
Οι άγιες (! ) µέρες
Σύµφωνα µε τους

συγχρόνους

θεολόγους και
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"Η βλακεία έχει τη δική τηςγοητεία. Αγνοεί ο,τι δεν τηςαρέσει..."Φρανκ Ζάππα

καλικαντζαράκι,αγάπη μου!

Στο βωµό της εµπορευµατοποίησης των αξιών και των παραδόσεων, οι

καλικάντζαροι ήταν απλά ο αδύναµος κρίκος, µε αποτέλεσµα η σύγχρονη κοινωνία

να τους εκτοπίσει. Μπορεί να µη φέρνουν δώρα, να µην ετοιµάζουν ρεβεγιόν, αλλά

είναι ότι έχει αποµείνει από την αγνή παράδοση του τόπου µας...

στη χώρα του

"Ξένιου ∆ία"

∆ράσεις αλληλεγγύης του

σχολείου µας

Εµβόλια:
Να κάνει κανείς

ή να µην κάνει;

Ιδού η απορία!

"Υβρίδια: στα όρια

της τέχνης και της

τεχνολογίας",

στη Στέγη Γραµµάτων και
Τεχνών" του ιδρύµατος
Ωνάση

είδαµε στην αίθουσα

προβολών του σχολείου µας

"Γιατι η Ελλαδα;"
ένα ντοκιµαντέρ-

διαµαρτρία του Πέδρο

Ολάγια (Pedro Olalla)

µε αφορµή την

πρόταση κατάργησης

του µαθήµατος των

Ελληνικών στην

Ισπανική εκπαίδευση

στο πλαίσιο των

περικοπών του

προϋπολογισµού για

την παιδεία.

"Ο άνθρωπος που

φύτευε δέντρα"

Η αλληγορική

ιστορία του

Γάλλου

συγγραφέα

Jean Giono

βασισµένη σε

πραγµατικά

γεγονότα

γράφτηκε το 1 953 και µεταφέρθηκε στην οθόνη

το 1 987 από το Ράδιο Καναδά. Η νουβέλα του

Jean Giono περιγράφει την ιστορία ενός

βοσκού, του Elzéard Bouffier, που φύτευε επί

30 χρόνια δένδρα...
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σελίδα 2

Χαιρετίζω όλους τους αναγνώστες, µαθητές καθηγητές και

όσους χαίρονται να µας διαβάζουν.

Να σας πω λοιπόν ότι σήµερα όσοι έχετε πάρει την εφηµερίδα

µας στα χέρια σας, αξίζει να διαβάσετε, και να δώσετε λίγη

περισσότερη σηµασία στο συγκεκριµένο άρθρο. !

Χρονιάρες ηµέρες, µέρες αγάπης, έντονων συναισθηµάτων και

για κάποιους από εµάς ευσυνειδησίας και δοτικότητας. Οικογενειακή

γιορτή, µαζευόµαστε όλοι, γιαγιάδες, παππούδες, εγγόνια, παιδιά, στο

ίδιο τραπέζι, χαρούµενοι. Κάποιοι άνθρωποι όµως, κάπου σε αυτή τη

γή, ή και δίπλα µας, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Γι΄αυτό λοιπόν

σήµερα το άρθρο µου, λόγω ηµερών, θα είναι διαφορετικό από ότι σας

έχω συνηθήσει. Θα σας µιλήσω για δύο υπέροχες καθηγήτριες του

σχολείου µας. ∆ύο υπέροχες ΚΥΡΙΕΣ µε όλη τη σηµασία της λέξης.

∆ύο καθηγήτριες που η αγάπη, η φιλανθρωπία, η δοτικότητα χωρίς

αντίκρυσµα, κυλάει στις φλέβες τους. Όταν τους πήρα συνέντευξη για

να µάθω για την συγκεκριµένη δράση, µε παρακάλεσαν να µην

αναφερθώ σε εκείνες, να µην αναφέρω καν το ονοµά τους. Αν αυτό

δεν είναι µεγαλείο ψυχής, τότε τι είναι? ∆έν ζητάνε την αναγνώριση για

ότι κάνουν µε αγάπη. ∆εν θα αναφέρω ονόµατα, αλλά δεν µου πάει η

καρδιά να µην υποδείξω έµµεσα αυτές τις υπέροχες καθηγήτριες, που

θα πρέπει να είµαστε υπερήφανοι που µας καθοδηγούν, και µας

περνάνε τις γνώσεις τους, γιατί βρίσκονται αναµεσά µας, µας

διδάσκουν µε τον καλύτερο τρόπο και γιατί απλά εκτός από ένα

µπράβο, που δεν σηµαίνει τίποτα µπροστά σε ότι προσφέρουν,

οφείλουµε τον απόλυτο σεβασµό µας, την εκτιµησή µας την αγάπη

µας, (και όταν απαιτούν να διαβάζουµε ας το κάνουµε), σε όλους τους

καθηγητές του νυχτερινού ΕΠΑ.Λ. Ταύρου, γιατί είµαστε µε την θελησή

µας εδώ, και γιατί όλοι τους θέλουν να µας δούν να πηγαίνουµε ψηλά.

Να επικεντρωθώ λοιπόν στις συγκεκριµένες υπέροχες κυρίες

(όλοι οι καθηγητές και όλες οι καθηγήτριες του σχολείου µας είναι

φανταστικοί, και µόνο που προσπαθούν να µας εκπαιδεύσουν, και

έχουν και την υποµονή να το κάνουν, είναι αρκετό για να τους πούµε

"ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΤΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΝΕΧΕΣΤΕ ΜΕ ΤΑ

ΚΑΛΑ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΑΚΑ ΜΑΣ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΛΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!! ! ! ! ! ! ! ! ! "). Λοιπόν στο σχολείο µας, για όσους δεν

γνωρίζουν φέτος, υλοποιήθηκαν δύο δράσεις λόγω εορτών. Η

µία ήταν για τα κακοποιηµένα κορίτσια, στο ίδρυµα εδώ στην

Αθήνα, όσοι από τους µαθητές µπορούσαν µάζεψαν πράγµατα,

που είναι απαραίτητα για τις καθηµερινές ανάγκες των

κοριτσιών, και τα µέλη του 1 5µελούς τα παρέδωσαν. Η δεύτερη

δράση στην οποία θα εστιάσω πιο πολύ, ήταν για Τον ξενώνα

ανηλίκων προσφύγων των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ στην

Παλλήνη. Και θα επικεντρωθώ σε αυτήν την δράση, διότι

υλοποιήθηκε µόνο επειδή το ξεκίνησαν οι δύο υπέροχες καθηγητριές

µας. Η πρώτη είναι η γιατρός µας, που καθηµερινά εκτός από το να

µας διδάσκει, εκτός από την εργασία της, προσφέρει εθελοντικά τις

υπηρεσίες της στους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και τώρα για τις

γιορτές, µαζί µε την καθηγήτρια της οικονοµίας/διοίκησης, που κι

εκείνη ασχολείται πολλά χρόνια µε φιλανθρωπικές δράσεις και που

µεγαλώνει τα παιδιά της έτσι ώστε να σκέφτονται τα παιδιά όλου του

κόσµου, και προτιµούν να στερηθούν τα ακριβά δώρα των

Χριστουγέννων, έτσι ώστε να τα προσφέρουν στα παιδιά που δεν

έχουν. Παράδειγµα προς µίµηση για όλους µας.

Οι δύο φανταστικές αυτές κυρίες λοιπόν µε χρήµατα δικά

τους, και της οικογένειάς τους, µε δικό τους κόπο και χρόνο και

µε την βοήθεια κάποιων αξιόλογων προµηθευτών, έφτιαξαν

καλαθάκια αγάπης µε υπέροχα πράγµατα, φρούτα, ξηρούς

καρπούς, χυµούς, γλυκά και άλλα καλούδια µε σκοπό να τα

προσφέρουν στα ανήλικα προσφυγόπουλα. Απλά πράγµατα που

σηµαίνουν τόσα πολλά! Φανταστείτε, απλά φανταστείτε πως θα

νιώσουν αυτά τα παιδάκια όταν µετά από την φρίκη που έζησαν θα

δούν ότι υπάρχει αγάπη τελικά στον κόσµο, ότι κάπου τα υπολογίζουν

και τα βλέπουν σαν ανθρώπους. Χριστούγεννα ή όχι λοιπόν οι

καθηγήτριές µας βοηθούν τα παιδιά όλου του κόσµου, κι όχι µόνο να

είναι καλά, αλλά να αισθάνονται ανθρώπινα. . χωρίς να περιµένουν

ανταλάγµατα γι΄αυτήν τους την προσφορά, κατά κύριο λόγο µε δικούς

τους πόρους, το υστερηµά τους σε χρήµα και σε χρόνο, κι ελπίζοντας

να βρίσκουν ανθρώπους, που έχουν το ίδιο φιλότιµο, τα ίδια πιστεύω,

ώστε να µπορούν να προσφέρουν την µεγαλύτερη δυνατή βοήθεια.

Είναι καιρός λοιπόν να παραδειγµατιστούµε θετικά, να είµαστε

δίπλα στον συνανθρωπό µας όποιος κι αν είναι, από όπου κι αν είναι.

Είπαµε µιας και τα Χριστούγεννα, για εµένα τουλάχιστον, ελπίζω και

για όλους, είναι η πιο όµορφη , η πιό γλυκιά γιορτή, ας µάθουµε κι ας

κάνουµε όλες τις µέρες γιορτινές για όσους περισσότερους

ανθρώπους µπορούµε. ! ! !

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

να έχουµε όλοι, και φέτος ας συλλογιστούµε λίγο περισσότερο,

ώστε το 201 7 να είµαστε απλά καλύτεροι άνθρωποι! ! !

Με όλο µου τον σεβασµό, και την αγάπη µου για δύο υπέροχες

καθηγήτριες, παράδειγµα προς µίµηση! ! !

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΟΧΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ.

"ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΤΕ".

ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ!! !

ΓΡΙΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

στη χώρα του "Ξένιου ∆ία"



σελίδα 3

Οι άγιες (! ) µέρες

Σχεδόν όλοι µεγαλώσαµε γνωρίζοντας
από µικρά παιδιά την ιστορία της
Γέννησης ενός Θεανθρώπου, του Ιησού.
Οι παλαιότεροι σίγουρα θα έχουν να
θυµούνται την ιστορία του παππού και της
γιαγιάς στο χωριό για τους
καλικάντζαρους κτλ. Μέσα από τις
ιστορίες, τους µύθους και τις αλληγορίες
των ηµερών κατάφερε και εδραιώθηκε για
τα καλά στην µνήµη των πιστών ότι η 25η
∆εκεµβρίου ήταν η µέρα της επίσηµης
γέννησης του Ιησού. Με τον καιρό όµως
άνθρωποι µε πνευµατικές ανησυχίες
διερωτήθηκαν, αν δεν γεννήθηκε ο
Χριστός στις 25 ∆εκεµβρίου, πότε
γεννήθηκε, και γιατί τοποθετήθηκε εκείνη
την ηµέρα η γέννηση του; Στην ουσία αν
και η απάντηση έχει ήδη δοθεί στο
κοινό, είναι ελάχιστοι ακόµη και
σήµερα εκείνοι που γνωρίζουν ότι ο
Χριστός δεν γεννήθηκε στις 25
∆εκεµβρίου, την επίσηµη ηµέρα
δηλαδή του εορτασµού των
Χριστουγέννων.

Σύµφωνα µε τους συγχρόνους
θεολόγους και ιστορικούς, η ακριβής
ηµεροµηνία της Γέννησης του Χριστού
αποτελεί µυστήριο. Μέσα από τους
τέσσερεις Ευαγγελιστές µόνο ο Λουκάς
και ο Ματθαίος αρχίζουν τις αφηγήσεις
τους από τη Γέννηση του Ιησού. Οι δύο
αυτές περιγραφές φέρονται να
συµπληρώνουν η µία την άλλη, µε
πληρέστερη αυτή του Λουκά. Οι
Ευαγγελιστές στην πραγµατικότητα δεν
έγραψαν κάποιο είδος βιογραφίας ώστε
να αποτυπώσουν µε χρονική ακρίβεια τα
γεγονότα, απλά κατέγραψαν τα
κηρύγµατά τους στα οποία φυσικά δεν
τους ενδιέφερε να αναφερθούν σε
ιστορικές λεπτοµέρειες, αλλά στο µήνυµα
της γέννησης και της παρουσίας
του Θεανθρώπου στη γη.

Το πιο γνωστό σηµείο στην προσπάθεια
προσέγγισης χρονολογικά της γέννησης
του Ιησού, είναι ο θάνατος του Ηρώδη.
Γνωρίζουµε ότι ο Ηρώδης πέθανε κατά το
έτος 750 από κτίσεως Ρώµης (4 π.Χ.) ή
λίγο πριν και στη συνέχεια κηρύχθηκε
πένθος µιας εβδοµάδας. Εφ’ όσον ο
Ιησούς, γεννήθηκε “εν ηµέραις
Ηρώδου του βασιλέως” σύµφωνα µε
τον ευαγγελιστή Ματθαίο, πρέπει να
γεννήθηκε σίγουρα πριν από το 750
από κτίσεως Ρώµης (4 π.Χ.) κατά το
οποίο πέθανε ο Ηρώδης. Αλλά δεν
ξέρουµε πόσα χρόνια πριν. Ο Ματθαίος
κάνει λόγο στο ευαγγέλιό του για την
διαταγή του Ηρώδη να φονευθούν τα
νήπια στη Βηθλεέµ από δύο ετών και
κάτω και αν και δεν έχουµε άλλη αναφορά
αυτής της σφαγής από πηγή της εποχής
αλλά µόνο από µεταγενέστερους όπως ο
Μακρόβιος. . Με βάση την διαταγή της
σφαγής των νηπίων που ήταν δύο ετών ή
µικρότερα, υπολογίζεται ότι ο Ιησούς
µπορεί να γεννήθηκε έως και δύο χρόνια
πριν από τον θάνατο του Ηρώδη, δηλαδή
περίπου το έτος 747 ή 748 από κτίσεως
Ρώµης (7 ή 6 π.Χ.).

To άστρο της Βηθλεέµ, αν τελικά
αφορούσε κάποιο αστρονοµικό
φαινόµενο, οδηγεί και πάλι στο έτος
747 από κτίσεως Ρώµης ( 7 π.Χ), αφού
κατά τον Κέπλερ και άλλους
αστρονόµους υπήρξε πράγµατι τότε
ένα παρόµοιο ουράνιο φαινόµενο που

προκαλείται κατά τη συνάντηση των
τριών πλανητών: του Κρόνου, του ∆ία
και της Αφροδίτης. Το γεγονός αυτό
ταιριάζει µε την παρατήρηση του
Ματθαίου σχετικά µε το άστρο που είδαν
οι Μάγοι.

Ξέρουµε ότι η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ
έπρεπε να ταξιδέψουν για να φτάσουν
στη γενέτειρα του Ιωσήφ επειδή είχε
διαταχθεί απογραφή του πληθυσµού η
οποία “εγένετο ηγεµονεύοντος της
Συρίας Κυρηνίου” (Λουκ. 2,2), κάτι που
όµως δηµιουργεί προβλήµατα, καθώς ο
Σέντιος Σατουρνίνος ήταν ηγεµόνας της
Συρίας εκείνη την εποχή και όχι ο
Κυρήνιος. Μέσα από τη µελέτη των
πηγών, προκύπτει ότι ο Κυρήνιος ήταν
ηγεµόνας την χρονική περίοδο (1 2-8 π.Χ),
οπότε θα µπορούσε να διατάξει την
απογραφή στο τέλος της ηγεµονίας του
(8 π.Χ.).

Σχετικά µε την εποχή την οποία
πραγµατοποιήθηκε η σχετική απογραφή,
πρέπει να τονίσουµε ότι θα ήταν
αδύνατον να διαταχθεί µετακίνηση των
πληθυσµών µέσα στον χειµώνα. Επίσης,
στη σκηνή της Γέννησης αναφέρονται
βοσκοί που έβοσκαν τα κοπάδια τους
στην ύπαιθρο. Είναι γνωστό ότι στην
περιοχή της Παλαιστίνης, οι βοσκοί και τα
κοπάδια τους παραµένουν στην ύπαιθρο
από αρχές Μαρτίου µέχρι τα τέλη
Οκτωβρίου, γεγονός που τοποθετεί την
γέννηση την άνοιξη ή το φθινόπωρο.

Τέλος, οι πρώτοι Χριστιανοί δεν
γιόρταζαν τη γέννηση του Ιησού. Τα
πρώτα χρόνια, τα Χριστούγεννα
γιορτάζονταν µαζί µε τα Θεοφάνια,
δηλαδή στις 6 Ιανουαρίου. Από τον 4ο
αιώνα, όµως, η γέννηση του Χριστού
διαχωρίστηκε από τα Θεοφάνια και
γιορτάζεται στις 25 ∆εκεµβρίου. Ο
λόγος της αλλαγής ηµεροµηνίας ήταν
να «χτυπηθεί» η µέρα λατρείας του
Ανίκητου Ηλίου, διότι την ίδια εποχή
εορτάζονταν και τα σατουρνάλια,
αφιερωµένα στον Κρόνο και τα
γενέθλια του Μίθρα, που τιµούσαν οι
Ρωµαίοι στρατιώτες. Για πρώτη φορά,
τα Χριστούγεννα εορτάστηκαν στις 25
∆εκεµβρίου, το 354 µ.Χ και έτσι
παρέµεινε έως σήµερα.

Σκουρολιάκος Γιάννης



σελίδα 4

Η αλληγορική ιστορία του
Γάλλου συγγραφέα Jean Giono
βασισµένη σε πραγµατικά γεγονότα
γράφτηκε το 1 953 και µεταφέρθηκε
στην οθόνη το 1 987 από το Ράδιο
Καναδά. Η νουβέλα του Jean Giono
περιγράφει την ιστορία ενός βοσκού,
του Elzéard Bouffier, που φύτευε επί 30
χρόνια δένδρα σε µια ερηµική και
άνυδρη περιοχή µε αποτέλεσµα να τη
µεταµορφώσει σε πραγµατικό δάσος
µε πλούσια βλάστηση, ρυάκια και
λίµνες, πουλιά και ζώα, καταφέρνοντας
έτσι να δώσει ζωή σε µια ερηµωµένη
κοιλάδα στους πρόποδες των Άλπεων
στη Προβηγκία στις αρχές του
προηγούµενου αιώνα.

Η ιστορία πρωτοδηµοσιεύτηκε το
1 953 έχει κερδίσει δεκάδες βραβεία και
σήµερα είναι ελεύθερα διαθέσιµη. Η ταινία
βραβεύτηκε µε το Oscar καλύτερης ταινίας
κινουµένου σχεδίου το 1 988. Η ιστορία

που έγραψε ο Γάλλος Ζαν Ζιονό ξεκινάει
µερικά χρόνια πριν από τον Πρώτο
Παγκόσµιο πόλεµο, σε µια ερηµωµένη
περιοχή της Προβηγκίας, στους πρόποδες
των Άλπεων.

Ο αφηγητής της ιστορίας ξεκίνησε
την περιπλάνησή του σε έναν τόπο πολύ
εχθρικό, ίσως έναν τόπο, σε έναν πλανήτη
που σιγα σιγα συνερχεται από µια
ολοκληρωτική καταστροφή. Περιφέρεται
στα βουνά να βρει κατι, κάτι το
διαφορετικό, αλλά βρίσκει µόνο
ερειπωµένα χωριά, ερειπωµένες πόλεις µε
λίγους κατοίκους κυριευµένους από την
απληστεία εξ αιτίας της πολύ δύσκολης
επιβίωσής τους. και εξ αιτίας αυτής της
δυσκολίας να επιβιώνουν γίνονται βίαιοι,
εχθρικοί, φθονεροί και οδηγούνται σε
αδιέξοδα. Ο άνθρωπος κάτω από αυτές
τις συνθήκες δεν µπορεί να καταλάβει, να
δει τους νόµους της φύσης, τους νόµους
της έλξης. Η έλξη είναι παντού γύρω µας,
αόρατη, αλλά υπάρχει. Αρκεί να
συντονιστούµε µε τη φύση, µε τα άστρα.
Και τα άστρα ακούν τις σκέψεις µας!
Χρειαζόµαστε όµως ηρεµία και επαφή µε
τη φύση γιατί ο άθρωπος φτιάχτηκε από
τη φύση. Αλλά αυτή η επαφή µε τη φύση
έχει χαθεί στις πόλεις.

Ο αφηγητής συνεχίζει το δρόµο του
αφήνοντας πίσω τις εχθρικές πόλεις και
κατευθύνεται προς το βουνό το οποίο είναι
ξερό και έχει ξεµείνει από νερό. Συναντάει
έναν βοσκό ο οποίος του το προσφέρει
όπως του προσφέρει και ένα γεύµα και
µία στέγη για το βράδυ. Στις ώρες που
περνάει παρέα µε το βοσκό, ο νεαρός
άνδρας τον παρακολουθεί να ξεδιαλύνει
µε µεγάλη σχολαστικότητα βελανίδια.
Γοητεύεται από την προσωπικότητα του

ανθρώπου και η περιέργειά του γι’ αυτόν
εξάπτεται. Αποφασίζει να παραµείνει και
την εποµένη, για να τον
παρακολουθήσει…

Ο βοσκός εκεί στη µοναξιά και την
αποµόνωση, έχοντας κερδίσει την ηρεµία
του, ασχολείται µε το να φυτεύει βελανίδια.
Εκεί, µόνος στη φύση όπου ο άνθρωπος
κινείται σε άλλη διάσταση, εκεί όπου
µπορεί να κάνει απίστευτα πράγµατα, εκεί
καταφέρνει ο βοσκός, µακριά από τους
πολέµους (και τον Α΄ και τον Β΄
παγκόσµιο πόλεµο που κατέστρεφαν τα
πάντα γύρω τους και αφάνιζαν
ανθρώπους), να φτιάξει µε υποµονή ένα

απίστευτα µεγάλο και όµορφο δάσος και
να αλλάξει έτσι τη ζωή χιλιάδων
ανθρώπων ζώντας σε ένα εύφορο φυσικό
περιβάλλον.

Το δάσος αυτό διατηρήθηκε γιατί οι
άνθρωποι το θεώρησαν φυσικό
φαινόµενο. Αν γνώριζαν ότι ήταν
ανθρώπινο δηµιούργηµα πιθανότατα θα
είχε υποστεί, αν όχι ολοκληρωτική,
σίγουρα µεγάλη καταστροφή.

Η ανθρώπινη ικανότητα, όταν δεν
καταστροφική αγγίζει τα όρια της
θεϊκής. Ο αφηγητής χαρακτηρίζει τον
βοσκό, "αθλητή του θεού".

Αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος µας
έδειξε τον δρόµο!

Το κείµενο του Ζιονό προσαρµόστηκε

σε κινούµενα σχέδια από τον Φρεντερίκ

Μπακ (Frédéric Back) και η ταινία απέσπασε

Όσκαρ καλύτερου κινουµένου σχεδίου το

1 987. Η µουσική του έργου είναι του «The

Paul Winter Consort», αφηγητής ο Κρίστοφερ

Πλάµερ (Christopher Plummer) και τα σχέδια

ζωγράφισε ο Φρεντερίκ Μπακ.

(µπορείτε να τη βρείτε στο You Tube)

∆εληγιάννης Τάσος

ε ί δ α µ ε σ τ η ν α ί θ ο υ σ α π ρ ο β ο λ ώ ν:

"ο άνθρωπος που φύτευε δέντρα"
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"Οι Έλληνες µας κληροδότησαν
µια στάση ξένη προς το δόγµα
και ανοιχτή προς τον θαυµασµό

και την γνώση."

"Αυτό που ονομάζουμε ελληνισμό δεν
είναι απλώς ο πολιτισμός μιας χώρας ή ενός
λαού. Είναι σαφώς μια κληρονομιά πολύ πιο
πολύπλοκη και οικουμενική.

Και δεν είναι μόνο μια κληρονομιά,·
θαρρώ πως εκείνο, που ως Πρεσβευτές του
Ελληνισμού, καλούμεθα να πρεσβεύουμε είναι
προπαντώς μία στάση ζωής, μια στάση
άρρηκτα συνδεδεμένη με το ελληνικό πνεύμα
από τους πανάρχαιους χρόνους όπου ο
Όμηρος άρχισε την αναζήτηση του
πανανθρώπινου στοιχείου: την ανθρωπιστική
στάση. Μια στάση όχι βέβαια αποκλειστικά
ελληνική, που μάλιστα προδόθηκε
επανειλημμένως από τους ίδιους τους
Έλληνες, αλλά και που αναμφίβολα
επινοήθηκε, καλλιεργήθηκε, υποστηρίχτηκε
και ανακτήθηκε, ξανά και ξανά κατά τον ρου
της ιστορίας, ανατρέχοντας κυρίως στο
ελληνικό στοιχείο. Αυτή η ουμανιστική στάση
οφείλει πολλά στην Ελλάδα, αλλά αληθεύει
επίσης ότι και η εικόνα της Ελλάδας στον
κόσμο οφείλει πολλά σε αυτή την ουμανιστική
στάση. Η Ελλάδα ως ιδεώδες είναι μια
πνευματική πατρίδα αιώνιας νεότητας, μια
δημιουργία εν τω γίγνεσθαι, μια ανοιχτή
πρόκληση που διατρέχει την ιστορία σαν
διαρκής επανάσταση, ή μάλλον, σαν διαρκής
σαγήνη προς το καλύτερο. Αυτή η Ελλάδα
είναι αναμφίβολα εκείνη η οποία ανέκαθεν
προσέλκυε τα πολύτιμα πνεύματα που τη
διαιώνιζαν στο πέρασμα του χρόνου. Και αυτή

είναι, το δίχως άλλο, η Ελλάδα που με θέλγει
από παλιά και που νομίζω ότι, ως Πρεσβευτής
του Ελληνισμού, οφείλω να υπερασπίζομαι: η
Ελλάδα που μας ωθεί κάθε μέρα στο να
γίνουμε καλύτεροι”

Αυτός ο ύµνος για το αρχαίο

ελληνικό πνεύµα εκφράστηκε από τον

Πέδρο Ολάγια (Pedro Olalla) σε διάλεξη

εκφωνηµένη στην ηµερίδα Κλασσικού

Πολιτισµού του Σαγούντο στην Ισπανία

στις 1 7/11 /201 2, µε αφορµή την πρόταση

κατάργησης του µαθήµατος των Ελληνικών

στην Ισπανική εκπαίδευση στο πλαίσιο των

περικοπών του προϋπολογισµού για την

παιδεία.

«Οι περικοπές στην εκπαίδευση
και µάλιστα στις ανθρωπιστικές
σπουδές- δεν στοχεύουν ποτέ
στην εξοικονόµηση πόρων, αλλά
στην υπονόµευση της όποιας
αντικαθεστωτικής σκέψης.»

Οι ίδιες απόψεις εκφράζονται στο

πασίγνωστο ντοκιµαντέρ "Γιατί η Ελλάδα". (Το

ντοκιµαντέρ αυτο θα το βρείτε εύκολα στο

YouTube πληκτρολογώντας "Γιατι η

Ελλάδα;"). Το ντοκιµαντέρ αυτό αναλύει µε

γλαφυρό, σχεδόν ποιητικό τρόπο, την βάση,

την εξέλιξη και τα επιτεύγµατα όχι τόσο των

ίδιων των αρχαίων Ελλήνων, µα του τρόπου

σκέψης, της αντίληψης του κόσµου γύρω

τους, της φιλοσόφησης της ζωής και εν τέλει

τη µεταφορά όλου αυτού του οικοδοµήµατος

στην καθηµερινότητα τους. Και ενώ ο ίδιος

σχολιάζει και καταδεικνύει τα µειονεκτήµατα

και την προδοσία αυτού του οικοδοµήµατος

εν τέλει αποκρυσταλλώνει εµφατικά το

µεγαλείο του και πως αυτό αφυπνίζει την

ανθρωπότητα ξανά και ξανά! . Ένας ισπανός

φιλέλλην λοιπόν ο οποίος ασχολήθηκε,

αντιλήφθηκε, έκανε κτήµα του και διαδίδει την

κληρονοµιά που µας άφησαν οι πρόγονοι

µας, κρατώντας την ουσία και υπολογίζοντας

και τα σφάλµατα τους ώστε να µας δείξει πως

ο δρόµος της εξέλιξης, του κάλλους και της

αρετής δεν είναι χωρίς παγίδες. Τι υπέροχα

επιτιµητικό για εµάς τους "αυτού καθ' αυτού

απογόνους"!

"Ενάντια σε εκείνους που
τόσες φορές πίστεψαν ότι
κατέχουν την αλήθεια ή είχαν
την φιλοδοξία να επιβάλουν το
καλό, η Ελληνική φιλοσοφία
πρόταξε µια ταπεινόφρονα και
άψογη στάση: την αναζήτηση
της γνώσης ασκούµενοι για

την ελευθερία"

Κι εµείς; Οι σύγχρονοι Έλληνες; Που

ακριβώς βρίσκουµε τον εαυτό µας σε όλο

αυτό; Έχουµε άραγε την υπευθυνότητα και το

σθένος να αποδεχτούµε το ρόλο του

θεµατοφύλακα αυτής της κληρονοµιάς; Ή

µήπως µας αρκεί ο τίτλος των απογόνων του

Σωκράτη και του Αριστοτέλη ώστε να

αισθανόµαστε αρκετά υπερήφανοι για να µη

σταµατήσουµε να ζεσταίνουµε τον καναπέ

µας; Θέλουµε να καταλάβουµε τι θαυµάσιο

έργο έχει συντελεστεί σε αυτόν τον υπέροχο

τόπο που ζούµε ή θέλουµε να συνεχίσουµε να

παίζουµε τον ρόλο τον κακοµαθηµένων,

αχάριστων πλουσιόπαιδων που δεν τους

κόφτει τίποτε άλλο απο την εθνική τους

υπερηφάνεια; Η πρόταση του υπογράφοντος

σε όλο αυτό; Εάν η έννοια ανθρωπισµός είναι

κάτι που δεν αντιλαµβανόµαστε ή/και δε µας

αφορά ας σηκώσουµε υπερήφανα και ψηλά

την ταµπέλα που αναγράφει τον δικαιωµατικό

µας τίτλο " Νεοέλληνες" και ας αφήσουµε τις

κληρονοµιές για ανθρώπους που

καταλαβαίνουν και ξέρουν να µοιράζονται. . . .

"Γι πρώτη φορά εµπνεύστηκε
σε ένα λαό το ζωηρό συναίσθηµα

µιας κοινωνίας πολιτών"

Μαναβάκης Χρήστος

γιατι η Ε λ λ α δ α;
ε ί δ α µ ε σ τ η ν α ί θ ο υ σ α π ρ ο β ο λ ώ ν:
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Είκοσι επτά ηµέρες πριν το 201 6 δώσει

την σειρά του στο 201 7 και αναπολώντας τα

χρόνια µέσα από τις καταγεγραµµένες µνήµες

στα κύτταρα του µυαλού µου, που ως

συνήθως πηγάζουν από τις πρώτες στιγµές

της ζωής µου µέχρι και τον φετινό ∆εκέµβρη,

πάντα καταλήγω στο ίδιο µοναδικό

συµπέρασµα ότι, οι πιό λαµπερές και

φωτεινές εορτές του έτους είναι τα

Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά.

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά

είναι µακράν, κατά την προσωπική µου

άποψη, οι ποιο χαρούµενες γιορτές του

χρόνου, αφού όσες φορές και αν επανέλθουν

στο προσκήνιο οι µνήµες µου, από αυτές τις

γιορτές, τα συναισθήµατα που πληµµυρίζουν

την θύµησή µου είναι πάντα ευχάριστα,

όµορφα και θετικά, αφού περιέχουν δώρα,

γλέντια, γέλια και τσαχπινιά.

Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της

γέννησης του Κυρίου, της αγάπης, της

οικογένειας, της χαράς, και της χαρµόσυνης

είδησης, που σε συνδυασµό µε την γιορτή της

Πρωτοχρονιάς συµβολίζουν το νέο ξεκίνηµα.

Αυτό που πρεσβεύουν οι δύο αυτές γιορτές

είναι αυτό που θα θέλαµε πραγµατικά να

αντιπροσωπεύει ο σηµερινός κόσµος όπου

ζούµε, αλλά δυστυχώς αυτός ο κόσµος απέχει

πολύ µακριά απ΄ αυτό.

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά

είναι οι γιορτές αυτές όπου ο καθένας µας

ξαναγεννάει µέσα του το παιδί που κρύβει,

ανεξαρτήτως πραγµατικής ηλικίας και που

ως παιδί θα κάνει την σκανδαλιά του, θα

παίξει, θα πειράξει, θα γλεντήσει και θα

είναι ο ξέγνοιαστος εαυτός του, χωρίς

πρέπει και µη . Είναι αυτές οι γιορτές που

µας προσφέρουν ένα µικρό αλλά δυνατό

διάλειµµα από την καθηµερινότητα, µε πολλά

ευχάριστα και θετικά συναισθήµατα, θετικά

συναισθήµατα όπου ο άνθρωπος τα έχει

πραγµατικά µεγάλη ανάγκη. Είναι οι γιορτές

αυτές όπου έχουν εµπορευµατοποιηθεί

περισσότερο από οτιδήποτε πάνω στην γη

και που η άφιξή τους βάζει τον πλανήτη σε

µια άλλη ταχύτητα λειτουργίας και

δραστηριότητας. Είναι οι γιορτές µε τις

περισσότερες ιστορίες και παραµύθια για τον

Αη Βασίλη, τον Ρούντολφ, τα ξωτικά και τους

καλικάντζαρους, που πραγµατικά ξεπερνούν

κάθε προηγούµενο, οποιασδήποτε άλλης

γιορτής. Είναι οι γιορτές µε τις οποίες θα

ασχοληθώ και εγώ σε αυτό το µηνιαίο άρθρο

του ∆εκεµβρίου, επιλέγοντας να δώσω µια

εµπεριστατωµένη άποψη, για ένα κοµµάτι

τους, που αφορά καθαρά και µόνο την

ελληνική παράδοση και κουλτούρα, και που

έχει σχέση µε τους καλικάντζαρους των

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σαν παιδί, από τότε που θυµάµαι τους

καλικάντζαρους µέσα από τα λεγόµενα της

γιαγιάς µου, πάντα έτρεφα µια αγάπη προς

αυτούς, εξού και ο τίτλος του άρθρου µου,

χωρίς πραγµατικά να ξέρω τον λόγο και το

γιατί και χωρίς πραγµατικά να έχω συναντήσει

στην ουσία κανέναν από αυτούς. Η επαφή

µαζί τους ήταν καθαρά και µόνο µέσα από τα

παραµύθια, που είχα διαβάσει και τις ιστορίες

της γιαγιάς Ελένης, η οποία εντελώς τυχαία

µας τις εξιστορούσε πάντα λίγο πριν τα

Χριστούγεννα και τίποτα παραπάνω.

Πιστεύω πραγµατικά µέσα από το

σηµερινό µου άρθρο στο τέλος να καταφέρω

να βρω τον τρόπο, για το πως θα συναντήσω

κάποιον από τους 1 8 γνωστούς

καλικάντζαρους που υπάρχουν, έστω και για

λίγο, για να µου φύγει αυτός ο παιδικός

καηµός, αλλά και να εξάγω ένα ουσιαστικό

συµπέρασµα, για το τι ήταν τελικά αυτά τα

πλασµατάκια, που τόσο ντόρος έχει γίνει τόσα

χρόνια σε όλες τις παιδικές ψυχές.

«Έρχονται από τη γης από κάτω.
Όλο το χρόνο πελεκούν µε τα
τσεκούρια να κόψουν το δένδρο
που βαστάει τη γης, αλλά όταν

κοντεύουν να το κόψουν έρχεται ο
Χριστός και µονοµιάς ξαναγίνεται
το δένδρο και τότε τα δαιµόνια
χιµούν στη γης επάνω και
πειράζουν τους ανθρώπους»

(Νικόλαος Πολίτης)

Let’s Start The Story.

Οι καλικάντζαροι είναι ελληνική

δοξασία (αρχαίας καταγωγής) δαιµόνων,

που εµφανίζονται κατά το ∆ωδεκαήµερο

(25 ∆εκεµβρίου – 6 Ιανουαρίου). Σύµφωνα

λοιπόν µε λαϊκές αναφορές, τις µέρες αυτές τα

«νερά είναι αβάφτιστα» και οι καλικάντζαροι

βγαίνουν από τη γη για να πειράξουν τους

ανθρώπους, τώρα που ο Χριστός είναι και

εκείνος αβάφτιστος. Οι καλικάντζαροι είναι µια

παλιά παράδοση της πατρίδα µας, όπου σε

κάθε τόπο και πιο πολύ στα χωριά, υπάρχουν

χίλιοι θρύλοι και έθιµα γύρο από αυτούς.

Μερικοί λένε ότι είναι πνεύµατα, άλλα καλά

και άλλα κακά, άλλοι πάλι πιστεύουν ότι είναι

παράξενα όντα µαλλιαρά και ότι τρυπώνουν

στα σπίτια, από τις καµινάδες και επίσης

ορισµένοι πιστεύουν ότι οι καλικάντζαροι ήταν

άνθρωποι µε κακιά µοίρα µεταβαλλόµενοι σε

δαιµόνια.

Ο λαός τους φαντάζεται µε διάφορες

µορφές κατά περιοχή µε κοινό γνώρισµα την

ασχήµια τους. Συνήθως οι άνθρωποι τους

φαντάζονταν σαν νάνους µε σκούρο χρώµα

δέρµατος, µε µαλλιά µικρά και ατηµέλητα,

µάτια κόκκινα, δόντια πιθήκου, δασύτριχοι,

χέρια και νύχια πιθήκου, πόδια γαϊδάρου ή το

ένα γαϊδάρου και το άλλο ανθρώπινο, αλλά

και σαν «µικρούς σατανάδες», άλλοτε γυµνοί

και άλλοτε ρακένδυτοι µε σκούφο από

γουρουνότριχες και µε παπούτσια άλλοτε

σιδερένια και άλλοτε µε τσαρούχια. Είναι πολύ

ευκίνητοι ανεβαίνουν στα δένδρα πηδούν από

στέγη σε στέγη σπάζοντας κεραµίδια

κάνοντας µεγάλη φασαρία και όταν βρουν

απλωµένα ρούχα τα ποδοπατούν. Άµα βρουν

ευκαιρία κατεβαίνουν από τις καµινάδες στα

σπίτια και µαγαρίζουν τα πάντα. Σε µερικά

µέρη τους καλικάντζαρους τους συνοδεύει η

µάνα τους η «Καλικαντζαρού» που τους

«ορµηνεύει» τι να πειράξουν. Σε κάποια νησιά

οι καλικάντζαροι έρχονται µε τις γυναίκες τους

ή µόνο οι γυναίκες τους, οι «καλικαντζαρίνες»

και προκειµένου οι νοικοκυραίοι να

αποφύγουν µια τέτοια οικογενειακή επίσκεψη,

που θα έχει αργότερα τον ασυµµάζευτο,

ρίχνουν στα κεραµίδια κοµµάτια από χοιρινό ή

λουκάνικα ή ξηροτήγανα, προκειµένου η

καλικαντζαροοικογένια να χορτάσει και να µην

µπει στην διαδικασία να εισβάλλει στο σπιτικό

τους. Εκτός του ∆ωδεκαήµερου τον

υπόλοιπο χρόνο µένουν στα έγκατα της

γης και πριονίζουν το δένδρο που κρατά

τη γη (παραλλαγή του µυθικού Άτλαντα)

και βγαίνουν στην επιφάνεια κοντά στο τέλος

της εργασίας τους, από το φόβο µήπως τελικά

η ετοιµόρροπη γη τους πλακώσει. Όταν δε

κατεβαίνουν πάλι κάτω στην γη περί τις 6 – 8

Ιανουαρίου περίπου, βρίσκουν το δένδρο

ακέραιο και ξαναρχίζουν το πριόνισµα. Εδώ

αξίζει να σηµειώσουµε ότι, το δένδρο των

Χριστουγέννων συµβολίζει αυτή ακριβώς την

ακεραιότητα και τη Θεϊκή δύναµη και

προστασία του ανθρώπου µε την παρουσία

του Χριστού. Τέλος πιστεύεται ότι οι

καλικάντζαροι στην πραγµατικότητα

αδυνατούν να βλάψουν τους ανθρώπους,

αλλά σκοπός τους είναι µόνο να τους

πειράξουν, ενοχλήσουν ή να τους φοβίσουν

αφού θεωρούνται χαζοί και ευκολόπιστοι.

Τα… τρολ

Και στους άλλους χριστιανικούς λαούς

υπάρχουν δοξασίες για δαιµονικά όντα, όπως

οι καλικάντζαροι, που κάνουν την εµφάνισή

τους κατά το διάστηµα των Χριστουγέννων

µέχρι τα Φώτα. Τέτοιες δοξασίες είναι οι

λυκάνθρωποι, οι στρίγγλες, οι µάγισσες, οι

νόρνες κλπ, που µπορεί να µην έχουν την

σκανδαλιά των δικών µας καλικατζάρων, αλλά

σίγουρα και αυτά τα πλάσµατα

αντιπροσωπεύουν τον φόβο και είναι το µέσο

εξήγησης του φαινοµενικά ανεξήγητου.

Μορφές σαν αυτές των καλικαντζάρων

υπάρχουν σε όλους σχεδόν τους λαούς

του κόσµου σε όλες τις περιόδους της

ιστορίας. Στο Βυζάντιο π.χ. υπήρχε ο

«εφιάλτης», ενώ πιο γνωστά είναι τα «τρολ»

Κ α λ ι κ α ν τ ζ α ρ ά κ ι
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της Νορβηγικής Μυθολογίας. «Τρολ»

ονοµάζονται τα τροµακτικά όντα της

Νορβηγικής µυθολογίας, που πολλές φορές

χαρακτηρίζονται και ως ανθρωποφάγα. Τα

τελευταία χρόνια ο όρος «τρολ»

χρησιµοποιείται και από τους χρήστες του

διαδικτύου, που όπως οι καλικάντζαροι,

µπαίνουν σε ένα θέµα, µια συζήτηση, µια

άποψη, για να την καταστρέψουν

προσβάλλοντας µε κάθε τρόπο τον συντάκτη

της. Εξού και το «τρολάρισµα» ή το ελληνικό

«τρόλανέµας»

Οι 1 7 Καλικάτζαροι & ο Μαντρακούκος.

Όπως όλα τα πράγµατα τριγύρω µας

έχουν µια ιεράρχηση και µία δοµή,

προκειµένου να λειτουργούν µε κάποιον

έλεγχο και να µην κάνει ο καθένας του

κεφαλιού του έτσι και εδώ στην προκειµένη

περίπτωση οι καλικάντζαροι έχουν ένα

αρχηγό, που ακούει στο όνοµα

«Μαντρακούκος».

Ο «Μαντρακούκος», είναι κουτσός κι

άγριος και ο πιο επικίνδυνος απ΄ όλη την

οµάδα και οι υπόλοιποι 1 7 τον υπακούν

πιστά. Αυτός ο αρχικαλικάντζαρος την ηµέρα

κρύβεται στις µάντρες και τη νύχτα βγαίνει και

πειράζει τις γυναίκες που περπατούν στο

δρόµο. Είναι κοντόχοντρος, τραγοπόδαρος,

καραφλός, ασχηµοµούρης πιο πολύ απ’ τους

άλλους και πολύ επικίνδυνος. Οι υπόλοιποι

1 7 καλικάντζαροι έχουν ονόµατα σύµφωνα µε

τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους και

πιο συγκεκριµένα:

Μαλαγάνας: Ο Μαλαγάνας θέλει πολύ

προσοχή, γιατί ξεγελάει τα παιδιά µε

γλυκόλογα και έτσι καταφέρνει να τους

παίρνει τα γλυκά.

Τρικλοπόδης: Ο Τρικλοπόδης έχει

χταποδίσιο χέρι, που το χώνει παντού και

σκουντουφλάνε πάνω του οι άνθρωποι. Του

αρέσει πολύ να µπερδεύει τις κλωστές από

το πλεχτό της γιαγιάς.

Πλανήταρος: Ο Πλανήταρος πλανεύει τους

ανθρώπους, γιατί µπορεί να

µεταµορφώνεται σε ζώο ή σε κουβάρι.

Μαλαπέρδας: Του Μαλαπέρδα του αρέσει να

κατουράει παντού, αλλά και στα φαγητά την

ώρα που µαγειρεύονται. Γι ’ αυτό όσες

νοικοκυρές τον ξέρουν φροντίζουν να

κλείνουν καλά το καπάκι της κατσαρόλας

τους.

Μαγάρας: Ο Μαγάρας έχει µια κοιλιά σαν

τούµπανο και αφήνει βροµερά αέρια πάνω

στα φαγητά των ανθρώπων.

Καταχάνας. Ο Καταχάνας τρώει διαρκώς τα

πάντα. Ρεύεται και βροµάει απαίσια.

Περίδροµος. Ο Περίδροµος είναι ο άλλος

φαταούλας της παρέας.

Κουλοχέρης. Ο Κουλοχέρης είναι

σαραβαλιασµένος, µ’ ένα χέρι κοντό κι ένα

µακρύ, κι όλο µπερδεύεται και πέφτει κάτω.

Παρωρίτης. Ο Παρωρίτης έχει µύτη σαν

προβοσκίδα και πολύ µαλακή. Εµφανίζεται

λίγη ώρα πριν λαλήσει ο πετεινός, αξηµέρωτα

κι έχει µανία να παίρνει τις φωνές των

ανθρώπων.

Γουρλός. Ο Γουρλός έχει τα µάτια του

τεράστια σαν αυγά και πεταµένα έξω.

Φυσικά δεν του ξεφεύγει τίποτα.

Κοψοµεσίτης. Ο Κοψοµεσίτης είναι κουτσός

και καµπούρης και πιο πολύ απ’ όλους τους

άλλους καλικάντζαρους και του αρέσουν οι

τηγανίτες µε το µέλι.

Στραβολαίµης. Το χαρακτηριστικό του

Στραβολαίµη είναι ότι στριφογυρνάει διαρκώς

σαν σβούρα το κεφάλι του.

Κοψαχείλης. Του Κοψαχείλη τα δόντια είναι

τεράστια και κρέµονται έξω από τα χείλη του.

Του αρέσει να κοροϊδεύει τους παπάδες και γι

αυτό φορά συνήθως έναψεύτικο καλυµµαύκι.

Κωλοβελόνης. Ο Κωλοβελόνης είναι µακρύς

σαν µακαρόνι κι έτσι µπορεί εύκολα να

περνάει από τις κλειδαρότρυπες και από τις

τρύπες του κόσκινου. Είναι ιδιαίτερα σβέλτος

και γρήγορος στις κινήσεις του. Λένε πως

ίσως ο Κωλοβελόνης να έχει

ουρά που καταλήγει σε βέλος.

Βατρακούκος.Ο Βατρακούκος είναι θεόρατος

και ολόιδιος βάτραχος.

Κατσικοπόδαρος. Ο Κατσικοπόδαρος είναι

φαλακρός και κασιδιάρης κι έχει ένα

κατσικίσιο ποδάρι .Είναι κακορίζικος, ελεεινός

και γρουσούζης. Όπου βάλει το κατσικίσιο του

ποδάρι φέρνει καταστροφή.

Παγανός. Η αφεντιά του είναι κουτσός. Λένε

µάλιστα πως τον κούτσανε µια κλωτσιά από

το γαϊδούρι της Μάρως, µιας χωριατοπούλας

που την κυνηγούσε κάποτε ο Παγανός για να

την κάνει γυναίκα του, αλλά αυτή κρύφτηκε

στα σακιά µε το αλεύρι που είχε φορτωµένα

στο γαϊδούρι της και κατάφερε να του ξεφύγει.

Ο Παγανός έτρεξε µανιασµένος κοντά στο

γαϊδούρι και την έψαχνε. Το ζωντανό τότε

τρόµαξε τόσο πολύ που άρχισε να κλωτσάει.

Μια δυνατή φαίνεται πως έφαγε ο Παγανός

και σακατεύτηκε. Ο Παγανός λατρεύει τη

στάχτη και γι ’ αυτό τρυπώνει από τις

καµινάδες. Φοβάται όµως πιο πολύ απ’ όλους

τους καλικάντζαρους τη φωτιά και γι ’ αυτό οι

νοικοκύρηδες φροντίζουν να µη σβήσει η

φωτιά στο τζάκι κατά τη διάρκεια του

δωδεκαήµερου. Ρίχνουν µάλιστα και αλάτι.

που κάνει θόρυβο όταν πέσει στη φωτιά, για

να τον τροµάξουν ακόµα περισσότερο.

This Year………

Τα τελευταία χρόνια η παράδοση, ή αν

θέλετε ο µύθος των καλικάντζαρων, άρχισε

σιγά σιγά να ξεθωριάζει. Στο βωµό της

εµπορευµατοποίησης των αξιών και των

παραδόσεων, οι καλικάντζαροι ήταν απλά

ο αδύναµος κρίκος, µε αποτέλεσµα η

σύγχρονη κοινωνία να τους εκτοπίσει.

Μπορεί να µη φέρνουν δώρα, να µην

ετοιµάζουν ρεβεγιόν, αλλά είναι ότι έχει

αποµείνει από την αγνή παράδοση του τόπου

µας. Καλό είναι η παράδοση αυτή µέσα από

τον καθένα µας ξεχωριστά να βρει την δύναµη

να επανέλθει στο προσκήνιο, γιατί όπως όλοι

πολύ καλά γνωρίζουµε αυτό που χαρακτηρίζει

έναν λαό είναι η παράδοση τα ήθη και τα

έθιµά του.

Η άποψη του ‘’Γάτου Σπιρουνάτου’’.

Τελικά όλα είναι τόσο απλά και εµείς τα

κάνουµε δύσκολα µε την άγνοιά µας. Σε

αυτόν τον κόσµο όλα έχουν µια εξήγηση,

αρκεί να µπεις στην διαδικασία να ασχοληθείς

και να το ψάξεις σε βάθος, µε οποιοδήποτε

τρόπο. Καλός είναι λοιπόν ο Αη Βασίλης µε

το έλκηθρο, τον Ρούντολφ και τα ξωτικά, που

µένει εκεί ψηλά στις βόρειες χώρες µε τα

χιόνια και την coca cola και που κάποιοι το

επέβαλλαν ως σήµα κατατεθέν, εδώ και πάρα

πολλά χρόνια, των Χριστουγέννων και της

Πρωτοχρονιάς, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς

καλικάντζαρος δεν είναι. Οι καλικάντζαροι

είναι αυτό που λέµε Ελλάδα και που

προσδίδουν πολλά γνώριµα

χαρακτηριστικά των ανθρώπων της

ελληνικής κοινωνίας. Οι καλικάντζαροι

είµαι εγώ, εσύ και αυτός που τις προάλλες

στον ηλεκτρικό καµάκωνε µια κοπελιά. Είναι

τα παιδιά µου και τα παιδιά σας που κάνουν

ζηµιές και σκανδαλιές στο σπίτι και στην

γειτονιά. Καλικάντζαρος είναι ο φίλος µου ο

Κούλης που δεν ντρέπεται να αεριστεί όταν

τρώµε πιτόγυρα. Είναι ο γνωστός του

γνωστού, γνωστός, που τρώει λαίµαργα.

Είναι ο κοινός γρουσούζης και

γκαντεµόσαυρος, που εξαιτίας του ποδαρικού

του χάνει η αγαπηµένη οµάδα µας. Είναι η

θείτσα της διπλανής πόρτας, που ξέρει για

όλους τα πάντα. Το καλικαντζαράκι είναι

Ελλάδα και εγώ αυτήν την Ελλάδα αγαπώ

τελικά τόσα χρόνια ασυναίσθητα, έστω και αν

αυτό το ανακάλυψα τώρα. Ποτέ δεν είναι

αργά. Εγώ αυτά τα Χριστούγεννα θέλω να

είµαι ένας µικρός, γλυκός και αγαπησιάρικος

καλικαντζαράκος, που το µόνο που θέλει είναι

να περάσει καλά µε την υπόλοιπη

καλικαντζαροπαρέα, τραγουδώντας, πίνοντας

και γελώντας, µέχρι την στιγµή που κάπου

εκεί µετά τις 8 Γενάρη θα πρέπει να γυρίσει

στην πραγµατικότητα και στα επιβαλλόµενα

καλούπια της ζωής…….."να πριονίζει το

δέντρο της γης µέχρι τα επόµενα

Χριστούγεννα"

’’Συναισθηµατικά φορτισµένος σας

εύχοµαι, Καλά Χριστούγεννα

σε όλους µε υγεία.

‘’Γάτος Σπιρουνάτος’’

Γιώργος Σουρµπάτης

α γ ά π η μ ο υ ... ! ! !
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Λέγεται πως ο φόβος του ανθρώπου

απέναντι στα εµβόλια είναι τόσο παλιός

όσο και το πρώτο εµβόλιο που έγινε ποτέ.

Ηταν στα 1 796 όταν ο Βρετανός

γιατρός Εντουαρντ Τζένερ παρατήρησε ότι οι

γυναίκες που άρµεγαν τις αγελάδες

παρουσίαζαν φλύκταινες (φουσκάλες) στα

χέρια (δαµαλίτιδα) και δεν νοσούσαν από την

ευλογιά. Ο Τζένερ χρησιµοποίησε το πύον

από αυτές τις φλύκταινες και εµβολίασε ένα

αγόρι.Στη συνέχεια το αγόρι, αν και ήρθε σε

επαφή µε ανθρώπους που είχαν ευλογιά, δεν

νόσησε. Κάπως έτσι, το πρώτο εµβόλιο στην

Ιστορία της Ιατρικής ήταν γεγονός.Ο Τζένερ

θα πρέπει να αισθάνθηκε ως άλλος Γαλιλαίος

την εποχή εκείνη, καθώς ο κόσµος δεν

µπορούσε να αντιληφθεί το µέγεθος της

ανακάλυψής του. Υπάρχουν γκραβούρες αλλά

και δηµοσιεύµατα της εποχής που

καταγράφουν τη δυσπιστία του κόσµου

απέναντι στη µέθοδο, µε κυριότερο…

επιχείρηµα πως όσοι έκαναν το εµβόλιο θα

µεταµορφώνονταν σε αγελάδες!

Σήµερα, 220 χρόνια µετά το εµβόλιο

του Τζένερ, τα πράγµατα είναι σαφώς

καλύτερα. Οι µαζικοί εµβολιασµοί έχουν

σώσει εκατοµµύρια ανθρώπους από

ασθένειες που τους προηγούµενους

αιώνες θέριζαν ολόκληρους πληθυσµούς.

Οι πολιτισµένες κοινωνίες έχουν αποκτήσει σε

µεγάλο βαθµό την επονοµαζόµενη «ανοσία

της αγέλης» (όλοι ή οι περισσότεροι

εµβολιασµένοι, µε αποτέλεσµα την απουσία

της οποιασδήποτε επιδηµίας). Κάπως έτσι

φτάσαµε στο σηµείο της εξαφάνισης

διαφόρων ασθενειών οι οποίες υπό

διαφορετικές συνθήκες θα µπορούσαν να

προκαλέσουν επιδηµίες µε ολέθρια

αποτελέσµατα.

Ωστόσο τα πράγµατα δεν είναι τόσο

ρόδινα. Πάντα υπάρχουν εκείνοι που

αµφισβητούν την ιατρική επιστήµη πάνω

στους εµβολιασµούς και τα οφέλη που αυτοί

επιφέρουν, ακολουθώντας µια λογική

συνωµοσιολογίας και «κουβέντας καφενείου».

∆εν είναι βέβαια η πρώτη φορά που

συµβαίνει αυτό και σίγουρα όχι η τελευταία.

Αρκεί να θυµηθούµε τις διαβόητες υποθέσεις

που κατά καιρούς είδαν το φως της

δηµοσιότητας: το «θαυµατουργό νερό του

Καµατερού», το «φάρµακο της ελιάς που

εξολοθρεύει τον καρκίνο» και άλλα τέτοια

φαιδρά, τα οποία δεν βασίζονταν σε καµία

επιστηµονική τεκµηρίωση και µόνο στόχο

είχαν να γεµίσουν τις τσέπες των επιτήδειων

που βρήκαν ευήκοα ώτα για να πουλήσουν

την πραµάτεια τους. Και αν τα πιο παλιά

χρόνια τον ρόλο του διαφηµιστή τέτοιων

«θαυµατουργών» προϊόντων τον είχε κάποια

γειτόνισσα ή ακόµα και αν το καφενείο του

χωριού µεταµορφωνόταν σε ένα ιδιότυπο

συνέδριο τσαρλατάνικης ιατρικής, σήµερα,

το διαδίκτυο είναι εκείνο που έχει

αναλάβει να µεταφέρει την «πληροφορία»,

την «ανακάλυψη» ότι εκεί έξω υπάρχουν

κάποιοι σκοτεινοί τύποι που θέλουν το

κακό σου και κυρίως τον έλεγχό σου, γι’

αυτό και σε ψεκάζουν απ’ τον ουρανό µε

διάφορα χηµικά, σου περνάνε µηνύµατα

στον εγκέφαλο µέσα απ’ την τηλεόραση

και σε εµβολιάζουν αδιάκριτα µε σατανικά

σκευάσµατα,τσεπώνοντας δισεκατοµµύρια

εις βάρος σου.

«Ο γονιός δεν είναι ποτέ 1 00% σίγουρος»

Ο (Χ) είναι ένας γονιός που

αντιµετωπίζει µε σκεπτικισµό το θέµα των

εµβολίων. «Κατ’ αρχάς δεν είμαι ούτε υπέρ
ούτε κατά των εμβολίων. Είμαι υπέρ της
ελεύθερης απόφασης των γονιών για το αν θα
εμβολιάσουν τα παιδιά τους ή όχι, ωστόσο για
να έχει αυτή η απόφαση νόημα θα πρέπει να
έχει διασφαλιστεί η σωστή ενημέρωσή τους.
Εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή
υπάρχουν εκατοντάδες έρευνες που στηρίζουν
είτε τη μία είτε την άλλη άποψη. Επίσης
υπάρχουν χιλιάδες μαρτυρίες γονιών
παγκοσμίως για επιπλοκές στην υγεία των
παιδιών τους μετά τον εμβολιασμό. Θεωρώ ότι
είναι τουλάχιστον ανεύθυνο να τις αγνοήσει
κανείς. Οταν, π.χ., η κυβέρνηση της Ιαπωνίας
έχει απαγορέψει τη χρήση του MMR, δεν
μπορούμε να σφυρίζουμε αδιάφορα. Από την
άλλη, είναι εξίσου ανεύθυνο να παρασυρθείς
σε όλη αυτή την αντιεμβολιαστική τρέλα που
συχνά φτάνει στα όρια της συνωμοσιολογικής
παράκρουσης και μόνο κακό κάνει. Θα
έπρεπε να γίνουν έρευνες από ανεξάρτητους
φορείς και με τρόπο έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους, ώστε να
είναι κοινώς αποδεκτές από το σύνολο της
κοινωνίας. Δυστυχώς τέτοιες έρευνες δεν
υπάρχουν. Πιστεύω ότι κανένας γονιός,
όποια απόφαση και να πάρει, δεν μπορεί να
είναι ποτέ 100% σίγουρος ότι πήρε τη
σωστή».

«Πολύ χαµηλή η πιθανότητα

παρενεργειών»

Τ. Παναγιωτόπουλος, καθηγητής στην Εθνική

Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας.

Για τη συσχέτιση -παρά την

κατάρριψή της- του εµβολίου MMR µε τον

αυτισµό, που εξακολουθεί να βρίσκεται

στα χείλη αρκετών γονέων: «Στη βάση

αυτού του µύθου βρίσκεται η θλιβερή

“υπόθεση Γουέικφιλντ”, δηλαδή του γιατρού

που το 1 998 δηµοσίευσε σχετικό άρθρο

–βασισµένο σε 1 2 περιστατικά! – σε έγκυρο

ιατρικό περιοδικό. Εκτοτε το θέµα µελετήθηκε

εκτεταµένα και η συσχέτιση δεν τεκµηριώθηκε

ποτέ. Μάλιστα, 1 2 χρόνια µετά εξακριβώθηκε

ότι τα στοιχεία της µελέτης ήταν χαλκευµένα.

Το περιοδικό απέσυρε το άρθρο, όµως ο

θόρυβος συνεχίζει τη διαδροµή του».

Για το εύθραυστο ανοσοποιητικό

σύστηµα των µικρών παιδιών που

«βοµβαρδίζεται» από τα εµβόλια και

µπορεί να τους προκαλέσει πρόβληµα:

«Αυτή είναι µια θεωρητική σκέψη. Οµως, στην

Ιατρική τίποτα δεν θεωρείται ότι ισχύει εάν

βασίζεται µόνο σε θεωρητικές σκέψεις.

Απαιτείται και εµπειρική τεκµηρίωση. Και

τέτοια τεκµηρίωση για το θέµα που αναφέρετε

δεν υπάρχει. Τα µικρόβια (ή τα τµήµατά τους)

µε τα οποία ένα παιδί έρχεται σε επαφή µέσω

των εµβολίων είναι ελάχιστα σε σύγκριση µε

τα εκατοντάδες µικρόβια που φυσιολογικά

προσβάλλουν όλα τα µικρά παιδιά όσο

µεγαλώνουν».

Για την πιθανότητα να συµβεί κάτι σ’

ένα παιδί µετά τη χρήση εµβολίου:«Σε

καµιά –τονίζω καµιά απολύτως– ιατρική

παρέµβαση δεν υπάρχει ασφάλεια 1 00%.

Οφείλουµε, λοιπόν, να µιλάµε µε πιθανότητες.

Και η πιθανότητα σοβαρών παρενεργειών

(δεν µιλώ για λίγο πυρετό ή κοκκινίλα στο

σηµείο της ένεσης) είναι εξαιρετικά χαµηλή για

το σύνολο των σηµερινών εµβολίων. Αν

λοιπόν βάλουµε στη ζυγαριά τους

πραγµατικούς κινδύνους των νοσηµάτων από

τη µια µεριά και τους ατεκµηρίωτους

θεωρητικούς κινδύνους από την άλλη, το

συµπέρασµα είναι συντριπτικά υπέρ της

προστασίας πουδίνουν τα εµβόλια».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ;

Καλό είναι να µην βιαζόµαστε να

βγάζουµε συµπεράσµατα για το τι είναι

κακό και καλό. ∆εν υπάρχει κάτι καλό ή

κακό. Είναι όλα σχετικά όπως είπε και ο

Αινστάιν.

Γιάννη Αθηνά

Ε µ β ό λ ι α:
"Να κάνει κανείς ή να µην κάνει; Ιδού η απορία!"
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Υ β ρ ί δ ι α :
Στα όρια Τέχνης και Τεχνολογίας

Επισκεφθήκαµε, οι µαθητές του 1 ου Εσπερινού
ΕΠΑ.Λ. Ταύρου µαζί µε τους καθηγητές µας, την έκθεση
"Υβρίδια: στα όρια της τέχνης και της τεχνολογίας", στη
Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών" του ιδρύµατος Ωνάση .

Έργα τέχνης που χρησιµοποιούν την ψηφιακή
τεχνολογία αλλά και την επιστηµονική έρευνα και που
αναπαριστούν αλλά και ερµηνεύουν και σχολιάζουν τον
σύγχρονο αστικό πολιτισµό.

Εκεί παρακολουθήσαµε ψηφιακά λουλούδια, πως
µπορούµε να µετατρέψουµε µια πρίζα σε ρούτερ, πως η
σύγρονη τεχνολογία µπορεί να εισβάλλει στα µέσα και να
αλλοιώσει µια είδηση, τα επιτεύγµατα της γενετικής, τη
χρησιµοποίηση του βιολογικού καθαρισµού για τη δηµιουργία
καθαρού νερού αλλά και ενέργειας, τη µετατροπή των παλµών
της καρδιάς σου σε εικόνα και δονήσεις (µερικοί συµµαθητές
µπήκανε στην ειδική κάψουλα και το ζήσανε), τα αποτελέσµατα
της εκτύπωσης τριών διαστάσεων, τη λειτουργία των "οφ σορ
επιχειρήσεων" και πολλά που δεν γίνεται να τα περιγράψει
κανείς σε ένα άρθρο.

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ! ΜΗΝ ΤΗ ΧΑΣΕΤΕ.

Η έκθεση Υβρίδια: Στα όρια τέχνης και τεχνολογίας,
παρουσιάζεται από 7 Νοεµβρίου 201 6 έως 1 5 Ιανουαρίου 201 7
Η έκθεση προβάλλει 1 6 έργα από µια κατεξοχήν διεθνή οµάδα
καλλιτεχνών, στην οποία περιλαµβάνονται και οι Έλληνες
καλλιτέχνες Αφροδίτη Ψαρρά και Μαρίνος Κουτσοµιχάλης,
καθώς και ο εγκατεστηµένος στην Αθήνα Βρετανός καλλιτέχνης
James Bridle.

Μαρία-Στέλλα (Ίβα) Χάσα
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.Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος των

Μπλάκµπερν Ρόβερς ιδρύθηκε το 1 875, 5

Νοεµβρίου, στην πόλη Μπλάκµπερν της

επαρχίας Λάνκασαϊρ. Το 1 888 σηµάδεψε

µε την παρουσία της την εξέλιξη του

αθλήµατος στο Νησί. Μαζί µε την Άστον

Βίλα και την Έβερτον ίδρυσαν την Football

League (την πρώτη εθνική πριν αυτή

ονοµαστεί First Division) και την Premier

League, όταν το ποδόσφαιρο στην Αγγλία

µεταλλάχθηκε σε απολύτως επαγγελµατικό

και ανέβηκαν στα στάνταρ ποιότητας στο

επίπεδο που τα γνωρίσαµε τα τελευταία 25

χρόνια. Το 1 890 χρησιµοποιεί σαν έδρα το

Ίγουντ Παρκ, 31 .367 θέσεων. Η Μπλάκµπερν

αποτελεί µια εκ των πέντε οµάδων, µαζί µε

την Άρσεναλ, την Τσέλσι, την Μάντσεστερ Σίτι

και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχουν

κερδίσει τη σηµερινή Premier League,

τερµατίζοντας πρώτη το 1 995, παρόλα αυτά

έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια της

ιστορίας της (72) µακριά απ' την πρώτη

εθνική κατηγορία. .

Τα χρώµατα της οµάδας είναι το

µπλε και το άσπρο και έµβληµα το κόκκινο

τριαντάφυλλο. Το µότο του συλλόγου που

αναγράφεται και επάνω στο σήµα είναι η

λατινική φράση "Arte et labore"που

σηµαίνει "Τέχνη και εργασία", η επιτυχία

έρχεται αν συνδυαστούν η επιδεξιότητα µε τη

σκληρή δουλειά. Είναι και το µότο του

δηµοτικού συµβουλίου της περιοχής και η

φιλοσοφία των κατοίκων της τοπικής

κοινωνίας.

Τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ

πετυχηµένα καθώς κατέκτησε τέσσερις φορές

το κύπελλο Αγγλίας µέχρι το 1 891 και µάλιστα

τρεις συνεχόµενες (1 884 εως1 886). Μετά

ήρθαν τα χρόνια της παρακµής κερδίζοντας

δύο πρωταθλήµατα και ένα κύπελλο έως το

1 930.

Οι δεκαετίες που ακολούθησαν

κινήθηκαν στη µετριότητα από όπου γλύτωσε

το 1 991 , όταν την ανέλαβε ο βιοµήχανος Τζακ

Γουόκερ, γέννηµα-θρέµµα της περιοχής, "ο

βαρόνος του χάλυβα". Ξοδεύοντας

εκατοµµύρια λίρες είδε το Μάιο του 1 995 το

όνειρο του να γίνεται πραγµατικότητα,

κερδίζοντας το πρωτάθληµα Αγγλίας µε την

αγαπηµένη του Μπλάκµπερν Ρόβερς έπειτα

από 81 χρόνια.

Το Ρόβερς που ακολουθεί την

οµάδα σαν προσωνύµιο σήµαινει "οι

περιπατητές της δόξας". Άλλο προσωνύµιο

είναι "Τα Ρόδα του Ίγουντ Παρκ". Κυριότεροι

αντίπαλοι είναι η Μπέρνλι (αιώνιοι εχθροί), η

Μπόλτον και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε

µικρότερο βαθµό.

Συµβαίνει πολλάκις, το ποδόσφαιρο

να συνδέεται µε κοινωνικά γεγονότα και οι

αγώνες στο γκαζόν του γηπέδου να

αποκτούν ιδιαίτερο χαρακτήρα εξαιτίας

γεγονότων άσχετων µε τον αθλητισµό. Με

την Μπέρνλι η κόντρα ξεκίνησε από τον

ανταγωνισµό για το βαµβάκι, κυρίως, και

τους µύλους, τα οποία επηρέασαν τις δύο

κοινωνίες. Το Μπλάκµπερν προσέλκυσε

µεγάλες επενδύσεις στην παραγωγή του

βαµβακιού σε σχέση µε αυτές της

Μπέρνλι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα

υψηλούς µισθούς και ευηµερία στην

Μπλάκµπερν, ανεργία και ανέχεια στην

Μπέρνλι.

Πολλοί ποδοσφαιρόφιλοι στο Νησί,

πέραν των οπαδών των δύο οµάδων, το

θεωρούν ένα απ’ τα σπουδαιότερα ντέρµπι

του αγγλικού ποδοσφαίρου. Παρότι στερείται

λάµψης και προβολής, ειδικά απ’ τη στιγµή

που οι δυο οµάδες απέχουν συστηµατικά τα

τελευταία χρόνια απ’ την Premier League και

την προβολή, οι αγώνες κάθε σεζόν δίνουν

λόγο να ζωντανέψει µια δυνατή κόντρα.

∆ηλωτικός του µεγέθους της είναι οι 1 0.000

οπαδοί των δυο οµάδων που έδωσαν το

«παρών» σε αγώνα µεταξύ των Νέων την

περίοδο 2011 -201 2!

Θέµα τιµής λοιπόν, διαµάχη για το

ποιά είναι η καλύτερη οµάδα του Lancashire,

αλλά για πολλούς κάτι περισσότερο απ’ αυτό.

∆εν είναι λίγοι οι οπαδοί που πάντα τέτοιες

µέρες, µε αφορµή το ντέρµπι, «ψάχνονται»

για καβγάδες. Όταν η Μπλάκµπερν

υποδέχεται τη Μπέρνλι, οι οπαδοί της

πηγαίνουν στο γήπεδο µε τη συνοδεία

αστυνοµίας. 2,5 ώρες πριν το παιχνίδι, πολλοί

φανς των «rovers» βρίσκονται ήδη στο

«Ίγουντ Παρκ», όπου καταφθάνουν µαζικά µε

πούλµαν και περιµένουν τους… καλεσµένους

παίκτες και (κυρίως) οπαδούς. Αξίζει, πριν απ’

όλα, να γίνει µια αναδροµή στην ιστορία των

δυο συλλόγων και στο παρελθόν τους.

Μεγάλοι παίκτες που φόρεσαν τη

σπουδαία φανέλα της είναι, εκτός του Άλαν

Σίρερ και Κρις Σάτον, οι: Τιµ Φλάουερς,

Ντέιβιντ Μπάτι, Κόλιν Χέντρι, ενώ από ξένους

οι Μάρκους Μπάµπελ και Γιούρι Τζορκάεφ.

Η ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ήταν η πρώτη

οµάδα που προσέλαβε έγχρωµο προπονητή,

Πολ Ινς, και επίσης η πρώτη η οποία έχει

ειδικό χώρο για τους φιλάθλους άλλης

θρησκείας στο γήπεδο.

Ο τελευταίος τίτλος της οµάδος είναι το

Λιγκ Καπ, το 2002. Έχει αντιµετωπίσει και

ελληνική οµάδα, τη Λάρισα, το 2007 για το

κύπελλο Ουέφα η οποία Λάρισα την

απέκλεισε στις 20-09-2007 µε 2-0 (Μια από

τις σηµαντικότερες νίκες ελληνικής

οµάδας σε µεγάλες παδοσφαιρικές

διοργανώσεις. Επίσης στην Μπλάκµπερν

έχει αγωνιστεί και ο µοναδικός Έλληνας

ποδοσφαιριστής ο Γιώργος ∆ώνης την

περίοδο 1 996-97. Η οµάδα έχει και

γυναικείο τµήµα ποδοσφαίρου και µάλιστα

µε τίτλους. Η οµάδα έχει 3 Πρωταθλήµατα, 6

κύπελλα, 1 λιγκ καπ και 1 κυπελλο Ιντερτοτο.

Μιχαηλίδης Κώστας

Μ Π Λ Α Κ Μ Π Ε Ρ Ν

Blackburn Rovers



σελίδα 11

Στις διακοπές των Χριστουγέννων

διαβάζουµε στα µικρά παιδιά µας:

Χριστουγεννιάτικα βιβλία από τον Ευγένιο Τριβιζά

"Ένα δέντρο µια φορά"

Κάθε παραµονή Χριστουγέννων,
γύρω στα µεσάνυχτα, κάτι
παράξενο συµβαίνει σ' έναν
απόµερο δρόµο µιας πολύβουης
πολιτείας, κάτι που κανείς δεν
µπορεί να το εξηγήσει: ένα σµάρι
πυγολαµπίδες τριγυρνούν επίµονα,
τρεµοσβήνοντας, λες και κάτι
αναζητούν, λες και γυρεύουνε να
θυµηθούν κάτι. . .

"Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι"

Ήταν κάποτε ένας ποντικούλης
που τον λέγαν Τρωκτικούλη.
Ο Τρωκτικούλης ο ποντικούλης
κάθε φορά που έβλεπε τα
αστεράκια στον ουρανό ήθελε
να τ' αγγίξει.
- Παππού, έλεγε στον παππού
του, σήκωσέ µε, σε παρακαλώ,
στα χέρια σου για να αγγίξω ένα
αστεράκι.
- ∆ε γίνεται αυτό που ζητάς,
εγγονάκι µου, απαντούσε ο
παππούς του. Τα αστεράκια
είναι πάρα πολύ ψηλά. ∆εν είναι
καθόλου εύκολο να τ' αγγίξει
κανείς. . .
(το "Ένα δέντρο µια φορά" και

το "Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι" έχουνε γίνει
και ταινιούλες που µπορείτε να δείτε στο You Tube)

"Η Φρικαντέλα, η µάγισσα που µισούσε τα κάλαντα"

"Ήτανε κάποτε µια µάγισσα
που τη λέγανε Φρικαντέλα
Ζαρζουέλα Σαλµονέλα
Στρυφνίνη.
Η Φρικαντέλα ήταν κακιά.
Πολύ κακιά. Πάρα πολύ
κακιά. Τόσο κακιά ήταν που
µισούσε αφάνταστα όλα τα
καλά. Ακόµα και τις λέξεις
που είχανε τις συλλαβές
«καλα» κι αυτές τις µισούσε.
Για να σας δώσω να
καταλάβετε, η µάγισσα
Φρικαντέλα δεν έτρωγε ποτέ
καλαµαράκια. Έτρωγε µόνο
κακαµαράκια…Και στο σπίτι
της δεν είχε ούτε καλάθια
ούτε µπουκαλάκια. Είχε
µόνο κακάθια και

µπουκακάκια…Και δεν πήγαινε ποτέ για εκδροµή στα
Καλάβρυτα. Πήγαινε κάθε χρόνο στα Κακάβρυτα…[…]Αλλά πιο
πολύ απ΄ όλα η µάγισσα Φρικαντέλα µισούσε τα κάλαντα.

Μάλιστα! ∆εν ήθελε να ακούει καθόλου κάλαντα. Ήθελε να
ακούει µόνο κάκαντα. Μια µέρα λοιπόν, παραµονή
Πρωτοχρονιάς ήταν…"

"Οι Πειρατές της Καµινάδας"

Ένα βράδυ Πρωτοχρονιάς,
λίγο πριν σηµάνουν
µεσάνυχτα, ένας πελαργός,
ένας χιονάνθρωπος, ένας
κόκκινος ιππόκαµπος, δυο
παιδιά και δυο πειρατές
συναντιούνται γύρω από µια
καµινάδα. Ποιοι είναι; Από
πού έρχονται; Και το
κυριότερο: τι γυρεύουν γύρω
από την καµινάδα; Ένα
βαρελάκι µε φάρµακο ιλαράς,
µια καταχθόνια µάγισσα, ένα
ανοµολόγητο µυστικό, δυο
σοφοί εντοµολόγοι, ένα
χαµένο ζουζούνι, ένας
φουσκοµπαλονότης, ένα
ανεµολούλουδο και δώδεκα
µπαλαντέρ οδηγούν τους
ήρωες της ιστορίας σε

ανήκουστους κινδύνους, ξέφρενα κυνηγητά και απροσδόκητες
περιπέτειες, από τη γιορτή της σαπουνόφουσκας στην Κίνα, στο
πάρτι των µεθυσµένων φαντασµάτων, από το γαλάζιο
πουπουλένιο σύννεφο στο γκρίζο γρανίτινο φαράγγι. Μια
ξεκαρδιστική περιπέτεια σε στοιχειωµένους πύργους, µυστικά
λιµάνια, κακόφηµα πανδοχεία, µυθικά παλάτια, ανεξερεύνητες
ζούγκλες και φουρτουνιασµένους ωκεανούς. Μια περιπέτεια
γευστική σαν κρέµα σαντιγί, µαγευτική σαν πυροτέχνηµα, πιο
παράξενη από τη γύρη των ονείρων, πιο φανταστική από το
µυστικό της ασηµένιας φεγγαροπεταλούδας. . Και αυτό θα είναι
το µεγάλο µυστικό των δύο κοριτσιών.

και στα µεγαλύτερα παιδιά µας

και εµείς:

τα "Χριστουγεννιάτικα ∆ιηγήµατα"

του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη

Περιεχόµενα:

1 . Η Σταχοµαζώχτρα,

2. Υπηρέτρα,

3. Η Γλυκοφιλούσα,

4. Η Τύχη απ” την
Αµέρικα,

5. Οι Ναυγοσώσται,

6. Ο Πανταρώτας,

7. Η Πεποικιλµένη,

8. Της κοκκώνας το
σπίτι

(µπορείτε να κατεβάστε το βιβλίο σε µορφή pdf στην ηλεκτρονική

διεύθυνση: http: //www.schooltime.gr



ο κ α _ ό ς µ α ς ο κ α ι ρ ό ς

µε τον Γιάννη Πετρόπουλο

Παγκόσμια συγκίνηση, αλλά καιανακούφιση, προκάλεσε ο θάνατος τουηγέτη της Κούβας Φιντέλ Κάστρο, οοποίος έφυγε σε ηλικία 90 ετών,σηματοδοτώντας τέλος εποχής για τηχώρα. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκεστους δρόμους της Αβάνας για νααποδώσει τον τελευταίο χαιρετισμόστον Κάστρο, ενώ αντίθετα στουςδρόμους του Μαϊάμι των ΗΠΑ,Κουβανοί μετανάστες βγήκαν έξω μεσκοπό να πανηγυρίσουν για το θάνατότου. Το σίγουρο είναι πως, όποιαάποψη και αν έχει κάποιος για τοΦιντέλ Κάστρο, δεν μπορεί νααμφισβητήσει ότι ήταν μία από τιςπροσωπικότητεςπου σημάδεψαν τον 20ό αιώνα.Από την κηδεία του ηγέτη τηςΚούβας δεν θα μπορούσε να λείψει οπρωθυπουργός της Ελλάδας, ΑλέξηςΤσίπρας. Φτάνοντας στο αεροδρόμιοτης Αβάνας αρκέστηκε σε μια σύντομηδήλωση, καθώς ήταν κουρασμένοςαπό το πολύωρο ταξίδι. Στην κηδείατου Κάστρο εντυπωσίασε τουςπαρευρισκόμενους, φορώνταςφουστανέλα, τσαρούχια, καικρατώντας μια γκλίτσα στους ώμους. Ο κύριος Τσίπρας έβγαλε ένα πύρινο λόγο, παρομοιάζοντας τον αγώνα του λαού τηςΚούβας με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, και υψώνοντας τη γροθιά του, εξέφρασε τη σιγουριά του για την απαλλαγήτου Ελληνικού λαού από τη σκλαβιά των μνημονίων, και παράλληλα για την ταξική χειραφέτηση και...του λαού της Κούβας.Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας καταχειροκροτήθηκε ενώ επέστρεφε στη θέση του, και χαμογελώντας αυτάρεσκα για τηνεπιτυχία του, απόλαυσε ένα από τα φημισμένα πούρα Αβάνας.Τη λύπη του για το θάνατο του Φιντέλ Κάστρο εξέφρασε σε ραδιοφωνική συνέντευξη ο Κώστας Ζουράρις, καιταυτόχρονα εξαπέλυσε επίθεση σε όσους τον αποκαλούν "δικτάτορα". Όταν ο δημοσιογράφος υπενθύμισε στον κύριο Ζουράριότι στην Κούβα δεν είχαν γίνει εκλογές για 56 χρόνια, εκείνος αγανάκτησε και απάντησε "Ωχ, μη μου πρήζεις τα μέζεατώρα! Ο μακαρίτης ήταν Δημοσθένης, Μιλτιάδης και Περικλής μαζί! Τέτοιοι ηγέτες γεννιούνται μια φορά στα εκατό χρόνια!Τέλος της συζήτησης!".Αίσθηση προκάλεσε μια αποκάλυψη που έκανε ο Θάνος Τζήμερος, με αφορμή το θάνατο του Φιντέλ Κάστρο. Ο κύριοςΤζήμερος στην εκπομπή "Όλα" του Θέμου Αναστασιάδη δήλωσε πως είναι συγγενής εξ αγχιστείας με τον Τσε Γκεβάρα,καθώς μια ξαδέρφη του έχει παντρευτεί τον μικρότερο γιο του, τον Ερνέστο. Αυτή η αποκάλυψη προκάλεσε πολλά ειρωνικάσχόλια, αλλά ο Θάνος Τζήμερος δεν έδωσε σημασία και έγραψε στο Facebook τα εξής : "Αν και ήσουν αντίπαλοςιδεολογικά, σε σέβομαι και ανυπομονώ να σε συναντήσω μετά θάνατον για να συζητήσουμε. Εγώ φιλελεύθερος, εσύκομμουνιστής, θα έχουμε όλη την αιωνιότητα στη διάθεσή μαςγια να αποδείξουμε ποιος έχει δίκιο. Καλό ταξίδι Φιντέλ!".Ο θάνατος του Φιντέλ Κάστρο δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστος από την νέμεση των κομμουνιστών της Ελλάδας,τον Άδωνι Γεωργιάδη. Συγκεκριμένα ο κύριος Γεωργιάδης εκνευρισμένος δήλωσε τα ακόλουθα : "Σας άρεσε ο Κάστρο καιλυπηθήκατε που πέθανε, έτσι; Αλλά όταν πέθανε ο Παττακός μόνο που δεν είχατε βγει στο Σύνταγμα για χορό! Περιμένετετις επόμενες εκλογές, που θα τις κερδίσει η ΝΔ! Κολυμπώντας θα σας στείλω στην Κούβα, για να δείτε από πρώτο χέριτην ομορφιά της! Μετά θα παρακαλάτε να γυρίσετε στον παράδεισο της Ελλάδας, αλλά δεν θα σας δεχτούμε! Αρχίστε ναετοιμάζετε βαλίτσες σύντροφοι! Σας περιμένει άφθονο ρούμι, πούρα και χορός σάλσα!

Κλάφτα la victoria siempre




