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Όταν µου ζητήθηκε να γράψω ένα κείµενο
για την εµπειρία µου στο Στρασβούργο σκέ-
φτηκα να χρησιµοποιήσω το πρόγραµµα του τα-
ξιδιού… όµως ένα τόσο ιδιαίτερο ταξίδι θα
έχανε την χροιά του µέσα στο καλούπι του προ-
γραµµατισµού. Έτσι ,λοιπόν, προτιµώ να µιλήσω
για τις εµπειρίες µου όπως έχουν αποτυπωθεί
στη δική µου µνήµη!
GO FOR SECRETARY!
Αυτό µου φώναζε ρυθµικά η διπλανή µου µέσα
στην αίθουσα του µικρού ηµικυκλίου, όπου συγ-
κεντρωθήκαµε όλοι όσοι είχαµε αναλάβει το ίδιο
θέµα για να συζητήσουµε σαν πολιτική παρά-
ταξη σχετικά µε τις ιδέες που θα προτείναµε σε
ολόκληρη την ολοµέλεια. Είχα σηκωθεί όρθια
µέσα στην αίθουσα προκειµένου να πείσω τους
αξιότιµους συνοµήλικους συναδέλφους µου να
µε εµπιστευτούν για την θέση της γραµµατέως
του πορτογάλου προέδρου µας. Η ψηφοφορία
έβγαλε αποτέλεσµα 35-30 υπέρ της σκωτσέζας
ανταγωνίστριάς µου για τη θέση, δυστυχώς για
‘µένα, αλλά ευτυχώς για την οµάδα µας, αφού η
κοπέλα έφερε εις πέρας και µε το παραπάνω τα
γραµµατειακά καθήκοντα! Η συζήτησή µας ήταν
πολύ παραγωγική, αφού είχαµε συνηθίσει από
µια πρώτη επαφή µας µε το ηµικύκλιο του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στην αρχή της ηµέρας, βρεθήκαµε στην αίθουσα
της ολοµέλειας και είχαµε την ευκαιρία να θέ-
σουµε ερωτήσεις σε κάποιους βουλευτές. Η ελ-
ληνική αποστολή έφερε σε δύσκολη θέση τους
βουλευτές ρωτώντας τους σχετικά µε το µετανα-
στευτικό ζήτηµα και την γραµµή της Ε.Ε…,αλλά
ουσιαστική απάντηση δεν πήραµε ποτέ… Το µε-
σηµέρι, παράλληλα µε το γεύµα µας, παίξαµε το
EUROGAME, χωριστήκαµε σε οµάδες των τεσ-
σάρων ατόµων, από διαφορετικές χώρες και
απαντήσαµε σε ερωτήσεις σχετικά µε την Ε.Ε
γραµµένες σε διαφορετική γλώσσα η κάθε µια.
Αξιοσηµείωτο είναι πως από τις τέσσερεις οµά-
δες που µπήκαν στον τελικό, οι δύο είχαν έλληνα
παίχτη και οι άλλες δύο κύπριο παίχτη. Νικήτρια
οµάδα ήταν µια από τις δύο µε έλληνα παίχτη! Η
φλογερή Κοκκινοµάλλα – όπως συνηθίζαµε να
αποκαλούµε χαϊδευτικά την Κωνσταντίνα- έφερε
πίσω στην Ελλάδα το µεγάλο κύπελλο του EU-
ROGAME!!! Και οι συνοδοί καθηγητές έπαιξαν
ένα αντίστοιχο παιχνίδι και πάλι η νικήτρια

οµάδα περιελάµβανε έλληνα παίχτη. Αλλά επιτυ-
χία γνώρισαν και όλα τα προτεινόµενα νοµοσχέ-
δια, αφού η ολοµέλεια τα δέχτηκε όλα µετά από
ηλεκτρονική ψηφοφορία.
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗ
Αναφέροµαι στις γνωριµίες που κάναµε! Το
βράδυ µετά το κοινοβούλιο καταλήξαµε στο
πάρτι της σκωτσέζικης αποστολής όπου χορέ-
ψαµε παραδοσιακούς σκωτσέζικους χορούς, δια-
σκεδάσαµε και γελάσαµε πολύ µαζί µε όσες
άλλες αποστολές είχαν έρθει. Τις υπόλοιπες
µέρες συναντήσαµε τυχαία τους αυστριακούς,
τους γάλλους και τους πορτογάλους, τους κύπρι-
ους και στους ισπανούς και εκτός από φωτογρα-
φίες και αναµνήσεις µας έµειναν και κάποιες
ηλεκτρονικές διευθύνσεις! Όµως και µεταξύ µας,
η ελληνική οµάδα, δεθήκαµε πάρα πολύ! ∆ηµι-
ουργήσαµε φιλίες και συνεχίζουµε να συναντιό-
µαστε ακόµα και τώρα που το ταξίδι τελείωσε.
Αν θέλετε να µας δείτε ως οµάδα µπορείτε να
µπείτε στο facebook.com στην οµάδα «what
happens in Strasbourg, stays in Stras-
bourg”. Από το ταξιδάκι µας σί-
γουρα θα µας µείνουν πολλές
στιγµές «παρεΐστικες», βόλτες,
συζητήσεις, παιχνίδια, τρα-
γούδια, αστεία και ατάκες-
συνθήµατα που όταν τις
ακούµε η µνήµη πληµµυ-
ρίζει από αναµνήσεις!
VIVE LA FRANCE!
Και φυσικά αξίζει µια αναφορά στο
υπέροχο Στρασβούργο! Περάσαµε
µοναδικές ώρες στα πλακόστρωτα,
στις πλατείες, στον καθεδρικό και στους άλλους
γοτθικούς επιβλητικούς ναούς της πόλης. Οι χα-
ριτωµένες καφετέριες και τα µικρά ζαχαροπλα-
στεία µε την τεράστια ποικιλία από σοκολάτες
σε όλες τις γεύσεις και τα σχήµατα όπως και η
αγορά και οι πλανόδιοι µικροπωλητές και µουσι-
κοί σε κάθε γωνιά έδιναν µια χροιά µοναδική
στο τοπίο της εκδροµής µας! Όµως και η Χαϊ-
δελβέργη της Γερµανίας ήταν µια εξαιρετική εµ-
πειρία, µια πόλη βγαλµένη από ιπποτικά
µυθιστορήµατα, µε πλακόστρωτους δρόµους και
το κάστρο.

Ανάµεσα σε αρκετούς µαθητές της Γ’Λυκείου,
που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για µια ηµερήσια
επίσκεψη στο εθνικό κέντρο έρευνας φυσικών επιστη-
µών «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» στηνΑγ. Παρασκευή, τελικά
επιλέχτηκαν και το επισκέφτηκαν οι εξής µαθητές (µε
αλφαβητική σειρά):ΑντώνηςΑλβέρτος, ΧρήστοςΑν-
δριτσάνος,Αντώνης Θεοδωρέλος, Βασιλική Μαγκα-
φώση και Κώστας Σαρδέλης, συνοδευόµενοι από τους
καθηγητές του σχολείου µας κα ΦαλδαµήΛένα και κο
Φανίδη Χρήστο καθώς και από τον πατέρα τουΑντώνη
κο Θεοδωρέλο Γρηγόρη. Η επίσκεψη στο κέντρο
υπήρξε για όλους µια ευχάριστη και συναρπαστική εµ-
πειρία, αν αναλογιστεί κανείς ότι η επαφή µε τις θετικές
επιστήµες στο φυσικό τους χώρο αποτελεί δυσεύρετο
προνόµιο στα πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήµατος , παρότι υπάρχουν ορισµένες φωτεινές
εξαιρέσεις.Ας αφήσουµε, όµως τώρα τους προβληµα-
τισµούς και ας πάµε στην επίσκεψη αυτή καθαυτή.
Παρότι η αρχική της ηµεροµηνία ήταν Τετάρτη 9 Μαρ-
τίου, αναβλήθηκε λόγω δυσµενών καιρικών συνθη-
κών( αν θυµάστε ένα κύµα χιονιά µέσα στο Μάρτη…)
και τελικά στο «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟ» πήγαµε τη∆ευτέρα
14 Μαρτίου. Κατά τις 9.30 το πρωί βρισκόµασταν ήδη
στο συνεδριακό του κέντρο και συγκεκριµένα στην αί-
θουσα διαλέξεων , όπου και παραµείναµε για το υπό-
λοιπο της ηµέρας. Το πρόγραµµα οµιλιών ξεκίνησε µε
κάποιες γενικές πληροφορίες για τη θεωρία των στοι-
χειωδών σωµατιδίων, ακολούθησαν διαλέξεις σχετικά
µε τους επιταχυντές, τις ανιχνευτικές διατάξεις και τις
µεθόδους ανάλυσης των πειραµατικών δεδοµένων,
ενώ µας µίλησαν και για ένα σχετικά καινούριο και
εξαιρετικά καινοτόµο δίκτυο αποθήκευσης πληροφο-
ριών (Grid), το οποίο και απαιτείται για την οµαλή δια-
χείριση των πειραµατικών πορισµάτων. Το πρόγραµµα
των οµιλιών έκλεισε µε µια ευσύνοπτη παρουσίαση
του επιταχυντή LHC, που βρίσκεται στο CERN στη
Γενεύη, του ανιχνευτή CMS (ο οποίος είναι επίσης εγ-
κατεστηµένος στο CERN) και κάποιων πρακτικών
οδηγιών, που επιτρέπουν στο µαθητή να αξιολογεί ο

ίδιος πειραµατικά αποτελέσµατα από ανιχνευτές, όπως
ο CMS.
Μετά από ένα σύντοµο διάλειµµα και µερικά λουκανο-
πιτάκια (καθώς τα φερµιόνια, τα µποζόνια και οι πειρα-
µατικές αναλύσεις µας είχαν ανοίξει την όρεξη…),
δουλέψαµε σε συνεργασία µε µαθητές άλλων σχολείων
σε οµάδες των δύο και «επιστρατεύοντας» όλα αυτά
που είχαµε δει και ακούσει, αξιολογήσαµε γεγονότα
διάσπασης µεσονίου J/T σε µιόνια (τι σας είπα τώρα
…).Αφού συλλέξαµε τις αξιολογήσεις, οι υπεύθυνοι
του «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ» τις επεξεργάστηκαν και τις κα-
ταχώρισαν σε στατιστικά διαγράµµατα. Το πιο ενδιαφέ-
ρον σηµείο της ηµέρας, όµως, δεν είχε έρθει ακόµα.
Κατά τις 18.00µµ συνδεθήκαµε µε πέντε ακόµη ερευ-
νητικά κέντρα του εξωτερικού (ένα εκ των οποίων
ήταν το ίδιο το CERN) και τους παρουσιάσαµε τα στα-
τιστικά µας διαγράµµατα , όπως έκαναν και εκείνοι σε
εµάς, ενώ παράλληλα συζητήσαµε µαζί τους κάποιες
απορίες που προέκυψαν.
Λίγο αργότερα πραγµατοποιήθηκε και ένα mini-Quiz
δώδεκα ερωτήσεων µεταξύ των µαθητών και των
πέντε ερευνητικών κέντρων και η εκδήλωσε έληξε µε
απονοµή διπλωµάτων στους συµµετέχοντες. Και εµείς,
µετά από αρκετές φωτογραφίες και γνωριµίες µε παιδιά
από άλλαΛύκεια, φύγαµε από το κέντρο, γεµάτοι χαρά
και αξέχαστες αναµνήσεις.
Ευελπιστώ προσωπικά, αυτός ο ετήσιος θεσµός να συ-
νεχίσει να υπάρχει για χρόνια και να προφέρει τη δυνα-
τότητα σε µαθητές που αγαπούν τη Φυσική να
καταδύονται στα βάθη της και να γνωρίζουν µε ευχάρι-
στο και δηµιουργικό τρόπο- ακριβώς όπως τον βιώ-
σαµε κι εµείς- τις θεµελιώδεις δοµές της. Γιατί -κακά
τα ψέµατα- η πεµπτουσία της Φυσικής, όπως και όλων
των θετικών επιστηµών, έγκειται στην παρατήρηση και
την κατανόηση, όχι στην παπαγαλία...!



Το µοντέλο Ηνωµένων Εθνών της Θεσσαλο-
νίκης(Thessaloniki Model United Nations)ήταν
ένα τριήµερο µαθητικό συνέδριο-προσοµοίωση
των εργασιών του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών. Συγκεκριµένα προσοµοιώνονται οι εργα-
σίες επιτροπών της Γενικής Συνέλευσης, του
ΣυµβουλίουΑσφαλείας του ΟΗΕ.
Το σχολείο µας είχε την τιµή να εκπροσωπήσει
τοΑζερµπαϊτζάν, την Νορβηγία και την Ουγκάντα.
Μέσα από το συνέδριο όλοι οι συµµετέχοντες

ευαισθητοποιήθηκαν για τα παγκόσµια προβλή-
µατα, τα οποία έχουν τεθεί επί τάπητος στα αντί-
στοιχα όργανα του ΟΗΕ και αφορούν ζητήµατα
πολιτικού, ανθρωπιστικού, πολιτιστικού καθώς
και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Τα παράπλευρα οφέλη που αποκοµίζουν οι µα-
θητές περιλαµβάνουν τη βελτίωση των ρητορι-
κών τους ικανοτήτων µέσω της δηµόσιας
έκφρασης των ιδεών τους αλλά και της τεκµηριω-
µένης υποστήριξής τους, κάτι το οποίο επιτυγχά-
νεται µέσω του διαλόγου. Η επίσηµη γλώσσα του
συνεδρίου µας ήταν ταΑγγλικά, αφού αποτελεί
µια από τις επίσηµες γλώσσες του ΟΗΕ. Μεγάλη
έµφαση δίνεται στον σεβασµό στο συνοµιλητή-
”αντίπαλο” και στην αναγωγή του διαλόγου σε µο-
ναδικό µέσο επίλυσης των διαφορών .Τέλος όλοι
είχαµε µια µοναδική ευκαιρία να γνωριστούµε µε
άλλους συνοµηλίκους, να ανταλλάξουµε εµπει-
ρίες και τηλέφωνα σε ένα περιβάλλον τελείως δια-
φορετικό από το σχολικό.

Το TMUN αποτέλεσε για όλους µας µια εµπειρία
ζωής!!!
Το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους σας είναι µια
εµπειρία αξέχαστη και µοναδική µακάρι όλοι οι
µαθητές να είχαν τέτοιες ευκαιρίες.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ στον κ. Ε. Χωλλ όπου
µέσα από την πολύτιµη βοήθεια του ο κάθε αντι-
πρόσωπος, γνώρισε καλύτερα τη χώρα εκπρο-
σώπησης του και τα προβλήµατα της.
Επιπρόσθετα ευχαριστούµε εγκάρδια την κα.
Λ.Παπαδάκη όπου µας συνόδευσε στην Θεσσα-
λονίκη αλλά και µας προέτρεπε µε την ενεργητι-
κότητά της.
Τέλος το πιο µεγάλο ΜΠΡΑΒΟ αξίζει σε όλους
τους συµµετέχοντες όπου δούλεψαν σκληρά και
µε αυταπάρνηση έτσι ώστε το σχολειό µας να έχει
µια δυνατή παρουσία στο συνέδριο.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΥ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1. Ειρηνική χρήση της Πυρηνικής Τεχνολογίας:
a. Επιπτώσεις στην οικονοµία, το περιβάλλον και την
ασφάλεια
b. Μελλοντικές επιστηµονικές και τεχνολογικές προοπτι-
κές
2.Απολογισµός της∆ιάσκεψης Επανεξέτασης, των Συµ-
βαλλοµένων Μερών της Συνθήκης για τη Μη∆ιάδοση
των Πυρηνικών Όπλων

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Θέµατα θα ανακοινωθούν µε βάση τις διεθνείς εξελίξεις.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
1.Αξιολόγηση των θετικών µέτρων ως µέσο για την εξά-
λειψη των διακρίσεων
2. Επανεξέταση της Συνθήκης της Γενεύης σχετικά µε το
καθεστώς των προσφύγων

Επιτροπή για τον Αφοπλισµό και την ∆ιεθνή ασφάλεια
1. Το ζήτηµα της στρατιωτικοποίησης τηςΑρκτικής
2. Εξελίξεις στον τοµέα των πληροφοριών και των τηλε-
πικοινωνιών στο πλαίσιο της διεθνούς
Ασφάλειας

Οικονοµική Eπιτροπή
1. Εφαρµογή αποτελεσµατικών διακυβερνητικών ρυθµί-
σεων για την αντιµετώπιση της
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και την πρόληψη µιας
µελλοντικής επανάληψης
2.Ανάπτυξη εθνικών και διεθνών πολιτικών και στρατη-
γικών για αλλαγές στις µη βιώσιµες
καταναλωτικές πρακτικές

Κοινωνική Ανθωπιστική και Πολιτισµική Επιτροπή
1. Το ζήτηµα των εξωδικαστικών εκτελέσεων
2. Η εξάλειψη του ρατσισµού και κάθε µορφής διακρί-
σεων και µη-ανεκτικότητας

Ειδική Πολιτική Επιτροπή
1. Η κατάσταση στο Σουδάν
2. Η κατάσταση στα κατεχόµενα εδάφη τουΑζερµπαϊ-
τζάν
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Από το σχολείο µας πήραν 
µέρος στο συνέδριο οι:
Αβδελάς Λεωνίδας
Βαλάση Ιωάννα
Βρεττός ∆ηµήτρης
Γκιώκα Αφροδίτη
Γράψας Κωνσταντίνος
∆ανάµπασης Μιχάλης
Θεοδωροπούλου ∆ανάη
Μπασιούκας Κώστας
Μπουκουβάλας Αλέξανδρος
Παπαϊωάννου Πανουργιάς
Σακελλίου Τίνα

T.M.U.N.: Thessaloniki Model United
Nations, Προσοµοίωση των Ηνωµένων

Εθνών. Μια εµπειρία που σίγουρα θα µας µείνει αξέχαστη όσα χρόνια και αν περά-
σουν...Τέσσερις υπέροχες ξεχωριστές µέρες γεµάτες από συναισθήµατα… χαρά, απο-
γοήτευση, ένταση, αγωνία, πάθος… Μάθαµε  πράγµατα που κανείς δεν περίµενε να τα
µάθουµε µε αυτόν τον τρόπο. Κατ΄αρχάς ενηµερωθήκαµε για τα προβλήµατα όλου του
κόσµου αλλά και για τις σχέσεις των χωρών µε αποτέλεσµα να αποκτήσουµε µια πιο
σφαιρική άποψη για όσα συµβαίνουν γύρω µας καθηµερινά. Μα πάνω από όλα µάθαµε
καλύτερα τον εαυτό µας και τι σηµαίνει συνεργασία, γίναµε πιο δυνατοί, αφυπνισµένοι ,
µε ανοιχτούς ορίζοντες αλλά και περισσότερο σκεπτόµενοι. Τέλος, µέσα από αυτή τη
διαδικασία συνειδητοποιήσαµε τι σηµαίνει η λέξη σεβασµός που τόσο πολύ λείπει από
τους ανθρώπους στις µέρες µας.

Το ταξίδι στην Θεσσαλονίκη διήρκεσε τέσσερις γεµάτες µέρες και ολοι οι delegates
από όλα τα σχολεία ήµασταν έτοιµοι να διεκδικήσουµε µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέ-
ροντα της χώρας µας σε συνεχή συνεργασία και συζήτηση µε τις υπόλοιπες χώρες. Η
πρώτη µέρα ήταν αρκετά δύσκολη γιατί ήταν η µέρα της προσαρµογής στη διαδικασία
όµως όλοι ήταν πρόθυµοι να µας βοηθήσουν να ξεπεράσουµε κάθε δισταγµό για να
µπορέσουµε να δώσουµε τον καλύτερο µας εαυτό. 

Κλείνοντας θα έπρεπε να πω ένα ευχαριστώ στην οµάδα µου, τον Πάνο και στην Τίνα
για την υπέροχη συνεργασία αλλά και για την στήριξη αφού έπρεπε να αναφερθώ και να

προτείνω λύση για ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα στον πλανήτη που
καλείται να αντιµετωπίσει το Αζερµπαϊτζάν µε την κατάσταση στις κατεχόµενες
περιοχές του Ναγκορνο - Καραµπάχ από την Αρµενία. Επίσης, πρέπει να επιση-
µάνω ότι πέρα από τις συνεδριάσεις, τα ψηφίσµατα, τη διαδικασία και όσα κέρ-
δισα από αυτά γνώρισα υπέροχα άτοµα που µε έκαναν να περάσω µια
ανεπανάληπτη εκδροµή πέρα από την κούραση που όλοι νιώσαµε. Βέβαια το
µεγαλύτερο ευχαριστώ ανήκει στον κύριο Χωλλ ο οποίος µας στήριξε, µας βοή-
θησε, µας χαλάρωσε από το άγχος µε το χιούµορ του και πάνω από όλα µας
έδωσε την ευκαιρία να ζήσουµε αυτήν την ευκαιρία….
Μα βέβαια έχουµε και συνέχεια στο A.M.U.N. τον Απρίλιο αναλαµβάνοντας τις
χώρες Τουρκία και Φιλιππίνες …

Συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθεια που έκαναν στους αρχηγούς των
χωρών τον Πάνο (Αζερµπαϊτζάν) τον Μιχάλη (Νορβηγία) και τον Αλέξανδρο
(Ουγκάντα) για τους λόγους που εκφώνησαν και έδωσαν τον καλύτερο τους
εαυτό αλλά και σε όλους τους delegates της οµάδας την Τίνα, την Αφροδίτη
(Αζερµπαϊτζάν) τον Κώστα (Ουγκάντα) και την ∆ανάη, τον Λεωνίδα, τον Κώστα,
την Ιωάννα και τον Βρεττο και καλή επιτυχία στην Αθήνα σε όσους θα λάβουν
µέρος ξανά…

Αφροδίτη Γκιώκα 
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Με αφορµή την πρόσφατη παγκόσµια επιτυχία της ταινίας
‘The Social Network’ γεννιέται σε πολλούς το ερώτηµα πώς µια απλή ιστοσελίδα επι-
κοινωνίας  είναι δυνατό να αξίζει  45 δις ευρώ και να έχει επηρεάσει τόσες πτυχές της
καθηµερινής ζωής των ανθρώπων. Όλα ξεκίνησαν όταν ο ευφυέστατος και µόλις 20
χρόνων Mark Zuckerberg δέχτηκε την ερωτική απόρριψη µιας συµφοιτήτριάς του
στο Harvard. Στην προσπάθειά του να αποδείξει την ανωτερότητά
του δηµιούργησε την ιστοσελίδα Facemash (σηµερινό Facebook ).
Παρόλο που η ιδέα για έναν τέτοιο ιστότοπο δεν ήταν δική του, η
υλοποίησή της ανήκει ολοκληρωτικά σε αυτόν. Οι αρχικές προσδο-
κίες σε καµιά περίπτωση δεν προέβλεπαν την τωρινή εξέλιξη καθώς
η µέτρια οικονοµική κατάσταση του Mark αλλά και του συνιδρυτή Ed-
uardo Saverin δεν επέτρεπε άνεση στις επενδύσεις. Η πρωτότυπη
δοµή, οι λειτουργικές δυνατότητες αλλά κυρίως η επιθυµία των νέων
να αναπτύξουν τεχνολογικά εξελιγµένα µέσα επικοινωνίας  ήταν τα
κύρια συστατικά της επιτυχίας. Οι εκπληκτικές επιχειρηµατικές  κινή-
σεις των ιδρυτών και η σωστή διαχείριση της επιτυχίας σε συνδυα-
σµό µε τις κατάλληλες επιµέρους διορθώσεις έβαλαν την ‘επιχείρηση’ αυτή στο
στόχαστρο µεγάλων επενδυτικών εταιριών. Η αξία του άρχισε τότε να πολλαπλασιά-
ζεται και η διαφήµιση γινόταν από τους ίδιους τους χρήστες καθώς έµεναν διαρκώς
ικανοποιηµένοι. Από το πανεπιστήµιο του Harvard εξαπλώθηκε σε όλα τα πανεπι-
στήµια της Αµερικής, στη συνέχεια σε σχολεία και κολέγια  της Αγγλίας, στην ηπειρω-

τική  Ευρώπη και τέλος σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου υπήρχε διαδίκτυο. Το
Facebook πλέον δεν αποτελούσε  απλό ιστότοπο αλλά µια µόδα για παιδιά από 13
χρονών µέχρι και µεσήλικους εξοικειωµένους µε το διαδίκτυο. Σήµερα υπάρχουν πε-
ρίπου 600 εκατοµµύρια ενεργά µέλη γεγονός που κάνει την ιστοσελίδα µια από τις
πιο δηµοφιλείς και κερδοφόρες που υπήρξαν ποτέ.

Εκτός όµως από την τεράστια επιχειρηµατική αξία θα πρέπει
να τονιστεί και η κοινωνική διάσταση του θέµατος. Πολλοί νέοι
από τη συνεχή χρήση του facebook έχουν εθιστεί σε αυτό µε
αποτέλεσµα να βρίσκονται προσκολληµένοι για ώρες στον ηλε-
κτρονικό υπολογιστή τους, ή όταν βρίσκονται έξω να έχουν το
µυαλό τους  στις αλλαγές που θα έπρεπε να κάνουν στο προσω-
πικό τους προφίλ. Παράλληλα αποµακρύνονται από υγιείς τρό-
πους  επικοινωνίας και στερούνται την αµεσότητα της
ανθρώπινης επαφής. Ακόµη το Facebook λειτουργεί και ως µέσο
παρακολούθησης  καθώς το φωτογραφικό υλικό και οι πληροφο-
ρίες  που ανεβάζουν οι χρήστες µπορεί να προβάλλονται ακόµη

και σε αγνώστους. Τέλος ο εθισµός αυτός (facebook addiction) δεν είναι εύκολο να
αντιµετωπιστεί για αυτό κρίνεται καλό να υπάρχει σωστή ενηµέρωση για τους κινδύ-
νους που ελλοχεύουν. Καταλήγοντας πρέπει να τονιστεί πως το facebook  αποτελεί
κοινωνικό φαινόµενο παγκοσµίως και είναι σίγουρο πως θα µας  απασχολεί  για αρ-
κετό καιρό ακόµη.

Ρωµανός Ρούτσης, Ζήνα Παυλοπούλου, Αντώνης Τασούλης 

Προβληµατισµοί  των µαθητών της Α΄Τάξης 
για την επιλογή κατεύθυνσης

Από το σχετικό πρόγραµµα που επιµελείται η καθηγήτρια του σχολείου µας Βασιλική Μπρίνια. Υλικό από το πρόγραµµα αυτό φιλοξενήθηκε και στο 24ο φύλλο της ΠΕΣΣ...τα

Ξανθούλα Σωτηροπούλου

ΕΕάάλλωω  ηη  ΠΠόόλλιιςς

∆είγµα εργασίας από  πολλές
και αξιολογότατες παρουσιά-
σεις της Άλωσης που έκαναν
µαθητές της Β΄Τάξης στα
πλαίσια µαθήµατος µε την κα-
θηγήτρια Αλεξάνδρα Ασηµα-
κοπούλου

Σηµαντικός σταθµός στην πορεία όλων των µαθητών είναι
η επιλογή στο τέλος της πρώτης τάξης κατεύθυνσης σπου-
δών η οποία καθορίζει σε έναν µεγάλο βαθµό τις µελλοντικές αποφάσεις σε επίπεδο σπουδών
και την µετέπειτα επαγγελµατική  αποκατάσταση . Για το λόγο αυτό η απόφαση που πρέπει να
ληφθεί αποτελεί πεδίο ισχυρού προβληµατισµού που συνοδεύεται συχνά από αισθήµατα ανη-
συχίας και άγχους ενώ καθορίζεται από µία σειρά παραγόντων όπως οι προσωπικές κλίσεις
του καθενός, οι επιρροές του περιβάλλοντος του, τα µελλοντικά του σχέδια, τα υπάρχοντα πι-
θανά εµπόδια. 
Για να προσεγγισθεί το ζήτηµα αυτό τον Ιανουάριο του 2011 διενεργήθηκε στο σχολείο µας µία
µικρή έρευνα µε τυχαίο δείγµα 12 µαθητών, 6 αγοριών και 6 κοριτσιών, εκ του συνόλου των 90
που παρακολουθούν ήδη την Α΄τάξη (ποσοστό περίπου 13%). Οι µαθητές αυτοί απάντησαν µε
τη µέθοδο των συνεντεύξεων σε 10 ερωτήσεις που αφορούσαν σε θέµατα σχετικά µε την επι-
λογή κατεύθυνσης.  Τα πορίσµατα της έρευνας αυτής υπέδειξαν πολλούς παράγοντες που επη-
ρεάζουν την επιλογή τους καθώς και τα συναισθήµατα που οι ίδιοι νιώθουν έναντι αυτής. 
Συγκεκριµένα, στην πρώτη από τις ερωτήσεις που αφορούσε στο εάν οι µαθητές έχουν ήδη
αποφασίσει ποια κατεύθυνση σπουδών θα ακολουθήσουν, η πλειοψηφία του δείγµατος (60%)
απάντησε θετικά  και οι υπόλοιποι  δήλωσαν ότι αµφιταλαντεύονται ακόµα. Οι µαθητές ανέφε-
ραν ότι τους επηρέασαν σε για αυτή την επιλογή: α) το ενδιαφέρον τους για συγκεκριµένα µαθή-

µατα β) οι προσωπικές τους κλίσεις και ικανότητες γ) η ευκολία των µαθηµάτων δ) η σχέση
τους µε το επάγγελµα που επιθυµούν να ακολουθήσουν ε) η επιρροή του άµεσου οικογενει-
ακού τους κύκλου στ) ο αποκλεισµός συγκεκριµένων µαθηµάτων λόγω φόβου αποτυχίας σε
αυτά. 
Όσον αφορά τα πρόσωπα που πιστεύουν ότι µπορούν να τους επηρεάσουν, αν και  τονίζουν
ότι η τελική απόφαση θα είναι αποκλειστικά δική τους, αναφέρονταιται κυρίως στους γονείς και
στα αδέρφια, στους καθηγητές και στους φίλους.  Ως  πιθανά εµπόδια που µπορεί να συναν-
τήσουν αναφέρονται: η δυσκολία των µαθηµάτων, οι εξετάσεις, οι περαιτέρω επιλογές σχολών
φοίτησης, οι πιθανοί πλάγιοι εξαναγκασµοί τους και ο βοµβαρδισµός τους µε πληροφορίες. Το-
νίσθηκε από όλους το γεγονός ότι το νεαρότης ηλικίας τους δυσκολεύει στη λήψη της απόφα-
σης. Το 75% ανέφερε ότι η διαδικασία λήψης απόφασης τους δηµιουργεί συναισθήµατα
αβεβαιότητας, άγχους και ανασφάλειας. Κάποιοι ανέφεραν ότι το θέµα τους απασχολεί διαρ-
κώς, τους κάνει να προβληµατίζονται και να αµφιταλαντεύονται. Μόνο 2 άτοµα ανέφεραν ότι
δεν ανησυχούν σε αυτό το στάδιο γιατί είναι σίγουροι για τις επιλογές τους. 
Όλοι πάντως αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα της τελικής τους απόφασης και προσδοκούν να
εµβαθύνουν στα µαθήµατα που τους αρέσουν και τους παρέχουν γνώσεις για να εισαχθούν
στις αντίστοιχες Πανεπιστηµιακές Σχολές. 
Τέλος ανέφεραν τα µελλοντικά τους όνειρα σε σχέση µε την επιλογή κατεύθυνσης και την επι-
θυµία τους να πάρουν καλό βαθµό στις πανελλήνιες, να εισαχθούν σε µία σχολή του ενδιαφέ-
ροντός τους που να τους οδηγήσει σε ένα αυτόνοµο και προσοδοφόρο επάγγελµα. Τέλος, 4
µαθητές (33%) αναφέρουν ότι ονειρεύονται µελλοντικά να συνεχίσουν τις σπουδές τους και εν-
δεχοµένως να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό.

Αλκµήνη Μαράτου



Είχε σχεδόν πέσει η νύχτα στην µε-
γάλη πόλη και τα φώτα στους δρό-

µους τρεµόπαιζαν σαν τεράστιες
πυγολαµπίδες. Περαστικοί διαβάτες
βηµάτιζαν βιαστικά πάνω-κάτω στις
λεωφόρους, µε συνοδεία σκύλων ή

χωρίς, ακούραστα, ανασαίνοντας βαριά,
ανυποµονώντας να βρεθούν στη ζεστασιά

του σπιτιού τους, όπου κάποιο αγαπηµένο τους πρόσωπο
τους περίµενε, εκείνη την κρύα και ζοφερή νύχτα, όλους
εκτός από έναν.

Στην οδό Αλίµου, ένας µοναχικός άνθρωπος έβαζε το
κλειδί στην πόρτα του σπιτιού του. Ο Χρήστος ζούσε
µόνος του, πολύ καιρό τώρα, αφού ποτέ του δεν κατά-
φερε να κάνει οικογένεια ή να παντρευτεί. Ξεκλείδωσε
µε δυσκολία την πόρτα του διαµερίσµατός του και σχε-
δόν έσυρε το σώµα του µέσα στο άδειο από ζωή σπίτι.
Ακούµπησε το χέρι του στο µπράτσο της πολυθρόνας και
αναστέναξε, η µέση του τον πονούσε φο-
βερά και µετά βίας κατάφερνε να στηριχτεί στα πόδια
του. Είχε µόλις κλείσει τα
45 και αισθανόταν σαν
κάρο χωρίς καρούλια, ένα γέ-
ρικο κάρο. «Πώς περνάνε έτσι τα χρό-
νια...» σκέφτηκε και σωριάστηκε
στον δερµάτινο καναπέ. Ψαχούλεψε
στο παλτό του και βρήκε τον ανα-
πτήρα του, άναψε τσιγάρο. Το δω-
µάτιο γρήγορα πληµµύρισε από το
αναβλύζον δηλητήριο του τσιγάρου,
αρκετά δυνατό για να σκοτώσει όλα τα
ενοχλητικά έντοµα που µαζεύονταν
γύρω από το φως της µισοκαµένης
λάµπας. Ο Χρήστος έπιασε την
εφηµερίδα στα χέρια του και άρ-
χισε να την ξεφυλλίζει, από το
πρωί την είχε παρατήσει στο τρα-
πεζάκι του σαλονιού δίχως να
την διαβάσει. Πέρασε τ’
αθλητικά και έφθασε στις
µικρές αγγελίες. Του
άρεσε να διαβάζει αυτά τα
µικρά στριπάκια µε τα µι-
κροσκοπικά γράµµατα, δεν
γνώριζε τον λόγο, απλώς τον
ευχαριστούσε, κατά κάποιο τρόπο
του γέµιζε την µέρα. ∆εν ήταν λίγες οι φορές που είχε τη-
λεφωνήσει, σε ανταπόκριση, παριστάνοντας τον πελάτη,
χωρίς πραγµατικά να ενδιαφέρεται για το εµπόρευµα
προς πώληση ή τις υπηρεσίες που προσέφεραν οι προ-
βαλλόµενες εταιρείες. Σαν σκανταλιάρικο πεντάχρονο,
επιθυµούσε να χωθεί στις ζωές των άλλων και να τις ανα-
στατώσει. Μερικές φορές µάλιστα, παρουσιαζόταν στους
ιδιοκτήτες των αγγελιών και τους τυραννούσε, προκειµέ-
νου να αγοράσει την κατοικία που πουλούσαν, τους βα-
σάνιζε έως ότου αποφασίσει την υπηρεσία που
προτιµούσε καταλήγοντας πάντα να  τους παρατά σύξυ-
λους και κακοδιάθετους. Το διασκέδαζε αυτό το παιχνίδι,
αισθανόταν πως του πρόσφερε δέκα χρόνια από την ζωή
του.

Εκεί που ξεφύλλιζε, το µάτι του έπεσε επάνω σε µιά
πρωτότυπη αγγελία, που του τράβηξε την προσοχή. «Ζη-
τείται γαµβρός, πρόθυµος  να νυµφευθεί νεαρή δεσποι-
νίδα, ηλικίας 30 ετών, ευκατάστατη, µε µεσογειακή
οµορφιά. ∆ίνεται προίκα: µία µονοκατοικία στο Ναύπλιο
και δύο διαµερίσµατα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και
όλα τα έπιπλα εντός αυτών. Παρακαλούµε, επικοινωνή-
στε στο παρακάτω νούµερο: 25555 89311».

Ο Χρήστος ανοιγόκλεισε τα µάτια του και γέλασε φω-
ναχτά, χτυπώντας το χέρι του στο µπράτσο του καναπέ.
«Αν είναι δυνατόν, να υπάρχουν ακόµη τέτοιες αγγελίες,
στην εποχή µας!», σκέφτηκε και κύκλωσε µε µαρκαδόρο
το στριπάκι. Του φάνηκε πολύ αστείο το θέµα, σχεδόν ξε-
καρδιστικό. Ζητείται γαµβρός, λέει, για 30χρονη νεαρά
µε προίκα! Τι πιο γελοίο από αυτό; Ανασηκώθηκε και
έσφιξε την εφηµερίδα στα χέρια του, καθώς µια δεύτερη
σκέψη του πέρασε από το µυαλό. «Με µεσογειακή οµορ-
φιά και προίκα τρία σπίτια», ακουγόταν σαν ευκαιρία και
επρόκειτο για µια σχετικά νέα κοπέλα. Σίγουρα αν την
είχε γνωρίσει υπό άλλες συνθήκες, δεν θα έλεγε όχι, αλλά
µέσω µιας αγγελίας, του φαινόταν κουτό. Έφερε την εφη-
µερίδα κοντά στο πρόσωπό του και ξαναδιάβασε την αγ-
γελία προσεκτικά. Για να γράφουν κάτι τέτοια, θα πρέπει
να είναι πολύ απελπισµένοι. Σκέφτηκε, µα µήπως αυτός
δεν ήταν; Είχε περάσει προ πολλού την ηλικία γάµου και
ζούσε µόνος κι έρηµος, σ’ ένα αδειανό σπίτι, χωρίς συν-
τροφιά, χωρίς κανένα να µοιραστεί την ζωή του. «Επιθυ-

µητές ηλικίες 35-50 ετών». ∆ιάβασε
από κάτω και δίχως να χάσει χρόνο
σήκωσε το ακουστικό και πληκτρολόγησε τον αριθµό.     

Το άλλο  πρωί βρισκόταν σ’ ένα από τα σπίτια στο
κέντρο της Αθήνας. Το στοµάχι του είχε δεθεί κόµπος και
τα πόδια του έτρεµαν από το άγχος. Έπιασε την καρδιά
του για να διαπιστώσει αν βρισκόταν ακόµη εν ζωή, αι-
σθανόταν σαν δεκαοκτάχρονος που έδινε Πανελλήνιες,
δεν µπορούσε να σταθεί ακίνητος  και  βρισκόταν µόλις
στην είσοδο της πολυκατοικίας. Η φωνή στο τηλέφωνο
του είχε κανονίσει συνάντηση σ’ αυτό το σπίτι, στο δια-
µέρισµα του τρίτου ορόφου, φτάνοντας όµως, διαπί-
στωσε πως η αξιοπρέπειά του δεν του επέτρεπε ν’
ανέβει. Οι περαστικοί, καθώς και οι γείτονες από τα δι-
πλανά µπαλκόνια τον κοιτούσαν λοξά, µιας και στεκόταν
πολλή ώρα  στο άνοιγµα της εισόδου, χωρίς όµως να
αποφασίζει να µπει. Ένοιωθε λες και ήταν θαµµένος στο
χώµα ως τον λαιµό, ντρεπόταν πάρα πολύ για να χτυπή-
σει το κουδούνι και τα χέρια του ίδρωναν. Για µια
στιγµή, σκέφτηκε να αποχωρήσει, για να µην κινήσει και
υποψίες και καλέσει κανένας την αστυνοµία, αλλά ανα-
λογιζόµενος την απέραντη µοναξιά και θλίψη, που ένοι-
ωθε όλα αυτά τα χρόνια, πήρε θάρρος και χτύπησε το
κουδούνι. «Στον τρίτο», ακούστηκε µια µελωδική φωνή
και η πόρτα άνοιξε διάπλατα. Η φωνή της του φάνηκε
ζεστή και φιλόξενη, κάτι που τον ώθησε στο να προχω-
ρήσει, έως ότου έφτασε στην πόρτα του διαµερίσµατός
της. Του άνοιξε µια χαµογελαστή, ξανθιά δεσποινίς, που

φορούσε µια φούστα δεόντως αποκαλυπτική. Έµοιαζε
νέα, πολύ νέα, πιτσιρίκα σχεδόν και φαινόταν ευχαριστη-
µένη που τον έβλεπε. «Μα καλά, τι 30 έλεγε η αγγελία;

Ετούτη δεν είναι ούτε 25!» ξαφνιάστηκε ευχάρι-
στα ο Χρήστος. Σίγουρα ήταν πολύ όµορφη και
ευγενική κοπέλα, απ’ ότι είχε προλάβει να συµπε-

ράνει, µα ήταν δυνατόν να ήταν τόσο τυχερός;
-«Μισό λεπτό, να φωνάξω τον πατέρα µου», είπε ευ-

γενικά και αποχώ-
ρησε από το
καθιστικό.

Ο Χρήστος κά-
θισε στον καναπέ και σταύ-
ρωσε τα χέρια του,
ανιχνεύοντας τον χώρο µε το
βλέµµα του. Το σπίτι ήταν
µεγάλο και διαµπερές, σε
πολύ καλή κατάσταση,
παρά τα χρόνια του. Αν και
το άλλο διαµέρισµα ήταν
όµοιό του, σίγουρα είχε
πιάσει την καλή. Μετά από
λίγο, εµφανίστηκε η πιτσι-
ρίκα µε τον πατέρα της, ο
οποίος, σηµειωτέον, δεν
της έµοιαζε δράµι. Ήταν
ένας χοντροκοµµένος, παχύς
και κοντός άντρας µε
πυκνό, µαύρο µουστάκι και µεγάλα τριχωτά χέρια. Φαι-
νόταν ελαφρώς ζαβλακωµένος αν και υπερβολικά χαρού-
µενος.

-«Καλώς τονε!» κραύγασε χαρωπά και έπνιξε στην
αγκαλιά του τον έκπληκτο Χρήστο. «Τι µε κανς;
Κ’λά;»ρώτησε  ο εύσωµος άνδρας και στρογγυλοκάθισε
στον καναπέ απέναντί του. Ο ενθουσιασµός και η ευτυχία
ήταν χαραγµένα στο πρόσωπό του, έµοιαζε πολύ ικανο-
ποιηµένος µε την παρουσία του µουσαφίρη, που βρισκό-
ταν αντίκρυ του. Η κόρη του κάθισε διακριτικά σε µια
µωβ πολυθρόνα, χωρίς να χάσει στιγµή το χαµόγελό της.
Ο Χρήστος στραβοκατάπιε, ήλπιζε µόνο ο πατέρας της
να µην τους επισκεπτόταν συχνά µετά τον γάµο. 

-«Λοιπόν; Πώς παν τα κέφια; Πώς σ’ είπαµε, π’λάκι µ’
;»

-«Χρήστο, κύριε»
-«Α, νι! Σουστά! Κι πόσου χρουνώ είσ’;»
-«Σαρανταπέντε»
-«Πατηµένα;»
-«Ε...ναι»
Ο πεθερός ανασήκωσε τους ώµους και γέλασε. 
-«Ε, τι να γίν’ ,σ’ γά! Κ’νείς δεν είν’ τέλειος. Τέλος

πάντων, προύκειται για κελεπούρ’ σε λέω, θη-σαυ-ρός!
Πλέν’, µαγειρεύ’, ξεσκονίζ’, σκουπίζ’, σφουγγαρίζ’ και
κάν΄και τα ψώνια!»

-«’Ολα αυτά; Τόσο µικρή;» απόρησε ο Χρήστος και
κοίταξε ερευνητικά την δεσποινίδα, που χαµογελούσε φι-
λικά. «Τόσο τυχερός;» σκέφτηκε και χαµογέλασε πο-
νηρά.

-«Κελεπούρ’, σε λέω, παιδί µ’!
Και ήσυχ’, ούτε
που θα σ’ ενοχλεί,
ούτε τίπ’τα. Τι

δουλειά καν’ς, πιδάκι µ’;»
-«Λογιστής είµαι», είπε και ίσιωσε

την γραβάτα του νευρικά.
-«Πουλύ ωραία, πουλύ ωραία! Θα

διάβ’σες βέβαια για την προίκα, ε;»
-«Ε... κάτι είδα...λέγατε κάτι για τρία σπίτια, το ένα εξ

αυτών στο Ναύπλιο.»
-«Τρία; Οϊ, Παναγία µ’, λάθος έγινε... αυτές οι κατα-

ραµέν’ς οι εφηµερίδες, ό,τι νάν’ γράφ΄νε. Το σπίτ’ στο
Ναύπλιο είν’ της άλλ’ς µ’ κόρ’ς, τ’ς Φωτεινούλας».

-«Έχετε κι άλλη κόρη;»
-«Ε, φ’σικά, το σπίτ’ είν’ προίκα τ’ς».
-«Προίκα τ’ς;»
-«Ναι, ντε, προίκα τ’ς, αλλά τ’ άλλα δυό θ’κά σ’!»
-«Τα διαµερίσµατα; Το πρώτο, να φανταστώ, είναι

αυτό εδώ;»
Ο πεθερός τον αγριοκοίταξε κι έστριψε το µουστάκι

του.
-«Οϊ µάνα µ’, ετούτο δω είν’ θ’κό µ’, τ’ άλλα δυό είν’

αλλού»
-«Μα η αγγελία δεν έλεγε στο κέντρο;»
-«Ωχου µωρέ, κι ‘συ, τι κέντρο, τι προάστια, τώρα

σ’γά το πρόβληµα!»
Ο Χρήστος έπλεξε τα δάχτυλά του και άφησε έναν

αναστεναγµό να του ξεφύγει. Στα κοµµάτια οι προίκες
και τα τοιαύτα, τουλάχιστον πέτυχε το «µεσογειακή
οµορφιά»,  σκέφτηκε και λοξοκοίταξε την ξανθιά κοπέλα.
Έπειτα σηκώθηκε, ξεσκόνισε το παλτό του και ύψωσε
ανάστηµα µπροστά στον µέλλοντα πεθερό του, αποφασι-
σµένος.

-«Λοιπόν, κύριε, δεν νοµίζω ότι µένει τίποτε άλλο από
το να ζητήσω το χέρι της κόρης σας».

Ο πεθερός ξαφνιάστηκε ευχάριστα και πετάχτηκε από
την θέση του, σχεδόν αµέσως.

-«Μ’ αυτά είναι πουλύ κ’λά νέα! Λουκία, τρέχα! Σε
βρήκα γαµπρό!»

Από το βάθος του δωµατίου ακούστηκε ένας κραδα-
σµός και ευθύς, στο άνοιγµα της πόρτας ξεπρόβαλε µια
εύσωµη και στρουµπουλή γυναίκα µε κοντά καφέ µαλλιά
και µιά κρεατοελιά στο κούτελο. Φορούσε ένα ριχτό φό-
ρεµα, συντηρητικό, αδυνατούσε όµως να καλύψει τις
πληθωρικές της καµπύλες. Η όλη της εµφάνιση την
έκανε να µοιάζει µε κινούµενο σχέδιο και σίγουρα κανείς

θα γελούσε, αν δεν βρισκόταν στη θέση του Χρή-
στου.

-«Ήρθα, αρραβωνιάρη µ’!», έσκουξε µε την τσιρι-
χτή φωνή της και άρχισε να χοροπηδά επιτόπου. Ο

Χρήστος κοιτούσε αποσβολωµένος, προσπαθώντας να
καταλάβει τι στο καλό συµβαίνει.

-«Αυτή...είναι... η νύφη;» ρώ-
τησε, ζαλισµένος, καθώς
ήταν.

-«Ε, ναι, δε σ’ είπα, µε-
σογειακή οµορφιά, ε;
Νταρντάνα γυναίκα!»
αποκρίθηκε ο πεθερός,
χαµογελώντας.

-«Κι αυτή, ποιά
είναι;» είπε κι
έδειξε την

νεαρή κοπέλα,
που εκείνη την στιγµή

είχε µαζευτεί στη
γωνιά της.

-«Η Φωτει-
νούλα, ντε!
Μα κ’λά, τι
λέµ’ τόση
ώρα;»

-
«Αυτή
είναι η Φω-
τεινούλα; Μα εγώ, νόµιζα...»

Τι µπέρδεµα κι αυτό! Κι όλα αυτά τα είχε προξενήσει
µια λανθασµένη αγγελία! 

Ο Χρήστος δεν είπε τίποτα, πήρε τα 45 χρόνια του και
το παλτό του και βγήκε από το διαµέρισµα, αφήνοντας
πίσω του αγανακτισµένα και θυµωµένα πρόσωπα. Περισ-
σότερο θυµωµένος όµως ήταν ο ίδιος µε τον εαυτό του,
που δεν αποδέχτηκε από την αρχή την κατάστασή του και
θέλησε να την αλλάξει και µάλιστα για µια ευκατάστατη
µεσογειακή καλλονή. Το σίγουρο είναι πως µετά από
αυτό το περιστατικό ο Χρήστος σταµάτησε να διαβάζει
τις µικρές αγγελίες.

Aγγελία Γάµου της Αγγελικής Καραµάνου

Tα σκίτσα είναι της Αγγελικής Καραµάνου

Η πόλη ζει µέσα στα φώτα της
ακροβατεί επικίνδυνα, ανάµεσα 
στα άγρια παιδιά που περπατούν στα στήθια της
και στα πρόβατα που αρµενίζουν στην κοιλιά της
Η πόλη σιγοτραγουδά χαρµόσυνα
ένα θρήνο 
φοράει τα γιορτινά της
για να µας καλωσορίσει σε έναν καινούργιο εφιάλτη

Η πόλη ζει µέσα στα φώτα της
κοχλάζει ανυπόµονη
σε µια σάπια φλέβα 
βυθίζεται στη µαύρη λίµνη 
και µόλις φτάνει στον πάτο 
τινάζεται
και βγαίνει πάλι στον αφρό

Αυτή η πόλη στέκει µόνη
Στέκει µόνη
Αυτή η πόλη
τρώει λίγο λίγο τα παιδιά της
φουσκώνει κι αφρίζει
σκεπασµένη από σύννεφα
µαύρα σύννεφα

Αυτή η πόλη ζει µέσα στα φώτα της
φοράει το τσιµεντένιο πανωφόρι της
και βγαίνει στη γύρα
σε µιαν άδεια πλατεία
σε µια βουβή οχλαγωγία
την ώρα που το κουδούνι χτυπάει
και κανείς δεν είναι εκεί για να ανοίξει
όταν οι τοίχοι ανοίγουν 
και από µέσα ορθώνονται περήφανα δύο χέρια
απλωµένα
µε ένα λουλούδι κι ένα µαχαίρι

Τότε η πόλη σιωπηλή
κολυµπάει µέσα στα φώτα της
ψαρεύει τις σιωπές των παιδιών
σκοντάφτει στις σκιές τους 
τα αγκαλιάζει
τα σφίγγει στην αγκαλιά της
µέχρι την ενδέκατη ώρα-
µέχρι να είναι πολύ αργά.

Αυτή η πόλη του Νίκου Παπαδόπουλου

Ο Νίκος Παπαδόπουλος βραβεύθηκε στις 5/6/2011 από την
Πανελλήνια ΈνωσηΛογοτεχνών για το διήγηµά του “Το Τρα-
πουλόχαρτο” που δηµοσιεύθηκε στο προηγούµενο φύλλο
της ΠΕΣΣ...τα




