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...Ανοζητοýμε μια νÝο «οτπικÞ γωνßα»

γιο αυτÜ που συμβοßνουν γýρω μοò. Οι
νÝοι την Ýχουν. ΑυτÞ üμωò εμπεριÝχε|
σýγκρουση . Το γνωστü μαò « χüσμο

των γενεþν»>. Οι «επανοστüτεò εξηντα-
οχτüκηδεòττ εßναι πια η πολιü γενιü , η
συντηρητικÞ .Δεν θο το ποραδεχθοýν

üμωò . ΔιοβüζοντοΣò αυτÝò τιò σελßδεò
ßσωò , τονßζω ßσωò , ολλüξουν οπüψειò .

Απüψειò πιστεýω üτι θα διαμορφþσει
κοι η Üλλη γενιü, η νÝα γενιü.

Οι νÝοι χρειÜζοντοι Ýνο «βÞμο»
Η πßστη μου σε ουτü με þθησε να

συγτονßσω τιò προσπüθειÝò τουò. ¼λεò
οι επιλογÝò εßνοι δικÝò τουò. Τουò

οξßζουν συγχορητÞριο για αυτü που
κροτ<lτε στα χÝρια σοò.

Π. Παπαδüπουλοò

ΥΣ. ΘÝλω κοι απü εδþ να ευχοριστÞσω
θερμü την συνÜδερφο Στουροýλο Ευθυκρüτη

γιο την φιλολογικÞ επιμÝλειο.
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Το τραγοýδι του ανÝμου.

Το τραγοýδι του ονÝμου οò πετÜξει με τα φτερü του μακριÜ απü εδþ...

οò φτüσει δßπλα σε γαλÞνιεò ομμουδιÝò

γιο νο πορακολουθÞσει απογευματινÜ ηλιοβοσιλÝματα του κολοκαιριοý,

για ν'οκοýσει τιò θüλασσεò που θο ψιθυρßζουν λüγια γλυκü κι ονÝμελο κüθε βρüδυ,

για νο δει πþò το κýμο θα σκüει στο βρüχο εκπÝμπονταò γýρω του αυτüγ τον πλουμιστü αφρü,

αò φτüσει δßπλα σε ξεγυμνωμÝνα φυλλοβüλα δÝνδρο

γιο νο ποροκολουθÞσει την ευχαρßστηση των οινοποιþν üτον θο γεýοντοι το πρþτο κρασß,

για να οκοýσει το βουητü των ποτομþν και των λιμνþν που θα ονοσταßνοντοι οκüμη μιο φορü,

για να δει πþò θα αναμεχθοýν το κßτρινο, το πρüσινο, το καφÝ κοι το πορτοκολß .

οò φτüσει δßπλο σε βουνü που θο αποκοιμοýνται τον κρýο χειμþνα

για να παρακολουθÞσει τη βοσßλισσα του ΧιονΙοý που θο ντýνει τα πüγτο οτο üσπρα με το πÝρασμα τηò,

για να ακοýσει τα ουρλιαΧτÜ απü τιò αγÝλεò των λýκωγ που θα ξυτwοýν το βουνü οπü το λÞθοργο του,

για να δει πþò θο εμφανßζεται σιγÜ -σιγÜ η χορü στο πρüσωπο των μικρþν ποιδιþν

üτον θο βλÝπουν το χιüνι Ýξω νο πÝφτει .

οò φτüσει δßπλα σε λιβüδια γεμüτο χρþματο

γιο νο παρακολουθÞσει την üνοιξη που θο ποιχνιδßζει ελεýθερη μÝσα σ'ουτü,

για να ακοýσει την ογγελικü πλοσμÝνη μελωδßο των πουλιþγ,

γιο νο δει πþò θο ξετυλßγονται το πρþτα μπουμποýκια των τριαντüφυλλων .

αò φτüσει δßπλα και σε μÝνα

για να δροσßσει την ταλονισμÝνη μου ψυχÞ με λßγη θüλασσο,

να τη ξεδιψüσει με Ýνα ποτÞρι γλυκü κροσß,

νο τηò χορßσει λßγεò νιφüδεò αγνü χιüνι,

να τη στολßσει με το πιο üμορφο οτεφüνι απü λουλοýδιο .

και ýστερα οφοý την κοθημογμÝνη μου ψυχÞ θα Ýχει εξωραßσει

αò φýγει πÜλι γιο να ταξιδÝψει σε μÝρη μοκρινü...

ΦιλορÝτη



Παßρνοντοò οφορμÞ απü την πρüσφοτη απονομÞ των Αμερικüνικων βραβεßων Oscar -üπου ο χρüνοò
ομιλßαò των βραβευθÝντων μειþθηκε οτα 45" για να οποφýγουν τιò διαμορτυρßεò κοτü του πολÝμου-κοι οπü
την οντßστοιχη των βραβεßων τηò ΒρετανικÞò οκαδημßοò κινηματογρüφου στην Αγγλßο -üπου απογορεýθηκε

η οποιαδÞποτε ανοφορü οτο θÝμα του πολÝμου- θα Þθελο νο θÝσω το εξÞò ερþτημο : υπÜρχει üντωò Δημο-

κρατßο Þ μÞπωò üλο εßνοι πλοσμοτικü;

Η επßφαση τηò Δημοκρατßαò πüντοτε χρησßμευε σε πολλü λοΤκιστικÜ καθεστþτο,

που στο üνομο του λοοý προþθησαν τιò οπüψειò και τα συμφÝροντο των λßγων.

¼ποτε οι θÝσειò τηò εξουσßαò κλυδωνßζοντον, üποτε υψþνοντον φωνÝò οντßθετεò

στα συμφÝροντα του

κÝρδουò, η βπρßνο κοτÝρ-

ρεε και η "Δημοκροτßο" των

λßγων αποκüλυτπε το προγμα-

τικü τηò πρüσωπο.

Σε ποιον αρÝσει να ζει σε μια χþρο που η δημüσια

Ýκφροση τηò προσωπικÞò του γνþμηò οπε εß την ßδια του

τη ζωÞ:

Σε ποιογ αρÝσει να ζει σε μιο χþρα üπου η διοφορετι-

κüτητο ισοπεδþνεται και üλοι Ýχουν την ßδια γνþμη, επει-

δÞ Ýτσι προβüλλεται απü την τηλεüροση με το "πειοτικü-

τερα" επιχειρÞματο;

Σε ποιüν ορÝσει να ζει σε μια χþρο üπου οι ßδιοι üγ-

θρωποι που εκλÝχθηκαν απü το λαü ωò οντιπρüσωποß του

τον εξαπατοýν;

Δεν εßναι δυνοτüν, στο üνομο του κÝρδουò νο διοπρÜτ-

τονται φρικτÜ εγκλÞματα με θýματο παιδιü που ποτÝ οτη ζωÞ τουò δεγ απüλουσον τιò ανÝσειò του κοπιτολιστικοý

"ελεýθερου" κüσμου. Δεν εßνοι δυνοτüν, να μαò κοθησυχüζουν με απüλυτη σιγουριü πωò üλα αυτü σΕηρßζονται στουò

στüχουò που Ýχουν θÝσει για πογκüσμιο ειρÞνη κοι üχι στην ανελÝητη, απüνθρωπη κοι οιματηρÞ ιμπεριολιστικÞ

πολιτικÞ τουò

Ο Αβροüμ Λßνκολ πρþην πρüεδροò των Η.Π.Α εßχε πει:

"...οι λßγοι μπορεß νο κοροßδεýουν τουò λßγουò για πολý,

οι λßγοι μπορεß νο κοροº'δεýουν τουò πολλοýò για λßγο αλλü οποκλεßετοι

οι λßγοι να κοροº'δεýουν τουò πολλοýò γιο πολý. .."

Αυτü κÜποιοι δυστυχþò δεγτο ξÝρουν, εμεßò üμrò Ýχουμετη δýνσ,

Ειοιμαοτε,ßε γßα ιο,,, Gri]nd Prlx του ßρÜκ

Σιßτω: Βουwι τολλßο

μηνσ τουòτο φωνÜξουμε!

ΝΙΚο^ΑΚΗΣ.



Ψηφι,ατÞ

Τrχυολογßα

ψηφιοκÞ τεχνολογßα βελτιþνετοι συνεχþò και το
' επιτεýγμοτü τηò χρησιμοποιοýντοι σε διüφορουò

τομεßò τηò καθημερνÞò μοò ζωÞò. ¸ναò οπü ου-

τοýò εßνοι κοι η εργασßα. Η ψηφιακÞ τεχνολογßα Ýχει <<ει-

σβÜλει» στον εργασιακü χþρο με οποτελÝσματα που ποι-

κßλλουγ.
Απü την μιο, η τεχνολογßα Ýχει βοηθÞσει ολüκληρη

την παρογωγικÞ διοδικοσßα καθþò κοι την εργασιοκÞ ιε-

ρορχßα, απü τον τελευταßο υπüλληλο μÝχρι τον εργοδüτη.
Οι μεν υπÜλληλοι με την βοÞθεια μηχονημÜτων διεκπε-

ραιþνουν τιò συνηθισμÝνεò εργοσßεò με λιγüτερο κüπο
και σε πολý λιγüτερο χρüνο. Οι δε εργοδüτεò χüρη στην

εξÝλιξη αντικατÝστησαν πολλοýò υπαλλÞλουò με υπολο-

γισεÝò και τουτüχρονα μποροýν νο ελÝγχουν ευκολüτερα
την αποδοτικüτητα των εργαζομÝγων τουò.

Απü την üλλη μεριü, η τεχνολογßα Ýχει κοταπιÝσει τουò
ανθρþπουò. Με την βοÞθεια των υπολογιστþν κοι των μι,
κροτσßπ τελευτοßοò τεχνολογßαò, οι εργοδüτεò Ýχουγ κο-

τορθþσει νο <<κατολýσουγ>> κοι το τελευτοßο οχυρü των

ανθρþπων. Μποροýν να ελÝγ><ουν πλÝον τιò κινÞσειò των

εργαζομÝνων, τιò ασχολßεò τουò, την προσωπικÞ τουò ζω-

Þ και την οπüδοσÞ τουò οτην εργοσßα. Σαν οποτÝλεσμα η

ψυχολογßα των εργοζομÝνων τεßνει νο χειροτερÝψει κα-

θþò οισθüνοιτται üτι παρακολουθεßται η κüθε τουò κßνηση

κοι üτι <<κÜποιο9τ βοθμολογεß συνεχþò την οπüδοσÞ τουò.
Κατ' ορχÞν για να οντιμετωπßσουμε ουτÞν την νÝο μορ-

φÞ καταπßεσηò, την λεγüμενη ψηφιοκÞ καταπßεση, οφεß-

λουμε να συνειδητοποιÞσουμε τον κßνδυνο που αντιπρο-

σωπεýει σε üλεò τιò διοσεüσειò του. Νο κοταλüβουμε üτι

με την ψηφιακÞ τεχνολογßο θÝτουμε στην διÜθεση των

εργοδοτþν μαò την ζωÞ μαò, τüσο σε εργασιοκü, üσο κοι

σε προσωπικü επßπεδο. Οι εργοδüτεò με το πρüσχημα
τηò παρογωγικüτηταò μποροýν νο ελÝγξουν τιò κνÞσειò

μαò, τιò εποφÝò μοò ακüμα και τιò σχÝσειò μαò.
Σε συλλογικü επßπεδο πρÝπει να ανολüβουν δρüση τα

σωματεßα κοι τα εργατικü συνδικüτο, þστε να προστο-
τεýσουν το δικαιþμοτα των εργοζομÝνων. Οφεßλουν να

πιÝσουν την κυβÝρνηση να θεσπßσει νüμουò γιο την προ-
στοσßο των προσωπικþν δεδομÝνων των εργοζομÝνων.
Να θεσπιστεß Ýνο νομικü πλοßσιο, üπου θο ορßζονται τα

üριο δρüσηò τηò ψηφιοκÞò τεχνολογßαò, þστε να μην μπο-

ρεß νο δρα ανενüχλητη. ΠρÝτιει να υπüρχουν üρια και

φραγμοß στην χρησιμοποßηση τηò τεχνολογßαò και να φρο-
ντßσει η πολιτεßο, η χρÞση τηò νο εßναι γιο το καλü και üχι

ειò βüροò των εργοζομÝνων.
¸νοò Üλλοò επßσηò τρüποò γιο να οντισταθοýν τα ερ,

γοτικü συνδικÜτο στην ψηφιακÞ καταπßεση εßναι να οργο-

νþσουν σεμινÜρια κοι συγκεντρþσειò, üπου θο ενημερþ-

νουν τουò Üμεσο ενδιαφερüμενουò για τουò κνδýνουò που

κρýβει η χρησιμοποßηση, τηò τεχνολογßαò στον εργοσιο-

κü χþρο κοθþò και γιο το τι μποροýν να κüνουν γιο να

υπεροσπßσουν το δικοιþμοτα τουò, Να αφυπνßσουν τουò
πολßτεò και νο συσπειρþσουν τα μÝλη τουò στον κοινü

αγþνα ενüντια στην ονεξÝλεγκτη χρÞση τηò τεχνολογß-
οò.

Τουτüχρονο πρÝπει να αντιμετωπßσουμε τον κßνδυνο

που διατρÝχουμε και σε ατομικü επßπεδο. Οφεßλουμε νο

ενημερωθοýμε για τουò τρüπουò αντιμετþπισηò, να μü-
θουμε την γνþμη των ειδικþν, να πληροφορηθοýμε γιο το

τι γßνεται σε üλλεò χþρεò και πþò αντιμετωπßζουν οι εκεß
εργαζüμενοι τα προβλÞματα που προκýτπουν, Πüνω οπ'

üλα πρÝπει νο Ýχουμε τα μüτιο μοò ονοιχτü κοι να κοιρο-

φυλακτοýμε γιο τον κßγδυγο που υφÝρπει. Νο εßμαοτε επι-

φυλοκτικοß με το νÝο επιτεýγμοτα τηò τεχνολογßαò που

μποροýν νο χρησιμοποιηθοýγ εναγτßογ μαò. Νο μüθουμε
νο ογωνιζüμοστε γιο τον εαυτü μαò κοι να υπεροσπιζüμο-
στε το δικαιþμστü μαò με τον κολýτερο δυνατü τρüπο.

Κατü την Üποψη μου αν θÝλουμε νο επιβιþσουμε στην

εργασßο μοò, να μην αλλοτριωθοýμε οπ' αυτÞν και νο μην
αντικοτασταθοýγ οι υπüλληλοι οπü μηχανÞμοτα που κü-

γουγ την δουλειü τουò γρηγορüτερα, ευκολüτερο κοι με
λιγüτερα Ýξοδα, πρÝπει να αγωνιστοýμε üλοι μοζß. Να α-

γωνιστοýμε Ýτσι þστε οι εργοδüτεò να μην «παßζουν» με
τα δικαιþματα και την ζωÞ μαò.

Κλεßνοντοò, οπ' üλα το παραπüνω συμπεραßνουμε üτι

η τεχνολογßο μπορεß νο χρησιμοποιηθεß για μοò αλλÜ κοι

εναντßον μαò. Αυτü που πρÝπει νο θυμüμαοτε üμωò εßνοι

üτι δεν μποροýμε να χαρακτηρßσουμε την τεχνολογßο <<κα-

κÞ». Ο τρüποò που τηγ χρησιμοποιοýμε κüνει την διοφο-

ρü.

Ν. Νικολοßδου
Αò προσÝξουμε λοιπüγ...



Λ, Ýφηβοι παρουσιÜζουν στη συνοισθηματικÞ πε
f |ριοχÞ μιο αστüθεια. μιο ανισορροπßο, μιο ονησυ
ν rßα .Θßγοντοι εýκολο, ακüμο και με την ποραμι-

κρÞ πορατÞρηση, κι ανειδροýν ζωηρü .Ανοφαßνονται τα
συνοισθÞματα ανωτερüτηταò Þ κατωτερüτηταò και οι συ-
ναισθηματικÝò τουò εκδηλþσειò χαροκτηρßζοντοι απü υ-

περβολÝò και οντιθÝσειò .Εßνοι ονÞσυχοι , ανυπüμονοι κοι
αρκετü φορÝò βßαιοι και θορυβοποιοß .¼λη αυτÞ η συναι-
σθηματικÞ οστüθειο που οφεßλετοι στιò φυσικÝò μετοβο-
λÝò που συντελοýντοι σε üλεò τιò περιοχÝò τηò προσωπI_
κüτηταò των εφÞβων κοι στιò επιδρüσειò του περιβüλλο_
ντοò οποβοßνει πολλÝò φορÝò,κοι ιδιαßτερο αν φτüσει να

γßνει συναισθηματικü πρüβλημο, εμπüδιο γιο τη μüθηση .

Οφεßλει, λοπüν, ο εκποιδευτικüò νο φροντßσει, þστε
νο διατηρηθεß η συναισθημοτικÞ ισορροπßα των εφÞβων

μαθητþν του και νο δημιουργηθεß η κοτÜλληλη ατμüσφαι-

ρα μÝσα οτην τÜξη με αναγνþριση τηò προσπαθειüò τουò,
κατονüηση και συνεργοτικÞ διüθεση .Ευτυχþò οι εκπαI-
δευτικοß σÞμερο δεγ εßνοι κοτü κογüνο οι αυστηροß κοι
απλησßοοτοι εκπαιδευτικοß του παρελθüντοò . ΠλησιÜζουν
τον μαθητÞ, ενδιαφÝρονται για τιò ανÜγκεò και τα προ-
βλÞματÜ του και φροντßζουν να υπÜρχει μÝσα στην τüξη
κατüλληλη συνοισθημοτικÞ οτμüσφοιρα, -βÝβοια υπüρ-
χουγ κοι οι εξοιρÝσειò κüποιων εκποιδευτικþν που κüνουγ
ακριβþò το αντßθετο. ¸τσι με αγωγÞ αυτοý του εßδουò τα
συνοισθÞματα αβεβαιüτηταò, ανασφüλειαò κοι üγχουò τηò
εφηβικÞò ηλικßοò ξεπερνιοýντοι ευκολüτερο κοι φτüνει ο
χρüνοò κατü τον οποßο με παρÝμβαση τηò νüησηò η συ-
ναισθηματικÞ πλευρü κατευθýνεται με στοθερüτητο, πρüγ-

μο που σημοßνει κοι ωρßμονση συνολικÞ του εφÞβου .

Οι Ýφηβοι δÝχοντοι συχνü πιÝσειò. Οι υπο-
χρεþσειò τουò εßνοι περισσüτερεò απ'το δι-
καιþμοτο που Ýχουν. ΜερικÝò φορÝò εξοιτßαò
τωγ συνεχþν πιÝσεωγ, συγκροýοντοι με το πε_

ριβüλλον τουò κι επονοστοτοýν Þ κοι ποροστρα-
τοýν J\λλεò φορÝò φταßνε οι ßδιοι, μερικÝò φο-
ρÝò üμωò και οι γονεßò και οι εκπαιδευτικοß . Δε
συνειδητοποιοýν, λογου χüρη, ορκετοß γονεßò
και εκπαιδευτικοß πωò συμβαßνουν Ýντονεò και
συχνÝò μεταβολÝò στουò εφÞβουò κι Ýτσι δεν
προσορμüζουν την συμπεριφορü τουò προò συ_

τοýò.
Η καλýτερη λýση για επιτυχÞ μεταχεßρισÞ

τουò εßνοι, ßσωò , η μη τÞρηση οπü τουò γονεßò
και εκποιδευτικοýò οκροßων θÝσεων .Οι γονεßò
και οι εκποιδευτικοß δεν πρÝπει να εßναι οýτε
αυταρχικοß οýτε να επιτρÝπουν απüλυτα την ε-
λευθερßο. Χρειüζεται αντιμετþπιση του εφÞβου

με τρüπο δημοκρατικü .

Κατü την παιδικÞ ηλικßα , τα παιδιü κοτευ-
θýγογτοι οπü τουò γονεßò και εκπαιδευτικοýò.
Δεν υπüρχουν μεγüλο περιθþρια γιο ελευθε-

ρßα , γιατß τα μικρü παιδιü δεν εßναι σε θÝση γα κÜνουγ
σωστÞ χρÞση τηò. Οι πρþτεò προσπüθειεò üμωò πρÝπει
να αρχßσουν οπ'την ποιδικÞ ηλικßο . Με την Ýναρξη τηò
εφηβικÞò ηλικßαò θ' ορχßσουν οι γονεßò και οι εκπαιδευτι-
κοß να δßνουν μεγαλýτερη ελευθερßο δρÜσηò και θα προ-
σÝχουν να γßνεται καλÞ η χρÞση τηò .Η καλÞ χρÞση τηò
ελευθερßαò οπ' τουò εφÞβουò θο αποτελÝσει γ.α τουò γο-
νεßò και εκπαιδευτικοýò το μÝτρο γιο την πιο πÝρα αποδÝ-
σμευση , þσπου με το τÝλοò τηò εφηβεßαò να γßνουν οι
Ýφηβοι απüλυτο υπεýθυνο üτομο . Λν , εξοπßοò τηò ου-
ταρχικüτηταò των ωρßμων , πιÝζονται οι Ýφηβοι εξουθε-
νωτικÜ , θα επαναστατÞσουν κüποτε και θα αποδεσμευ-
τοýν, ολλü τüτε θο εßνοι ανÝτοιμοι νο κüνουγ κολÞ χρÞση
τηò ελευθερßαò και τα αποτελÝσματα θο εßγοι, ßσωò, κο-
ταστρετπικü

Χρειüζετοι σýνεση και μεγüλη προσοχÞ απ' την πλευ-

ρü των γονÝων κοι εκποιδευτικþν γιο να εßναι ουσιαοτικÞ
κοι πετυχημÝνη η μεταχεßριση των εφÞβων κοι ικανοποιη_
τικÜ τα αποτελÝσμοτο .ΠÜνω απ' üλα χρειüζεται κατανüη-
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Δεν ξÝρω, αν αυτÞ η περßοδοò τηò ζωÞò μαò εßνοι τüσο
πορüξενη και δýσκολη üσο φαντüζει, σαν Ýνα δýσκολο
εμπüδιο, που θο πρÝπει νο περüσουμε χωρßò εφüδιο κοι
χωρßò προειδοποιÞσειò οπü κονÝναν.,.

Στην πραγμοτικüτητο, δεν ξÝρω ον υπüρχει κÜποιοò
που μπορεß να απαντÞσει αντικειμενικü, χωρßò να χρησι-

μοποιÞσει μιο προσωπικÞ εμπειρßα. Γι' αυτü το μüνο που

μποροýμε νο κοτολüβουμε εßνοι üτι στην εφηβεßο ο κοθÝ-
ναò χαρüζει τη δικÞ του πορεßο.

¼λο φαßνοντοι τüσο παρüξενα και περßεργα, μα τüσο
ελκυσεlκü, που προσπαθοýμε να τα ζÞσουμε üλο τþρα,
να το μοιροστοýμε με üτομα με τιò ßδιεò ανüγκεò, προ-
βλÞμοτο, τα ßδια ερωτÞμοτο...

Η κοθημερινüτητο και η λÝξη "ΒΑΡΙΕΜΑΙ" μοò Ýχουν
κουρüσει και ψüχνουμε κüτι το καινοýργιο, κÜτι που θα

μαò κεντρßσει το ενδιοφÝρον. Σ'αυτÞ την ηλικßο το βρß-
σκουμε üλα üμορφο κοι τüσο οπλü, ολλü δεν μποροýμε
νο τα εξηγÞσουμε. ΘÝλουμε να ζοýμε το ºþρα", την κÜ-
θε σειγμÞ, το κüθε λετπü, þστε να μην γßνει ανüμνηση.
Δεν οντÝχουμε την καταπßεση των μεγüλων, που δεßχνουν
üτι το ξÝρουν üλο, üμωò δεν μποροýν να οποντÞσουν στο
πιο απλü ερωτÞματü μαò.

Σε τοκτü χρονικü διαστÞματα βÜζουμε στüχουò, ολλÜ
συχνü οπογοητευüμοστε. Και εßνοι τüσεò πολλÝò οι οπο-

γοητεýσειò μαò που συχνü ζητüμε να γυρßσει ο χρüνοò
πßσω για να διορθþσουμε τα λüθη μαò ...

Εßναι δýσκολο σ' αυτÞν την ηλικßο νο εßσαι διαφορετι-
κüò, üπωò ο κοθÝνοò μοò προσπαθεß, γι' αυτü προσπα-
θοýμε να εντοχτοýμε σε ομüδεò που θα νιþσουμε κολü.

Σε αντßθεση üμωò με ουτü, η αλÞθειο εßναι πωò εκτüò
απü τιò δοκιμασßεò , ζοýμε κοι στιγμÝò χορüò, ξεγνοια-
σιÜò και ελευθερßαò, Þ κüνουμε μεγüλεò τρÝλεò, που τιò
περισσüτερεò φορÝò οπογοητεýουν τουò μεγαλýτερουò.

¼τον πληγωνüμοοτε, üταν νιþθουμε πωò κανÝναò δεν
νοιüζεται για μοò, κατοφεýγουμε σε λýσειò που τιò περισ-
σüτερεò φορÝò μüνο κοκü μποροýν νο μοò φÝρουν. ¼-
ταν πüλι χÜνουμε üτομα, το οποßο θεωροýντον φßλοι μαò,
üτον οδιοφοροýν κüποιο üτομο που αισθανüμοστε γι' ου-
τü κüτι το μονοδικü, φτüνουμε σε αδιÝξοδο.

¼μωò η ζωÞ δεν εßναι Ýτσι, εßναι βÝβοιο δýσκολη κοι
Ýτσι πρÝπει να παλÝψουμε. Υπüρχει üμωò η χορü και πρÝ-
πει γα τη ψüξουμε για γο τη βροýμε. ΠρÝπει νο ζοýμε το
"τþρο " ολλü κοι γο προετοιμοζüμασεε και για το "αýριο",

Κüθε πρωß μιο καινοýργιο μÝρο ξεκνÜει και θα πρÝπει
νο την αξιοποιÞσουμε...

Πþò θο οντιδροýσατε αν σαò Ýλεγο üτι το Ι0% των
παιδιþν τηò 5ηò κ;ι 6ηò Δημοτικοý Ýχουν εμπειρßο καττνß
σματοò; Και αν αυτü δεν σοò τοροκουνÞσει, πþò σοò φοß-
νεται το üτι το Ι3% τωγ εφÞβων εßνοι τοκτικοß κοττνιστÝò

,ενþ το 23Υ" Ýχει δοκιμüσει;
Οι κοινωνιολüγοι 0α απÝδιδαν ουτü το φαινüμενο στην

κρßση που περνü ο θεσμüò τηò οικογÝνειοò ,στην κατüρ-

ρευση των ηθικþν οξιþν κοι στην χειροτÝρευση τωγ ον-
θρþπινων σχÝσεων. Αυτü βÝβοιο θο υποστÞριζε Ýνοò κοι-
νωνιολüγοò .'Εναò μοθητÞò ¶ Λυκεßου üμωò σε μιο στιγ-

μÞ ειλικρßνειοò θα αποντοýσε οτο αντßστοιχο ερþτημα
πωò, üτον καττνßζει, αισθÜνεται ανεξüρτητοò και το τσιγü-

ρο που κρατü επιδεικτικü του προσθÝτει κýροò Þ απλþò
θα Ýλεγε πωò κοπνßζει γιο «μογκü».

Το πρüβλημο δεν οντιμετωπßζεται με συγκροýσειò με-
ταξý γονÝων κοι παιδιþν ,τιμωρßεò κοι αποβολÝò απü το
σýλλογο των καθηγητþν ,Ο Ýφηβοò που αποφασßζει να
επιτρÝπει σ' αυτÞν τη βλοβερÞ ουσßο νο προσβüλλει τουò
ττνεýμονÝò του δεν Ýχει πλÞρη επßγνωση των συνεπειþγ.
Το μüνο εμφανÝò στοιχεßο εßναι Ýναò ενοχλητικüò βÞχοò,
για τον οποßο μüλιστο αλüγιστο θο καυχηθεß στουò φß-
λουò του λÝγονταò <Ασε ρε φßλε, Ýχω Ýναν τσιγορüβηχα!

ττ.¼πωò ο γονÝοò με υπομονÞ προ-
σποθεß γα πεßσει Ýγο μικρü ποιδß νο

μη βüλει το χÝριο του στο οτüμο ,Ý-
τσι κοι οι υπεýθυνοι φορεßò πρÝπει
γο πεßσουν τον Ýφηβο για την κακÞ
επßδροση του τσιγüρου. Αυτü δε θο
εßγοι τüσο δýσκολο αν του δεßξουν
Ýναν πνεýμονα κατεστραμμÝνο οπü
την πßσσα ,Ýναν νÝο να σβÞνει απü
καρκßνο Þ μια νÝα και üμορφη κοπÝ-
λο νο μην μπορεß να χαρεß τη ζωÞ
γιοτß Ýχει σοβορüτοτο ογαπνευστικü πρüβλημα.

Μπορεß βÝβοια αυτÝò οι εικüνεò νο εßνοι οποκρουστι-
κÝò üποιοò üμωò επλÝγει να ονÜψει Ýνα τσιγüρο, πρÝπει
νο Ýχει το σθÝνοò να κοπÜξει και την üλλη üψη του νομß-
σμοτοò.

¼τον ονüβειò Ýνο τσιγüρο δε μπορεßò γα αποτρÝψειò
τη βλüβη που αυτü προκαλεß στουò πνεýμονεò σου κοι
στη συνÝχεια σε üλο το σýοτημο, μπορεßò üμωò νο μην
το ανüψειò.
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Τßρ #4: Ι-ßην κοττνßζετε.
Η νικοτßνη εßναι Ýνα οκüμο πιο δυνοτü διεγερτικü

απü την κοφεΤνη. Σýμφωνα με διüφορεò μελÝτεò οι

βοριοß καττνιστÝò χρειüζονται περισσüτερο χρüνο

γιο να κοιμηθοýν, ξυπνÜνε πιο πολλÝò φορÝò στον

ýτνο τουò κοι περνοýν λιγüτερο χρüνο σε REM κοι

βοθý NREM ýτνο, ΕπειδÞ η υποχþρηση τηò

υκοτßνηò μπορεß νο ορχßσει δýο με τρειò þρεò μετü
τη τελευταßο εισττνοÞ, μερικοß καπνιστÝò ξυττνüνε το

βρÜδυ θÝλοντοò να κοπγßσουν. ¸χει παροτηρηθεß

üτι ο ýτνοò κοιτνιστþγ βελτιþνεται σημοντκü μüλιò
κüψουν το κÜτνισμο. Σε μια μελÝτη αποδεßχτηκε, üτι

οι καιτνιστÝò που κüτνßζαν περßπου δýο ποκÝτα

τσιγüρο την ημÝρο üτον Ýκοψαν το κüττνισμο ο

χρüνοò που περνοýσον ξþτνιοι στο κρεβüτι τουò

Þτον μüνο ο μισüò!



Τßρ #5: Κανονßστε Ýνο χρüνο γιο τα σχÝδιο σαò νωρßò
το οπογευμα.

Αν ξοπλþνετε στο κρεβüτι σοò σκεφτüμενοι ζητÞμοτο
üπωò, τι θο Ýπρεπε να κÜνετε κατÜ τη διüρκειο τηò ημÝροò

που πÝροσε Þ τι πρÝπει γα κüνετε την επομÝνη,
προσποθÞστε νο το κονονßζετε πριν πÜτε γιο ýτνο.

Κροτüτε σημειþσειò γιο το τι θα πρÝπει νο θυμüστε, Ýτσι
þστε νο μην χρειüζεται νο ονησυχεßτε γιο το ον ξεχüσοτε

κüτι σημοντικü. ΚαταγρÜψτε τιò ανησυχßεò σοò και τιò
πιθανÝò λýσειò τουò. Αν πορüλα ουτü οι βασανιοτικÝò

ουτÝò σκÝψειò σαò ακολουθοýν στο κρεβüτι σοò, πεßτε
στογ εαυτü σοò üτι θα ασχοληθεßτε με αυτÝò την Üλλη

η μ ερο.

Τßρ #6: Ι*Ιηγ πÝφτετε γιο ýπνο με γεμüτο Þ
üδειο στομüχι.

¸να μεγÜλο δεßπνο οργü το βρüδυ αναγκüζει το
πετπικü σοò σýοτημο γα δουλεýει υπερωρßεò.

Πορüλο που μüλλον θο αισθüνεοτε νυσταγμÝνοò.

μüλλον θα στριφογυρßζετε οτο κρεβüτι σαò üλο το

βρüδυ. Αποφεýγετε το φιστßκιο, τα φοσüλιο, τα

φροýτο Þ το üγουρο λαχογικü που μποροýν να

προκολÝσουν αÝριο. Μεßνετε μοκριü απü γεýματα
που εßναι πλοýσιο σε λßποò γιατß χρειüζονται
περισσüτερο χρüνο νο χωγευτοýν.

Αγ εßστε σε δßαιτο μην πüτε γιο ýπνο με üδειο
στομüχι. ¸να οτομüχι που γουργουρßζει, üπωò κοι

κüθε üλλη φυσικÞ ενüχληση, επηρεüζει την

ικονüτητο σοò νο χολορþσετε κοι γα απολαýσετε
τον ýπνο σοò. Φüτε Ýνο γεýμο με λßγεò θερμßδεò,
üπωò μια μπονüνα Þ Ýνο μÞλο, κüθε βρüδυ.

Τßρ#7:Ανατπýξτε 
μιo τελετουΡγßο 

πριν τον ýττνο
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σοò γιο το

βρüδυ,

Τßρ #θ: Χρησιμοποιεßτε το κρεβÜτι σοò

μüνο γιο να κοιμηθεßτε.
Αποφεýγετε νο βλÝπετε τηλεüραση, να

χρησιμοποιεßτε τον υπολογιοτÞ σαò Þ να

διοβüζετε στο κρεβüτι σαò. Ο υψηλüò

αποποýμενοò φωτισμüò οπü ουτÝò τιò
οσχολßεò Þ ακüμο κοι το θÝμα τουò ßσωò

αναστεßλουν τον ýττγο σαò. Αν σαò βοηθÜει
νο διοβüζετε Ýνα βιβλßο πριν κοιμηθεßτε,

χρησιμοποιÞοτε χομηλü φωτισμü. Μßα
λüμπο των Ι5 watt πρÝπει να εßναι αρκετÞ.

Πριν κοιμηθεßτε ελαττþστε τον φωτισμü
του δωματßου σαò με ειδικοýò διακüτπεò.

Τßρ #Ι2: Αν δεν μπορεßτε νο κοιμηθεßτε σε 30 λεπτü, σηκωθεßτε κοι κüντε
κüτι βορετü σε χομηλü φωτισμü μÝχρι να αισθονθεßτε νυσταγμÝνοò.

Τßρ #9: Ινßην ογχþνεστε ον δεν μπορεßτε να κοιμηθεßτε.
Απλþò θο κÜνει το πρüγματα χειρüτερο. Νο ξÝρετε üτι τελικü

θο κοιμηθεßτε οýτωò Þ üλλωò.

Τßρ # Ι0: Αποφειlγετε την Ýντονη σωματικÞ εργοσßο πριν τον ýττνο,

Τßρ # Ι Ι :Αποφειßγετε νσ κοιτüτε το ρολüι σαò üταν ξυτινüτε το βρÜδυ. lνlπορεß
νο σαò προκαλÝσει ονησυχßα.

Γιπεευοτε



Κοθþò περνοýν το χρüνιο πληθοßνουν οι κριτÝò που σε καταδικÜζουν,

κοθþò περνοýν τα χρüνιο κοι κουβετπιüζειò με λιγüτερεò φωνÝò
βλÝπειò τον Þλιο μ' ÜΜα μüτιο.

Με τη βοÞθεια τηò κριτικÞò το Üτομα Ýρχονται σε με-
γολýτερη εποφÞ με τουò üλλουò, αλλÜ και με τον εαυτü
του(. ιοθωò μοθαßνουν νο κρινουγ σωστü κοι ο\ºικειμενι-
κü. Κοι το στοιχεßο αυτü αποτελεß τη βοσικüτερη πηγÞ
εξÝλιξηò και τροφοδüτησηò με νÝεò δυνüμειò κüθε πεδß-
ου τολιτικων. καλλιτεχνικþγ. επιστημονικþν Þ και κοινω-
νικþν δροστηριοτÞτων. ΑποδοκιμÜζει το οναχρονιστικü,
κοθþò κοι το νÝσ εσφολμÝνα στοιχεßο, ονοτρÝπει τη στα-
σιμüτητο κοι το μαρασμü και προωθεß λýσειò με γνþμονα
τιò εκüστοτε οποιτÞσειò ι<αι τα καινοýρια δεδομÝνο. ¸τσι
,ογογεþγει διορκþò τον πολιτισμü, ενþ συγχρüνωò εξο-
σφολßζει την ομαλüτητα και τηγ ισορροπßο στα βÞματα
του, βοηθþνταò στη διοφýλοξη αρχþν και αξιþν που συ-
ντελοýν στην υγεßα του κοιγωνικοý σþμοτοò. lδιοßτερα,
μüλιστο, στο επßπεδο τηò πολιτικÞò ζωÞò εßναι απüλυτα
αναγκαιο νο ασκεßτοι κριτικÞ στο κρüτοò

οπü τουò υπεýθυνουò φορεßò, το συνδικαλιοτικü κßνη-

μα κοι τιò ευρýτερεò μüζεò. lΥονüχο με τον κοινωνικü αυ-
τü Ýλεγχο εßγοι δυγατü το κρÜτοò νο λειτουργεß ορθü κοι

νο εκπληρþνει με επιτυχßο την αποστολÞ του, γιοτß διαφο-

ρετικü αλλοτριþνετοι και αδρονοποιεßτοι σε μια παθητικÞ
κοι κüποτε ορνητικÞ γιο το κοινωνικü σýνο,\ο λειτουργßο.
Η κριτικÞ, üμωò, οδηγεß στην ουσιþδη αντιπορüθεση κοι
απομοκρýνει τογ κßνδυνο του δογμστισμοý και του φονο-
τισμοý.

Ωστüσο, στη σýγχρονη εποχÞ παρατηρεßτοι μιο ορ-

γονωμÝνη προσπüθειο γιο την Üμβλυνση τηò δημιουργι-
κÞò κριτικÞò σκÝψηò κοι τηγ προþθηση τηò αΡγητικÞò κρι-
τικÞò στüσηò. Ο εξαντλητικüò ρυθμüò τηò

ζωÞò απομυζü üλεò τιò δημιουργικÝò ικονüτητεò του
ονθρþπου οφÞνονταò ελüχιοτο ουσιοστικü ελεýθερο χρü-
νο, που δεγ αρκεß οýτε κοι για ξεκοýρασÞ του. Οι σκÝψειò
κοι οι κινÞσειò περιορßζονται οτο ζωτικü προβλÞμοτο τηò
κοθημερινüτηταò κοι την απüκτηση τωγ υλικþγ μÝσων δια-

βßωσηò Þ την υπερκατανüλωση, με üμεσο αποτÝλεσμο
νο περιορßζετοι και η προσπüθεια κριτικÞò διεßσδυσηò
στον εσωτερικü κοι εξωτερικü κüσμο.

Παπολεξüτου Χρυσοýλα

ΠΡΩΤΑΚΙΑ??!!Τüσο κοιρü ονειρευüμουν πþò θα Þ-
ταν ον πÞγανα λýκειο. ¸λεγο ουüου, θο ναι ωροßα! Μü-
ζευο γνþμεò οπü το παιδιü που πÞγοιναν Þδη λýκειο. Πολ-
λοß μου Ýλεγαν üτι εßναι πολý δýσκολο και υπüρχουν πολ-
λÝò οπαιτÞσειò. Εγþ πÜλι δεν πολυεμπιστευüμουν ουτÝò
τιò γνþμεò. Αλλü τþρα το κατολαβοßνω το ποιδüκια. ßΜ-
λοι πüλι, μου Ýλεγαν εντÜξει ,μωρÝ, καλÞ φüση εßνοι το
λýκειο κοι δεγ θÝλει και πολý διüβοσμα, το μüνο που με-
τρüει εßνοι να σε πüρουν με καλü μÜτι και οι καθηγητÝò
αλλü και τα παιδιÜ του λυκεßου...!! Εκεß εßνοι που εßπα, δÝ-
σομε, ΑλλÜ εντüξει υπÞρχε σχετικü καλÞ οντιμετþπιση
εκτüò οπü μερικÝò περιτπþσειò. Τι εwοþΙ! Εßγαι δυνοτüγ
νο Ýρχεσοι ευχüριστο (λÝμε τþρα) στο λýκειο και γο ο-
κοýò να λÝνε το τριτüκιο <<αυτÜ δεν εßνοι το φετνü μω-
ρü??!!». Το πιüσατε ÝτσιΙ! ¹ νο οκοýò να λÝνε τα πρωτÜ-
κιο, το παλιομωρü ,η προσωποποßηση τηò ανωριμüτηταò
κ.τ.λ !! ΒασικÜ εßνοι σπüσιμο. Κüψτε λßγο ρε! Α! ΞÝχοσα!
Αυτοß μαò λÝνε Ýτσι γιοτß οι ßδιοι εßγοι πολý þριμοι!Ι Μην
κüψω φλÝβα !!!!!!!!

ΤΕ^Ειοι?? ΧΑ ΧΑ ΧΑ!!
Εμεßò οι μαθητÝò γνωρßζουμε πολý καλü τι σημοßνει η

λÝξη ΕΚΔΙΚΗΣΗ. Εßναι αυτü που θÝλουμε να πÜρουμε ο,
πü μερικοýò καθηγητÝò και γονεßò.

Απü τουò καθηγητÝò γιατß üλη την χρονιü μοò Ýκανον
την ζωÞ μαò μορτýριο. Επß κοθημερινÞò βÜσηò πρÝπει νο
εßμαστε τÝλειο διαβασμÝνοι. . .χο χα χα!!! Πολλοß λßγοι
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μαθητÝò τηροýν κüτι τÝτοιο. Αυτü συμβαßνει üχι επειδÞ το
επιδιþκουμε εμεßò, αλλü δεν μποροýμε γα βοηθÞσουμε σ
αυτÞν την κατüστοση, επειδÞ οι πιο πολλοß δεχüμαστε
πιÝσειò και οπü το σχολεßο και απü το πολιοφροντιστÞριο
και οπü τ|ò üλλεò εξωσχολικÝò 

. 
ασχολßεò που Ýχουμε. Δεν

μποροýμε πογτοý να εßμαστε τÝλειοι. ΠρÝπει να μοò κο-
τολüβουν..! !..ολλü ποιοò θÝλει να βοηθÞσει?

ΠÝρο οπü τα πολý üμορφα λογüκια που μαò λÝνε περß
αυτοý του θÝματοò, κονÝνοò τουò δεν νοιÜζετοι προγματι-
κÜ γιο μοò. ΨÝμα! Οι γονεßò μοò νοιüζοντοι γιατß δεν θÝ-
λουν νο βλÝπουν το ποιδιü τουò να βασανßζονται. ¸χουν
περüσει και οι ßδιοι οπü ßδιεò κατοστüσειò κοι μαò καταλα-
βοßνουν, αλλÜ τι γα κüνουγ, αφοý üλα αυτü εßναι, σýμφω-
νο με το λεγüμενü τουò, υποχρεþσειò μοò!! Στο τÝλοò θα
μαò λÝνε ψεýτεò ον δηλþνουμε üτι εßμοοτε αδιüβαστοι
γιοτογχηψλüγο.

ΠρÝπει να ξεσηκωθοýμε!! Αρκετü τουò υπηρετÞσο-
με!! Αρκετü πιστÝψαμε οτα πιστεýω τουò!! ¸φτασε η þ-
ρο γα τουò δεßξουμε ποιοι εßμοστε και üτι δεν εßμαστε τα

μικρÜ ανþριμα ποιδüκιο!! ¸χουμε και εμεßò θÝλω, Ýχουμε
και εμεßò πιστεýω!! ΠρÝπει

γ' οκουστεß η φωγÞ μαò!! ¹ρθε η þρο γιο
ΕΚΔικΗΣΗ!ι

ΑΝοΕυοΥΣΙΞΙ

Αιμ ßα Παπαθανασßου Α5



Πιüγω τον εαυτü μου γα υποκýπτει

σε στερεüτυπεò αντιλfiψειò
Εδþ κοι μερικÝò εβδομüδεò, ο δÞμοò Ýχει βü-
λει σκοπü νο ανοβοθμßσει την εικüνο τηò γειτο-
νιÜò μοò. ¼ταν βÝβαιο το πρωτομüθαμε αυτü,

νιþσαμε σον να Þμοστε μÝλη κομιÜò πρωτüγονηò αφρι-
κονικÞò φυλÞò που ζει στα πορüλιο του Νεßλου κοι τρÝφε,
τοι με ωμü ψÜριο που ψαρεýει με τα ßδια τηò τα χÝρια.
(Δεν εßμαι βÝβαιοò üτ υπÜρχει τÝτοια φυλÞ.) Με τον κοι-

ρü, üμωò, διοπιοτþσαμε üτι δεν Þμαστε τüσο υποανüτπυ-
κτοι κοι üτι η ονοβüθμιση γιο την οποßο μαò εßχαν μιλÞσει
περιοριζüτον στο μπüζωμα κογαδυü ρεμÜτων, στην ο-
σφαλτüστρωση ενüò παρÜδρομου κοι στη δημιουργßο μιαò
παιδικÞò χαρüò.

ΣÞμερο το πρωß λοιπüν, ενþ ο αÝραò Þταν πηχτüò σαν

ψαρüκολλα και εßχε τüση ζÝστη που θο μποροýσε να α-

νογκÜσει κοι Ýνα νομü τηò ερÞμου να ανÜψει κλιματιστι-
κü, κοßτοξα Ýξω οπü το πορÜθυρο κοι χαμογÝλασο. Χα-

μογÝλασα γιατß εßδα Ýναν εργüτη που δοýλευε. Η κοιλιü
που κρεμüταν Ýξω απü το παντελüγι του φαινüτον νο με
κοροΤδεýει ενþ φοινüταν γα του λÝει: <<ψιτ, κýριοò üτον
κλεßσειò ουτÝò τιò τρýπεò φρüντισε νο μην με ξεχüσειò
μÝσα.» Δεν ξÝρω αν χομογÝλοσο λüγω τηò θÝαò ενüò τü-
σο χοντροý ανθρþπου που Ýσκοβε Þ επειδÞ σκÝφτηκα:
<<χα, κοßτα Ýνο κορüιδο που δουλεýει ενþ εγþ ετοιμüζο-

μαι νο πüω για μπüνιο.>> ¼πωò κοι να' χει οποφüσισο να

του προσφÝρω Ýνα ποτÞρι νερü και να ονταλλüξουμε με-
ρικÝò κουβÝντεò, Βγαßνοντοò λοιπüν Ýξω, κρατþντοò Ýνα

μπουκüλι, και üχι Ýνο ποτÞρι νερü σκεφτüμουνο: <<πþò πιü-

νει κονεßò κουβÝντα σε τÝτοιεò περιτπþσειò;>> Καλημερι-
στÞκαμε, αν κοι διοπßστωσα üτι στη φωνÞ μου υπÞρχε
Ýνα ßχνοò υπεροψßαò. ¹πιε Ýνα ποτÞρι νερü, και μετü δεý-
τερο και τρßτο. ΣταθÞκαμε λßγο κοιτüζοντοò ο Ýνοò τον
üλλον χωρßò νο ονταλλÜσσουμε κουβÝντο οπüτε ο εργü-
τηò, φονερü οπογοητευμÝνοò, ξανüρχισε να δουλεýει.
«ΖÝοτη Ýχει σÞμερα, Ýτσι;», ρþτησα. Ο τýποò, τüτε, (,ßα-

μüτησε νο δουλεýει για λßγο κοι μου Ýριξε Ýνα οπü κεßγο
το βλÝμματα που σου ρßχνουν οι Ýξυπνοι üνθρωποι üταν
σκüτþνονται στη δουλειü και εσý τουò κÜνειò ηλßθιεò ε-

ρωτÞσειò. <<Δε γßνετοι να με πετüξει και εμÝνα μÝσο σ'
αυτÞν την τρýπα και μετü νο τη σκεπüσει, μπαò κοι το

βουλþσω;»
Γýρισα απüτομα κοι το' βολα προò το σπßτι μου σκε-

τπüμÝνοò: «η αλοζονεßα μου δεν εßναι το αποτÝλεσμα ε-
νüò οισθÞμοτοò ανωτερüτητοò που πιθανüν γα Ýχω, ολλü

μüλλον μßο προσπüθεια νο διευρýνω το χüσμα ογüμεσÜ

μαò, να μεγολþσω τüσο πολý τη μετοξý μοò απüσταση,
þστε αν κüποτε η ζωÞ αποφοσßσει νο με περüσει στην
üλλη πλευρÜ, νο συνοντÞσει τεχνικü προβλÞμοτα. Πßσω
οπü τη συμπεριφορü κρýβετοι ο φüβοò üτι μπορεß κι εγþ

κÜποτε νο σκüβω λοκκοýβεò καλοκοιριüτικο.» Επßσηò, με
λýπη διοπßστωσο üτι αν ο εργüτηò Þταν λßγο (Þ κοι πολý)

λετπüτεροò, θα Þμουν ομιλητικüτεροò. ¸νιωσο ντροπÞ, ε-

νοχÞ, οπογοÞτευση, μßσοò για τον εαυτü μου, ολλü κοι

κüποιο ανακοýφιση γιατß μüλιò εßχα μπει σπßτι, ονοκοýφι-
ση και δροσιü τουτüχρονα.

¸φ ΤΤφλξ,',§τι=j, ,ß.,ι"ßι,*Φ w*ντρΘ τθυ
ΝÝφυ ΡγgßΦτ;

Το Ν.Ρýσιο εßναι δημοτικü διομÝρισμα του ΔÞμου ΘÝρμηò. ¼πωò λοιπüν κüθε δημοτικü διαμÝρισμα διοθÝτει

πολιτιστικü κÝντρο. ¼μωò η μακρüΧρονη πορεßα του στο Χþρο του πολιτισμοý το ÝΧει οναδεßξει σε Ýνα απü το

κορυφαßο πολιτιστικü κÝντρο του ΔÞμου ΘÝρμηò.
Το πολιτιστικü κÝντρο Ν.Ρυσßου διοθÝτει βιβλιοθÞκη, τμÞματο ζωγροφικÞò γιο üλεò τιò ηλικßεò, τμÞματο μοντÝρ-

νου Χοροý, κλοσσικοý μπολÝτου, οεροβικÞò, τμÞματο παραδοσιοκþν Χορþν .Η βιβλιοθÞκη διοθÝτει πüνω απü

3.000 βιβλßο κοι εξυπηρετεß τιò επιθυμßεò üλων των ανογνωσεþν. Το τμÞμα ζωγροφικÞò ÝΧει τüξειò για üλεò τηò

ηλικßεò. Σκοπüò του τμÞματοò ουτοý εßνοι η εκμüθηση τεχνικþγ ζωγραφικÞò, η κολλιÝργειο του "χεριοý" και του

ττνεýμοτοò. Στο τÝλοò κüθε Χρüνου διοργανþνεται Ýκθεση ζωγροφικÞò με το Ýργο üλων των μοθητþν.

Τα τμÞματα μοντÝρνου Χοροý, κλασσικοý μπαλÝτου και οεροβικ!ò ÝΧουν ωò σκοπü την εκγýμναση του σιüμοτοò

κοι την'εκμüθηση κßνησηò του σþματοò. Επßσηò στο τÝλοò κüθε Χρüνου διοργονþνεται παρüσταση. Το τμÞμα

1οροüοο,ο«þυ'rüρþν'προσπαθεß νο συνεχßσει την πορüδοση του τüπου ολλÝ και γο διδüξει Χοροý^ò απü üλη την.

Ε»αδο. το τμÞμοτο ποροδοσιακþν χορþν συμμετÝχουν σε διüφορα φεστιβÜλ üχι μüνο στογ ελλαδΙκü ΧþρΟ αλλü

κοι σεο εξωτÝρßκü. κορυφαßα εκδÞλωση του πολιτιστικοý κÝντρου Ν,Ρυσßου εßνοι η "γιορτÞ στοφυλιοý" üπου συμμε-

τÝχουν üλο τα τμÞματο.
Εßνοι φανερü, üτß το πολιτιστικü κÝντρο Ν.Ρυσßου Ýχει αρκετÝò δραστηριüτητεò γιο üλουò τουò τýπουò ανθρþπων

κοι üτι συνεχßζει την ονοδικÞ του πορεßα, 
Βουσβοýκη l.ßορßα

Irueεuor»
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¸χω οκοý-

σει πολλÝò φο-
ρÝò τη φρüση:
«Ο χρüνοò εß
νοι ο καλýτε-
ροò γιατρüò».
¼μωò πιστεýω
πωò υπüρχουν
κüποιεò πλη-
γÝò τιò οποßεò
ο χρüνοò δεν
μπορεß νο ε-
πουλþσει, κÜ-
ποια τραýμοτο
το οποßα μÝ-

νουν για πüντα χαρογμÝνο στιò καρδιÝò μερικþν, κüποιεò
ονομνÞσειò, οι οποßεò μÝνουν γιο πüντα ολþβητεò στιò
ψυχÝò τουò. Οι πüνοι, οι διωγμοß, οι κατοστροφÝò και οι
πüλεμοι που Ýχουν ζÞσει, δεν τουò αφÞνουν οýτε οτιγμÞ
νο ξεχÜσουν το πορελθüν γνωρßζουν πωò αυτü το βÜροò
θα το κουβαλοýν πüντοτε μοζß τουò.

ΑναφÝρομοι στουò πρüσφυγεò, αλλü κυρßωò στουò
πρüσφυγεò τηò ΜικρασιατικÞò ΚοτοστροφÞò. ΤρÝφω με-
γüλο θαυμοσμü και εκτßμηση για αυτοýò τουò ανθρþπουò.
Δεν τουò λυπüμοι
οýτε νιþθω οßκτο
τουò θαυμüζω. Η
ζωÞ Ýπαιξε Ýνο δý-
σκολο παιχνßδι μα-
ζß τουò κοι ουτοß
κατüφερον κοι α-
ντεπεξÞλθαν με
τον καλýτερο δυ-
νατü τρüπο. Οι πε-
ρισσüτεροι Ýφτο-
σον στην Ελλüδο
κατüκοποι, μοστι-
γωμÝνοι οπü την
κοτοστροφÞ του
|922, φοβισμÝνοι
γιο το οýριο, τρομοκροτημÝνοι απü το χθεò. ¸τσι üρχι-
σαν Ýνα αγþνο για να ενταχθοýν στη νÝο προγμοτκüτη-
τα. Το σπßτια των περισσüτερων Þταν χομüσπιτα, καλý-

βεò ,το φαγητü τουò λιγοοτü , οι συνθÞκεò διοβßωσηò τουò
Üθλιεò κοι η ζωÞ τουòß Η ζωÞ τουò Þταν οξιοθρÞνητη. Κι
üμωò σε λßγο χρüνιο κατÜφερον να ενορμονιοτοýν με τα
νÝα δεδομÝνο και να βελτιþσουν τιò συνθÞκεò διοβιωσÞò

τουò. ¼λο αυτü συνÝβοινον , þσπου νο Ýρθουν το επü-
μενα χτυπÞματα, δηλαδÞ ο R Πογκüσμιοò Πüλεμοò κοι ο
Εμφýλιοò Πüλεμοò. Μüλιò οι συνθÞκεò Þταν κολýτερεò
και επικρατοýσε η ηρεμßο κοι η γαλÞνη, Ýναò πüλεμοò πιο
κοτοστροφικüò οπü τον προηγοýμενο εμφονιζüταν μπρο-
οτü τουò και αυτü δεγ εßχε σταματημü. ¸ναò πüλεμοò που
κýρια απßα του Þταν η επικρüτηση του ανþτερου σΕον κο-
τþτερο. Μßο
απü τιò πιο
φρικτÝò και ü-

γριεò τραΥω-
δßεò που Ýχει
προγμοτοποι-
Þσει ωò τþρα
το ανθρþπινο
γÝνοò, κυριαρ-
χοýσε συνε-
χþò στη ζωÞ
τουò. Και αυτοß üλο πολεμοýσον κοι πολεμοýσαν κοι πο-
λεμοýσαν...

Τþρα βλÝπω ηλικιωμÝνουò, üσουò επÝζησαν, με το χα-
μüγελο οτα χεßλη, την ελπßδα στο μüτιο , τον καλü λüγο
οτο στüμο, Δεν ποροπονιοýνται για τη ζωÞ τουò, τη δÝχο-
νται üπωò εßναι και οò τουò γÝμισε πßκρεò και στενοχþ-
ριεò...κι αυτü με κüνει να τουò εκτιμþ οκüμη περισσüτε-
ρο. Εξιßλλου νομßζω πωò ουτοß εßναι κüποιοι απü τουò λß-

γουò που μποροýν να εκτιμÞσουν το πολýτιμο αγαθü τηò
ζωÞò. Το μüνο, λοιπüν, που μπορþ νο κüνω εß-
ναι να γρÜψω αυτÝò τιò σκÝψειò μου οτο χορτß. Ευελπιστþ
πωò κüποιο στιγμÞ θα αναγνωριστεß επßσημο η σφογÞ των
Πογτßωγ και
των Αρμενßων
οπü τον Ο.Η.Ε.
για να δικοιω-
θοýν ηθικü τα
θýματα αυτÞò
τηò Καταστρο-
φÞò. ΤÝλοò θο

Þθελο να συγ-
χαρþ για την ε-
πüξιο προσπü-
θειü τουò αν-
θρþπουò που εργüζονται στην ¾πατη Αρμοστεßο του
Ο.Η.Ε. για τουò πρüσφυγεò, üπωò και τουò καλλιτÝχνεò
που πραγματοποιοýν συναυλßεò þστε νο συγκεντρωθεß Ý-
νο χρημοτικü ποσü για ουτü τα πρüσωπα.

#γφ*ρη, σs dβσwò τ§fl§ ττ{d§γψÝτ κÜι τα fuyrno^
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Στο διπλανü σχεδιüγραμμο παρουσιÜζετοι ο ουρονüò
üπωò τον βλÝπουμε τα βρüδιο του Απριλßου. Η περßμε-
τροò του κýκλου αντιστοιχεß στον ορßζοντο κοι πüγω του

σημειþνοντοι τα τÝσσερο σημεßο του ορßζοντα. Στο εσω-

τερικü του κýκλου οπεικονßζετοι ο ορατüò ουρüνιοò θü-
λοò που περιÝχει τουò αστερισμοýò οι οποßοι οπεικονßζο-
ντοι με τεθλοσμÝνεò γραμμÝò. Αντßστοιχο στο εξωτερικü
του απεικονßζονται οι οστερισμοß που βρßσκονται κüτω ο-

πü τον ορßζοντα κοι συνεπþò ουτÞ τη χρονικÞ περßοδο
δεν εßναι ορατοß. Στο κÝντρο του κýκλου εßναι το ζενßθ δη-

λαδÞ το σημεßο τομÞò τηò κοτακορýφου με τον ουριßνιο
θüλο. Η μοýρη γρομμÞ που διαπερνü τον κýκλο εßνοι η
πορεßα του ¹λιου οτον ουρονü (εκλειτπικÞ). Πüνω σε αυ-

τÞ τη τροχιü εßναι οροτοß οι πλονÞτεò Δßοò και Κρüνοò.
Ο ουρüνιοò θüλοò μπορεß νο χωριστεß σε δýο περιο-

χÝò τη βορειοονατολικÞ κοι τη νοτιοδυτικÞ. Οι κυριüτεροι
οστερισμοß που περιÝχονται στη πρþτη περιοχÞ εßναι τηò
ΜεγÜληò κοι τηò ΜικρÞò ¶ρκτου, τηò Κοσσιüπηò, του Κη-

φÝο, του ΔρÜκοντα, τηò ΠαρθÝνου κοι του ΛÝοντα. Στη

δεýτερη περιοχÞ οι κυριüτεροι αστερισμοß εßναι αυτοß του
Ωρßονα, του Ι4ικροý κοι Μεγüλου Κυνüò, των Διδýμων, του

Τοýρου κοι του Ηνßοχου.
Καθþò οι ορχαßοι ¸λληνεò ονÝπτυξον την επιστÞμη

τηò οστρονομßοò στηριζüμενοι σε γνþσειò αρχοιüτερων
πολιτισμþν εßνοι φυσικü πολλοß απü τουò αστερισμοýò του

βορεßου ημισφοιρßου γο οντλοýγ τιò ονομοσßεò τουò απü
την ελληνικÞ μυθολογßο. Η ΑνδρομÝδο υπÞρξε μυθικÞ κü-

ρη του βασιλιü των Αιθιüπων ΚηφÝο και τηò Κασσιüπηò.
Ο Ποσειδþναò οργισμÝνοò απü την αλαζονεßα τηò Κασ-
σιüπηò, η οποßα εßχε κουχηθεß πωò εßναι η ωραιüτερη οπü
τιò Νηρηßδεò, Ýστειλε στη χþρο Ýνο θαλÜσσιο κÞτοò (Δρü-

Α}τΘΕυοτΣΕ

κων), που Ýτρωγε ονθρþπουò ι<αι ζþο. Σýμφωνα με μαντι-
ι<ü χρησμü η χþρο θο σωζüταν ον το κÞτοò ετρωγε την

ΑνδρομÝδο. Ενþ üμωò η ΑνδρομÝδο στεκüτον σε Ýνο

βρüχο, Ýτοιμη λεßα γιο το κÞτοò, πÝροσε ο ΠερσÝαò, την

εßδε, την ερωτεýτηκε κοι οφοý σκüτωσε το κÞτοò ,οπÝ-
κτησε μοζß τηò Ýξι γιουò.

Ο πιο ευδιüκριτοò αστερισμüò τηò περιοχÞò αυτÞò εß-
νοι η Μεγüλη ¶ρκτοò. Αποτελεßται οπü ετπü λαμπερü α-

στÝριο που η μομü μαò θα οποκολοýσε το σχÞμο τουò
κατσαρüλα. l'4ε βüση αυτüν τον αστερισμü μποροýμε εý-

κολο νο προσδιορßσουμε τον πολικü οστÝρα κοι τουò υ-

πüλοιπουò αστερισμοýò. Ο πολικüò οστÝραò εßνοι το μο-
νοδικü οστÝρι του ουρüνιου θüλου που φαßνετοι ακßνητο,

ενþ üλα τα υπüλοιπα περιστρÝφονται γýρω του, Ωò γνω-
στüν ο πολικüò οστÝραò, το τελευταßο οστÝρι τηò ουρüò
τηò ΜικρÞò ¶ρκτου(ο), μοò δεßχνει το γεωγροφικü βορü.
Εßνοι εýκολο να τον προσδιορßσουμε προεκτεßνοντοò τÝσ-
σεριò φορÝò την ευθεßα που ενþγει το αστÝριο β,ο τηò
Μεγüληò ¶ρκτου.

Προεκτεßνονταò περοιτÝρω την ευθεßα ουτÞ εντοπßζου-

με τον οστερισμü του ΚηφÝο. Βορειοδυτικü του πολικοý
διακρßνουμε την Κασσιüπη, που Ýχει σχÞμα Μ, Ακολου-
θþντοò την καμπýλη που σχηματßζει το "χεροýλι τηò κα-

τσαρüλοò" συνοντÜμε τον αστερισμü του Βοþτη, üπου
παροτηροýμε το λομπρü ασεÝρι Αρκτοýρο, που απÝχει ο-

πü εμüò 37 Ýτη φωτüò, διογýει το τελευταßο στüδιο τηò

ζωÞò του ωò ερυθρüò υπεργßγανταò κοι Ýχει ακτßνα 27

φορÝò μεγαλýτερη οπü εκεßνη του ¹λιου μοò. Συνεχßζο-
ντοò την πορεßο αυτÞ θο δοýμε τον οστερισμü τηò Παρ-
θÝνου üπου ξεχωρßζει το λομπρü οστÝρι Στüχυò (Spica).

Νüτια του "πüτου τηò κοτσορüλαò" βλÝπουμε τον αστε



ρισμü του ΛÝογτο στον οποßο ξεχωρßζουμε τα δýο λα-

μπρüτερα οστÝριο του α και β με τα ονüμοτα Βασιλßσκοò
(Regulous) κοι Denebola.

Στο γοτιοδυτικü τμÞμα του ουρüνιου θüλου κυριαρχεß
ο λομπρüò οστερισμüò του Ωρßονο.

λýτερη απü αυτÞ του ¹λιου του ηλιοκοý μαò συστÞματοò.
Πολý κοντÜ στο Λαμποδßα συνοντÜμε το σμÞνοò των 7
αστεριþν (Πλειüδεò) που ο λοüò μαò το ονομüζει Ποýλιο.
Ο αοτερισμüò του Τοýρου σýμφωνα με τη μυθολογßα πα-

ριστüνει τον Δßα που σýμφωνα με τη μυθολογßο μετομορ-
Ο Ωρßοναò Þτον γßγαντοò τηò μυθο-
λογßαò που ερωτεýτηκε η θεü ¶ρτε-
μη, προκαλþνταò το μßσοò του οδερ-
φοý τηò Απüλλωνο γι' αυτüν. ΚÜποια

προκüλεσε την αδερφÞ του νο απο-
δεßξει την τοξευτικÞ τηò ικανüτητα
σκοπεýονταò Ýνο μακρινü μικρü ση-

μοδÜκι. Εκεßνη δεχüμενη την πρü-
κληση σημüδεψε κοι το πÝτυχε μη

γνωρßζονταò πωò αυτü το σημαδÜκι

Þτον το κεφüλι του Ωρßονο. Η θεü
οπορηγüρητη οπü τον χομü του τον

μετομüρφωσε σε αστερισμü μοζß με
τον mοτü του σκýλο Σεßριο, Χαρα-
κτηριστικü γνþρισμα του οστερι-
σμοý του εßναι η μοναδικÞ τριüδα συ-
νευθειακþν αστεριþγ που ποροτη-

ρεßτοι στον ουρανü και σχημοτßζει τη

ζþνη του (δ,ε,Q. Το μεσοßο αστÝρι
τηò τριüδοò των αστεριþν κÜτω α-
κριβþò απü τη ζþνη του Ωρßονο εß-
ναι το περßφημο νεφÝλωμα του Ωρß-
ονα.Στο νεφÝλωμα ουτü παρατηρεß-
ται Ýντονη οστρογÝwεση. Τα πιο λα-

μπερü οστÝριο του αστερισμοý εß-
γοι το ο κοι β ΜπεντελγκÝζ κοι Ρß-

γκελ αντßστοιχα. Ο ΜπεντελγκÝζ εß-
ναι ερυθρüò υπεργßγονταò και απÝ-
χει οπü τη Γη 300 ε.φ., ο Ρßγκελ οπÝ-
χει 900 ε.φ. κοι εßναι 60000 φορÝò
λομπρüτεροò απü τογ ¹λιο.Το ο-
στÝρια του Ωρßονο μποροýν νο χρη-
σιμοποιηθοýν ωò δεßκτεò γιο τον
προσδιορισμü των πιο λαμπρþν ο-
στεριþν και αστερισμþν τηò περιο-
χÞò αυτÞò του ουρανοý.Η ευθεßο τωγ
οσßεριþν (δ,ε,Q μαò οδηγεß στον α-
στερισμü του μεγüλου Κυνüò üπου

πολτκüò

ΙΜικοη

μ

ΙΙ\Þοχοò

αστÝραζ

¶ρκτοò

φωμÝνοò σε λευκü Τοýρο Ýκλεψε την Ευρþπη, κüρη του

μυθικοý βοσιλιü τηò Φοινßκηò ΑγÞνορα, κοι κολυμπþνταò
την Ýφερε στην ΚρÞτη. Αν κοπüξουμε λßγο πιο ψηλÜ απü
τον αστερισμü του Τοýρου θο διακρßνουμε το πιο φωτει-
νü üστρο του οοτερισμοý του Ηνιüχου(ο), Αßγο (Capella),

ΤÝλοò, πρÝπει γο Ýχουμε υπüψη μοò üτι το φωτεινüτερο
ουρüνιο σþμο που παρατηροýμε ουτÞ την εποχÞ δεν εß-
γοι κÜποιο οστÝρι ολλÜ ο πλανÞτηò Δßαò.

Λοιπüν μη χüνετε κοιρü, την επüμενη ανÝφελη και ζε-
στÞ νýχτο βρεθεßτε σε μÝροò με χομηλü φωτισμü και προ-
σπαθÞστε νο εντοπßσετε τουò οστερισμοýò ουτοýò με τη

βοÞθεια του διπλογοý χüρτη καθþò και των πληροφοριþν
ουτþν.

ΑνδρομÝδα

Αν
φ'/

Κασσιüπη

ÝηφÝ«ò/*,ιγ":
ιΔ

συνοντüμε το λομπρüτερο αστÝρι του ουρονοý τον Σεß-

ριο. Η ευθεßα των οστεριþν (γ,α) κοτολÞγει στογ αοτερι-
σμü του μικροý Κυνüò με λομπρüτερο οστÝρι τον Προ-
κýονο. Η ευθεßα των οστεριþν (β,ο) μοò οδηγεß στουò Δι-
δýμουò. Τα Δυο λομπρü αστÝρια (α,β) εßνοι οι γνωστοß
απü την μυθολογßο Κüστοροò και Πολυδεýκηò, γιοι τηò
ΛÞδοò και αδερφοß τηò Ωροßοò ΕλÝνηò. Ο Κüστοροò Þ-
ταν θνητüò κοι ο Πολυδεýκηò οθüνοτοò επειδÞ προÞλθε
οπü την Ýνωση του μετομορφωμÝγου σε κýκγο Δßα κοι

τηò ΛÞδοò. ¼τον σε μιο μüχη σκοτþθηκε ο θνητüò Κü-
στοροò ο Δßαò ,για γα μην χωριστοýγ τα δýο αγαπημÝνα
οδÝρφια το μετομüρφωσε σε αοτÝρια. Αν προεκτεßνουμε
τη ζþνη του Ωρßονα οντßθετο οπü το Σεßριο φτÜνουμε στογ
αστερισμü του Ταýρου üπου ξεχωρßζει Ýνο λαμπρü üστρο
ο Λομπαδßαò (Aldebaran). ¸χει διÜμετρο 40 φορÝò μεγα-
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Οι μοθητÝò των

δυο τελευταßωγ
τüξεων του λυ-

κεßου γνωρßζουν
καλü τι πÜει νο

πει "πßεση μοθη-

μüτων" (τη ò
πρþτηò δεν το Ýχουν αισθαν-

θεß ακüμη Ýντονα). Μια τριÞ-

μερη σχολικÞ εκδρομÞ λοι-
πüγ, εßνοι η σκÝψη που τρι-

γυρνü στο μυολü των μαθη-
τþν (σχεδüν üλη τη σχολικÞ

χρονιü), κοι το στÞριγμü μοò
üταν η πßεση του διοβÜσμα-

τοò ουξüνει. ¸τσι η β περι-

βαλλοντικÞ ομüδα του λυκεß-

ου ΘÝρμηò εßχε το μυαλü τηò

συνεχþò σε μια ημερομηνßο:

}
L*"*,

,Ι4103/2003. Γιο νο σοò κοτατοπßσω περισσüτερο η β' πε-

ριβαλλοντικÞ ομüδο αποτελεßται απü 20 üτομα, Ýχει επι-

κεφαλÞò τουò κοθηγητÝò κα. Ηγουμενßδου και κ.lωσηφßδη

και Ýχει ωò θÝμο ενασχüλησηò τη βιολογικÞ κολλιÝργειο.

Νοι, το κηπüκι κοι ο βροχüκηποò που υπüρχουν δεξιü τηò

κεντρικÞò εισüδου του σχολεßου εßναι το οποτÝλεσμα των

προσπαθειþν μαò εδþ και δýο χρüνιο.

¼τον η πολυπüθητη μÝρο τελικü Ýφτασε, Ýναò σωρüò
απü βσλßτσεò εßχε σχηματιστεß σε μια γωνιÜ τηò ουλÞò

και Ι8 πονÝτοιμο παιδιü εßχαν ορχßσει Þδη να βγÜζουν

φωτογραφßεò. Η ονοχþρηση Ýγινε μÝσο σε γÝλιο και πει-

ρüγματα κοι το δυσμενÝò κοιρικü δελτßο δε μαò εßχε τπο-

Þσει διüλου. Η πρþτη στüση Ýγινε στο υδροηλεκτρικü ερ-

γοστüσιο τηò Δ.Ε.Η, οτο φρÜγμα του Θησαυροý, 30 χλμ.

περßπου οπü το ελληνοβουλγαρικÜ σýνορα. Το φρüγμο

Þτον ογκþδεò και επιβλητικü ενþ η θÝο του ποτομοý απü

ψηλü Þταν εντυπωσιακÞ ολλü κοι τρομακτικÞ- ιδßωò γιο
üσουò υποφÝρουν απü υψοφοβßα! Την ξενüγηση ονÝλα-

βε Ýναò εργοζüμενοò στο φρüγμο ο οποßοò μοò κατατü-

πισε σχετικü με τιò εγκοταστιlσειò και μαò ενημÝρωσε

για την προσφορÜ του φρüγμοτοò στο περιβüλλον. Οι με-
λÝτεò λοιπüν, για την κοτοσκευÞ του Ýργου εßχαν ορχßσει
το Ι982 üμωò το Ýργο τελικÜ ολοκληρþθηκε το Ι997, Το

επüμενο χρüνιο ολοκληρþνεται κοι η κατασκευÞ üλλων

δυο διοδοχικþγ φραγμüτων κι Ýτσι πραγματþνεται Ýνα ο-

πü το πιο φιλüδοξο σχÝδιο τηò ΔΕΗ γιο την υδροηλεκτρι-

κÞ αξιοποßηση του ποταμοý ΝÝστου. Το Ýργο αυτü Ýρχε-
ται να καλýψει τη διαρκÞ αýξηση των ενεργειακþν ανο-

γκþν τηò χþροò, κοθþò ο σταθμüò ηλεκτρικÞò ενÝργειοò

δε λειτουργεß σε εικοσιτετρüωρη βüση üλλα βοηθü την

ηλεκτροδüτηση τηò Θρüκηò. Το φρüγμα Θησουροý εßναι

το ψηλüτερο φρüγμο τηò Ελλüδαò (Ι75 m) και Ýνα απü
' τα ψηλüτερο γοιοφρüγματα τηò Ευρþπηò και παρüγει συ-

νολικÞ ετÞσιο ενÝργεια 440 GWh.
¼σον αφορü την προσφορü του φριßγματοò στο περι-

βÜλλον οι Üνθρωποι τηò ΔΕΗ νιþθουν ιδιοßτερα περÞφο-

νοι, καθþò με το φρüγμα αυτü υπÜρχει συνεχÞò ροÞ στον

ποταμü κüτι που δε συνÝβαινε πολαιüτερα κατü τουò θε-

ρινοýò μÞνεò. Ακüμα οι üγκοι νεροý που συλλÝγοντοι òτòουò

τρειò ταμιευτÞρεò χρησιμεýουν για το πüτισμο των γýρω
ογροτικþν εκτüσεωγ κοι τÝλοò το φρüγμο συγκρατεß τουò

τερüστιουò üγκουò νεροý, κατü την περßοδο πλημμυρþν,

κι Ýτσι οποφεýγοντοι καταοτροφικÝò πλημμýρεò.

Αφοý επισκεφθÞκομε τιò υπüγειεò εγκοτοστüσειò α-

ναχωρÞσαμε με προορισμü το δασικü χωριü του Ευρý-

μονθου, üπου θα μÝναμε το βρüδυ. ΜετÜ την αποροßτητη

ιΑΝΘΕυογΣΕ



στüση για φογητü πÞραμε το δρüμο

που μοò ογÝβοσε στα Ι350 m. στο

βουνü Καρüντερε. Κοι τüτε κοτολüβο-

με -λßγο οργü- üτι Ýπρεπε να λüβουμε

πιο σοβορü υπüψη μοò τιò προειδοποι-

Þσειò γιο χιονοτπþσειò. Το δοσικü χω-

ριü μαò περßμενε ντυμÝνο στο üσπροΙ

Δεν αργÞσαμε νο μοιροστοýμε στο 4

σπιτÜκιο και το απüγευμο το περüσα-

με κüνονταò περιπüτουò, ποßζοντοò στα

χιüνια Þ κουβεντιüζοντοò μπροστü στο

Pr τηò Ξüνθηò, το οποßο ομολογουμÝνωò μαò εντυπωσßο-

σε, ιδιοßτερο üταν ορκετÜ μετü τα μεσÜνυχτα προβλÞθη-

κε στογ τοßχο σκηνÞ οπü την ταινßο Blade καθþò ακουγü-

ταν το τραγοýδι τηò,

Το επüμενο πρωß το οφιερþσαμε σε μελÝτη τηò πο-

λιüò πüληò üπου συνυπÞρχε το ελληνικü με το μουσουλ-

μανικü στοιχεßο. Η πολιÜ πüλη Þταν γροφικÞ, εßχε πλακü-

στρωτο στεγü και το σπßτιο εßχον το χορακτηριστικü <<κü-

ψιμο» στιò γωνßεò γιο να κυκλοφοροýν ιßνετα το κüρα -

τüτε- και το ουτοκßνητα -σÞμερα-. ΣυναντÞσομε ορκε-

τοýò μινορÝδεò, σημÜδι των μουσουλμüνων, κοι οπολαý-

τζÜκι. Το χωριü, που διÝθετε συγολικü

Ι3 σπιτüκιο Þταν οπομονωμÝνο απü

τον πολιτισμü, δεν υπÞρχε φαγητü κοι

φυσικü οýτε σÞμα στα κινητü τηλÝφω-

να. Ευτυχþò Þμοσταν οργανωμÝνοι και

το βρÜδυ πÝρασε ψÞνοντοò λουκÜνικα

οτο τζÜκι κοι ακοýγονταò -μÜλλον- τουò

λýκουò. Η επüμενη μÝρο ξημÝρωσε η-

λιüλουστη και η εικüνο του χιονισμÝ-

νου τοπßου Þτον μαγευτικÞ,
Αφοý καθüρισον τουò δρüμουò ξε-

κινÞσομε γιο τη Σταυροýπολη üπου

μοò περßμενε μιο δυσüρεστη Ýκπληξη,

καθþò δεν στüθηκε εφικτü γο κÜγου-

με τιò δραστηριüτητεò που επιθυμοý-

σσμε. Τελικü κοτολÞξομε στην ΞÜνθη

üπου εξερευνÞσομε σχολαοτικü το κÝ-

ντρο τηò πüληò, Το βρÜδυ του Σαββü-

του το περüσομε χορευτικü στο club

σαμε τη θÝο τηò Ξüνθηò, καθþò η παλιÜ πüλη βρßσκεται

λßγο πιο ψηλÜ απü την κοινοýρια. Αφοý κüναμε στüση για

ανιßκτηση των δυναμεþν μαò με Ýνα κολü καφÝ και αφοý

ογορüσαμε τα τοπικü γλυκü, πÞρομε το δρüμο τηò επι-

στροφÞò. Το τοξßδι του γυρισμοý μοò φüνηκε σýντομο

κοθþò, κατü τη μεγολýτερη διüρκειÜ του κοιμüμοσταν, ε-

ξοτελημÝνοι απü το ξενýχτι των τελευτοßων εικοσιτετρα-

þρων.

Το τÝλοò κüθε τριÞμερηò συγοδεýετοι απü θλßψη, αλ-

λü τι νο κÜνουμε; üλο κüποτε τελειþνουν, τουλÜχιστον η

εκδρομÞ ουτÞ üφησε σε üλουò χαροýμενεò, οξÝχαστεò

οναμνÞσειò, ΠÜντωò ο κονüνοò επιβεβοιþθηκε κοι σε αυ-

τÞ την τριÞμερη: οι μÝρεò πριν απü αυτÞν κυλοýν βασανι-

στικü οργÜ και üταν Ýρχετοι δεν κοτολοβοßνειò πüτε πÝ-

ρασαν οι τρειò μÝρεò!
ΤÝλοò θα θÝλομε νο ευχοριστÞσουμε το δÞμο ΘÝρ-

μηò και το σýλλογο γονÝων και κηδεμüνων γιο την οικο-

νομικÞ τουò υποστÞριξη.
Ι,ßοýμου Νßκη

---- Þτυεευοτε
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ΑναμφισβÞτητο εßγοι δý-
σκολο να Ýχειò μüθημο κοι

γο ξÝΡειò πωò μüλιò χτυπÞ-
σει το κουδοýγι, ο "απü μη-
χονÞò" αυτüò θεüò, θο ο-

νοχωρÞσειò γιο εκδρομÞ.
Ευτυχþò η þρο αυτÞ δεν
üργησε κοι μεσημÝρι ΠÝ-

μτπηò αναχωροýμε απü το
προοýλιο του σχολεßου γιο
το ΚÝγτρο Περιβαλλοντι-
κÞò Εκποßδευσηò Αρναßαò
üπου εκπονεßτοι το πρüγραμμο «Δüσοò».

Η υποδοχÞ τωγ υπευθýνωγ του ΚÝντρου Þταν θερμÞ
και μετü το μεσημεριονü φογητü τακτοποιηθÞκομε στα

δωμüτιο. Δεν ακολοýθησε μεσημεριογüò ýπνοò, ολλü ε-
νημÝρωση οπü τουò υπεýθυνουò του ΚÝντρου, τογ κýριο
ΧρÞστο κοι τον κýριο Γιüwη, Εßδαμε σλÜιτò που Ýδειχναν
σπßτιο τηò Αρνοßοò δßνοντοò Ýμφοση στο υλικü και τον
τρüπο κοτοσκευÞò, κοθþò και σεο φυσικü περιβüλλον.

Ακολοýθησε περιÞγηση στην πüλη τηò Αρνοßαò, μιο
üμορφη μικρÞ πüλη που ζει σε σýγχρονουò ρυθμοýò, χω-

ρßò νο λεßπουν üμωò παροδοσιοκü στοιχεßα. Μετü απü τη

βüλτα στουò δρüμουò τηò πüληò κοι Ýνα ζεστü κοφÝ επι-
στρÝψαμε στο ΚÝντρο. Στη συνÝχεια ακολοýθησε φαγη-
τü και αμÝσωò μετü ενημÝρωση απü τουò υπεýθυνουò του
ΚÝντρου. ΜετÜ την ενημÝρωση Þτον πλÝον η þρο του παι-
διοý! Παßξαμε το γνωστü σε üλουò ποιχγßδI "μακριü γα'I'-

δοýρο", τρογουδÞσαμε με τουμπερλÝκι κοι κιθüρα, χορÝ-

ψομε και ξανοπÝσομε για ýπνο.

ΞημÝρωσε ΠοροσκευÞ και μετÜ απü Ýνα πλοýσιο πρω-
ινü ανοσυντοχθÞκαμε κοι ξεκινÞσομε γιο το βουνü Χολο-

μþντα. Τελικü ο προορισμüò μαò ü»οξε, λüγω κοιρικþν
συνθηκþν, ολλü εßχαμε την ευκαιρßο νο επισκεφτοýμε Ý-

να εξßσου üμορφο μÝροò. ΑνεβÞκομε σε Ýνα μικρü βου-
νü, στουò πρüποδεò του Χολομþντα, οπου Þτον χτισμÝνο
Ýνο χωριü, η Βαρβüρα. Η θÝα Þτον εκπληκτικÞ και το το-

πßο φοντοστικü! Δεν μπορÝσαμε να αντισταθοýμε στο χιüνι

κοι ο χιονοπüλεμοò δεν üργησε νο ξεκινÞσει! Παρατη-

ροýσομε τη φýση, εγþ οι υπεýθυγοι του ΚÝντρου μοò Ýδι-
ναν χρÞσιμεò πληροφορßεò. Μüλιοτο οτο βουνü συνοντÞ-

σομε μιο φüρμο, εßχε üλογα και πρüβατα, üχι üμωò κüμε-

ρεò!' Το οπüγευμο τηò ßδιοò μÝροò επισκεφτÞκομε πüλι τηγ

πüλη τηò Αρνοßαò. ΑυτÞ τη φορü πÞγομε στο λαογραφικü

μουσεßο. Εßχομε την ευκαιρßο να δοýμε τοπικÝò εγδυμασß-

εò, πολιÝò φωτογραφßεò, οικακÜ σκεýη, ενþ σε üλουò μαò
Ýκανε εντýπωση Ýνο πολιü μηχüνημο κοτοσκευÞò κρο-
σιοý.

Το υπüλοιπο τηò ημÝραò το περÜσαμε στο ΚÝντρο.

Οργονþσομε το υλικü μαò γιοτß την επομÝνη το πρωß θα

πορουσιüζομε την εργασßο μοò στουò υπεýθυγουò του ΚÝ-
ντΡου.

Ετοιμüσαμε Ýνα μικρü θεατρικü Ýργο, το κορßτσιο ζω-

γρüφισογ και Ýφτιοξον ωραßα πüστερ, ενþ συνθÝσαμε και

το τρογοýδι τηò εκδρομÞò. Το βρüδυ διασκεδüσαμε στο
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ΚÝντρο, ενþ δεν πορολεßψαμε νο ευχηθοýμε στουò φßλουò μαò που εßχον την ονομαστι-

κÞ τουò εορτÞ, καθþò Þταν του Αγßου Αθανασßου.

Η παρουσßαση που Ýγινε το πρωß του Σοββüτου στÝφτηκε με απüλυτη επιτυχßο, Πορου-

σιÜσαμε τιò εργοσßεò που εßχομε ετοιμüσει και μοιροστÞκομε σκÝψειò κοι συνοισθÞμοτα γιο

την εκδρομÞ. Ακολοýθησε Ýνα υπÝροχο γεýμο üπου μαò περßμεναν δýο εκπλÞξειò:οι συνο-

δοß καθηγητÝò εßχον αγορüσει Ýνα χωριüτικο λουκÜνικο εwιü μÝτρων κοι γλυκü, ¹τον μιο

πολý χορταστικÞ εκδρομÞ!

¼πωò üλο τα ωραßα πρüγμοτα τελειþνουγ Ýτσι κοι ουτÞ η εκδρομÞ τελεßωσε, Νιþθουμε

τυχεροß που το σχολεßο μαò δßνει τÝτοιεò ευκοιρßεò και περιμÝνουμε με ανυπομονησßα την

επüμενη εκδρομÞ.

Το τραγοýδι τηò ΠεριβαλλοντικÞò
+ Στο ρυθμü του "Μονοξιü μου üλο"

Χρüνια χρειÜζονται πολλιß, το δÝγτρο νο γερüσει

¶νθη λουλοýδια κοι φυτü, θο το 'χουγ ξεπερüσει

Σον Ýρθει κÜποιοò εμπρηστÞò, το δüσοò γιο να κüψει

τüσα χρüνια ζωÞò, θο Ýχει ξεπερüσει.

ΔÜσοò το χειμþνο, δüσοò το φθινüπωρο

¼λο μοιüζουν σ' üλα, μ' üλο εßγαι ολλιþτικο

Δüσοò γεμüτο με ζωÞ, ζωÞ που μοò προσφÝρει

Δüσοò υπüσχεσοι πολλü,

Κι αν δε σεβüμαστε ουτü, θα εßμαστε σαν ξÝνοι

ΔÜσοò κολοκαßρι, δüσοò και την üνοιξη

ΜοιÜζουν μ' Ýνο οστÝρι μα χωρßò κοτüνυξη

Δüσοò το χειμþνο, δüσοò το φθινüπωρο

¼λο μοιüζουν σ' üλο μα üλα εßγοι αλλιþτικο

Μα üνθρωποι αχüριστοι τι το 'χουγε προσφÝρει

Για τηγ ομüδο

Γιüwηò ΔÞμου
Γιþργοò ΤσαμπαρλÞò

Ξ



Νßτναπα...ΑναρωτηθÞκατε ποτÝ, τ σημοßνει ουτÞ η λÝξη Þ την θεωρεßτε ωò μιο
αφηρημÝνη Ýwoιo; Nirvana λοιπüν σýμφωνα με την ορχοßα ινδικÞ γλþσσο (σονσκρι-
τικü) εßναι η κατüσταση τηò οπüλυτηò ηρεμßαò και οπüθειοò. Nirvana üμωò σýμφωνο
και με την βουδιστικÞ φιλοσοφßα εßναι η ιδεþδηò κοτüσταση ισορροπßοò...καλü üλα
ουτÜ αλλü τþρα στο θÝμα μοò,..Νßτναηα εßνοι η ογομασßα ενüò πολý γνωστοý συγκρο-
τÞματοò οπü τιò Η.Π.Α. οι οποßοι Ýδωσαγ πολý σημαγτικü πρüγμοτα οτον κüσμο τηò

ροκ μουσικÞò δημιουργþντοò Ýνο παρακλÜδι τηò, την òταηòh.'Ετσι οι Nirvana πολý
εκρηκτικοß κοι ωò ουθεντικοß τρελοß μαγεýουν κυριολεκτικÜ το κοινü τουò.

Αò μüθουμε περισσüτερο για αυτοýò...Πρþτο και κýριο το μÝλη του συγκροτÞ-

ματοò:Κ τ' Cobain (φωνÞ κοι ηλεκτρικÞ κιθÜρα), Crlsft Novoselic (ηλεκτρικü μπüσο)
κοι Dave Groftl (drums).O πυρÞναò του συγκροτÞματοò δημιουργÞθηκε üταν ο Κυß

συνοντÞθηκε με τον Crish μÝσα απü Ýνο ρυηΚ συγκρüτημο τουò ΜεΙνßηs.Μετü οπü μερικοýò μÞνεò συνεργασßοò και

οφοý εßχαν αλλüξει πολλü ονüματα και dτummers κατÝληξαν να Ýχουγ το üνομα Nirvana και οτο drums τον Dανε.Στη
συνÝχειο, Ýκαγογ το πρþτο τουò demo CD τον ΙανουÜριο του Ι988 κοι την πρþτη τουò συνουλßα στο Seaιtle τογ
Απρßλιο του ßδιου χρüνου.

Η πορεßο τουò στο χþρο τηò ροκ μουσικÞò...Οι Nirvana Ýκαναν αρκετÝò συνεργοσßεò και tours με πολý γνωστü
ονüμοτο τηò ροκ. Οι πιο σημαντικÝò Þτον με τουò sonic youth (Ýνα tour τον Αýγουστο του Ι99Ι) κοι Ýνα μικρü κýκλο
συνουλιþν μαζß με τουò pearl jam και τουò red hot chili peppers τον ΔεκÝμβριο του ßδιου χρüνου, επßσηò Ýκαναν αρκετü
live και παρουσιüσειò δßσκων στο ΜΤν.Απü τα 6 CD τουò το πιο γνωστÜ εßνοι το Nevermind το οποßο βγÞκε τον
ΣεmÝμβριο του Ι 99 Ι κοι Ýφτοσε να δßνει κÝρδοò στουò Nirvana 300.000$ την εβδομüδο ΚΑΙ το MTV's unplugged(live)
στη ΝÝα Υüρκη που Ýγινε τον ΔεκÝμβριο του Ι993.

Τι απÝγινον οι Niryana...To üνειρο που λεγüταν Nirvana κüποτε θο πÝθαινε. Ο Kurt αυτοκτüγησε στο σπßτι του
στο Seattle το 1994. Ο Cnsh δημιοýργησε Ýνα συγκρüτημο τουò Slveet75. Ο Dave δημιοýργησε και ουτüò Ýνο συγκρü-
τημα τουò Foo Fighters το Ι995 οι οποßοι γνωρßζουν τερüστια επιτυχßο.
Λßγα λüψα γιο τον Kurt...O Kurt Þταν η ψυχÞ του συγκροτÞματοò...'Ηταν Ýνα üτομο αρκετÜ ιδιüρρυθμο ολλü φοβε-
ρü ταλαντοýχο. ¸νοò πυροβολισμüò στιò 5-4-94 Ýθεσε τÝλοò στη ζωÞ του ολλü κοι σε üλη τη μÝχρι τüτε δημιουργικÞ
πορεßα των Νßτναηα.'Ετσι μποροýμε να ποýμε üτι üλη η διοδρομÞ τουò ολλü και το τÝλοò τουò συνδÝονται üρρηκτα με
την προσωπικüτητü του.

ΔημÞτρηò ΤραγιÜwηò Α5

Δεν χρειüζοντοι πολλü λüγια για τουò Purple αφοý γνωρßζουμε üτι Ýχουγ θÝσει τιò βüσειò για ολüκληρο το φüσμα
του hard rock και του heavy meτal. ΕκκωφοντικÞ μουσικÞ, κιθüρεò καρφß μακρý μαλλß, ουρλιαχτü οπ'τον Gillan διÜση-

μο κομμÜτια κοι οναλλοßωτοι δßσκοι ειò τον αιþνα τον üποντο εßνοι ορισμÝνο χαροκτηριστικü που κüποιοò πρÝπει να

ακοýσει για να κοτολüβει τι εστß Deep Purple!(Fireball, Burn) Απü το γκρουπ Ýχουν περüσει μεγüλα ονüματο üπωò
Blackmore/Gillan/Gloyer/ Coverdale/G.Hughes/E.Bolin{.Paice κοι βεβαßωò ο πüντα στοθερüò J.Lord! Αν σÞμερο υπüρ-
χει metal το οφεßλει κοτü Ýνα μεγÜλο ποσοοτü σε αυτοýò που πÝροσον οπ'τουò Purple!!!!!!



Η προσφορü του γερμονικοý συγκροτÞματοò εßναι ανεκτßμητη, Το συγκρüτημα

ιδρýθηκε το Ιbü9 üταγ.Ο Rudolf Schenker κüλεσε τον Klaus Maine κοι τον οδερφü του

Michael Schenker να εγκατσλεßψουν μια μπüντο ονüμοτι Cορετηßòυs,þστε να δημιουρ-

γÞσουν το δικü τουò σχÞμα. ΑυτÞ η τριÜδο συμπληρþθηκε οπü τουò Lothar Heinberg

(μπüσο) κο, Walfang DΖßüηγ(dτυms),αποτελþνταò τουò πρþιμουò Scorpions,To Ι972

.ß"ομr.ο" πρþτο μΞτριο δßσκο (Lonesome Crow) ο οποßοò συνοδεýτηκε οπ'την απο-

χþρηση του ΜßΚε,που προτßμησε να μεßνει στουò U,F,O,

¸τσι νωρßò αναγκÜστηκον υο σ.ροφοý" πρüò αναζÞτηση νÝου κιθορßστο και το üνομο αυτοý υΙß John Roth!

Με τον Rοτh οι Scorpions μετσλλüχτηκÜν σε μιο μπüντα με καθαρü στοιχεßα heavy,rock εμπλουτισμÝνα με στοιχεßο

ψυΧεδÝλειοò. Το μουσικü τουò στßγμα Þτον εντελþò προσωπικü, ο ÞΧοò μελωδικüò,σΚληρüò ,μονοδικüò, Στο γκρουπ

ßροο.εθη«. ο Francis Buchhoιz σßο μπüσο , εγþ οι drummer Ýρχοντον κοι παρÝρχογταν, ¼λο τα üλμπουμ τουò

ξÝχþρισαν για την ποιüτητü τουò ολλü το απüγειο τηò καριÝροò τουò Þρθε με το διπλü live-"Tokyo Tapes"! που

«υ«λüφορηÝ. στü τÝλη του ι978. ΠλÝον στο στüΧαστρο μπÞκε, εκτüò απ,την ΚατοΚτημÝνη Ευρþπη κοι την ιαπωνß_

ο(üπου Ýκοναν και το live τουò),οι 50 πολιτεßεò τηò ΑμερικÞò,

¸νανΧρüνομετüοRοτhφεýγεικαιτηνθÝσητουπαßρνειοΜοths.Jαbs,παρüλληλαστηνθÝσητουdτυmmeτ
μου,μοrrο,Ýß.ο, ο Herman Rarebeιι. τα οτοιχεßα τουò διατηροýνται και στο τÝλη του 70, οι Scorpions γßνονται μεγαλο_

οστÝρεò διαπλανητικÞò εμ βÝλειοò!

Σßγουρο αν δεν υπÞρΧον οι Sabbath δεν θα υπÞρΧε heavy metaι. ¹ταν το μüνο συγκρüτημο που στο πρþτο μισü

.ου ,ß0 Ý.,ο,ò. οτüφιο λeται. το ι969 γßνεται "ομü{. 
κüπο,οß Μγτhοιοgγ μετοτρÝπονται σε Earτh κοι ουτοß με την σειριß

τουò ολλüζουν το üγομα τουò σε Βιαòκ Sabbathι οι Sabbath ξεκινοýν με μÝτριουò δßσκουò üπωò το "Bιack Sabbath" Þ

το ,, Masters of Reaιity"koι φτüνουν στον οπüγειο τηò καριÝραò τουò με τον "Heayen and 
_Ηeιι"(80), 

Τα μÝλη των

Sabbath δεγ Þταν πολý σταθερü αφοý οτο φωνητικü' εγαλλüσσονταν για ορκετü καιρü ο ΟΖΖγ με τον J,Dio(,77_

τÝλη,78 κοι το,9ι). ΠÜντωò σον πιο σταθεροýò θο λÝγαμε ουτοýò που ÝρΧονται οτο μυαλü μαò üταν λÝμε Sabbath

δηλ. ΟΖΖγ, Dio,T.lommi,T.Butler, B.Ward

ºσωò οι Led zeppeιin μαζß με τουò Sabbath κοι D.Purpιe, νο εßνοι τα πιο επιδραστικÜ συγκροτÞματο στην Ιοτορßα του

heavy mεtαΙ,με μια'διαφορü üμωò. Οι Zeppelin, επηρÝοσαν κοι Üλλο μουσικü ρεýμοτο üσχετο με το metal, Πüντα

λr,.ουργοýοο" ωò μια μονüδα,.j*ο η.ου'ευ.μÝγοι πρüκεπαι γιο τουò ¶γγλουò Jimmy. 
page,Roberτ Ριαη, ιοhη Ραυι

,|ones και John Bonham.iov ΝοÝμβριο του 68, υπÝγροψαν στην Aτιanτic records κοι το 70, Þτον Þδη πετυχημÝνοι! Θο

μrrοροοοÝ νο χαρακτηριστεß οπj'μερικοýò heavy biues μπÜντο, αφοý ανοκüτεψον τüσο τηγ bιues μουσικÞ με οποτÝ_

λrομο υο πορÜγüυν χιλιοδεò Wαττ'ηλεκτροφüρων κιθοριοτικþν μορφþν που σε συνδυοσμü με την βροχνÞ φωνÞ

του Plant δημιοýργησε Ýνο ξερü πρωτüγνωρο Þχο, Αν μη τι Üλλο οι L,Z, εßχον προσωπικüτητο, Δυο Üλμπουμò στο

ενεργητικü τουò L.Z.l κοι L.Z.2 κοι η rock μουσικÞ εßχε ολλüξει γιο πüντο!

ΜοζßμετουòυFοεßνοιοιμεγαλýτεροιhατdτοòκδüσκολοι.lδρýθηκοντοΙ964,καιστηνπρþτηφüσητηòκαριÝ'
ροò -ουò δεν εßχον και πολý σ"Ýοη μ.'.ουò ...WHO που τελικü 

_Ýμειναν 
*η.υ ,º:ηßο,9,ο,ºριº::,_:μ3lº19.ºü

ß;;;;;; ;";, μÝ σπüυδαßουò μüυο,«οjò üπωò Roger Dalτrey,Peτe TownshendJohn Entwistle, Keith Μοοπ,σΙγü -

Þτπεευοτε



Οι WhßιeòηαΚe,"ιδιοκτησßο" του Dayid Coyerdale, δημιουργÞθηκαν στο μÝσα τηò δεκοετßαò του 70', σχεδüν ομÝ-

σωò μετü την διüλυση των D.Purpιe. Η αλÞθεια εßνοι üτι ποτÝ μÝΧρι το ι987 δεν ξÝφυγαν απü την σκιü του "Βαθý

Μοβ,; αφοý οι μουσικÝò ογοφορÝò του συγκροτÞματοò σχεδüγ πüντα εßχαγ τιò ρßζεò τουò σε αυτü. πωò üλλωστε

Þταν δυýοτüν νο ξεφýγουν, üταν το 3/6 τηò σýνθεσÞ τουò Þτον παλιü μÝλη του θρυλικοý συγκροτÞματοò; οι
Vy'hiτesnake γιο πο»ü χρüνιο εßχαν ταυτüχρογα οτιò τüξειò τουò, τουò D.Coverdale, John Lord, ΚαΙ Ιαη Paice! Θα

μποροýσογ üγετα νο χορακτηριστοýν ωò μεταλλογμÝνοι... Purplel

το συγκρüτημα που το Ι976 Ýθεσε τσ üρια και το περιθþριο του ευρωπαΤκοý ροwετ/cΙαssßc,συμφωνΙκοý hard

rocklTo πρþτο'τουò aIbum,"R.Blackmore's Rainbow" Üφησε ιοτορßα ωò Ýνα απλü rock αΙbυm-με ΚÜποΙο ψÞΥματΟ

hard.To ,,Fß,ßòßηg",üμωò ,φοντüζει ανυπÝρβλητο, εßναι μιο ισχυρÞ κολþνα στο heαηι, meται οικοδüμημο, το συγκρüτημα

Þταν οι R.Bιackmore,RJ_Dio,T.Carey,C.PoweιJ,Bain. Το ýφοò τουò, επικü, οπü θεμοτολογßα Ýωò μουσικÞ, συμφωνικü,

κιθοριστικü (αφοý με ßον Bιackmore εßχομε εκπληκτικÜ üψογα σüλο), πομπþδη γιατß ο συνδυοσμüò keyboards ορχÞ-

οτραò-κιθüροò δωσε επικü χαροκτÞρα σε πολλü τουò album!

Πανογιþτηò ΚωλÝτηò
ΑλÝξανδροò Κερομßδαò

ιηη ΚιOýιυc

ιOυ ΠOεßου θÝβιηξ
Στο Ωδεßο ΘÝρμηò λειτουργοýν δýο τμÞμοτο κιθüροò. Η τüξη του Φþτη Ελμü κοι η τüξη του ΔημÞτρη

Σωτηρüπουλου. Τü'επßπεδο εßνοι ορκετÜ καλü κοι ουτü που Ýχει σημοσßο εßγαι πωò πολλü ποΙδΙÜ συνεΧßζουν τΙò

μουσßκÝò σπουδÝò τουò και κατü την φοßτησÞ τουò στο Λυκεßου. Το πρüγρομμα που οκολουθεßταΙ εßνοι αυτü ΠΟυ

ßποδεικγýει το υπουργεßο πολιτισμοý κοι üλοι οι σπουδοστÝò κιθüροò πορακολουθοýν υποΧρεωτικü τα μοθÞμοτα

θεωρßοò. το μÜθημο τÞò κιθüραò γßνεται εξοτομικευμÝνο και με τρüπο þστε νο μποροýν οι μαθητÝò νο κολýτπουν

κüθÝ χρüνο την μεγολýτερη διδοκτÝα ýλη. τα ποιδιü αποκτοýν μιο πολýπλευρη γνþση γýρω οπü τη μουσικÞ. το
Ωδεßο üιοθÝτει μεγüλη γκüμα ηλεκτρονικοý υλικοý καθþò κοι σημειþσειò που δßνοντοι δωρεüν. Στο Ωδεßο φλοξενΟýνΤαΙ

πολλü παιδιü οπü üλλεò περιοχÝò üπωò Θεσσολονßκη, ΧολκιδικÞ, κ. α . Πριν λßγα χρüνια απü το Ωδεßο αποφοßτησε η

Βüσω Κανελιüδου οπü το Γιαwιτσü. Τþρο σπουδüζει ιστορßο τÝΧνηò στη Μαδρßτη. ο ΔημÞτρηò Παππüò απü τη

Θεσσολονßκη πρüσφατα πορουσιüστηκε στην ΕΡΤ 3 σε Ýργο γιο κιθüρο, üρπο κοι μαντολßνο. Η ΕλÝνη Κονελιüδου

οπü τη Θεσσαλονßκη στο επßπεδο ΠτυΧßου, η ΑργυριÜδου Αργυρþ οπü τη Θεσσαλονßκη στο επßπεδο τηò ονωτÝραò

και η Μοýρου Σταυροýλο στο επßπεδο τηò ονωτÝροò κοι σπουδÜζει ψυΧολογßο στο Α.Π,Θ. Τα δýο κορßτσια η Στουροýλα

και Þ Αργυρþ πÝρυσι παρουσßοσαν Ýργο γιο δýο κιθüρεò στο Ωδεßο και δÝχτηκαν προτüσειò κοι οπü üλλα Ωδεßο γο

.,opouo,joou" τη δουλειÜ τουò. περισσüτερα απü δÝκα ποιδιü εßναι στο επßπεδο τηò ονωτÝραò και τηò μÝσηò και

.rολλÜ ο.ο επßπεδο τηò κοτωτÝροò. το Ωδεßο ΘÝρμηò δεν εßνοι πολλü χρüνια στο χþρο τηò μουσικÞò και παρουσιÜζει

ισüξιεò τüξειò με το μεγολýτερο Ωδεßο τηò Θεσσαλονßκηò, Στο Ωδεßο γßνονται κÜθε Χρüνο ονεπßσημεò συνουλßεò

μαθητþν με Ýργα για μßα κοι περισσüτερεò κιθüρεò. Στο Ωδεßο μοò, φιλοξενοýντοι τοκτικü κιθορßστεò απü üλλα Ωδεßα

bεßχýογταò τη δουλειÜ τουò. γπüρχει μεγüλο ενδιοφÝρον απü το παιδιü και αυτü φαßνετοι απü την προσÝλευση κüθε

ΧρüνΟ' 
τσαμπαρλÞò Γιþργοò

Ιýξη
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τιò 5 Σετπεμβρßου του Ι997,σýσω

μοò ο Ελληνισμüò βρÝθηκε ενþ

πιον μιαò μεγüληò εθνικÞò επιτυχß-

οò που αποτελοýσε κρυφÞ επιθυμßα μαò

για πολλÝò δεκοετßεò. Πρüκεπαι για την

ανüληψη των Ολυμπιακþν ογþνων του

2004,οι οποßοι μετÜ απü επßπονεò και χρü-

νιεò προσπüθειεò κοτÝληξον στα χÝρια

των ΕλλÞνων, προσπερνþντοò χþρεò ü-

πωò τη Σουηδßα και η Ιτολßα γιο να δþ-

σουν σ[η χþρο μοò την ευκοιρßα να απο-

δεßξει πολλü πρüγμοτο ωò πολιτεßο και λο-

üò.

Σßγουρα, üσον αφορü την οργüνωση

τηò πολιτεßοò, στο θÝμο τηò Ολυμπιüδαò,

υπÞρξαν τραγικÝò καθυστερÞσειò, οι οποßεò εßτε λüγω νο-

μικþν κωλυμüτων, εßτε λüγω αδικαιολüγητηò σδιοφορßοò

üφησαν να χαθεß ο μισüò περßπου χρüνοò τηò ολυμπιο-

κÞò προετοιμοσßοò. Αντßθετο, μετü απü τιò ποινÝò κοι την

απειλÞ τηò ανÜθεσηò τηò Ολυμπιüδοò σε üλλη πüλη, οι

ρυθμοß εντüθηκον με οποτÝλεσμο üλα το Ýργο γα πορα-

δοθοýγ, τελικÜ, στην þρο τουò στο τÝλη του 2003 κοι τιò

ορχÝò του 2004.

¸τσι, αυτü που μÝνει πλÝον και απü το οποßο εξαρτüται

σε τερüστιο βοθμü η επιτυχßο των Ολυμπιακþν Αγþνων,

ανεξüρτητα απü την πορεßα των Ýργων υποδομÞò, εßνοι

το δικü μαò ενδιαφÝρον ωò λαοý. Τα στüδιο, οι δρüμοι, η

τεχνολογßα κοι οι κτιριοκÝò εγκοτοστüσειò εßναι αδýνοτο

νο εγγυηθοýν οπü μüνα τουò την ορθÞ Ýκβοση του εγχει-

ρÞματοò, ον δεν υπÜρχουν ονθρωποι που με αυταπüρνη-

ση θα εργαοτοýν γι'ουτü, üσο πετυχημÝνεò κι αν εßναι

τεχνικÜ οι υποδομÝò.

ß\λλωστε, οπü μüνη τηò η ολυμπιακÞ εθελοντικÞ εργο-

σßα αποτελεß ελκυστικÞ εμπειρßο, δεδομÝνου üτι προσφÝ-

ρει πολλοπλü οφÝλη. ΣυγκεκριμÝνα, θα δοθεß στουò εθε-

λοντÝò η ευκαιρßο να ζÞσουν κüποιεò μÝρεò στην πüλη

üπου θο Ýχει το βλÝμματü τηò οτραμμÝνα η ονθρωπüτη-

τα και θα χτυπü η καρδιü του κüσμου, ακüμο θα Ýχουν τη

δυνοτüτητο νο γνωρßσουν πολλοýò ανθρþπουò, ¸λληνεò

κοι ξÝνουò, γα κüγουν διοκοπÝò

σε Ýνο μÝροò που θα σφýζει ο-

πü ζωÞ και, τÝλοò, θο αποκτÞ-

σουν εργοσιακÞ προýπηρεσßο.

ΠÝρο, üμωò, οπü üλο ουτü, ο-

φεßλουμε üλοι να αναλογιστοý-

με üτι πρüκειται νο ζÞσουμε την

εμπειρßο ενüò εγχειρÞμοτοò που

δεν θα επονοληφθεß, üσο εßμο-

στε εν ζωÞ κοι οπü το οποßο θα

κριθεß η μελλοντικÞ πορεßο μοò
ωò Ýθνουò.'Ισωò εßνοι η μüνη ευ-

κοιρßο που μαò χαρßζει η Ιοτορßο

να οποδεßξουμε στον κüσμο τü-

σο üμεσο τιò ικανüτητεò μαò, νο

ονατρÝψουμε προκοτολÞψειò
του τýπου «Ο ¸λληναò αδιαφορεß γιο το κοινü καλü κοι

νοιüζεται μüνο γιο το προσωπικü του συμφÝρο»> και να

δημιουργÞσουμε μια νÝα οντßληψη για τουò εαυτοýò μοò
και για το τι προγμοτικü μποροýμε νο πετýχουμε.

Η ποτρßδα, λοιπüν, μαò κολεß ουτÞ τη φορü üχι για πü-

λεμο, αλλü για γα τη βοηθÞσουμε να στοθεß δßπλο σε χþ-

ρεò üπωò οι ΗνωμÝνεò Πολιτεßεò και η Αυστρολßα οßρο-

νταò τιò απαισιοδοξßεò κοι τιò προκαταλÞψειò περß ονικο-

νüτητοò των ΝεοελλÞνων. ΜπÞκομε σε Ýνα δρüμο χωρßò

γυρισμü, ο οποßοò δεν επιτρÝπει παρü την επιτυχßα. Το

μüνο που μÝνει εßναι να αφÞσουμε μια για πιßντο τιò γκρß-
νιεò για τιò κοθυστερÞσειò για την ενßσχυση μüνο τηò

πρωτεýουσοò οφοý πρüκειτοι νο ογοτπυχθεß üλη η χþρο

με τον επερχüμενο τουρισμü και την εισροÞ χρÞμοτοò

και νο συμμετÝχουμε üλοι. Η εππυχßο εßναι στο χÝρι μοò!

Νßκοò Κοκκßνηò
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λοò üμωò ενθουσιοσμüò, οδÞγησε σ'Ýνο στρο-

βοπüτημα, σε μια οκατüλληλη οτιγμÞ κοι Ýτσι δεν

πραγμοτοποιÞθηκε το μεγüλο üνειρο. ¸τσι, οφοý

το κορßτσιο πÞρονε το «μüθημü» τουò, οποφüσι-

σαν να κüνουν την Ýκπληξη, το üνειρο πραγμα-

τικüτητα, την üνοδο στην ΑΙ κατηγορßο,

Η νÝα περßοδοò, στα μÝσο του Οκτωβρßου,

Ýφερε το κορßτσιο οτην πρþτη θÝση, αÞττητεò,

Και πÜλι, üμωò, το κακü χτýπησε την πüρτα τηò

ομüδαò μοò.
¸νο üμορφο Κυριοκüτικο μεσημÝρι, τα κορß,

τσιο μαò αντιμετþπισαν τον ΠειροΤκü, στην Α-

θÞνο.ΒρÝθηκανüτυΧεòκαθþòτοÜγΧοòÞταντοκυρßαρΧο-συνοßσθημα,οφοýÞταντομεγαλýτεροεμπüδιοπουεßΧαν
κληθεßνοαντιμετωπßσουν,θüλωσετομυο,ιο.ουò.¸τσιδεγμπüρεσανναπαßξουνüπωò^ξÝρουν,ÝδειξανÝγοüλλο
,,ρÝοrrο που δεγ εßχομε ξοναδεß. ΕπßπλÝον, üλα αυτü Ýγιναν κοι γιοτß οπü την αρχÞ βρισκüταν πßσω στο σκορ

ΓßΟλ"ψου, ολλü...Πιθογüτατο η ψυχÞ των Αθηναßων γυναικþν Þθελε πιο πολý τη νßκη!

πορ,üλα ουτü, οι γυγοßκεò.ηò οÝρμηò δε στÜθηκαγ εκεß, κοßτοξογ στο μÝλλογ γα μην ξονασυμβεß αυτü, και μÝχρι

τþρα το Ýχουν κοτοφÝρει!!!
Ενþ üλο κυλοýσογ υπÝροχο, με τα κορßτσια οÞττητα κοι νο επιβüλλοντοι στιò αντßπαλεò ομüδεò με σι<ορ αρκετι1

μεγüλα, η τýχη γιο ακüμη μια φορÜ κοι üχι τελευτοßα δεν τουò χομογÝλοσε με τη νÝο χρονιü,

Το πρþτο φιλικü γιο.η rρου,j 2003, που προγματοποιÞθηκε στο Κλειστü ΓυμνοστÞριο τηò ΘÝρμηò με τον Πανσε-

ροßκü, Ýκρυβε μια δυσüρεστη Ýκπληξη γιο το Σßμü,Συρüπουλο και τιò παßκτριÝò του. Μüλιò λßγα δευτερüλετπα πριν την

εκπνοÞ του πρþτου ημιΧρüνου «,,ruj.o «ορß_ο,ο μαò επιβüλλοντον με δþδεκο πüντουò τηò αντßπαληò ομüδοò, η

Τοσοýλο Μýρβαλη, σωριüστηκε οτο παρκÝ σφοδüζοντοò οπü τουò πüνουò,

Η μüλιò ενηλικιωμÝνη παßκτρια.ηò ομαεοò μαò Þταν Üτυχη, καθþ§ σε μιο προσπÜθειü τηò νο ανεβüσει τον δεßκτη

του σκορ υπÝρ των ((προσßνωu,), το'πüÝι τηò κüλλησε στο παρκÝ με οποτÝλεσμα, ýστερο απü μαγνητικÞ στην οποßα

υποβλÞθηκε μßο μερο μετιß, Ýδειξε üτι εßΧε οßικÞ ρÞòη Χιαστοý οτο δεξß γüνοτο, πρüγμο που θα στοιΧßσει πολý στην

γυνοικεßο ομüδο του δÞμου μαò, καθþò η πρþτη ριμπÜουντερ τηò ομüδοò θα μπει στο χειρουργεßο κοι θα απουσιüζει

Üπü το γÞπεδα περßπου οκτþ μÞνεò, Ýτσι χüνει ολüκληρη τη σεζüν,

την ημÝρα αυτÞ, 5 ιονουορßου, ε. eο.η" ξεχüσει üχß μüνο η τασοýλα, ολλÜ και οι συμπαßκτριÝò τηò, αφοý μετü το

üτυχο περιστατικü, τα κορßτσια οισθαγüντüυσαν χÜλιο. Ακüμα τολμþ να πω üτι μερικÝò φοβüντουσαν κοι Ýτσι οδηγÞ-

θη«ου οε μια Þττο, χωρßò βαθμολογικÞ σημασßο, που ψýχρανε ακüμο περισσüτερο το κλßμο του γηπÝδου,
'¼λα 

αυτü jμωò εßνüι ,,üρ.ßθüυ ,,,ο'«ο,'την επüμενη εβδομüδο περßμενε τιò παßκτριεò του τετρüφυλλου Ýνο παιχγß_

δι, στην Ýδρα .ουò, μ".ηυ Ακαδημßο, που ονομÝνοντον νο Þτον δýσκολο!
' 
εrr,.ειουò η ημjρü Ýφτοσε. το'πρþτο επßσημο τζÜμπολ γιü τιò γυναßκεò του Θερμοτκοý Ýγινε στιò ι3 ιανουαρßου με

ατττßπολο .,ò γυυοι«rò τηò Ακαδημßαò. Ξεκßνησε Ýνο παιχγßδι με πολý ενδιαφÝρον, αφοý,ορχικü, τα κορßτσια μοò,

προηγοýντον με οκτþ πüντουò..üμ.ß οrrο ου""χüμενο λüθη,τþν διοιτητþν και των ποικτριþν μαò, μειþθηκε η δισφο_

ρ,l -ουò τÝσσεριò, μετÜ οτουò δýο, ολλü ευτυχþò δεν κητÝβηκε ο δεßκτηò του σκορ ενοντßον μαò,

¾στερα οπü επανειλημμÝνα φαουλ, το οποßα δÝ σφýριζαý κατü το πλεßοτογ οι διοιτητÝò, σε μιο οτομικÞ προσπü_

θε,ο.ηò, η ¶wα Κιζιρßδου, δÝχτηκε αντιαθλητικü φαουλ,.Δεν μοò ενδιÝφερε τüσο αυτü, üσο το üτι το «θρυλικü

"*,αρ,»'.ηò 
ομÜδαò μαò, εßΧε ξοπλþσει στο πορΚÝ και Ýκλοιγε μη μπορþνταò να οντιστοθεß στουò πüνουò που την

κυρßευαγ. Εßχε χτυπÞσει κοι πüλι στον δεξιü þμο τηò, στον οποßο πριν απü Ýξι μÞνεò εßΧε εγΧεΙρΙσΤεß, ¼λΟΙ μΟò

μεßναμε üφωνοι (παßκτριεò, οποδοß) για το δεýτερο κακü που εßΧε βρει την ομüδο μαò ],ιε τον κοινοýριο Χρüνο, ¼λοι

"τ.,ßòßμ, 
j., .ο «ορß.ο,ο δ, θο ,.rηρυαòο*αν απü ουτü και οò εßχαν μεßνει μüνο πÝντε λετπÜ οπü το τÝλοò του αγþνο

και η γυνοικεßα ομιlδο μαò ε.,,ρüλλοrτου με δÝκα πüντουò, γιοτß οτην κολαθοσφαßριση κοι ειδικü στη γυνοικεßα, üλα

μποροýν να συμβοýν α.,ο σ.,γμη ο. -,γμηΙ Τελικü, οι «Θερμιþτισσεò», Ýδειξον την επιθυμßο τουò γιο ακüμη μιο νßκη

«α, bε λυγ,οαγ μετü απü üλο ουτο.rου δÝοη«ου και επιβλÞθηκσν στην ομüδα τηò Ακοδημßαò με δΙΟφΟρÜ δεΚΟΠÝγΤε

πüντων!
¼λοι οι αγþνεò, με τον Θρßομβο, τον ΠρωτÝο Hoteι ¶κροθωò, το ΠεριστÝρι Κοι με το Πολοιü Φüληρο για τη νÝα

ΧρονιÜ, εßΧαν αßσιο τÝλοò «ο, «υρßrò μεγüßο σκορ. Αò ευΧηθοýμε üλοι μοò να πüγε üλο κολü κοι στουò υπüλοιπουò

ι 
λ§Θ9υοΥΣα
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αγþνεò γιοτß οκüμη τßποτο δεγ Ýχει τελειþσει εξüλλου οι παßκτριεò, δεν ορκοýνται μüνο οτην üνοδο στην ΑΙ κατηγο-

ρßο, αλλü επιθυμοýν να πÜρουν το πρωτιlθλημα, κüτι που μπορεß να προγμοτοποιηθεß εφüσον το κορßτσια μαò βρßσκο-
ντοι στηγ δεýτερη θÝση, πßσω οπü τον ΠειροΤκü, με μüλιò Ýνα βοθμü διαφορü, πρüγμο που üμωò δεν κρüτησε για
πολý, καθþò η μÝχρι τüτε πρωτοπüροò ομüδο, Πειραßκüò, Ýχασε απü το Παλαιü ΦÜληρο με δÝκα πüντουò διαφορü,
ομÜδα που εμεßò εßχομε νικÞσει με Ýντεκα πüντουò! ¸τσι η ΘÝρμη Ýπιασε κορυφÞ ισοψηφþνταò τον ΠειραßΚü!

Η μÝρο που περιμÝναμε üλοι, εππÝλουò Ýφτοσε. Το ντÝρμπι ΘÝρμηò-ΠειροΙκοý üρχισε! Το κορßτσια μαò μπÞκον
ζεστü απü την αρχÞ του αγþνο. Φüνηκε üτι Þξερον τι ζητοýσαν. Σε üλο το παιχνßδι εßχαν διαφορü δεκαπÝντε πüντωγ,
þσπου στο τελευτοßο δεκüλετπο πÞρογ την ιδανικÞ διαφορü, δεκαοχτþ πüντων, που προοικονομεß üτι θο εßναι κυπε-
λοýχεò στην Α2 κατηγορßο και θα ανÝβουν στην ΑΙ!

Αν üλα πüνε καλü, ο δÞμοò μαò θα βοηθηθεß, κοθþò το üνομü του θο γßνει γνωστü, με θετικÞ παρουσßο, σε ΑθÞνα
κοι σ' üλη την ΕλλÜδα!

ΣΩτΗΡοποΥΛοΥ 1.rΑΡΙΑ

Τριüδι 28 Μορτßου

¹ταν Üνοιξη του Ι955 üτον μßα παρÝο κοτοßκων του Τριοδßου, ενüò μικροý χωριοý τηò ΑνατολικÞò Θεσσαλονßκηò,
αποφüσισαν νο ιδρýσουν, να δημιουργÞσουν, Ýνο σýλλογο, που θο Þτον ο εκπρüσωπüò τουò στα αθλητικü δρþμενα

τηò περιοχÞò. Τον ονüμασαν ΑΤΡΟlÞΗΤΟ, (αφοý δεν εßχε νο φοβηθεß
τßποτε) κοι γιο χρþματü τουò διüλεξαγ το γαλονüλευκο. Αξßζει νο ση-

μειωθεß üτι στο κατοστοτικü του συ»üγου, πρωτοεγγρüφηκαν 25 μÝλη.
Η πρþτη διοßκηση αποτελοýντογ απü 5 μελÞ με πρüεδρο τογ κ. Παπο-
δüπουλο Τüκη. Στην ορχÞ ο Ατρüμητοò εßχε μüνο ποδοσφαιρικü τμÞ-

μα, ενþ στη δεκοετßα του'80, δημιουργÞθηκον τμÞματα ΜπÜσκετ και
Βüλε]', τα οποßο λειτουργοýν ονελλιπþò ωò σÞμερα.

Στη δεκαετßα του '90, μεγιßλη βαρýτητα δüθηκε στην ονüτπυξη των
τμημüτων υποδομÞò τα
οποßα λειτουργοýν με
επιτυχßα. Στιò οκοδημß-
εò καθþò επßσηò και

οτο παιδικü τμÞμοτα γυμνüζονται και οθλοýντοι πüγω οπü Ι00 ποι-
διü αγüρια και κορßτσιο. Η ποδοσφοιρικÞ ομüδα δßνει συνεχþò το
πορüν στα τοπικü πρωταθλÞματα τηò ΕΠΣΜ, με αξιüλογη παρουσßο.
¸χει ονοδεßξει αρκετοýò καλοýò και ταλαντοýχουò ποδοσφοιριοτÝò,
με πορουσßα σε επογγελματικοýò συλλüγουò, με πιο γνωστü τον Κþ-
στα Δüσπρα, που αγωνßστηκε στην ομÜδα του ΗΡΑΚΛΗ. Χρονιü
ορüσημο μπορεß να χορακτηριστεß η περßοδοò Ι994-95, üταν ο Α-
τρüμητοò κÝρδισε την Üνοδü του στην Α' Κοτηγορßο, γιο πρþτη φο-
ρü στην ιστορßο του, στην οποßο κοι ογωνßζετοι ωò σÞμερα. ΠÝρυσι
γνþρισαν την üνοδο τüσο το τμÞμα του Μπüσκετ üπου αγωνßζεται στη Α' κατηγορßα τηò ΕΚΑΕΘ , üσο κοι το ΒüλεΤ

Γυγοικþν üπου ογωνßζεται στη Α' κατηγορßο τηò ΕΠΕΣΘ .

Ενημερþνουμε τουò δημüτεò ΘÝρμηò üτι το τμÞματο οκοδημιþν που λειτουργοýν εßνοι : Ποδοσφαßρου παιδικü,
Μπüσκετ εφηβικü κοι ΒüλεΤ κοροσßδων (το οποßο εßναι το μüνο σε üλο το δÞμο). Γιο εγγροφÝò των ποιδιþγ οπευθυν-
θεßτε στουò υπευθýνουò του κλειστοý γυμναστηρßου.

(Κ.Α.Π.Η.)

τ-Κ- 5700 ι

Δριγκüκη ΕιρÞγη
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SCORER Ο^ΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

,Π Ρ Ωτ ΑΘ 
^Η 

Μ Α: Ι 2, 4 8 üπüwοι
-ΚΥΠΕΛΛο:1,485πüντοι

-ΚγΠΕ^^Α ΕΥ Ρ ΩΠ ΗΣ 4,807 πüντοι
-ΕΘΝΙΚΗ:5. l30πüντοι

ΜΕ τΗΝ ΕΘΝrΚΗ(,980-,99,)
-ΠΡ Ωτ ΑΘ^ΗΜΑ ΕΥ Ρ ΩΠΗΣ: Ι 9 87

-ΔΕγτΕΡοΠΡΩτΑΘ^ΗτΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: Ι 989

-ΕΝΑτΗ ΘΕΣΗ:Ι98Ι
-ΔΕκΑτΗ ΘΕΣΗ:Ι983

-ΔΕκΑτΗ ΘΕΣΗ Στο ΜοΥΝτοΜΠΑΣΚΕΤ:Ι982

ομεγολýτεροò¸λληνοòμποσκετμπολßσταòüλωγτωνεποΧþνÝΧειπλÝοναποσυρθεßδιοκριτικü.Ηαýροτου
üμωò συνεχßζει νο αιωρεßτοι πüγω οπü το κεφüλια τωγ συνεχιστþν του,

Ο Νßκοò Γκüληò εßνοι Ýναò αθλητÞò που ξεσÞκωνε πüντο την κερκßδο των οποδþγ του ¶ρη, μιο ομüδα με την

οποßα εßγοι απüλυτο συγδεδεμÝγο το üνομü του. Για νο μπει Ýναò φßλοθλοò στο ΠαλÝ ΝΤε ΣΠΟρ, Την ΠÝμΤΠη ΠΟυ

Ýποιζε ο ¶ρηò, θα Ýπρεπε νο περιμÝνει στιò σκüλεò του γηπÝδου οπü τιò 5 το απüγευμα μÝχρι τιò 9 που Üρχιζε ο

ογþνοò, συνÞθωò κüτω απü üσχημεò κοιρικÝò συνθÞκεò κοι σε περιβüλλον γιορτÞò, Για τρßα χρüνιο μüλστα, Ýκλεινον

τÜ θÝατρο κτθε πÝμτπη, μÝρα που Ýποιζε ο ¶ρηò του Νßκου Γκüλη στην Ευρþπη, μετοθÝτοντοò το παραδοσιοκü ρεπü

των θεüτρων που Þτον πüντσ ΔευτÝρα.

ΤüσοοισυνοθλητÝòüσοκαΙοιαγτßπαλοßτουτονθαýμοζον.ΧαροκτηριστικÞεßνοιηοντßδρασητουΚþστο
Μουροýζη: «Αυτüò ο üνθρωποò εßνοι τρομερüò. ¸Χει κοτορθþσει νο καταργÞσει τουò νüμουò τηò βαρýτηταò»,Προγ,

μοτικü ο Γκüληò μποροýσε νο καρφþσει με üποιον τρüπο Þθελε και οò Þτον μüνο I.85.Αλλü και ο προπονητÞò

Βüπσεκ Κρüιεφσκι δÞλωσε μετü την Þττο τηò ομüδοò του: «Εßπα στουò παßκτεò μου üτι θο μορκüρουμε τÝσσεριò

αντιπüλουò. ΚÜνομε και σχÝδιο μüλιστο. Γιο τον Γκüλη, üμωò, κüνομε την προσευχÞ μοò»,

Ο Νßκοò Γκüληò Ýφυγε οπü το üθλημο που αγüπησε πικραμÝνοò, üπωò δÞλωνε η ονακοßνωση τηò αποχþρησÞò

του. ΕßΧε την οßσθηση üτΙ για πολλοýò αυτÞ του η επιθυμßο θο ισοδυναμοýσε με οδυναμßο, ενþ γιο Üλλουò με πορüκλη-

ση σε ουτοýò που διοικοýν το üθλημο να τον οφÞσουν νο ποßξει μπüσκετ, ¸φυγε üμωò Ýχοντοò την ογüπη üλων των

ονþνυμων φιλüθλων.
«Ζητþ συγγνþμη αν κüποιουò πßκρονα κοι δεν κρατþ κοκßα σε κανÝνα, Τη ζωÞ πρÝπει νο την ποßρνουμε üπωc

Ýρχετοι ον θÝλουμε νο εßμοστε ευτυχισμÝνοι>».
ΔÞμου Ιωüwηò



1,1uL
Η FORMULA Ι ονοßγει κοι φÝτοò τα φτερü τηò ελπßζονταò üτι θα κεντρßσει και πÜλι το ενδιαφÝρον των τηλεθεατþν

κοι θα μεßνει σον μια üτυχη στιγμÞ στην πορεßο του μηχανοκßνητου οθλητισμοý η περσινÞ κοτοκüρυφη τπþση τηò
τηλεθÝοσηò κοτÜ 30 %. Η αιτßα αυτÞò τηò τπþσηò; μα φυσικü η κüκκινη κυριαρχßα τηò FERRAR| σε üλουò σχεδüν
τουò αγþνεò.

Γιο να μην επαναληφθεß το περσινü οικονομικÜ καταστροφικü φαινüμενο η FΙΑ ξεκßνησε μια σειρü αλλογþν.
. Τα δοκιυασικü πλÝον θα εßνοι υισ διÞυεοη δοκιυοσßο üπου η πεοιπÝτειο θο Εεκινüει οπü την ΠοοοσκευÞ κ. Τα δοκιμαστικü πλÝογ θο εßνοι μια δι ξεκνüει οπü την ΠοροσκευÞ κοι θο

ολοκληρþνετοι το ΣÜββοτο. Οι εßκοσι πιλι
τουò περισσüτερουò βοθμοýò προò ουτüν

ΠαροσκευÞ ξεκινþντοò οπü αυτüν που Ýχει
ο ξεκινοýν απü αυτüγ που Ýκανε τον χειρü-

ßνονταò
οι πρþτοι κüθε

Κοι τιò 2 μÝρεò ÝΧουν σεην ΚοτοΧÞ τουò μüγοΜ8,6,5,4, 3,2, Ι βαθμοýò απü τον

. Κοτοργεßτοι η τηλεμετρßα - με τα Pits- και εκτüò ον υπüρξει σοβορü

τερο χρüνο την ΠαρασκευÞ
Ι γρÞγορο γýρο. ΠλÝον θα
πρþτο προò τον üγδοο.

ατýχημα και χολüσει το πρþτο
. Θα υπüρχουν μüνο δυο τι
. Απü το 2004 κοταργοýνται. ¼λοι οι

ι??
υ.ι
???

ΣΑτο
ΝΤΕΙΒΙΝΤΣΟΝ
ΖΛοΜΠιΝ
ΜΠοΜΠι
ΖοΝΤΑ

και το launch control.
τουò

ΣΥΝΘΕΣΗ

οlγΙΑΔΑ

FERRARι

yVιLLiAMS

McLAREN

RENAULτ

SAUBER

JoRDAN

JAGUAR

BAR

MιNARDI

ΤοΥοΤΑ

:_ºξ

,α, υ

ΦιΡΜΑΝ
οΥΕΜΠΕΡ
ΠιτΣοΝιΑ
ΒιΛΝΕΒ
ΜΠΑτοΝ
ΒΕΡΣΤΑΠΕΝ
οΥιΛΣοΝ
ΠΑΝιΣ
ΝΤΑ ΜΑΤΑ

. Ο ¸ντι Ιρβüιν Ýχει μεßνει προò το παρüν εκτüò πρωταθλÞμοτοò. Η πßστα του SPA σεο ΒÝλγιο κοταργεßται απü φÝτοò. ΕπισΕρÝφει στα δρþμενο ο ΒερσΕüπεγ. Οριστικü οποχþρησε ο Μßκα ΧÜκινεν οπü το πρωτüθλημα τηò FORMULA. Η ΡRΟSΤ και η ARROWS κÞρυξον τπþχευση

ΣΕΙΡΑ ΑΤΩΝΩΝ
Ι.ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
2.tÞΑ^ΑΙΣΙΑ
3.ΒΡΑΖιΛιΑ
4.ΣΑΝ 1νßΑΡΙΝο
5.ιΣΠΑΝιΑ
6.ΑΥΣτΡιΑ
7.1γΙοΝΑΚο
8.ΚΑΝΑΔΑΣ
9. ΕΥΡΩΠΗ
ΙO.τΑ^^ΙΑ

ΙI.],ß. ΒΡΕτΑΝlΑ
Ι2.ΓΕΡ1.1ΑΝΙΑ
ι3.οΥΓΓΑΡιΑ
Ι4.IτΑ^ιΑ
ι5.ΗΠΑ
Ιü.ιΑΠΩΝιΑ

Ξ

ΠΕΝΝΥ ΣΚΟΥΦΟΥ



VYorld Rally Champion-
ship VVRC

Οι μηχανÝò ονüβουν, το γκüζι αγγßζει το πü-

τωμα του ομοξιοý και μερικÝò εκοτοντüδεò ßπ-

ποι εßγοι Ýτοιμοι νο βγουν απü το κοπü. Τρßα, δýο, Ýνα,

φýγαμε ορχßζει το W(orld) R(ally) C(ampionship).

Η φετινÞ περßοδοò ονομÝνετοι να εßναι απü τιò πιο συ-

ναρποστικÝò τωγ τελευτοßων χρüνων καθþò εßχομε μεßω-
ση των αμαξιþν που διαγωνßζονται. Αυτü γßνεται μετü την

απüφαση τηò Mitsubishi νο οποσυρθεß απü το πρωτüθλη-

μο γιο μιο σεζüν. Αυτü σημοßνει üτι η περσινÞ περßοδοò

Þτον η τελευτοßα για το Lancer Ενο 7 exτreme το οποßο
εßχε πολλÝò διακρßσειò με οδηγü το Φιλανδü Tommy
Makinen. Σκοπüò τηò Mitsubishi εßναι να εξελßξει κοι νο

τελειοποιÞσει το Colt þστε γα αντικατοσΕÞσει το Lancer.

Οι ομüδεò που διαγωνßζονται στο φετινü πρωτüθλημα

εßναι η Subaru με το lmpreza που προσδοκεß κολýτερη

πορεßα απü τη περσινÞ που εßδε το üνειρα τηò για πρωτü-

θλημο νο κοτορρÝουν κüθε φορü που τελεßωνε μια ειδικÞ

διοδρομÞ. Η Peugeot, κüτοχοò του περσινοý πρωταθλÞ-

ματοò, με 206 θο προσπαθÞσει νο διοκριθεß και φÝτοò κοι

να κρατÞσει τον τßτλο. Η Citroen που πÝρσι εßχε πολý κο-

λÞ πορεßο με το Xssara φÝτοò εßναι μÝσο στα φοβορß. Η

Ford γιο οκüμη μιο φορü θο συμμετüσχει με το Focus

Εδþ κοι περßπου τρßα χρüνιο οτην περιοχÞ

μοò Ýχει ιδρυθεß Ýνοò νÝοò παλαιστικüò σýλ-

λογοò μετο üνομα «Παρüσχοò Μπüροò» ΘÝρ-

μηò. Σαν παιδιü εßμοστε πολý τυχεροßπου στον

τüπο μαò λειτουργεß Ýνα τÝτοιο σωματεßο με ονθρþπουò

που μαò διδüσκουν το ορχαιüτερο üθλημο στον κüσμο ,

γιατß η πüλη δεγ εßνοι μüνο üθλημα αλλÜ και ιδÝο .Ο σýλ-

ýßßιυ[ξ fißπ ξ

που εßναι οπü το πιο
οξιüπιστο ομüξια

του πρωταθλÞμα-

τοò. Η Skoda
συμ μετÝχει με το

πιο πετυχη μÝνο
μοντÝλο τηò δηλοδÞ

το Octavia. ΤÝλοò η Hyundai για ακüμα μιο φορü τοπο-

θετεßται στο οουτσüιντερ με μιο üχι πετυχημÝνη συντογÞ

δηλαδÞ το Accend.

Καθßστε ανοπαυτικü στον κοναπÝ (θο συνιστοýσομε
να Ýχετε μοζß κοφÝ Þ σοκολüτα που εßγοι δοκιμασμÝνη

συνταγÞ, τþρα üμα σαò κüτσει γιο σουβλüκια, κοθüτι κοι

βρüδυ, δε μαò χαλÜει), ονοßξτε τον δÝκτη τηò τηλεüρα-

σηò στο STAR, δÝστε τιò ζþνεò σοò(αποραßτητο) και φý-

γαμε γιο WRC.

Θονüσηò
ΑθανοσιÜδηò

Στüθηò
Ροýσκαò

λογοò μαò δεν βγüζει μüνο καλοýò οθλητÝò ολλü και σω-

στοýò ανθρþπουò μαò κüνει νο σκετπüμοστε κüθε μοò

κßνηση ,να ελÝγχουμε τον εουτü μοò κοι γο αντÝχουμε

οτιò δοκιμασßεò τηò ζωÞò ,ΜÝχρι πριν δυο χρüνια ο σýλ-

λογοò επιβßωνε κüτω οπü κοκÝò συνθÞκεò στο κλειστü

του λυκεßου μοò μετü οπü εκκλÞσειò των αθλητþν ,του

προπονητÞ αλλü κοι των γονÝων των ποιδιþν προò το δÞ

λ§θευο¾ΣΕ

ι



μο, σÞμερο ο σý»ογοò στεγüζεται σε Ýνα πολυτελÝστα-

το κλειοτü γυμγασßÞριο.
Οι προπονÞσειò γßνοντοι κüτω οπü τιò οδηγßεò και υπü

την ποροκολοýθηση ενüò εκ των κορυφοßωγ προπογη-

τþν στην Ελλüδα Üλλοτε και ομοσπονδιακοý προπονητÞ

Αντþνη Στομüτη. Ο σýλλογοò μαò αν και νÝοò στον χþ-

ρο τηò πüληò εχει κοτοφÝρει νο κερδßσει τρßο κýπελλο

σε ογþνεò πομπαßδων , παßδων. ΑθλητÝò του συλλüγου

Ýχουν κατακτÞσει κοι πονελλÞνιο μετüλλιο που τουò προ-

σφÝρουν συμπληρωμοτικü μüριο γιο την εισογωγÞ τουò

στο πανεπιστÞμιο.Το γυμνοστÞριο του συλλüγου βρßσκε-
τοι στο χþρο του αθλητικοý κÝντρου ΘερμÞò , πßσω οκρι-

βþò απü το κλειοτü του μπüσκετ. Θα χαροýμε πολý να μοò επισκεφθεßτε. ¿ρεò λειτουργßαò συλλüγου κοθημερινü

απü ΔευτÝρο ωò ΠσρασκευÞ 8 με Ι0 το βρüδυ, Γιο πληροφορßεò μπορεßτε γα οπευθυγθεßτε στουò Ιεροδιüκονου

ΣτÝλιο , Ιωσηφßδη Ξενοφþντα. Σαò περιμÝνουμε.

Ιεροδιοκüνου ΣτÝλιοò

ιòΚ

Πρüκεποι γιο Ýνα σχετικü καινοýριο üθλημα στην Ελ-

λüδο κοι Ýναò οπü τουò πιο ενδιαφÝροντεò τρüπουò ü-

σκησηò. Το Kick Boxing εμφονßστηκε γιο πρþτη φορü στιò

αρχÝò του Ι970 στην ΑμερικÞ οπü αθλητÝò του καρüτε.

Η'μορφÞ που Ýχει σÞμερο, δüθηκε τιò δýο τελευταßεò δε-

καετßεò μετü απü κανüνεò που θεσπßσßηκαν για την α-

σφαλÞ διεξαγωγÞ του οθλÞμοτοò κοι τογ αποροßτητο προ-

στοτευτικü εξοπλισμü που προστÝθηκε για τιò ανÜγκεò

των αγþνων. Αποτελþντοò κοταρχÞν Ýνο δυνομικü κοι μο-
χητικü üθλημο, που συνδυüζει διοφορετικÝò τεχνικÝò κο-

ρüτε κοι πυγμοχßαò ,Ýχει το πλεονÝκτημα νο χρησιμεýει

και ωò μÝθοδοò ουτοüμυνοò σε περßτπωση κνδýνου. Γυ-

μνüζει ταυτüχρονα üλο το σþμο, ονοτπýσσο\τΕοò σε με-

γüλο βοθμü τα αντανακλαστικü.

ΕπιπλÝον εßναι Ýνα σπορ το οποßο βελτιþνει πολý γρÞ-

γορα τη φυσικÞ κοτÜστοση σε σχÝση με τιò ποροδοσιο-

κÝò μεθüδουò εκγýμνοσηò και μÝσα σε 2-3 χρüνιο ο ο-

θλητÞò μπορεß νο φθüσει σε πολý κολü επßπεδο τεχνικþν

γνþσεων, <<κατακτþνταò>> τιò κατüλληλεò «ζþνεò» μετü
οπü εξετüσειò που διοργανþνογται απü την επßσημη ο-

μοσπονδßο του αθλÞμοτοò στην Ελλüδο. Το üθλημο εßνοι

ιδανικü κοι για τιò γυνοßκεò, οφοý βοηθü στην δημιουργßο

ενüò καλλßγραμμου και δυνατοý σþμοτοò δροστηριοποιεß

το μετοβολισμü þστε ο οργονισμüò νο κüνει περισσüτε-

ρεò καýσειò και φυσικü μαθαßνει στιò γυναßκεò πþò να προ-

στοτεýουγ τογ εουτü τουò ον ποτÝ χρειαστεß.

oxιNG

Ραπτüπουλοò-ΣπÜΡτακοò ΧρÞστοò



σχολεßο

Η διεýθυνση
Με τηγ Ýγαρξη του σχολικοý Ýτουò ονÝλαβε την διεýθυνση του σχολεßου ο κ. Παποτσοýμοò Νικüλαοò . ΚΟθηγη-

τÞò φυσικüò. Απü το σýλλογο των κοθηγητþν επανεξελÝγη η κ. Χοραλαμπüκη Ελισüβετ,ΑγγλικÞò φιλολογßοò ,στην

οÝση'τηò υποδιεýθυνσηò κφ ο κ. παποδüπουλοò ποýλοò ,μαθημοτικüò, λüγω αυξÞσεωò του οριθμοý των τμημüτων

απü δþδεκα σε δεκατρßο .

Ο σýλλογοò των καθηγητþν
Η σχολικÞ χρονιÜ üρχισε με ελüχιστεò ολλαγÝò σε προσωπικü και ελüχιστεò ελλεßψειò που κολýφθηκαν σΧεΤΙΚü

Ýγκαιρα . το'θεüλογικÜ μοθÞματο διδüσκουγ ο κ. τουραμüνηò Απüστολοò και ο κ. κυριακοý ΔημÞτριοò .το φιλολο-

γικü μοθÞμοτο διδüσκουν η κ, ΠÝτκου Ευαγγελßο , η κ. Σερεμετßδου ΔÝσποιγα , η κ, Ναοýμη Χρυσοýλα , η κ,

ΘεοΧορßδου Χρυσοýλα, η κ, Ευθυκρüτη Στουροýλο, η κ. Χοýνδρη Ανοστοσßα, η κ. Βασιλακßδου Ανοοτασßα , Κοι οΚ.

Αγτωνßου ΧρÞστοò . οι μαθημοτικοß του σΧολεßου μοò εßναι ο κ. Γκιζιþτηò ΑνδρÝαò, ο κ. Χουßhζηò ΔημÞτρηò , η κ.

παποδοποýλου ΔÝσποιγα , και η κ. Μιμιλßδου Εýο .Τα μοθÞμοτο φυσικÞ ,χημεßο, βιολογßο διδÜσκουν οΙ κοθηγητÝò η Κ.

ΜεσσÞνη Μαρßο , ο κ. Ποýχοò Γεþργιοò, η κ. Παπαγρηγορßου Αικοτερßνη , ο κ, lωσηφßδηò Ιωüwηò, η κ, Γοριδüρη

τασοýλα . Ακüμη ογγλικü διδüσκει η κ, Μπολτü ΕλÝνη, οικονομικü η κ. τζιομüλου Μορßα , κοινωνιολογßα ο κ. χßοò
ΑναστÜσιοò . ο κ. φλþροò Θεüδωροò και ο κ. ΣτÝφοò ΣωτÞρηò , εßνοι οι καθηγητÝò τηò φυσικÞò αγωγÞò , ενþ τα

μαθÞμοτο τηò πληροφüρικÞò διδüσκουν η κ. πλατιü Γεωργßο και η κ, Βρüντζου ¶wο . τα τεχνολογικü μοθÞμοτο
διδüσκει η κ. Ηγουμενßδου Χορü και το εικαοτικü κοι τα σχÝδια η κ. Καρüογλου ΣτÝλλο,

Το μαθητικü συμβοýλισ
Το δεκαπενταμελÝò που πρüΚυψε απü τιò εκλογÝò οτιò 28 Νοεμβρßου αποτελεßται απü Καρογκοýνη φþτη Πρü_

εδρο ΒογιατζÞ Βλüση Αντιπρüεδρο ΤσομπορλÞ Γιþργο ΓρομματÝο Το πεντομελÞ μαθητικÜ συμβοýλιο που προÝκυ-

ψον οπü τιò ÝκλογÝò στα μÝσα Νοεμβρßου εßνοι πρüεδροò , γρομμοτÝαò , τομßαò κοι μÝλη αντßστοιχο ονÜ τμÞμο Αι:
Γογßτηò Σßμων,Αργυρßου Ιλιüwο, Ζογκüτηò Αθανüσιοò, Βελονüò Παναγιþτηò, Δριγκüκη ΕιρÞνη Α2:ΙfuραματßδΟυ ΝΤΟ-

γιÝλα, κοßοθü Γεωργßα, Μουροτßδου Μοριüνθη, Ιωαwßδηò Ιωüwηò, Θωμοßδηò Νικüλοοò Α3:Ραπτοποýλου Σοφßα,

ΧρυσοΧοßδηò Νßκοò, Σωτηριüδου Μαρßα, Χßτογλου ΕμανουÝλα, Μπüτσιοò ΔημÞτρηò Α4:Λυγκοβüνληò ΑλÝξανδροò,

ΚοροπÝτσα ΔÞμητρο, Βασιλοκοποýλου Βßκη, Μουστüκηò Αντþνιοò, Κουτσüò Βασßλειοò Α5: ΠαπολεξüτουΧρýσα,

ΣτÝφανßδου Μορßα , πορüσχου ΒοσιλικÞ, οσιπιüδηò ι9ελÝτηò, παπαμηνüò ΔημÞτριοò Β ι : ΔÞμου ιωÜwηò, τσα_

μπαρλÞò Γιþργοò, Τσιλιγüπουλοò Νικüλαοò, ΚωλλÝτηò Ποναγιþτηò, ιεροδιοκüνου Στυλιονüò Β2:Αθανασιüδηò

Αθανüσιοò, Ζομπετüκη Ζακελßνα, ΒροΧßδηò ΘεοΧüρηò, ΖÝρβαò, ιωüwηò , Αρνοοýτηò Βασßληò Β3: Μοýγιου Νßκη,

Μπελßδου Δογüη, Καρκατζßνου ΕλÝνη, Μπüρταò ΣτÝλιοò, Ντüλκεροò Κþστοò Β4: Σπυριδüπουλοò ΓΙÜwηò, ΡΟýσΚαò

ΕυστÜθιοò, Ξενüπουλοò ΑλÝξανδροò, Παποσαροφιονüò ΣωκρÜτηò, ΣερÝτηò Πονογιþτηò ΓΙ: Γοýδαò ΤριοντÜφυλ-

λοò, Αβραμßδηò ιωüwηò Κανüβη Ματθιλδη, Σκορλατüκηò ιωüwηò, Βολασßδου Σοφßα Γ2: Γοβριηλßδηò Γεþργιοò,

Γιαwοκüýδη Δονüη, Γκορλßτσο ΑνατολÞ, Γαβολßδηò Γρηγüρηò κορογκοýνηò φþτηò Γ3: κυμιωνüκηò Γεþργιοò,

Λοσκαρßδηò ιüκωβüò, Ρουκü Αριüνδη, ΠοπουτσÞò ΑνδρÝαò, ΠαπογιαwÜκη Κωγστογτßα Γ4:ΨýΧαò, Τουλοýδη

Ευαγγελßα , Φωτüπουλοò Νικüλοοò, Τσονταρλιþτηò Χαρüλαμποò, ΤερεμεκÝò ΧαρÜλομποò

Ο σýλλογοò γογÝων
Με τιò εκλογÝò στιò 23Οκτωβρßου εξελÝγησον κοι συγκροτÞθηκαν σε σþμα ωò εξÞò Πρüεδροò ΧοτζησιδÝρηò

ΔημÞτριοò Αντßπρüεδροò Κασüπηò Μιλτιüδηò ΓρομματÝαò Κλεφτογιüwη Ευρυδßκη Ταμßοò Μαμüη ¶wα Ειδ, Γραμ,

ματÝαò ΖηνοβιÜδηò Ζηνüβιοò
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Jrr o ýιαδßι«τιιοι

http://v/ιvyv.ypepth.gr Κüμβοò Υπουργεßου Ποιδεßοò

http://wliιlvl.pi-schoo|s.gr Κüμβοò Ποδαγωγικοý Ινστιτοýτου

http://ιywur.edra.gr ΕκποιδευτικÝò ονακοινþσειò νÝο

http:/Λrwvr.eun.org Κüμβοò ΕυρωποΤκοý Δικτýου Σχολεßων με εκποιδευτικü υλικü

http://ryιyw.schoolnet.ca Κüμβοò Δικτýου Σχολεßων Κοναδü με εκποιδευτικü υλικü

http://wwιl.gsn.org/ Κüμβοò εκποιδευτικοý υλικοý

hττρ://γνww.ηθτdαγò.οτg/ Κüμβοò τηò ΕυρωπαßκÞò ΕπιτροπÞò με πρωτοβουλßεò οξιοποßησηò δικτýου

hττP://Vι/\yw.sea\Λrifs.gsfc.nasa.gov/SEAVvlFS/LlylNG_ocEAN/LlvlNG_oCEAN,html Κüμβοò γιο την ωκεογο-

γραφßο

http://ιvvιlw.globe.gov/ Κüμβοò περιβολλοντικÞò εκπαßδευσηò

http://wwlv,oikade.gr Κüμβοò τηò τρüπεζαò Κýπρου γιο τα ελληνüπουλο

http://wllvw.lrf.gr Κüμβοò του Ιδρýματοò Μελετþν ΛαμπρÜκη για την εκπαßδευση

http:/ΛÞ^/vy/.nhm.ac.uk/ Κüμβοò μουσεßου φυσικÞò ιστορßοò

http:/isln.fi.edu/tiil Κüμβοò μουσεßου φυσικþν επισεημþν

http://wyryv.nasa,gov Κüμβοò τηò ΝΑΣΑ για το διüστημα

http://netyet,vι/ustl.edu/e,zoo.htm Κüμβοò ζωολογικοý κÞπου

http://wιιlιy.sfsu.edu/history/u/v/vv.htm#gare,\^/ays Υλικü πογκüσμιοò Ιστορßαò

http://chico.rice.edu/armadil|o/simulations Κüμβοò προσομοßωσηò ΔιαοτÞματοò

http://urvv}y.ex.ac.uk/MEDASSET Κüμβοò Βιολογßαò και Θολüσσιαò χελþναò

http:/Λ^rvrv/.perseus.tufts.edu/ ΒιβλιοθÞκη ορχαßου πολιτισμοý

http://vlyvw.museumonline,at/ Περιβüλλον αξιοποßησηò πολιτισμικοý υλικοý

hττp:/Λ^/yryv.kn,pacbelI.com/vrired/artlak.html Κüμβοò αισθητικÞò ογωγÞò

http:/Λvvrv/.georgetown.edu/labyrinth ΒιβλιοθÞκη μεσαιωνικÞò ιστορßοò

http:/Λrvyyvrr,istos.lτ,f.gr Κüμβοò εκπαιδευτικοý υλικοý

http://portico,b|.uk/gabriel/ Κüμβοò ευρωποΤκþγ εθνικþν βιβλιοθηκþν

http://ιvvιlw.loc.gov ΒιβλιοθÞκη of CONGRESSME με Ι2,000,000 εγγροφÝò διαδικτýου

http://ericir.syr.edu ΚÝντρο πληροφοριþν εκπαßδευσηò

http://ιyvvu/,ccph.com Δημιουργßεò παιδιþν οπü üλο τον κüσμο

http://europa.eui.int Κüμβοò ΕυρωπαßκÞò ¸νωσηò

Την ιστοσελßδο http: // IIyk,therm.thess.sch.gr πρÝπει να επισκεφθεßτε οπωσδÞποτε,
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Ι-Ελληνικü νησß-Φßδι, 2-Εξüρτημο πλοßου, 3-Ανüβει φωτιÝò", 5-ΑνÞκουμε σ'ουτÞν οπü 0l ,0 l ,02-ΣτÜλθηκσν

5.ΟοΟ.οΟΟ την πρωτοχΡου,ß,'7ηοοò που ÝζÞσε στη Κ, ΑμερικÞ,«", :ºΨ':º_"_:γ:::jrj""_jη:
;;";;,(;;rßß«;;ß;;υ.ò του,στυλοý_Επιφþνημο κοß οχι μüνο.,,9_ΜÝσω _ουτÞò 

επιτυlο<Üνεται η

τελειüτητο, ιO_Πολιü .υρrr,ο«ü ορΧικü, ι ι _Πνευστü üργονο, ι 2_Εξουδετερþνει τη βüση, ι 3_¶σΧετοò (ουδ)

ΚΑΘΕΤΑ
|-Κρεμοστοß.'.,2.οιερωτευμÝνοι...(ουσ)'4-ΤομεγαλýτεροοστÝρι,6.Ρþσικοòδορυφüροò,7-Ελληνικü

συγκρüτημο θ_Κλüδοò τηò βιολογßÜò, ιO_Χωρßü του νομοý φdιþτιδοò, ι ΙΑ»ιþò η κλωστÞ, ι2 Ενολλακτικü

τηò κουρτßνοò, ι3_Εßνοι κοι ο οι,γεßοροò, ι4_Αρχικü ετοιρεßαò που ßδρυσε ο Ωνüσηò, ι5_ΝομικÞ μορφÞ

ετοιρεßοò Ι6-Αυγü,., Ι7-Ο Θεüò Ýχει πολý",
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¼χι,αυτü δεν εßναι το Ýπαθλο του quiz!!!

¸νοò γλýmηò που τον Ýλεγον ¶σπρο, Ýνοò βιολιστÞò που τογ Ýλεγον Μοýρο και Ýνοò

ηθοποιüò που τον Ýλεγαν Κüκκιγο εγκλωβßζονται σε Ýνογ ονελκυστÞρα. ¼σο περßμενον την

πυροσβεστικÞ, γιο νο σπüσει τον πüγο ο Ýναò απü τουò τρειò λεει: «Εγþ Ýχω μοýρο μαλλιü,

εσεßò Ýχετε ο Ýνσò κüκκνο κοι ο üλλοò üσπρο, το πορüδοξο üμωò εßναι πωò κονενüò το

üνομα δεν τοιριüζει με το χρþμο των μολλιþν του>τ, οπüτε ο κ, ¶σπροò αποντüει <<Πολý

σωστÞ πορατÞρηση!».

Τι χρþμα εßναι τα μα»ιü του κα»ιτÝχνη;

. -Πωò κοταλαβοßνει κανεßò üτι Ýναò υπολογιστÞò Ýχει χρησιμοποιηθεß απü μια ξανθιü;
- Στην οθüνη υπüρχει σβηστικü!!!

Το ονÝκδοτο δεν Ýχει κομßο δüση ολÞθεοò(λÝμε τüΡο..,)

' Πþò εξαφονßστηκε η τελευτοßο πüντιο μπüλα Select;
-ΕκτελÝστηκε σε πÝγολτι!

. -Πþò πÝθονε ο τελευτοßοò πüντιοò ποδοσφαιριστÞò;
-Κüηκε στην προθÝρμονση. . .


