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ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΛΛ ηη θθ εε ύύ σσ εε ιι ςς

"Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό"
Ένα Ζήτηµα µε ∆ιαφορετικές Απόψεις

•• ηη ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη ττηηςς ΑΑθθήήννααςς

•• εεππιισσττρροοφφήή σστταα θθρρααννίίαα.. .. ..

•• δδρράάσσεειι ςς σσττοο σσχχοολλεείίοο µµααςς

•• ππωωςς νναα ββάάψψεεττεε ττοονν ττοοίίχχοο σσααςς µµεε ττεεχχννοοττρροοππίίαα

•• κκρριι ττιικκήή γγιιαα δδύύοο θθεεααττρριικκέέςς ππααρραασσττάάσσεειι ςς

•• ΣΣώώµµαα ΕΕλλλλήήννωωνν ΠΠρροοσσκκόόππωωνν
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Αρχισυντάκτης: Σουρµπάτης Γιώργος

Συντακτική οµάδα:
Λαγουδάκη Ελισσάβετ
Γραβάνη Σωτηρία
Τσιαβάκου Ελευθερία
Θεοχάρης Αργύρης

Σε αυτό το τεύχος αρθρογραφούν
Ροδίτης Γρηγόρης
Οικονόµου Γιώργος

Υπεύθυνη Καθηγήτρια
Μπαρσούκη Ευαγγελή (σελιδοποίηση)

Η εφηµερίδα του
σχολείου µας έκλεισε
τον κύκλο της µε 41
τεύχη.
Τα άρθρα µας,
στο εξής,
θα δηµοσιεύονται στο

µπλογκ της µαθητικής κοινότητας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http: //epalithefsis.blogspot.gr
και για τους λάτρες του έντυπου τα ίδια άρθρα θα
δηµοσιεύονται στο περιοδικό "ΕΠΑΛηθεύσεις" σε τρία
τεύχη ετησίως που θα βρίσκονται και αναρτηµένα στην
ιστοσελίδα του σχολείου:
http: //1 epal-esp-tavrou.att.sch.gr
- στη σελίδα της µαθητικής κοινότητας στο facebook:
1 ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ (ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)
- και στη σελίδα του facebook: "Εν Ταύροις"

Εγκαινιάσαµε τη
βιβλιοθήκη µας που
εµπλουτίστηκε µε
πάρα πολλά βιβλία
λογοτεχνικά,
ιστορικά κ.α. από
δωρεές των:

Γιούλη Χρονοπούλου, Σύµβουλος/Συντονίστρια, Φιλόλογος
Μενέλαου Σταθόπουλου, Καθηγητής, Οικονοµολόγος
Τζανετέα Ρεβέκκας, Καθηγήτρια, Γιατρός
Μπαρσούκη Ευαγγελής, Καθηγήτρια, Φιλόλογος

Η Βιβλιοθήκη ξεκίνησε να φτιάχνεται επί δ/νσης Ιωάννη
Παπαγεωργίου
Οργανώθηκε επί δ/νσης Ηλία Σακκά
Ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε επί δ/νσης Στυλιανού
Μαραγκάκη
Οι τοιχογραφίες είναι ζωγραφισμένες από την καθ. φιλόλογο,
Μπαρσούκη Ευαγγελή
Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης: Μπαρσούκη Ευαγγελή
Ελάτε να διαβάσουµε!

σελίδα 2

Η εκδήλωση µνήµης του αγώνα εναντίον της χούντας και ειδικά της αντίστασης των
φοιτητών του Πολυτεχνείου, µε αποκορύφωµα τη νύχτα της 1 7ης Νοέµβρη, πραγµατοποιήθηκε

και φέτος στο σχολείο µας, µε υπεύθυνη του προγράµµατος την
καθηγήτρια Ειρήνη Χαραλαµπίδου. Αυτή τη φορά δόθηκε
έµφαση στα ντοκουµέντα, δηλαδή στα τεκµήρια που από µόνα
τους µπορούν και αποκαλύπτουν µε τον πλέον γλαφυρό αλλά
και πειστικό τρόπο τη φυσιογνωµία του ολοκληρωτικού
καθεστώτος των πραξικοπηµατιών αλλά και τη θέρµη της
αντίστασης των προοδευτικών ανθρώπων, κυρίως των νέων.
Τα ντοκουµέντα ήταν κινηµατογραφικά, µε την προβολή του
Χρονικού της ∆ικτατορίας του Παντελή Βούλγαρη, µε σπάνιο
οπτικό υλικό από την περίοδο της επταετίας, αλλά και γραπτά µε
την ανάγνωση αυθεντικών επιστολών προς τους βασανισµένους
και φυλακισµένους αγωνιστές, την προβολή αντιστασιακών
προκηρύξεων αλλά και κλητεύσεων από την αστυνοµία πολιτών
που ήταν αντικαθεστωτικοί. Το σηµαντικότερο όµως στην
εκδήλωση ήταν οι προφορικές µαρτυρίες, ως ισχυρές και αυτές
ιστορικές πηγές, ανθρώπων που έζησαν την Αθήνα εκείνο το
Νοέµβρη του 1 973, όπως του Μενέλαου Σταθόπουλου και της
Εβίτας Καλλιαµπέτσου, αγωνιστών κατά του καθεστώτος, όπως
οι αναµνήσεις από τον αγώνα και τα βασανιστήρια που υπέστη

η κυρία Φανή Μισαηλίδου, ζωντανές από το γιο της Ανδρέα Αντωνόπουλο, ο οποίος γενναιόδωρα µας διέθεσε και σπάνιο, δικό του
αρχειακό υλικό, αλλά και οι αφηγήσεις των συµβάντων από τον Γιώργο Καλλιαµπέτσο, φοιτητή και αγωνιστή µέσα στο Πολυτεχνείο
την τραγική εκείνη νύχτα. Τους ευχαριστούµε όλους θερµά. Ο αγώνας τους και η προσωπικότητά τους, έτσι όπως λιτά αλλά και
άµεσα διαγράφηκαν στην εκδήλωση, αποτελούν έµπνευση και συγκίνησαν το σχολείο.

Τερζής Γιώργος
Φιλόλογος

Οι δράσεις του σχολείου µας για το 201 8

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ



Η Συµµετοχή
Εκµεταλλευόµενοι την προγραµµατισµένη επίσκεψη

του σχολείου µας στη βουλή - υπό την επίβλεψη και
οργάνωση του εξαίρετου καθηγητή φιλολογίας κ. Τερζή –
αρκετοί από εµάς ενθουσιαστήκαµε µε την ιδέα του
και αποφασίσαµε να ανηφορίσουµε το απόγευµα της
Πέµπτης 1 8/1 0/201 8. Η συµµετοχή , µαθητών αλλά και
καθηγητών θα έλεγα πως ήταν συγκινητική, εάν
συνυπολογίσουµε πως οι περισσότεροι έχουν αυξηµένες
υποχρεώσεις και σίγουρα δεν ήταν υποχρεωτική.

Η Επίσκεψη
Οι επισκέψεις των µαθητών στην βουλή ξεκίνησαν

επί προέδρου Βουλής Απ. Κακλαµάνη το 1 994 µε µεγάλη
επιτυχία και πρέπει να τονίσουµε πως είναι δωρεάν.
Χωρισµένοι σε δύο groups (ή οµάδες εις την Ελληνική) οι
µαθητές του σχολείου, για να µην υπάρχει συνωστισµός
βρεθήκαµε εκεί. Οι συνθήκες τέλειες για επίσκεψη στο
ιστορικό κέντρο της Αθήνας καθώς µας συνόδευε µια γλυκιά
βραδιά και ενδεικνυόταν και για καφέ στις γύρω πλατείες,
είτε πριν την επίσκεψη στην βουλή είτε µετά.
Καθώς ανεβαίνεις τα µαρµάρινα σκαλιά από την πλατεία
συντάγµατος ξεπροβάλει µπροστά σου το επιβλητικό
κτήριο της βουλής και δεν σε αφήνει να ξεκολλήσεις τα
µάτια σου από πάνω του. Αυτός άλλωστε ήταν και ο
σκοπός του Βασιλιά Όθωνα όταν έχτισε το κτήριο , να
προκαλεί δέος και θαυµασµό στο λαό της Αθήνας. Πόσοι
άραγε από εµάς έχουν εισέλθει στο κτήριο αυτό; Άπειρες
φορές περνάµε και το βλέπουµε εκεί να στέκεται
επιβλητικό, ποτέ όµως δεν µας δόθηκε η ευκαιρία να δούµε
τι υπάρχει µέσα.

Το Κτίριο
Το κτίριο κατασκευάστηκε από τον Γερµανό σχεδιαστή

Φρίντριχ Βον Γκέντερ µε έξοδα του Βασιλιά Λουδοβίκου Α’
της Βαυαρίας - πατέρα του Όθωνα - από το 1 836 έως
1 847 προορισµένο να γίνει ανάκτορο του γιού του. Η
συνολική έκταση του κτιρίου είναι 1 7.000 τ.µ. Τα βασικά
υλικά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το µάρµαρο η πέτρα
και το ξύλο. Η φωτιά που ξέσπασε το 1 909 ήταν η αιτία
να σταµατήσει, λίγο αργότερα, να χρησιµοποιείται ως
επίσηµη κατοικία της βασιλικής οικογένειας αφού είχε
υποστεί τεράστιες ζηµιές. Έπρεπε να φτάσουµε στο 1 922
για να ξαναχρησιµοποιηθεί, αυτή την φορά ως κέντρο
υποδοχής των προσφύγων της Μικρασιατικής
Καταστροφής. Το 1 929 ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Κριεζής
ανέλαβε την µετατροπή του κτηρίου στην µορφή που
γνωρίζουµε σήµερα για να χρησιµοποιηθεί ως κοινοβούλιο.
Τον Ιούλιο του 1 935 έγιναν τα εγκαίνια της Βουλής.

Η είσοδος
Με µηδαµινή αναµονή, καθώς το ωράριο για τις

επισκέψεις είναι αυστηρό, εισήλθαµε µετά από τον - λογικό
- έλεγχο που µας έγινε στην είσοδο. Εκεί µας περίµενε

ξεναγός η οποία ήταν εξουσιοδοτηµένη να µας πει δύο
λόγια για το τι θα δούµε. Μπαίνοντας στο κτήριο
ακολουθείς ένα διάδροµο, σαν µικρό λαβύρινθο θα
έλεγα, µε διάφορες τοιχογραφίες που σε παραπέµπουν
στα ανάκτορα της Κνωσού (για όσους έχουν πάει και το
πρόσεξαν) και δεν είναι καθόλου τυχαίο πως πριν µπεις
στο κοινοβούλιο πάλι δύο κόκκινες κολώνες στολίζουν το
εσωτερικό της Βουλής . Η πρώτη εντύπωση καθώς
εισέρχεσαι στο κοινοβούλιο είναι ότι είναι πολύ µικρότερο
από αυτό που νοµίζεις. Η επιβλητική οροφή, κατ’ εµέ,
κλέβει την παράσταση η οποία είναι γυάλινη, κάτι σαν
µεγάλο βιτρό, αφήνοντας φυσικό φως να µπει στο
χώρο δίνοντάς του µια άλλη αίσθηση. Αυτό µας εξηγεί
πως εκεί ήταν το προαύλιο του παλαιού.

Θέλοντας η ξεναγός να µας κάνει να νοιώσουµε ποιο
άνετα ξεκίνησε ένα stand up question (ερωτήσεις ξεναγού)
προς τους επισκέπτες όσον αφορά την ιστορία του
κτηρίου και κατ’ επέκταση ποιοί και πότε έµειναν σε αυτό.
Κερδίσαµε ενδιαφέρονυσες πληροφορίες από την ξεναγό ,
η οποία θα οµολογήσω πως ήταν λίγο αυστηρή - όσον
αφορά τις φωτογραφίες και την προστασία του χώρου -
αλλά προσωπικά θα την δικαιολογήσω καθώς το κοµµάτι
που έχει αναλάβει έχει και ηθικοπολιτικό χαρακτήρα.

Βγαίνοντας από το κτήριο και περπατώντας στην
έξοδο προς την πλατεία Συντάγµατος (ή πρώην πλατεία
Ανακτόρων ) - η οποία παρεµπιπτόντως είναι µέσα στις
1 00 µεγαλύτερες του κόσµου - βλέπεις διάφορα τεράστια
τισµένα κτήρια , όπως το ιστορικό ξενοδοχείο της
"ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ" και καταλαβαίνεις την δυναµική
αυτής τις πόλης.

Η ώρα είχε περάσει τις 20.00 και πλέον είχε
νυχτώσει για τα καλά θυµίζοντάς µας πως ο χειµώνας
είναι µπροστά µας.

Συνοψίζοντας
Μοναδική εµπειρία για όσους δεν έχουν πάει .

Μαθαίνεις και βλέπεις πράγµατα που δύσκολα θα σου
ξαναπαρουσιαστεί η ευκαιρία.Ένα κτήριο 1 7.000 τµ είναι
δύσκολο να το γυρίσεις αλλά θα ήθελα την επόµενη φορά
που θα πάω η ξενάγηση να περιλαµβάνει περισσότερους
χώρους του κτηρίου. Στα highl ight της βραδιάς το
επιβλητικό βήµα τον τσολιάδων καθώς περνάνε από
µπροστά σου για να κάνεις χώρο να περάσουν.

Ευχαριστούµε πολύ τον κ. Τερζή για την οργάνωση
της επίσκεψης.

Θεοχάρης Αργύρης

σελίδα 3
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«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»



σελίδα 4

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ"

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών
δραστηριοτήτων του σχολείου µας
είχαµε την τύχη να επισκεφτούµε µία
έκθεση ζωγραφικής που
διοργανώθηκε προς τιµήν των 1 00
χρόνων από τη γέννηση του γνωστού
Έλληνα ζωγράφου, Γιάννη Μόραλη.

Μπαίνοντας στην αίθουσα του
µουσείου Μπενάκη, όπου και φιλοξενεί
την εν λόγω έκθεση συναντάς εποπτικό
υλικό που σε πληροφορεί για τη
διαδροµή αλλά και για τη ζωή του
καλλιτέχνη. Σκούρα χρώµατα σε έντονη
απόχρωση επικρατούν σε όλους
σχεδόν τους πίνακες ζωγραφισµένους
σε ξύλο µε λάδι.

Θέµατα πολλά ως επί το πλείστον
αυτοπροσωπογραφίες, µορφές
ανθρώπων όλες µε ύφος σοβαρό,
κεφάλια ανθρώπινα, αντρικό γυµνό,
γυναικείο γυµνό, νεκρή φύση, αντικείµενα
(τραπέζια, καρέκλες κα).

Επίσης γύψινες προτοµές και
γλυπτά.

Επιπλέον προσχέδια για εξώφυλλα
βιβλίων όπως «Άσµα ασµάτων»,
«Χειρόγραφο», «Μεταγραφές», «Η
Αποκάλυψη του Ιωάννη», «Τρία κρυφά
ποιήµατα» κ. α. του Γιώργου Σεφέρη. Τα
προσχέδια αλλά και τα εξώφυλλα δίσκων
όπως «Ο µεγάλος ερωτικός», «Οι
µπαλάντες της οδού Αθηνάς»,
«Επιτάφιος», «Ματωµένος γάµος»,
«Άξιον Εστί», «Ανοιχτά χαρτιά»,
«Αντόνιο-Τόρες -Χερέδια», «Ο Σκληρός
Απρίλης του 45» κ.α. Καθώς επίσης
προσχέδια για προγράµµατα του Ε.Ο.Τ.
και προγράµµατα θεατρικών
παραστάσεων.

Παράλληλα ακολουθούν
φωτογραφίες και προσωπικά έγγραφα
του καλλιτέχνη.

Προστίθενται ακόµα ταπισερί που
επικρατούν και πάλι τα έντονα και
σκούρα χρώµατα. Κεραµικές συνθέσεις
για πλακόστρωτα, περίπτερα, µετώπες

ξενοδοχείων σε µάρµαρο, µακέτες και
κοστούµια θεατρικών παραστάσεων αλλά
και παραστάσεων µπαλέτου. Κοντά σ’
αυτά εικονογράφηση ποιηµάτων και
τόπων και πολλές αφηρηµένες έννοιες.

Όπως προανέφερα όλα αυτά τα
έργα περιλαµβάνονται στην έκθεση
ζωγραφικής που λαµβάνει χώρα στο
µουσείο Μπενάκη, για τη συµπλήρωση
ενός αιώνα (1 91 6-2009) από τη γέννηση
του µεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη.
Μπορείτε λοιπόν να πάτε στην έκθεση,
κάποιο απόγευµα που έχετε ελεύθερο, να
θαυµάσετε τα έργα σ’ ένα ζεστό και άνετο
χώρο, περνώντας ευχάριστα και
εποικοδοµητικά το χρόνο σας.

Τέλος, αξίζει να τονιστεί, ότι ο
Γιάννης Μόραλης είχε ασχοληθεί µε
όλα τα είδη της τέχνης,
αποδεικνύοντας µε αυτό τον τρόπο
τον πλουραλισµό της καλλιτεχνικής
του φύσης.

Ελευθερία Τσιαβάκου

Οι δράσεις του σχολείου µας για το 201 8

Είχαµε την ευκαιρία και φέτος, λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία για τις γιορτές των
Χριστουγέννων και του νέου έτους, να απολαύσουµε µια όµορφη και επιτυχηµένη λογοτεχνική
βραδιά στην εκκλησία της περιοχής µας, στο ναό Εσταυρωµένου στο Ταύρο.

Είναι µια δράση που εξελίσσεται στη περιοχή µας τα τελευταία χρόνια. Εφέτος για πρώτη
φορά το σχολείο µας συµµετείχε στη διοργάνωση της βραδιάς που είχε σαν θέµα τη
διαφορετικότητα. Με το γενικό τίτλο «Γιορτάζοντας τη Γέννηση Εκείνου που εδραίωσε το
σεβασµό στη διαφορετικότητα».

Πιστοί λοιπόν και αυτή τη φορά στο ραντεβού µας κληθήκαµε να ακούσουµε από τα χείλη
ενός εν ενεργεία δασκάλου στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση (του ίδιου κάθε χρόνο) αλλά και
ποιητή, πεζογράφου, αρθρογράφου και φωτογράφου, του κύριου ∆ηµήτρη Φιλελέ,
διηγήµατα του Παύλου Νιρβάνα (Πέτρου Αποστολίδη).

Αλλά µας περίµενε και µια έκπληξη. . .

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Β Ρ Α ∆ Ι Α

συνέχεια στη σελίδα 7



σελίδα 5

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
µέσα από µαρτυρίες και φωτογραφικό υλικό

Μπήκα άθελά μου στο ρυθμό που
επικρατούσε γύρω μου. Τι κάναμε
δηλαδή; Μα απλό πράγμα: χαιρόμαστε
και δεν ξέραμε πως να εκφράσουμε τον
ενθουσιασμό μας […] Κάποια στιγμή
σταμάτησε ο θόρυβος. Ποιος έδωσε το
σύνθημα; Ακίνητοι ψάλλουμε τον
Εθνικό Ύμνο. Τρεμάμενες από τη
συγκίνηση φωνές. Συμφωνία μέσα στην
παραφωνία […] Κι έπειτα πάλι
πανζουρλισμός […] Η παρέλαση
συνεχίζεται. Η αποθέωση του
αυθορμητισμού. Να ρωτήσω κάποιον τι
αισθανότανε; […] Ήμουνα βέβαιος για
την απάντηση: θα έψαχνε να σκεφθεί,
να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση.
Θα ερευνούσε. Η απάντηση όμως θα
ήτανε: Τίποτα […] Αυτό το τίποτα, τα
έλεγε όλα […] Τίποτε λοιπόν! Τώρα μας
ενδιαφέρει να ζήσουμε τη μεγάλη μέρα.
Κώστας Παράσχος, Η απελευθέρωση,
Αθήνα 1983.
Αλλά η πρωτεύουσα, όταν την άφησαν
οι Γερμανοί, είχε κατά τα τρία τέταρτα
ελευθερωθεί από τους αντάρτες. Ο
πληθυσμός μέσα σ’ ένα παραλήρημα
γιόρταζε κιόλας την απελευθέρωσή του,
ενώ οι αγωνιστες του ΕΛΑΣ έχυναν
ακόμα το αίμα τους σε επιχειρήσεις
οπισθοφυλακής με τον εχθρό, γύρω
από τις δεξαμενές καθαρισμού της
Εταιρείας Υδάτων, γύρω από τα
λιμενικά έργα στον Πειραιά, γύρω από
το ηλεκτρικό εργοστάσιο, πολεμώντας

και πεθαίνοντας για να σώσουν από τις
καταστροφές των ναζί τα πιο πολύτιμα
αγαθά για το λαό της Αθήνας και του
Πειραιά. Αυτή ήταν η Αθήνα στη μάχη
της κατά του εχθρού. Αυτή η μεγάλη και
γενναιόψυχη Αθήνα που έδωσε, χωρίς
να υπολογίζει τις προσπάθειες, τον
πλούτο της, τα νιάτα και το αίμα της…
[…]Κι όλα αυτά με το χαμόγελο, με κέφι,
με τραγούδια – γιατί η Αντίσταση στην
Αθήνα είχε μέσα στον ηρωισμό της το
μεγαλείο να είναι χαρούμενη, να έχει
χιούμορ και να τραγουδά πάντα.
«Πολεμάμε και τραγουδάμε» ήταν το
έμβλημα των νέων της ΕΠΟΝ.
Ροζέ Μιλλιέξ, Ημερολόγιο και μαρτυρίες
του πολέμου και της κατοχής, Αθήνα
1982.
Και οι φωνές, οι ζητωκραυγές γεμίζουν
την ατμόσφαιρα. Σαν σαστισμένος είναι
λίγο ο κόσμος, μουδιασμένος από την
πολύχρονη δουλεία. Δεν ξέρει αν είναι
αλήθεια, αν είναι πραγματικότητα αυτό
που βλέπει σημαίες πελώριες να
υψώνουνται στα καταστήματα και στα
σπίτια, εφημερίδες του ΕΑΜ και των
άλλων οργανώσεων να μοιράζονται,
μαζί και προκηρύξεις, γυρίζει, βλέπει
μην είναι πίσω του ακόμα ο Γερμανός,
ο Χίτης. Αλλά να η πραγματικότητα:
από τη γωνιά Αριστείδου και
Πεσματζόγλου έρχεται μια μικρή ένοπλη
ομάδα νέων της ΕΠΟΝ. Με το αυτόματο
στο χέρι προχωρεί και πίσω της στη
σειρά οι άλλοι νέοι […] με διεύθυνση το
Πανεπιστήμιο.
Απελευθερωτής, όργανο της Κ.Ε. του
ΕΑΜ, 12 Οκτωβρίου 1944

12 Οκτωβρίου 1944, ημέρα Πέμπτη. Ύστερα από
1264 μέρες Κατοχής η Αθήνα είναι και πάλι
ελεύθερη. Οι Γερμανοί υποστέλλουν τη σημαία
τους από την Ακρόπολη στις 9:45 το πρωί της
12ης Οκτωβρίου ενώ την ίδια στιγμή τμήμα του
γερμανικού στρατού καταθέτει στεφάνι στο μνημείο
του Άγνωστου Στρατιώτη.

Παρέλαση τμήματος του Προτύπου Τάγματος
Καισαριανής του ΕΛΑΣ στην κεντρική
λεωφόρο της Καισαριανής· αποδίδουν τιμές
στον στρατιωτικό διοικητή του ΕΛΑΣ,
στρατηγό Στέφανου Σαράφη. Γενικά Αρχεία
του Κράτους – Κεντρική Υπηρεσία – Βασίλης
Τσακιράκης.

«Ένας νέος κόσμος θα υψωθεί από τα ερείπια» υποσχέθηκε ο Παπανδρέου στο Λόγο της
Απελευθέρωσης. Αντί όμως να ξημερώσει ένας «νέος κόσμος» τον οποίο οραματίστηκαν και
για τον οποίο αγωνίστηκαν όλοι όσοι αντιστάθηκαν στους κατακτητές και τους συνεργάτες τους,
αυτό που περίμενε τον ελληνικό λαό ήταν νέα ερείπια.
Οι βδομάδες που ακολούθησαν την Απελευθέρωση κύλισαν μέσα σε μια διαρκή αναζήτηση
πολιτικών ισορροπιών και ένα κλίμα πόλωσης που τροφοδοτούνταν από το διχασμό στη βάση
της ελληνικής κοινωνίας, φανερό ήδη από το τελευταίο έτος της Κατοχής. Η αποστράτευση των
αντάρτικων σωμάτων και η συγκρότηση του νέου ελληνικού στρατού αποτέλεσε το βασικότερο
σημείο τριβής ανάμεσα στις πολιτικές παρατάξεις. Η διαφωνία του ΕΑΜ ως προς το ζήτημα
του αφοπλισμού του ΕΛΑΣ οδήγησε στην παραίτηση των υπουργών του από την κυβέρνηση.
Το ΕΑΜικό συλλαλητήριο την επόμενη της παραίτησης στις 3 Δεκεμβρίου 1944, χτυπήθηκε
από την αστυνομία και οι δυνάμεις του ΕΑΜ προχώρησαν σε επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα
και σε θύλακες κυβερνητικών δυνάμεων στου Γουδή και στου Μακρυγιάννη. Με την εμπλοκή
των Βρετανών στο πλευρό των κυβερνητικών δυνάμεων η σύγκρουση γενικεύτηκε. Για 33
ημέρες στην Αθήνα διεξήχθησαν σφοδρές συγκρούσεις, τα Δεκεμβριανά, οι οποίες κατέληξαν
σε στρατιωτική ήττα του ΕΛΑΣ και υποχώρηση των δυνάμεών του από την Αττική.
Πολιτικό επιστέγασμα της δεκεμβριανής σύγκρουσης αποτέλεσε η Συμφωνία της Βάρκιζας η
οποία παρά τις ελπίδες που γέννησε για ομαλοποίηση της πολιτικής ζωής αποτέλεσε εν τέλει το
προοίμιο ενός αιματηρού εμφυλίου πολέμου που συγκλόνισε τη χώρα για τρεισήμισι χρόνια.

18 Οκτωβρίου 1944. Ο πρωθυπουργός
Γεώργιος Παπανδρέου κατά την πρώτη
ελεύθερη έπαρση της ελληνικής σημαίας στην
Ακρόπολη, Γενικά Αρχεία του Κράτους –
Κεντρική Υπηρεσία – Βασίλης Τσακιράκης
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Σµύρνη στα 1 887.
Η Κατίνα είναι µια έξυπνη κι αδίστακτη Σµυρνιά. Στους

φτωχοµαχαλάδες όπου ζει γνωρίζει την Αττάρτη, µια Τούρκα,
που τη µυεί στη µαγεία. Κανένα εµπόδιο δε σταµατά πλέον µια
µάγισσα, κι η Κατίνα βάζει µπρος να ανέβει ψηλά. Ερωτικά
φίλτρα, µπουγιούµ, λιώµατα και µαγικά αποδεικνύονται
αλάνθαστα. Καταφέρνει να πάρει τέσσερις άντρες, τον ένα
καλύτερο από τον άλλον, τον ένα πλουσιότερο από τον άλλον.
Ανεβαίνοντας όλο και πιο ψηλά στο ράγκο (κοινωνική τάξη), η
Κατίνα ανακατεύεται στις δουλειές τους και κουµαντάρει άξια τα
εµπόρια, τις µπάνκες, τα καπνά, φτάνοντας µια µέρα να
διαφεντέψει και την ίδια τη Σµύρνη. Οι γραφές της, τα ξόρκια και
τα µαγικά βρέθηκαν σ' ένα σκονισµένο µπαουλάκι, εκατό χρόνια
µετά, στο σπίτι της Αίγινας.

Κριτική για την παράσταση

Ένα έργο µαγικό ξετυλίγεται στην σκηνή του Παλλάς,
µε διάρκεια 1 80’.

Πήγα να δω την παράσταση επηρεασµένη αρνητικά
λόγω άσχηµης κριτικής που είχα διαβάσει από άλλους
-άδικα όµως-.Η προσαρµογή της θεατρικής διασκευής είναι
εκπληκτική αν σκεφτείς πόσο µεγάλο σε αριθµό σελίδων
είναι το βιβλίο της Μάρας Μεϊµαρίδη.

Το βιβλίο είναι υπέροχο και η τηλεοπτική δουλειά του
Κου Κουτσοµύτη εντυπωσιακή αλλά εδώ είναι θέατρο. Για
την σκηνοθεσία αξίζουν πραγµατικά συγχαρητήρια στον κο
Φασουλή. Κατάφερε να δηµιουργήσει µια µυστηριακή
ατµόσφαιρα µε µια µικρή δόση σαρκαστικού χιούµορ για
την εποχή και οι ηθοποιοί είναι έξοχοι.

Ίσως για µένα να µην ταιριάζει στον ρόλο της Κατίνας
τόσο η Σµαράγδα Καρύδη, όµως δεν είναι απολύτως κακή.

Η Μαρία Καβογιάννη ως Ευθαλία και η Μίρκα
Παπακωνσταντίνου ως Αττάρτη είναι µοναδικές. Η
τελευταία µε κάποιες δυσκολίες στην άρθρωση -λόγω
ηλικίας πιθανότατα- όµως πάραυτα µαγική στον ρόλο της.
Οι ηθοποιοί που τις πλαισιώνουν ο καθένας ξεχωριστά
προσθέτει µια ψηφίδα στην µοναδική ατµόσφαιρα της
παράστασης.

Σκηνικά και κοστούµια απολύτως ενταγµένα στην
εποχή. Οι αδελφοί Καραµάνοι, Μέµος Μπεγνής και Μελέτης
Ηλίας γοητεύουν όσο ποτέ στην σκηνή. Έξοχοι.

Μην ξεχάσω να αναφέρω και τον ρόλο της Μαρίας
(∆ανάη Μπάρκα), ανηψιά της Κατίνας, που ανακάλυψε πως
είναι και εκείνη µέρος αυτής της κληρονοµιάς (αν το δείτε
θα καταλάβετε τι εννοώ).

Το φινάλε είναι εκπληκτικό από τις πιο δυνατές
σκηνές του έργου, µε την Ευθαλία να σε ανατριχιάζει καθώς
φωνάζει “∆εν είµαστε µάγισσες, κυνηγηµένες είµαστε” και
να κλείνει µε την Κατίνα που ξαναγεννήθηκε 1 00 χρόνια
µετά τον θάνατό της.

Παλλάς

Βουκουρεστίου 5 (City Link),Κέντρο
Τηλ. : 21 0321 31 00

Μέχρι : 30/1
Παραστάσεις : Πέµ.-Σάβ. 8.30 µ.µ. , Κυρ. , Τετ. 7 µ.µ.
Τιµή : Tιµή : € 80, 50, 30, 20, 1 5, 1 0. Με υπέρτιτλους για
κωφούς και στα αγγλικά.

Γραβάνη Σωτηρία

Κριτική για δύο παραστάσεις

ΤΕΧΝΗ

Οι µάγισσες της Σµύρνης
Η ζωή µιας µοιραίας γυναίκας που έζησε στη Σµύρνη του 1 887 µε φόντο

µαντείες, ξόρκια κι ερωτικά φίλτρα. Το µπεστ σέλερ βιβλίο ζωντανεύει σε µια

απαιτητική παραγωγή 1 3 χρόνια µετά την τηλεοπτική µεταφορά του.
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Πριν από λίγες ηµέρες βρέθηκα στη σκηνή του “
OLVIO theater” για να παρακολουθήσω µία παράσταση
που εξ’ αρχής φαίνονταν πολύ ενδιαφέρουσα. Πρόκειται
για την µεταφορά ενός µυθιστορήµατος του Μενέλαου
Λουντέµη για πρώτη φορά στο θέατρο, ‘’ Οδός Αβύσσου
,Αριθµός 0’.

Το µυθιστόρηµα
Ο Μενέλαος Λουντέµης στο µυθιστόρηµα

περιγράφει τις συνθήκες κράτησης και βασανιστηρίων
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Μακρονήσου όπου
κυριαρχούσε η ωµή βία, ο τρόµος αλλά και η λεβεντιά και
η αξιοπρέπεια των εξορισµένων την εποχή του εµφύλιου
πολέµου, που τόσο στοίχησε στην χώρα µας.

Το θέατρο
Το θέατρο ‘’OLVIO’’ βρίσκεται στην περιοχή του

Βοτανικού στο κέντρο της Αθήνας και είναι
προσβάσιµος µε το metro. Απέχει µόλις πέντε λεπτά µε τα
πόδια από την στάση ‘’Κεραµεικός ‘’ . Ένας χώρος πολύ
‘’ζεστός’’ που φιλοξενεί, αυτή την εποχή, τρεις διαφορετικές
παραστάσεις µέσα στην εβδοµάδα.

Στο ‘’σανίδι’’
Πέντε ηθοποιοί έχουν αναλάβει να µας

ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο και οµολογουµένως τα

καταφέρνουν µε περίφηµο τρόπο που σε έβαζαν
πλήρως στο κλίµα της εποχής. Οι πρωταγωνιστές µας,
ο Παναής και ο Γιώργης, κρατούµενοι που σε όλο το
έργο δεµένοι χέρι - χέρι µε τις χειροπέδες µας δίνουν
ένα ρεσιτάλ ερµηνείας, κάνοντας πολλές φορές το
θεατή να νιώσει ένα κόµπο στο λαιµό και άλλες
φορές σφίξιµο στο στοµάχι. Αρκετά καλά
σκηνοθετηµένο το έργο δεν σε ‘’αφήνει’’ να βαρεθείς.
Από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό της
παράστασης αγωνιάς για την επόµενη σκηνή και την
τελική κατάληξη των πρωταγωνιστών.

Τα µηνύµατα του έργου αρκετά. Θα κρατήσω
την δύναµη που βγάζει ο άνθρωπος θέλοντας να
υποστηρίξει τα πιστεύω του. Η νέα γενιά οφείλει να
γνωρίζει και αυτό το κοµµάτι της Ιστορίας. Ένα κοµµάτι
της ιστορίας που ποτέ δεν έχει διδαχτεί στα σχολεία
στην πραγµατική διάστασή της για άγνωστους
λόγους…..

Παράσταση που αξίζει να την δεις αναµφισβήτητα ,
µε έντονες συγκινήσεις και πολύ καλές ερµηνείες και
εναλλαγή συναισθηµάτων. Από τις καλύτερες
δραµατικές, θεατρικές παραστάσεις που έχω προσωπικά
παρακολουθήσει.

Το περιοδικό Αθηνόραµα δίνει στις κριτικές 4,5 στα
5 αστέρια και αυτό δεν είναι τυχαίο. Όσοι επιθυµούν να
την παρακολουθήσουν θα παίζεται έως τις 1 3/1 /201 9

Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Ρουµπίνη Μοσχοχωρίτη
Μουσική: Νότης Μαυρουδής

Τους ρόλους ερµηνεύουν : Χάρης Μαυρουδής, ∆ηµήτρης
Μαύρος, Χριστόδουλος Στυλιανού, Νότης Παρασκευόπουλος,
Στέλιος Γεράνης.

Olvio
Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7,Βοτανικός
Τηλ : 21 0341 411 8

Παραστάσεις : Παρ. 9 µ.µ. , Σάβ. 7 µ.µ. ,
Κυρ. 6 µ.µ.
Τιµή : € 1 5, 1 2, 1 0, 5.
Μέχρι : 1 3/1

Υ.Γ. Το βιβλίο υπάρχει στη βιβλιοθήκη του
σχολείου µας.

Θεοχάρης Αργύρης

“Οδός Αβύσσου , Αριθµός 0”
Οι συνθήκες κράτησης και βασανιστηρίων
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της

Μακρονήσου όπου κυριαρχούσε η ωµή βία , ο
τρόµος αλλά και η λεβεντιά και η αξιοπρέπεια

των εξορισµένων την εποχή του εµφύλιου
πολέµου που τόσο στοίχησε στην χώρα µας.

Είχαµε την τύχη, καθώς η βραδιά είχε χωριστεί σε δύο µέρη, να ψάλλει για µας στο πρώτο µέρος της και να ακούσουµε
Χριστουγεννιάτικους ύµνους ο καθηγητής του σχολείου µας κύριος Κώστας Μπιλάλης, σε αφήγηση του συµµαθητή µας
κύριου Χρήστου Μαναβάκη. Ο κύριος Μπιλάλης είναι καθηγητής στο σχολείο µας στο µάθηµα της ηλεκτρονικής, έχει δίπλωµα
στη Βυζαντινή µουσική και στο ενεργητικό του συµµετοχές σε Βυζαντινές Χορωδίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό,
ηχογραφήσεις CDς κ.α. Είναι επίσης ιεροψάλτης στον ιερό ναό Αγίου Γερασίµου Άνω Ιλισίων.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος προλόγισε τη βραδιά ο πάτερ Ισίδωρος Μπαϊρακτάρης, που µε χαρά µας
υποδέχεται κάθε χρόνο στο ναό.

Τα διηγήµατα που διαβάστηκαν και αναφέρονταν στη διαφορετικότητα ήταν: «Η εκδίκηση του καµπούρη», «Η
στερνή αγάπη της ∆ροσούλας», «Κρασοκατάνυξη» και το «Προσφυγόπουλο τ ’ουρανού» .

Στο τέλος της βραδιάς ο κύριος Φιλελές κάλεσε εθελοντές αναγνώστες να εµπλουτίσουν την δράση αυτή καθώς,
όπως είπε, «υπάρχουν πολλά βιβλία προς ανάγνωση». Αποφώνησε ο πάτερ Ισίδωρος ευχαριστώντας όλους για την
επιτυχία της βραδιάς, συµµετέχοντες και διοργανωτές, κλείνοντας νέο ραντεβού για τη καινούργια χρονιά.

ΤΣΙΑΒΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

συνέχεια από τη σελίδα 4 Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Β Ρ Α ∆ Ι Α
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Τέλος της δεκαετίας του 70 η
rock µουσική γίνεται πιο δυνατή και
πιο σκληρή, αρχίζει η εποχή του
Heavy Metal.

Μουσική δυνατή, µε δυνατές
κιθάρες, ντραµς, που χτυπούσαν χωρίς
οίκτο και φωνητικά σε απίστευτες
οκτάβες µε εντυπωσιακά shows στις
ζωντανές τους συναυλίες!

Τα µέλη των συγκροτηµάτων
αυτού του είδους µουσικής είχαν έναν
ιδιαίτερο τρόπο εµφάνισης στα ρούχα,
στα µαλλιά, στους στίχους των
τραγουδιών και στην παρουσίαση τους.
Στις συναυλίες υπήρχαν φωτιές,
κάποιες φορές υπήρχαν αίµατα και
κοµµάτια κρέας πάνω στη σκηνή.

Οι στίχοι των τραγουδιών
έκαναν αναφορά στη βία, τον
σατανισµό, τα ναρκωτικά αλλά και
στην αγάπη, στο κακό που κάνει ο
πόλεµος, στο κακό που κάνει ο
άνθρωπος στον άνθρωπο, στην
αδικία. Όλα αυτά για εκείνη την εποχή
ήταν επαναστατικά και όχι τόσο
καλοδεχούµενα, από µια αρκετά
συντηρητική κοινωνία, που υπήρχε
τότε και οτιδήποτε διαφορετικό το
κοιτούσαν µε καχυποψία και
προκατάληψη.

Οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν
από την εκκλησία. Πολλά εξώφυλλα
δίσκων, είχαν δαιµονικές µορφές,
όπως: τον ίδιο τον σατανά µε διάφορες
µορφές, ανάποδους σταυρούς,
σατανιστικά σύµβολα, κρεµασµένους
και πεθαµένους ανθρώπους µετά από
ανθρωποθυσίες, κρανία, σκελετούς.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η εκκλησία
να παρουσιάζει το Heavy Metal σαν τη
µουσική των αµαρτωλών και άθεων
συγκροτηµάτων αλλά και τους οπαδούς
τους να τους περάσει στο περιθώριο.
Πόρισµα: Ακούς Heavy Metal; Είσαι

σατανιστής.
Ο κόσµος, από την άλλη,

επηρεάστηκε, από την προπαγάνδα
που έγινε από εκκλησία και τηλεόραση,
η οποία µε τα talk shows, µε
καλεσµένους ανθρώπους από την
εκκλησία αλλά και οπισθοδροµικούς
κοινωνιολόγους, που παρουσίαζαν τη
µουσική αυτή σαν ένα µελανό κοµµάτι
στη µουσική ιστορία.

Όσο για τους οπαδούς της
Heavy metal, πέρασαν στο
περιθώριο και όλοι τους κοιτούσαν
µε φόβο και καχυποψία, φοβούµενοι
ότι κινδυνεύουν από αυτούς. Κάποια
µαγαζιά διασκέδασης κρίνοντας από
την εµφάνιση τους, τους απαγόρευαν
να µπουν, ακόµα και σε καφετέριες.
Έκριναν την εµφάνιση και όχι τον
άνθρωπο κάτω από αυτήν. Ακόµα και
µέσα στην οικογένεια είχε περάσει αυτή
η προκατάληψη. Τα παιδιά πιέζονταν
από τους γονείς τους, να κουρευτούν,
να βγάλουν τα σκουλαρίκια να
αλλάξουν το ντύσιµο και την εµφάνιση
τους και να µην ακούνε δυνατά µουσική
για να µην τους κατηγορούν οι γείτονες.
∆εν κατάφεραν τίποτα όµως.

Η δυσφήµηση έγινε η
καλύτερη διαφήµιση. Το Heavy Metal
επέζησε από όλον αυτό τον πόλεµο,
που του έγινε και εξαπλώθηκε σε
όλο τον πλανήτη. Απέκτησε
καινούργιους οπαδούς, εξελίχθηκε
και έγινε ένα από τα πιο δυνατά
µουσικά κινήµατα, αν όχι το πιο
δυνατό, µε φανατικούς και
αφοσιωµένους οπαδούς, που
στήριξαν και στηρίζουν αυτή τη
µουσική και τους µουσικούς της και
τους ακολουθούν στις περιοδείες και
συναυλίες τους σε ολόκληρο τον
πλανήτη, όπου και να είναι αυτές.

Τα Heavy Metal συγκροτήµατα
παρουσιάζανε όλα αυτά για να
προκαλέσουν θέµα και σάλο γύρω από
όνοµα τους, για να τραβήξουν την
προσοχή των ΜΜΕ, για διαφήµιση, των
παραγωγών της µουσικής βιοµηχανίας,
αλλά και την προσοχή των µελλοντικών
οπαδών τους. Και τα κατάφεραν.

Το Heavy Metal είναι µια
µουσική σαν όλες τις άλλες, µε τη
δικιά της µουσική ιδιοµορφία,
ιδεολογία, στίχους, εµφάνιση και
µουσική παρουσίαση.
Αυτή η εικόνα του κακού, βίαιου και
σατανιστή χεβιµεταλά, κράτησε για
πάρα πολλά χρόνια. Τώρα είναι ένα
αποδεκτό είδος µουσικής απ’ όλους,
όπως και οι οπαδοί του.

Ροδίτης Γρηγόρης

Την Πρωτοχρονιά του 1 930 κι ενώ
ολόκληρος ο κόσµος είχε βυθιστεί στην
Παγκόσµια Οικονοµική Ύφεση,
δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες εκτενέστατη
εγκύκλιος της ιεραρχίας της Ελλάδος «προς
τον λαόν», στην οποία καταδικάζονταν οι
«µαλλιαροκοµµουνιστές» και «το κύµα της
ασεβείας και αθεΐας». Η εγκύκλιος αυτή ήταν
καρπός της τελευταίας ιεράς συνόδου και
διανεµήθηκε στις µητροπόλεις µε τη
σύσταση να γνωστοποιηθεί όσο το δυνατόν
ευρύτερα. Ο Κώστας Βάρναλης τότε,
έγραψε το ποίηµα, µε τίτλο «Μποναµάς»
που δηµοσιεύτηκε µε τη σατιρική υπογραφή
Γερβάσιος ο θεοεµβαίκτης, στο περιοδικό
«Πρωτοπόροι», στο τεύχος Φλεβάρη 1 931 .
Το 1 959 το συµπεριέλαβε στα «Ποιητικά»
του µε τον τίτλο «Πρωτοχρονιάτικο» µε
κάποιες αλλαγές.

«Ἢ ποίηση τοῦ Βάρναλη», γράφει ὁ
Μενέλαος Λουντέμης, «δὲ μύριζε ποτὲ γάλα.
Μύριζε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μπαροῦτι· κατέβηκε
δηλαδὴ στὸ στίβο χωρὶς πάρα πολλὰ
γυμνάσματα καὶ δοκιμὲς καὶ περιπλανήσεις
στοὺςλειμῶνες τῶν ἀσφόδελων. Μ᾿ ἄλλα
λόγια, χωρὶς αὐτὲς τὶς πεισιθάνατες κραυγὲς
ποὺ ἔβγαζαν ὅλοι οἱ λυρικοί του καιροῦ του.
Ὄχι. Ἡ Ποίηση τοῦ Βάρναλη ἦταν ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ ἀρσενική, λάσια, μιὰ βολίδα ποὔπεσε
μὲς στὰ στεκούμενα νερὰ τοῦ μελίπηχτου
λυρισμοῦ».
όπως έγραφε ο ίδιος:

δε δίνω λέξεις παρηγόρια
δίνω μαχαίρι σ' ολουνούς
καθώς το μπήγω μες στο χώμα
γίνεται φως, γίνεται νους

Peace Sells... But Who's Buying?

Για το οπισθόφυλλο

ΕΙΚΟΝΑ"το κοριτσάκι με τα σπίρτα"
Παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ
Ποίημα του Κώστα Βάρναλη
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Τι σηµαίνει για σένα η επιστροφή σου στα θρανία;

∆ιανύοντας αισίως το δεύτερο έτος
της φοίτησής µου στο εσπερινό ΕΠΑΛ, η
ερώτηση αυτή άρχισε να µε συντροφεύει
και να τριβιλίζει συνεχώς στην σκέψη µου.
Από την µια οι καινούριοι καθηγητές, που
προσπαθώντας να µας γνωρίσουν
ρωτούσαν µε περιέργεια πώς και τι , και
από την άλλη ο κοινωνικός περίγυρος
(οικογένεια, φίλοι, εργασία)
αναρωτιόντουσαν πώς πήρα την
απόφαση και τι περίµενα να δω µετά από
αυτό το βήµα.

Λοιπόν, ξετυλίγοντας το κουβάρι
έφτασα στην αρχή του, που δεν ήταν
τίποτα άλλο από το να ολοκληρώσω
την βασική εκπαίδευση. Ήθελα απλά
να πάρω το απολυτήριο του Λυκείου.
Γιατί τώρα; Μήπως µε περίµενε κάποια
καλύτερη θέση στην εργασία µου ή
µεγαλύτερο εισόδηµα; Η απάντηση είναι
όχι και στα δύο ερωτήµατα. Ήταν και είναι
µια ανάγκη που µε τον καιρό γινόταν όλο
και πιο επιτακτική. Ένα κοµµάτι που θα

ολοκλήρωνε τον άνθρωπο µέσα µου,
ιδιαίτερο και µόνο για µένα. Το πάζλ της
ζωής µου έχει ξεκινήσει εδώ και πενήντα
χρόνια και όµως αποφάσισα ότι τώρα
ήρθε η κατάλληλη στιγµή για να
τοποθετήσω το συγκεκριµένο κοµµάτι στη
θέση που του αξίζει. Θυµάµαι πως χωρίς
δεύτερη σκέψη όταν µου σφηνώθηκε αυτή
η επιθυµία, χωρίς αναστολή, αλλά µε
βιασύνη άτσαλη, έσπευσα να
συγκεντρώσω τα απαραίτητα έγγραφα για
να πραγµατοποιήσω την εγγραφή µου
στο σχολείο.

Η ειδικότητα που επέλεξα να
παρακολουθήσω ήταν Βοηθός
Νοσηλευτικής του τµήµατος Υγείας-
Πρόνοιας και Ευεξίας. Έτσι µε την
παρακολούθηση των µαθηµάτων, άρχισα
παράλληλα να µε παρατηρώ και οµολογώ
ότι οι αλλαγές που συντελέστηκαν ήταν
απρόσµενα ευχάριστες. Ένας
καινούριος κόσµος µου
παρουσιάστηκε και µαζί µε αυτόν

άρχισε να µου συστήνεται ο νέος µου
εαυτός. Με έκπληξη είδα ότι έννοιες
όπως σχέδια, επιθυµίες, επιµονή,
αγωνιστικότητα, συµµετοχή, συνεργασία
να αναζωπυρώνονται, να παίρνουν σάρκα
και οστά και να γίνονται οι συνοδοιπόροι
στην καθηµερινότητά µου.

Στην αρχή θυµάµαι ένιωθα
µουδιασµένη και τα συναισθήµατά µου
ήταν στη βάση τους αντιφατικά, αφού
λόγω της κλειστής «φύσης» µου, πάλευα
µε «επιθυµώ» αλλά και το «µήπως δεν
πρέπει» ή «αλλά αν δεν…». Έτσι πήρα το
ρόλο του παρατηρητή, παρακολουθώντας
από τη µια όσο µπορούσα ευσυνείδητα τα
µαθήµατα και από την άλλη
προσπαθούσα να προσαρµοστώ στις
νέες µου υποχρεώσεις κρατώντας, όµως,
µια απόσταση. Το γεγονός ότι οι
περισσότεροι από τους συµµαθητές µου
είναι συνοµήλικοι, οικογενειάρχες και
εργαζόµενοι όπως κι εγώ µε χαλάρωσε
και ήταν η αφετηρία για να ξεπεράσω τη
συστολή και τους δισταγµούς µου. Η
γνωριµία και η συναναστροφή µε τόσο
διαφορετικούς ανθρώπους που όµως
έχουν κοινό παρανοµαστή την γνώση,
µε έφερε αντιµέτωπη µε το
κατεστηµένο µου, τα πρέπει, τις
αντοχές αλλά και τις ανοχές µου.

Όσο για τους καθηγητές. . . Με τη
θετική τους ενέργεια και την αγάπη τους
για αυτό που έκαναν, µου έδιναν τροφή
για σκέψη και τρόπους εναλλακτικούς για
να µετατρέψω τη γνώση σε πράξη στην
καθηµερινότητά µου. Με αυτόν τον τρόπο
λοιπόν, ο ρόλος του παρατηρητή
παραµερίστηκε, ρόλος που στο παρελθόν
φάνηκε βολικός αλλά στάσιµος, αφού
συνειδητά πια άρχισα να διακρίνω και να
απαιτώ από τον εαυτό µου πρώτα µε
σεβασµό τις επιθυµίες, τους στόχους,
καθώς και τρόπους υλοποίησής τους.

Η επιµονή και η προσπάθεια που
καταβάλλω στα µαθήµατά µου ενισχύουν
την αυτοπεποίθηση µου και µε φέρνουν
πιο κοντά στον στόχο µου, που δεν είναι
πια µόνο η απόκτηση του απολυτηρίου
µου. Οι διάφορες δράσεις και η
συµµετοχή µου σε αυτές ανανεώνουν το
πνεύµα αλλά και τη διάθεσή µου. Όσο για
τις σχέσεις µου µε τους συµµαθητές µου,
αποδείχτηκε πως και αυτές χτίζονται µε
υλικά όπως η ειλικρίνεια, ο σεβασµός και
η συνεργασία.

Η αποδοχή της αδυναµίας µου
και η θέληση να εξελιχθώ είναι το
δώρο που προσφέρω στον εαυτό µου.
Ένα δώρο που µόνο η Γνώση σου
δίνει το κίνητρο και τα εφόδια για να το
αποκτήσεις. Η Γνώση σε ωθεί να
απαιτείς µε επίγνωση και υπεύθυνα
πια να προσφέρεις. Ήθελα να πάρω
απλά το απολυτήριο του Λυκείου.
Τώρα όµως… θέλω. ΚΑΝΩ ΣΧΕ∆ΙΑ.

Πάντα ευγνώµων,
Ελισάβετ Λαγουδάκη

"Ήθελα να πάρω απλά το απολυτήριο του Λυκείου.

Τώρα όµως… θέλω. ΚΑΝΩ ΣΧΕ∆ΙΑ."
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Στους Προσκόπους
το βραβείο "John McCain για

τον Ηγετικό Ρόλο
σε Κοινωφελές Έργο"

Στους κατοίκους της Λέσβου
απενεµήθη το οµώνυµο - στη µνήµη του
αποβιώσαντος εµβληµατικού γερουσιαστή
των ΗΠΑ Τζον ΜακΚέιν- βραβείο, για την
ηρωική τους υποστήριξη προς τους
πρόσφυγες.

∆υο 1 8χρονοι Πρόσκοποι από τη
Λέσβο, ο Ξενοφών Κουκούτας και ο
Γιάννης Σβώρος, θα παραλάβουν το
βραβείο «John McCain για τον Ηγετικό
Ρόλο σε Κοινωφελές Έργο»,
εκπροσωπώντας τους κατοίκους της
Λέσβου και τους Έλληνες Προσκόπους
για την προσφορά τους στην προσφυγική
κρίση.

«Βραβεύοντας τους κατοίκους της

Λέσβου, αναγνωρίζουμε τις θυσίες που
έχουν κάνει για να προσφέρουν ασφάλεια,
παρηγοριά και ελπίδα στους πρόσφυγες
προκειμένου να αντέξουν τις απελπιστικά
δύσκολες συνθήκες», ανέφερε η Σίντι Μακ
Κέιν, χήρα του Αµερικανού γερουσιαστή,
η οποία εξέφρασε την επιθυµία το
βραβείο αυτό, που θεσµοθετείται για
πρώτη φορά, να εµπνεύσει και άλλους
ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσµο.

Το βραβείο αυτό, µε απόφαση
του ∆ηµάρχου Λέσβου και σε
συνεννόηση µε το ίδρυµα McCain,

αποφασίστηκε να το παραλάβει
αντιπροσωπία της Προσκοπικής
Κίνησης του νησιού, σε αναγνώριση
της σηµαντικής εθελοντικής
συνεισφοράς των Προσκόπων, στην
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, ιδιαίτερα στην περίοδο 201 5 –
201 6 καθώς και για την παράλληλη
στήριξη της τοπικής κοινωνίας έναντι
των επιπτώσεων της κρίσης.

«Θεωρώντας ότι τα παιδιά του
τόπου μας εκφράζουν πάντα την ελπίδα
και την αισιοδοξία για το αύριο και είναι οι
καλύτεροι πρεσβευτές της τοπικής
κοινωνίας, επιλέξαμε, σε συνεργασία με το
ίδρυμα McCain, δύο νέα παιδιά να
παραλάβουν το πρώτο βραβείο John
McCain. Σκοπός μας είναι να τονίσουμε τη
σημασία της πραγματικά εθελοντικής
προσφοράς από τους απλούς ανθρώπους
της Λέσβου, που έπραξαν το
ανθρωπιστικό τους καθήκον τους
καλοκαιρινούς μήνες του 2015
συγκλονίζοντας τη διεθνή κοινή γνώμη.
Ευχαριστούμε το ίδρυμα John McCain και
τo Halifax Security Forum καθώς και την
κα Cindy McCain προσωπικά για την τιμή
αυτή προς τους συμπολίτες μας» δήλωσε
µεταξύ άλλων ο ∆ήµαρχος Λέσβου
Σπύρος Γαληνός.

Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε
στο πλαίσιο του 1 0ου Φόρουµ
∆ιεθνούς Ασφάλειας τον Νοέµβριο στο
Halifax του Καναδά.

Γραβάνη Σωτηρία

Σώµα

Ελλήνων

Προσκόπων
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Πως να βάψετε µόνοι σας
τον τοίχο σας µε τεχνοτροπία

Τεχνοτροπία
στον τοίχο
µε Μεταλλικό

Χρώµα:
Για να εφαρµόσουµε την

τεχνοτροπία χωρίς σκόνη, λάδια ή
τυχόν σαθρά υλικά. Παλιές
υδροχρωµατισµένες επιφάνειες (µε
ασβέστη ή κόλλα ) ασταρώνεται µε
DUROVIT.

• Το DUROVIT είναι διαφανές
ακρυλικό υπόστρωµα διαλύτου, που
αδιαβροχοποιεί και επιτρέπει στις
επιφάνειες να αναπνέουν.

• Καινούργιες επιφάνειες από
σοβά, µπετό, γυψοσανίδες , και
σπατουλαρισµένες επιφάνειες
ασταρώνονται µε BLANCO ECO .

• Το BLANCO ECO είναι οικολογικό,
λευκό, µατ υδροδιαλυτό υπόστρωµα µε
ακρυλικές ρητίνες νέας τεχνολογίας για
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες .

• Και αφού έχουµε τελειώσει µε
την προεργασία στην επιφάνεια που
θέλουµε να κάνουµε την τεχνοτροπία. . .

• Υλικά που χρειαζόµαστε είναι
τα εξής :

-Χαρτοταινία για τις γωνίες
-2 ρολά βαψίµατος
-1 σπάτουλα µεγάλη
-πλαστικά γάντια
-2 πινέλα
-πλαστικό χρώµα VITEX CLASSIC
-και VITEX METALLICO Χρώµα.

• Εκτέλεση της τεχνοτροπίας

Βάφετε την απόχρωση που
επιθυµείτε να φαίνεται ως φόντο µε
πινέλο και ρολό και αφήνετε να
στεγνώσει.
Η επιλογή του φόντου έχει µεγάλη
σηµασία να έχει αρκετά µεγάλη
αντίθεση µε το τελικό χρώµα.

• Βάφουµε την µεταλλική
απόχρωση τις επιλογής µας µε
άλλο πινέλο και ρολό µε αραίωση
20 % νερό. Είναι σηµαντικό να µη
µας στεγνώσει, αλλιώς θα

δυσκολευτούµε να αναδείξουµε το
χρώµα του φόντου. Η σωστή
αραίωση µας βοηθάει.
Προτού στεγνώσει το µεταλλικό
χρώµα, κάνουµε µικρές τοπικές
κινήσεις µε την σπάτουλα (µπορούµε
να χρησιµοποιήσουµε σφουγγάρι ή

ύφασµα για διαφορετικό αποτέλεσµα
ανάλογα µε τα γούστα µας) προς
κάθε κατεύθυνση, δίνοντας την
αίσθηση κυµατισµού στην επιφάνεια.

Οικονόµου Γιώργος

με σπάτουλα

με σφουγγάρι

με πανί
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ΠΠρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκοο

(( οο µµπποοννααµµάάςς))

ΣΣααρράάνντταα σσββέέρρκκοοιι ββωωδδιιννοοὶὶ µµὲὲ λλααδδωωµµέέννεεςς µµπποοῦῦκκλλεεςς
σσκκεεµµππέέδδεεςς,, σσττααββρροοθθόόλλωωττοοιι κκααὶὶ ββρρώώµµιι εεςς πποοδδααρροοῦῦκκλλεεςς

ξξεεττσσίίππωωττοοιι ,, ἀἀκκααµµάάττηηδδεεςς,, ττσσιιµµπποούύρριιαα κκααὶὶ κκοορρέέοοιι
ννττυυµµέέννοοιι σσττὰὰ µµααλλάάµµαατταα κκ᾿̓ ἐἐππίίσσηηµµοοιι κκιι ὡὡρρααῖῖοοιι ..

ΣΣααρράάνντταα λλύύκκοοιι µµὲὲ ππρροοββιιὰὰ ((γγιι ᾿̓ ααὐὐττοοὺὺςς χχττυυππᾷᾷ ἡἡ κκααµµππάάνναα))
κκααθθέέννααςς γγοουυρροουυννόόπποουυλλοο,, κκααθθέέννααςς ννττααµµ ιι ττζζάάνναα!!
ΚΚιι ἀἀππὲὲ ρρεεββάάµµεεννοοιι ββααθθιιὰὰ ξξααππλλώώσσααννεε σσττὸὸ ττζζάάκκιι ,,
κκιι ἀἀββάάσσττααγγεεςς ἐἐννιιώώσσααννεε φφααγγοοῦῦρρεεςς σσττὸὸ µµππααττζζάάκκιι ..

ὌὌξξ᾿̓ ὁὁ κκοοσσµµάάκκηηςς φφώώννααζζεε:: ««ΠΠεειιννᾶᾶµµεε ττέέττοοιι εεςς µµέέρρεεςς»»
γγεερρόόννττοοιι κκααὶὶ γγεερρόόννττιισσσσεεςς,, ππααιιδδάάκκιιαα κκααὶὶ µµηηττέέρρεεςς
κκ᾿̓ οοἱἱ ττῶῶνν ἐἐππίίγγεειιωωνν ἀἀγγααθθῶῶνν σσφφιιχχττοοὶὶ ννοοιικκοοκκυυρρέέοοιι
ἀἀννοοῖῖξξαανν ττὰὰ ππααρράάθθυυρραα κκααὶὶ κκρράάξξαανν:: ««ΕΕἶἶσσττεε ἀἀθθέέοοιι»» ..

ΚΚώώσσττααςς ΒΒάάρρννααλληηςς




