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ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ".
Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ

Εßναι το ωραιüτερο συ- Üπαχτη, κολλημÝνη σε μια

ναßσθημα. Μοναδικ6! Σε πλημμυ- κορμÜρα, που εκεßÝχουμε μεγÜλο

ρßΖει ολ6κληρο! ΒλÝπειò αλλιþò τον κfνδυνο να μπλÝξουμε την αγüηη με Üλλα

κüσμο. "ΚÜνειò κεφÜλι" χωρßò ποτü Þ

πρÝΖα. Εßναι μιρ ιßλλη κατüσταση του

νου και τηò ψυχιßò, κοντÜ σ'αυτü που κυ-

νηγοýν τα πρεΖüνια κι üλο τουò φεýγει. Εßτε δß-

νειò αγÜπη εßτε παßρνειò αγÜπη, δεν Ýχει κατ με-

γιßλη διαφορd σ' αυτü που νιþθειò. Οποιαδιßπο-
τε αγdπη, η αδελφικ6η η πατρικιß, η φιλικιß, η ε-

ρωτικ6. Το ýφοò ßσωò και η ορμιß αλλÜΖει. Το συ-

ναßσθημα εßνατ το ßδιο και εξßσου συναρπασττκü,

"ΣΕ ΣΤΕΛΝΕΙ"! Αρκεf να αξßΖειò να σε ayanιi-
σουν και να μηορεßò να αγαηιßσειò.

Η ΑΓΑΠΗ ΚΕΡΝΖΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΙΕΤΑΙ. "Μπορεßò να αγαη6-

τικ6 αγÜπη, που να επηρεÜΖει το μÝ-
σα σου. Που να ανατρÝπει τα συνη-

θισμÝνα. ΜfiÜμε για πληθþρα α-

γÜπηò , 6χι τσιγκουνιÝò. ¼χι
μ6νο το Νßκο και τον κÜθε

Νßκο που Ýχει μια φÜτσα

συναισθιßματα καθþò κατ με ανομολüγmεò ο-

ρÝξειò. "ΜΠΟΡΕΙΣ" ν'αγαπ6σειò, üταν μÝσα σου

Ýχειò χþρο και üταν η ψυχοýλα σου δεν εßναι
θεΒαρημÝνη. Δεν ξÝρειò πüσο εýκολο εßναι να

6ρßσκειò δικαιολογßεò για να μην αγαπιßò.
"Αυτüò 6ιÞχει και με ενοχλεß αυτüò εßναι επιπ«ß-

λαιοò, ο ιßλλοò τσιγκοýνηò κτλ".

Η αλιßθεια εßναι üτι εσý δεν μπορεfò να αγα-

ηιßσειò. Τα υηüλοιπα εßναι δικαιολογßεò. ΔΕΝ
ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΓΑΙΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΑΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΓΑtΙΗΣΕΙ ΠΡΩΤΑ ΤΟΝ ΕΑΥ-
ΤΟ ΣΟΥ. Το θÝμα εßναι πüσο Ýτοιμοι εßμα-

στε για να αγαπ6σουμε και να αγαπηθοý-

με. Δεν πÜμε γυρεýονταò να μαò αγα-

γΙα μαò, γΙα να μαò α
Η αγüπη εßναι γýρω μ

Μαò σκουνιÜει κÜθε
στιγμιß.

Μην την αφιßνειò
να προσπερνÜει.

σειò", εßναι κÜτι που μπορεß να το θεωρ6σετε
αστεßο ("dκου, λÝει, να μπορþ .-.δηλαδ6, τι ηιßσουν και δεν κÜνουμε

χρειdΖετατ, ειδικü δßπλωμα;...χαρÜ στο γι'αυτü το σκοπd.
Εμεßò θα γßνουμεπρÜγμα"). ΛΑΘΟΣ! ΜιλÜμε για πραγμα-
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Σ6μερα, ΔευτÝρα, 27 ΣεmεμΒρßου 2004, ΧÜσαμε τüν Γκüμπι ", fi αλλιþò το μßκρü μου "αδξg

γεμιßτη πßκρα για üλουò μαò, που θα μεßνει χαραγμÝνη στο μυαλü μαò ωò " º::,::º:,:#: χ:
Ιßffi"|}Ιß}jr";,ul,l.l" *"r"υrρ,υü.η.,ß μαò με ιην παρουσßα του, δßνοντÜò μαò δýναμη ΚαΙ δΙÜß}εΟη να

συγεΧßσουμε την γεμιßτη ρουτßνα Ζω6 μαò. Σýμερα, Ýφυγε απü κοντΙß μαò Ýνα ηλΙßσμα ΠΟυ λαΤρÝψαμε ΚαΙ ΠΟυ

πÜντα μαò συμπαραστÝκονταν σαν να 6ταν αληθινüò Üνθρωποò,

Η εξυηγιßδα του μÜò ιßφηνε καθημερινιß ιßφωνουò, αποδεικνýοντΙßò μαò συνεΧþò Τη μεγÜλη αγüΠη ΠΟυ εßΧε

για üλουò μαò_ tδιαfιερη αδυναυ,ο.ο» ,,.üυ ß ιχ_::.:;:,;χ¹,,ΙΙΙεºhº,,;ffºº Χ,:ºß:¸
μüνο να τηò δεßχνει την αγÜπη του, τρÝχονταò συνεχωò ι

μηαμπÜòτονπΙßγαΙνε6üλτακιßθεφοριßκαιεκεßνοòτρελαινüτανΚαΙμüνοστησκÝψη6τιΘαÝμπαινεστο
αυτοκßγητο, περιμÝνονταò Ýξω απü την η6ρτα του συνοδηγοý! Ο ΠιßνΟò ΤΟυ ÝδΙνε ΚαμΙΙß φΟρÜ ΚΟΤΟφΙλεΤÜΚΙα

στα κρυφιß κι εκεßνοò τα Ýπßτιρνε και πfiγαινε στο σπιτdκι του ιß ηερßμενε γΙα αΚüμη Ýνα μΙΚρü γεýμα' Με μÝνα

συνιßθωò ÝπαtΖε... παßΖαμε κρυφτü, κυνηνlτü νε|οýσαμε πολý,.αφοý προσηαθοýσε να 
γε 

περÜσει κüθε

φορÜ? πολλÝò φορÝò ακüμη του Ýλεγα üτι θα του ηιßρω το φαγητü, γΙα να το φüεΙ, και αυτüò ο κακομοßρηò

το Ýτρωγε, ηαρüλο που δεν του ιßρεσε .._ 6ταν ο αγαπημÝνοò μαò, ιßταν η ΧαρÜ μαò!!

Τογ θυμιßμαΙ, üταν μου τον ηρωτοÝφεραν ... ιßταν το ΧρΙστουγεwΙΙßΤΙΚü μΟυ δþρΟ εΚεßνηò Τηò ΧρΟνΙÜò' ΤΟυ

2000. ΘυμÜμαι αμυδρÜ τα λüψα .ηò μομαò, üτι στtò 10 ιανουαρßΟυ θα γΙνüΤαν ενüò μηνüò. ΤΟν γλυΚΟýλη

μου...ÝμοιαΖεμεΠαντοφλßτσα!.ΗταντüσοÞσυΧοò,αλλιßκαιταυτüΧροναÝναòδυναμικüòΧαρακτιßραò!
πολλÝò φορÝò τον μÜλωνα για τιò αταξßεò του ", μη φαwααßßτε üμωò και τßποτα σο6αρü, τα γνωστü πρÜγματα

που θα μποροýσε να κ«ßνει Ýνα μικρü σκυλÜκι,

ΠολλÝò üμορφεò και ταυτüΧρονα ανιßμεtΚτεò αναμνιßσειò σΧηματßΖουν την εικüνα ηου ÝΧουμε κρατιßσει

μÝσα μαò yr, αιπü το πλασματιßκΙ που «υρrολκrκιß μαò ιßλλαξε τη Ζωιß, ¼λα μαò τον θυμßΖουν κÜθε μÝρα, η

φουγτωτ6 ουρßτσα του, τα μικριß ,rοδορ,ß*rο του, Ια λειψιß του δΟνΤÜΚΙα, Τα ΧαΖ«ß ηαΙΧνßδΙα ΤΟυ "' üλα! Η

απουσßα του εßγαι αισθητιß, και 6μωò κανÝναò δεν Ýχει συνειδητοποι6σεΙ αΠüλυΤα Την αΠþλεtd ΤΟυ' νΟμßΖΟυμε

üτι ακüμα θρßσκεται κοντιß μαò, üτι κυκλοφορεß ανιßμεσÜ μαò ... ΤΟ γαýγΙσμÜ ΤΟυ γΙα ΤΟυò ξÝνΟυò αΚüμα

αντηχεß στ, αυττÜ μαò. Η unakoιi του αλλÜ ταυτüχρονα Και ο "τσαμπουκ«ßò" που εßχε' μαò κÜνει να μην

μποροýμε να τον ξεΧιßσουμε; ΚανÝναò δεν θα μηορÝσετ να πüρει τη θÝση ΤΟυ, γΙαΤß ΤßΤαν'' εßναΤ ΚαΙ θα εßναΙ Ο

μΟναδΙΚüò 
ιοýσα γα τον φÝρω πßσω, θα Ýκανα τα πÜντα. Εßναι αργÜ üμωò, ΚαΙ ÝΧω

Μαò λεßπει πολý ", μακÜρι να μπορ

μεταγιþσει ηου δεν τον φρüντιΖα ... που ηιßγαινα και χιßιδευq ιßλλα σΚυλΙÜ γΙα. να ΖηλÝψεt' ενþ Ιßθελα να ΙΟν

πιßρω στηγ αγκαλιιß μου? τþρα καταλαθαßνω τη μεγιßλη αξßα του ... ¸ΧΟυν δßΚΙΟ ΤελΙΚΙß αυΤΟß ΠΟυ λÝνε üΤΙ üΤαν

Ýχειò κιßτι δεν το εκτιμιßò, και üταν το χιßσειò καταλα6αßνειò την αξßα τΟυ. Κρßμα! Τþρα Πηγαßνω Πßσω σΤΟ

μικρü τιßφο του καΙ κλαßω, ÝΧονταò την ελπßδα ülι νυονιllνι::j" :: 
δ: να τρÝΧει πßσω μου kar να μου μιλÜει

... γαι, γα μου μιλιßει, γιατß μαò μιλοýσε αυτ6 το ηλασματιßκι! 'Ο,τι ιßθÝλε μαò ΤΟ Ýλεγε με ΤΟ δΙΚü Τüυ' μΟναδΙΚü

τρ6πο. Τþρα μÝσα μου Ýνα κενü ", Ýνα απüλυτο, μενÜ}ο κενü!!

ΕýΧομαι, τουλÜΧιστον, να εßναι καλÜ εκεß ηιßνω. ΚαλÞ τýΧη, ΓκüμΠΙ μαò... θα σε θυμüμαΟΤε γΙα ΠÜνΤα με

Η μικριß σου "αδελφ6"

Μαρßα
(Μαρßα Μειπεσß6ου)

Π,

5 RΝ$θrιοψ§



Η þρα ιßταν περß-

που οχτþ και μισιß, 6ταν περüσα-

με την πýλη του κτηρßου "Louise

Weiss" του Ευρωπαßκοý }ßοινοΒουλßου.

Αυτ6 που αντικρßσαμε πρþτα ιßταν Ýναò υπαß-

θριοò χþροò περικυκλωμÝνοò απ6 το επιΒλητι-

κü κτfριο του Κοινο6ουλßου. Στο κÝντρο υπ6ρχε

Ýνα ιßγαλμα, μτα γιγÜντια μπÜλα που ÝμοιαΖε πιο

πολý με μπÜλα ποδοσφαßρου. Κανεßò απü την ο-

μιßδα μαò δεν ενδιαφÝρθηκε να μÜθει ποιÜ ιßταν

η συμ6ολικ6 τηò σημασßα και Ýτσι παρÝμεινε για

μαò η "μπÜλα του ποδοσφαßρου"
Μπιßκαμε μÝσα στο κτßριο üηου μαò περßμε-

νε μια μεγ6λη σειριß απü ξεν6γλωσσουò μαθητÝò
στο διιßδρομο. "Στηθ6καμε" και εμεßò στη σειρÜ

περιμÝνονταò να ηερÜσουμε τον Ýλεγχο κατ να

μηοýμε πιο μÝσα στη θουλ6. Εßχαμε γßνει Ýνα με
dλλουò Ýφη6ουò τηò ηλικßαò μαò- ¶λλουò ξαν-
θοýò, Üλλουò μελαχρινοýò, διαφορετικιßò εθνüτη-

ταò, εßχαμε üμωò κιßτι κοινü, ιßμασταν üλοι Ευρω-

naioι πολßτεò που επιλεχτιßκαμε να μποýμε για

μια μÝρα στη θÝση των ευρωΒουλευτþν.
Η διÝλευση απü το σημεßο ελÝγχου ασφαλεß-

αò ψνüταν κατιß εθνüτητεò. ¼ταν λοιπüν ηερÜσα-

με και οι 30 αηü την ΕλλÜδα, μαò οδ6γησαν στην

τραπεΖαρßα για παρουσßαση και ηρüγευμα.
Στουò διαδρüμουò υπ6ρχαν τροπικÜ φυτü που

ξεκινοýσαν αηü το ηÜτωμα και κατÝληγαν στην ο-

ροφιß που ιßτα¼ αρκετÜ πατþματα nιo πÜνω απü

αυτü που ιßμασταν. Μαò μοßρασαν κüρτεò-ταυτü-

τητεò, ανÜλογα με την ομüδα μαò. üπου γρÜψαμε
üνομα και εθνüτητα και καθßσαμε στο τραηÝΖι

μαò.
¼ταν η μεγÜλη αßθουσα τηò τραπεΖαρßαò γÝ-

μισε με περßπου 360 Ýφη6ουò απü χþρεò τηò

Ε.Ε., μαò καλωσ6ρισαν σε üλεò τιò γλþσσεò. Πε-

ριττü να αναφÝρω üτι ημασταν η πιο φασαριοΖι-
κη ομÜδα!

Στιò 10.00 π.μ. αρχßσαμε να μπαßνουμε στην

αfθουσα του ημικυκλßου υπü την μουσικfi υπü-

Þ RΝ8(fýιοιJ§

κρουση του τραγουδιοý του ΒαγγÝλη Παπαθανα-

σßου "Οι δρüμοι τηò φωτιüò" και τοποθετηθιßκαμε

στιò θÝσειò των ευρω6ουλευτþν. Ο υπεýθυνοò

του Κοινο6ουλßου μαò καλωσüρισε λÝγονταò στο

τÝλοò τηò ομιλßαò του üτι εκεßνη την στιγμ6 δεν fr-

μασταν οι ευρω6ουλευτÝò αλλÜ ηθοποιοß που υ-

ηοκρινüμασταν τουò ευρωΒουλευτÝò. 'Ηταν λοι-

π6ν στο χÝρι μαò αν θα περνοýσαμε καλÜ ιß üχι,

αν θα μαθαßναμε για την Ε.Ε. τß απλþò θα κοιμü-

μασταν 6πωò Ýκαμναν μερικοß εκεßνη την στιγμιß.

Η παρουσßαση του Κοινο6ουλßου και τηò

Ε.Ε. απü τουò διοικητικοýò υπαλλ6λουò Ýγινε στα

Γαλλικιß, Γερμανικιß και ΙσηανικÜ. Ο καθÝναò μαò
εßχε την δυνατüτητα να ακοýει μετüφραση (αγγλι-

κιß ιß γαλλικιß) μÝσω ακουστικþν, αν και δεν ιßταν

üπωò την εßχαμε φανταστεß. Λßγο αργüτερα Ýγινε

η παρουσßαση των σχολεßων εκ μÝρουò ενüò μα-
θητοý ανιj σχολεßο. Τσεχßα, Γερμανßα Αγγλßα, Ιρ-

λανδßα, Ισπανßα, Φιλανδßα, Γαλλßα, Ουγγαρßα, I-

ταλßα, Ολλανδßα,...,Ποριογαλßα üλεò τιò αντιπρο-

σþπευε Ýνα σχολεßο ανü χþρα. Την Ελλüδα πολ-

λÜ απü την Θεσσαλονßκη και τα περισσüτερα ι,

διωτικÜ!
Η þρα ηερνοýσε, κÜποιεò φορÝò σαν αιþνεò

και «ßλλεò σαν νερü, þσπου Ýφτασε η στιγμιß τηò

δημοσκüπησηò. ΜπροστÜ μαò, σε Ýνα μικρü Βι-

6λιαριßκι, εßχαμε τιò ερωτιßσειò (πη γλþσσα που

προτιμοýσαμε, απü ΕλληνικÜ Ýωò Souomi. Η δια-

δικασfα ιßταν απλιß. ΔιαθÜΖαμε την ερþτηση και
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απαντοýσαμε σ' αυτ6ν, ανÜλογα με τη γνþμη
μαò, ναl-λευκ6-üχι πατþwαò Ýνα κουμηιßκι. Δε

μποροýμε να ποýμε θÝ6αια üτι η ψηφοφορßα εß-
ναι μυστικιß, διüτι πατþνταò το κουμπß ανÜΒει Ýνα
ευδιüκριτο φωτÜκι διαφορετικοý χρþματοò, ανÜ-
λογα την απÜντηση. Ακολοýθησαν οι δικÝò μαò ε-

ρωτ6σειò, þσηου να Ýρθει η þρα του μεσημερια-
νοý.

Στιò 12.15 καθ6μασταν για üλλη μια φορÜ
(πην τραπεΖαρßα Ýχονταò μπροστÜ μαò δýο þρεò

για να φÜμε, να συγκροτιßσουμε τετραμελεßò ομÜ-
δεò με τÝσσεριò ιθαγÝνειεò και να απαντιßσουμε
σε ερωτιßσειò, που η κüθε ερþτηση 6ταν σε δια-

φορεηκ6 γλþσσα (Eurogame).
2.00μ.μ., þρα συνεδρßασηò των ομÜδων ερ-

γασßαò στιò αßθουσεò των Επιτρüπων. Αφοý μπιß-
καμε στην αßθουσα, Ýνα πολý μικρüτερο ημικý-
κλιο, εßχαμε να ορßσουμε εκπρüσωπο, συντÜκτη
και γραμματÝα, και οτ τρειò απü διαφορετικιß ιθα-

γÝνεια. 'Επειτα χωριστ6καμε σε μικρüτερεò ομÜ-
δεò δÝκα ατüμων με τουλÜχιστον τρειò διαφορε-

τικÝò εθνüτητεò. Η ομÜδα μου απüφυγε τουò ¶γ-
γλουò καθþò 6ταν... 'Ελληνεò (απü το ελληνικü
σχολεßο του Λονδßνου)! ΠαρÜ μερικÝò δυσκολßεò
που εßχαμε λ6γο χρüνου, καταφÝραμε να συγκε-
ντρþσουμε αρκετÝò προτÜσειò που αφοροýσαν
το θÝμα μαò. Οι προτÜσειò αυτÝò δüθηκαν στην

γραμματÝα και οι υπ6λοιποι εßχαμε την ευκαιρßα

να μιλιßσουμε με τουò νÝουò απü τα Üλλα κρÜτη.
Για Üλλη μια φοριß οδηγηΘfiκαμε (πο ημικý-

κλιο. ΑυτιÞ τη φοριß για κιßτι πιο διασκεδαστικü.
Τουò τελικοýò του Eurogame. ΤÝσσεριò ομιßδεò
που συγκÝντρωσαν τουò περισσüτερουò θαθμοýò
αηü τιò ερωτ6σειò Ýπρεηε τþρα να απαντιßσουν
και σε Üλλεò, απü τιò οηοßεò στιò μουσικÝò εßχαμε
το δικαßωμα να απαντιßσουμε και οι υη<ßλοιποι.
Δýο ερωτιßσειò τουλÜχιστον αφοροýσαν την Ελ-
λÜδα, μια απü αυτÝò ιßταν ποιοò ηθοποιüò ÝπαιΖε
τον Ζορμπü στην ομþνυμη ταινßα. Αν και οι πε-

ρισσüτεροι απÜντησαν λανθασμÝνα, αυτ6 που
πραγματικÜ μου Ýκανε εντýηωση 6ταν πωò üταν
ακοýστηκε απüσηασμα του τραγουδιοý τηò ταινf-
αò üλοι σχεδüν Üρχισαν να χειροκροτÜνε ενθου-
σιασμÝνοι!

¼ταν πλÝον ολοκληρþθηκε το παιχνßδι και
Ýγινε η απονομιß των θρα6εßων, üρχισε η ολομÝ-
λεια, δηλαδιß η παρουσßαση των προτÜσεων 6λων
των ομÜδων, τιò οποßεò εßχαμε το δικαßωμα να

ψηφßσουμε ιß να καταψηφßσουμε.
5.30μ.μ., üλοι σηκωθ6καμε απ6 τιò θÝσειò

μαò, καθþò ακουγüταν πλÝον στην αßθουσα μüνο
η 9η συμφωνßα του Μπετ66εν. Ο ΜπετüΒεν μελο-
ποßησε την "Ωδ6 στη χαρÜ" του Φρßντριχ Φον Σß-
λερ το οποßο εßναι και ο Ευρωπαßκüò ýμνοò. Ταυ-
τüχρονα οι Ýφηθοι, που 6ταν εßτε ομιλητÝò, εßτε
συμμετεßχαν στουò τελικοýò του πατχνιδιοý, στÜ-

θηκαν μπροστÜ στο θιßμα κρατþνταò τιò σημαßεò
üλων των κρατþν που ανιßκουν στην Ε.Ε. σ)ζημα-
τßΖονταò Ýναν κýκλο, üπωò αυτüò που υπÜρχει
στην Ευρωπαßκ6 σημαßα.

Κüπου εκεß τελεßωσε και η μÝρα μαò στο Ευ-

ρωπαßκü Κοινο6οýλιο. ΠÝρα 6μωò απιß üλα üσα

μÜθαμε για την Ε.Ε., αυτÜ που θα μου μεßνουν α-

ξÝχαστα εßναι το σχüλιο ενüò Γερμανοý που εfπε
üτι οι 'Ελληνεò μιλüνε καλýτερα Αγγλικü αηü
τουò ßδιουò, καθþò επßσηò üτι το μεγαλýτερο πο-
σοστü üσων μßλησαν στη Βουλ6 κατιß τη διιßρκεια
τηò ημÝραò 6ταν'Ελληνεò...
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ΜαßησιακÝs ýυσκολßεs
στηγ π ροεφη0 ικßι η)ικß α
Ανιßμεσα μαò υηιßρχουν μερικιß παιδιιß τα οηοßα Ýχουν κÜποιεò μαθησιακÝò

δυσκολßεò. Οι ηερισσüτεροι üταν ακοýν αυτιß την Ýκφραση τουò ÝρχεταΙ (πο μυαλü η

δυσλεξßα η οποßα, αν και εßναι η πιο γνωστ6, δεν εßναι η πιο διαδεδομÝνη. Αντßθετα,

η υπερκτνησßα fi η υπερκινηττκüτητα εßναι μια ψυχοσωματικ6 ασθÝνεια η οποßα εßναΙ

πολý πιο διαδεδομÝνη, ειδικÜ σε παιδιÜ Ýωò Ι2 ετþν.

οι δυο προηγοýμενεò περιητþσειò Που αναφÝρθηκαν ανιßκουν òπην ßδΙα

κατηγορßα ασθενειþν και ωò αηοτÝλεσμα Ýχουν τιò ßδιεò συνÝπειεò: να θÝτουν

εμπüδια στην προσηιßθεια του ηαιδιοý να αντεηεξÝλθει στιò απαιτιßσεΙò του σΧολεßου

και ακιßμη ηερισσüτερο την δυσκολßα του (πιò γραπτÝò εξετÜσειò - πολλÜ παιδΙÜ

φυσικιß εξετÜΖονται προφορικü, αλλÜ üχι üλο!

Αρκετοß διßσκαλοι (ιδιαßτερα του Δημοτικοý) αγνοοýν τιò ηαραπÜνω δυσκολßεò,

αλλιß και σε ηεριτπþσειò που τιò γνωρßΖουν δεν ξÝρουν ηþò να συμπεριφερθοýν σ'

αυτοýò τουò μαθητÝò, με αποτÝλεσμα να καταηιÝΖουν την ενεργητικ6τητα τουò (σε

περßτπωση υπερκινηπκüτηταò) ιß να τουò 6γιßΖουν εκτ6ò του συνüλου τηò τÜξηò

προκαλþγταò τουò Ýτσι σο6αρüτατα ψυχολογικÜ προ6λ6ματα τα οποßα εμφανßΖονται

συν6θωò στο τÝλοò τηò εφηθικfiò ηλικßαò.
Κατιß τη γγþμη μου, θα πρÝηει να οργανωθοýν σεμινÜρια για τουò εΚΠαΙδευτικοýò

τα οποßα θα προτεßνουν τρüπουò αντιμετþηισηò αυτþν αλλÜ και παρüμοιων

προθλημιßτων μÝσα στην τιßξη, γεγονüò το οποßο θα εßναι ιδιαßτερα σημαντικ6 γΙα την

ψυχικ6 ισορροπßα και την αυτοεκτßμηση του παιδιοý.

Μαθητßò Α' Λυκεßου

ταξσ
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Αιιοατrþ}þ 
ποτΑτΑπΑΜt,

¼λοι μαò Ýχουμε νιþσει την αηογοιßτευση κÜπου, κÜποτε; Üλλοι πολý Ýντονα, Üλλοι πÜλι λιγüτε-

ρο, πονdει üμωò σχεδüν το ßδιο. Απογοητευ6μαστε συνιßθωò απü τον εαυτ6 μαò, απ6 διÜφορουò τý-

πουò γýρω μαò και απü ανθρþπουò που αγαπÜμε.
Η τελευταßα περßπτωση πονÜει πιο πολý αη' 6λεò. ΠρÝηει να εfσαι ηολý δυνατ6ò για να καταφÝ-

ρειò να σηκωθεßò και να συνεχßσειò μετιß αηü μια τÝτοια αηογοιßτευση. Τþρα θα μου πεßτε " Τι λεò

ρε φßλε; Αν εßναι να μαò απογοητεýουν και αυτοß που αγαπÜμε, τüτε ..." Κτ üμωò, αυτοß μαò απογο-
ητεýουν πιο συχνÜ, δυστυχþò. Εßναι γιατß για μαò αυτοf οι Üνθρωποι μετρÜνε πολý. ΚÜθε τουò κßνη-
ση, κ«ßθε τουò λÝξη, εßναι τüσο σημαντικιß, θρßσκονται πολý ψηλÜ στα μÜτια μαò κι εμεßò Ýχουμε α-

παιτιßσειò απü κεßνουò. Το παραμικρü λÜθοò τουò επιδρÜ αρνητικÜ σε μαò, μαò πληγþνουν, χωρßò
να το θÝλουν, ßσωò χωρßò να το καταλαθαßνουν. ¼μωò το κÜνουν, και τ6τε "πÝφτουν" στα μÜτΙα μαò,
γκρεμßΖουν 6,τι üμορφο Ýχουμε γι' αυτοýò, και αυτü εßναι ηου πονdει. ¼μωò τουò αγαπÜμε τ6σο που

μια συγνþμη τουò, Ýνα χιßδι, Ýνα φιλß, μια οηοιαδιßποτε κßνηση αγÜπηò, μαò κÜνουν να τα ξεχνÜμε
üλα και να τουò συγχωροýμε. Αυτ6 Üλλωστε εßναι αγÜπη, να ξÝρειò να συγχωρεßò.

Τι γßνεται üμωò στην περßπτωση που η απÜντηση δεν εßνατ "συγγνþμη" αλλÜ "εντüξει Βρε

..... "; ΠρÝπει να απογοητευüμαστε και (πη Ζω6 μαò; ¼χι, αυτü εßναι Üδικο. ΥπÜρχουν και Üλλοι Üν-

θρωποι που μποροýν να παßξουν αυτü το ρüλο, δεν εfναι avÜykn να το κÜνουν αυτοf ηου αγαηÜμε.
Τüτε μπαßνειò (πη διαδικασßα να σκεφτεßò "Μfiπωò Ýκανα λÜθοò με αυτü τον τýπο, μιßπωò Ýπρεπε να
κρατιßσω και κÜτι για μÝνα και να μην του δþσω üλη μου την αγÜπη; Μ6πωò δεν την ÜξιΖε; Μfiπωò
αηü δω και πÝρα θα πρÝηει να εßμαι πιο επιφυλακτικüò με τουò ανθρþπουò; Μ6πωò δεν πρÝπει να
αγαηÜω για να μην πληγþνομαι;"

'Οχι, δεν εßναι Ýτσι. Ακüμη και αν Ýχειò πÜρει Ýστω και λßγη αγÜηη απü αυτü τον Üνθρωπο, αξß-
Ζει να προσπαΘ6σειò. Μßλα του και πεò του αυτd που νιþθειò. Το πιο nιΘav6 εßναι 6τι τα ξÝρει, 6μωò
εσý κ«ßν'το για να σιγουρευτεßò, και θα δειò η6σο καλýτερα θα ντþσειò, μüνο που θα του μιλ6σειò.
'Ισωò να μη 6γει τßποτα, üμωò εσý θα εßσαι καλÜ με τον εαυτü σου. Αν Βγει κÜτι, τüτε θα εßσαι ακü-

μα καλýτερα. ¼μωò πÜλεψÝ το, μην αφ6νειò να χÜνονται απ6 τη Ζωfi σου Üνθρωποι που αγαπÜò,
που αξßΖουν να τουò αγαπÜò.

'Εχω Βρει Ýναν τÝτοιο Üνθρωπο και τον ευχαριστþ που υπÜρχει στη Ζω6 μου. Θα κÜνω τα πÜντα

για να μην τον χÜσω ποτÝ.
ΚÜντε το ßδιο και σειò γι' αυτοýò που αγαηÜτε. ΑξßΖει, πιστÝψτε με!

Καραματßδου ΝτανιÝλα
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χρþματα Ýγτογα, αηαλιß, σýνθετα και απλιß. Η Ζω6 μαò κατακλýΖεταΙ απü Χρþμα! ΣΤα ρΟýΧα, σΤα

παποýτσια μαò, στο δωμÜτιü μαò, ακüμη ΚαΙ στα κινητιß μαò! ΕπηρεÜΖεται üμωò η Ζω6 και η ψυΧολογι,

α μαò αηü αυτιß ιß μ6πωò 6χι; Σαò ηαρουσιdΖουμε λοιπüν την επιρροιß που Ýχουν τα ÝξΙ ηΙΟ συνηθΙσμÝνα

χρþματα στη Ζωιß μαò.

ΚΟΚΚΙΝΟ: Κιßκκινο εßναι το χρþμα του ηιßθουò, τηò αγÜπηò, τηò χαρÜò και τηò ευ_

τυΧßαò, αλλιß και το Χρþμα τηò φωτιιßò, του αßματοò, του κινδýνου. Αν το Χρþμq που Ý-

χειò υιοθετ6σει ωò προσωπικü σου εßναι το κüκκινο, εßσατ διαχυτικüò και εκδηλωτιΚüò.

ΞÝρειò να διεκδικεßò τα δικαιþματιß σου και να υποστηρßΖειò τη γνþμη σου, εßσαι Üτο-

μο δυναμικ6 και επιρρεπÝò σε παρορμητικÝò ηριßξειò. Υπüκεισαι σε αλλαγÝò ψυχικ6ò

διιßθεσηò. Συμπονιßò τουò συνανθρþπουò σου και κ«ßμπτεσαι εýκολα. 'ΕΧεΙò δυναΤΙß σε-

ξουαλικιß ορμιß, πλÜθειò διεγερτικÝò φαντασιþσειò και θα εηιδιδüσουν σε εξωσυΖυγι-

κÝò σχÝσειò, üμωò Ýνα ισχυριß αßσθημα καθ6κοντοò σε εμποδßΖει να δρÜσειò με ΒÜση

τουò μυ(πικοýò σου πüθουò. Εßσαι αισι6δοξοò αλλιß και ηαραπονιÜρηò και δεν διστÜ-

Ζειò να εκφρÜσειò τα παρÜηονιß σου.

ΚΙΤΡΙΝΟ: Το κßτρινο εßναι κατÜ κýριο ici-

γο χρþμα τηò χαρÜò, αλλÜ φÝρνει και σοφßα,

κατανüηση κατ σχετßΖεται με τη μεγαλýτερη
δυνατ6 διαισθητικ6 αντßληιρη. Στη χρυσαφε-

νια του απüχρωση το κßτρινο ανππροσωηειlει

την πνευματικ6 τελεfωση, την ηρεμßα και τηι

ξεκοýραση. Εßναι το χρþμα του ηλιακοý φα,
τüò, τηò νι6τηò, τηò χαρÜò. Χαρακτηρισττκü τò,

κßτρινο κ«ßνει τα δωμÜτια που δεν φωτßΖοιτα:
απü τον ιßλο φωτεινÜ και χαροýμενα, üται, c,ι

τοßχοι εßναι 6αμμÝνοι μ' αυτü. Στην αρνητικτ
του εκδοχιß, ωστüσο, το κßτρινο, αν εßναι ιδιαι-

τερα λαμηερü ιß αν χρηαμοποιεßται πολý σι--

χνιß, προκαλεßνευρικ6 υπερδιÝγεροπ κοι ρπcτ

ρεßνα οδηγιÜσει σε ψυχικü ερεθισμü που φτο,

νει (πα üρια τηò τÜσηò για καταστροφτß. Em,

σηò, μπορεß να εfναι το χρþμα τηò δειλßαò κα:

τηò κυριαρχικιßò καταστροφιßò.

ΜΠΛΕ: Μπλε, το χρþμα του ουρανοý και
τηò θÜλασσαò, το χρþμα τηò αλýθειαò, τηò

αρμονßαò, τηò ηρεμßαò και τηò ελπßδαò. Οι α-

παλüτερεò αηοχρþσειò του γαλÜΖιου κατευνÜ,
Ζουν τα νεýρα. Το γαλÜΖιο, εηειδÞ εßναι χρþ-

μα που ηρεμεß, χρηαμοποιεßται στουò χþρουò

που Ζουν 6ßαιοι εγκληματßεò και ψυχτκÜ qσθε-

νεßò. Αν το ηροσωηικü σ<τυ χρþμα εßναι το

μπλε, εßσαι ιßτομο μετρημÝνο και συνηθßΖειò
να κιßνειò αυτοκριτικιß. 'Εχειò συντηρητικÝò α-

π6ψειò, αποτρα6ιÝσαι σε ηρεμüτερο περιΒÜλ-
λον σε συνθ6κεò στρεò και εßσαι ευαßσθηιοò
στα αισθßßμαια ιων ιßλλων. ΞÝρειò να ελÝγχειò
τα ηιßθη και τον ενθουσιασμü σου, εßσαι πι,

στüò φΓΔοò και κÜνειò μετρημÝνη Ζωιß. ΚÜνειò
ηαρÜλογα üνειρα, αλλ<ß δεν ενεργεßò με 6Üση
αυτιß. Σε ενοχλεß η θλακεßα των üλλων ανθρþ-
Πων.
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δι:εχιj. Ιß ειι{σκεψη Ýγινε μιι: ιτιριιρματι τιιν ερευγα ιιιιυ διεζòßγει ι"ι (,μαδα μαò ιτχετικεß ιιε
τ* Sεßτττνα κΦt τα q)ι]ιΦ ßιΩι) ειιδοχιμταιßν ετßι}ν nrg:ιrlxιi μιιò κι.ιι ιτεηιι ΕΙhεßδι_ι γενικιßτε-
.{-ιξt,

Η ;:ετ**ρατρε§ φχιτε ρε χεχ λ*ωφ*ρ*Ýε; τΦι.,Δτßßιυι* κτιι, μ*τ* εην ε§φαξ§ ηχεχò οττ> ßνστι-
χΦιßε*, χχν ξεν**τ*:qβd κ{§α τmw *νχ3χdρεχεχ§ 6χεχò αq;dλ*Sε dνεχò rrxx*§ χξ.}ξ}ò *ρ§ξ}ιßmτdò, ο ιτ,

Γ- §α:*ρ*γλε;lω. &ρχχκ* *§ηγm$χΙκ*&ßε *rτ{} κτßρ}ft τjιιοι, εκτε,ιº{}υνιαι οι εργασßε§ §§{§ τ§w
η*ρακολουθιιση κòßιτs)ιι,lν ιτλτιτιò ιγχετικsj }ιc τον ιομι-ιι των δααικεßιι ερευι,rüν. º'α θε-
ρχε:χ*χ συχι§τlτετι,ιò καναß*;ακαχw 3.aε{σεχ ερτα χλg}{ξ§g{§ ¸¿ò κεχτε§§ξ{ισηò π{}η.1 ετßικρτιιεß παγκο-
σμfε*ò dαειw «ερ*ρ* χαò &α*ατ*dò *ατ<§αειò? χχò*τε: εfδ* §dν§ρßι}ν κ$ß φιιτþν ακμεiα*υν κ*ι
ιιιιεß gιφιε§ συν{r}τßκεò, πτιιοι κßνδυ*-οι ελ}.οχειιουιι, τιοιει ειναι τυ ατιι;τεβ,Ýσματα ßω ιρευ-
ιιþι; χτ*νε* ερχmν òχνεßατυξη, την και*ιÝργεßα κιrß ,ßη χιιτßστι εε,*ιυ Sdντ3ηων κα{ ß¾òp:*c εfψ{§χ

οι cισψαλ*lσ[ερΦι ylir το nl:pI{}dΜ,ov και ατßs_}δοττκε$ιι.ροι rprinoι οι,τιμετþηισηò τωτJ

ηρω8ληlιιßτ{ýν ιιου ηροκαλοιßιται {$§{! διßση αηυ τιιιρκτιγεεò, <ßξινιι 8ροχιß κ"ι.λ. Παρ«ßι)_
λΙΙλα, ελcιΒε χþρσ μια λòηττιgιòρι'ιò ι:νιßμερ{ý{)ß] ιιτ"ßνι,,l στουò 1ιι-Ικιιτεò ησυ μιτορεf ,,-ι.ι

$ι:ν*νξ*σει κ*νεßò ετε Sεχσωμτ*ßνεò *αχεßε:χιò. '§γιτ;αν *χι;εχφ*ρdò κυρ{ωò εχτχ ε§κρωò ειτι-
κιßδυνιτ εfδιι ß.ιαυι,ιαριιßιυ. μιεgιικτß απιß τα οπòι{α χρησιμΦποιοýιτε ιι Πυθιιι ιτροκειμßνου

δ .1

"-α 
Sγιß}*:ι τΦυò ßιιβßφßßμß}l}ò χÝ}χ}σ§§Φξ}§ χαιò" §τεa εγιινdχεg* χι τ;gχd§*χ α{χ§ χ§}ν εt;κ*χιρfιχ νòχ

ρ{ξ*α μιι*χ στ}ντ*χιττ 1χετττα* *τιεχ *χ*d3;*χ,ξ{χ §§Φ¼ dx*luw $ξ:¾κ§ξjßÝ3&l{3*ß'αχε>τ,ι §ºρΦ§{§λαμο του
κτιχ:{αυ εχχ§{$ ¿ò §ιεßφορεò dρ*ι:wεò- §ντdmιrταχm ιτρ*κι_ßλεα;ε te {3αχλσ*6ιε",αγdνη *γριιßγιττα,
καθþc και ιι μεγιß},η πalιkgi.ru ετετò! 3lιßκ*τεò ι{ß}ß η ιιυßλυγτß onri rτε.:ιgτþlι*τα"

Υεχ τι*χραχ*"χ*§νω δχ*§εßχΦη*òε η χεßρτ*§γηστß μαò Γrτ{}ν εξωτερικτß χτÜ;]ιΦ, ηου ισωò *m*-
τ§λεσg χ& {§χ{3 εν§ααφ,dρεlν κα>μρdτι χιlò εξε§ρχιχασχτò εχt:χχθò" Κεχχò$ τm δια§ρχειει §ου περι-
χ*§χ*ιι δεj*gßχ* x: *υχααχ:{εχ òl' ε$λα>wò νm ερSουυ ι,,Ý μια αιενε$τ*ρχτ *mαφηd ρυ r* φυ*r«υΙ,'
τ*3>ι§*§λλ*ν" Φ κ" δmýρογhυιι καταιτjgι*σε ττλý;;ιυò ιην ομι§δα c}χεξχκ* &}* ξ§ò εργ<ισßεò
καχ χßò κεχλfuι{ργεχ*§ §}&υ ,hεχχχ&α$ν*τ"ιw χþραχ κ{3§ β-τεxò εχχ*κε§λυψε μεμικÝò η}ηρ*φ*ρ{εò
κεχι χτ*χÝò χηò φ*αl*ò §¸ε>ξ} εrß χτε33ιεχ>dαεραι αηιß μαò {;\{¾οΦýσιιν. Ειδαμε μια χε:χ&&χÝg:-

γεΧα διßι"εχ*ωι,, φ*λ&,οý και ò,ι ξει,,α:ιγεjò μαò 1ιαò π},ηροφιßρτιιsα *§χ r* ¿*ρτ*γ<χλfα òmσfαει
μεγε1}.ο μεροò ιηò $ι,{τrι/Φlιιαò τιιò {πην τιfτραγωγιß των δεντρων αυιþν και òßτι αποτε-
},εf ιην κýρια mιτραγωγο χþριι φυσιχοý φελh*ý. Ειχιιμε rnu τýχτι να ειτrοη{σουμε Ýνα
γ*ρε$χχ χτ*>υ χχετ**σε q}g Φχ*αι§{{* x*x6rι**§ *ιγειò ετ**ν*,: εχτχ*$ τ* tεxr:ii;a, *ιιþ εχνατιαλ*φεχgιε
;{νεχ gl*:vxτ*t§}l ι.Ýξ τ{:} ατιαγτιατικιß αατειο ε$νε>χχεχ ";Ναρ&* χmò *λετχα*ò" {"§ykaperd*tl"}" §-
ετ{σxlò, qρε ε$λxr τm διαχδρ*χχ* αυ.hλdξ*τμε §ιιtφ*ρεχ "εßwSý3χι{τ" ¿ΦlJ Ý,εε§ ττρ*χd&*σαν χο εν-
δεεχφÝραν ε$ττωò μι}κιιτεò, λ*ι,ι&**§*εχ, {τπτßl.τοι:ò, φhσιοýò δdιηρων και dψα καýκε:λ<l xg-
hþναò3

Ακ*λ*ý*laσε l: χε:θιερωμενΓß και ατßΦραθχητχ &*ψri ζò*}τΦγβ{χφχþν. για τ*ιι ,*μιτ&**-

τιση:*$ ßΦξι φωßΦγρε:φιχ*ý αρχ*Ý*l; τmò ττερι§α&&*νχακχ§ò αρdδαò, τüσπου Ýφιασε ex {§ßßγ-

ρ* τχò ε:νε:χιÝρχειηò, ετφα::* m þρεχ *χòχιι g}&dΦ§.l ττερεχαgχdναχ,

Η ετr*φßß με ττα φ*σm ε§φατσε σε *$λαι:ò §}ζ}ò ß§ò καχ&ιßτ*ρεò εντυττþσειò, Ýτσι μποροý-
με να ποýμε ιßτι η επιεικι:ψη ηÝτι:χτ ßυν επιιßΦρφωτικο, και <§χι μ6νο, εηιßχο τηò και ιß-
τι rilav ιι,α πρα!,ι,ιζrτικα αξιιßλογη ιιρωιοθουλßα. Τdλειò, η ομιßδα CIα εßθελε vιr απευθý-
ξ'εß ß§ò ευχαριε;τßεò §¿ò Φτ* &εθμ*> *Ýρ6χτιò για τn δτ*;:εαν τιετακfνηοτl των μαθητþw"ßÝ,τ;;,*τ-

.iι: ,]ιþ}.-

ß,ßßιΙ.,Φ:
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τ§Üwwα.γγ w§§ mn**am pew§ §§

§ε dvaw κυκεþγα *τγακρι63ειþν, εrº!{Στß}§lανικþν ατυγκχτιιýσε{ýν Κα} cλλΙmþν εΤ'εΟΙΧεfων {§ρ{σΚΟ'

ßιι{:ι1 τζ1 γ*ευ:ργικι§ mροΙεßτ,ταχ" Η αλιΙγιστ* *ρþ«* εηικfνδυνω1/ φι}τφφαß3η_ιιßκωιι εγκυιιοι"εf κινδýνουò

ταßσα για τ* δu1μιdσrεχ υγεfε:ι ιßττο κòχι γß{ι τηιJ οικσνομιßα ριαò" Εττικ{νδυι;α ΧΙ:ΙΧΙΙΚd ερΤdνεΙυw σΤΟ *Ιd-

{φ β{}ò, ενþ οι εργασßηρlακ*{ ÝhεγΧφι εfιΙαt υηοτυmþδειò Kat τιερΙσtασιακοf"

§υτ"χαιγιστιÝγη mολιτικ,lß για τ}º\τ τºρο{Σ{ασfòτ του κατανεßλωτrß d τιτιΙ ενηρΙÝρωα6 ΤαΙ-r òγΧεΧΙΚεß με Τα

υιΧολε{μρηαξ§ φυτφτ$ζ}ò:μιßκων δεν ι.tιτ*ßρΝεl. "φλοΙ αυμΙιρωιΙοýν mωò φι ΚρατßΚφß dλεγΧοι εfvò:ι αηο_

φ§Ιφφμα{tΚ*f ΧαΙ αwετταρκε{ò" Η καιò3φ¾αετη ÝΧει φτιßσει σßφ αηρΟΧþρmτο" Τα mΧταòλÝματ(χ, αι,τß υα

εΧΙλýαι,ται, mεριτΧλÝκφ\,¾αι ακεßμΙα Χεριιταdtερο, φι λΙγοσιÝò εργασ"ßηριακÝò ρΧεhÝτεò ÝΧαυν Βρει

κεΧτ*1 κεΧΙχΙ{iýò υτιολεß"μ&!ατα φξ}ßφφεΙρlΧαßκων Ιτεßνω ααtß τα ι§ρια ι:σφαλε{αò, ¾α αττοτελÝσριατα αι,

τεß dχτωò σα*νιε,ι βλÝηουν {φ φφ]ò τηò δττμοαΙ6τητeΙò. Υη*ßΧ3Χουν αΙ.,αλýετειò mou òριßκεΙν υΧτÝρμεφ.η

mασdτmτα φυßΦφαρ}ßÜκωι-, αε αρισριÝνα ελαιdλcι,§α και Ür,-

λεò, ò$τιωò *χυτ6 χτου dγινε òι-ιη Γερχιανfει **crι μ{αχ ακαßμη σε

sλλχßνικζß εò:γειστιßριΦ, }ºΦυ dδειξαι", μεγòlλεò συγκει,τριßl,

σειò υm*λε*ριllιßτων σε σεòιφýλ}α ι{αι *-τεαμιÜτεò"

Τα εßρια εισφαλε{αò εfνòτι Ýνα αßλ&σ χχßτημα εξθατου ηε-

pfmλerkιr και διφοροýμενο. Ενδεικτικι1 τηò σýγχυσηò εßναι

τει γεγατ;εßò τßτι, σε κÜSε γεωργικ«ß m6:ειι'τßν, τα α$ριετ για το

fδιο φυταφι*gτιτακσ δαcτφÝρουν, Εκτdò αυτΦý, αυτοf που το

Ý*ου" κ*ιθορfαει δεν Ýχουν λεß§ει υmdψη τΦυò τουò πιθα,

γ*ýò συγ§υασριοýò των τροeρþν {m"χ. ι,υομÜτε:ι τ-ιε λιΙδι aτrι σαλιΙτα) καθþò ΚαΙ ΤΦυ§ συνδυασμΟýò

¸ωξι ΧημßΚþν ουαΧþν εγτο fδιο *graιiε§V, κdτι mcτλý συνηθιετμÝνο"

¾η σιºγΧυατη εττΧτεfνα}Jν {α φφυΤφυρlΟºικÜ ιτειριßματα γενδ{βκÝò Χ*εtÜλλα:ιξτιò, riou ÝΧοιιν ιßδη

ξεκινdαεα κατ φ¾¿ χþg:α }rαò κα1 Ýχουν ιρÝρει τφυò κφ{ανεχλωτÝò $§ òμηχαν{α, Ωò εναλλακτικ6 ß,υ-

σ* §ι*τεφει{γεßα} η {}ιολαγικιß γεωργfα, »ο» *r»ρ;"ει τtτ δdγαμΙß Τηò σΧΙΤ Χg:fiσΤΤ φυαΤ'ΙΚþ'' μεθüδΟ''Ι

κα&},ιdργειòΙò, òΙ&λòß,.. Χεlνει στα σmμεßα, καθþò δεν υmιßρΧ€Ý §ργανωμdνη κραΤΙΚÜ μÝρΙΧ,Ινα γΙα ΤtΙΙ

ειιfσχυσι"ι και εξÜm&ωσfi τι:ιò.

¾η σιιγμι{ ηαυ Ýg:ευυ"ιεò αχ}1\,ι Ευρþmη αmοδεικνýφψν mωò το §% τωl,ι τßε{3ιΓ{τþσεων καρκ{νου ο_

φεfλαι,ταΙ σß{Ι φυτφφειρμeΙκα, σιΧιν Ελλ«ßδα m Χρdση τφυò ααραμÝνει ανεξÝλεγκtm, Παριßλληλα, ε,

νþ τα γεωgιγικι1 mροßεßι,τιι εßναι *χναrτcßσπα{χο κομμÜτι

τι"ιò καΦηριερινdò μειò διειτ6ι*ερfiò, κανεßò δεw ξÝρει τιò

ηασιßτητεò χτιμχκþν ουòγιþι,ι mου φτεθιιαυν στΦ ττιιßτο

ßιειò, κα&þò σι ε$τοιεò §ß}γασ{¿ριακdò μετριßσειò εfναι

α§Φ$§ßασμαχικεßò"
Φ,ι συνÝηεlÝò {ηò αλεßγιο-τrιò χριßσηε φυτοφαρl"ια3-

κων στχ} χþρα χ,ιαò Ýχαυτσ σχdση με $ημα\ιΣικεß θÝμιαιετ

υγεθαò αιλλεß και §ικΦνΦßrικι§ Ζητdματα, *ι ι:δηγßεò

χρι{αηò οτmν ττfαω μιερια5 των τιλαοτικþν τ,ιπαυκετλιþιι

σιτιθτιια εlκαλουβòιýι.ηαι κατÜ γριßμμα, οι ηοσιßτητεò

{$ι-}ιΦφαρ}ιdκων ß!Φυ χρησιμοιτσιοιßνται sτιò κειλhιÝρ-

γ§ιεò συχνÜ εθνεχι δýα τß τρξιò φ§r}Ýò αερισσιßτερεò,

και εfναι κφινεß μυτιτικεß ¾rα τΦυò ανθρþττουò ηου κι-

ν*ýνταιι σταν χþgια τ¿§ γ§{ýß}γ{αò ιßτι εινιßμεσÜ τσυò



&ρfσκοιται καß χ¿μßκòθ maru Ýχουν απαγορευ-
τεß οτο εξωτερικα5"

Οι συνÝπει§ò {!"τò αλιßγιατηò αυττßò χρ*-

Φß}ò σ[ι}ξτ υγεfα αχλhd και τιτν οικονομßα εßτ''αι

χιεγε5hεò,
θºριθσφατη χτεhÝτη, εχισηριαfνει πωò "ακdμα

κατ τα ε§ριεχ mou χαSορßΖαυw την α§λα&ιß §αι §*

σφαλÝ χριθση τ{r:}ν φυτ§φαρ1ιαßκων εfναι òχιια:ι-

ιιρι§Ý και &òχαßΖοι,ºαι σε εκτιμτßσειò. Δεν λαρι-

{}εßνονται υττι§ψm {α αξ.}νεργικιß αηοτελÝα,ριατα d-

τεττυ δýο d τιεò.lιειετ"ι$τερα §fuτομοκτdνει χρß}s,§τΦ-

ααιοýνται ταυτdχρΦν&""
Τατυτε$χραι,,§ Φι γε{r}ηdνοι εξ*τκοhοιιSοýτ: να

ηροτεßυ;ουνο εντ,'Ýα στιò δÝκα φΦρÝ§, τι"ι χρÝσι-ι

χητιικþιι μι{αων για την κεßτααολÝμιιισιß ara{}g-

ιιεsþξ, και χιΖανß"ων.
Αττòßνχηση στι"ιν υαÝρμετρ§} χαι òτλεß-

γτσ{η χρÝαtr φυχΦφ{3ριßιßκων Ýρχει-

1",¸α1 ξια δþσουι.,, Φ, §ι<>λογικÝò

καλλιÝργεßεò, η ειι:Üχτυξη και ε-
ξεθmλωση των ιιχοfων φ33ενι*-

ρει τ¿ξß εφετρμ ειγιß τΝειρειμιιlτωι,ι

γενετιχιßò μι ετι1},λαξιιò.
Στη χþρα ι_ßαò, αι βιακ*}ι-

λιÝργεrεò χεg:δß"Ζετυν συνεΝþò
τß}ν §ιßτιßΦταlσýνη των ηαραγζý-

γþν. &αχα,lκιθ ειρχ* τχτò &ιο&ογι-

κdò γεωργfαò εθναι η εφει;3μογι1 α-

mολýτωò φυσικþι; ηιεΦιßδων κατατ§Φ-

λÝχτηαιιò αεγΦετ.,ειþν κειι ΖιΖανθων. Αρωμει-

τικÜ φυτιθ, για χτειρι$δ§ßγμ{τ, Εßηωò η }ιε&Üντα, τα

§υμι§ρι, α δυιßσμαò, η ρßγανη, K"λri,, τßροσßα-
τεýουν εßλ},α φυτÜ ααεß εχρρþ$-{1ε§ και ιτε:ριßατι-

τcΝ, χεßρη στη ριωρωδιÜ τουò καß στιò αι;σ{εò m*υ

αχmελευθερþναυν αιταθ τιò χ:{Ζεò"

Η Α}ßΗΣΥΧßΑ γιεχ τα γξ{r}ργßκιθ ηροßε$ντα χι*υ

κεχτeχναλþq.,Φυßl ε, εmχτε{νεται ακιß μ α τιεριεταεßτε*

ρο aad την διιßδοστι τροφ{μωξι πΦυ ηραÝρχο-
ιοται αmεß γενετικαß χτεταλλαγμÝνεò χαλλßÝργειεò,
Πριθκειται γιια mρι:ßε§wα διεμιι>υργημÝνα σ[Φ ερ-

γειτχιßgχ*, με αροσθιθκη γιιιιιδθòrιιι $ßΦ βΝΑ τωττ

αχ:Νιχþν σιτα§ρων" Οι εττεμSεßσειò αυτÝò γdιιοντ*χι

ηρακειμÝνΦυ ßΦ φυτε§ να αν<ττττýξει «χνθsκτικ{ß*

ßιlτα σßιò κ<χιρικÝò συνSfiκεò, τòι ΖιΖεßνια και τα
ΖιΖετνιοκτ6νcτ, αλλòΙ κα, γι{ι να εηι6g:α§υνSε{ τι

διαδικασfα ωρθμανσιÜò ßουò,
Οχ òτνησυχfεò εmισιημονικþιι κýκλων και sß*

κολογικþν οργανþσεων γτα ιη γενειικÝ μετÜλ-
λαξη αιροροýν τα ηραθλÝματα που μτιοgτεß να

ιτρακαλÝσΦυν στ¿ν αν§ρþmινχι υγεfα, *λ&*ß

κ§ß ΦτΦ mερι§εßλλαι;, αιι διιλαδιß ρχιταρÝσsι χΦ νÝ-

ο φυτα§ wα συwυιτdgιξει αρτ,ιανιχεθ χεε τα υm6λαι-

ηο òτικοσýστημα" Πειριßgιατα γ}{! ψ{χ δχαηιστω-

θ*ι3ν οι συτ,,Ýττειεò, γfναι,ται αυνεΝþò, ε5μωò δεν

uradpxει ο ßχαρα§ιßκρεßò λ*§γοò, εκτιθò αmü τα

συτιφÝρεlι;τα τω\J mο&υεθνικþν, rr*τ,ι να δικαιο*

λογεf τιrv αα*δοχfr αυτþν των τχροßτß¼¾ωl.l, Τα ο-

ττεχοδ*ττοτε §ιßμεχ ηριßmει νεχ ε{ναι εξαιχ3ετιχd

§}ρΦσεκlικι§, δε§ομÝιιου εθτι υχÜρχουν μελÝτεò
ηΦ¼ υΓßΦγραχιμ{Ζουν ταò αρνητικÝò ετυνÝττειεò

ηειραμdττr:ιτ γενετικfi ò ριετÜλhαξηò,

ΕΠßΚßΙ\ß&ΥΝΑ τΙΡsΧΦ§ΤΑ ¾ρΟΦ§&§ΩΝ

Οι Ý&εγχο} ßχΦυ εκτεhοýν αι κgιεχτικÝò υ§¾¿ρ§-

σθεò ετιιχει;τρþνΦι,ºα} σ[ιò εν§εßξειò {ω§J

ττg;οÝαßντων, ¿$υ δnxrιoupyoýv Üμεσα
npo§λdgxaτa ατιτν υγε{α ßΦυ αlι*

Spþxrou, {qßηωò φουσκωη"ιÝν*ò
κοτ",σ§ρ§εò Ý ηρ*ßε$ιτεα αετυ Ý*

λτιξε η ημεβΦμ¿§jfα κετταw,*-

λωαηò {Φυò κα1 ε$χι εχιò εν-

δεßξειò εκ*{νεò m*u δημιιατυρ-

γοýν dμρεσα χτρο§λαÜμαßα υ-

γεßαò {εßαωò υmερ8ολικÝò §d-

Φε}ò δυγτß}ρητικþν, για μεγα-
λ*τεg:<ι διdòττημιεχ συτ:τÜρησηò Ý

εχτιχßνδυνα καχ ιjxrorιτa αρεθσ&ε-

Σαß" §τιò &{σεεò εχικ{ν§υνων rß,}Φ-

σ§ι{των §Φυ m§ß}§Sι{τοιιgεε στιò εmιlριενεò

αελßδεò fσωò δει,, ταυτßαοντατ τ§ §τι&ßελÝσριειτει

τωqι §λα&ερþι,, ιlροα:ι§Ýτων κιτι αη<§ τα lpfa ε-

ρευνητικεß κÝντgιαι, ε:λλÜ α{γ<>υρα φα{νεται ßΦ

ιιÝγεSοò {Φυ [τf}ý-

Sλdματοò" Α,hλω-

οτε dαωò εραιßνε-

ται αmιθ κdmετιαυò

d&λουò xlßνòτκÝò

μιαò υmαßρχΦυν μη
S&α&ερÜ αρ*lσΦε-

τα, §{3 οηοßα θα

μττιlΕτοýσετγ/ \,,α α«

ντικαταδτfiσουν
τει φ§ηναθ κα, "ι-

αχυg;Ü" αρι5σθετεß
τροφ{μων {αυτÜ
§lΦυ αυντηροýν
ια τρdφιμια γτα
τχεγ*χλι3ιερΦ χß3ο-



υκü διÜστημα αλλÜ που αδιαφοροýμε για το
πþò δρουν crτην υγεßα μαò}" ΒÝ8αια τüτε τα

τριßφιμα θα εθχαν μικρüτερο "χρüνο Ζω6ò στα

ρdφια", λιγüτερα κÝρδη για τιò 6ιιτμηχανfεò και
ηερισσ6τεòτη υγεfα για μα§ τουò καταναλωτÝò"
Εßναι ηαριßλογο να 8ÜΖουllε συντßτρητικÜ ατο

ψωμß "τηò ημÝραò" εηειδ6 οι 6ιομηχανßεò αλεý-

ρων θÝλουν να "λ6γει" το αλεýρι τουò κÜθε
τρειò μ6νεò και ιßχι κιßθε

τρειò 6δομÜδεò.
Δυστυχþò ιßμωò, ε-

ηειδιß Ζοýμε σε μια
υπερκαταναλωτικιß
κοινωνθα, μαò επ,η-

ρÝασαν τÝτοιο 6αθμιß
þστε δεχθfiκαμε και

συνεχßΖουμε να δεχüμαß
στε ωò δεδομÝνο εηικßνδυνη

συντηρηττκÜ και ηρüσθετα σε διÜφ<τgτα ηροßιß-
ντα ηου δεν καταναλþνονιατ σε μfα ημÝρα αλ-
λÜ σε ηερισσüτερεò (üπωò ψωμß για τοστ και
Üλλα τιαρασκευÜσματα.) Εßναι τουλιßχιστο φο-
8ερü το üτι το παλιιß αγνü κρασß, θα πρÝπει να
Ýχει το συνιηρητικü θειþδεò οξý (H2SO3 6ι,
τριüλι) ηροκειμÝνου ι/α διατηρηθεß στα ρÜφια
των καταστημÜτων (πλÝον ακατÜλληλη αποθιß-
κευση) για 2-3 χρüνια αντf 2-3 μιßνεò. FI κρατι-
κιß υηηρεσfα που εßναι επιφιτρτισμÝνη με τον Ý-
λεγχο τηò ηοι6τηταò των τροφßμων πρÝηει να Ý,
χει üλα τα αηαραfιητα τεχνικιß μÝσα για τον Ý-
λεγχο των τροφßμων. Στα 8ιομηχανικd και τα
συσκευασμÝνα γενικÜ τρüφιμα πρÝηει να ανα-

γριßφεται λεητομερþò η σýνθεσιß τουò. Ο Ýλεγ-
χοò των προò κατανÜλωση τροφfμων τηò αγο-

ριßò ηρÝηει να γßνεται με επι8ιßλλονται αυσιη-

ρÝò παραδειγματικÝò κυρþσειò σε üλουò τουò
ασυνεßδητουò και αισχροκερδεßò.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙ-
ΜΩΝ

Τα πρüσθετα τροφßμων εßναι ουσfεò που
ηροστßθενται σε Ýνα τρüφιμο, με σκοπü την ιε-
χνητιß 6ελτfωση, τη συντüρηση, ιην καλýτερη -

ελκυστικüτερη εμφÜνισιß του κ.λπ. ανÜλCIγα με
το σκοηü που εξυηηρετοýν κατατÜσσονται στιò
εξι{ò κατηγορßεò:

Ι) συντηρητικÜ,
2) αντιοξειδωτικÜ
3) στερεοποιητικÜ και ηηκτογüνα

4) χρωσιικòß και Üλλα"
Για διευκι5λυνση τηò χριßσηò τουò, cnnv

Ε.Ο.Κ. κÜθε πρ<ßσθετο Ýχει κωδικιj που αηοτε-
λεßται αηιß το γρÜτlμα Ε και Ýναν τριιφfφιο α-

ριθμü.
Οι χρωστικÝò ουσfεò (δßνουν τεχιιητü χρþμα

στα τρüφιμα), Ýχουν τουò κωδικοýò απι1 Ε 100
Ýωò Ε 19θ.

Τα συντηρητικd Ε 200 Ýωò Ε 29θ.
Τα ατ;τιοξειδωτικÜ Ε 300 Ýωò Ε 3θ9"
Τα σταθεροηοιητικÜ Ε 400 Ýωò Ε 499.
ΠαρακÜτω δημοαεýουμε Ýναν κατιßλογο με

ορισμÝνα πριßσθετα, που προκαλοýν διε3φορεò

σο6αρÝò Βλü&εò στην υγεßα. Εκδιjθηχε απ6 το

ερευνητικιß τμfiμα τιτυ γαλλικοý νοσοκομεfου
VΙLtIUIR, FRANCE και μεταξý των 6λα8þν
ηου προκαλοýνται στην υγεfα απd τη χρfiση
τουò εßναι:

Αλλεργßεò, εκΖÝματα, ηεητικÝò διαταραχÝò,
καρκινογÝνεση, τερατογdwηση κ.λπ.

Ει.CI2, ΕΙ03, Ει.04, ΕΙ Ι0, Ε111, Ε120,
ΕΙ2Ι, ΕΙ22, Εtr23, Ε124, ΕΙ25, Ε126, Εt2º,
ΕΙ30, Ε131, Ε141, Ει.42, Ε150, Ε151, Ε152,
Ε153, Ει71, ΕΙ73, Ε1,80, Εl8ι., Ε210, Ε2lι",
Ε21|, Ε2ι2, Ε2Ι3, Ε2Ι.4, Ε2Ι5, Ε216, Ε277,
Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, Ε224, Ε226, Ε230,
Ε232, Ε233, Ε239, Ε240, Ε241, Ε250, Ε25ι.,
Ε252, Ε3lι., Ε3Ι2, Ε320, Ε32ι., Ε330, Ε338,

Ε339; Ε340, Ε34ι, Ε407, Ε413, Ε414, Ε42α,
Ε42"ι,, Εξ22, Ε450, Ε46ι., Ε462, Ε463, Ε465,
Ε47ι,Ε472,Ε473, Ε475, Ε477, Ε480

Για να προστατεýουμε την υγεßα μαò, αò α-

ηοφεýγουμε 6λα τα τρüφιμα που περιÝχουν ο-

ηοιαδßποτε χημκιß πρüσθετο.
Ακüμη και τα αηλιß φυσικιß πρüσθετα - συ-

ντηρητικιß, το αλ<ßτι και το ξýδι, ηου εfναι ευρý-



ια§εx δß{:δ§&*μÝι;α:, ιτgιεΙmει να ξÝρουμε ιlτι εß,

νòττ λ{εχw εmικ{νδυνα γτα ß},}ν υγε{α μαò,
,&.ò χ,ι*l§συτιε να ξε:ΝωρßΖαυμε το ωφÝλιμο α-

mòß το &λι:Sερ*$ κ{:ιι ν& ιιηι, ξεχνÜμε ιια χρηατι-ιΦ,

α:εlι*dι,ιε τα ωφÝ&ιμα φυσικd βε},τιωτικÜ και συ-

νχχτρτττικd ε$τιωò εfνòτr:

¾* μdλ*, χq* λεlδι, τ* λεμdνι, το σκüρδα χζιι τα

διdτρε>ρα §ιßταιια, g:{yaxvι"ι, μÝι,τετ, λεSιßι,τα, δαφ-

νιlφυhλιχ κ,&χτ"

ΓΕΝ Χ ΚΑ §Υι\,ß{ºΕρ&Χ&lΑΤΑ
Η τροεφ* γι§ τΦν εßιι§gιωηο απεßτελε{ ßΦ υβ' α*

ρτ*μι$ Ýνει mρε§§λτιμχαχ- "Εχει εßι,ιεση σχÝαιr με

τηι: υγε{«τ τΦιJ κ§§ τιιν εινεßτgτυξÜ τε:υ, §a&agl*{

Φß§{Φeι*§lικt>f* ψυχαλογικοf κΩι κΦτνωνικαf ιºα-

εr*θγ*υ*εò σχετfΖòτνται ι}ε {Φ §}ρ§{}λιιμα αυιιß,

Κgιι§τεßò κ{ιι KΦ§vω\,jfa Ýχαυν υττοχρεßωσι* να εξε:*

σφεχλιχ*υw σε ò$λα τα μdλt"l ßΦξ}ò ι}γl§τν* χεχι ευ-

χÜρισαη τρι;φÝ.
"" §τιò ιτλ*ιlσιεò χιüρεò οι εlν§ρò,:τται ειγων{,

χΦ\ιξ{§1 νει §ρειυι; τι δ§:ξ, mρÝηει ναφιßνε" Ενþ

{χ§ò φ{ζ,}χÝò χþρεò οι εßν§ρωmοι ακοτþwδιιτα}

νεl Sρ*υw τι θΦ φdνε.""
Η διειτι3οφικd w*λιτικÝ του κg:τßτ*υò mρÝαει

ιιετ ò:ιτιò>§λÝmει εκτιlò των òßλλων {εlß§ωò ανι*mτυξχτ

ß§}ò §Ιαρζ}γ{*}γßßò εΚΦ!")γΧρΦξ/Ισμd επεξεργαΙσfατò

τε,*ι; τροφ{μων, εΙτΙτ*ρβΦη Των τιtrΙεß:ν ßβυ§, ετΙι*

δαττßòγειq} και §[ην χταρακαλοdΦηαm τmò τιαιεlτη-

{αò} τ¿ò υγιεινÜò òτýιιΦεαχιò κα1 ßß}ν εξασφÜλιατι

τιιò σωε:χ*ò συντχßρτιΦηò τωιι τχ:οφfμων,

{} τρε§χεοε και {(} ριÝσει τι"ιò κ<τλλιÝργει(}ò, η

Νρτθαrι λιηεχσμτιθτωιι, ¿ Ýφ§Ý}ιιαγd χηò εfuºΦμΦ-

«υα"υοò, rr ειυλhtrγ6 κ§& ¿ διακßνηαη των τροερf-

gιωι; πρdmει νιχ γ{ι;οι,,εειι κòχτ6 τ*>ν καλι3χερΦ κ{τι

σι: χι φε g:ιlιε ρει τι3εß ετο υατd την §χºÝ {§ß1} μ §lJτkai εττf-

διετ* Ýναντι {Φυ ¿ωχκοι1 λ{χουò, χζýτν} κρεεθτων

ßΝυρ{ωò τωιι mαχιþν} και ξωξ/ εχhμιυη:þν τρr;-

φþν}"
Φ δε ηαραγ{*γdò χρÝιτει ιιετ συνειδlrτιιποιχß-

ζ}§ß ß3ò gιεγιΙλεò {:υ§dνεq mοιι dχει òχmÝναντι αται

καταναλωτικòß κοινι1" Τεχ φυχ*φτθρμεßκα ºε} Φ-

rcofa χρησιηιοmοιεf mgιÝχει wò:ι εßναι α§λα&d στην

*γεfα τ*υ ανΦρþηαι-ι" Φ g"ιαwτισμιεθò κα1 ψεß{,ζ}-

σμι5ò των ερροýιων και λαχανικþιr mpÝxrε,ι να γß-

νεται σdßτφωξ!§ ι-ι€ τιò mρ*&ιεχγραφdò του κριß-

τετυò" Δεν ηρdχει λ.χ" να κυκλοφε>ροýν ατrιν α-

γΦρßß φροýτα * Ν*ρτετρικd ηοι: ψε"κd{χχ}κd}χJ

χτρdσφατεl.
¾σ τυρf ιιου mg-ιοÝχ:ιχεται αmιß *ß§χιειστο γεßλα

αρÝιτει να φυλιlσα§τα} ζ}τΦ ψυγαßε> εχ,χf § τοψλεj-

χlσ¸ον μÜνεò ττριν δο§εß στι,ιιι κυκλετφορθεχ, για

την αρε5λτιψη τΦυ 1lελιτα{ου ττυg:ιετα*" §πfαηò τα

ψ*ßχ3ιÜ δει, χρÝlrεχ vεr ττg:ιοÝ{;χοξruΦß αχτιß κdλ-

**οò, hßμνεò Ý ηεττεlμια μ*λυαιlÝνα ριε §ι*lαηχα-

wικd ι1 αατικ** αιχιß§λητα"
Η κòτατικ* ιιmηg:εσ{ετ mαυ ε{q/ε;ßχ ειτιφ*gιχισμÝ-

ξι¿ μ§ τ*ν Ýλεγχο τηò ετιιιιßτι,ιß§ò ß{ýν τχηειφfμωιι

«grJrrn, να Ýχει dλεχ τα αχταρα{ιηχεχ τεχνικd χιdσεß,

γ&{ι ßωχ,ι dλεγχτι ιωυ", τριτφfμων,

§τα Sιειlιιlχαιιιχε1 κ*, {ζι $υ§§ευ{ιαμ,dιιεχ γενl,
kd τρεßφιμια ιτgιÝmει wa εχναγρ*ßφε{ατ λεττε*με-

ρþò gl σýνflsσ* χ;υò" * d&εγχ*ò τωξι §lβ§ζ §α_

τανιßλωεχι"ι τg,ιοφfμων τι"ιò αγαρdò mρdττετ τ",* yf-

ψ§{{-τι μ§ ψηλd αßσ§ι,ιχ*ει ευΦ*νηò και εßταν ανòτ-

καλýαται,ται τταρα§dσειò, χρÝmε* τυòι gχιι{}εßλλο-

\,ºα} §υ*ºlιρÝò ααρε:§ειγμεχχικÝò κυρþα*ι§ Φ' d-

λειυò ι*ιιò ασψνεf§χιτΦυ§ καÝ αισχg:*κτρδεdò"

S€εγ,τgα{§*σ §dapda

§hεψη τ&υ κιιÝατt>ò"

Πειρε§λλι"ιλα mΒdmει

νει γfνετεrι εmιτιι$l:φω-

σ¿ ßΦξ) αληSυσμε:ý

γßα ºιlν υγιεινfi ιι,τν

τραφ{μων" Πρdττει ν«χ

χονßΖεται § σημασßετ

Φßη δι*τροφ* τ{ýν

ι:ωm**ν

φραýτωι,,, ε,ιετιτρ{-

ων" δημητριακþν,
χορταριχþν, φαριι*ν"
ηουhερικιßν, ßαυ φυ,
τικοý λßηουò και λα-



e¹Η ß ι-*s Χ*#;

ANe ¾§{Κ º,τχΝΝΕR

Το καλοκαßρι που μαò πÝ-

ρασε ιßταν Ýνα απü τα πιο πε-

τυχημÝνα για τη χþρα μαò-
Μετιß την κατÜκτηση του ευ-

ρωπαßκοý πρωταθλιßματοò
(που εντελþò τυχαßα συνÝπε-
σε με τουò Ολυμηιακοýò α-

γþνεò!!!) πραγματοηοι6θηκε

μια Üψογη ΟλυμπιÜδα. Τüτε

üλοι χαιρüμασταν για το πü-
σο ωραßα στιÞθηκε αυτü το

μοντÝρνο πανηγýρι και για το
πüση αναγνþριση γνþρισε η

χþρα μαò σε παγκüσμιο επß-
πεδο.

Η αλ6θεια, 6ÝΒαια, εßναι
üτι δεν γνωρßΖουμε αρκετÜ

για το ξεκßνημα των Ολυμπια-
κþν Αγþνων κατ σ' αυτü με-
γÜλη εßναι η ευθýνη και των
Μ.Μ.Ε.

Οι πληροφορßεò λοιπüν
που μαò δßνουν οι αρχαßεò
πηγÝò δημιουργοýν μια εικü-
να που δεν εßναι (πουò περισ-
σüτερουò γνωστιß.

Στην αρχαßα ΕλλÜδα, ενþ
η üσκηση Βßαò δεν επιτρεπü-
ταν στην καθημεριν6 ΖωΤ,

Ι8 RΝ$(Μοψ$

στη διÜρκεια των Ο-
λυμηιακþν αγþνων
οι αρχÝò και το κοινü
ανÝχονταν θαρ6αρü-
τητεò üπωò συντριΒιß

μεΛων του σωματοò,
την εξüρυξη ματιþν,
ακ6μη και τη θανÜ-
τωση του αντιπÜλου.
Δfηλα στο στεφÜνι ε-

λιüò, που ιßταν η επßσημη
θρü6ευση, στουò αθλητÝò πα-

ρÝχονταν και κÜηοια Üλλα
προνüμια, üπωò ισü6ια δια-
τροφιß απü την πολιτεßα, πα-

ροχ6 δοýλων και, üπωò ο
Σüλων εßχε ορßσει, χρηματικ6
αμοιΒιß που αντιστοιχοýσε σε

αγορÜ 500 ηροΒÜτων. Πολ-
λÝò ελληνικÝò π6λειò αγüρα-

Ζαν ξÝνουò αθλητÝò τουò ο-

ποßουò παρουσßαΖαν ωò δι-
κοýò τουò πολßτεò και Ýτσι ε-

ξασφÜλΖαν νßκεò στην Ολυ-

μπßα.
ΕπιπλÝον εßναι γνωστü üτι

η συμμετοχ6 στουò αγþνεò,
παρüλο που ιßταν ελεýθερη

σε üλουò, περιο-

ρßΖονταν ωò επß
το πλεßστον στουò
πλοýσιουò, κα-
θþò οι φτωχοß Ý-

ΠρεΠε να ΠερΠα-
τ6σουν ÝνÜ μιßνα
για να φτÜσουν
στην Ολυμπßα, να

ηροπονηθοýν εκεß για τÝσσε-

ριò εθδομÜδεò και να επι-



αρÝψουν μετü το τÝλοò των

αγþνων (πην πατρßδα τουò,

Και ΒÝθαια δεν εßχαν τη δυ-

νατüτητα να καλýψουν τα Ý-

ξοδα του ταξιδιοý τουò οýτε

τιò συνÝπειεò απü την εγκατÜ-

λειψη τηò εργασßαò τουò. ¼-
λα αυτιß εßχαν σαν συνÝηεια

οι αθλητÝò, αλλιß και οι θεα-

τÝò, να εßναι κυρßωò αριστο-

κρÜτεò. Και φυσικÜ δεν γßνε-
ται λüγοò για τιò γυναßκεò οι

οποßεò Ýτσι κι αλλιþò ιßταν α-

ηοκλεισμÝνεò απü κüθε κοι-

νωνικ6 εκδ6λωση.
Στη σýγχρονη εηοχ6 η α-

να6ßωση των Ολυμπιακþν α-

γþνων Ýγινε απü το γÜλλο
θαρ6νο ΠιÝρ ντε ΚουμηερτÝν
που ιßθελε τη μ6νιμη τÝλεση

των αγþνων στη Γαλλßα,
Στουò πρþτουò σýγχρονουò
αγþνεò ηου Ýγιναν στην Ελ-

λιßδα, και προκειμÝνου να α-

ποκτιßσουν κýροò οι δεýτεροι

που θα γßνονταν στο Παρßσι,
πιßραν μÝροò 311 αθλητÝò α-

ηü τουò οποßουò οι 230 Þταν
'Ελληνεò. Η συμμετοχιß γυ-
ναικþν και Ýψ<ρωμων αθλη-

τþν δεν επιτρεπüταν καθþò,

üπωò ο ßδιοò ο ΚουμηερτÝν
εßπε, οτ αγþνεò ιßταν για τουò

λευκοýò αθλητÝò ΚαΙ αΠοτε- νανθρþΠουò μαò λüγω Ýλλει_

λοýσαν μÝσο ελÝψιου τηò νε- ψηò ασφιßλειαò αουò χþ-

ολαßαò. ¼ταν το 1936 οτ α- ρουò εργασßαò, ο ξεριΖωμüò

γþνεò Ýλα6αν χþ,

ρα στη ναΖιστικ6
Γερμανßα, üλοι οι
αθλητÝò κατÜ την

εßσοδο των ομÜ-
δων (πο σιÜδιο
χαιρÝτισαν με φα-
σιστικ6 τρüπο τον

Χßτλερ, ενþ ο μα-

ραθωνοδρ6μοò
Σπýροò Λοýηò
κατ' εντολ6 του

ΜεταξÜ προσκý-
νησε τον Χßτλερ
προσφÝρονταò
του κλαδß ελιÜò
(τρßα χρüνια αρ-

γ6τερα ο Üνθρω-
ποò αυτüò θα αι-

ματοκýλιΖε την Ευρþηη)
Αλλd και στουò πρüσφα-

τουò Ολυμπιακοýò αγþνεò
που τελÝστηκαν στη χþρα

βoS, δßπλα στη λαμπρüτητα

και τον επιτυχημÝνο κατÜ γε-
νικιß παραδοχιÞ τρüπο διεξα-

γωγflò τουò, εßχαμε και φαl-
νüμενα ιδιαßτερα αρνητικÜ,

Εργατικd ατυχιßματα που κü-

στισαν τη Ζω6 σε πολλοýò συ-

τερdστιων δασικþν εκτÜσεων

για την κατασκευιß γηπÝδων
(μπÝιΖμηολ κ.τ.λ.), η κατα(πο-

λιß μÝσω καμερþν και η ει-
σ6ολ6 τουò στην καθημερι-

νüτητα, η υπερχρÝωση τηò

χþραò μαò, εßναι μερικü απü

αυτÜ.
Ποιο θα εßναι το μÝλλον

των Ολυμπιακþν αγþνων; θα

εßναι μια ευκαιρßα για ανÜ-

δειξη του γνιßσιου αθλητικοý

ηνεýματοò, για ανÜπτυξη

σχÝσεων συναδÝλφωσηò και

συνεργασfαò μεταξý αθλητþν

και λαþν 6 θα καθορßΖονται

απü τα συμφÝροντα των πο-

λυεθνικþν που δραστηριο-
ποιοýνται στο χþρο του α-

θλητισμοý και θα συνοδεýο-

νται απü φαινüμενα, üπωò

ντüπιγκ και dλλα, που μüνο
υπεριßφανουò δεν ηρÝπει να

μαò κÜνουν;
ΙνΙαλαμßδηò ΧÜρηò
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Το 1912 αποδεßχθηκε Ýνα απü τα πιο σημα-
ντικÜ Ýτη τηò ελληνικιßò ιστορßαò. Το ξεχωριστ6
γεγονüò που χαρακτηρßΖει αυτü το Ýτοò και υπο-
χρεþνει κüθε ιοτορικü να αφιερþσει Ýνα ολü-
κληρο κεφÜλαιο σε αυτü εfναι ,φυστκÜ, η αηε,
λευθÝρωση ενüò κομματιοý τηò ΕλλÜδαò που εß-
χε μεßνει υπü την τουρκικ6 κυριαρχßα μετÜ την ε-
πανÜσταση του 182l.

Παýλοò ΜελÜò
"Ακüμη Ýνα üνομα στη λßστα των ηρþων

τηò Μακε6ονßαζ'

Αυτü το κομμÜτι - εκτüò απ6 Üλλεò σημαντικÝò
περιοχÝò - περικλεßει τη Μακεδονfα, το πιο μεγÜ,
λο γεωγραφικü διαμÝρισμα τηò σýψ<ρονηò Ελ-
λÜδοò και Ýνα απü τα πιο δοξασμÝνα μÝρη κατÜ
το πÝραò των αιþνων .'Ενα μÝροò το οποßο Ýχει
να παινευτεß το 6τι αποτÝλεσε τüπο 6ασιλεßαò του
ΜεγÜλου ΑλεξÜνδρου ,εßνατ ο τüποò στον οποßο
αντßκετ ο -Ολυμποò -κατοικßα των αρχαßων θεþν-
και επßσηò Ýνα τερÜστιο αριθμü ηρþων και μý-
θων που δημιουργιßθηκαν κατÜ τη διÜρκεια τηò

μακρÜò ιστορßαò του. Απ6 την Üλλη ,εßναι Ýνα μÝ-
ροò στο οποßο η τουρκικιß τυραwßα δι6ρκεσε 85

χρüνια περισσüτερο απü üτι στην υπüλοιπη Ελ,
λÜδα ,αμελημÝνη απ6 την "Ελεýθερη ΕλλÜδα" ,η
οποßα εßχε τα δικÜ τηò προ6λιßματα εκεßνο τον
καιρü.

Η απελευθÝρωση τηò Μακεδονßαò δεν 6ταν Ý,

να εýκολο εγχεßρημα ,καθþò ,εκτüò απü τουò

Τοýρκουò ,οτ οποßοι δεν ιßθελαν να χÜσουν την
περιοχ6 ,οι Βοýλγαροι εηßσηò 6ταν εκεßγια να τη
διεκδικιßσουν.

Ενüσω οι ΕυρωπαΙκÝò χþρεò Ýκαναν Ýνα 6ιß-

μα μπροστÜ στη τεχνολογßα μÝσω τηò κατασκευ,
ιßò του Τιτανικοý ,η Ελλüδα ακüμα προσπαθοý-
σε να 6ρει την ταυτüτητü τηò. Μα το θÝλημα του
Θεοý fiταν κÜηωò... διαφορετικü και Ýτσι ,καθþò
ο Τιτανικ6ò θυθιΖüταν συμπαρασýρονταò τα ü-
νειρα για το πιο γριßγορο ταξßδι στην Αμερικιß
στο 6υθü ,τα ελληντκÜ üνειρα για μια ελεýθερη
Μακεδονßα εßχαν αρχßσει να παßρνουν σÜρκα και
οστÜ.

Αυτü ιßταν αποτÝλεσμα του ενδιαφÝροντοò τηò
κυ6Ýρνησηò τηò τüτε ελεýθερηò ΕλλÜδοò ,και ει-
δικüτερα κÜποιων αξιωματοýχων τηò ,οι οποßοτ
οργüνωναν τιò διüφορεò ομÜδεò εθελοντþν
στρατιωτþν που 6ταν διασκορηισμÝνεò σε 6λη τη
θüρεια ΕλλÜδα. ΚατÜφεραν -Ýπειτα απü την ανÜ-

μειξη του ελληνικοý στρατοý και πολλÝò μÜχεò-
να απελευθερþσουν τη Μακεδονßα ,τη ΘρÜκη
και κÜποια νησιÜ του Αιγαßου.

Ο nιo λαμπρ6ò εκ των αξιωματικþν αυτþν 6-

ταν ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ,ο οποßοò αναγνωρfστη-
κε αηü τουò ¸λληνεò ωò fiρωαò. Π6ρε μÝροò
στον πüλεμο χρηαμοποιþνταò το ψευδþνυμο
"Μßκηò ΖÝΖαò". Αυτ6 η "μεταμφßεση" 6ταν απα-

ραßτητη καθþò η ελεýθερη ΕλλÜδα δε μποροýσε
να εμπλακεß Üμεσα σε αυτ6 τον η6λεμο. Δυστυ-
χþò ,σκοτþθηκε στιò 13 Οκτω6ρßου του 1904
κατÜ τη συμηλοκfi του με τουò Τοýρκουò (πο χω-

ριü ΣτÜτιστα. Το χωριü αυτü ονομÜστηκε προò
τιμιßν του "Παýλοò ΜελÜò".

Χρυσ6πουλοò Παναγιþτηò R 5
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Φ ΜΕΓΑΣ ΑΑ&§ΑΝ&ΡΦΧ
ΩΣ ΣΤΡΑ¾§ΧΓΦ§

Η στρατηγικfi των επιχειριßσεων του ΑλÝξανδρου αφ6νει πολλÜ ερωτηματικÜ και η κατανüησ6 τηò παρου-
σιÜΖει πολλÝò δυσκολßεò.

Ο στρατüò του διÝθετε ανωτερüτητα οπλισμοý με τιò μακριÝò
λüγχεò και τιò σÜριΖεò, Βαρý ιππικü, οργüνωση, πειθαρχßα,
στοιχεßα ικανÜ για τακτικοýò συνδυασμοýò στο πεδßο τηò μÜ-
Χηò.

Πριν ξεκινιßσει για την εκ(πρατεßα του στην Ασßα, στρÜ-

φηκε εναντßον των Θρακþν, των Ιλλυρßων και τηò υηü-
λοιπηò ΕλλÜδαò, και αναwωρßοτηκε ωò αρχιστρÜτηγοò
των Ελλ6νων στον πüλεμο εναντßον των Περσþν. Επει-
δ6 οι ΠÝρσεò διÝθεταν ισχυρ6 ναυτικü, συνÝλαΒε το
σχÝδιο να κατακτιßσει πρþτα τα παρÜλια τηò Μ. Ασßαò,
þστε να μην μπορεß το ναυτικ6 των Περσþν να ανεφο-
διαστεß και Ýτσι να αυτοδιαλυθεß. ¸τσι διασφÜλισε την α-
σφÜλεια τηò Μακεδονßαò και προχþρησε χωρßò τον κßνδυ-
νο εχθρικþν αντιπερισπασμþν στα νþτα του.

Προχþρησε cπο εσωτερικü τηò Μ. Ασßαò με σκοπü να ανττ-

μετωπfσει τον κýριο 6γκο των εχθρþν. Τελικ6ò σκοπιßò του ιßταν
η αποφασιστικιß του αναμÝτρηση στο πεδßο τηò μÜχηò. Στον Γρανικ6,
στην Ισσ6, στα ΓαυγÜμηλα, αδιαφορεß για την υηεροχιß των αντιπÜλων και πη-

γαßνει με την 6ε6αιüτητα πωò θα λýσει το πρü6λημα (πο πεδßο τηò μÜχηò.
Πþò να εξηγηθεß το γεγονιlò üτι πιßγε με 47.500

στρατü να αντιμετωπßσει 600.000 και σε πεδßο μÜχηò
που διÜλεξε ο εχθρüò;

Στηρfχτηκε σιην ποιοτικιß και οργανωτικ6 υπεροχιß
του στρατοý του. Φιλοσοφßα του 6ταν "Η δυναμικιß τηò
τακτικfiò καθορßΖει την ηορεßα τηò (πρατηγτκ6ò". ΜεγÜ-
λο ρüλο Ýπαιξε επßσηò η τüλμη του και το ιßτρωτο εηιθε-
τικü του πνεýμα.

¼λεò αυτÝò οι αηüψειò δεν εßναι 6Ý6αια εηαρκεßò για
να ερμηνεýσουμε την πολεμικ6 τÝχνη του ΑλÝξανδρου.
¼λη η πορεßα του φαßνετατ σαν αποτÝλεσμα υπερφυσι-
κ6ò δýναμηò. Ποια λογικιß μπορεß να εξηγ6σει το γεγο-
νüò üτι ξεκßνησε με 50.000 Üνδρεò να κατακτÞσει μια α-
πÝραντη αυτοκρατορßα; Συγκρßθηκε με κατακτητÝò <ß-

πωò ο ΤαμερλÜνοò, ο ΤΖÝγκιò Χαν, εκεßνοι 6μωò διÝθε-
ταν μεγÜλεò (πρατιωτικÝò δυνÜμειò.

Η üλη φυσιοwωμßα του μαò διδÜσκει üτι οι φιλ«ßδο-
ξοι Üνδρεò, οι αποφασιστικοf, οι δραστιßριοι, μποροýν
να φÝρουν αηοτελÝσματα εκεß που οι üτολμοι δεν θλÝ-
πουν περιθþρια νßκηò.

Παπαθανασßου Φßλιπποò
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Η αρχικιß ογομασßα των Ταγαριßδων fiταν TeAGARGIDEC. Μεγιßλη Ýκταση γηò, ανιßκε ωò το Ι923 στον

Τοýρκο Μπfiσαγα.
,Εγαò Üλλοò μεγÜλοò κτηματßαò τηò περιοχ6ò 6ταν ο κ. Αγγελdκηò, ο οποßοò fiταν ο ηρþτοò δΙßμαρΧΟò

Θεσσαλονßκη και εßχε στην κατοχÞ του 4000 στρÝμματα, Ýνα μÝροò των οηοfων ποýλησε ΤΟ 1937 σΤΙò ΟΙ-

κογÝγειεò Καποýλα και Λιιßπη. Κτιßματα αν6καν καl ,στην οικογÝνεια ΕριμπουτΖÜκου (Τραßφüρου). Εηßσηò

200 στρÝμματα αιιιßκαν στην οικογÝνεια ΔαδÜτση.
Το 1922, με τηγ καταστροφιß τηò Μ" Ασßαò, κατÝφυγαν (πην περιοχ6 ηρüσφυΥεò απü το ΣΧολÜβι Ανα,

τολικιßò Θριßκηò καθþò και αηü το τσιφλßκι του Αγßου Γεωργßου Σμýρνηò (Μ. Ασfαò). 'Ετσι δημιουργιßθη-

καν οι "Ταγαριßδεò",,6πωò μετονομιßστηκε η ηεριοχ6 απü τον κ. Αγγελιßκη, διüτι το TAGARGIDEC ιßταν

τουρκικιßò ηροÝλευσηò. Οι εmÜ πρþτεò <τικογÝνειεò, κdποιεò αηü τιò οποßεò ýταν οΙ οΙκογÝνεΙεò ΤσΟνßδη,

Λιαρμακοποýλου, Μουστιßκη, ΓεwÜτου και Καραγεωργßου, αγ6ρασαν απ<ß το ελληνΙκü δημüσΙο οικüπεδα

καθþò και καλλιεργ6σιμεò εκτdσειò.
Το Ι932 Ýγιγε οριστικ6 διανομιß στρεμμιßτων γηò σε 1Ι0 οικογÝνειεò δικαιοýχων ηροσφýγων, ανÜλΟγα

με τηγ οικογεγειακ6 τουò κατιßσταση. Οι οικογÝνειεò με δýο ιß τρßα μÝλη δικαιοýνταν 36 στρÝμματα γηò, ΟΙ

τετραμελεfò οικογÝγειεò 44 στρÝμματα και οι πενταμελεßò 54 στρÝμματα. Η συνολΙκιß κΟΙνΟΤΙΚfi ÝΚΤαση υ-

πολογßΖεται πωò üταν 9000 στρÝμματα καλλιεργιßσιμηò γηò και ηερßπου 4000 στρÝμματα Βοσκοτüπων. Κý-

ρια ασχολßα των κατοßκων ιßταν η κτηνοτροφßα και η γεωργßα.
,Εωò το 1932 η περιοχιß υηαγüταν στην κοινüτητα Βασιλικþν. 'Εηειτα εντιßΧθηΚε στην ΚΟΙνüΤηΤα Αγßαò

Παρασκευ6ò Ýωò τα μÝσα του 1950, üταν δημιουργιßθηκε η κοινüτητα Ταγαρüδων.

¼σογ αφοριß τηγ εκπαßδευση των κατοßκων]þ πρþτο δημοτικ6 σχολεßο λειτοýργησε κατÜ το 1,925,

στη θÝση του σημερινοý ηολιτιστικοý κÝντρου, το οποßο μιßλλον ιßταν τοýρκΙκο. Το 1950 δημΙΟυργΙßθηΚε ΤΟ

δεýτερο δημοτικü σχολεßο, το οποßο ηλÝον λειτουργεß ωò νηπιαγωγεßο, και το τρßτο κατÜ σειρÜ ΧτßσΤηΚε ηε-

ρßπου το 1995 και λειτουργεß Ýωò σfiμερα.
Για τουò εκκλησιαστικοýò ναοýò γνωρßΖουμε πωò ο πρþτοò κατασκευüσtηΚε με αηλÜ υλικÜ ααü

τουò κατοßκουò τηò ηεριοχιßò. Αργ6τερα ιßρχισε η δημιουργßα του δεýτερου ναοý, ο οηοßοò ιßταν ηολý με-

γÜλοò και δεγ ολοκληρþθηκε ποτÝ, με αποτÝλεσμα να χτιστεß Ýναò μικρ6τεροò στο εσωτερΙκü των θεμελf-

ωγ του, και τÝλοò, περfπου αηü το 1998, ιßρχισε η δημιουργßα ενüò νÝου, σýψ<ρονου ναοý. ΔιαδοΧΙΚü αυ-

τοß οι γαοß ιßταγ αφιερωμÝνοι στον ¶γιο ΙωÜwη τον Πρüδρομο. ¼μωò υηÜρΧεΙ και ο να6ò του Αγßου Γε-

ωργfου στο χþρο των κοιμητηρßων.
Αυτ6 εßγαι συγοmικd η διαμ6ρφωση τηò περιοχ6ò απü το Ι922 Ýωò και σ6μερα.

Ευχαριστιιýμε τον κ. ΤαΒουλÜρη Δημ6τριο για την πολýτιμη 6ο6θειιß του.

22 RΝ$(Μοψ§

ΑwÝλου Ευαγγελßα, Τσελεπý Αιιτιγüνη



ΚΑΓ{ΟτΓΙ\{Ε h/ΙΕ ΤοΣΑ
τηò Βιομηχανικιßò επανÝστασηò ο Σε Ýνα μεγÜλο

πηγαßνουν σ' εκεßνοοò που επι- μεγÜλεò ποσüτητεò

χαι μεθüδουò κατανιßλωσ*ò ιων πα- σßδηροò, γυαλß και Üλλα.

üτων Üνθραχα, πετlμßαßσυ κgτ.ιßλ- λεýονται αυτÜ τα σκουπ
üμωò τþρα Ýφτασε ο καιρüò:γτα κÝρδοò. Η απροθυμßα

ησυüποτοýν τα σκουrlδια τηò Βιü§Þ- να αποφευχθεß

*ρησιμüποιοýσε τα πρüγματα που Ýθρισκε κοντÜ του-

Κατα«ß[ÝýαΖε διÜφορα ανττκεßμενα που του ιßταν,...:1§

ι§ßü;ιÜνθρεrχιοò Ýγινε πισ επιδÝξιοò στην

ßκειμÝνων και Üσι δε χρειαΖò5ταν να τα

σιμα για την εη_ιòþσfi ßου. Με τττν πÝροδο 1ü§rß ιτουε
νου ÜλλαΖε το σßÝgα q}αÝ üxr ττιν σýσταση,,τþν.ι§òα 'üλÜΒουν 6τι, ü

κþν. 'Οταν k<inoιo απü αυτιß τα αιτηκεßμενα ΚοινωνιΚεò υΠ

το Ýδα να ]τα αrlορροφι{σει,μξτηl§ ραßτητα και τα εργοσι
θεια S9δχÝò χατ του χρ6νου.,,:,::,l,' 'Ενα απü τα σýμΒολα το

το αυτοκßνητο το οηοßο Ýφερε
μηχανßα τηò πολτοποßησηò. Με α

ΔΙΑ;

τα Υια Την ΚατασΚευη

η

Ποι ýθε-
και θα

ßδιο απα-

ειναι ΚαΙ
τη θιο-
αντß τα

παλιÜ αυτοκßνητα να εγκα-
ταλεßπονται (πουò δρü-

μουò, ηολτοηοιοýντατ, Ý-

τσι þστε η ποσüτητα χÜ-
λυ6α να κÜνει τον κýκλο
τηò και να χρηαμοποιεß-
ται αη6 την αρχιß. Αν θÝ,
λουμε να ηρολÜθουμε
την εξαφÜνιση ηρþτων υ-

λþν, δε φτÜνει η πολτο-
ποfηση αυτοκινιßτων και

η αναΚυ-

ωρßα, σýμφωνα με
ιελεßται απü τμfiμ
λο, üπωò τα
τακινοýνται
μΠορει
τονιΚ
ινο
Κα ειναι
Πο τουò
ν6μενη
σΙμ τετοιο

προωθη τηò γηò
αυτιß η ιδÝα δεν εßναι και τüσο

πρωτüτυπη. Μ6πωò εδþ και αιþνεò δε σπρþχνουμε
τη σκüνη κÜτω απü τα χαλιÜ;

ΠασσÜò Αwþνηò, Στεφανßδου Μαρßα

γΚοσμ
λων
Ι §i:θρ6πατν που κ{ιΞασκ-,r.ß"g ιlν,μ{τßþ!

, Ασεü

:

,:

ι

ιι
ιΙ

ιιαυτα τα
ΚτιΚα

των

ò
,, ανθε-
αναλ-

σαν α-λοßωτα. Αυτ
ποτÝλεσμα την εμφÜνιση
üλο και περισσοτÝρων

χει για τη Βελτßωση τηò κατÜστασηò. Η χρησιμοποßη-
ση νÝων πλαστικþν που να Ýχουν ωò θÜση φυσικÜ υ-

λικÜ, þστε να αποσυντßθενται πολý ευκολüτερα.

Περισσοτε-
Δυο αμερι-

ßστ6μονεò πρü-
κιß θε-

αΠο-
στο Üλ-

ματα με-
τμηματοò

ραò.

Ι

|§{ßα απδÝhαÜ'.ßηορεß να εß-
το πρüΒλημα που πα-

ρ8φη τουò ειναΙ η Παρα-
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στα δÝντρα, στη dypra ηουλιιß
να το.]eτζμ-υσßηρευω

η θλßψη μου εßναι φοΒεριß
κι η ανθριδπνη καρδιÜ
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Η για¾JÜ που αγακÜλυψε το μυστÞqιο

Ir ιΙθ Ι τρtΣ7t

Η ΑγκÜθα Κρßστι εßναι η συγγραφÝαò που μüνο η Βß6λοò και ο
Σαßξπηρ ξεπερνοýν σε αναγνþστεò

Η ΑγκÜθα Μαßρη Κλαρßσα ΜΓΔερ γεwfiθηκε το 1890 στο Τορ-
κß, την κομητεßα του Ντεθüν, στη νοττοδυτικιß Üκρη τηò Αγγλfαò. Η
μητÝρα τηò ΚλÜρα ΜπÝμερ θεωροýσε üτι η εκπαßδευση ενüò κο-
ριτσιοý μποροýσε να γßνει στο σηßτι και μÜλιστα μετÜ την ηλικßα
των οκτþ. ¸τσι η Αγκüθα δεν π6γε ηοτÝ στο σχολεßο και Ýμαθε
να γρÜφει κρυφÜ, με τη Βο6θεια τηò νταντÜò τηò.

Μια ηαγωμÝνη νýχτα του χειμþνα που η ΑγκÜθα θρßσκεται στο
κρε6Üτι τηò αναρρþνονταò απü γρßπη και επειδfi πλιßττει, η μητÝ-
ρα τηò τηò προτεßνει να γρÜψει μια ιστορßα. "ΝομßΖω 6τι δεν μπο-
ρþ να τα καταφÝρω", τηò εfπε Ýκπληκτη. "Γιατß να μην μπορεßò;''
την ρþτησε και η μητÝρα τηò.

Αυτü 6ταν λογικ6. Την τελεßωσε το επüμενο 6ριßδυ και ιßταν η
πρþτη τηò ιστορßα που λεγ6ταν "Το σηßτι τηò ομορφιιßò".

ΝÝα ακüμα παντρεýεται τον ¶ρτσιμπαλνι Κρßστι, ενþ Ýχει ξε-
σπÜσει ο ,¾ Παγκüσμιοò Πüλεμοò και ο Üντραò τηò υπηρετεß κα-
τÜ τη διÜρκειÜ του ωò ηιλüτοò.

Το Ι9Ι0 γρÜφει το πρþτο τηò μυθιστüρημα "Το μυστ6ριο στο Στιßιλò" με ιßρωα τον Ηρακλιß Πουαρü, τογ
ικανüτερο ντÝτεκτιθ στην ιστορßα του εγκλιßματοò. Το μυθιστ6ρημα αυτ6 ποýλησε 2.000 αντßτυπα.

Το 1926 η επιτυχßα του ΒιΒλßου "Ποτοò σκ6τωσε τον Ρ6τΖερ ¶κρουντ" την καθιερþνει ωò συγγραφÝα, την
εποχιß ακρι6þò ηου υφßσταται τη μεγαλýτερη δοκιμασßα τηò Ζωιßò
τηò. Η μητÝρα τηò πεθαßνει και ο γÜμοò τηò διαλýεται. 'Ετσι για Ýνα
χρονικιß διÜστημα θα σταματfiσει να γριßφει.

ΤÝσσερα χρüνια αργüτερα αποφασßΖει να κdνει Ýνα διιßλειμμα
ταξιδεýονταò ωò τη ΒαγδÜτη με το ¼ριεντ ΕξπρÝò. Πρüκειται για
μια απ«ßφαση που θα ÜλλαΖε τη Ζω6 τηò. ¼χι επειδfi αργιlτερα θα
Ýγραφε το πασßγνωστο "'Εγκλημα στο ¼ριεντ ΕξπρÝò'', αλλιß επειδ6
θα γνþριΖε τον Μαξ ΜÜλοου, Üγγλο αρχαιολ6γο, ο οποßοò θα απο-
δειχθεß ιδανικüò σýντροφοò για την υπüλοιπη Ζωιß τηò.

Η ΑγκÜθα Κρßστι θα συνεχßσει να γριßφει μÝχρι το τελευταßο μυ-
θιστ6ρημÜ τηò που κυκλοφüρησε το Ι975 και εκεßνη ''Ýφυγε'' Ýνα
χρüνο αργ6τερα. Ωστüσο θα μαò συντροφεýει üσο οι ιßνθρωποι θα
Ýχουν avÜykn απü λßγο μυστ6ριο στη Ζωιß τουò, δηλαδ6 üσο υπιßρ-
χουν Üνθρωποι.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ!:
"Το μυστιßριο του γαλÜΖιου τραßνου", "Τα δÝκα μικρÜ νεγρdκια", "Κßνδυνοò στο Ε-

ντ ΧÜουΖ", "Ποιοò σκüτωσε τον ΡüτΖερ ¶κρουντ", "'Εγκλημα στο Νεßλο", "Φüνοò στο
¼ριεντ ΕξπρÝò", "Τα πÝντε μικρÜ γουρουνιßκια", "Φüνοò στη Μεσοποταμßα", "Ραντε-
θοý με το θÜνατο", "Το θλιμμÝνο κυπαρßσσι" ...

Πανιστßδου ΕιρΤνη



ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΙγ ΘΑΥνΙΑΤΩΙγ

Το animation ιαπΦντκ6ò παρα-

γωγ6ò "Ταξßδι στη χþρα των

ΘαυμÜτων" του σκηνοθÝτη Χα-

γιιßο ΜιψαΖÜκι (Ηαγαο

ΜßγαΖαΚß), Βρα6εýτηκε με το
'Οσκαρ Καλýτερηò Ταινfαò Κι-
νουμÝνων Σχεδßων 2002 και με
τη Χρυσιß ¶ρκτο στο Φεστι6Üλ
του Βερολßνου την ßδια χρονιÜ.

Πρüκεπαι για την ιστορßα ε-

νüò ΙOχρονου κοριτσιοý, τηò

Τσιχßρο, που μετακομßΖει μαΖß
με τουò γονεßò τηò σε μια Üλλη
η6λη. ΚατÜ τη διÜρκεια τηò δια-
δρομfiò σταματοýν σ' Ýνα δÜ,
σοò κοντÜ στο δρüμο, üπου α-

νακαλýπτουν Ýνα τοýνελ. Οι γο,
νεßò τηò Τσιχfρο, παρακινοýμε-
νοι αηü την ηεριÝργειÜ τουò, α-

ποφασßΖουν να το εξερευν6-
σουν. Εκεßνη Ýχει αντιρρ6σειò,

μα αναγκÜΖεται,ßελικ«ß να τουò

ακολουθÞσει απü φü6ο να μεß-
νει μüνη τηò (πο δÜσοò. Στο τÝ-

λοò τηò στοÜò αντßκρισαν Ýναν
ατÝλειωτο κüμπο, αλλÜ συνÝχι-
σαν απτüητοι να 6αδßΖουν με τη

σιγουριÜ üτι Θ' ανακαλýψουν
κιßτι.'Ωσπου Ýφτασαν σε μια Ü,

δεια απ6 κατοßκουò πιjλη. Οι γονεßò τηò κÜθισαν να

φιßνε σε Ýνα Ýρημο εστιατüριο, ενþ εκεßνη ηεριηλα-

νιÞθηκε στην πüλη, üπου και γνþρισε Ýνα αγüρι, τον

Χακοý.
ΞαφνικÜ ιßρχισε να σκοτεινιÜ2ει, η ατμüσφαιρα Ý-

γινε απειλητικιß κατ αλλüκοτα ηλÜσματα Üρχισαν να

εμφανßΖονται απü παντοý. Η Τσιχßρο αντιλαμΒÜνεται

üτι οι γονεßò τηò εßχαν μεταμορφωθεß σε γουροýνια,
επειδιß Ýφαγαν απü το μαγεμÝνο φαγητü με Βουλιμßα

κι Üπληστα Ζητþνταò κι Üλλο, üμωò εκεßνη καταφÝρ,

νει να σωθεß απü τα ηλÜσμοτα που την κυνηγοýν με
την πολýτιμη 6οüθεια του Χακοý. 'Ετστ, εισχωρεß στο

απαγορευμÝνο για τουò ανθρþπουò 6ασfiειο τηò μÜ-

γισσαò Γιουμηιßμηα, που αιχμαλþτιΖε τουò ανθρþ-

ηουò κιßνοντιßò τουò"να ξεχνοýν το αληθινü τουò 6νο-

μα. Ακολουθþνταò τιò οδηγßεò του Χακοý (τον οποß,

ο η Γιουμπιßμηα εßχε μεταμορφþσει σε δρÜκο για να

την υπηρετεf αηοτελεσματικüτερα) υπογρÜφει συμ6ü-

λαιο με τη μιßγισσα και ηιÜνει δουλειÜ στα λουτρÜ των

θεþν, με το üνομα Σεν. Μ' αυτüν τον τρüπο ξεκινοýν
οι περιπÝτειÝò τηò, στην προσπιßθειÜ τηò να ελευθερþ-

σει τουò γονεßò τηò απü τα μÜγια και να ξεφýγει,
Στην ηορεfα 6μωò, η δßδυμη αδερφ6 τηò κακιÜò

Γιουμπιßμπα, η Ζενßμπα, προκειμÝνου να εκδικηθεß

για την κλοη6 τηò μαγικιßò τηò σφραγßδαò απü το δρÜ-

κο Χακοý, μεταμορφþνει τον χαßδεμÝνο μηÝμπη τηò

αδερφιßò τηò σε χÜμστερ, þστε να μην τον αναγνωρß
σει. 'Οταν η Γιουμηιßμπα αντιλαμΒüνεται την απÜτη, η

Τσιχßρο Βρßσκεται ιßδη στο σπßτι τηò καλüκαρδηò Ζε-

νßμηα για να επιστρÝψει τη σφραγßδα. Ενþ ετοιμÜΖε,

ται να γυρßσει γτα να σþσει τουò αγαπημÝνουò τηò,

εμφανßΖεται ο δριßκοò Χακοý που την πηγαßνει πßσω,

στο παλdτι τηò Γιουμαdμπα. Αλλιß κατÜ τη διÜρκεια

τηò πτ6σηò η Τσιχßρο θυμιßται .: "ρ:γματικü 
üνομα

του Χακοýη ποý ιßταý ΝιγκιχαγιÜκου Κουχüκου Νßσι,

καθþò και την μÝρα ,που την Ýσωσε, üταν εßχε πÝσει

'Ετσι, λýνοντατ,τα.,μÜγια και ο Χακοý παßρνει την

κανονικιß μορφ6 του, 6πωò και οι γονεßò 1ηò Τσlßο1r
Οι δυο φßλοι αποχαιρετιοýνται κι υπüσχονται]üτι θα

ξανασυναντηθοýν κdποτε. Τελικü, η Τσιχßρο επιστρÝ,

φει στον κüσμο των ανθρþπων με την οικογÝνειÜ τηò,

ενþ ο Χακοý κλεßνει τουò λογαριασμοýò του με τη

Γιουμπιßμπα.
Το παραμýθι αυτü κιßνει σαφεßò νýξειò για τον υ-

περκαταναλωτισμü, τη 6ουλιμßα και την απληστßα που

αηοτελοýν σ6μα κατατεθÝν των σημερινþν κοινω-

νιþν, καθþò και για την καταστροφfi του περι6üλλο-

ντοò αηü την αδηφαγßα του ανθρþπου, ο οποßοò υπο-

κýπτει üλο και περισσüτερο (πα Ζωþδη ÝνστικτÜ του,

'Ετσι, πßσω απü τα χαρπωμÝνα σκßτσα κατ την αλλη-

yopιkfi ατμüσφαιρα κρý6ονται 
_αλιßθειεò-προΒλ6ματα,

που μαστßΖüυν τιò σýγχβüνεò, "αναπτυγμÝνεò" πολιτι-

σμικÜ κοινωνßεò και Ýθνη (ιδιαßτερο 6Üροò δßνεται

στην Ιαπωνßα). ΠÝρα, üμωò, απü τιò οικολογικÝò και

κοινωνικÝò προεκτιßσειò, η ι(πορßα διαπραγματεýεται

και τιò διαπροσωπικÝò σχÝσειò των ανθρþπων, υπο-

γραμμßΖονταò τιò Ýwοιεò τηò φιλßαò και τηò αγιßπηò

και εξυμνþνταò το θιßρροò και την ευγÝνεια τηò ψυχfiò
εν6ò μικροý κοριτσιοý.

Η μουσικιß επÝνδυση του ΤΖ6ι Χισαßσι (Joe

Hisaishi) δÝνει αρμονικιß κι αναδεικνýει τα σχÝδια,

που εßναι πριßγματι εξαιρετικιß. Το "Ταξßδι στη χþρα

των Θαυμιßτων" εßνατ μια ταινßα ηου δε θ' αφιßσει κα-

νÝνα μικρü ιß μεγÜλο παιδß, ασυγκßνητο,

Καρυþτη ΙωÜννα



"Οηωò κιßθε χρüνο Ýτσι και φÝτοò οι στοχηματικÝò εταιρßεò Ýδωσαν τα δικÜ τουò φα6ορf σε τÝσσερα μεγÜ-

λα ΕυρωπαΙκιß ηρωταθλιßματα και φυσικü και στο ελληνικü.

ΑρχßΖονταò με την Ιταλßα και τιò ΓιουΒÝι,τουò και Mfrav να πρωταγωνιστοýν τα τελευταßα Χρüνια στο

Campionato θα ξεκινιßσουμε την αναφορü μαò. Η 'ΓιοýΒε' με ηαßκτεò 6ηωò οι Ντελ

ΠιÝρο, Ιμηραßμο6ιτò, ΝÝντΒει,π, Μηουφüν και ΤρεΖεγκÝ και απ'την Üλλη η Μßλαν με

τουò ΖÝντορφ, Κακιß, ΣεΒτσÝνκο, ΝÝστα, ΚρÝσηο και Πßρλο, μοιÜΖουν ανßκητοι καΙ Ý-

τοιμοι να κατακτιßσουν τουò εγχþριουò τßτλουò.

Στην Ισηανßα φÝτοò οι στοχηματικÝò εταιρßεò Ýδωσαν μüνο δýο φαΒορß... τιò αιþ_

νιεò Ρειßλ Μαδρßτηò και Μπαρτσελιßνα Ýχονταò στα ρüστερ τουò πανδαισßα αστÝρων

ρΙ

Και

üπωò οι Φßγκο, Ραοýλ, ΖιντÜν, ΡονÜλντο, ΜπÝκαμ (Ρεαλ}

κατ'Ετο, Ροναλντßνιο, ΛÜρσον, Ζιοýλι, ΝτÝκο, Πουγιιßλ,

ΤσÜθι (Μπαρτσελüνα).

Στην Αγγλßα το... πορτοφüλι του Ρüμαν ΑμπρÜμο6ιτò,

του ιδιοκτιßτη τηò ΤσÝλσι, πρüσθεσε την ομÜδα του στα ιß,

δη δýο πιθανιß φα6ορß για την κατÜκτηση τηò Premier

League, ΑρσÝναλ και ΜÜντσεστερ Γιουνüιτετ. Καλýτεροι naf-

κτεò...?...

Θαυμιßστε: (!) ΚÝΖμαν, ΡομπÝν, Λαμπιßρντ, ΝτρογκεμηÜ, ΤÝ,

με τουò μπλε του Λονδßνου, Ανρß, ΡÝγιεò, Λιοýμπεργκ, ΠιρÝò

ΚÜμπελ με τουò 'κανονιÝρηδεò' και ΚριστιÜνο Ρονüλντο, Φαν Νfστελροß, Ροýνεß,

ΦÝρντιναι,τ και Γκιγκò με τουò 'μηÝμπηδεò'.

Στην Τουρκßα χιυηιοýwαι για την κορυφß δýο ομÜδεò, η ΦενÝρμταχτσε και η

ΓαλατÜσαραΙ - η μßα Ýχει στο δυναμικü τηò τουò ?\λεξ, Ουμßτ ΟΖÜτ, ΤουνσÜι, Ρου-

στοý, ΣερΒÝτ, Βαν Χüιντοκ και η Üλλη αντßστοιχα τουò Ουμfτ ΚÜραν, ΠετρÝ, Χα_

σιßν Σαò, ΧακÜν Σοýκουρ, Μοντραγκüν, ΑτÝò.

ΤÝλοò στην Ελλüδα üπωò κιßθε χριßνο ΠαναθηναΙ-

κüò και Ολυμπιακüò θα "ακονßοουν" τα ξßφη τουò,

#b με τον Ýναν να Ýχει στο ρüαερ του τουò Ρι6Üλ-

το, ΤΖιοθÜνι, ΚαφÝ, Στολτßδη, Σοýρερ και

Νικοηολfδη (Ολυμηιακüò) και οι "ηρÜστ-

νοι" τουò ΓκονΖÜλεò, MnaσιvÜ, Γκοýμα,
' Παπαδüπουλο, Κωνοτατ,,τßνου κατ ΓκÝκα.

ΕΜÜδα: ΤΖιτΖινßκαòΠÜτροκλοò
Αγγλßα: Φλαμποýτογλου ΑχιλλÝαò

Τουρκßα: ΠαπαγιαννÜκηò Βασßλειοò
Ιταλßα: ΣαχανÜò ΒαγγÝληò

ΣυνεργÜτηò : Παπαδιßπουλοο ΤÜσο ε

ß
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ΠΙΑΕΝ.τ, tγτ,tΝΕΣ ΚΙΓΙ ^δ,ΙΑΣΞΡ(DΝΙΙß(D ΑΘτιΙΙ
το αγþγισμα τηò πιßληò εßναι Ýνα αηü τα αρχαι6τερα αθλιßματα και αποτελοýσε παιδαγωγΙΚü μÝσΟ σΤην

κλασικ6 εποχιß. Τα παιδιιß απü μικριß ασκοýνταν στην παλαßστρα και συμμετεßχαν σε αγþνεò Που συΧνÜ ΠλαΙ-

σßωγαγ πολιτιστικÝò εκδηλþσειò. Το ιßθλημα στην αρχαιüτητα ονομιßΖονταν "παγΚρÜΤtΟ" ΚαΙ εßΧε ενΤαΧθεß

στην Ολυμπιιßδα. Τüτε ΒÝΒαια αποτελοýσε συνδυασμ6 ηÜληò και ηυγμαχßαò.

Η αξßα του παγκρατßου δεν χιßθηκε μÝσα στουò αιþνεò, αν και σ6μερα Ýχει διαΧωρΙστεß σε ΠÜλη ΚαΙ Πυγ-

μαχßα. ο γüμιμοò φορÝαò για την διεξαγωγιß αγþνων πιßληò ελευθÝραò fi ελληνορωμαßκιßò* εßναι η "Ελληνι-

kfi ομοσπονδßα φιλιßθλων Πιßληò" (Ε.Ο.φ.Π.) ηου Ιδρýθηκε το Ι935.

Οι αγþνεò σ6μερα διεξÜγονται κιßθε χρ6νο.
Μποροýν να συμμετÝχουν Üνδρεò και γυναßκεò η-

λικßαò |3-32 ετþν που κατανÝμονται σε τÝσσεριò
κατηγορßεò. ΕιδικÜ γτα τα αγüρια οι κατηγορßεò
κλιμακþνονται σε παμηαßδεò, παßδεò, εφιßθουò και
ιßνδρεò. Για να φτÜσει κÜποιοò (πουò τελικοýò ηα-

νελλιßνιουò αγþνεò πρÝπει να ηροκριθεß στουò το-

πικοýò αγþνεò.
Παρüλληλα υπÜρχει και η σχολικ6 διοργÜνωση

αγþνων πιßληò στην οποfα συμμετÝχουν μαθητÝò
του Γυμνασßου και του Λυκεfου. 'Οσοι μαθητÝò τηò

Β'και Γ'Λυκεßου προκριθοýν (πουò τοπικοýò μπο-
ροýν να συμμετÜσχουν (πουò πανελλ6νιουò σχολι-
κοýò αγþνεò.

Το Σχολεßο μαò Ýλα6ε μÝροò στουò τελευταßουò

σχολικοýò αγþνεò που διοργανþθηκαν στο Γυμναστ6ριο τηò Μßκραò αιò Ι6 Μαρτßου 2005 καΙ πÝτυΧε δια-

κρßσειò με τουò αθλητÝò Βελονιß Δημ6τρη, Βελονιß Παναγιþτη, Μπαλιßφτσαλη ΑθανÜσιο, ΚΟνΤΟΠßδη ΠΟλυΧρü-

νη, ΚαΖßλη Γεþργιο και Ιωσηφßδη Γεþργιο.
¼λοι οι παραπ<ßγω μαθητÝò κÝρδισαν μετιßλλια και δýο απ' αυτοýò, οι ΒελονÜò Δημ6τριΟò ΚαΙ ΜΠαλÜφΤσα-

ληò Αθαγιßσιοò προκρßθηκαν (πουò Πανελλιßνιουò Σχολικοýò Αγþνεò, αφοý κατατÜΧθηΚαν ΠρþΤΟΙ CΠην ΚαΤη-

γορßα τουò. Τα υπüλοιπα παιδιιß κÝρδισαν τη δεýτερη και Τρßτη θÝση. Ειδικüτερα η κατÜταξη εßναΙ:

, ΒελονÜò Παναγιþτηò: 2οò στην κατηγορßα των 120 κιλþν
, Κοντοπßδηò Πολυχρüιmò: 2οò στην κατηγορßα των 69 κιλþν
, Ιωσηφßδηò Γεþργιοò: 2οò στην κατηγορßα των 74 κιλþν
, ΚαΖßληò Γεþργιοò: 3οò στην κατηγορßα των 74 κιλþν

Αò μηγ ξεχγιßμε üτι στηγ ηιßλη οι αθλητÝò αγωνßΖονται σþμα με σþμα χωρßò τη Χρ6ση 6ßαò, με σΤι1-

χο τη ρßψη του αγτιπÜλου οτο Ýδαφοò. Αυτü αποδεικνýει üτι πριßγματι η πÜλη εßναι Ýνα ευγενÝò Üθλημα που

διαμορφþνει σκεπτüμενουò ανθρþπουò και διαπλÜθει σωστοýò χαρακτ6ρεò.

Ιωσηφßδηò Γιþργοò

* Στην ελληνορωμαßκ6 ηιßλη εππρÝπονται λαθÝò απü τη μÝση και πdνω, ενþ στην ελευθÝρα εππρÝπονταΙ

λαθÝò σε üλο το σþμα.

30 tΙΝ8(Μοψ§
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Ο θÜνατοò τηò Marilyn Monroe,
στα 36 τηò χρüνια, Üφησε πßσω Ý-
να μυστ6ριο. Η ανÜλυση των αιτß-

ων του θανÜτου τηò δημιουργεß α-
κüμη ερωτfiματα για την τελευταßα
ιτμÝρα τηò Ζωιßò τηò και τιò þρεò
που ακολοýθησαν, μÝχρι την ανα-
κÜλυψη τηò σωροý τηò. Πολλοß λÝ-
νε πωò αυτοκτüνησε λüγω του üτι
Þθελε να αποφýγει τα γηρατειÜ.
¶λλοι üμωò πιστεýουν «ßτι δολοφο-
νιßθηκε. Επßσημα πÜιτωò θεωρεß-
ιαι üτι αυτοκτ6νησε-

Ο Kurt Cobain, Ýναò θρýλοò τηò ροκ μουσικ6ò, αυτοκτüνησε σε η-

λικßα 27 ετþν, σοκιßρουαò <ßλουò τουò θαυμαστÝò του. Αηü το σημεßω-

μα που ιßφησε μποροýμε να καταλòß6ουμε üτι δεν Üιπεχε την Ζω6 του,

γιατß, üπωò Ýλεγε σιο σημεßωμα αυτοκτονßαò του, Ζοýσε μÝσα σε Ýνα

ψÝμα. Δεν μηοροýσε να υηοκρßνεται τον ευτυχισμÝνο και δεν Üντεχε
την τροπιß που πιßρε το συγκρüτημα τουò. ΚανÝναò δεν ξÝρει τι σκεφτü-

ταν ο Kurt τα τελευταßα του λεπτιß. Αλλιß μια αηÜντηση θα ιßταν να δε-

χθοýμε τον θιßνατο του και üχι ιßτι τελεßωσε με μια μεγÜλη εγκεφαλικf
ΒλÜ6η.
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Η χιßριò Αλεξfου εμφανfστηκε στο μουσικü στερÝωμα στιò αβχÝò τηò δεκαετßαò τüυ,170 ΚαΙ

αηü τα ηρþτα τηò 6ιßματα μÝΧρι σtßμερα, η διαδρομιß τηò υηαòΙξε γ6νιμη ΚαΙ εfl|τυΧημÝνη, κα-

θιατþγταò τηγ αξßα κλαακτß στη σýγχρονη μουσικιß ηραγμαυκιßτητα τη§ ΕλλÜδαò. ¸ΧεΙ συΙΙερ-

γαστεß με τουò σπουδαιιßτερουò ¸λληνεò δημιουργοýò, Ýχει εμφανιστεf οτιò μεγαλýτερεò af_

θουσεò του κιßσμου, στιò πÝντε ηπεßρουò, και Ýχει πμτιθεß με σημαwτκÝò διακρßσειò,

Η χαρισματικιß φων6 τηò, η μοναδικ6τητα τηò ερμηνεfαò τηò, η στι6αρßß σκηνικιß παρουσßα

τηò κατ η διαρκfiò ανßχνευση νÝων μουσικþν δρdμων, χαρακτηρ{Ζουν την πορεßα τηò ΧÜρΙò Α-

λεξßου που για πdγω απιß 30 χριßνια Βρfσκεται με συνÝηεια και αφοσßωση στRν πρþτη γραμμfi ΤΟυ ελληνΙΚΟý

τραγουδιοý. ,Εχει ηχ<τγραφfiσει πιßνω απιj 30 δßσκουò, συμμετεßχε σε δfσκουò καταξιωμÝνων, αλλü ΚαΙ νε6-

τερωγ δημιουργþγ, και]Ýχει συνεργαστεf με νÝουò καλλιτÝχνεò, εκφρdΖονταò Ýτσι τιò ηολýηλευρεò μουσΙΚÝò

αναΖητιßσειò τηò.
Απü τηγ 

-εηαÜε« 
ωò τηγ Αυστραλfα, αη6 τη Ρωσfα ωò την Αφρικ6" απιß την Ευρþπη ωò την ΑμερικΙß ΚαΙ την

ιαπωγfα, η χιßριò Rλεξιου τραγουδιß και "ταξιδεýει" με τη φωνfi τηò το αßσθιτμα του ελληνΙΚΟý ΤραγΟυδΙΟý._ Η

ßδια ιßλλωστε πτστεýει 6.r.ο ελληγικd τραγοýδι, μÝσα απιß τουò ποιητÝò καl.τουò μΟυσΟυργΟýò ΤΟυ, Την ΟδΙß-

γησε γα αγαη6σει κατ να κατανοÞσει 8αθýτερα τον πιιλιτισμι1 και την Ιστορßα τΟυ τüηου Τηò,

Η αγαπημÝνη ερμηνεýτρια που μαò πιßγε " Ωò την <ßκρη του ουρανοý,,. " με Ýνα ιτηü ΤΟυò ωραΤüΤερΟυò

δfσκουò των τελευταfων χρüνων, 6ρα6εýτηκε ωò "Τραγουδßσερια τηò Χρονιιßò" αλλÜ και ωò "Καλý-

τερη τραγουδßστρια" σε δýο κατηγορßεò ("Λαßκιß ßνΙουσικιß Σκην6" και "'ΕντεΧνη ΜουσικΙß Ι¾º").
ο δfσκοò ,,Ωò τηγ ιßκρη του ουρανοý σου" òραSεýτηκε ω§ ο "Δßσκοò τηò Χρ_ονιÜò" καΙ,"ΚαλýΤερΟò ΔßσΚΟò"

(,στηγ κατηγορßα ,,,Εντεχνη ινιουσικÞ Σκηνßß"}. Ο δfσκοò που αγαπfiθηκε απd.ιßhουò καΙ ÝγΙνε ΤρΙΠλÜ ηλαΤΙνÝ'

υτσò , εýλογα απÝσηασε και το " Βρα6εßο Πωλιßσεωιι " για το πιο εμπορßκιß Üλμπουμ ελληνΙΚΟý ρεΠερΤΟρßΟυ,

''Οι διακρßσειò για την γλυκιÜ φων6 , ηου Ýχει αγγßξει τιò καρδιÝò üλω1 μαò δεν στ_αματοýν,.,δþ, ηlΨ
σýμφωγα με την ψηφοφορßα του περιοδικοý " LIFE & STYLE " εßναι η " Γυναfκα τηò ΧρονιÜò " γtα το 2003

ηοý περιλαμΒιßνει 36 παfuÝò επιτυχßεò και 2 ολοκαfνσυργαα τραγοýδια

που σßγουρα θα αγαηηθοýν απ<ß το κοινι!.

Jνßει,,τεσßδοσ fldapfa

..ι!':ηυ",
FºΦ
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τον τρüηο τουò αηü ποý ηροÝρχοιπαι,

ß errΟοωποι σημα,"τικοß υπfiρξαν, υπdρχουν και θα υπÜρχουν πÜντο-

.,, .r.;;;.,Ι, ßοφοß, μορφωμÝνοι, ιßνθρωηοι που Ýχουν αφιßσει πßσω
υ ,- -^_- λlr^

;;";,;;;;;;; ο. onoιo περßοδο τηò ιστορßαò ΚαΙ αν ÝΖησαν. Με_

ll'eιl "Junner

g 
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-Ý aaß,{ U3Ja υ" lY,rιιJrle;a
ρr*üß α.rü αυτοýò Ýγιναν λαμηρd ηαραδεßγμαΤα ΠρΟò μßμΤΙση γΙα μαò'

αηαο, πιßλι Ýγιναν λÜμπριß ηαραδεßγματα προò αΠΟφυγΙß. ¼ηωò ΚαΙ να

Ýχει, ιßμωò, ,, συμ6ολη ,ουò υπ6ρξε σημαντικιß και αναμφισθιßτητη, Α-

κολουθεß μßα σειρd αηü ενδεικτικÝò εκφριßσειò, που χαρακτηρßΖουν με

Η ξωÞ εßγαι Ýνα παιχνßδι, Τα λεφτÜ εß,

-,#-/
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ΣυνÝχεια στη σελßδα 37
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¸να συγηρdτημα ηου' rτpoσRa.
θοýσε να κdνετ μτα,υαπüαειρα Ýπα-
φ6òυ αουò "Ζüρικουò Κατροýò"
Που Ζουμε με τον εσωτερικο μαò
κdσμο. Η μουσικ6 τουò, σε κÜθε
δßσκο üλο και πιο þριμη, "σαν το
,σßτΦü'η.ου,γερνÜετl μιλÜει μÝσα
στην ψυΧιl, μαò. Ι!ΙιÜ πρωτdτυπη,και
χαθüλüυ''!κλ!μμÝνη οgορφιιßº μαò
μαγγητßΖει σßο dκοýσματων μελω:
,δτκþν.;, μπ.αλü.ντων' ßου.,, ΦßλιηRου,
των δυνατþν ροκιþν του Μιßνου
:*Üττων λαßκd,ιΕρων:dχων του Μπιß,
μπη., 

Ι!ΣτÜι Βαθßτß, ýερÜΙΙ τηò μουστ-
χ,τßò,τüψò,, Ιßθdλουν1 χÜτι, 

; 
ýα,,,αλλd-

ξοý,γßΙ..:Τα τρα,γßßýδια τοψò,,8γαλμÝ-
ýα,.απü την καθημερινdτητα,'μαò
,καθηλþνουν, μαò προκαλοýν να
σκεφτοýμε, να αναηολιßσουμε,
μαò ωθοýν σε μια "προσωητκιß α-
ναΖ6τηση"."Γτατf'; Γιατß Ýτσι αισθÜ-
νοντατ και γιατß με αυτüν τον τριßπο
Ζοýσαν και θα Ζουν.

Μπορεß ιßλοι μαò να Ýχουμε
τραγουδιßσει τα τραγοýδια τουò και

πραγβατßκß- εßþι?Φ,,Φfüιπα63, .,,Ü

κýριοò υπεýθυνοò για το "Μοναξιü
μου üλα" και για,'τιò '1παλτÝò αγÜ-

πεò". ΠαßΖει κιθÜρα tακουστικ6),
τραγουδüει, συνθÝτεß... Με λßγα
λüψα, το ,παιδß yra,',dλεò I.1§;..δου;

λειÝò! Ο ΜπÜμπηò,πÜντα δßπλα στο

Φßλιππο,συνθÜηò, και τραγουδι-
στιßò. Με μια φωνιß 69μ ξ€)ιωρß2ει,
με μια φωνιß αυθτ5ρμmη κατ βΕ ý:

φοò ,απλ6, σε χαμßα, περßπτωση ε,
ηιßηδε_.υβÝνο. Κιθαρßσταò, κατ ξÝρει
να ξεσηκþνει το πλιÜθοò με δυνατü
τραγοýδια, 6μωò και να το συγκτ-

νεß με μπαλÜντεò,'Ο ΜÜνοò,που
ξεκßνησε σαν παραγωγüò, συνÝχι-
σε σαν συνθÜηò και τραγουδιστιßò
κι Ýχει το περισστßτερο ροκ ýφοò
στη μουστκιß που γρÜφει.Τα Üλλα
σταθερÜ μÝλη εßναι ο Γιþρηοò
Γιανν«ßηουλοò (πα τýμπανα, ο
Αλκηò Παηαδιßπουλοò στα πλ6-
κτρα, ο Κþσταò ΣαρδÝληò στην η-

λεκτρικιß κιθιßρα, η Δfiμητρα Κα-
ραμπεροηοýλου (πο ακορντεüν
(κλασσικιß λÝγονταò πιßντα το "Με
στÝλνειò") και στα ηλ6κτρα, και τÝ-
λοò ο ΓιÜwηò Νικολετüπουλοò στα

κρουστÜ..ΚÜθε τραγοýδι τουò εßναι
Ýναò διαφορετικüò κüσμοò. Η

: μοýσιχÝ 1τουò. Ýßßßgι. ΒναλμÝντι αηü
ι :τη,Ζωιß. Οι'στßχα πÝρα,για πÝρα α,
ληθτνοf.Ροκ μουσικιß που αγγßΖει
τπν ψυχfi του ακροατ6 και τον μα-
γνητßΖει. Οι ßδιοι λÝνε ιßτι "¼λοι

,:,στο. 
-σογ.ßρ τημα,Ýχουμε,' τRν ανÜ-

']γφ σα:φσÝgφ,χαααlg,: τιρqγ-
,,llατg., χο:υ;φ§:,,τνfγgιJýη, |κα1,, ι§ιιΡι-

θ<üò αυτü κÜνουν με την μουσικfi
1τüυò,,. Και,,-_§ .,*Ý.νqυý,,.μüνο,,, στη

'.μουσ :,,.ηÝθÝ,,'..Ε,φε,qα,, ;!συ-,φflÝ
, σκσιπαß, ßßατιß'κÜßßßσý§. σ ierff ιß$υλ
λο των δfσßßων :τουò,ß ,üρßßηστικιß
χομμüτια που ξεφεýγουν,απü,,τσ
koιv<j και το τετριμμÝνο. 'Ετσι δß
νουν το στßγμα τσυò και:υποδtιλα1-
νουν:την -ανατρεmßκÞ- ποßλÝò φο-
ρÝò. παρουσßα τουò. ΚαυτηριιßΖουν
τον κιßσμο μαò, üμωò κυρfωò μαò, ,\συι,προφεýουν üλουò στιò διÜφο-
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ßσωò πολλοß απü εμÜò να Ýχουμε
Ζ(ισετ σημανηκÝò στιγμÝò συντρο-

φτÜ με τουò ιßχουò τουò.Ποιοß

ρεò στιγμÝò τηò Ζω6ò μαò. Χαροý-

μενεò, μοναΧικεò, στιΥμεò Που ει-

μα(πε ηληγωμÝνοι απü ιlλουò και
ΖητÜμε τη λýτρωση στη μουσικ6,
στιγμÝò που θÝλουμε να φωνÜξου-
με δυνατÜ και να δεßξουμε τη χαρÜ
μαò. Αυτ6 το Ýχουν κατορθþσει
διαμορφþνονιαò Ýνα πολυποßκιλο!,
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ýφοò μσυστ*τßò, αυστ*ρ* Ξφσ{τ}-

nιkü τουò, και dxl ααßÜ ροχ.
¼μωò üλα κÝποτε τελειþ-

νουν,πÜντα künoιa σπγμÝ πÝφτει η

αυλαßα,Ýτσι και για τουò Πυξ
Ααξ.Εßπαν'το τεßειηαßο τοιη αι,τßο

στη Θεσσαλονßκη,αλλü και σε 6λη
την Ελλιßδα,σε <ßλουò τουò θαυμα-
στÝò τουò, στην τελευταßα τουò συ-

ναυλßα στο ΘÝατρο Γηò στιò
20ΙΘΙΟ4.'Ηταν πρÜγματι αλιß,
θεια,Üσχετα αν kdπoιoι δεν το πß-

οτευαν.¼σοι λοιπüν λÜτρεψαν τα
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B*REAL, ΒοΒο, D«I Mιlggs &
Sen*Dog.

I's] CD ruu1 ;Ιναι:
"BLACK SUNDAY", "STONED
RAIDERS', "LIVE ΙΝ ΤΗΕ FILL_
MoRE", "LOS GRANDoS ΕΚ_
ToS ESPANOL", "ιΙ", "SCULL
AND BONES", "ιΙΙ TEMPLES
ΟF ΒΟΟΜ", "Cypress ΗßΙΙ",
"TILL DEATH Do US APART".

Οη δτσκο,γραφικÝò τΦυ§ 8¸3]],

ρΖßΖ5 sjyιιl: οι Soul Assassins
και Columbia.

Οι Cypress ΗßΙΙ Ýχουν πÜνω απ6 15
xpιivra (πο χþρο. Δημιουργτßθηκαν
στην apxri ωò Pop-Rock συγκρdτημα,
παρÜ την λατιντκτß καταγωγτß τουò. Στη
συνÝχετα τηò καριÝραò τουò τα τραγοý-
δια τουò εßχαν την επτρροιß τηò Hip-hop
μουσικτßò. Οι Cypress ΗßΙΙ εßνατ στην
κορυφτß τηò Rap-Hip-hop μουσικτßò
,καθþò απd το 1988 Ýχουν κερδfσει
τον σε6ασμü και την εμπτ(ποσýνη του

Κοσμου.
Επßσηò Ýχουιι παßξει και σε Üλλα

CD, dπωò SοιιΙ Assassins, The Psycho
Realm κ.α.

Το πιο πριßσφατο Live Ýγινε στην Α,
θτßνα, 6που ο κ6σμοò τουò τßμησε με
την παρουσßα του.

Σω κρÜτηò Ρεπανßδηò, Κþ σταò Κωνσταwινßδηò, φ ßλιπποò Παπαθανα σßου

ι.:'μ:§ΙßÝ|**τ€ß]j]:.. :] ]j.,],§,, ¾Χ__.*L_, 
1Ýß,,, ß] ;ß,,."+, ;::,:lÝjfi :,:," j ,rßδ§-.ß;

f:,", .ß,

Ι ] }.,
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HIoffe

Η αναζÞτηση τηò
ευτυχßαò εßγαι μßα α-
πιß τιò βασιχÝò αιτßεò

τηò δυστυχßαò.

ηιωυλ
Bftnsýefin \

Δεν ξÝqω με τι 6πλα
θα γßνει ο Τqßτοò

Παγχ6σμιοò Π6λε-
μοò, αλλÜ ο ΤÝταq-

τοò θα γßνει με ξýλα
χαι με πÝτqεò.

Berýramιdl Russel

Το μεγÜλο πqιßβλημα του
χιßσμου εßγαι dτι οι βλÜχεò
εßγαι γεμÜτοι αυτοπεποßθη-
ση χαι οι Ýξυπνοι γεμÜτοι

αμφιβολßεò.

ΗtΗºχftºιmº

Δεν υπÜqχει τßποτα στογ χdσμο, 6πωò η αφο-
σßωση μιαò παγτQεμÝrηò γυναßχαò. Κqßμα που

χανÝναò σýζυγοò δεν την Ýχει γνωqßσει.

ý

φaýha ehnflstfle

Ο Αqχαιολιßγοò εßγαι ο
ιδανιχιßò σýζυγοò για
χÜθε γυναßχα: ιßσο αυ-
τÞ θα μεγαλþνει, τιßση

μεγαλýτεqη αξßα θα Ý-

χει γι' αυτιßγ.

MIark
ºΙ\gταflη

Ο Üνθqωποò εßναι
το μιßνο ξþο που

χοπχινßζει.'Η που
θα Ýπqεπε γα το

χÜγει.

Φsear Wflldle
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ΡeÝeΡ

"ξ::#ιft::;,γ;".
πΦυýr,φ¶ξß:::

ιιονη.

Η γυναßχα μαò εμπνÝει να
χÜνουμε μεγÜλα πqÜγματα
χαι ταυτdχQογα μαò εμποδß,

ζει να τα πετυχουμε.

&λ'§Μr.
τ&:ι,&.α

tawrenae Φθftνfteη

ΚÜποτε υπÞqχαν ηθοποιοß που
πqοσπαθοýσαγ να γßνουν σταQ.

Τþqα υπÜqχουγ σταQ που πQο-

σπαθοýγ να γßνουν ηθοποιοß.

IDumnas

ΑΝ ΘΚ Δ @τΑ
a: WtrL ο κΛΕΦτΗΣ. /_:\a / ¶\ 'Εναò ΩÝφτηò αποφασßΖει να κλÝψει Ýνα σπßτι πλουσßων. Το ηαρακολουθεß,

ß fußº;* μαθαßνει πüτε θα λεßπουν και το 6ριßδυ εξοηλισμÝνοò με 6λα τα σýνεργα μπαßνει: ffi-fr/Ε}t 
- 

μÝσα. Εξουδετερþνει το συναργερμü και εκεß που κλÝΒει ακοýεΙ μια φων6.: ¾ $l'ffi¹h 
'-Ι¼ ß;;";;; θλÝηει *", ü" ", 

τιμωριßσει."

: Δ qμ1_ ΞαφνιασμÝνοò κοιτdει να δει απ6 ποý Ýρχεται η φων6 αλλÜ μη 6λÝπονταò

: fu;- ω$ft'ffi" τßποτα συγεχßΖει τη δουλειιß του. Οπüτε σε λßγο ξανακοýει τη φων6 να τQυ λÝει:

ß ffiffi ψ"- - "ο Ιησοýò σε ΒλÝπει και θα σε ττμωρ6σει."
a: ffiΓ §€Ρ 

ΑποφασισμÝνοò να δει απü που Ýρχεται η φωνιß 6λÝπει Ýνα παηαγαλÜκι.

: 
* - "Εσý μιλιßò και με τρüμαξεò;"

: - "Ναι, εγþ."
: - "Μπα και πωò σε λÝνε;"
a

: - "'Ομηρο."
: - "'Ομηρο; Μα καλÜ, τι üνομα εßναι αυτü για παηαγÜλο;" ß

: - "Γιατß, εßναι το Ιησοýò 6νομα για ντüπερμαν;"

:
ι. aa a a a a a a ο ο | a a a a a a a a ο a a a a a ο a a a a a aa a aa a ο a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
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Ο Τ\ΧΕΡΑΙαΑΣ
ΠÜει Ýναò τýποò μετòß αηο ποß-ý καιρü στο γιατρü του να ρωτ6σει για

τα αηοτελÝσματα απü κòßτι εξετòlσειò ηου εßΧε κÜνει. _ "Τι γßνετε γιατρÝ;

¼λα καλÜ, Ýτσι;"
_ ,,ΔυστυΧþò ÝΧω για 

,σÝνα δυσιßρεστα νÝα και ηολý δυσÜρεστα νÝα,

λÝει ο γιατρüò. Ποια θεò να ακοýσειò ηρþτα;"

- "Τι μου λεò γιατρÝ μου τþρα; Με κdνειò κατ ανησυχþ, Πεò μου τα

δυσÜρεστα πρþτα. Τι τρÝχει;
- "Κοßτα!! Οι εξετιßσειò δεßχνουν üτι Ýχειò 24 þρεò Ζωιßò!!!"

- "Τι λεò ρε γιατρÝ τþρα;; Και τα πολý δυσüρε(πα ποια εßνατ

δηλαδ6;"
- "Σε ψÜχνω απü χθεò..,!!!'

Το ΠΕΙ{ΘΟΣ
Μηαßνει κιßηοιοò σε Ýνα μπαρ και ΒλÝηει Ýναν παλιü

του φßλο να κ<ßθεται ολομüναχοò και να τα πßνεl, Τον

ηλησιÜΖει λοιπüν:
- "Ττ Ýχειò, 6ρε Μανþλη; Φαßνεσαι χüλια!"
- "Τι να 'χω; Τον ηερασμÝνο Μιßρτιο πÝθανε η μÜνα

μου κατ μου Üφησε 1.000.000 δρχ."
- "Συλλυπητ6ρια, 6ρε παιδß μου..."
- "Αργüτερα, τον ΑηρΓΔιο πÝθανε ο πατÝραò μου και

μου Üφησε 20.000.000 δρχ."
- "Τρομεριß! Να χιßσειò και τουò δυο γονεßò σου σε

δυο μιßνεò! Πωò να μην εßσαι χÜλια..."
- "'Υστερα, τον περασμÝνο μιßνα πÝθανε και η θεßα

μου και μου ιßφησε Ι0.000.000 δρχ."
- "Να χιßσειò τρßα μÝλη τηò οικογÝνειιßò σου σε τüσο,.'

μικρü χρουκü διιßστημα! Εßναι φο6ερü!" ,]

- "Και αυτü το μιßνα... τßποτα!"

Δυο ξανθιÝò
συΖητοýν:

- "Πüσο χρονþν
εßσατ;"

- "28."
- "Λεò ψÝματα.

ΠÝρυσι που σε

ρþτησα μου εßπεò
ηωò ιßσουν 27||.|'

)-""_Ξ .fr{
Στο σχολεßο, αυτ6 την þρα, μÝσα στην τÜξη

εßναι ο διßσκαλοò τηò φυσικ6ò και παραδßδει το

μÜθημα του. 'Υστερα απ6 μπüλκη θεωρßα,

τýπουò και ασκιßσειò αναφÝρει το εξιßò:

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: "Λοιπüν, παιδιÜ μου, ξÝρατε ιßτι

η μÝλισσα ΒλÝπει στο υπÝρυθρο φÜσμα του

φωτüò ενþ το φßδι στο υπεριþδεò;"
Η ΞΑΝΘΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ: "Δηλαδιß, το φßδι

δε 6λÝηει τη μÝλλισα!!!"
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Μπαßνει μια ξανθιιß σε κατdστημα ηλεκτρικþν ειδþν:
_ ,,ΘÝλω να αγοριßσω αυτιßν την τηλεüραση", λÝεt σΙον ΚαταστηματÜρΧη.

- "Συγνþμη, κυρßα μου, αß},ιß δεν πουλüμε σε ξανθιÝò", IπS απανιüει,

ΤσαντßΖεται αυτιß και φεýγει απü το μαγαΖß. Πηγαßνει και 6Üφει τα μαλλιÜ

τηò καστανιß και ξαναπÜει στο μαl,αΖß.
ΕνδιαφÝρομαι γι' αυτÞν τηι, τη?.εüραση", του λÝει,

, ),ºα σαò εßπα, κυρßα μου, δεν ηουß-òßμε στιò ξανθιÝò", TπS απαντÜει,

]:ει και τα 6ιßφει κ6κκινα και ξαι,οηιßει, α,Μ,ιß γßνεται το ßδιο,

Π:ιαßι,ει και αυτfi και θdΖει ηεροýκο. ΒüΖει γυαλι<ß και ξαναπÜει στο μαγαΖß,
- ι]εßιο να αγορÜσω αυτfiν τηι,τηß.ειßραση", του λÝει,
- }tro κυρßα μου, η6σεò φορÝò πρÝπει \,α σαò ηω üτι δεν πουλιßμε σε ξανθιÝò;;;;;"
- }ßο ηιοò καταλαΒαßνετε üτι εßμαι ε\,þ; .τον ρωτÜει,
- .{:τß.οιlστατα, αυτüò εßναι φοýρυοò μικροκυμιßτων!!!"
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Η ομÜδα 6«ßλεß
2,κορττστþν Ýφτασε

ωον,'tελ

/Α Στουò αγþνεò πÜληò διακρßθηκαν: :#Ξ ο ΜπαλÜφτσαληò Α.

m (los (πουò πανελλιßντουò σχολικοýò),

W ο ΒελονÜò Π.

ιffil (3os (πουò πανελλιßντουò σχολικοýò),
tΙΗ ο ßωσηερ:ßδηò Γ",ο §ελονÜò &.,

___^ ο Ιεραιδιακdιτου Σ., Kazfλn§ Γ., ο Κο- Στηγ αιπτφτÝρτση 1οò
'¸ ντοπfδηò Π", ο Τριαιτταφυλλ{δ!}§ Α., ιßρθε ο π. χουΖαγÜò,

ft εßχαν δεýτερεò νßκεò 2οò ο Μ. Παλατοκþ_

ψ ο Παmαθανασfαß} Φ., (παò kar 3οò ο Β. Μα_
λαμßδηò
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di Μαθηματιχ-ιßò Εταιρεßαò. aYoβra εφΤασαν

,,:§',/Γ \\ξJ
Φ*βφ«ffiΦαwΑΦffi

..ÝßS,'


