έχει ακόμη αποδειχθεί ποιες τροφές είναι πιο επικίνδυνες για την 
υγεία μας. Πολλοί κατηγορούν τα λιπίδια, άλλοι τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες και άλλοι 
τις ζωικές πρωτεΐνες. Εκείνο που είναι σχεδόν βέβαιο είναι ότι τα φρούτα, τα λαχανικά, οι 
σύνθετοι μη επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, ίσως οι φυτικές πρωτεΐνες, ακόμη το κρέας μικρών 
ζώων και τα ψάρια δεν έχει αποδειχθεί ότι έχουν σχέση με κάποιο βαρύ νόσημα. Χρειάζεται 
επιστημονική υποδομή, για υπεύθυνη υγειονομική διαφώτιση και ενημέρωση στα θέματα της 
διατροφής. Αυτό κάλλιστα μπορεί να συνδεθεί με μια στρατηγική για την καταπολέμηση της 
παχυσαρκίας, την κατανάλωση ενέργειας με τη συστηματική άσκηση και τον περιορισμό της 
πρόσληψης οινοπνευματωδών ποτών. 

Ζούμε σήμερα σε μια εποχή που και οι αγρότες ακόμη εγκαταλείπουν τα προϊόντα που 
παράγουν, που είναι παραδοσιακά τρόφιμα, γιατί πιστεύουν ότι το τυποποιημένο και 
επεξεργασμένο τρόφιμο είναι καλύτερο ή ότι αυτά που χρησιμοποιούν στις μεγάλες πόλεις είναι  
καλύτερα, ενώ θεωρούν ότι αλλάζοντας διατροφικό τρόπο έτσι μετακινούνται κοινωνικά σε 
άλλο επίπεδο. Παρατηρούμε σήμερα ότι τα κράτη της Βόρειας Ευρώπης και οι ΗΠΑ από απόψεως 
διατροφής βρίσκονται πολύ κοντά στον ελληνικό παραδοσιακό τρόπο διατροφής, δηλ. τη 
λεγόμενη πλέον Μεσογειακή δίαιτα. Εμείς όμως φαίνεται ότι αυτό το σημείο της διατροφής μας 
το εγκαταλείπουμε και ακολουθούμε άλλον τρόπο διατροφής, εκείνον που εγκαταλείπουν οι 
ανεπτυγμένες πολιτισμικά χώρες. 

                                                                                                                         Ζουρίδη Χαρά Β2 



 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ = ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
  

Για τρίτη συνεχή χρονιά συνεχίζεται η συνεργασία μας με το Π.Π. ΓΕΛ του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Τη φετινή σχολική χρονιά οι μαθητές των 

δύο Σχολείων επικοινωνούν μεταξύ τους σε κοινό ιστότοπο και συνεργάζονται πάνω στο 

θέμα «παραδοσιακά προϊόντα και υγιεινή διατροφή», συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην 

ανάδειξη της διατροφικής αξίας των τοπικών τους προϊόντων.  Στην επίσκεψη στη 

Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου 2014, οι μαθητές του Γυμνασίου 

Γαζίου γνώρισαν από κοντά τους συμμαθητές τους και πρόσφεραν σε όλους παραδοσιακά 

προϊόντα όπως γραβιέρα, μέλι, κρασί και κρητικά βότανα, χορηγία τοπικών παραγωγών. 

Η εκδήλωση υποδοχής πλαισιώθηκε με 

παραδοσιακές μουσικές και αποτέλεσε μία 

βιωματική ανταλλαγή μουσικών, χορευτικών και 

γευστικών εμπειριών, που δίδαξε και ενθουσίασε 

τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς των 

συνεργαζόμενων Σχολείων. Η εκδήλωση προβλή-

θηκε και στα υπόλοιπα Σχολεία της Θεσσαλονίκης 

μέσω σχετικού δελτίου τύπου. 

Στην προσπάθεια αυτή, πολύτιμη ήταν η 

συνεισφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

του Σχολείου, καθώς και των παρακάτω χορηγών, 

τους οποίους ευχαριστούμε:  

Τυροκομικά:  Κλάδος,  Γάζι. 

Μέλι: «Κιαγιάς», Γάζι. 

Βότανα: Σαλούστρος, Γάζι. 

Οινοποιείο:  Δουλουφάκης. 

Μέλι:  Σαββάκης Κ. 
  

Το συντονισμό του προγράμματος και την οργάνωση της επίσκεψης είχαν οι 

καθηγητές: Μαρκογιαννάκης Εμμανουήλ και Βασιλάκη Ειρήνη, ενώ στην εκπαιδευτική 

επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη συνοδός ήταν και η καθηγήτρια Πηγιάκη Αριστέα. 
  

             
 

Παπαδάκης Ζαχαρίας Γ3 



ΣΕΡΦΑΡΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ … ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ 
 ΤΗΡΩ ΤΟΝ Κ.Ο.Κ. ΚΑΙ ΟΔΗΓΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

 
 

ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ! 
ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 10-11-13. 

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

 
 

1) Πώς  προκαλούνται τα περισσότερα  

τροχαία ατυχήματα; 

     Τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα 

προκαλούνται από αμέλεια. Οι άνθρωποι δεν 

είναι ενοιμερωμένοι κατάλληλα από την 

κοινωνία για την οδική ασφάλεια. Επίσης 

πολλοί πιστεύουν ότι το ατύχημα δεν θα 

βρει τους ίδιους και ότι δεν πρόκειται να 

πάθουν τίποτα αφού οδηγούν πολλά χρόνια. 

 2) Πώς μπορούμε να αποφύγουμε ένα 

τροχαίο ατύχημα; 

      Όταν οδηγάμε δεν καταναλώνουμε ποτέ 

αλκοόλ γιατί μειώνει τα αντανακλαστικά μας. Φοράμε ΠΑΝΤΑ 

ζώνη ασφαλείας, γιατί  η ζώνη ασφαλείας σώζει ζωές. Όταν 

οδηγάμε μηχανάκι φοράμε ΠΑΝΤΑ κράνος. Δεν οδηγάμε όταν 

νιώθουμε νυσταγμένοι η άρρωστοι.  

3) Πώς αντιμετωπίζουμε ένα τροχαίο ατύχημα; 

       Ενημερώνουμε άμεσα το ασθενοφόρο. Δεν ακουμπάμε ΠΟΤΕ  

σε κάποιο θύμα πιστεύοντας ότι μπορούμε να τον βοηθήσουμε. 

Μπορεί να του κάνουμε κακό. Μένουμε σε απόσταση από το 

τρακαρισμένο αυτοκίνητο και καλούμε την Τροχαία. 

4) Πώς μεταφέρουμε μικρά παιδιά μέσα σε αυτοκίνητα και μηχανάκια; 

     Σε αυτοκίνητο τα παιδιά μέχρι 12 χρόνων πρέπει να είναι 

δεμένα με ζώνη ασφαλείας στο πίσω κάθισμα. Παιδιά μέχρι τα 5 

χρόνια σε ειδικό κάθισμα δεμένα  με ζώνη ασφαλείας. Σε 

μηχανάκια καλό είναι να μην ανεβαίνουν καθόλου, αλλά όταν 

ανεβαίνουν να φοράνε ΠΑΝΤΑ κράνος. 

 5) Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα συμβουλεύατε νέους 

οδηγούν μηχανών και αυτοκίνητων? 

     Να οδηγάνε ΠΑΝΤΑ με το απαραίτητο έγγραφο που 

πιστοποιεί ότι  ξέρουν να οδηγούν (δίπλωμα οδήγησης). Να μην οδηγούν ποτέ υπό την επήρεια 

μέθης. Να προσέχουν τους πεζούς. ΠΑΝΤΑ κράνος πάνω σε μηχανή. ΠΑΝΤΑ ζώνη μέσα σε 

αμάξι. 

 6) Ποιο θεωρείτε πιο ασφαλές μέσο,  το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι? 

Το ασφαλέστερο μέσο είναι το αυτοκίνητο, γιατί στο μηχανάκι το σώμα σου είναι εκτεθειμένο… 
  



 

7) Παίζει ρόλο η ηλικία ενός ατόμου στα τροχαία ατυχήματα? 

     Φυσικά, τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται από άτομα 14-25 ετών. Το μυαλό δεν έχει 

κατασταλάξει ακόμα και υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους νομίζοντας ότι το τιμόνι είναι σαν τα 

βιντεοπαιχνίδια. 

8) Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Εμείς ως πεζοί τι πρέπει να 

προσέχουμε? 

 Ως  πεζοί παρατηρούμε διαρκώς ότι, αν και έχουμε προτεραιότητα, αυτό συνέχεια 

παραβιάζεται.  

 Είμαστε οι πιο ευάλωτοι αφού είμαστε εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Πρέπει πάντα να περνάμε 

από διαβάσεις.  

 Όταν διασχίζουμε το δρόμο πρέπει πάντοτε να ελέγχουμε την κατεύθυνση του ρεύματος 

κυκλοφορίας.  

 Διαλέγουμε πάντα φωτεινούς δρόμους για να περπατάμε, ποτέ σκοτεινούς, γιατί δε 

φαινόμαστε. Στους εξοχικούς δρόμους πολλές φορές δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, γι’ αυτό 

περπατάμε στην άκρη του δρόμου και πάντα αντίθετα με την κίνηση. Αν περπατάμε βράδυ, 

κρατάμε μαζί μας κάποιο φακό ή φοράμε ρούχα με έντονο χρώμα. Δε φοράμε ποτέ μαύρα 

ρούχα. 

 Ας αναφέρουμε 10 κυκλοφοριακές εντολές για μαθητές! 

 Περπατάμε πάντα από διαβάσεις πεζών και αφού βεβαιωθούμε ότι δεν έρχεται 

κάποιο όχημα. 

 Να βαδίζετε πάντα σε πεζοδρόμιο στο εσωτερικό μέρος δηλαδή από την  πλευρά των 

σπιτιών. 

 Όταν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, βαδίζουμε στην άκρη του δρόμου αντίθετα προς τα 

αυτοκίνητα για να μπορούμε να αποφύγουμε τυχόν απροσεξία του οδηγού. 

 Το βράδυ κρατάμε πάντα κάποιο φακό ή φοράμε έντονα ρούχα, γιατί οι οδηγοί δεν 

μας διακρίνουν. 

 Όταν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες (φανάρια), περνάμε πάντοτα όταν ανάψει το 

πράσινο ανθρωπάκι και αφού φυσικά βεβαιωθούμε ότι δεν περνάει κάποιο όχημα. 

 Μην κατεβαίνεις και μην ανεβαίνεις ποτέ βιαστικά στο λεωφορείο. Υπάρχει  κίνδυνος 

ατυχήματος. 

 Μην οδηγείς ποτέ ποδήλατο σε πολυσύχναστους δρόμους, κινδυνεύεις από τους 

απρόσεχτους οδηγούς. 

 Ο τροχονόμος είναι φίλος, μην διστάζεις να του ζητάς βοήθεια. 

 Μην περνάς ποτέ μπροστά από φορτηγό ή λεωφορείο, γιατί δε βλέπεις τα άλλα 

αυτοκίνητα που κινούνται στο δρόμο. 

 Να μην παίζεις ποτέ κοντά στο δρόμο γιατί κινδυνεύεις από τα αυτοκίνητα. 

 Οι παραπάνω εντολές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Διάβασέ τις με προσοχή. 
 

ΔΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΟΤΑΝ ΟΔΗΓΑΜΕ!!! 

 

ΑΝΝΑ ΠΕΪΝΗΡΗ Γ3 



ΣΕΛΙΔΟ…ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΒΙΒΛΙΑ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

 

  Συνάντηση – συζήτηση ομάδας μαθητών του Γυμνασίου Γαζίου 
με την Άλκη Ζέη (8 Νοεμβρίου 2013) 

Την Παρασκευή 8/11/2013 τέσσερις 
μαθήτριες του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν από κοντά την πολυαγαπημένη 
συγγραφέα Άλκη Ζέη. Οι μαθήτριες Βάμβουκα 
Γεωργία, Βάμβουκα Μαρίνα, Κλάδου Δανάη και 
Χριστοφοράκη Μαρία, που είναι μέλη της 
συντακτικής ομάδας της σχολικής μας εφημερίδας 
"Γαζόμματα", συνάντησαν την κυρία Ζέη και ως 
μικρές δημοσιογράφοι της έθεσαν διάφορες 
ερωτήσεις σε σχέση με το συγγραφικό της έργο και 
γενικότερα για τη θέση του βιβλίου στην ελληνική 
πραγματικότητα. 

Το κλίμα της συνάντησης ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Οι μαθήτριές μας αντιμετώπισαν με μεγάλη 
ωριμότητα το γεγονός της άμεσης επαφής τους με ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο της νεότερης λογοτεχνίας 
μας.  

Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα στα πλαίσια των δράσεων για τη φιλαναγνωσία και τη στήριξη της 
σχολικής εφημερίδας του σχολείου μας και αποτέλεσε πρωτοβουλία των καθηγητριών Σοφίας Γιασσάκη 
και Χριστίνας Μποσταντζόγλου. 

Στη συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της συνέντευξης... 

Η συνέντευξη: 
 Γ. Β.: Να ξεκινήσω εγώ; Ο δικός μου λόγος που σας προτιμώ σαν συγγραφέα είναι ότι έχετε έναν καθαρό 
τρόπο γραφής,  υποστηρίζετε αυτά που έχουν γίνει πραγματικά χωρίς να τα μυθοποιείτε, χωρίς να είναι 
μύθος αυτά που λέτε, έχετε χιούμορ, έχετε μια διαισθητική ματιά, παρουσιάζετε τα γεγονότα και με χιούμορ 
αλλά και με αρκετές δόσεις αλήθειας, εκεί που πραγματικά πρέπει, έχετε μια κριτική στάση απέναντι στα 
πρόσωπα και τις καταστάσεις.  
Δ. Κ.: Κι εγώ χαίρομαι που σας γνωρίζω από κοντά. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος γραφής σας και έτσι όπως 
εκφράζεστε στα βιβλία σας γενικότερα, που αναφέρετε κάποια από τα βιώματα που έχετε ζήσει στη ζωή 
σας. Γενικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω .  
Μ. Β.: Για μένα είστε μια πολύ σημαντική συγγραφέας και ο «Πέτρος» είναι κατά τη γνώμη μου το 
καλύτερο βιβλίο σας. Ο Πέτρος είναι ένα οκτάχρονο παιδί που το παρουσιάζετε να ζει κάποιες καταστάσεις 
ζωής που δεν είναι για την ηλικία του, να αντιμετωπίζει  καταστάσεις κατοχής και να βιώνει κάποιες 
εμπειρίες επικίνδυνες. Αυτό το βλέπουμε π.χ. στο ότι βγαίνει και γράφει συνθήματα στους τοίχους σε μια 
περιοχή που είναι απαγορευμένη, διότι οι Γερμανοί τους το είχαν απαγορεύσει. 
Μ. Χ.: Εγώ σας προτιμώ, επειδή συμμετέχετε στα κοινωνικά δρώμενα,  θίγετε διάφορα κοινωνικά θέματα, 
ενώ μπορείτε και μπαίνετε στην ψυχοσύνθεση της νέας γενιάς, καταλαβαίνετε πώς νιώθουν οι νέοι και 
προσπαθείτε να τους βοηθήσετε να περνούν ευχάριστα τον ελεύθερό τους χρόνο.  
 Άλκη Ζέη: Ωραία, λοιπόν... 
 Γ. Β.:  Ωραία, να αρχίσουμε τις ερωτήσεις;  
Δ. Κ.: Ναι, να ξεκινήσουμε...  
Γ. Β.:  Ωραία, να ξεκινήσω. Ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση: Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να 
ακολουθήσετε συγγραφική πορεία, αντί για την πορεία της δημοσιογραφίας ή της σεναριογραφίας; 
Άλκη Ζέη: Κοίταξε, γιατί κάποιος γίνεται ηθοποιός, άλλος γίνεται μουσικός, άλλος  ζωγράφος; Γιατί είναι 
αυτό που λέμε το ταλέντο, η διάθεση μάλλον. Ένας έχει διάθεση να ζωγραφίζει, άλλος να γράφει ποιήματα, 
άλλος να γίνει μουσικός. Αυτό βέβαια, εάν κάποιος δεν του το ανακαλύψει ή δεν τον σπρώξει σε αυτό και 



δεν το  καλλιεργήσει, δε θα γίνει μόνο με το να αισθάνεται και να λέει: ‘’θέλω να γίνω ηθοποιός, θέλω να 
γίνω συγγραφέας’’.  
Μ. Χ.: Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω: Συνήθως παρουσιάζετε στα βιβλία σας σκληρές αλήθειες που 
πληγώνουν, παρόλο που απευθύνεστε σε μικρά παιδιά. Πώς το εξηγείτε  αυτό; 

Άλκη Ζέη: Το εξηγώ αυτό, γιατί όταν έγραψα το πρώτο μου βιβλίο και 
μιλούσα για την δικτατορία, αυτό το πράγμα παραξένεψε λίγο, και 
πολλοί γονείς, γονείς που είχαν πάρει μέρος στην αντίσταση, και γονείς 
που ήταν προοδευτικοί, δεν το έδιναν στα παιδιά τους. Η αλήθεια όμως 
έδειξε, ότι σε λίγο καιρό ήρθε η δικτατορία και τα παιδιά που είχαν 
διαβάσει το βιβλίο ήταν προετοιμασμένα. Άρα προετοιμάζεις τα παιδιά, 
αλλά δεν τα βαραίνεις, τα λες με χιούμορ, λες πράγματα ευχάριστα και 
μέσα εκεί βάζεις και τα γεγονότα που έχουν συμβεί, όσο δυσάρεστα και να 
είναι.  

Δ. Κ.:  Εγώ θα ήθελα να σας πω, ότι γνωρίζουμε πως έχετε ζήσει μια πολυτάραχη ζωή και μάλιστα σε 
χαλεπούς καιρούς, όπως είναι η δικτατορία του Μεταξά, η γερμανική κατοχή, ο εμφύλιος πόλεμος, η 
απριλιανή δικτατορία. Κατά πόσο η συγγραφή των βιβλίων σας έχει λειτουργήσει ως αναλγητικό στις 
δύσκολες στιγμές της ζωής σας;  
Άλκη Ζέη: Στις δύσκολες στιγμές, όχι, δεν έγραφα, δε μπορούσα να γράψω στις δύσκολες στιγμές, έγραφα 
μετά. Δε μπορούσα εκείνη την ώρα που γίνονται τα πράγματα, που είναι επάνω στη βράση τους, ας πούμε, 
εγώ να κάθομαι να γράφω, αυτό δε γινόταν.  
Μ. Β.: Πώς νιώθετε, που είστε μια πολύ γνωστή και σπουδαία συγγραφέας; Σας έχει επηρεάσει η 
δημοσιότητα; 
Άλκη Ζέη: Νομίζω ότι δεν με έχει επηρεάσει καθόλου. Καμιά φορά νομίζω ότι μιλάνε για κάποιον άλλο, 
όταν μιλάνε για μένα. Και τα εγγόνια μου πιο πολύ χαίρονται που είμαι μια γιαγιά που έχω παίξει μαζί 
τους, παρά που είμαι διάσημη συγγραφέας. Αυτό πολύ λίγο τους απασχολεί.  
 Γ. Β.:  Ωραία. Η ζωή σας στο εξωτερικό πώς επηρέασε την προσωπικότητά σας και το συγγραφικό σας 
έργο; 
Άλκη Ζέη: Το συγγραφικό μου έργο δεν το επηρέασε, γιατί πάντα ο νους μου ήτανε στραμμένος προς την 
Ελλάδα. Και μάλιστα θα έλεγα πως ήταν καλύτερα, γιατί απομονωμένη από την καθημερινότητα 
σκεφτόμουνα εκείνη την εποχή που έγραφα.  
Μ. Χ.: Τα παιδιά του σήμερα «βομβαρδίζονται» από τα διάφορα προβλήματα της καθημερινότητας. 
Πιστεύετε ότι τα βιβλία μπορούν να αποτελέσουν ένα «καταφύγιο» ψυχικής ηρεμίας για τα παιδιά;  
Άλκη Ζέη: Αυτό το πιστεύω απόλυτα, διότι και εγώ μικρή, όταν ήμουνα στεναχωρημένη, επειδή ο πατέρας 
μου ήταν αυστηρός, ή επειδή δεν μας άφησε να πάμε στην Σάμο και αυτό για μας ήταν ένα μεγάλο δράμα, 
έβρισκα καταφύγιο στο να διαβάζω.  
Δ. Κ.:  Εγώ ήθελα να σας πω, ότι έχω ακούσει πως έχετε χαρακτηρίσει τον παππού σας «βιβλιοφάγο». 
Πόσο καταλυτική ήταν η παρουσία του, για να αγαπήσετε τη συγγραφή; 
Άλκη Ζέη: Να σας πω, στη Γαλλία η Κωνσταντίνα πήρε το βραβείο των Βιβλιοφάγων. Από τον καιρό που 
γεννήθηκα, έβλεπα βιβλία στο σπίτι και στου παππού μου μάλιστα, έβλεπα πάρα πολλά βιβλία. Και νόμιζα 
ότι χωρίς βιβλία δε μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος και ότι τα βιβλία είναι μες στην ζωή του άνθρωπου.  
Μ. Β.: Περιγράφετε την κατοχή σαν μια περίοδο πείνας και φόβου. Σε μια συνέντευξη σας είπατε, ότι την 
νοσταλγείτε αυτή την εποχή. Πώς γίνεται αυτό; Τι νοσταλγείτε; 
Άλκη Ζέη: Νοσταλγώ το όραμα που είχαμε, την ελπίδα που είχαμε, ότι κι εμείς συμβάλαμε στο να 
πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο. Μέσα μας νιώθαμε μια ηρεμία και ευτυχία μπορώ να πω γενικά, παρόλο 
τον τρόμο και τον φόβο. Είχαμε όμως κάτι να πιστεύουμε.  
Γ. Β.:  Έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ζωή σας και στην πορεία της καριέρας σας κάποιο συγκεκριμένο 
πρόσωπο; 
Άλκη Ζέη: Πολλά πρόσωπα, και θα αρχίσω από τους δασκάλους μου στο σχολείο, γιατί είχα πέσει σε ένα 
καταπληκτικό σχολείο. Για την εποχή του ήταν πολύ προοδευτικό σχολείο και οι δάσκαλοί μου έπαιξαν 
πολύ μεγάλο ρόλο.  



Γ. Β.:  Ποια είναι η γνώμη σας για τους νεότερους συγγραφείς παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας; 
Πιστεύετε ότι περιγράφουν την εποχή τους τόσο καλά όσο εσείς τη δική σας; 
Άλκη Ζέη: Ε τώρα δε θέλω να κάνω συγκρίσεις και να πω, ξέρεις, εγώ είμαι η καλύτερη, αλλά πολλοί νέοι 
ή και μεγαλύτεροι συγγραφείς, που δεν έχουν τι να κάνουν, γίνονται συγγραφείς παιδικών βιβλίων. 
Νομίζουν ότι είναι πιο εύκολο να γράψεις για το παιδί,  ενώ είναι πολύ δύσκολο. Δεν καταφέρνουν να 
γίνουν οι ίδιοι παιδιά και να γράψουν σαν παιδιά, αλλά γράφουν σαν μεγάλοι που θέλουν να παραστήσουν 
το παιδί.  
Δ. Κ.: Στις μέρες μας ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων έχει σταματήσει να διαβάζει βιβλία και να 
συνδέεται συναισθηματικά με αυτά. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με αυτό; 
Άλκη Ζέη: Νομίζω ότι το βιβλίο στη χώρα μας δεν είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Τα παιδιά μου ας πούμε, 
που μεγάλωσαν στη Γαλλία, όταν τελείωσαν το σχολείο ήξεραν όλη την γαλλική λογοτεχνία, γιατί την 
μαθαίνανε στο σχολείο. Και αφού πιάνανε βιβλία, τα πιάνανε και αργότερα. Εδώ τελειώνουν το σχολείο 
και, αν ο δάσκαλος δεν θέλει να πάει παρακάτω από το πρόγραμμα, θα διαβάσουν το απόσπασμα που 
υπάρχει στο αναγνωστικό και θα ησυχάσουν.  
Μ. Β.: Τα βιβλία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον πολιτισμό μιας χώρας και την καλλιέργεια ενός 
ανθρώπου. Ωστόσο πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι χάσιμο χρόνου. Εσείς τι πιστεύετε;  
Άλκη Ζέη: Ε όχι, βέβαια, ότι είναι χάσιμο χρόνου. Οποιοδήποτε βιβλίο και να διαβάσεις, κάτι θα σου μείνει.  
Μ. Χ.: Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή. Υπάρχει περίπτωση να 
αντικαταστήσουν τα έντυπα βιβλία; Ποια είναι η γνώμη σας; 
Άλκη Ζέη: Δε θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Καλά, εγώ δεν μπορώ να διαβάσω καθόλου από 
ηλεκτρονική μορφή βιβλίου. Δηλαδή να το έχεις έτσι και να γυρίζεις και να έρχεται η σελίδα, να μη 
χρειάζεται να την γυρίσω μόνη μου, μου φαίνεται… Τώρα, μπορεί τα καινούργια παιδιά να έχουν 
συνηθίσει έτσι. Εγώ γράφω στον υπολογιστή, κάνω τις διορθώσεις μου, αλλά μετά, για να διαβάσω, να το 
καταλάβω αυτό που έγραψα, το τυπώνω και το διαβάζω.  
Μ. Χ.: Πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι προτιμότερο να βλέπεις μια ταινία παρά να διαβάζεις ένα βιβλίο με το 
ίδιο θέμα. Τι πιστεύετε γι’ αυτό; 
 Άλκη Ζέη: Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Πρώτα πρώτα είναι δύο διαφορετικές γλώσσες:  Η γλώσσα του 
κινηματογράφου και η γλώσσα της λογοτεχνίας. Τη λεπτομέρεια αυτή, που πιάνει στην ψυχολογία και 
λοιπά, δεν μπορεί να στη δώσει μια ταινία. Πολλές φορές,  από ένα βιβλίο όχι τόσο σπουδαίο, βλέπεις μια 
σπουδαία ταινία, γιατί ο σκηνοθέτης πιάνει και άλλα πράγματα που δεν τα έχει το βιβλίο. Το βιβλίο είναι 
καλύτερα να το διαβάζεις, και άμα είναι καλή η ταινία, τόσο το καλύτερο.  
Μ. Β.: Οι νέοι άνθρωποι σήμερα αγαπούν πάρα πολύ την τεχνολογία και ειδικότερα τους υπολογιστές. 
Εσείς τι σχέση έχετε με την τεχνολογία;  
Άλκη Ζέη: Εγώ μια βίδα δύσκολα τη βιδώνω. Έμαθα τον υπολογιστή, αλλά τον μεταχειρίζομαι σαν έξυπνη 
γραφομηχανή. Πολλά  πράγματα δεν μπορώ να κάνω. Κάθε τόσο φωνάζω βοήθεια. Είναι άλλη εποχή, 
σχηματίζεται μια άλλη νοοτροπία και δεν μπορώ να πω αν είναι καλύτερη ή χειρότερη, γιατί είναι ένα 
τελείως άλλο πράγμα. Γιατί εμείς αναγκαστικά στην εποχή μας, που δεν είχαμε ούτε υπολογιστές ούτε 
internet, είχαμε φίλες. Τα λέγαμε με τις φίλες. Πώς συνεννοούμασταν να βρεθούμε κι εγώ απορώ. 
Τηλέφωνο δεν είχαμε, κινητό δεν είχαμε, τίποτα. Βλεπόμασταν την Τρίτη και λέγαμε την Πέμπτη, στις έξι 
και πέντε, εκεί. Και πηγαίναμε… Αυτό ήταν, και όπως δεν είχαμε και κάτι άλλο: στο σινεμά δεν μας 
άφηναν να πηγαίνουμε συχνά, θέατρο σπάνια, κι έτσι καταφεύγαμε στα βιβλία.  
Μ. Χ.: Στο καπλάνι της βιτρίνας ο πατέρας του Αλέξη είναι συγγραφέας και αντιμετωπίζει οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα. Η Μέλισσα πολλές φορές επηρεασμένη από αυτήν την κατάσταση λέει: «Δε θέλω 
να γίνω συγγραφέας», παρόλο που αυτό είναι το όνειρό της. Υπήρξαν ανάλογες στιγμές στη δική σας 
πορεία; 
Άλκη Ζέη: Ναι, γιατί αυτός ο συγγραφέας πραγματικά υπήρχε. Εντυπωσιάστηκα που έμενε σε υπόγειο,  
που φορούσε πιτζάμες  μπαλωμένες. Νόμιζα ότι άμα γίνεις συγγραφέας,  έτσι πρέπει να είσαι. Και λέω, τι 
θέλω εγώ να γίνω έτσι; 
Γ. Β.:   Στο βιβλίο «Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της» ξεκινάτε την αφήγηση λέγοντας ότι η 
πρωταγωνίστρια, η Κωνσταντίνα, ήταν τυλιγμένη σε αράχνες, όταν γεννήθηκε. Πώς το εξηγείτε αυτό; Τι 
θέλετε να πείτε; 



Άλκη Ζέη: Με τις αράχνες θέλω να πω ότι η Κωνσταντίνα νιώθει σαν να είναι από παντού τυλιγμένη σε 
αράχνες και προσπαθεί να βγει από τον ιστό της αράχνης. Και μπορεί να άκουσε μικρή ότι μερικά παιδιά 
γεννιούνται με σκέπη, που σκίζουν και βγαίνουν. Μπορεί κάτι να άκουσε γι΄ αυτό, και στο μυαλό της μέσα 
το μετέτρεψε σε αράχνες.  
Μ. Β.: Στο «Μεγάλο περίπατο του Πέτρου»  «σκοτώνετε» δύο σημαντικά πρόσωπα, τη Δροσούλα και το 
Σωτήρη. Για ποιο λόγο το αποφασίσατε αυτό;  
Άλκη Ζέη: Μου λέτε «σκοτώνετε»! Είμαι δηλαδή δολοφόνος κι έχω σκοτώσει! 
Κορίτσια: (γέλιο) Σε εισαγωγικά πάντα! 
Άλκη Ζέη: Το κάνω αυτό, διότι στην Κατοχή σκοτώνονταν και παιδιά, και καλά παιδιά. Και θα σας πω 
τώρα ένα ανέκδοτο με ένα παιδάκι, που έγραψε ένα τέλος δικό του. Μου λέει, εγώ δεν μπορώ να είναι ο 
Σωτήρης σκοτωμένος κι έγραψα ένα δικό μου τέλος: «Σηκώνει ο Γερμανός το πιστόλι να σκοτώσει το 
Σωτήρη, αλλά εκείνη την ώρα χτυπάει το κινητό του. Πιάνει ο Γερμανός το κινητό, και το σκάει ο 
Σωτήρης.» «Καλά, ο Γερμανός είχε κινητό;» «Άμα δεν έχει ο Γερμανός κινητό, ποιος θα ΄χει;»   
 Δ. Κ.:  Έχετε βιβλία που δεν έχετε ολοκληρώσει ή δεν αποφασίσατε ακόμα να δημοσιεύσετε;  
Άλκη Ζέη: Όχι, κανένα, γιατί πριν γράψω το βιβλίο το σκέφτομαι πάρα πολύ καλά,  το έχω έτοιμο στο 
μυαλό μου. Και πριν πιστέψω εγώ ότι είναι εντάξει, δεν το δίνω. Άρα δεν μου έχει απορριφθεί κανένα 
βιβλίο ή δεν έχω κανένα ατέλειωτο βιβλίο στο συρτάρι. 
Δ. Κ.: Πρόσφατα σε μια συνέντευξή σας είπατε, ότι ο καλύτερος τρόπος να μιλάει ένας συγγραφέας, είναι 
μέσα από τα βιβλία του. Παρόλα αυτά τι συμβουλή ή ποιο μήνυμα θα δίνατε στους νέους ανθρώπους 
σήμερα, που η χώρα μας ταλανίζεται από μια πληθώρα προβλημάτων και το μέλλον για όλους μας είναι 
αβέβαιο;  
Άλκη Ζέη: Αυτό που εγώ λέω σε όλα τα παιδιά, είναι να είναι φίλοι μεταξύ τους, να βοηθάει ο ένας τον 
άλλο, να ανταλλάσσουν τις σκέψεις τους και να διαβάζουνε, γιατί μέσα από τα βιβλία θα βρουν πολλά 
πράγματα. Θα δουν ότι και στις άλλες εποχές συνέβαιναν τα ίδια, και πιο πίσω να πάνε, και ιστορία να 
διαβάσουν.  
Γ. Β.:  Εγώ έχω διαβάσει το βιβλίο σας «Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της», το οποίο πραγματικά με έχει 
στιγματίσει. Ο Λουμίνης, ένας  φίλος της Κωνσταντίνας που είναι κι αυτός εθισμένος στα ναρκωτικά, είχε 
πει στην Κωνσταντίνα να μην πηγαίνει ποτέ μόνη της στην έμπορο ναρκωτικών τους, την επονομαζόμενη 
Λαίδη Ντι, θέλοντας να την προστατεύσει. Όμως εκείνη ψάχνοντάς τον απεγνωσμένα, μια μέρα πηγαίνει, 
κι έτσι για πρώτη φορά γνωρίζει μια από τις πιο επικίνδυνες μορφές των ναρκωτικών, την ενδοφλέβια. Ο 
Λουμίνης προλαβαίνει και την πηγαίνει γρήγορα σπίτι της. Όμως εκείνος νομίζοντας ότι εκείνη δε θα 
επιζήσει, παίρνει μια ισχυρή δόση ενδοφλέβιας και τελικά πεθαίνει. Ο τραγικός θάνατος του Λουμίνη μήπως 
ήταν η αιτία, έτσι ώστε να αποφασίσει η Κωνσταντίνα με την βοήθεια ειδικών γιατρών και ψυχολόγων, 
άλλα και τη βοήθεια της γιαγιά της, να ξεκόψει οριστικά από τα ναρκωτικά; 
Άλκη Ζέη: Ναι, γιατί ήθελα να υπάρξει κι ένας θάνατος, για να δούνε ότι πεθαίνεις και από τα ναρκωτικά. 
Γι‘ αυτό έβαλα τον Λουμίνη, που είχε αποφασίσει. Ενώ πολλές φορές αποφασίζεις κάτι, δεν φτάνεις μέχρι 
το τέλος. Ο Λουμίνης είχε αποφασίσει ότι θα φύγουνε, ότι θα πάνε στην Γερμανία και θα ζήσουν και δεν 
ήταν κλέφτης. Δεν της έκλεψε τα λεφτά, τα πήρε για να πάρει ναρκωτικά, γιατί αυτά είναι το πιο δυνατό 
από όλα. Και το λέει και η γιαγιά μια στιγμή, ότι αυτά τα νύχια είναι πιο δυνατά από τα νύχια των 
Γερμανών. 
Δ. Κ.: Αυτά λοιπόν! Ωραία. Τελειώνοντας θα θέλαμε να σας πούμε και μία μαντινάδα… 
Γ. Β.:  Να την έχετε να τη θυμάστε… 
Μ.Χ.: Ανθρώπους γνώρισα πολλούς,  
           και τσι καμα δικούς μου,  
           μα λίγους εξεχώρισα  
           για φίλους μπιστικούς μου. 
Άλκη Ζέη: Εγώ νόμιζα ότι θα την τραγουδήσεις…(γέλια)… ευχαριστώ πολύ. Αυτή θα μου τη δώσετε. 
Παιδιά, χάρηκα, γιατί εκφράζεστε τόσο ωραία… 
Γ. Β.:  Κυρία Ζέη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε.  
 
                                        (Ακολουθεί υπογραφή βιβλίων).   



 

ΜΙΚΡΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ 
της ΡΕΝΑΣ ΡΩΣΣΗ-ΖΑΪΡΗ 

 

Η Νεφέλη τρέχει ξυπόλυτη σε παραλίες γεμάτες πεύκα και 

καθάρια νερά, με ένα χρυσό κουρέλι στα κατακόκκινα μαλλιά της. 

Μοιάζει πικρή και γλυκιά σαν σοκολάτα, αλλάζει χίλιες μορφές, 

άλλοτε δυνατή κι άλλοτε ευαίσθητη, μαγεύει… 

Η Άρτεμη λούζεται από τον ήλιο, αντικρίζει τη θάλασσα και 

τα λουλούδια, είναι ευτυχισμένη. Ευωδιάζει βανίλια, ένα μικρό 

παιδί στη Χώρα των Θαυμάτων, τρυφερό, ευάλωτο, τρωτό. Η 

Μιρέλλα μοσχοβολάει κανέλα. Απέραντος εγωισμός και γοητεία. 

Ζωηρή, χαδιάρα, χορεύει παρέα με την οργή και τις ενοχές της 

για μια μυστηριώδη δολοφονία. Τρεις μικροί άγγελοι που 

ανασαίνουν παρέα. Παράλληλες ζωές και συνάμα τόσο διαφορετικές, που τις καθορίζει, 

άθελά του, ένα αγόρι με μια κιθάρα, ο Άγγελος. Μια ιστορία πλημμυρισμένη με ήχους και 

μυρωδιές, που προσπαθεί να ανακαλύψει την κλεισμένη στη χούφτα μας ευτυχία, σε μια 

Ελλάδα που άλλοτε μας κανακεύει κι άλλοτε μας πληγώνει… 

        Μαρίνα Βάμβουκα, Γ1 
 

20.000 ΛΕΥΓΕΣ ΚΑΤΩ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ 
του ΙΟΥΛΙΟΥ  ΒΕΡΝ 

 Λίγα λόγια για το συγγραφέα:  

  Ο Ιούλιος Βερν (8 Φεβρουαρίου 1828 -

 Μάρτιος 1905) ήταν Γάλλος συγγραφέας, από 

τους πρωτοπόρους του είδους της 

επιστημονικής φαντασίας. Είναι περισσότερο 

γνωστός από τα μυθιστορήματά του «Ταξίδι 

στο Κέντρο της Γης» (1864), «20.000 λεύγες 

κάτω από τη θάλασσα» (1870) και  «Ο γύρος 

του κόσμου σε 80 ημέρες» (1873). Ο Βερν 

έγραψε για αεροπορικά και διαστημικά ταξίδια 

πριν εφευρεθούν πρακτικά τα αεροπλάνα και πριν επινοηθούν τα 

πρακτικά μέσα ενός διαστημικού ταξιδιού. Είναι ο δεύτερος πιο μεταφρασμένος 

συγγραφέας στον κόσμο. Μερικά από τα βιβλία του γυρίστηκαν σε κινηματογραφικές 

ταινίες, κινούμενα σχέδια και τηλεοπτικές σειρές. Ο Βερν επίσης αναφέρεται συχνά ως 

ο "Πατέρας της Επιστημονικής Φαντασίας".  

 Λίγα λόγια για το βιβλίο : 

Ο Πλοίαρχος Νέμο είναι ένα πρόσωπο που εμφανίζεται σε δύο μυθιστορήματα 

του Ιουλίου Βερν, το «20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα» (1870) και το «Η 
μυστηριώδης νήσος» (1874). Ο Νέμο - ένας από τους πιο διάσημους φανταστικούς 

ήρωες - αποτελεί μία μυστηριώδη μορφή. Αναφέρεται ως μία επιστημονική διάνοια που 
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τριγυρίζει στα βάθη της θάλασσας μέσα στο υποβρύχιό του, τον Ναυτίλο, το οποίο 

ναυπηγήθηκε σε ένα έρημο νησί. Λέγεται πως ήταν γιος ενός Ινδού μαχαραγιά και το 

όνομά του ήταν Πρίγκιπας Ντακκάρ. Ο Νέμο προσπαθεί να προβάλλει έναν ψυχρό, 

αυτοελεγχόμενο χαρακτήρα που εμπνέει εμπιστοσύνη, ωστόσο οδηγείται από μία 

ακόρεστη δίψα για εκδίκηση και ένα μίσος ενάντια στον ιμπεριαλισμό (ειδικότερα ενάντια 

στη  Βρετανική Αυτοκρατορία), ενώ ταυτόχρονα νιώθει τύψεις για τους θανάτους των 

μελών του πληρώματός του, ακόμα και για τους θανάτους ναυτών του εχθρού . 

 

ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 

της ΧΡΥΣΗΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥΛΙΔΟΥ 

 Λίγα λόγια για τη συγγραφέα:  

Η Χρυσηίδα Δημουλίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Σέρρες. 

Μόλις αποφοίτησε, ήρθε στην Αθήνα και φοίτησε στη Σχολή 

Αεροσυνοδών και αμέσως μετά προσελήφθη στην Ολυμπιακή 

Αεροπορία ως ιπτάμενη συνοδός. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα 

σεναρίου και σεμινάρια φιλοσοφίας, γράφει σενάρια, στίχους, 

ποιήματα, και είναι φανατική βιβλιοφάγος, φιλόζωη και οικολόγος. 

Επιθυμία της: να τα προλαβαίνει όλα. Στόχος της: να γράφει βιβλία 

που θα αγαπηθούν. Όνειρό της: να υπάρξει αγάπη και δικαιωμένοι 

άνθρωποι. Ευχή της: να υπάρχουν ευτυχισμένα και χαρούμενα παιδιά. Ουτοπία της: να 

μπορούσε να γυρίσει πίσω το χρόνο και να πετάξει ξανά με στολή, με τα φτερά της 

Ολυμπιακής, δίπλα στους παλιούς συναδέλφους της… 

  Λίγα λόγια για το βιβλίο :  

Στις 13 Μαρτίου 1964 μια ετοιμόγεννη δεκαεξάχρονη 

κοπέλα φτάνει μόνη στο νοσοκομείο Σερρών με αιμορραγία. 

Ξεψυχά, αφού πρώτα γεννά ένα κοριτσάκι. Τρεις μέρες μετά το 

βρέφος εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Οι έρευνες της Χωροφυλακής 

παραμένουν άκαρπες και ο φάκελος της υπόθεσης μπαίνει στο 

Αρχείο. Το Σεπτέμβριο του 1989 ένας περίεργος στραγγαλισμός 

μιας νεαρής καθηγήτριας συγκλονίζει την Θεσσαλονίκη. Δύο 

μήνες αργότερα μια νεαρή μάνα βρίσκεται στραγγαλισμένη με τον 

ίδιο τρόπο. Ο αστυνομικός Α’ Στεργίου της Διεύθυνσης 

Ασφάλειας Θεσσαλονίκης παρατηρεί ότι τα θύματα έχουν γεννηθεί στις 13 Μαρτίου του 

’64 στο νοσοκομείο Σερρών. Οι εξελίξεις που ακολουθούν είναι αιφνιδιαστικές και 

απρόσμενες. Ο Στεργίου αντιλαμβάνεται ότι μόλις έχει μπει σε έναν λαβύρινθο μιας 

περίεργης  υπόθεσης που ο μίτος της ξεκίνα 25 χρόνια πριν στις Σέρρες. Ποιος πήρε 

αυτό το μωρό; Γιατί; Ποιος σκοτώνει τα κορίτσια που γεννήθηκαν την ίδια μέρα με αυτό; 

Τι παιχνίδι παίχτηκε και ποια συμφωνία με τον θάνατο, που ξύπνησε έναν δολοφόνο 25 

χρόνια μετά;  
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ΉΤΑΝ ΕΝΑΣ ΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΧΟΒΟΛΗ 
της ΛΕΝΑΣ ΜΑΝΤΑ 

 Λίγα λόγια για τη συγγραφέα:  
Η Λένα Μαντά γεννήθηκε στην 

Κωνσταντινούπολη, αλλά ήρθε στην Ελλάδα σε 

μικρή ηλικία. Σπούδασε νηπιαγωγός χωρίς ποτέ 

να θελήσει να ασκήσει το συγκεκριμένο 

επάγγελμα. Για τρία χρόνια είχε δικό της θίασο 

κουκλοθέατρου, με έργα δικής της συγγραφής. Έχει δημοσιεύσει άρθρα 

σε τοπικές εφημερίδες και για δύο χρόνια διετέλεσε διευθύντρια 

προγράμματος σε ραδιοφωνικό σταθμό των βορείων προαστίων. Είναι 

παντρεμένη, έχει δύο παιδιά και μένει μόνιμα στο Καπανδρίτι. Βραβεύτηκε «Συγγραφέας 

της Χρονιάς 2009 και 2011» από το περιοδικό Life & Style. To βιβλίo της «ΘΕΑΝΩ, Η 

ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» έχει μεταφραστεί και στα τουρκικά, τα βιβλία της «ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ» και «ΕΡΩΤΑΣ ΣΑΝ ΒΡΟΧΗ» κυκλοφορούν στα αλβανικά και το 

«ΒΑΛΣ ΜΕ ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΟΥΣ», που έγινε και τηλεοπτική σειρά στην Κύπρο και στην 

Ελλάδα, έχει μεταφραστεί και στα κινεζικά. Τα βιβλία της έχουν πουλήσει περισσότερα από 

ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Από τις εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ έχουν εκδοθεί συνολικά δέκα 

μυθιστορήματά της και μια συλλογή διηγημάτων, ενώ ετοιμάζονται και τα επόμενα βιβλία 

της.  

 Λίγα λόγια για το βιβλίο:  
Πότε έπαψε να είναι ευτυχισμένη; Δε θυμόταν πια.  

Πότε άρχισε να είναι δυστυχισμένη; Μα ήταν;  

Ήταν τριάντα πέντε χρονών. Ήταν παντρεμένη. Ήταν μητέρα. Ήταν όμορφη. Ήταν 

ευκατάστατη. Αλάνθαστα συστατικά ευτυχίας και επιτυχίας. Εκείνος ήταν σαράντα χρονών. 

Ευπαρουσίαστος. Καλός οικογενειάρχης. Πιστός σύζυγος. Δεν ξεχνούσε ποτέ επέτειο ή 

γενέθλια. Ίσως χάρη στην καλά ενημερωμένη ατζέντα του και την καλά οργανωμένη 

γραμματέα του. Οργάνωση και τάξη. Τα κλειδιά της ζωής τους.  

Άραγε η έλλειψη γέλιου και η ρουτίνα σ' έναν γάμο είναι αιτίες διαζυγίου; Και τι θα 

γίνει όταν το γέλιο έρθει στη ζωή εκείνης... από το παράθυρο; (Του διπλανού σπιτιού 

συγκεκριμένα...) Τι θα γίνει όταν θα χρειαστεί να διαλέξει ανάμεσα στη ζωή που ξέρει μόνο 

το σήμερα, την ανεμελιά, που δε θέλει να ξέρει το αύριο, και τη ζωή που έχει 

προγραμματίσει μέχρι και τις διακοπές του επόμενου χρόνου; Κι ακόμη, ανάμεσα σ' έναν 

τρελό έρωτα, γεμάτο προκλήσεις, σε αντίθεση μ' έναν παλιό που δεν έχει τίποτα 

ενδιαφέρον να προτείνει;  Τα ονόματα τους; Δεν έχουν σημασία... Γι' αυτό δεν αναφέρονται 

πουθενά στο βιβλίο. Θα μπορούσε να είναι ο καθένας. Ας δώσει λοιπόν ο αναγνώστης όποιο 

όνομα θέλει στους ήρωες αυτής της ιστορίας κι ας ζήσει για λίγο τη ζωή τους. Ίσως παρέα 

μ' ένα φλιτζάνι καφέ στη χόβολη…  

Το πρώτο βιβλίο της Λένας Μαντά  που είχε εκδοθεί το 2001 με τον τίτλο «Τη μέρα 
που σε γνώρισα» επανακυκλοφόρησε φέτος  από τις εκδόσεις Ψυχογιός  με τον 
πρωτότυπο τίτλο που του είχε δώσει η συγγραφέας του, για να το ανακαλύψουν και να το 

απολαύσουν όλοι οι αναγνώστες!      Βάμβουκα Γεωργία, Γ1 



 

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 
της ΛΕΝΑΣ ΜΑΝΤΑ 

 «…Η ζωή είναι σαν το ποτάμι που κυλάει αυτή τη στιγμή 

μπροστά μας. Εύκολα σε παρασύρει και σε τραβάει όπου εκείνο 

πηγαίνει. Όπως ένα ποτάμι δε γυρίζει πίσω, έτσι κι εσείς, αν 

σας παρασύρει, δε θα μπορέσετε να γυρίσετε… να προσέχετε 

πάντα το ποτάμι… Μη σας παρασύρει…»  

Η Μελλισάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η 

Μαγδαληνή μεγαλώνουν με τη μητέρα τους σ’ ένα χωριό στον 

Όλυμπο, δίπλα σ’ ένα ποτάμι. Αυτό που επιθυμούν και οι πέντε 

είναι να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από το πατρικό τους. Και θα 

το καταφέρουν! Η μοίρα θα τις στείλει στα τέσσερα σημεία του 

ορίζοντα, κάνοντας το όνειρο πραγματικότητα. Μόνο που καμιά 

φορά, τα όνειρα γίνονται εφιάλτες που στοιχειώνουν και κυνηγούν...  

Πέντε γυναίκες, πέντε ζωές συγκλονιστικές, γεμάτες έρωτα και ανατροπές, ενώ 

το σπίτι δίπλα στο ποτάμι περιμένει υπομονετικά αυτό που ξέρει ότι θα συμβεί… 
 

        Μαρίνα Βάμβουκα, Γ1 

 

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΑΣ 
της ΚΑΙΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

 

Η Μυρσίνη, καρπός του παράφορου έρωτα ενός 

Μακεδόνα και μιας Τσιγγάνας, μεγαλώνει ανάμεσα στους 

διαφορετικούς κόσμους του πατέρα και της μητέρας της, 

νιώθοντας πως δεν ανήκει απόλυτα σε κανέναν. Στα εννιά της 

χρόνια, όταν την εγκαταλείπει η μητέρα της, η μικρή Μυρσίνη 

πρέπει ν’ αντιμετωπίσει ολομόναχη το παράξενο χάρισμά της, 

την έκτη αίσθηση που έχει κληρονομήσει από την τσιγγάνα 

προγιαγιά της. 

Αδυνατώντας να διαχειριστεί ένα χάρισμα που το βλέπει 

σαν κατάρα, το καταπιέζει και εντάσσεται στον κόσμο του 

πατέρα της. Πολλά χρόνια αργότερα, γυναίκα πια, επισκέπτεται για πρώτη φορά με το 

μνηστήρα της τον τόπο καταγωγής της για να τακτοποιήσει τις κληρονομικές της 

υποθέσεις. Κι εκεί γνωρίζει τον Στέφανο Βρεττό, έναν άντρα που ανατρέπει όλες τις 

βεβαιότητες της ζωής της. 

Στη φθινοπωρινή Μακεδονία, ο διαισθητικός της εαυτός αφυπνίζεται έπειτα από 

ένα λήθαργο που κράτησε είκοσι χρόνια. Κι ενώ η Μυρσίνη παλεύει με τα χαώδη 

συναισθήματά της, ένας άγνωστος εχθρός επιβουλεύεται τη ζωή της… 
 

        Μαρίνα Βάμβουκα, Γ1 



 ΠΡΟΣ … ΣΕΡΦΑΡΙΖΟΝΤΕΣ 
 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  

 

 EDMODO – ένα «Facebook» διαφορετικό… Και φέτος είχαν την ευκαιρία 

οι μαθητές που είχαν δηλώσει τη γερμανική γλώσσα στο Γυμνάσιο μας ως 

γλώσσα επιλογής, να εγγραφούν στο ΕDMODO. Το EDMODO 

(www.edmodo.com) είναι μία σελίδα κοινωνικής δικτύωσης για μαθητές κι 

εκπαιδευτικούς, όπου μπαίνει κανείς με δικό του κωδικό κι έχει τη 

δυνατότητα να συνομιλεί και να ανταλλάσσει γνώμες και προτάσεις με τους 

συμμαθητές του και τους καθηγητές. Μέσα από το EDMODO οι 

ενδιαφερόμενοι μπόρεσαν να γνωρίσουν μία άλλη πλευρά της  Γερμανίας και 

της γλώσσας της, καθώς και να βρούνε επαναληπτικές ασκήσεις για το 

μάθημα τους. Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται για συμμετοχή την επόμενη 

σχολική χρονιά, ας επικοινωνήσουν με την καθηγήτρια Γερμανικών, κ. 

Γιασσάκη. 
 

 Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο που εκδηλώνεται συχνά σε πολλές 

χώρες του κόσμου και στην χώρα μας. Η Ελλάδα είναι η πρώτη σε 

σεισμικότητα χώρα στην Ευρώπη και η έκτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα 

από τη σελίδα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 

(Ο.Α.Σ.Π.), μπορούμε να μάθουμε πολλά χρήσιμα πράγματα για την 

ασφάλεια και την προστασία μας.           →  http://www.oasp.gr./ 
 

 Η Δημιουργική Ομάδα για την Οπτικοακουστική Επικοινωνία και 

Έκφραση των Νέων Ανθρώπων ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ δημιουργήθηκε το 

1992 από κινηματογραφιστές, εκπαιδευτικούς και άλλους πολίτες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού.   

→ http://www.neanikoplano.gr/ 

 Το Φωτόδεντρο είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών 

Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε 

ενδιαφερόμενο.           →  http://photodentro.edu.gr/lor/ 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βελτιώσει τη ζωή των παιδιών και των 

νέων. Πρέπει να ξέρεις τα δικαιώματά σου, τι μπορείς να περιμένεις από 

τον κόσμο γύρω σου και τι δεν πρέπει να ανέχεσαι! Υπάρχουν τόσα 

πράγματα που μπορείς να μάθεις, και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να 

αρχίσεις! Καλή διασκέδαση! → http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm 

http://www.edmodo.com/
http://www.oasp.gr./
http://www.neanikoplano.gr/
http://photodentro.edu.gr/lor/
http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm


 School News – Σχολικά Νέα: Ένα ηλεκτρονικό περιοδικό του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου φτιαγμένο από Εκπαιδευτικούς και 

Μαθητές...        → http://www.scoop.it/t/gredu 

 Ηλεκτρονικό σχολείο του ΚΠΓ: Η τάξη αυτή είναι για τους μαθητές ξένων 

γλωσσών που ενδιαφέρονται να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί σε 

γλωσσικές εξετάσεις είτε ετοιμάζονται για τις εξετάσεις του ΚΠΓ είτε για 

άλλες εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Φυσικά, είναι πολύ χρήσιμη 

για τους υποψήφιους του ΚΠΓ στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά 

και Ιταλικά, αλλά και για μαθητές αυτών των γλωσσών που θέλουν να 

καταλάβουν τα «μικρά μυστικά» των δοκιμασιών και ασκήσεων για γλωσσική 

εξάσκηση.        →  http://rcel.enl.uoa.gr/kpgeschool/mathites-ypopsifioi 

 Η Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 

Διαδικτύου και η εκστρατεία ενημέρωσης και επαγρύπνησης που διεξάγεται 

στη χώρα μας από το 2004, υλοποιούνται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Safer Internet.  

→ http://www.saferinternet.gr/ 

 Για ασφαλείς διαδικτυο...πλεύσεις μαθητών και καθηγητών: 

 http://www.dart.gov.gr/ 

 http://www.safeline.gr/ 

 http://www.saferinternet.gr/ 

 http://savemitsos.gr/ 

 http://www.lse.ac.uk/collections/EUKidsOnline/ 

 http://ternetin-safety@sch.gr 

 http://ec.europa.eu/ 

 http://www.microsoft.com/hellas/athome/security/children/defaul.mspx 

 

Χαρά Ζουρίδη Β2 

http://www.scoop.it/t/gredu
http://rcel.enl.uoa.gr/kpgeschool/mathites-ypopsifioi
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
http://www.saferinternet.gr/
http://www.dart.gov.gr/
http://www.safeline.gr/
http://www.saferinternet.gr/
http://savemitsos.gr/
http://www.lse.ac.uk/collections/EUKidsOnline/
http://ternetin-safety@sch.gr/
http://ec.europa.eu/
http://www.microsoft.com/hellas/athome/security/children/defaul.mspx


 ΟΣΑ ΕΦΕΡΕ… Ο ΑΝΕΜΟΣ 
 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΜΗ… 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑ 
Σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες «η γηραιότερη εν ζωή προσωπικότητα της 

Ελλάδας» είναι ο Εμμανουήλ Κριαράς, ο φιλόλογος και ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στις 15 (σύμφωνα με το 

Ιουλιανό ημερολόγιο που ίσχυε τότε), στις 28 (σύμφωνα με το σημερινό, το Γρηγοριανό) 

Νοεμβρίου του 1906 στον Πειραιά. Έκλεισε δηλαδή φέτος τα 107 χρόνια. 

Με αφορμή την επέτειο της γέννησής του ο Εμμανουήλ Κριαράς, από τους λαμπρότερους 

πνευματικούς ανθρώπους της χώρας, παραχώρησε συνέντευξη σε δημοσιογράφο του 

Αθηναϊκού Πρακτορίου Ειδήσεων καταθέτοντας τη γνώμη του για τη σύγχρονη ελληνική 

πραγματικότητα, για το πώς ατενίζει το παρελθόν του, το μέλλον και μιλώντας για το νέο 

του βιβλίο. 

Η δημοσιογράφος τον συνάντησε στο διαμέρισμά του, στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε 

χαρτιά, στυλό, βιβλία, λεξικά, φωτογραφίες, κυρίως της συζύγου του για την οποία σημείωσε 

ότι η ύπαρξή της και μόνο του είχε εμπνεύσει τον έρωτα για τη ζωή, τη δημιουργία, την 

εργασία. Είπε χαρακτηριστικά: 

 -«Επίστεψα βαθιά στον έρωτα! Αρκεί βέβαια να έχει εκδήλωση και από τις δύο πλευρές. 

Προσωπικά, έζησα ευτυχισμένο βίο. Η γυναίκα μου, με την οποία έζησα 65ετή κοινό 

ευτυχισμένο βίο, κατανοούσε, κι εγώ εκείνη. Ερωτευτήκαμε και οι δύο την εργασία, τη 

δημιουργία, ο ένας τον άλλο… Επίστεψα πολύ στον έρωτα… Είναι αυτός που σε βοηθά να 

ζεις και να δημιουργείς. Είναι αυτό που λείπει ίσως σήμερα…». 

Ο καθηγητής αναφερόμενος στον τρόπο της ζωής του είπε πως η τηλεόραση μένει 

κλειστή, όσο για τις εφημερίδες ανέφερε ότι δεν αγοράζει πια όσες αγόραζε γιατί δεν έχουν 

πλέον ειδήσεις. Σχολιάζοντας το μακρόν του  βίου του είπε πως δεν ήλπιζε τόσο μακρά ζωή 

και πως θυμάται την εμφάνιση του κομήτη Χάλεϋ, την εμφάνιση του Ελευθερίου Βενιζέλου 

προσθέτοντας τέλος ότι  παρέστη ως μικρό παιδί σε ένοπλο συλλαλητήριο στην Κρήτη. 

Την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα τη χαρακτήρισε κατάπτωση κρίνοντας πως το 

οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα είναι πρόβλημα πολιτικό και βεβαίως πρόβλημα 

παιδείας. Ας ακούσουμε τον ίδιο: 

Ο Έλληνας έχει τον… ηρωισμό να θαυμάζει τους αρχαίους- χωρίς όμως να τους γνωρίζει, 

ούτε να τους καταλαβαίνει. Έτσι γιατί τον βολεύουν… Παράλληλα φροντίζει για τον 

διορισμό του “ανάξιου” συνήθως παιδιού του σε βάρος του άξιου παιδιού του διπλανού, ο 

οποίος δεν έχει τις ίδιες… γνωριμίες, φροντίζει να δουλεύει όσο το δυνατό λιγότερο, να πάει 

αργότερα και να φεύγει νωρίτερα από τη δουλειά του, να βάζει στην τσέπη του ό,τι και όσο 

μπορεί ο καθένας- όχι μόνο οι πολιτικοί- απ’ αυτά που δεν του ανήκουν, να μισεί και να 

υπονομεύει τον “άλλο”, να… Λείπει η εθνική αλληλεγγύη και επικρατεί- ακόμα και σήμερα 

εν μέσω αυτής της ανθρωποφονικής κρίσης -το ατομικό συμφέρον». 

Η δημοσιογράφος ρώτησε τότε το μεγάλο δάσκαλο τι θα μπορούσαμε ως Έλληνες να 

κάνουμε. Εκείνος απάντησε: 

 -«Πρώτον οι νέοι να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Να μάθουν να επιμένουν και να 

υπομένουν. Χάνουμε το αίμα μας ως έθνος με τη φυγή των νέων. Δεύτερον: ΝΑ μείνουν εδώ, 

να δουλέψουν, να αγαπήσουν την εργασία».                                                                                                                                                            

Το τελευταίο του βιβλίο βρίσκεται ήδη στο τυπογραφείο. Έχει τον τίτλο «Απόλογος Βίου». 

Ο Εμμανουήλ Κριαράς  ερωτηθείς για έναν υπότιτλο αυτού του βιβλίου συνόψισε: -«Στη ζωή 

μου έκαμα αυτό που θεωρούσα καθήκον μου». 

Διαμαντή Βλασία, Καθηγήτρια Φιλόλογος 



 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΣΥΛΟΥ 

          Η γνωστή ωραία Ελένη προκειμένου να προστατευτεί από κίνδυνο 

που την απειλεί προσπέφτει σε μνήμα που βρίσκεται έξω από το ανάκτορο. 

Αυτό συμβαίνει στην τραγωδία «Ελένη» του Ευριπίδη που διδασκόμαστε 

στην Γ΄ Γυμνασίου. Καταφεύγει λοιπόν στο μνήμα ως τόπο ασύλου. 

           Τι θεωρείται όμως άσυλο στην εποχή μας; Γενικά  η λέξη «ασυλία» 

σημαίνει:  

α) προστασία από καταδίωξη και αυτός που απολαμβάνει αυτήν την 

προστασία λέμε ότι έχει το ακαταδίωκτο,  

β) ο χώρος ή ο τόπος που παρέχεται αυτή η προστασία,  

γ) το ίδρυμα (π.χ. άσυλο ανιάτων). 

           Διακρίνουμε λοιπόν τις παρακάτω μορφές ασύλου: 

Α) πολιτικό άσυλο: είναι η προστασία που παρέχει στο έδαφός της μια 

χώρα σε άτομο που διώκεται στη πατρίδα του για τη φυλή του, την 

εθνικότητα, τη θρησκεία, τις πολιτικές απόψεις ή τη συμμετοχή του σε 

κοινωνικές δραστηριότητες. Το πολιτικό άσυλο παρέχεται από τη Σύμβαση 

της Γενεύης του 1951. Συμπεριλαμβάνει επίσης και την περίπτωση του 

ναυτικού ασύλου (μολονότι αυτό δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεθνές 

Δίκαιο), που είναι η προστασία που παρέχει ένα κράτος σε διωκόμενο άτομο 

που καταφεύγει σε πολεμικό ή και εμπορικό του πλοίο. 

Β) ακαδημαϊκό ή πανεπιστημιακό άσυλο: κατοχυρώνει τη ελευθερία 

στην έρευνα και τη διδασκαλία, την ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των 

ιδεών στους ακαδημαϊκούς χώρους, την προστασία του δικαιώματος στη 

γνώση, τη μάθηση και την εργασία όλων των μελών της ακαδημαϊκής 

κοινότητας. Δεν επιτρέπει την επέμβαση δημόσιας δύναμης παρά μόνο 

κατόπιν πρόσκλησης ή άδειας του αρμόδιου συμβουλίου. Αυτή η άδεια δεν 

χρειάζεται όταν διαπράττονται αυτόφωρα εγκλήματα ή αυτόφωρα 

κακουργήματα. 

Γ) Άσυλο ακόμη αποτελούν οι ναοί  

Δ) και τέλος υπάρχει και το οικογενειακό άσυλο που κατοχυρώνεται 

από το Σύνταγμα και δεν επιτρέπει τις έρευνες κατ΄οίκον παρά μόνο 

παρουσία δικαστικής αρχής. 

                                                                             

Γιώργος Μαυρικάκης  Γ2 



 

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ 

Οι μαθητές του Γ2, του Γ3 και του Γ4 οραματίζονται την ιδανική πατρίδα 

 

Γ3  Ρομπογιαννάκη Μαρία 

Η τέλεια πατρίδα για μένα είναι αυτή που όλοι οι πολίτες θέλουν το καλό της. Εκεί 

υπάρχουν δίκαιοι νόμοι που μειώνουν την κοινωνική ανισότητα και ενισχύουν τα 

χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Οι πολίτες τηρούν τους νόμους με ευλάβεια. Στη 

διακυβέρνηση υπάρχουν δίκαιοι και φιλοπάτριδες αρχηγοί που γνωρίζουν ποιο είναι το 

καλό της πατρίδας και το υπηρετούν με αυταπάρνηση. 

Μπέρκη Γεωργία 

Αν θα οραματιζόμουν μια πατρίδα, θα ήταν με αρχηγούς και συμβούλους που θα 

σκέφτονται μόνο το καλό της. Οι νόμοι επιπλέον θα ήθελα να τηρούνται απ’ όλους τους 

ανθρώπους της χώρας μου. Επιπλέον θα ήθελα να έχει δίκαιο φορολογικό σύστημα, 

ώστε η πληρωμή των φόρων να είναι εφικτή για τους πολίτες. Εκτός απ’ αυτά θα ήθελα 

πολλά και καλά σχολεία. 

Παπαδάκη Μαρία 

Αν θα οραματιζόμουν μια πατρίδα, σ’ αυτήν την πατρίδα θα ήθελα να ήταν όλοι νόμιμοι 

και όχι παράνομοι. Αρχηγοί και σύμβουλοι θα ήθελα να αγαπάνε την πατρίδα τους και 

να δουλεύουν με όρεξη γι’ αυτήν και όχι να είναι αδιάφοροι για τις τύχες της. 

Πόπη Νταή 

Στην πατρίδα που θα ήθελα δεν θα υπήρχε σκλαβιά, πόνος, πείνα, απογοήτευση, 

δυστυχία. Κανένας δεν θα πολέμαγε κανέναν. Όλα θα ήταν δημοκρατικά και θα 

επικρατούσε ομαλότητα. 

Πανταλός Χρήστος 

Για μένα στην τέλεια πατρίδα δεν υπάρχει ανομία, απειθαρχία, αναρχία, λιποταξία, 

φιλαρχία και ιδιοτέλεια. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που μένουν στους δρόμους και 

αυτοκτονίες. Υπάρχει καλή οικονομική κατάσταση για όλους και άνθρωποι που 

ενδιαφέρονται για τη χώρα και προσφέρουν. Υπάρχει πειθαρχία και τήρηση των νόμων. 

Πεϊνήρη Άννα 

Η ιδανική πατρίδα είναι η ελεύθερη και δημοκρατική πατρίδα, αυτή που δεν βρίσκεται 

κάτω από κάποιο ζυγό, οι άνθρωποί της έχουν δικαιώματα, δεν δουλεύουν για ένα 

κομμάτι ψωμί, έχουν αξιοπρεπή δουλειά, αξιοπρεπή ζωή, νιώθουν ασφαλείς και είναι 

χαρούμενοι. 

Σαμόλη Μαρία 

Οραματίζομαι την πατρίδα μου χωρίς ψέμα, πονηριά, καταπίεση, κοροϊδία εις βάρος 

ανθρώπου που βρίσκεται σε ανάγκη. Οι άνθρωποι να έχουν δικαιώματα αλλά και 

υποχρεώσεις.   

 

 



 

Γ2   Κουγιουμουτζή Εμμανουέλα 

Το δικό μου όραμα για την πατρίδα περιλαμβάνει τη δημοκρατία, το λαό ως κυρίαρχο 

στοιχείο και τους νόμους. Το κράτος είναι συγκροτημένο, οι πάντες, πολίτες και αρχές 

πειθαρχημένοι. Υπάρχει η ελευθερία της βούλησης, η ελευθεροτυπία αλλά και το 

ομαδικό πνεύμα που μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες. 

Μαυρικάκης Γιώργος 

Αν θα οραματιζόμουν μια πατρίδα, αυτή θα ήταν ελεύθερη και θα τη χαρακτήριζε η 

οργάνωση. Όλοι θα ήταν ίσοι, με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Όλοι θα 

μπορούσαν να εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς να τους εκβιάζει κανείς, και θα ήταν πιστοί 

στους νόμους.  

Μαματζάκη Μαρία 

Η πατρίδα που θα ήθελα θα είχε άξιους αρχηγούς με πολλά και κατάλληλα προσόντα 

για να κυβερνήσουν τη χώρα. Στους θεσπισμένους νόμους θα είχε ληφθεί υπ’ όψιν και η 

άποψη του λαού. Θα υπήρχε γνήσια ελευθεροτυπία, σεβασμός στη θρησκεία του άλλου 

και ελευθερία έκφρασης. 

Κυριακάκη Μαρία 

Η πατρίδα που οραματίζομαι θα ήθελα να έχει νόμους που να μη μπορεί ο καθένας να 

τους παραβιάσει  χωρίς κανέναν ενδοιασμό… Το κράτος θα ήθελα να παρέχει παροχές 

στον πολίτη όπως περίθαλψη και σχολεία. 

Μαυρογιαννάκη Μαρία 

Θα φανταζόμουν μια πατρίδα που θα είχε ανθρώπους στη διακυβέρνησή της άξιους και 

δίκαιους, που θα σέβονταν τους πολίτες και θα αγωνίζονταν για το καλό τους. Οι 

άνθρωποι θα απολάμβαναν ελευθερίες και όλοι ανεξαιρέτως θα τηρούσαν νόμους 

δίκαιους. 

Μαυράκη Μαρία 

Στην πατρίδα που οραματίζομαι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, 

ρατσισμός και μίσος. Δεν υπάρχουν κατώτερα στρώματα σε αθλιότητα, ούτε φθόνος για 

το  διπλανό. Όλοι οι άνθρωποι είναι ισότιμοι, έχουν δουλειά, είναι ευτυχισμένοι και 

βοηθούν ο ένας τον άλλον. Τη φαντάζομαι χωρίς καυσαέρια και σκουπίδια. Τα σχολεία 

είναι όμορφα με πολλές τάξεις. Θα υπάρχουν επίσης και πολλά ιδρύματα για τα παιδιά 

χωρίς γονείς. 

Μαρή Φωτεινή 

Θα ήθελα στη διακυβέρνηση του κράτους ανθρώπους άξιους και έντιμους που θα 

προστάτευαν τους πολίτες από τους ισχυρούς. Θα βοηθούσαν τους νέους με το 

εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να γίνουν σωστοί άνθρωποι και πολίτες και θα φρόντιζαν 

για την ετοιμασία τους για την ένταξή τους στην κοινωνία. Θα υπήρχε εκείνο το άσυλο 

που δε θα επέτρεπε να παραβιαστεί τίποτα από την περιουσία κανενός. 

Μαραγκάκη Γαλάτεια 

Στην Ελλάδα του σήμερα υπάρχει έλλειμμα στην τήρηση των νόμων, ανισότητα μεταξύ 

των απλών ανθρώπων και αυτών που είναι ψηλά στην κοινωνική πυραμίδα. Παρά τη 



δημοκρατία, την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη μέχρι πρότινος βελτίωση της 

καθημερινής ζωής έχουμε ανάγκη να απολαμβάνουμε αγαθά υλικά και πολιτικά και να 

έχουμε αρχηγούς άξιους που να μην κινούνται σαν πιόνια. Ακόμα η τήρηση των νόμων 

να μην ισχύει μόνο για τα χαμηλά στρώματα, γιατί αυτό πιστεύω ότι μπορεί να 

θεωρηθεί ένα είδος αναρχίας. 

Γ4   Ψωμάς Βασίλης 

Θα οραματιζόμουν μια πατρίδα που να έχει περισσότερους ανθρώπους με το θάρρος και 

τη γενναιότητα που είχαν οι ήρωες της ιστορίας μας και λιγότερους που να 

συμβιβάζονται ή να παίρνουν το μέρος της εξουσίας .Επίσης θα ήθελα οι άνθρωποι να 

μπορούν να χαίρονται γι’ αυτό που υπάρχει και όχι μόνο όταν έχουν οικονομική άνεση. 

Πελαγία Στουπάκη 

Η πατρίδα που οραματίζομαι είναι μια πατρίδα με ικανούς και μορφωμένους 

ανθρώπους να την κυβερνούν και να τους νοιάζει πρώτιστα το καλό της χώρας. Ο 

καθένας θα μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του χωρίς το φόβο ότι κάποιος που πιστεύει το 

αντίθετο θα του επιτεθεί. Η παιδεία θα είναι από τα πρώτα ζητήματα και δε θα 

αντιμετωπίζεται ως ένας χώρος με περιττά έξοδα που πρέπει να μειωθούν. 

Σταυρουλάκη Φερενίκη 

Οραματίζομαι μια πατρίδα που θα έχει τους πολίτες της σαν παιδιά της. Θα παίρνονται 

μέτρα πάντα προς όφελός τους. Οι άνθρωποι θα νιώθουν ασφαλείς αφού δεν θα 

υπάρχει εγκληματικότητα. 

Σκουλούδη Μαριρένα 

Οραματίζομαι μια πατρίδα χωρίς παρουσία ξένων που επιβάλλουν δυσβάσταχτα μέτρα 

που επιβαρύνουν το φτωχό κόσμο. 

Ταμιωλάκη Μαριεύα 

Οραματίζομαι μια πατρίδα λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης. Η αναρχία 

πιστεύω ότι είναι ο κύριος λόγος της. Πιστεύω ότι χρειάζεται λήψη αποφάσεων, σοβαρή 

συνεργασία και ομαδικότητα για μια καλά οργανωμένη πατρίδα. 

Σουλούνιας Γιώργος 

Οραματίζομαι μια πατρίδα ελεύθερη και αυτόνομη χωρίς την καταπίεση κανενός 

κράτους. Κι αν υπάρχει αυτή η καταπίεση θα ήθελα οι άνθρωποι να μπορούσαν να 

αντιδράσουν, ώστε να πληρώνουν λιγότερους φόρους και να έχουν περισσότερα έσοδα. 

Χαλκιαδάκης Μάνος 

Θα ήθελα μια πατρίδα ανεξάρτητη με νόμους και τάξη. Να είναι ισότιμοι οι πολίτες και 

όσους δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα να τους βοηθά το κράτος. Θα ήθελα να είμαστε 

οικονομικά ανεξάρτητοι. 

Τρυπιδάκη Ρένια 

Θα ήθελα μια πατρίδα που να παρέχει στους νέους πολλές δυνατότητες για να 

βελτιώσουν τη ζωή τους και να μη χρειάζεται να μεταναστεύουν. 

Υπεύθυνη της έρευνας 

                                     η Καθηγήτρια Φιλόλογος Διαμαντή Σούλα 



 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΗΡΩΕΣ; 

Στις μέρες μας ο ηρωισμός δεν έχει την ίδια σημασία με τη σημασία που είχε σε 

παλιότερες εποχές. Με το πέρασμα των χρόνων οι αιτίες πια που μπορούν να 

δημιουργήσουν έναν ήρωα έχουν αλλάξει. Παλιότερα είχαμε  ήρωες των 

παραμυθιών και  ήρωες της πατρίδας που έδιναν γι΄αυτήν τη ζωή τους πολεμώντας. 

Ήρωας όμως δεν είναι κάποιος με υπερ-δυνάμεις που μπορεί να πετάει πάνω 

από τον κόσμο σώζοντάς τον. Ήρωας είναι αυτός που αντιμετωπίζει δυσκολίες 

αλλά πορεύεται παλεύοντάς τις, ο αγωνιστής, αυτός που δεν παραιτείται. 

Σήμερα ένας κύριος παράγοντας που δημιουργεί ήρωες είναι η οικονομική 

κρίση που μαστίζει. Τι άλλο είναι όσοι μέσα στις αντίξοες συνθήκες της ανεργίας, 

της υποαπασχόλησης, της ανέχειας πασχίζουν με στερήσεις να διατηρήσουν την 

αξιοπρέπειά τους και να μη στερήσουν από τις οικογένειές τους βασικά αγαθά, 

όπως βέβαια τα προς το ζην αλλά και την παιδεία και το γιατρό και τα φάρμακα. 

Ήρωες είναι αυτοί που αρνούνται να παρανομήσουν για να πετύχουν  ό,τι  τους 

αφαιρεί η δυσμενής οικονομική συγκυρία. Και τι να πει κανείς γι΄αυτούς που 

προσπαθούν να κρατηθούν στη ζωή κάνοντας το παγκάκι κρεβάτι ή αναζητώντας 

το φαγητό ή το ρούχο στους κάδους σκουπιδιών;  

Αναζητώντας ηρωικές μορφές ανάμεσά μας μπορούμε να αντιληφτούμε ότι οι 

γονείς μας είναι ήρωες και από την άποψη ότι ποτέ δεν παύουν να αγαπούν τα 

παιδιά τους,  ό,τι άσχημο κι αν κάνουν αυτά.  

Αλλά ήρωες θα μπορούσαν να θεωρηθούν και κάποιοι μαθητές, που μ’όλες τις 

πιέσεις  της οικονομικής κρίσης και τις εχθρικές συμπεριφορές συμμαθητών τους, 

με τον προσωπικό αγώνα της μελέτης, καταφέρνουν να μπουν σε μια σχολή  και με 

την αποφοίτησή τους και έχοντας κάνει σωστές επιλογές στην ειδίκευση και στην 

κατάρτισή τους, καταφέρνουν να βρουν μια θέση εργασίας ικανοποιητικά 

αμοιβόμενη. Πιέσεις όμως από τους συμμαθητές τους δέχονται όχι μόνο επιμελείς 

μαθητές αλλά και άλλα παιδιά που υφίστανται για διαφόρους λόγους τον 

ενδοσχολικό εκφοβισμό. Όσα απ’ αυτά ζουν τη σχολική τους ζωή αγνοώντας 

αυτούς που τους υποτιμούν και τους θεωρούν κατώτερους,  είναι ήρωες. 

Γενικότερα, ήρωες είναι άνθρωποι που υφίστανται κάθε είδους ρατσιστική 

συμπεριφορά χωρίς αυτό να τους καταβάλει, τουναντίον, ενίοτε αυτό μπορεί να 

χαλυβδώνει. Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, άνθρωποι που παλεύουν ανίατες 

ασθένειες, νέοι που έχουν πάρει ουσίες αλλά καταφέρνουν να αποτοξινωθούν… 

ένας μακρύς κατάλογος ανθρώπων που πληγώνονται αλλά δεν παραιτούνται. 

Επιπλέον, υπάρχουν ήρωες μέσα σε επαγγελματικές κατηγορίες που 

αμφισβητούνται στις μέρες μας και θεωρείται ότι έχουν χάσει την ευσυνειδησία και 

την κοινωνική ευθύνη που συνεπάγεται το επάγγελμά τους π.χ. γιατροί, δάσκαλοι, 

αστυνομικοί κ.λ.π. Κι όμως υπάρχουν και  έντιμοι και συνεπείς στις υποχρεώσεις 

τους που τιμούν το επάγγελμά τους. 

Ακόμα, ήρωες είναι αυτοί που αγωνίζονται για να είναι καλύτερη όχι μόνο η 

δική τους καθημερινότητα αλλά και των άλλων. Κάποιοι μάλιστα αφιερώνουν και 

τη ζωή τους για έναν κόσμο καλύτερο χωρίς να ζητούν αντάλλαγμα. Είναι 



πραγματικά ηρωικό γιατί χρειάζεται  πολλή συμπόνια και θάρρος να είσαι 

εθελοντής π.χ. σε χώρα του Τρίτου Κόσμου με τις δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης. 

Τέλος, ήρωας είναι ο άνθρωπος που θα υπερασπιστεί τις κατασταλαγμένες 

απόψεις του, θα αγωνιστεί για το δίκιο το δικό του και το δίκιο των άλλων. Αυτός 

που θα πιστέψει στο μεγάλο του όνειρο, θα προσπεράσει τις απόψεις - εμπόδια των 

άλλων και θα κυνηγήσει την πραγματοποίηση του ονείρου του, έστω κι αν δεν 

φτάσει ποτέ στην πραγματοποίησή του. 

Κλείνοντας, μπορούμε να πούμε ότι πολλοί ήρωες υπάρχουν ανάμεσά μας. 

Είναι ανώνυμοι, χωρίς δημόσια αναγνώριση. Αλλά αυτοί νιώθουν ήρεμοι και 

χαρούμενοι! 

Οι μαθητές του Γ4     

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ 

Στην ύλη της Γ΄ Γυμνασίου συναντάμε τρεις περιπτώσεις όρκων: είναι ο 

όρκος με τον οποίο ορκίζει ο Ρήγας Φεραίος τους συμπατριώτες του να αγωνιστούν, 

ο όρκος της Μεσολογγίτισσας πεινασμένης μάνας να παραμείνει η ψυχή της 

αδούλωτη, ο όρκος πίστης των μελών της Φιλικής Εταιρείας. 

Εδώ στην Κρήτη εντυπωσιάζει μια πανάρχαια ομωτική φράση (όμνυμι = 

ορκίζομαι) που επιβιώνει ως τις μέρες μας στον ορεινό Μυλοπόταμο: «Νη Ζα!» 

ακούγεται σε διαβεβαιώσεις και μεταφράζεται ως «μα το Δία!» 

Γενικά ο όρκος είναι υπόσχεση ή διαβεβαίωση που δίνεται με επίκληση του 

θείου ή κάποιου ιερού προσώπου ή ιερού πράγματος ως μάρτυρα για την αλήθειά 

της. Η επίκληση έχει την έννοια ότι η παραβίαση της υπόσχεσης επισύρει τη θεία 

τιμωρία και έτσι δεσμεύει την τιμή του προσώπου που ορκίζεται. Για παράδειγμα 

λέμε «μα το θεό» ή «ορκίζομαι στο λόγο μου». 

Ο όρκος έχει την προέλευσή του στη θρησκευτική πίστη. Ο όρκος μπροστά 

στα θεϊκά σύμβολα υπάρχει από τα πανάρχαια χρόνια. Η λέξη «όρκος» παράγεται 

από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «είργω», που σημαίνει εμποδίζω, περιορίζω (εξ ου και 

«ειρκτή» = φυλακή), καθώς ο ορκιζόμενος δεσμεύεται. Συμπληρωματικά, η λέξη 

«έρκος» (= φραγμός, εμπόδιο), με την οποία συνδέεται ετυμολογικά η λέξη όρκος, 

σήμαινε το ιερό πρόσωπο ή το πράγμα που επικαλούνταν ο ορκιζόμενος. 

Ας θυμηθούμε περιπτώσεις που μαρτυρούν την παρουσία του όρκου στην 

καθημερινή μας ζωή: οι όρκοι πίστης των ερωτευμένων, ο όρκος όσων αποφοιτούν 

από μια σχολή και εδώ αξίζει να κάνουμε ειδική μνεία για τον πανάρχαιο όρκο των 

γιατρών, τον όρκο δηλαδή του Ιπποκράτη, ο όρκος των στρατιωτών, ο όρκος των 

νεοδιορισθέντων, ο όρκος όσων εκλέχτηκαν για να υπηρετήσουν σε μια θέση στη 

διοίκηση (π.χ. του Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, της Βουλής κλπ.) 
                                                         

Μαρία Ρομπογιαννάκη, Γ3               



 

ΦΤΩΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ… 

Μαρία Καούνη 

Όταν κάποιος δεν έχει τα μέσα να αποκτήσει ό,τι χρειάζεται να επιβιώσει 

είναι φτωχός. Υπάρχει όμως και ένα άλλο είδος φτωχών που είναι οι 

πλούσιοι, οι οποίοι με το που αποκτούν χρήματα, παύουν να δίνουν σημασία 

σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τα χρήματα. Καθώς λοιπόν δεν υπολογίζουν 

κανέναν άλλο παρά μόνο τον εαυτό τους, φτωχαίνουν σε συναισθήματα, 

αδειάζουν από φίλους. 

Ζαχαριουδάκης Αντώνης  

Φτωχός είναι αυτός που δεν έχει τα απαραίτητα για να ζήσει. Αυτός που έχει 

τα αναγκαία,  και να μην του περισσεύουν λεφτά δεν λέγεται φτωχός. 

Δέμπη Μαρία 

Φτωχός είναι εκείνος που δεν έχει καμιά συντροφιά, που είναι μόνος και 

χρειάζεται αγάπη. Στις μέρες μας είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Επιπλέον 

δεν έχουν λεφτά για φαγητό, ρούχα, σπίτι. 

Κατερίνα  Πανταλού 

Φτωχός  είναι αυτός που δεν του αρκούν τα χρήματα για τις ανάγκες του. 

Αυτός που μολονότι έχει πολλά χρήματα, δεν ξέρει πώς να τα χρησιμοποιήσει 

και μπορεί να στραφεί σε κάτι ανήθικο. Για μένα όμως φτωχός είναι κυρίως ο 

άνθρωπος χωρίς βασική παιδεία, σχολικές γνώσεις και εκπαίδευση για να 

μάθει να κάνει μια δουλειά. 

Παρασύρης  Γιώργος 

Φτωχός είναι εκείνος που τα εισοδήματά του δεν είναι αρκετά για να 

πληρώσει τα έξοδά του. Επίσης είναι εκείνος που δεν έχει μια στέγη πάνω 

από το κεφάλι του και κοιμάται πάνω στα κρύα παγκάκια κάθε βράδυ, δεν 

έχει ένα πιάτο φαΐ  να φάει, είναι αυτός που δανείζεται από τους άλλους για 

να φάει, είναι αυτός  που ζει από την κλεψιά. 

Ζέκιο  Άλμπιον 

Φτωχός είναι αυτός που δεν έχει τη δυνατότητα ή το ενδιαφέρον να μάθει να 

κάνει κάτι για να δουλέψει και να μαζέψει χρήματα για να ζήσει. Φτωχός 

είναι ο τεμπέλης. Φτωχός δε γεννιέσαι, γίνεσαι. 

Νίκη Μιχαλάκη 

Φτωχός είναι αυτός που δεν έχει ανθρώπους που να τους αγαπά και να τον 

αγαπούν και να ενδιαφέρονται  γι΄ αυτόν. Αυτός που μέσα του αισθάνεται 

φτωχός, ότι δεν έχει τίποτα, ο δυστυχής, ανεξάρτητα από τα περιουσιακά του 

στοιχεία. Είναι αυτός που δεν έχει ηρεμία στην ψυχή του, γαλήνη στην καρδιά 

του. 



Ματίνα Δασκαλάκη 

Φτωχός  είναι αυτός που δεν τον στηρίζει κανείς. Αυτός που δεν έχει δίπλα 

του ούτε την οικογένειά του ούτε τους φίλους του ούτε τους συνανθρώπους 

του. Ακόμα και αυτός που έχει πλούτη και δεν ξέρει τι να τα κάνει αλλά δεν 

έχει την οικογένειά του είναι φτωχός. Αυτός όμως  που δεν έχει αγαθά αλλά 

έχει τους ανθρώπους είναι σε καλύτερη μοίρα. Διότι τα αγαθά και τα πλούτη 

χάνονται, οι άνθρωποι όμως είναι η ελπίδα. 

Ματθαίος Παρασύρης 

Φτωχός είναι αυτός που δεν έχει οικονομικά μέσα και δεν έχει και φίλους να 

τον στηρίξουν και κυρίως δουλειά να φροντίσει τον εαυτό του και την 

οικογένειά του. 

Νύχταρης Μιχαλανδρέας 

Φτωχός είναι αυτός που δεν έχει χρήματα να αγοράσει φαγητό να φάει και 

πεινά, που δεν έχει πού να μείνει και δεν έχει δουλειά να δουλέψει, αυτός που 

δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Φτωχός είναι 

αυτός που αισθάνεται φτωχός.    

Καζινάκη Μαρία 

Φτωχός. Μια λέξη τόσο μικρή αλλά με μεγάλη σημασία, που χωρεί μέσα της 

τη δυσκολία και τα έντονα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

σήμερα οι περισσότεροι πολίτες στη χώρα μας. 

Ξυλουράκη Ελένη  

Φτωχός είναι αυτός που τα αγαθά που έχει δεν επαρκούν για να καλύψει τις 

ανάγκες του. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που ενώ έχουν πολλά, νομίζουν ότι 

είναι λίγα και θέλουν κι άλλα. Αυτούς τους ανθρώπους τους χαρακτηρίζουμε 

άπληστους. Άλλοι άνθρωποι ενώ διαθέτουν μέσα μόνο για τις βασικές τους 

ανάγκες, νιώθουν γεμάτοι και δεν χρειάζονται πολυτέλειες. Άλλοι πάλι δεν 

έχουν μεν πολλά αγαθά, έχουν όμως γύρω τους οικογένεια, αγάπη, φίλους 

και αυτό τους γεμίζει πληρότητα. 

Χουστουλάκη Μαρία  

Αυτό που έχει σημασία για να κριθεί κάποιος πλούσιος ή φτωχός είναι η 

χρησιμότητα των αγαθών (δηλαδή η δυνατότητά τους να καλύψουν τις 

ανάγκες)  και όχι το πλήθος των αγαθών, καθώς και ο αριθμός και το είδος 

των αναγκών.    

Μανουράς  Σπύρος 

Φτωχός είναι αυτός που δεν έχει λεφτά, που η τράπεζα του παίρνει το σπίτι 

του, που δεν έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ, το νερό, που περιμένει ένα μικρό 

επίδομα να συντηρηθεί και να συντηρήσει την οικογένειά του και 

αναγκάζεται να δανειστεί από τους φίλους του. 



Κλάδος  Οδυσσέας 

Φτωχός είναι ο άνθρωπος που είναι μόνος. Τα χρήματα σε σχέση με τους 

φίλους και τους συγγενείς είναι ασήμαντα. 

Γκούφα Στέλλα  

Η λέξη φτωχός έχει πολλές σημασίες. Φτωχό λέμε έναν άνθρωπο όχι μόνο 

όταν δεν έχει σπίτι να μείνει, φαΐ να φάει, χρήματα για να πληρώσει 

λογαριασμούς και φόρους, αλλά και αυτόν που είναι φτωχός στη καρδιά, που 

δεν ξέρει από συναισθήματα και δεν ξέρει τι θα πει αγάπη. 

Σοφιανού Κωνσταντίνα  

Φτωχοί είναι αυτοί που δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Που δεν έχουν στέγη 

να μείνουν, που ψάχνουν παντού κάτι για να φάνε, που παλεύουν κάθε μέρα 

με το θάνατο γιατί δεν έχουν χρήματα για φάρμακα και ιατρική περίθαλψη. 

Κολωνιάτης Παναγιώτης 

 Φτωχός είναι κι αυτός που έχει τα πάντα αλλά δεν είναι ψυχικά 

ικανοποιημένος. 

Πατραμάνη Ελπίδα  

Φτωχός θεωρείται αυτός που του λείπουν τα επαρκή για μια αξιοπρεπή 

διαβίωση. Σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος σπεύδει να συντηρήσει το 

σώμα του. Οι βασικές ανάγκες της τροφής και της στέγης υπερβαίνουν  και 

παραγκωνίζουν τις όποιες άλλες ανάγκες του. 

Ρεπανάς Δημήτρης 

Φτωχός δεν είναι αυτός που έχει λίγα χρήματα αλλά αυτός που έχει λίγα 

συναισθήματα και λίγα ψυχικά χαρίσματα. 

Τσάκα Ιωάννα 

Φτωχός είναι αυτός που αισθάνεται φτωχός. Ισχύει αυτό για πλούσιους και 

ισχυρούς που α) μπορούν να ικανοποιήσουν πολλές επιθυμίες τους με τα 

αγαθά που διαθέτουν, δεν έχουν όμως ανθρώπους να μοιραστούν χαρές, 

λύπες, απρόσμενες καταστάσεις β) είναι ακόρεστοι και άπληστοι. 

Σταυρουλάκη Φρειδερίκη 

Φτωχός είναι ο πλούσιος που έχει μέσα του ένα κενό που δεν μπορεί να το 

καλύψει με τα χρήματα και τα πλούτη.                                                                            
 

 Υπεύθυνη της έρευνας 

                                     η Καθηγήτρια Φιλόλογος Διαμαντή Σούλα  



‘’Ο πολιτικοποιημένος άνθρωπος’’ 
 Με αφορμή την προεκλογική περίοδο που διανύουμε, κατά την οποία όλοι 

μας γινόμαστε και πάλι μοιραίοι μάρτυρες φαινομένων που αν μη τι άλλο 

προκαλούν προβληματισμό, θα ήθελα να επιχειρήσω τον προσδιορισμό του 

ρόλου του πολίτη όχι απλά ως ψηφοφόρου αλλά ως καθοριστικού παράγοντα 

στη λειτουργία οποιασδήποτε δημοκρατικής κοινωνίας. Η ίδια η λέξη 

‘’δημοκρατία’’ άλλωστε δηλώνει την κυριαρχία του λαού, του συνόλου των 

πολιτών. 

 Η αναγκαιότητα της ουσιαστικής συμμετοχής όλων των πολιτών στη 

διαμόρφωση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής μιας χώρας, ώστε αυτή να 

μπορεί να λέγεται δημοκρατική, είναι κάτι αυτονόητο στην εποχή μας, μετά από 

αιώνες αγώνων και θυσιών. Βασική έκφραση αυτής της συμμετοχής είναι η 

συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες , που αναδεικνύουν μέσα από τα διάφορα 

πολιτικά κόμματα εκείνο που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. 

 Η εκπλήρωση όμως των εκλογικών μας καθηκόντων κινδυνεύει να 

μετατραπεί σε μια τυπική διαδικασία και να χάσει την αξία της , όταν δεν 

ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεση για να είναι η επιλογή των 

πολιτών σωστή και σύμφωνη με τις πεποιθήσεις τους είναι να υπάρχει 

ουσιαστική γνώση των στόχων που θέτει η κάθε παράταξη και του 

προγράμματος που σκοπεύει να εφαρμόσει προκειμένου να τους πετύχει. Πριν 

φτάσει στην κάλπη ο ψηφοφόρος πρέπει να γνωρίζει τη θέση που παίρνει η 

κάθε υποψήφια κυβέρνηση όσον αφορά τα σημαντικά προβλήματα που 

ταλανίζουν την κοινωνία. 

Η γνώση αυτή δυστυχώς καθίσταται αδύνατη καθώς από τη μια δεν 

υπάρχει ισότιμη προβολή όλων των πολιτικών απόψεων από τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης και από την άλλη ο πολιτικός λόγος περιορίζεται σε αόριστες 

υποσχέσεις δίχως πραγματική δέσμευση και σε άγονες αντιπαραθέσεις 

ανάμεσα στους πολιτικούς αντιπάλους. Άλλοτε πάλι τα Μ.Μ.Ε στρέφουν την 

προσοχή του θεατή  σε τελείως ευτελή θέματα κι άλλοτε προσπαθούν να 

επηρεάσουν και να κατευθυνθούν την πολιτική του βούληση με φτιαχτά 

γκάλοπ που προβλέπουν το εκλογικό αποτέλεσμα.  

Αποτέλεσμα: ο πλήρης αποπροσανατολισμός των πολιτών. Μετατρέ-

πονται σε οπαδούς , οι οποίοι παρασυρόμενοι από τις πολιτικές κόντρες χάνουν 

κάθε κρίση και φανατίζονται υπέρ του κόμματος που κατόρθωσε να τους 

‘’κερδίσει’’ για λόγους που σπάνια έχουν να κάνουν με την ικανότητα των 

πολιτικών προσώπων που το αποτελούν. 

 Ο εκφυλισμός των πολιτικών κομμάτων που τείνουν να επικρατήσουν πια 

στην αντίληψη όλων μας ως ομάδες που προωθούν ιδιωτικά συμφέροντα, αντί 

να μάχονται για κοινωνικές αλλαγές με στόχο το καλό του συνόλου, οδηγεί ένα 

μεγάλο τμήμα της κοινωνίας στην αδιαφορία και την αποστροφή για την 

πολιτική ζωή. Ο πολίτης νιώθοντας ανίσχυρος απέναντι στα οργανωμένα 



συμφέροντα που πρέπει να αντιπαλέψει, χάνει κάθε διάθεση για δράση και 

βυθίζεται στην παθητικότητα. Αφού νιώθει αποκλεισμένος απ’ τα κέντρα 

λήψης αποφάσεων και αδύναμος να παρέμβει και να διορθώσει τα κακώς 

κείμενα, στρέφεται στην επιδίωξη του στενού ατομικού του συμφέροντος. 

Οι πολιτικοί αλλά και γενικώς όσοι ασχολούνται με τα κοινά 

αντιμετωπίζονται με καχυποψία, αφού θεωρείται λίγο πολύ δεδομένο ότι 

φροντίζουν μόνο για την επίτευξη των προσωπικών τους οικονομικών κυρίως 

επιδείξεων. Η απογοήτευση, η αγανάκτηση και η αδιαφορία του εκλογικού 

σώματος για τους πολιτικούς, εκφράζεται συχνά με την αποχή από την 

εκλογική διαδικασία. Ο πολίτης δεν κάνει χρήση του δικαιώματος του, αφού δεν 

ελπίζει σε οποιαδήποτε αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Έτσι όμως γίνεται 

δυνατή η ανάληψη της εξουσίας από άτομα όχι μόνο ανίκανα να 

εκπροσωπήσουν το σύνολο των πολιτών αλλά και πιθανόν επικίνδυνα για την 

κοινωνία. 

 Είναι λοιπόν φανερό ότι απαιτείται αφενός εξυγίανση του πολιτικού 

χώρου, ώστε το εκλογικό σώμα να έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 

ανθρώπους με αληθινή διάθεση να αγωνιστούν για το συλλογικό συμφέρον και 

αφετέρου αφύπνιση του δημοκρατικού φρονήματος των πολιτών ώστε να μην 

υποτιμούν την αξία της ψήφου τους, αλλά να την δίνουν συνειδητά στους 

αξιότερους. 

 Η μετατροπή του ανθρώπου από παθητικό δέκτη σε ελεύθερο και 

ανεξάρτητο κριτή της εκάστοτε πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης γίνεται 

δυσκολότερη, όταν έρχεται αντιμέτωπος στην καθημερινότητα του με 

φαινόμενα όπως η ανεργία, η φτώχεια, η εγκληματικότητα. Για όσους 

αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα επιβίωσης, αλλά και για ένα μεγαλύτερο 

τμήμα του πληθυσμού που αντιμετωπίζει το  μέλλον  του με ανασφάλεια η 

ενασχόληση με τα κοινά και η διαμόρφωση και τήρηση πολιτικής στάσης 

θεωρείται πολυτέλεια. Αυτά λοιπόν που πρωτίστως οφείλει να πράξει κάθε 

κοινωνία που θέλει να λέγεται δημοκρατική είναι η στήριξη των οικονομικά 

ασθενέστερων τάξεων της. 

 Η συμμετοχή όμως στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου που ζούμε 

δεν πρέπει να περιορίζεται στις εκλογές. Πρέπει να αποτελεί μέρος της 

καθημερινότητας. Ο καθένας από μας έχει καθήκον να συνειδητοποιήσει την 

ευθύνη  που φέρει ως πολίτης όχι μόνο σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή 

και δράση αλλά και σε εκείνη των συνανθρώπων του. Να ενδιαφερθεί για τη 

συλλογική ανάπτυξη και πρόοδο και να καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες  

για την ύπαρξη σχέσεων ισοτιμίας και αλληλεγγύης σε όλους του τομείς της 

ζωής.   

Απόστολος Γκούφας Γ1 



ΑΡΩΜΑΤΑ 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ 

 Η λέξη άρωμα χρησιμοποιείται σήμερα για να περιγράψει χημικές 

ενώσεις οι οποίες έρχονται από τη λατινική λέξη, ''per fumus'', η 

οποία σημαίνει ανάμεσα από τον καπνό. 

 
Η ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ 
 

 Τα αρώματα συνόδευαν τους ανθρώπους 

από την αρχή της ιστορίας τους. Αν και, 

δεν ήταν πάντα στην μορφή που 

βρίσκονται σήμερα, αλλά οι επιστήμονες 

σιγά σιγά βρήκαν τον τρόπο να τα 

κατασκευάσουν στη σημερινή τους μορφή. 

Οι επιστήμονες έκαναν έρευνες κοιτώντας 

χιλιάδες χρόνια πίσω στο παρελθόν και 

ανακάλυψαν πως οι πρόγονοι μας έκαιγαν 

αρωματισμένο ρετσίνι για να προσευ-

χηθούν στον θεό τους. 
 

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ  ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ 
 

'Οταν οι Αιγύπτιοι άλειφαν το σώμα τους 

με κανέλλα και μέλι, οι Πέρσες βασιλιάδες 

φορούσαν αρωματισμένες κορώνες από 

κόκκινα τριαντάφυλλα, μύρο, γιασεμί και 

βιολέτες. Αρχικά στέγνωναν τα τριαντά-

φυλλα και αργότερα τοποθετούσαν τα 

ροδοπέταλά τους σε βάζα. Ο λόγος που 

γινόταν αυτή η διαδικασία ήταν για να ανοίγονται τα βάζα σε ειδικές 

περιπτώσεις.                                              



  Στην Αρχαία Ελλάδα, τα αρώματα 

αντιπροσώπευαν τη θρησκεία τους. 

Αρκετά αρχαία κείμενα αναφέρονται 

στην μυρωδιά των θεών. Στην Οδύσσεια, 

ο 'Ομηρος αναφέρει πως άλειφαν τους 

νεκρούς με αιθέρια έλαια. 

      Στην Αρχαία Ρώμη, ευωδίες 

έβγαιναν από κάθε σπίτι και ναό. Οι Ρωμαίοι άνδρες εφηύραν τον 

αφρό ξυρίσματος, επίσης οι Ρωμαίοι έκαναν μπάνιο με αρωματισμένο 

νερό και αιθέρια έλαια. Τα γεύματα τους πάντα συνοδευόταν από ένα 

σκεύος γεμάτο αρωματισμένο νερό για να πλύνουν τα χέρια τους. 
 

ΕΝΑ ΑΡΩΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΕΝΑ ΣΤΥΛ 
 

Τώρα πια τα αρώματα 

μπορούν να ολοκλη-

ρώσουν ένα στυλ. 

Μεγάλοι οίκοι μόδας 

συνοδεύουν τις δημι-

ουργίες τους με το 

κατάλληλο άρωμα το 

οποίο ανήκει φυσικά στην κολεξιόν του οίκου. 'Ετσι, κάθε στυλ έχει 

και τη δική του μυρωδιά. 

                                                                                                                                                                                         

Καλοκύρη Δέσποινα Β2 

 



  

EΠΙΔΡΟΥΝ ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ; 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

     Αν παρατηρήσουμε τον ουρανό μια ξάστερη νύχτα, μακριά από τα φώτα κάθε 

ανθρώπινης παρουσίας, μας θυμίζει μαύρο βελούδο με χιλιάδες μικροσκοπικά 

αστραφτερά διαμάντια σκορπισμένα σε όλη την επιφάνειά του. Μόνο τους 

τελευταίους τρεισήμισι αιώνες έχει αρχίσει ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται τα 

γιγάντια μεγέθη των άστρων, καθώς και τις τεράστιες αποστάσεις που μας 

χωρίζουν από αυτά. Μόλις τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τις κολοσσιαίες 

δυνάμεις που ασκούνται μέσα σε αυτόν το μεγαλειώδη τόπο—το σύμπαν μας. 

    Από αρχαιοτάτων χρόνων, οι άνθρωποι παρατηρούν τις ακριβείς κινήσεις των 

ουράνιων σωμάτων στο νυχτερινό ουρανό, καθώς και τις διαφορετικές τους 

θέσεις στο στερέωμα ανάλογα με τις εποχές. (Γένεση 1:14) Πολλοί έχουν 

εκφράσει αισθήματα σαν του Βασιλιά Δαβίδ του Ισραήλ, ο οποίος πριν από 3.000 

περίπου χρόνια έγραψε: «Όταν βλέπω τους ουρανούς σου, τα έργα των δαχτύλων 

σου, τη σελήνη και τα άστρα που ετοίμασες, τι είναι ο θνητός άνθρωπος και τον 

θυμάσαι;» (Ψαλμός 8:3, 4) . 

    Ωστόσο, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι, τα ουράνια σώματα και οι 

κινήσεις τους επηρεάζουν τη ζωή μας με πολύ πιο χειροπιαστούς τρόπους. Ο 

ήλιος, το άστρο γύρω από το οποίο διαγράφει την τροχιά της η γη, αποτελεί τη 

βάση για τις πιο σημαντικές μονάδες μέτρησης του χρόνου που χρησιμοποιεί ο 

άνθρωπος—τη διάρκεια της ημέρας και του έτους μας. Η σελήνη είναι «για 

προσδιορισμένους καιρούς» ή αλλιώς «διά να προσδιορίζη τας εποχάς». (Ψαλμός 

104:19, Η Παλαιά Διαθήκη, Κείμενον και Ερμηνευτική Απόδοσις, Ι. Θ. 

Κολιτσάρα) Και τα άστρα είναι αξιόπιστοι πλοηγοί, ακόμη και για τον 

προσανατολισμό των διαστημικών σκαφών. Λαβαίνοντας αυτά υπόψη, μερικοί 

αναρωτιούνται αν τα άστρα μπορούν στην πραγματικότητα να κάνουν 

περισσότερα για εμάς από το να προσδιορίζουν τους καιρούς και τις εποχές και 

να αυξάνουν την εκτίμησή μας για το δημιουργικό έργο του Θεού. Μήπως 

μπορούν να προλέγουν και το μέλλον μας ή να μας προειδοποιούν για 

επερχόμενες συμφορές; 
 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

    Oι   άνθρωποι   που κατοικούν   πάνω   στη γη   υπόκεινται  την  επίδρασή  

της. Η άμπωτη και η παλίρροια των νερών στην Χαλκίδα είναι το φαινόμενο της 

επίδρασής της. Η αύξηση εξάλλου που παρουσιάζουν η εγκληματικότητα και τα 

κάθε είδους ατυχήματα κατά την πανσέληνο είναι ένα άλλο σημείο γνωστό 

στους γιατρούς και αστυνόμους. Γνωστό είναι ακόμη ότι οι… περισσότερες 

επαναστάσεις και ανταρσίες γίνονται κατά τη διάρκεια της πανσελήνου και το 

ότι έχουν κηρυχθεί οι περισσότεροι πόλεμοι όπως ο πρόσφατος στο Ιράκ το 2003. 

Χιλιάδων ετών μελέτη στην αστρολογία έχει αποδείξει ότι η Σελήνη έχει 

επίδραση πολύ μεγάλη πάνω στον άνθρωπο δεύτερη μετά την επίδραση του 



Ηλίου. Η θέση της Σελήνης σε ένα ωροσκόπιο και οι διάφορες γωνίες που 

σχηματίζει με τους άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος μας δίνει την 

δυνατότητα να σχηματίσουμε πολλές γνώσεις για τον άνθρωπο μέσω του 

ωροσκοπίου του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι βγάζουμε μία ραδιογραφία του 

χαρακτήρα του. Παρατηρείται ότι οι γυναίκες που έχουν τη Σελήνη κοντά η σε 

ορισμένες γωνίες με το Κρόνο έχουν κατά κανόνα μία σοβαρότητα. Εάν 

βρίσκονται κοντά στο Δία χαρακτηρίζονται από καλοσύνη και ψυχικό πλούτο. Η 

θέση λοιπόν της Σελήνης στο ωροσκόπιο και η γωνιακή σχέση της με τους 

πλανήτες και τον Ήλιο μας αποκαλύπτει ποια είναι η προσωπικότητα ενός 

ανθρώπου. Μερικοί  επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η Σελήνη δεν παίζει κανένα 

ρόλο στη Βιολογία του Σύμπαντος,   ούτε επηρεάζει  τη ζωή στη Γη. Κι ακόμη 

ότι  δεν έχει καμιά   σχέση με τη διαμόρφωση του κλίματος και του καιρού, στα  

διάφορα  σημεία  της  υδρογείου. 

   Τη θεωρούν απλό καθρέφτη που αντανακλά το  ηλιακό  φως,  μούσα των 

ποιητών   και  προστάτη των ερωτευμένων. 

   Υπάρχουν,   όμως,   εργασίες, έρευνες και  διαπιστώσεις    πολλών διαπρεπών 

επιστημόνων, που εκμηδενίζουν τις απόψεις αυτές, αφού έχουν να 

παρουσιάσουν στοιχεία τα  οποία αποδεικνύουν  ότι η Σελήνη,  που είναι το πιο 

κοντινό ουράνιο  σώμα  στη   Γη,   παίζει  σημαντικό ρόλο  στη  διαμόρφωση της 

ζωής πάνω στον   πλανήτη μας. 

   Ανάλογες επιδράσεις ασκεί η Σελήνη στον πνευματικό και ψυχικό μας κόσμο. 

Υπερένταση, αϋπνία,  κατάθλιψη, άγχος,  αλλά και ευεξία , καλή διάθεση κέφι 

και ευτυχία,  μπορεί να οφείλονται στην επίδραση του  Φεγγαριού, ανάλογα  με 

τον κάθε οργανισμό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, ότι πρέπει να παραγνωρίσουμε 

τον   παράγοντα άνθρωπο,  την  υπόσταση μας,  το  «εγώ»  μας,  τις δυνατότητες 

μας. 

   Αλλά ίσως  χρειαστεί κάποτε να δικαιολογήσουμε κάτι  που νιώθουμε και δεν 

εξηγείται αλλιώς. Η μελέτη  μιας  ομάδας   επιστημόνων  του  Πανεπιστημίου  

του Μαϊάμι  αποκαλύπτει   ότι  οι   περισσότεροι  από  τους  2.ΟΟΟ φόνους   που  

διαπράχτηκαν στη Φλώριδα μεταξύ 1958 – 1970 οφείλονταν στις επιδράσεις   

της  Σελήνης, γιατί διαπράχτηκαν σε νύχτες  με Πανσέληνο ή νέα Σελήνη. 

   Έτσι έχουμε  μια απόδειξη  ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της  Σελήνης 

και της τρέλας. Η πανσέληνος δεν εξωθεί ένα ισορροπημένο  άτομο, αλλά μπορεί 

να το κάνει νευρικό, ανήσυχο και ταραγμένο,  να έχει παράξενες αισθήσεις. 
 

Καλοκύρη Δέσποινα Β2



 

ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ ΜΕ … ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟ 

ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ 
 

   Καθώς ζούμε σε αδιάκοπη επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, καθώς τους 

μελετούμε μέσα στην ταραχή του βίου, απομένουμε συχνά έκπληκτοι, έτσι που ανεβαίνει 

στη συνείδηση μας μια διαπίστωση: οι άνθρωποι του καιρού μας είναι συνήθως πιο 

έξυπνοι από τους ανθρώπους άλλων καιρών, περισσότερο μορφωμένοι, ο αιώνας μας 

αδιάκοπα τους παρέχει την ευκαιρία να θεμελιώσουν, να συγκροτήσουν και να υψώσουν 

μέσα στη ζωή μια προσωπικότητα γερή κι ολοκληρωμένη. Κι όμως· αυτό το πρωταρχικό 

έργο δε συντελείται σήμερα. Οι προσωπικότητες μένουν ανολοκλήρωτες, οι πνευματικές 

φυσιογνωμίες προβάλλουν αποσπασματικά: άλλοτε ανεβαίνουν και λάμπουν, άλλοτε 

βουλιάζουν και χάνονται. Το συνηθέστερο όμως είναι πως έχουμε απουσία αληθινών 

προσωπικοτήτων, κάτι χειρότερο: δεν υπάρχει ο συνεχής πόνος και η ακαταλάγιαστη 

έγνοια να συγκροτηθεί αυτή η εσωτερική, ηθική φυσιογνωμία του κάθε ανθρώπου, αυτό 

που λέμε προσωπικότητα. Κι έτσι, η πρωταρχική περιπέτεια του σημερινού ανθρώπου 

καταλήγει να είναι μια περιπέτεια εσωτερικής διάλυσης, ερήμωσης και καταβύθισης μέσα 

στη μάζα. Οι ατομικότητες χάνονται. Κι όταν οι ατομικότητες χάνονται, εμφανίζεται στο 

προσκήνιο η βαρβαρότητα, έστω κι αν είναι ντυμένη την αστραφτερή στολή της 

πυρηνικής «προόδου». 

   Κάθε μέρα, όλο και περισσότερο βεβαιωνόμαστε πως μυστηριώδης, συγκολλητική ουσία 

του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου, το χαρμόσυνο έναυσμα του ηθικού εκείνου 

οργασμού που θα συγκροτήσει τελικά, ανάμεσα από ποικίλες περιπέτειες και δοκιμασίες, 

την ανθρώπινη προσωπικότητα, είναι ο Αυτοσεβασμός. 

   Τι θα πει «αυτοσεβασμός»; Θα πει αναγνώριση, κατάφαση, σεβασμός προς την ιερότητα 

της ίδιας, της δικής μας ανθρωπιάς. Είναι αυτοεκτίμηση, διαπίστωση σπαραχτική πως 

είμαστε μέσα στον κόσμο αυτό ένα μοναδικό, ανεπανάληπτο θαύμα, θαύμα του σώματος, 

θαύμα του νου, λάμψη του πνεύματος, φλογώδης παρουσία καρδιάς, άνθηση διαρκής των 

ιδανικών, του ονείρου. Καταλάμπεται, πρέπει να καταλάμπεται η συνείδησή μας από αυτό 

το θαύμα. Και τότε, αναπηδά από μέσα μας σαν αδιάπτωτο ρίγος αυτός ο σεβασμός, η 

εκτίμηση προς το μυστήριο που είμαστε, προς την ιερότητα που περικλείνουμε, προς τις 

απίστευτες δυνατότητες αγάπης, θυσίας, δημιουργίας, σπουδής και μάχης, που διαθέτει ο 

κάθε άνθρωπος. 

   Αρχίζουμε συνήθως από τη σοφή επιταγή «ένδον σκάπτε!» και καταλήγουμε ν' 

ανακαλύψουμε την αξία της ανθρωπιάς μας. Η ανακάλυψη αυτή έχει, πρέπει να έχει 

μόνιμες και συγκλονιστικές συνέπειες για τη ζωή μας. Ο αυτοσεβασμός είναι κάτι πιο 

βαθύ, πιο άμεσο, πιο άγιο, από εκείνο που λέμε στην εποχή μας «ανθρώπινη αξιοπρέπεια». 

Είναι η αλάλητη αυτοαναγνώρισή μας, ένα θάμπος ηθικό γι' αυτό που είμαστε αλλά και 

γι' αυτό που μπορούμε να γίνουμε. 

   Πρωταρχική έκφραση του ανθρώπινου αυτοσεβασμού είναι η ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια 

και προς τους άλλους ανθρώπους αλλά και προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο αυτοσεβασμός 

δεν είναι εκδήλωση εγωισμού. Το συγκλονισμό που αισθανόμαστε μπροστά στην 

αυτοανακάλυψή μας, μπροστά στον ίδιο μας τον εαυτό, τον αισθανόμαστε και μπροστά 

στους άλλους ανθρώπους. Είναι μια επανάληψη του θαύματος που εισρέει μέσα μας με 

την όραση, την ακοή, την αφή, που γίνεται ένα άλλο θάμπος, καθώς διαπιστώνουμε την 

αλλοτριότητα του άλλου και την ομοιότητά του συγχρόνως μ' εμάς. Είναι ιδιοσυγκρασίες 

τόσο διάφορες, τόσο απροσδόκητες κάποτε, αλλά είναι άνθρωποι που υποφέρουν από τους 

ίδιους καημούς, που τρέφουν παραπλήσια προς τα δικά μας όνειρα, που αγαπούν, που 

φοβούνται, που περιμένουν, που θυσιάζονται, που υποφέρουν, που ευτυχούν με το τίποτα 

σχεδόν: μ' ένα καλό λόγο, μ' ένα ανάβλεμμα ιλαρό, με μια θερμή, γελούμενη χειραψία. 

Αυτό το θάμπος του άλλου μέσα στη σχεδία του γάμου, γίνεται ένας κατακλυσμός 



μυστηρίου, μια συνεχής καταιγίδα του θείου που αποκαλύπτει διά των ανθρώπων, των 

πλασμάτων του, τη σοφία. 

   Ειλικρίνεια προς τον εαυτό μας, είναι λόγος εύκολος αλλά πράξη δυσχερέστατη, 

επίμονη. Ο εαυτός μας αδιάκοπα μας ξεφεύγει, κι όταν επιτέλους, κάποτε κατορθώσουμε 

να τον στήσουμε αντίκρυ μας και να τον παρατηρήσουμε όσο πιο αδέκαστα γίνεται, να τον 

ελέγξουμε, να θελήσουμε να τον επαναφέρουμε στην πνευματική τάξη απ' όπου οφείλει 

να μην ξεφεύγει, εκείνος, γνωρίζοντας ότι τον αγαπούμε, καταλαβαίνοντας ότι για να τον 

μισήσουμε, κατά την ευαγγελική επιταγή, θα πρέπει πολύ, πάρα πολύ ακόμη να 

παλέψουμε, μας ζητά ένα ψέμα, μιαν άφεση για να ξεφύγει από την αδυσώπητη, αλλά 

συνήθως βραχύχρονη, αυτοατένιση. 

   Μνημονεύσαμε την πνευματική τάξη. Τούτο ακριβώς σημαίνει ο αυτοσεβασμός: τάξη 

πνευματική, ζωή συνειδητή, οργανωμένη σωστά, προσωπικότητα που απορρίχνοντας το 

ψεύδος και τη συναισθηματική αιθάλη, αρχίζει να λατρεύει με πάθος την αλήθεια. Δεν 

μπορεί να υπάρξει άνθρωπος που να σέβεται τον εαυτό του και να τον εξαπατά. Ούτε, 

πολύ περισσότερο, να εξαπατά τους άλλους. Η εξαπάτηση είναι εσωτερική και κοινωνική 

αθλιότητα του ανθρώπου, είναι αγυρτεία που μπορεί να 'χει προς στιγμή ή και 

μονιμότερες «επιτυχίες», αλλά στο βιβλίο της σωστής, ανδροπρεπούς, σοβαρής και 

συνειδητής ζωής ο άνθρωπος αυτός μηδενίζεται. 

   Σέβομαι τον εαυτό μου; Του λέω την αλήθεια, τον ζυμώνω με την αλήθεια, δεν τον 

δικαιολογώ. Τον τοποθετώ μέσα στα πράγματα, ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους, με τη 

συνείδηση της ιερότητάς του. Σέβομαι τους άλλους ανθρώπους; Τους τιμώ με την 

ειλικρίνειά μου, τους λέγω την αλήθεια με σεμνότητα, ευγένεια και σαφήνεια. Τους 

βοηθώ έτσι να βρουν τη δική τους αλήθεια, να επικοινωνήσουν με τον ίδιο τους τον εαυτό, 

να τον γνωρίσουν αληθινά. Έτσι θεμελιώνεται η αυθεντικά έντιμη ζωή, έτσι 

αναπτύσσεται η ανθρώπινη προσωπικότητα, έτσι από τη μάζα αναπηδά, άλκιμη κι 

ανθεκτική στις περιπέτειες του βίου, η ατομικότητα εκείνη που θα ωριμάσει για να 

ολοκληρωθεί, να γίνει προσωπικότητα. 

   Γίνεται ίσως φανερό πως ο αυτοσεβασμός συμπορεύεται με το πάθος της αλήθειας. Αλλά 

η ανάσα της αλήθειας αυτής είναι πολύ πλατιά. Δε μεθοδεύει, δεν αποσαφηνίζει μονάχα 

τα πράγματα του καθημερινού βίου: τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, τις σχέσεις με 

τον ίδιο μας τον εαυτό. Απαιτεί από τον άνθρωπο και τον ωθεί να αποκαλύψει μέσα του, 

αν αληθινά το θαύμα του εαυτού του τον έχει συγκλονίσει, τη βασική, την πρωταρχική 

αλήθεια της δημιουργίας του, της παρουσίας του μέσα στον κόσμο αυτό. 

   Ύστερα από τέτοιο ηθικό αγώνισμα, πώς να τολμήσει, πώς να επιθυμήσει να θέσει 

κανείς το δάχτυλο του πάνω στη σημερινή πραγματικότητα; Εδώ πια ο αυτοσεβασμός έχει 

ολοκληρωτικά αρθεί. Μια βαθιά φαυλότητα έχει καλύψει με τη λέπρα της τις 

συνειδήσεις, τις έχει φθείρει, τις έχει σαπίσει κι ο κόσμος μας έχει μεταμορφωθεί σε ένα 

απέραντο χαλκείον απάτης. Πόλεμοι, προπαγάνδες, πολιτικοί ελιγμοί, διπλωματικές 

αναπτύξεις, το δίκιο του ισχυρότερου, η αποψίλωση του ανθρώπου από κάθε ιερό κι 

απαραβίαστο δικαίωμα, όλα καθημερινώς αναιρούν τον αυτοσεβασμό κι ωθούν προς την 

κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας της οικουμένης τους πιο «καπάτσους», εκείνους που, 

νεκροί εσωτερικά, ξέρουν να ελίσσονται, να διαπραγματεύονται, να υπόσχονται με την 

προϋπόθεση πως δε θα τηρήσουν ποτέ το λόγο τους, να εκβιάζουν, να κερδίζουν τελικά το 

παιχνίδι του κόσμου τούτου που πλέον, και οι πιο επιφυλακτικοί ανάμεσά μας, 

ομολογούν πως είναι παιχνίδι του Κακού. 

   Ο άνθρωπος έχει εξουθενωθεί. Πού πια αυτοσεβασμός, πού ιερότητα, πού καημός της 

αλήθειας, πού ειλικρίνεια; Καθημερινά υπάρχουν πια κάποιοι άνθρωποι που 

πολιορκούνται από τον πειρασμό, να προσχωρήσουν κι αυτοί στο παιχνίδι, ν' απορρίψουν 

τις αρχές τους. Δεν αντέχουν να χάνουν, δεν αντέχουν να κερδίζουν οι άλλοι, οι ανάξιοι. 
 



ΑΛΛΑΞΕΣ ΕΣΥ !!! 

   Υπάρχουν κάποιες φορές που θέλεις να μιλήσεις και να πεις τόσα πολλά πράγματα, που 

έχεις να εκφράσεις τόσα πολλά συναισθήματα. Αν όμως οι συνθήκες δεν το επιτρέψουν να 

τα εκφράσεις όλα αυτά τη συγκεκριμένη στιγμή που το θέλεις και το νιώθεις, τότε 

αλλάζουν όλα, ή μάλλον σωστότερα ΕΣΥ αλλάζεις. 

   Αλλάζουν οι συνθήκες και τα δεδομένα και τότε… τότε απλά οι λέξεις που ήθελες να 

πεις δεν βρίσκουν αιτία για να αρθρωθούν, νιώθεις πως σου είναι πλέον αδιάφορο να πεις 

ή να εκφράσεις το οτιδήποτε. Τα έχεις σκεφτεί τόσες φορές…ίσως και να τα έχεις γράψει 

σε κάποιο τετράδιο. Έχουν χάσει την “αξία” τους, έχει μειωθεί δραματικά η σημασία τους. 

Απλά, γιατί δεν άδραξες τη στιγμή για να τα πεις, γιατί δείλιασες, γιατί το ανέβαλλες, 

χάθηκε η στιγμή, αλλάξανε τα δεδομένα, αλλάξανε τα πλάνα σου, άλλαξες ΕΣΥ! 

   Τώρα πια, μπορείς να ζήσεις χωρίς να σε “καίει” να τα πεις όλα αυτά. Τώρα πια θεωρείς 

και πιστεύεις πως είναι ανούσιο να πεις το οτιδήποτε, δεν σ΄ενδιαφέρει και δεν σε αφορά 

να πάρεις απαντήσεις στα ερωτήματά που είχες. Έχεις αλλάξει ΕΣΥ, έχεις προχωρήσει, 

έχεις κάνει ένα βήμα παραπέρα. Συνειδητοποίησες πως αυτό που πραγματικά έχει 

σημασία είναι το ΤΩΡΑ. Όχι τι έγινε πριν λίγο, χτες, πριν μέρες, πριν χρόνια. Το ΤΩΡΑ 

μετράει. Κάνεις τον απολογισμό σου και αξιολογείς τα τωρινά δεδομένα. Μετράς τις 

“απώλειες”, τι έχασες, τι πήρες, τι είχες, τι κέρδισες, τι έχεις ΤΩΡΑ. 

   Οι “κακουχίες” σφυρηλάτησαν την ψυχή σου. Ευγνωμονείς όλους αυτούς που σε 

πλήγωσαν, γιατί χωρίς την βοήθειά τους, δεν θα ήσουν αυτό που είσαι σήμερα. Αν δεν 

τους είχες επιτρέψει να κατασπαράξουν την ψυχή σου, ίσως και να μην κατάφερνες ποτέ 

να βγεις από τη σκοτεινή ζώνη του λυκόφωτος- την συνεχόμενη αναβίωση του 

παρελθόντος, τις ατέρμονες συζητήσεις με τα κοντινά σου άτομα για τα ίδια πράγματα, τις 

αέναες αναλύσεις περιστατικών και συμπεριφορών. 

   Για να τελειώσει ο δρόμος των δακρύων, χρειάζεται να περάσεις μέσα από αυτόν, 

χρειάζεται να μουσκέψουν τα δάκρυά σου ακόμα και το μεδούλι από τα κόκκαλά σου. 

Όταν το σφουγγάρι είναι βρεγμένο, ολόκληρη η θάλασσα μπορεί να περάσει από πάνω του, 

χωρίς να καταφέρει να το γεμίσει με μια στάλα παραπάνω. 

   Από όλα όσα ήθελες να πεις, μονάχα μια λέξη πλέον βγαίνει από τα χείλη σου και την 

ψυχή σου: Σ’ ευχαριστώ, για τον ψυχικό πόνο που μου προκάλεσες. Αν δεν το βίωνα αυτό, 

σήμερα θα εξακολουθούσα να ζω στο πλανερό σκοτάδι της άγνοιας, δεν θα είχα 

αυτογνωσία, αυτοεξάρτηση, αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια, δύναμη, αυτοσεβασμό, δεν θα 

είχα γνωρίσει τον αληθινό μου εαυτό!!! 
 

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ – ΑΥΤΟΑΞΙΑ 

ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ – ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

   Η αυτοπεποίθηση είναι το είδος εκείνο της ενέργειας που προέρχεται από μέσα μας και 

«κάνει τα πράγματα να συμβούν». Η αυτοπεποίθηση προσφέρει αυτοσεβασμό. Ο 

αυτοσεβασμός δηλαδή είναι κάτι που αναπτύσσεται. Για να έχεις αυτοσεβασμό πρέπει να 

αισθάνεσαι ότι αξίζεις. Όταν γίνεις ο εαυτός σου, όπως αυτός πραγματικά είναι, τότε θα 

έχεις κάνει ένα μεγάλο βήμα για να αισθανθείς υπέροχα. Είναι μια εμπειρία κατά την 

οποία βιώνεις αυτοαξία όπως είπαμε και παραπάνω. 

   Η αυτοαξία δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που είσαι. Δεν είναι κάτι που αναπτύσσεις, 

όπως ο αυτοσεβασμός ή κάτι που κερδίζεις, όπως η αυτοεκτίμηση. Η αυτοαξία, κατά 

κάποιον τρόπο σού έχει ήδη δοθεί. Είναι αυτό ακριβώς που είσαι. Το μόνο που μένει είναι 

να την αναγνωρίσεις στον εαυτό σου. 

   Ας σκεφτούμε το εξής παράδειγμα: Φανταστείτε ότι έχετε ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι 

και ότι το φοράτε όλη την ώρα, πιστεύοντας ότι το διαμάντι δεν είναι αληθινό. Μια μέρα 

πάτε σε ένα κοσμηματοπωλείο για να σας φτιάξει το δέσιμο του διαμαντιού στο δαχτυλίδι 

και ο κοσμηματοπώλης σάς λέει ότι είναι ένα τέλειο διαμάντι. 



   Κι εσείς που πιστεύατε ότι φορούσατε ένα ψεύτικο διαμάντι τελικά ανακαλύπτετε ότι 

είναι ένα ανεκτίμητο πετράδι. Το είχατε στο χέρι σας όλη την ώρα, αλλά δεν είχατε 

αναγνωρίσει την αξία του. Λοιπόν, είστε κι εσείς διαμάντια. Είστε τόσο εξαιρετικοί και 

πολύτιμοι όσο και το διαμάντι. Το μόνο πρόβλημά είναι ότι δεν το αναγνωρίζετε. 

  Όπως είπαμε και παραπάνω, ένας τρόπος για να ικανοποιήσω τα θέλω μου, τα όνειρά 

μου, τις επιθυμίες μου και τις ανάγκες μου είναι πρώτα να αναγνωρίσω πως το αξίζω. 

Αλλά και αντίστροφα, ένας τρόπος να αναγνωρίσουμε την αυτοαξία μας, είναι να κάνουμε 

αυτό που πραγματικά επιθυμούμε να κάνουμε στη ζωή μας. Την αυτοεκτίμηση και την 

αυτοαξία μας λοιπόν, την αποκτούμε και ολοκληρώνοντας τα όνειρά μας. 

   Όταν ξεκινήσουμε να πραγματοποιούμε τα όνειρά μας η αυτοεκτίμηση δεν θα είναι πια 

πρόβλημα. Θα σταματήσουμε την προσπάθεια που κάναμε να εντυπωσιάζουμε τους 

άλλους και θα αρχίσουμε να εντυπωσιαζόμαστε από τον εαυτό μας. Αυτό είναι αγάπη για 

τον εαυτό μας. Και όταν αγαπάς τον εαυτό σου, κάτι υπέροχο συμβαίνει. Αισθάνεσαι 

ασφαλής. Τότε θα βρεις μέσα σου όλα όσα έψαχνες να βρεις κάπου αλλού. Αυτός είσαι εσύ. 

Και όσο περισσότερη αγάπη και αφοσίωση δίνεις στον εαυτό σου τόσο πιο ισχυρή γίνεται η 

σχέση σας. 

   Από αυτό καταλαβαίνει κανείς πόσο βελτιώνονται και οι διαπροσωπικές μας σχέσεις. Ας 

πούμε οι ερωτικές, αφού πλέον η επιλογή συντρόφου δεν γίνεται για να καλύψουμε δικές 

μας ελλείψεις και κενά. Πολλές φορές αναζητούμε να μας κοιτάξουν άλλοι για να δούμε 

τον εαυτό μας. Όλοι χρειαζόμαστε την επιβεβαίωση των άλλων, όμως αν το τίμημα είναι 

να εγκαταλείψουμε τον εαυτό μας, όχι απλώς αυτό είναι πολύ μεγάλο, αλλά, επιπλέον, η 

επιδίωξη αυτή καταλήγει σε κάτι χωρίς ουσία, ασυνάρτητο, με σαθρά θεμέλια. 
 

ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ 

   Το όχι μπορεί να είναι μια υπέροχη λέξη, εξίσου υπέροχη με το ναι. Κάθε φορά που 

αρνιόμαστε την ανάγκη να πούμε όχι, ελαττώνουμε τον αυτοσεβασμό μας. Δεν είναι μόνο 

δικαίωμα μας να λέμε όχι, είναι και υποχρέωσή μας. Κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας 

κάθε φορά που λέμε όχι στις παλιές συνήθειες που κατασπαταλούν την ενέργεια μας,  

κάθε φορά που λέμε όχι σε οτιδήποτε κλέβει την εσωτερική μας χαρά, κάθε φορά που λέμε  

όχι  σε οτιδήποτε μας αποπροσανατολίζει από το σκοπό μας. Είναι και ένα δώρο για τους 

άλλους να πούμε όχι, όταν οι προσδοκίες τους δεν ηχούν αληθινές στα αυτιά μας, γιατί 

έτσι τους αφήνουμε ελεύθερους να ανακαλύψουν καλύτερα την αλήθεια της δικής τους 

διαδρομής και την αληθινή δύναμη του εαυτού τους. Το όχι είναι πολλές φορές 

θεραπευτικό και λυτρωτικό, γιατί εκφράζει την ακλόνητη απόφασή μας να προασπίσουμε 

ό,τι πιστεύουμε, ό,τι είναι αληθινό για μας. Έτσι λοιπόν το όχι μας γίνεται ναι στη ζωή, 

ναι στην αγάπη, ναι στην αυθεντικότητα, ναι στη φιλία, ναι σε όλες τις υψηλές μας αξίες. 
 

Καλοκύρη Δέσποινα Β2 

 
 

 


