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ΣY|ι{TAKTΙΚH BΠΙTPoΠtΙ
Σταυριδαxηg Γqηγ6ρηg - Πoλ|τη Δημιητρα - Kαββαλου Δdξα

Aρ1ονταxη 
,Ιλια - Σταυρoυλαxη Ιωαγγα - Xαλxιαδ(γ"xη oλ.1ιr

Mαxρυδαxη Λiτoα - Nαναxη Ρθγια - Απoοτoλαxη Mαρ(α

Αλεξανδρdxη Nαταoα - Παπουτοιδαxη Mανια - Boυτξουραxη Aλεξανδρα
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"Βiρα τηq dΥΚUρεg! 
.oρταα 

τα παwd! Ετolμαoτεiτε, oαλπdρoυμε!, 
.i;:|:.':.

Φdτog ξ "Σxεδfα" μαg κιivεr τo τdταρτο ταξfδi τηg, dτοιμη γtα vdεq εξε- 
'ρευvrioειg, με dvα πλr!ρωμα καtvoιiριο, φrλιiδoξo καr μεγαλfτερo απ, d,τr ,...1'1.:..

πoτd ιiλλoτε, μα με τo fδrο κdφι καr τηv fδlα ζωvτιivrα ιiπωg τcjτε, τρfα 
.

Χρovlα Πρlv...
Θα βρεfτε oτtg επιiμεvεg oελfδεg τrg oκdψεrg Kαl τoυζ προβληματtoμοijg

τωv μαθητcδV Ιoυ οyoλεioυ μαζ, τα ιjr,εlρα Kα1 τα (Π1στειiω) τoUζ Y1α το

γθεg, τo oriμερα Καt τo αιiρlο. 
l

Efμαoτε oτ, αλriθεια xαρoιiμεvor καr περr{φαYol Πoυ μπoρoυμε, μσoω ,.:;..,

τηg "Σxεδfαζ,, Y0 ενcδvoυμε τlq φωvσg μαζ με τlg φωvdq τωv υπιiλolπωv .. l..,.

μαΘητιδv, ιiγr μι1vo τηg πdληg, αλλιi -γlατf ι1yι;_ oλιiκληρηg τηg xcδραq .....,

μαg. Xαlριjμαoτε rδlαfτερα, γtατf η .Σxεδfα" δεv εivαr μιivη τηq, αλλιi dxεr 
.,l..,:

tκαvoιig ουvταξlδrcδτεζ τηζ καl ιiλλα ρεθυμvrcδτrκα μαΘητlκιi περloδrκd. .:l:::,

Kt εfvαt ιiμopφo vα oυμμετdxεt καvεig oτογ κοrγd {yo πoυ εfvαl η "ηxcδ '..'..

τωv μαθητιiv"! :..l..,...:

Σ, αυτri τηv τdταρτη πoρεfα τηζ, η "ΣΧεδiα" μαg γρωατιi σvα μεγdλο .;:.:l.:.l..,l:.:..;:

"εUxαρ1στCδ, oε ιjλα εκεfγα τα παtδIιi πoυ ηγ{ΘηKαV ΙoU παρθεvlκoιi τηg .. ,..l........|..

ταξrδlof . Eκεivα τα παιδrd dκαvαγ τηv ευxr! ελπfδα Kαt τηv ελπiδα πεπor.-

θηoη καr otγουρid. Πωq η "ΣΧεδfα" μαg θα καθtερωθεf oε μι1vrμη καl μιi. ... .. .1. :..

λιoτα γιivlμη YραμμΙi. 
.Eτοl 

φdτog, μ, αυτιi τo τειixοg, η "ΣXεδfα" τrμιi 
...]....,,.;...:

εκεfvουg που ιiλo αυτιjv τov καrρι1 εργdoτηκαv Υ1α γα τηv εδραlωσoυV ωζ
dγα απιj τα ελληvικιi μαθητικιi περroδrκιi. Tο πλ{ρωμα τηg ΣXEΔΙAΣ θα .lll.l..ι..l:,.

rjθελε vα ευΧαρ1στr!οεl lδrαfτsρα τo φrλιiλoγo κ. Φρυγαvιiκη Γrcδργο, ο 
.,.,.......... 

,.

oπofοg πpo τρrετfαg 6βαλε τα Θεμdλrα τoυ πεptoδrκoιi αυτoιi καt απιi τιiτε l,...l.l..l..i.,.l

τo κριiτηoε ζωvταvιi, oυvoδειiοvτιig τo oε ιjλα τα ταξfδlα τoυ. Eυxαρt-
oτοtiμε επfοηg dοoυg με τηV κρrτrκrf τουg βοriθησαγ vα βελτrωθoιiv o1 κα- 

..l...,..,l 

. .

τασκεUαστtκdg ατσλεrεg τηg "Σxεδfαg", α116 καl ιiooυg με τΙζ καταyωρli- ....:.::..:..,l.,

σεtζτoUζoυvdβαλαvoταdξοδατηζKατασKευ{qτηg.
Eυxαρtoτoιiμε τdλog, τouq αvαYvωoτεg μαζ Πoυ δfvουγ vιiημα οτηv 

;...1:...,,l.;,,,..

ιiπαρξη τoυ περloδrκοri μαg' ;,.l....:..,1,.l..]

Kαλιi ταξiδ.,n"'"::,##fi*:H,"*Τ:":;,*'Η;i:d;αυτoιi... .....:..l.,]....:..l

Ylα τo καλιi μαq. .....,..l.,.l.ll

Απoolτιiαματα θα δημoαlευθoιiγ . 
....

ατo επdμεvο τεliyoq.

G

a.t!,l!:ur:
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tΙ ψ g τ 0υ ζ ζζγ αυπηγ 0i φ, ι,ι,(Ιι (γ (lυτ iλου 5> τηζ <o γεδ iαφι
. .ε την ευκαlρfα του γdoυ δtδακτlκoιi dτoυg καl τηq

} fi o,γ"ρcJτηoηg τηq vdαg Συvτακτtκr|q Eπιτρoπ{q

]l /t τou περloδlκoιi μαζ, σαζ μεταφdρω τrg ολιiθερμεq

I s | ευxεq των Συλλιiγωv τωv καθηγητcδv καi τωv Γo.
^'Y 

Δ vεωv Y1α μΙα δημιoυργrκri yροvtιi, cδoτε η ΣxEΔΙA
μαq Yα oαλπιipεr καt πιiλι απd τov ταρoαvιi τoυ Σγoλεfου
μαq Kαl με γερι1 το oκαρfκαt πλοfoιο το φoρτfo τηgv, αvot-

xτεf ιiφοβα oτα πdλαγα τηg κρrτrκ{ζ κα1 τωv ooβαρcδv
απαtτιfoεωv. Αυτιj εfvαι ιiλλωoτε τo γρdog ιjλωv μαg απdγα-
vτι ο, εκεfγουζ Ιiou μdxρr τcδρα μαατιiρευαν με μεριiκr τη
ΣXEΔΙA μαζ Kαt τηv καθtdpωoαv ωg παριiδoση στο Σyoλεfο

μαg, αλλιi καr απdγαγτt o, εκεfvoυg πoυ oυvι]θloαγ γα τηγ
περrμdvouv oτηv αποβιiθρα Ιοuζ, γrα vα γαρoιiv τo (ωραfo

ταξfδι" πoυ θα τoυg yαρfoει. Kαr δεγ αvαφdpoμαι μι1vο
οτουg μrκροrig ταξrδtιδτεq-αvα1ι,-c5oτεq τηg αλλιi κα1 στouq

μεγαλιiτερoυg, που αvo.ζητοriv oτη φρεoκιiδα τηg oκdψηg
τωv γdωγ μια πλofoια πηγti αvαvdωοηg.

Σ, αυτri τη vdα φιiοη τoυ περloδrκοι1 μαq, Πρωταρ.

γικιig oτι1γοg ιiλωv πρdπεr γα εfγαt η παρακfvηoη καt
εvθιiρpιrvαη ιioo το δυvατιjγ περιooιIτερωv μαθητcδv vα
εκφpαoτoιlν μdoα απι1 τlg oελiδεg τηg ΣXEΔΙΑΣ μαq.
Πpdπεr ιiλor γα nειoτofγ ιiτr dyουv oτη διιiθεori
[oυq τo ΔΙΙ(o To\Σ ευριixωpo πεδfo, που μπo-
ρoιiv vα κα\ιiψοιrv ελειiθερα με τηv oρθo-
oταofα τouq Kαl τηv πoλυφωvfα τoυq, τηv
oρθοφωviα KαΙ τηV Παραφωvfα τoυg ακι1μη.

Nα αvτilηφθoιiv ιjτt η oυμβoλri oτo uλικιI
τoυ πεploδlκori μαg εfvαr απoτελεαματtκιIτε-

ρη απo τηv αφωvΙα, τηv εoωoτρdφεlα KαΙ
τηv απoμιivωση ΚαΙ πεpιooιIτεpο,.. οtκο-λo-

γrκri απιi τo γριiψrμo oτα θραvΙα r] τoυq, τof-

XoUq τoυ Σγολεfου μαg. Nα αuvεrδητοποr{-
oοιrv, τdλoq, ιiτr με τdτorεq δραoτr1pιιiτη-
τεq δtκαtcδvoYταΙ ol μαθητrκdg κotvιiτη-
τεg ωg "κιiτταρα δημoκρατικ4c ζωΙic,.

Θα riθελα ι1μωq vα UΠoΥραμμfoω καl μtα
ιiλλη δlιioταoη τoυ πεploδικoιi μαq, πoυ
αvdδεrξε η υπειlθιrvη oτdoη τωv παiδtcδv
τηq πρoηγoιiμεvηq Σιrvτακτικrig Eπlτρo-
πrig. Σαq υπεvθυμfζω ιiτι ot αvιiγκεg του
Σγoλεioυ μαζ σε φωτoτυπtκιi xαρτf κατιi
τo προηγoιiμεYo KαΙ το τρdyοv dτοζ (αu-

vολκoιi κιioτoυq 100.000 δραμ'ιι6v) κα-
λιiφτηκαv απιj τα dooδα του περtοδικoιl.
Ιδιαfιερα επfoηq oυγκlvεf τo γεγovιiq
Ιηζ Πρoσφoριig 30 τευycδv ΣXEΔΙAΣ
και 10Ο.000 δραxμcδv (απιi τrg εr-

oπριiξεrq τoυ προηγoriμεvoυ τειi.
Χoυζ) oτo Erδrκιj Σxoλεfο Ρεθri.

μVoU, ΠoU τα παlδtιi τηg ΣΧEΔΙΑΣ το εi-
δαv ιiγr απλιi ωq .εtδrκd" ο.λλιi ωq .δικιi
τουg, α;ολεfο. Kαι αoφαλcδq τdτoια φα-
vεριδματα ευαroθηofαq κιivoυv τηv
υπερoμj οαq υπdρoγη, πρoοφdρoιπ αιoυq δαακd-
λουq oαg τo αfoθημα τηg δικαfωoηg καr προβιiλ-
λοιrv θετlκci πρciιυπα μlμηoηc oε μlα επoyri απo-

μic. Mη oαg ξεvfζεr ιiμωq τo ιiτr τdτοrεq πpωτoβouλfεq περvoliv
(αv περvoιiv) oυγvιi ιixr .oτα Ψ4λd, αλλd "oτα ψrλιi" τωv
εφημερiδωv, γtατf εκεf ouvriθωq υπdρyoιrv οt καλιiτερεg εrδ{-
σεlq Yrα ιiooυq..' ξdρoιrv vα διαβιiζouv.

.Eγα 
ιiλλo oημεfο που θα riθελα vα επroημιivω εivαt ιIτt η

ΣXEΔΙA μαq δε λεlτoυργεf αYταΥωvlστlκιi πρoq τα ιiλλα
oγολrκιi περroδrκιi αλλd απλιi ωg ιiλλη μrα φωvri στη σUμ-

φωvlκri oργrioτρα τωv vdωv, Αuτιi, βdβαrα, δε oημαfvεl ιiτr
απoυorιiζεr η ευγεv{q ιiμιλλα ωg δυvαμικιI oτotxεfo δiαρ-
κorig βελτiωoηq, Eξdλλoυ μdoα απι1 μια τdτotα ιiμlλλα πρog
τlg προηγoιiμεvεq ΣXEΔΙEΣ μαg or vαυπηγοf καt πλoηγoi
τηq NEΑΣ ΣXEΔΙAΣ θα "oκαρcδooυv, ακdμrΙ καλfτερα
αydδια, με αποτdλεαμα και οΙ ταξrδrcδτεq τηζ και or fδιot vα
vιcδoουγ ακιiμη πro "πλοfoιol μ, ιioα κdρδιoαγ στo δριiμo".

Φρuγαvliκηq Γlriργoq
Yπεf θιrvoq _ Σιiμβουλοg
καθηγητriq.ΣΧΕΔtΑΣ,,

Σxεδtα



Σxεδiα

Θι,q!(o iιrιΙ, σ rt
τns σιJvτqκτ!|(ttξ oμdrqξ

τoιJ IIερIoδlκoυ μqs αΣxεliqυ
"oool dγοuv (4 δεγ εγoιrv) oκοπιi vα γριiψoιrv Y,α τo περtοδlκιi, γα τo κιiγοιrv,..

ΣYNToIιiAIII
(ol εργαofεg σαζ γα παραδiδovτα1 στoυζ οιrvδdαμοug τωv τμημιiτωv μσμlr τrg 30 Ιαvουαρfου)

Θεμοτα:
oτfi{ποτε oαg εκφρdζεl!!! (αε αvεπioημo oτυλ!)

ΠρoτεlvΦμεvο Θfμoτα:
- oτlδ{πoτε θdλετε 

Ι.1-Ψ,,, 
,".""Ψil:}*Ι:x,}l.,,ηo.,, (πιiγτα με καλo{θη τριiπo)

Ylα τo ελληvrκιi εκπαlδευτiκιi αioτημα ιπαvειlηv,η, ρ,ρiro, παραπαlδεfα κλπ.)
{ γrα τov κιioμo γεvlκιiτερα,..

- Πolητlκοf oyεδrααμof
_ Σκfτoα, ζωγpαφlκli

- Φωτογραφfεq
_ Mrκριi δlηγliματα (με κιiπolo oτιiγο)

* Kρrτrκri (πpοηγoιiμεvου τειi1οug, ταtvrcδv, γεvlκιiτερωv γεγοvιiτωv)
- Σuvεvτειiξεlc

Eπfκαtρα θdματα (εθγlκιi. ευρωπαiκci ζη τ riματ α)
- Brβλroπαρoυofαοη

- Moυorκιi θσματα
_ Ιδdεg, oκfτoα Υ1α τo εξι6φυλλo
-Αθλητlαμιjg (τρελιi απορ κλπ.)

To YΛΙKo ΙΙAPΑΔΙΔETΑΙ
ΣToYΣ

Α1 Kαββιiλoυ Eλdvη
Α2 Γιioπαρη Κα ιερfvα
A3 Eυαγγ6λoυ Eιiα

A4 Σoυμπαοιiκη Bαγγελlcδ
A5 Αρyovτdκη.Ιλrα
A6 Tαταριiκηg Nfκοg

81 Σταuρrδιiκηq Γρηγdρηζ Κ.α.
B2 Boυτζουpιiκη Αλεξιivδρα
B3 MlxαηλfδηcΑvτωvηδ
B4 Σπυρlδιiκη Kατερfvα
Γ1 Bιiμβουκα Bαvvdooα
Γ3 Mrγελtουδιiκη Awα
Γ4 Torκγιiκη Kιiλλrα



o δrαμlovκdq

ο|bI Πο/{ T/rAΔ/Λ/ο{
KΑMΙA ελληvrκri τραγωδfα δεγ πε-

ριdxεr τι1oo πιjγo καr φρfκη αλλιi και
τιioo μεγαλεfo, ιjπωg o .oιδiπουζ Tιi-

ραvγοq,. Kεvτρlκιig tiρωαg Ιηζ, τρα.

γωδiαq ο orδ(πoυg, αφoι1 dλυoε τo αi-

vi\μα τηq Σφfγγαq και dγtvε λαοπριi-

βλητog βαorλrιig τηq Θriβαq, αYαKα-

λιiπτεr με φρfκη πωg {ταv φοvιιiq
τoυ πατdρα τoU κα1 αvdoroq ιivτραg

τηg μητdραg τoυ, }Ι τtμωρfα noυ μιi-
vog επrβιiλλε1 στoV εαυτd του εfγαr

τρoμερr{: αυτoτυφλιδvεται, αυτοεξο-

ρfζεταr απιi τη xιδρα ιiπoυ πριδτα βα-

ofλευε καt καταγτιi vα γfvει dvαq

απιiβλητog ζητ ιιivιlg.

Αλλd τo πto παρciξεvo o, ιiλη αυτr|

τηv roτορfα εfvαι ιjτr μια μυοτηprcδ-
δηg διivαμη oπρc6γvει τov olδfnoδα
oτηv πυρετcδδη καr αδυoc6πητη dρευ-

vα πριδτα γrα τo φοvrd τoυ Λαioυ, του

βαorλιd τωv Θηβcδv και ιioτερα γlα
τηv απoκιiλυΨη τηζ δικ{g τoυ ταυτιj.

τηταq ΠoU τελικιi τov oδηγεf oτηv κα-

ταoτρoφri. Mrα αvεξriγητη διivαμη
καt επrμovri φαfvεται πωq {ταv oιrvυ-

φααμdvη με τηv πεπofθηoη στoY εαυ-

τ6 τoυ, στηγ αγωτεριiτητα τoυ'

o orδfπουq Tιiραvvοg κλεivει πριiγ-

ματr μdoα τoυ τιioη τραγtκriτητα αλ-

λιi καr τιioo μεγαλεfo, τdoo αΠoτρo-

πιαoμι1 αλλιi και τιioη αξιorιpdπεrα,

τιioo μεγιiλo Θρiαμβο τηq λογrκrfq αλ-

λd και τιioη φoβερri αυταπdτη. Πραγ-

ματtκιi ο oιδfποδαg, dρμαro τηq μof-

ραζ τoυ εv μdρει, αλλιi τωv πριiξεωv

τoυ κυρfωg, οδηγεfταr oτη φoβερr|
πτιioη τoυ, Aρxrκd παiρvεr Χpησμ6
ιjτl θα oκιiτωvε τov πατdρα τoυ Kαι

Ylα vα τo αποφliγει αυτι1 πορεliεταr

Πρoq τη Θriβα ιiπoυ ζoιioε ο γr,ιloιoq
Ι1ατεραζ τoU Kαl ειοΙ εν αγvοfα ιoυ

οκοτιδγεr τoγ ΠραYματrκιj τoυ πατd-

ρα. Aφoιi με καταπληκτικri ευφυfα

dλυοε το αfvιγμα τηg Σφfγγαg, πα-

vτρεliεταr τη βαoiλιooα καr μητdρα
τoυ Kα1 αποκτd μαζf τηg τdooερα παl-

δlιi. Aργοιερο dμωq. με αφoρμη rο

λorμιi που μαoτfζεr τηv πιiλη, επιδiδε-

ται σε μ1α απεγvωoμdvη πρooπιiθεrα

vα αγακαλιiΨε1 τo φovtd τoυ Λαioυ
Καt Vα τov εξoρioεt απιi τηv πιiλη γrα
vα τηv απαλλιiξεi απιj τo μfαoμα.
,Yoτερα 

απc1 πολλdg τtρooπdθεtεg, αv

&ffi
καt προεrδoποrημdvog απd θεΙκti προ-

φητεfα Yα μηv πρoxωρr|oει ιiλλo τig

dρευvdg του, γrατf θα oδηγηθεf oτηv

καιαοτρoφr| τoυ. oυvεxiζε| Kαι μα-
θαfvεt πωg εfvαt φovιιig τoυ Λαioυ και
παιερα ιoυ. αυζυγoc rηc μηιεραc τou

καt ταυτι1yροvα πατdραg καr αδελφιig

τωγ παtδiιiv τoυ.
.Erοl 

θα μnoροιjoαμε να πυιi.με oιt
o olδinoδαg απoιελεi ιov αlωνlo ιιi-
πo τoU αvθριiπoυ πoυ δεv μπoρεfvα
ηαυxιioεi, παριi μιivo αφor1 λιioεr ιiλα

ια αlνiγματα _ακciμα και εκεiνo το

εoxαιo αfνιγμα_ oτo oπoio η απciνιη-

oη εfvαt Πωq η αvθρcδπrvη διivαμη
καl ευιυγfα δεν εΙvαl τ fπoιε περιooo-

ιερo απo μlα αUιαnciιη καl εvα οvεt-

ρo. Av πριiγματr or Θvητοf μπoρoti-
σαγ vα κorτdξoυv πfoω απιi τηγ αΠα-

τηλri αυτri εlκdνα, αv μπopoιiααv να
δow τη ζωri τouq 6πωq η πρooπτrκli
τoυ 1ρdvoυ καΙ o1 Θεof τηv ατεγf-

ζouv, τ6τε μ6vo Θα καταλ6βαrvαv
πλ{ρωq τη μηδαμlvι5τητα τou αγ-

θρc6πoυ μπρooτ6 ατo Θεfο καt το εti-

θραυατo καr εφ{μερo τηq διivαμηq
καl ευτu;fαq τoυq,

Bdβαια δεv πριiκειται για τραγωδfα

του ΠεΠρωμdγoυ. lΙ θfληoη του

rjρωα εfvαι απιjλuτα ελειiθερη. o

riρωαg εfvαr πλriρωq υπεfθυvog για
τηV Kαταστρoφri τoυ. 

,Eτα καr η Θd-

ληoη τoυ αηrερrvoιi αvθρc5πoυ εfναr

απ<jλυτα ελειiΘερη. Γr, αυτ6 ο σιiY-

11ρovog 6vθpωπoq, εfναl πfuipωg, υπεri-

Θuvog γlα τηv Kατα(πρoφti του, ατηv

oπoiα πoρειiεταr oλodνα καr περroο6-

τερo,
Φυorκci o orδinoυg επηρεcioτηκε

απο ιoυg διjο 1ρηoμoυq noυ πriρε. αλ-

λci επηρεαoτ ηκε μερlκci καl αιiμφωvα

με τηY iσXυρli τoυ δrιivοtα, τηv αYα-

θri θεληοη ιoU Kα| ιov ενεργηιrκo
τoυ xαρακτ{ρα. Δεv εfvαι dvαg dv-

θρωπog dvοxog γtα ηθικι1 oφιiλμα.

Yπ{pξε dvθρωπoq πoυ βαofoτηKε στη

voημooιivη τoU Kα1 πfoτευε oτη διi.
vαμη τηζ, καl τιδρα με τηY fδια τoυ

τη voημooιivη αvακαλιiπτει τη δικ{
ιoυ ci1νolα καΙ τηv nαvιoγνωοfα ιων

θειδγ. 
,Eταr απoτελεf dvα .παρdδεlΥ-

μα> Ytα ιjλο το αvθρcδπιvο γdvoq, για
τηv ιiπαρξη κα1 τη\i αυθεvτfα τηg

θεfαg πριiγvωσηζ Kαr YΙα τη θεμελια-

κιi ιi1,voια τoυ αvθρc5πoυ.

Σε τελευταfα αvdλυoη, oτo μfθo
ιoυ orδfπoδα, ιinωζ ιov πραγμαιειi-
θηκε o Σοφοκλr|q, Θα μπoρoιioε κα.
vεfg vα δrακρfvεr τov τραγικιi κλriρo

τοιl αvθριiπιvoυ εfδoυq, τη μοfρα τoυ

κ6θε αvθρι6Πou, τoU oημαδεμdvου
απιi τη vηπlακri του ηλrκfα με τη
oφραγfδα τoυ πιjγoυ KαΙ τηq, oδιivηg,

Bρdφοq dκθετο Kα1 Kαταφρovημdvο,

αλλci βλαoιoq βαorλlκric γενrιic xωρfq
vα τo ξdρεl, oδorπιiρog ιioτερα oλομιi-

vαxoc βαδf(εΙ o ιo ιραxιi μovοπιiιl
τηζ ζωΙiq, αvαγκααμdvog vα λιivει αt-

vfγματα καl γρfφoυg oε κdθε τoυ βri.

μα. γεμιiτοg ωoτιjοo ακιiρεoτη πε-

ρrεργεrα κl αδrιiλλακιη εnlμovτj v.

αvακαλfψει τo μυoτtκd τηg ιiπαρξηg

τou _ καταδiκαoμdvoq ιiμωg vα ζεr
oτο πηxτι5 oκoτιiδt τηg dγvotαg καt

τoυ πογoυ μdoα o, dvαv παριiλoΥo Κα1

μυoτηρrιδδη κι1αμo.
,Eτor 

η τραγωδ(α τoυ Σoφoκλi μαq

1αρfζεr μlα τρoμερli βεβαfωoη τηg

uπoδεdoτερηq θdoηg τou αvθρr6πoυ

μdoα αιo αjμπαv καr oιryμlιivωζ μrα
τραμκri Θεc6ρηαη τηq vfκηq τou αv.

Θρc6πoυ μdαα αυηv liττα.
Σφακιανιiκη Ελ6νη, Γ,, Δ6ψη 3η

Σxεδiα



ραδrιiφωvo, ξε-

xαoμdvο αvotxτ6
oε κdπoiα γωvtd, αvαμεταδiδει: "Tο
Πoλυτεxvεfo oτrq φλι1γεg!". Tηγ fδlα
oιtγμιi o κιiριοg Γεviκιig Δrευθυ-
vτrig τoυ 1{οooκoμεfου δrαβεβαtcδvει
τηv κιiρη τoυ κυρfoυ Παπαδιjπoυ-
λoυ ιjτr ιjλα θα πιivε καλιi Ylα τov
πατ6ρα τηg (Ποιog εfvαl ο κιiρrοg

^ Παπαδιjπoυλog; Αυτιig με τo σΠα.
Χv oμεvo πdδr η ο ιiλλοq ΠoU Ιη βγιiζεl
Σxεδiα δεv τη βγιiζεr τηv εβδoμιiδα;) oκε-

φτιiμεvog ιiτι 6vα πεvτoγfλlαρo απci

τα "κdρδη" τoυ θα μπορoιioε vα δrα-
iεθεf oτηv αγορd εvι1g καιvοιiριου
CD γrα τo γrιiκα τoυ. Ev τω μεταξf
ατη δlπλαvri αfθouoα κιiπotα vooo.
κιiμα πρooθdτεr λfγo μoλfβι οτα μιi-
τΙα τηq, εvcδ 6vαg γdρoq βρfζεr θεοriq
καr αγfουq γiατf καvεfq δε vordζεταr

YΙα το σΠασμfvo τoυ xdρr.
Kr εμεfq μlλιiμε γrα πoλrτroμ6!

Mriπωq θα ,ιαv ι1μωg καλιiτερα Vα
αoxoληθoriμε με κdτr ουorαoτικ6τε-

ffiww
ffiW

ρo, κdτι.,, Π1o σημαVτiκιi, το ypι!μα
παραδεiγμαι oq xciρtv: Γlα ι r εivαl
ευvι1ητo ι1τr αv υπrip11ε μrα .ζuγαρrιi
οπoυδαlιiτηταq", βdζovταζ στη μ1α
μερrιi το xρtiμα καr στηv ιiλλη τηv
τdΧγ4, τα γρdμματα, τrq παραδoorα-
κdξ αξfεζ, κ.λπ,, Θα βλdπαμε 6τr θα
,γερvε απ6 τη μερrd τoυ μlriματog.
Eλιixloτor εfγαι αυτof που αvτtoτd-
κoγΙα1 oτo θdλγητρo τoυ πλoιiτoυ,
πι1oo μιiλλοv τoυ ειiκoλου πλοιiτoυ,
Γrα τoυg περιoo6τερoug, oκοπ6q ζω-
rfq γfvεταr η απιiκτηoη 6oo το δυγα-
τιiv περrooιiτερωV υλrκcδv αγαθιδv,

ξεγvιδvταg ιjτl ι1λα αυτd τα υλrκd
αyαθιi dxoυν oτιixo vα κdvoυv τη
ζωrj πlo ευxιiριoτη καr αμελcδvταq

γεvrκd τηv "ευγdvεlα> Kαt oημαofα
πoυ δfvεl o πoλtτιoμιig oτη ζω{,

Mrα πτυxιi του πολιτιoμoι1 εfvαt
οr τdγvεg. Γrα μdvα η ευγεvσoτερη
τωv τεxvcδv εivαr η μoυοrκri, γlατΙ
εfvαt μια παγκιioμια γλc6ooα πoυ
απoτελεi oυvδετικd κρfκo γrα ιiλουg
τoυg αvθρωΠouζ Ιηζ γηg, εκφρ<iζο-
vταg ιiλωv oκdψειg καr oυvαιoθriμα-

τα. Σ{μερα ιiμωq καr η μoυoικri dxεl
πσoεi θιiμα του εμπoρfoυ, Δεv εfγαr
ιiγvωoτοg oε καγdvα o σU\rαYωvι.
oμιiq μεταξιi τωv διoκoγραφtκcδv
εταlρrιiv που αvαπιiφευκτα επηρεd-
7^' -^'' ^ζ;}.ζ^ . ^^ζι.l ιην ι.ζι.ΛΙζη tΙΙζ μoUσΙKηζ. η
oπofα _με ελιiγloτεg εξαiρdoεlg_ δεν
δημloυργεfται πλdoγ Ylα vα εκφριi-
oεt κdπotα κατdoταoη αλλιi γlα vα
αρdoεt, r| oωoτιiτερα, Yια Vα πουλri-
σεΙ.

.Evαq ιiλλoq τoμdαq τoυ πoλrτι-
oμoιi εfvαι τα γριiμματα. Efvαr
αvαμφroβ{τητo ιiτt στoV εΠΙστημo.
vικιi τoμdα υπιlρxεr oυvεlr{g πριiο-
δoq. Mε τη βoιiθεlα τηg 6ρευvαg οr

γvcδoεrg μαq πιivω oε δiιiφορουg τo-

μεfq βελτιι6vovτα1. To θσμα πoυ τΙ-

θεταl ιiμωg εfγαι dτi oε πoλλσg περr-
πτcδoεrg η πριIoδoq τηg επroτ{μηι
dxl μιivο δεv γpηoιμoποιεfταl προc
ιiφελoq τηg αvθρωπ6τηταq, αλλιi εlc

β.iρoc τηg, Tdτorεg περtπτιioειg εi.
Vαl η καΙασκευri ιiπλωv καi lδrαfτε.

ρα η Πρoετotμαofα για κdπoro πrθα.
vιI βroλoγrκιi πιiλεμo. .ooov αφoριi
τo xιδρo τηq λογoτεxvfαg, πιoτειiοl
ιΙτl πdvτoτε υπιiρxoυv αξrιiλoγor εκ-
πριioωποt. ,oμωq 

τo πριiβλημα εfvαr

η αδrαφoρfα τωV Περ1σσoτ6ρωv γrcι
τo βιβλfo, μiα καΙ τη θdoη του dxoιn'
πλdov πιiρεl τα Mdoα Mαζlκriq Evη
μdρωoηg και πoλυιiρrθμoι dλλο'
τρ6πoi ψυxαγωγfαq ΠoU ΙΙρoσφε-

ρoυv μtα ειiκολη λι1oη καr αΠoτε.
λoιiγ dγα φτηvιi υπoκατdoτατo τc,.'

βιβλfου.
Noμi(ω λorιrcjv πωq εwαr δlκ..,

μαg η ευθιivη Ylα τηV τυxιiv οπroθ...
δριiμηoη τoυ πολtτioμoιi και ioι'-.
yρεtιiζεταr λfγo περιoodτερo ενδrcι-

φ6ρov αΠ, τov καθ6γαv μαq Υ1α \'.:

βελτιωθεf η καιdoταoη.
Σταυρoυλdκη Ιωdννα Β1
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Eτυμoλoγrκιi, ευθαvασfα oημαfvει τo
.καλcδg { ευγεvιδg θvrioκεtv, (ευθαvα-

τεfv). ,oμωg απιi καθαριi βroλoγlκιj
πλευρd, oημαfvεr τov τiρεμο Kαi κU-

ρfωq τov αγcδδυγo θιivατo, γrατf, ωg

dvα αημεfo, o .φυolολoγιK6q, θιivατΟq
εivαι και 4ρεμοg καr αγcδδυvoζ. στouq
υπερriλικεq μιiλιoτα φαfvεταt γα εiγαi
πραγματtκιi o "τελεUταfoζ τoυ fmrοg,.
Πεθαfvεr καvεfg, πρdπεr δηλαδ{ vα πε-

θαivεl, ιIταv φτdoεr η dρα τoU, <εY

ηρεμiα και γαλ{vη, ιivευ αγωvfαg, oδιi-
vηg, nιIvωv ιj ιiλ\ωv εvoγλημιiτωv", με
ιiλλoυq λιiγουg xωpfg ιiγyoq καr δiγωq

ψυyικrf τυραwfα, nαvιδδuvα KαΙ εΙρη-
γiκd", Ρ8 μtα λdξη: φυoloλoγrκιi. Tl γf-
vεταt ιiμωq με τoυζ ιi\λουg, τo πλfθog,
τη λεγειivα, εκεiγωv πoυ dxoυv τηv
ατυxiα γα πεθαfγouv μdοα oτο μαρτιi-
pro εvιIg αργοιi θαvιiτoυ, uιroyρεωμd-
vot, λεq, απιi τη oκληρι] κι αvελdητη

μofρα τoυq, vα "εκτiooυγ> μ1α μαKρo.
γριivια καr οδuvηρr! καταδfκη ζωrig;

Απιi καθαριi θρηακeυτrκ{ ιiπoι1η τo
θdμα τηq ευθαvαofαq αvτlμετωπfζεταl

με oοβαρι1τητα καΙ με μεγιiλη πρoσo-
yr]. ,Ιoωg 

μιiλroτα Kαi με κιiπoro lεριi
δdog, πoυ εfvαi, πιivτωg, δrκαroλoγη-

μdvo, γιατf dyει ιiμεoη αxσοη καr εfvαι
κατευθεfαv αvιiλoγo πρoζ τo βαθμιj
τηg θρηoκευτικι1τηταg τoυ κιiθε ατrj.

μoυ, λαμβαvoμdvoυ ξεxωρroτd, 
.Exεr

γραφεf Π.Χ' Πωq η αυτoκριiτεrρα Mα-

ρiα-Θηρεοfα, αρvriθηκε ΚατηΥoρημα-
τlκd γα λdβεr μoρφfvη, πoυ θα ηαixα-
ζε κιiπωg τoUζ φρΙκτoιig πιIvoυg τηg
oτiq oτερvdg cδρεg τηq ζωιjq τηq. "@f-
λω" εiπε uVα εfμαl ιiγρυrιvη, ιiταv ου-
vαvτrioω τo θειi μoυ" καl, γυρvιδvταg
στo Ylo τηq, πριiοθεoε: "Toλμιi καvεfg
vα κotμιiταt ιjταγ τov καλεf ο θειig;,.

Avτfθετα, η Ιατρlκli, foωq γlατf βρf-
σKεταΙ πιο κογτιi oτηv αλ{θεια, γιαιf
εiγαr απαλλαγμdvη απιi δογματrκdg
αvτΛ{ψεtq, γiατf 1vωρfζει ιjτl ο θιiγα.
τOζ εfvαl, ουolαoτlκ<i, η τελεuταfα φιi-
ση'ιoU κιiκλoυ ιηc ζωric μαq KαΙ. KU-

ρfωg γlατf πtoτειiεt πωg πdρα απ, αu-
τι!v υπιiρxει μιivov η αvυπαρξfα, αvτι.

μετωπiζει τo τεριiστΙo πριiβλημα τηq
ευθαι,αofαq, με ρεαλιoμι1 καr θιiρρoq,

ffiW&ffiw
yωρig αυτιi vα οημαivεr φυotκα, πωq
ol απιiψειg αυτdq dγουvε γfvεi δεκτdg
απιi τοv lατρrκd κιiαμo. 

.Ιοα 
fοα υπιiρ-

xεt τι1oη διαφoρd iδεc6v, αvτrλriψεωv,
απιiψεωv καt προπαvτιiq πεποtθrioεωv
στouq ΙατρΙκoιiq κfκλoυq ιiληq τηq

γηg, ιδoτε ι.α εfvαr καvεfg βdβαιog πωq
τo x<iαμα αυτιi τηq αvτl1vωμfαg δεv θα

γεφυρωθεf πoτd, doτω καr θεωρητrκci,
καl πoλri περlooι1τερo oτηv πρακτικr|
τoυ μoρφξ.

Aπιi ψη1rατρlκli oκoπ16, η ευθαvα-
oiα θεωρεfται καr ερμηvεtiετα1 σαV μ1α
αιαfριαoτη, αφιioικη, ιiκαtpη καt,
πoλλdq φopdg, ιiοκoττη παρdμβαoη του

αvθρcδπου oτηv oμαλιi πορεfα τηq ζω-
r]g κdπorου dλλου ri τηg iδrαg του ζω.
4c...

Noμrκιi η ευθαvαofα ορfζεται σαv (η

με τεxvητιi μdoα δiακoπri μlαq ζωΙiq
ΠoU αλλιc6g θα ,Χε τελεtιδoει"
(Fletchner). Απιi τηv ιiλλη μερrιi κr
απιi καθαριi lατρlκli oκoπrd, ιiλλo εf-

Yαl γα επiβdλλεr καvεfq το θdvατο κι
ιiλλo oημαfvει vα τοv επrτρdπει. Στη
πριδτη περfπτωoη πpιiκειταl, αoφα-
λc6q γlα εγκληματικrf πριiξη, ακdμα κr
αv υπιiρyεt η oυγκατιiθεoη τoυ αρρcδ-

στoU YΙα τη θαι,ιiτωοr! τoυ με ιατρικιi-

φαρμαKευτΙKιi μdoα. To vα επtτρdπειq
ιiμωg τo θιivατo, εκεf πoυ δεv υπιiρxεt
πtα καμld ελπfδα ζω{q, εfvαι, οιiμφω-
Yα με τη Yγ6μη τωY ΙΙερiσσoτdρωv

γrατριiv ο, ιjλο τογ κιiαμο, μrα αvθρω-
_'^-'',; -^;ζ.ΙrΙU ιΙΛrι ΙΙι,usll....

Παρci τηv ερμηvεfα τηq εUΘαγασfαξ
απιi τrq παραπdvω επtoτriμεg, oι 1vcδ-

μεζ, ot κρfoειg καl οt επlκρfoεtg πιivω
o, αυτd τo θdμα δrxιiζovταl. o κdθε
επroτriμovαg rf καl ο απλιiq ιivθρωπoq
δfvει τη δlκri τoυ ερμηvεiα καr δdxεται
ri απoρρfπτεr τηv ευθαvαofα, Δεv μπo.
ρoιiμε επoμdvωq vα καταλ{ξoυμε oε

μ1α σUγKεKρrμdvη dπoψη Kαt γα αΠo-

δεxτoιiμε ιiτι αυτli εfvαt μιivo oωoτri.
Γlα μαg εfναl φριivlμo vα γαpιiζoυμε
απιi τ16ρα, μe πoλλ{ πρooo1li κα1 Πε.

ρloo6τερη αivεoη τηv τελ1κ{ πoρεfα
πoυ Θα ακoλoυθ{ooιrμε 16απoυ γα oλo.
κλrylωθεf η η1ετlκli δlαδκαofα καl γf.
vεt η επfοημη lατροδtκαατlκli καθrd-

ρωση τηξ ευθαvαofαq, αv γfvεl. Κt
6ταv φτ6ooυμe στo oημεfo αuτ6, αν
πoτd φτιiooυμε, θα ΠρftΙεr, foωq τ6τe,

μιiλlαtα, τ6τe πΙo πoλιi, vα θιrμιiμααυε
τo μεγffo λιiγo τoυ }Ιolιiδoυ: .Mdτρα

φυMιiooεoΘαl... καlρ69 δe επf πdolγ
ιiρlαιoq...,.

Mε ιiλλα λιiγrα, oιiτe ιrπερβoλdq, oli.
τe ακριiτητεξ, oliτs ιiμωq καl αδlαφo-

ρfα, πρog τo μεγιiλo αυτιi καt διioκολo
πριiβλημα, που φαfvεται vα απαoxoλεf
τov ιivθρωπo, αtιδvεg τcδρα, foωg απιi
τη μdρα πoυ π6θαvε o πρc6τoq ιivθρω-
πoq πdvω στη γη.

Σηφ,i*ηAwαΓ', Δ6ψη 3η

Σxεδiα



MΩNOΠOlΗΣΗ

κΛoNlΣMoΣ
λdξη .KλωVOΠOfηση,

μπliκε γrα τα καλd οτο

λεξrλιiγιo και τη ζωιi

μαq. Γrα τηv ιδρα βdβαια
oτη ζω{ τωv ζιδωv, πoυ

11\ τουq... ',εxε1 αλλιiξεr τα φcδτα,,,Eτοilw 
αξlωθτiκαμε μdxρι οriμερα να δοriμε κλω-

Σxεδiα vοπoιημdvo κοτ6πouλο πoυ κελαηδιi oαv

το oρτιiκr(!) Tο κoτιjπουλο, { ιi,τt εiι,αt

τελooπιivτωv αuτrj. τo dπλαoε O γευρo-

φυοιολιiγοq δρ. Ιβιiv Mπιiλμαv, ΠOυ Kα-

τιiφερε vα μεταμOσxεrioεr επlτυ1ιδg oτov

εγκdφαλo τoυ κoτ6πoυλoυ τμrfμα τoυ

εγκεφαλoυ οριυκιοιi,
Aκολοιiθηoε η δiιioημη "|r[1f}1", τo

κλωvoποιημdνo πριiβατo, H .Nτιjλl, δε

μoιιiζει απλcδg oτηv πρoβατivα μαμιi τηq

αλλιi εfγαι τo δfδuμo αδερφ6κr τηg, dπωg

dδειξε η αvιiλυoη τoυ DNA τηg. Aυτουρ-

γιiq αυτorj τ0υ ε\rτυτΙωσιακoιi επrτεri1μα.

τοg o δρ 0υiλμουτ τoυ Ιvoτtτofτου Ριj.

oλtv τou Eδιμβoriργou, ο oπofog, ιioo απf-

στ8υτ0 και αv ακotiγεταl, τη δημroriργη-

oε απιj dvα κti,τταρο μαοτικoιi roτοri τηg

μητdραg τηq. Eivαι μιivο "Kατd μdνα, Kαl

ιixr καi .Kατd Kfρη,) αφοrj γεvvιiθηκε
yωρfg τη βorjθεrα κdπotου μπαμπιi. Γεv-

v{θηκε δηλ. xωρfq γοvιμoπoiηoη, ι1πωq

Kαi ΠρIv 37 yρι1vια, ο πρcδτog κλωγOΙΙO1η-

μdvοq βdτραxog απιi τo δρ. Curdon. Mιiλι.

στα τo ερxιiμεvo Ιoιiλro η "Nτιjλt, θα

εoρτdoεr τα ΓΙριδτα τηg γεvdθλια.
O ιivθρωπog δεv oταμdτηoε oτηv κλω-

voπofηoη οτα πριiβατα, αλλd οwdxrοε οε

αvτfoτοιlεg δοκrμdg πιiγω oε πιθιiκoυg,

εvιi oriμερα πειραματiζεται με τηv κλω-

voπofηοη τηg αγελιiδαq. Αg μηv ξαφvια.
oτοιiμε λolπιiv, αv oε λiγο καrριi ακori-

ooυμε ιiτl μεγαλoφυεΙg επroτriμονεq

dφτιαξαv τηv πρcjτη αγελιiδα Πou Kατε-

βιiζει γιiλα με κακdο (δrαoταιiρωοη αγε-

λιiδαg και κακα6δεvδρα).

Ιδιαiτερα oημαvτlκιi εiγαt το γεγοvιig
ιiτι οr πρioφατεg αυτdg κλωvοπotrioειg

φdρvoυv nto κοvτd τηv πιθαvιiτητα vα

δοιiμε αvι ioτοrxα φαtvoμενα καl με αν-

θρcδπουg, πριiγμα που ιροκαλεΙ dγτo.

voυq πρoβληματιoμorig γιiρω απιi τoυg

ηθlκorig καvιivεq καt απιj τηv πλευριi

τωv voμoμαθcδv, τωv θεολιiγωv, των φ1-

λoo6φωv, τωv περrβαλλovτoλdγωv καr

τηv κorvri \.vωμη.
Bdβαια τo εριδτημα παραμdvεr. Στιiyoq

ιων εnrοιημιivωι,εivαl η sρεUνα 1ηc

αλιiθειαg; Eivαl οiγoυρo ιiτι o civθρωπog

θα 1ρηorμoποrrioεr τηv κλιονoποiηοη μιi-

ffi*

Vo ΙΙρOq ιiφελοg τoυ; Γrατf oιiτι

ο ΑΙvoτιiιv δεv φαvταζιiταv ι1τ

η εξioωoιj τOu Yια τηv ιooδυvα

μiα μιiζαq καr εvσργεrαg θα οδη

γoιioε oτη πριδτη ατoμrκri βιiμ

βα.
lΙ εfδηoη τηg κλωvoπoiηοη.

τηq .Nτdλt,, πρoκιiλεoε ιδιαi
τερεg αvτlδpιiσεΙq καi αvdμικτr

oυvαιoθ{ματα θαυμαoμoιi κα

φdβoυ απ6 τη μερlιi τωv Γερμα

γcδγ. Γιατf δεv πρdπεt vα ξε

1voιiμε oτi οl δlωξεrc ιωv vαi
εfxαv γfvεt με το πριiαxημα τη

ευγοvικlig, τηq βελτfωoηq δηi

τoυ αvθριδπoυ μdoα απιj επ:

λεγμdvoυq γιiμουg, oε oυγδυο

oμιi με τη oτεiρωoη yιλιιiδω
αvτρι6ν, πoυ δεv αvriκαv oτη

Αρiα Φuλ{. Σκεφτεiτε ιiλα αι
τιi να αwdβαrvαv επf Xfτλεp!

To 1932 o Aγγλοq σu\γραφ{

αg Aλvτoυg Χιiξλεv oτo μυθ
οτιiρημd του .Ndοζ Kιiψoζ, πl

ρrγριiφει dvα πεiραμα κλωvoπoiηoηq αl

θρcδπωv πoυ πρooρfζovταY γα Χρησιμsi
σOυv σαv oκλιiβor. Aποκλεfεταl vα επι

ληθευ ιoιiν ια πεiραμαια αuτci. οπωq επι

ληθεljτηκαv τα μυθιoτορrjματα τou Ιοι

λlbυ Bερν απri τ η oιiγ1ρονη τε1τoλoγiα:

Aλλωoτε η ιiπαp(l ιηc oμορφrciq oτ

ζωrj βαοΙζετα1 στηv αvoμOΙoμoρφfα, Πι

οo ιioxημη θα {ταv η ζωri καr η φrioη c

ιiλα riταv oμοι<iμορφα! Δεv πρdπει vα πι

ραβλdπouμε ιiτι η ζωri, η φiiση κα1 η κο

γωνiα εiγαr πoλuoiivθεττt.

Tελικιi με τηΥ ΚλωνorΙoiηoη μdλλι
oδηγoιiμαατe αε μια ν6α ιiβρη oαν αυι

τaυ Πιiργoυ Bαβ6λ.

H φnoη ΙΙαραβfiζeτα απ6 τov odνθμ

πo τo αoφ6" για d}λη μια φoρd. H φιic

6μωq εκδικεiται. 
.Aλλωoτε 

6πωq, ιlπooτ

ρ{ει o Πλdτωv "Ιτdσα ετΙ1στημη Xωριι
μ{νη αρετιi παΥoυρΥiα oυ ooφiα φαiν
τα]>''

Ψυ11αρακη Βλεvθερiα Γ4, Δ{oμη :
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\Iετd απιj πολλ{ οκdψη, παριiλo πoυ εixαμε επi-

-lυλιiξειg κιiθε εfδoυq, (...), ξεκrvciμε vα γριiψoυμε
..ιυτιj το dρθρo οxετrκcl με τo θdμα πoυ αvαμφloβri-
ι11τα oημιiδεψε τη φετlvri οxoλlκri xροvrd dλr,-lν τωv
Ι.υμvαofωv καr Λυκεfωv τηg xιδραζ μαq: τηv περι-

i,11μη "Aπgργfα Δrαρκεiαg ,97". .Evα 
γεγovιjg που

;αq τiρoβλημιiτl.oε ι5λoυq, καθηγητσq, μαθητdg καr
ιοι.εfg, Kαl Ylα τo oIΙofo πroτειiουμε ιiτr dπρεπε vα
.' iι,ει λιjYοq oτη ΣXEΔΙA μαq,

FΙ απεργfα εfvαr ofγoυρα <iπλo oτα

1ερια τιοv εργαζομσvωv oε κιiθε
δr1μoκρατικιi καθεoτc6q, με τηY
πρoυπι1θεoη β6βαrα ιiτt τη
1εrρfζονταi oωoτd, τηY
πρoωθοfν κατιiλληλα καr
δει' ξεπερvoιiv ιο μdτρo.,oλα τοriτα ιiμωq λfγo
θιlμfζoυv τη φετrvri
cιπεργfα τωv καθηγη-
τcjι. μαζ. Γιατf oλιiκλη-
οεg εβδoμdδεg μακριιi
ιιπιi τιq oxολrκ6q αfθου-
οεg εfvαr μιiλλov uΠερ-

βι,λ,i..oπoiog δε oυμφωvεf
στo dτl η ελληvlκri παtδεfα
γρεrιiζεταr μrα ooβαρ{ αvα.

βdθμroη εfVα1 τo λrγιiτερο Aρεr-
ανι1gl Eμεfq λοlπιIv, ωζ YΙitvol,

'(αι
Ο

0eργ'θζ,,
,,' rlΠilψeιc, και ηoβλημτ ιo ψi

0δil re-,, -τ?cΣι I € j

lΤΓΡl/oΥ,ν ηΛ0ιlΤεΣ

*'*f;Λ'=;i;l

μdvoυg αvθριδπoυg, vα dxεt
oα θιiματti τoU τoυζ fδιoυg
τoυg μαθητdg;.oλol 

γvωρfζoυμε τηV Kα-
τdoταoη Πoυ επrκρατotjoε
oτα α;oλεiα απιi τrg 20 Ιαγoυ-
αρfoυ μdΧρl τιq 17 Mαρτfου
του 1997: εrκdvα πλ{ρoυg

oιiγxυoηq, Kα αΠo-
δtοργιivωoηq,

ριi μαg. Kr εγc6 o αγιivαq
γrvιiταv κατd τηg πα-

ραπαrδεfαq, τα φρoVτ1-
oτrfρrα dκαγαγ μlυodq
δουλεldg, μ1α Kαl Yo.
vεfg καr μαθητσq κατd-
λαβαv ΥρηΥoρα 6τr τo
κεvιi τηq fληg θα μπο-

ρoιioε vα αvαπληρωθεi
μιiνo με εξωoxoλrκd μαθΙi.

ματα. Kαr πdvω oτο ι1λo xd-
oq', vα σoυ K1 ο UΠoυρY6ζ vα πα-

ρουorιiζεr δημιiorα τα φρovτloττi.

6πoυ oι δdoμεg κυρroλεκτrκd τr-

Aneργieξ"ξξ',i:5;:"*Ηffi 
1Dβγriκαμε ιjλor απ, τα vε- 13

Σxεδiα

αυμφωvoιiμε με τα αtτriματα τηq αΠερ-

γfαq. }.Ται, εiγαι oωoτιj vα γfvovταi απεργiεq,

o, αυτd τov κλdδo, γrατf ι5λοr οvεlρευιiμαστε τo Πε.

ρfφημο |5% yια τη παrδεiα (..'), καt ofγouρα ιiλoι Θα

θdλαμε καθηγητdg με μεγαλιiτερεq αποδoxdg που
foωg vα δοιiλευαv με περrooι1τερη ιiρεξη. .Eτor 

μια
Π1o oρΥαvωμσvη πρoβολ{ τωv υπdλorπωv αιτημd-
τω1r τηq απεργfαq αυτrig πσρα απιi τo μlηματrκι1, θα

κσρδrζε τηv υποoτriρ1ξη τηq κοrvτig γvcδμηg. 
-Ιoωq

μdλroτα vα liταv καλιiτερα, οτο voμιi μαg τoυλιixι-
στoγ, ot καθηγητσq γα 6καγαv εvεργdoτερη τη συμ-

με:τoxri τoUζ' στηv απεργfα, εκτιig απιi τηv απλ{ απo.

Χli απ, τα αγoλεfα, με παραπJρα εκδηλcδoεtζ, εγημε.

ρcδvovταq, dτor καλfτερα τo ευριi κorv6. Efvαr ι1μωq

oαloτιi κdπorα oxολεfα vα μη λεrτουργιiooυγ καθιj-
λου γtα 2 oxεδιiv μrivεq; Efvαr oωoτd dvαg αγcδvαg

\r]α τηv παrδεfα, Που ΙΙραΥματοπorεfται απιi μoρφω-

ρ1α ωq "oιiτωq { ιiλλωg" oωτ{ρrεg
λσμβoυq Ylα τη Γ, Λυκεfoυ, η oπoiα vα ση-

μεrωθεf ιjτι Θα δcδοεr Παγελλrfvlεg με oαφιδq λrγciτε-

ρα εφιiδrα απι1 τoυq μαθητdq τωv rδrωτrκιδv αxoλεf-
(οY, ΓΙoU dκαvαγ καγoγrκd τrq, c6ρεg δtδαoκαλfαq.

Mdoα απ, αυτr! τouq τηv κfvηoη, ol δ6ακαλοf μαq
αγωvfoτηκαv Ylα καλ6 oκoπιi. Mαq υπoλ6γroαv
dμωq καΘ6λou; Aυτ6q dλλωατε εfγαr καr o oκoπ6q

αυτoιi τoυ ιiρΘpoυ. Θdλoυμε, ωqμαΘητdq, vα εκφρd-

σoυμε τo παρ6πovo μαq, γr, αuτri τηv υπερβoλrκιi

μεY6ληξ δrιiρκεrαg, απepγfα, πou δe μαg oτdρηοε
απλιi ατ16 yvr6oεrq, αλλιi καr απ6 δfo μfγεq πoλτjτr-

μηq μαθητrκriq ζω{c, πoυ δεγ πρ6κerταr πoτd vα
αvατlληρωΘoιiv.

ΠoλfτηΔfiμητρα81
Σ τ αυρ ιδdxηq Γρ ηγ6ρηq Β 1
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.Eγεt κατιi καιρoιig γfvει λιiγοg Υtα τηY Πα1.

δεfα καt γtα τo πc6q αυτri oφυρηλατεf και επη.

ρειiζεl τη διιiπλαoη του γαρακτriρα τoU (Προζ

ωρfμαvοη" ατιiμoυ. Συγκεκριμdvα κdπoror,
oυμφωvιδvταζ με τoγ Πλdτωvα, υπooτηρfζoυv
πωg παtδεfα εfvαt η εξιioκηoη που αρxiζεr απιi
τηv παlδικri ηλικfα καr απoβλdπεl oτηv αρετri

με τηY oπofα πραγματcδvεταt o τdλειog πoλf-
τηg, Mε ιiMα λ6μα τη θεω-

ρoιir ωζ μdαo γrα vα εξευγwl-
oτεζ vα μoρφωθεf καl vα κοt-
vωvtκoπotηθεfο vdog,

,Eτοr, 
η αvθρωπtoτικli εκ.

παfδευoη τωv vdωv απoτελoιi.
oε κιiρro μdλημα τωv αvθρc6.
πωγ ιjλωγ τωv αvc6τερωv κοl-
vωvrcδv, απιj τα πριδτα κrιiλαg

βriματιi τoυg. Σ, αυτriv λοlπιiv
ατriριξαv τηv αvιiπτυξ{ τουg
ιjλοr or μεγιiλor πoλιτιαμof τηg
αργαlιiτηταg Kαt τα δημioυρ-

ΠαQα,1'{α,λω'

διευxQινιστε μoυ
,

?cατι,..

oκαλfα, oτefpα εκμιiΘηoη, πou αuvoδειiεταl
απ6 πoλυδdπαvεq απoζημlcboεrq lδlαlτdρωv

φρovτlατc6v, καΘc6g επfoηq καl μεγιiλoq μιi-
1Θoq, καl αuvε1dq ιiγ;oq μα τουq μαΘητ6q πoυ
δlδ6oκoγταt μ6oα oε xι6ρoυq που γενtκιi δεv
πληlofv τlq απαραfτητεq πρoiiπoθdoεlq'.

Δfvovταg παριiδεlγμα, θα {θελα γα αγαφερ-
θιδ oτo πριiγραμμα τωY UπoΨηφfωv φolτητc6v.

Tωγ τlαrδlι6γ αυτcδv ΠoU αVα-

γκci(ovιαl να nvfγoυv τη ζω-
τικιiτητα Kαl τηv εvdργεrιi
τoUζ, γα απαταλofγ ι6ρε9 πρo-

απαΘr6vταq vα απoμνημovειi-
αoιrv ατελεfωτεζ κα1 σι,xv6
αvotiotεg oελfδεq', γα 8Yκατα-
λεfπoιrv τα 6velριi τoυg, καΘr6q

βλdπoιlv πωq δev 61iow ιiλλα
αποΘdματα ψη1rκ{q αvτoyriq.

!Γ1' 
^,,-; -^,. -^^,;-L αυ ι η L Ι]v lιι'ρι ιr ι ωση η

εκπαiδευoη ytivεl τo μοvαδrcri
oκoπ6 καt oτιiyo τηg, Γfvεταl
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γ{ματd τoυg επdζηoαv μσoα ατηv πιiρoδo τoυ xριivoυ. Για
τηv αΘηvαΙκri παlδεfα καυxtdταl καt o Περικλliq oυvοψf.

ζοvταg τοv Eπtτιiφιι1 του ιiμvο Πρoq τo μεγαλεfo τηq Aθ{-
γαζ,

Σφoδρri εv τoιiτotq εfvαt η oriγκρουoη αυτriq τηq εrκιi-
Yαζ τηζ παtδεfαg, ΠoU αYαμφtσβ{τητα πρoβιiλλεταr oτο
liψιoτο rδαγrκιj τ4ζ, 1Ι, αυτιiv πoυ or|μεpα παρoυoldζεt, η
εκπαrδευoli μαg.

Γtα τoug γdoυq Φμερα, παrδεfα αημαfvεl φτωμi δrδα.

aaooaaaooaaoaoooooooaoao
Tl ζωri κr αuτ{! -oλη 

μdρα κoιiραoη,
ιiΥΧoζ, πρoβλriματα... Kαθημερrvri
απαoxιiληoη η Πρoετolμααfα τηg δσ-

σμηζ κα1 η πρooπιiΘεtα γrα μlα, ιioo

γfvεταt, καλriτερη εκλογri επαγγdλ-

ματoζ. Χρεldζεταl vα βρfoκεoαr αu-
vε1r6q oε ετolμ6τητα, tκαv6g γα δε-

γτεfq καt vα αφoμοrcioεlg 6λα "τα
βοιrvιi" γvcδoεωv ΠoU σoU πρooφdρο-
vταt καθημεριvd. .oλo 

τo βιiροq των
εξετ6oεωv, σαv βρd;or MAΘΙΙ-

βιioαvο, πoυ ταλαιπωρεf καr τoυg vdoυq, κdvovτιig τoυq
vα απεxθιivoγται κιiθε εfδοg .μιiρφωoηg,.

Aυττi που δivεl or{μερα η παrδεiα oτη γcδρα μαq ofγoυρα
δεγ εfγαι αυτti πoυ oι αρxαfοt πριiγovof μαq θdληoαv vα

μαg κληρoδoτriooιrv. Tελκιi ιiμωq, πorοq εfvαr o ρ6λoq τηg
παrδεfαq Φμερα; Πorα θα εfvαl η πoρεfα τηξ στo μdMov
t(αt ποtot εfvαr ol υπεfθιrvol πoυ Θα αvαλ6βoιrv τηv εξυ-

γfαvαi τηq; Παρακαλc6, δtευκptvfoτε μου κιiτι...
ToικνιiκηΚdMια, Γ4 Δ6oμη 3η

oaaooaaoooaooaoaaooooooaaoΣxεδiα

Nεαγ1Κli

ησKιIλfolα ζωη;
αPοΣ "NEOYΣ, ΙilI "NEEΣ, THΣ Γ,ΔYKEΙOY)

MATΙKΩI{, ΦYΣΙKFΙΣ η APXAΙ-
ΩN, dγοιrv πdοεt πdvω σoυ Kαt σε <8-

ξovτcδvοuv".
Συyvd εivαl τα πρoβλτiματα oτο

oπfτt, oτtq παρσεg, oτο o;oλεio. oξιi-
Vovτα1 καt διογκcδvοvταl υπερβολi-
κ<i τα πρoβλriματα, κυρfωg αn6 το

φιiβo, τηv αγωvfα Kαl τηY αβεβαιιi-
τητα τoυ μ6λλοvτοq. 

,Αλλoτε 
σε <Yt-

κdγε" καr θεq vα τα παρατlioεiq ιiλα,
εtiγεoαt vα μεγαλcδoειg ξαφνtκd καt
vα γλυτιδoειg απ, τα "βdoαvα" πoυ
οε m,fγoυν KαΙ σε καταπrdζοιrv.

Kr ιiμωg, oιiμφωvα με .απoλογfεg"
τωv εvηλfκωY, τα YεαvlKd γριivlα εf.
Yαl τα πto "Yλυκd" xριivrα τηζ ζωΙiq,
τα xριjvrα που θυμοιivτα1 Kαl αvα-
οτεvιiζoυv. 

.Exoυv ιiδiκo;

"Πρooπαθrioτε, vα ζrioετε αυτli τη

μrovrd, τηv τελευταfα τωv μαθητi-
κcδv oαq xριivωv! Poυφι!ξτε τo με-
δoriλl τηq κιiθε ημdραq, απoλαfoτε
τηv βλdπovταg πσρα απιi τo oriμερα.
Kρατrfoτε αναμvrioεrq απιi τoυq φf-
λουg και τtg παρσεq σαζ. τΙζ παρdεg
πoυ θα yωρfooυv και θα xαθofv,
απιi τηv καθημερrvιiτητα πou δε θα

ξαvιiρθει.
Tα ξ{γνolαoτα Κα1 αν{μελα μαθη-

τ lκιi yρ ιiv lα τ ελεlcδv oυν !
Φειiγoυv! Kρατtioτε τα γrα doο

μπoρεfτε. ζrioτε τα ωg το τdλog...".
Kαλ{ η ouμβoυλri oou παππoli!

.Ιoωc, α6ρlo "απoλoγoιiμαl) Kr εY(6

τα fδrα! Μα oιiμεραβrιiζoμαl. με κυ-
\rηYd...τo oliμeρα!!

Aγγ ε λoγ ι ανν dκη Κατ e ρ fν α, Β 1'
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Avιiμεoα στoUζ πoλλοιiq μαθητdg

μrαq ιιiξηc υπιiρxεl παv ιoιε καl ξε-

xωρfζει o dvαg καr μ0γαδκ69, o επo-

voμαζι1μενοg "καλιiq μαθηττiq".
.Exεr τηv υψηλι5τερη βαθμολoγfα,
πoλλorig επαivoυq, αρiοτεfα και oπd-

vrεq επrπλiξεtq απι1 τoυg καθηγητdq.

Efγαl o μαθητriq πoυ 6λol τoγ ΘαU.

μιiζouv καr κdπoror foωg ζr1λu5ouv.
Ervαl πcivια oυvεπric oτηv ωρα

τoU Kαι ιη μελdτη τoU. εlvαl τo προ-

τUπo τoυ .σωστoli> μαθητ{ oτηv
τιiξη. Noμfζω, dτt o καλιiq μαθητ{q
oιηv ΠρoσΙΙιiΘειιi του vα εΙVαΙ αΨε-

γιiδlαoτ oq. δrαπρdττεr dvα τερdoτto

λι1Θoq. Ξεxvd ιiτι τα λιiΘη εfvαι για
τoυg αvθρcδπouq Kαl γr, αυτιi δεv τα

oυγxωρεf oτογ εαυτ6 τoυ. Mια μr-
κρri επfπληξη απ<i τov καθηγητti
τον απαoyoλεf για μεγdλo 1ρovrκι1
δtdατημα, dvα λdθoq απροοεξfαq τοv

κcivεl vα yιυnciεl ιo l.'εφαλI τoυ

oτοv τofxo, gvαq μστρroq βαθμιjg τov

οδr1γεf οτηv αΙlελΠ1σfα KαΙ τηv αΠαΙ-

oroδoξfα, "Δεv dXω μdλλov, εfμαr

6yρηoτoq!".
Kr ιiμωq. εvιi οl μdιρrοr oυμμαθη-

τdq ιου δεγ τov uπoλoγfζoυv σε Kα.

vοvικdg περtoτdοεtq, την περfοδο

τωv διαγωr,loμωv... γivεταl τo sπf-

Kεvl-.r, ιη.: liF-ηq. 
.oλor 

ζητoιiv τη
σι:l-li]η.,l\:i ι.',ι:, ι,ου ζητoiiv 1/α τοUζ

εξ: l ιli.lιll ;-..; i !ι:t};ιγtiρεro Θειδρημα ri

ΙΟι,:. ] 1;il';. 11;1ι.l j( Λιjγoυq KαΙ τα τε.

Ιpαb.]ι VcγταΙ αvdρπαoτα.
.ooα dlει uεl ri dxεl γριiψεt αrΙoτε-

λοιiv αδrdψευoτo νιiμο!
.oπωq, λorπciv. ειvαl εnciμεvo. o

καλιig μαθη ιτig σUYKεvτρωνεΙ ιo
θαυμαoμιi, αλλd καr τη ζriλrα τωv

oυμμαθητιδv τoU. Tov παραδd1o-

γταΙ μα καt τoγ αγτrπαΘoriv σuYxρ6-

vωζ! 
.Ισωq, 

γrατf κατ<i βιiθoq θα ηθε.
λαv vα ιoυ εμoια(αν. Συγνιi περrμε-

voυv εvαγcδYlα vα κιivεt κ6ποtο λd-

θoq, γlα vα ιαnεlvωθεf κι oι iδrοl vα

γicδoουv ιIτt υπερτερoιiγ. "Γiα vα

μιiθεr vα κdγει τοv dξυnνol Δεv εfvαr

καt τιjoo ιdλεtoζ"l
Σfγoυρα πιivτωg, o καλιig μαθητliq

εfvαι o xαiδεμdvog τωv καΘηγητιδv.
Efvαl o oυvδυααμ<1g τoυ παrδtorj και
του cδρtμoυ αvθρcδπoυ, το παιδf που

με τlq γvιδoεrq τoυ καταπλriooει
τoυq πdvτεζ. Eτοrμιiλογoq Kαt oρ-

θι1g, δfvεr απdvτηoη ακιiμη Kαl στηY

πrο διioκολη ερcδτηoη πoυ του θd-

τoυγ!
Δεv τov καιακρiνω. αvιiθεια ιοv

εnrβραβειiω. Elvαl αξlεπαlvoc,. γrα ιi
με ιηv επιμελεrα. τ ηv υπομoνr[ καt

ιηv επιμοvri καιoρθωvεl να φιcivεl
στΟv πρooρlσμd ΙoU, Vα ΠραYμαΙo-
πotεΙ τoυg o ιcΙ1oυc Καl ια oνεrρci

τoυ, Aπoτελεf παριiδεrγμα πρog μf-
μησΙl.

Bαv6ooα Βιiμβoυκα, Γ1 Δ6αμη 3η

Πημi: "AvΘoλoγfα MαΘητ rκcδv

Kεlμfrωv κα1 σxεδfωγ ", tg76

1B

Σxεδiα

Γlα dγαγ oλιiκληρo ψιivo ol μαθητdg μolριiζovταl αγd δrio dvα θρα-

γfo. Eiγαr αvαγκαoμdvot γα κdθovταt oτlg dβoλεg καρdκλεg Kα1 γα.,.

βαprοljνταr ευγεvrκιi, πoλλdq φoρdg dμωg καl ευθαρoιig. Σαpαvταπε-

ντε ολιiκληρα λεπτιi δrαρκεf η qoλrκ{ ιδρα μεiov τα δdκα λεπτιi τηg

.Ιερdq Eξdταοηg,, oπι1ιε η αδρεvαλivη τoυ εξεταζιiμεvoυ αvεβαΙvεr

o-o .iψη, καr μετd; Ti μdvεr; Πα(ρνειg μoλιiβr κω αp1iζεrq vα γp6φetq,

εvri o καθηγητηg ζεl με τηv ψευδαioθηoη 6τι κρdμεoαl απ, τα xεΙλη

τou! A11καrydvε διioκαλεl H ακλψ{ επlφ6vεlα τωv θραvfωv πρoαφd-

pετω γiα κdθε εfδoυg κo,\λrτd1ρημα κι o ΙΙε1ρασμ6q.,. μεγιiλoq,!

Σ κoν ακlα. ερω Γ εζ' Vεoν ]Κdc' ψ λoooφltc'.

Aπoτoλμrioαμε μrα περιπλdvηοη oτrg αiθoυoεg δlδαοκαλfαg ιoυ Δυ-

*,fo, μoq, ou καr τα ευρ{μαια θα riταv τα' fδtα oε ιiλα τα ηoλεiα. 0r

μαθητdg ιjλωγ τωγ μdvωv καr των εποxιδv γρdφουι. πιiγτα πιiι,ω oτα
-θραvΙα, 

ζωγραφiζoυv. ουνoμrλoriv, οατlρfζoυv. δr1μlουργoιiv και θυ-

μouvταt..,
Πρoοωπrκdg ημερoμηνΙεg, oριioημα "M+K=Love for ever, 18/3/95,,

αλλd καr ημερoμηvfεg τηg Ιoτoρiα-c "28-7/10-8.1920, 
Συνθriκη τωv Σε-

βρcδν,. Ol πpcδτεg εivαr xαραγμσvεg oτηv καρδrd, ol δεrJτεpεg τιiρα...

Πιδg να τo κdvoυμε; Δε μdvοw ιioo κr αv τrg παπαγαλfoειg!

Kr ακιiμη: xημrκoi τr1πor (KMn04), μαθηματlκεg oxεοεtg

(αx+βx+γ=0), νoμol τηg φυorκ{g. θεcορriματα τηg Γεωμετpiαg (πoυ

,oαt 
Θεd μoυ μdγα γεωμdτρηI) ακ6μη καr ot μεταφριiοεrq των αpxαiωv!

Kr dλα αυτd πριiKε1ια1 γΙα καταοκευι1οματα κt επtνο{oεtg τηg εκαοτο-

τε νεoλαiαg. Tα λεγιiμενα nακovιiκια επfξl5λoυ,!
.Eροlτεg, 

dρωτεg καr καρδldg oυvαvτdg oτα περιοoιiτερα θραviα κl

ov.iμλτo. Xlλiιiδεg ovιiματα: Γrιipγog. Φαvri, Zωri, Avτ6vηg και πoλλd

ιiλλα. Οι vdoι ερωτεtioνταl παριiφoρα καr δΙγoυγ ιiρκουg γrα πdντα.

Γrατi... "αv η αγd.nη εfναl 6yκλημα' αξiζεl να γli,εl καr,εlξ εγκλημα-

τlirg,, γριiφεr κιiπorog οτo θρανiο τoυ. Σε dλλo πdλr θρανio βρiοκoυμε

ζωγpαφroμdνo dvα κoυτf καραμdλεg κr απιi κιiτω 11 εξτ!g ευ1r]: "Kαl vα

'ναl η ζωη ooυ γλυnd ααν καραμd,λα"/,\\-\oιi. κιiπorοg μιiL\oν αγανα-

κτrομdvog, γρdφεr: .Πα να ψωρΙζεlg τl yliεταl ug βdρο 'c 
oου.. ' αγoρα.

o ε 1ι α ζυγ αρl ci μndν loυ, !

Kr ιixr μι1vo dρωτεg καt καρδιoxτljπια αλ\ιi καr πιiθηl Πιiθη γrα oμd.

δεq καr παiκτεg πoδooφαiρoυ μπιiοκετ, βιiλεi και oτiβου. Bρι!καμε την

AEK, τηv EAP, τo Apκιiδr καl φυotκιi τηv dvετη κυρrαρ1iα τoυ Παγα-

θηvαiκori καt Oλυμπrακori με τα ..οτελd1η" τoυc: -\\βερτη-c. Olκoγιj-

μoυ, Σαραβdκog γtα τoυg πριiοrνoυg. Σrγιi-\αg. Piβερ-c καr Kαραπrι1,\ηg

γrα τουg ερυθρι1λευκoυg. 
:ο εiγαt: Kα-Aπιi μoυolκrj τα ovrjματα n6γ "γραφoντα1 Πε!i],0τει

τοlμιxαfol, Tρriπεg, Παπακωγoταγτir'oυ. \Iagiι ιiι S,:eΙ καr o1 Π1o Χα.

μηλoi ιiπωg Poυβdq', Kαλλfpηq. \{αγτιi. κιιl .l \ .-'., .\πι1 τηr. ξdvη

οκηvri μαg επloκdπτoγταt οt Gιιt-ts. ιi]li R'S::' 'l \Ιetal1lca. or

Scorpiοns, or Bon Jovi καt Ι]aι1eι'Da'.'lαs...

Συγψιiμη. τo τελευταio πρdπεl i'.ι \'':ι] .. .;: i.; ::.1ιι r-!cl

Kαi iελεrιδuoυμε με το α[.lι,,u : ' 1 .: .. .-: .η: ')Ιη ρoyαλi-

ζεlgτην δρα τoυ μαθημcιιο-, Σ-'. - - - :.. ;.-.,'--'-'ltlu ΠOU Κ01Ιιd.

τu'!
ful-ι- {o o α Βdμβ oυκα Γ 1, Δ6oμη 3η

H lδεα τoυ ιli-Ιοι':..' :

απ6 εtα ci'ρe ρo ιι:.. :.'' '

πouε-γε; πι,.;.! .- ..- .

Θραvro
ΟιζαηιιoS



ΣΧoΛEΙo:
Παριiγεται απιi τη λdξη "oxο-

λri", η oπofα oημαfvεt αργfα, και-

ριi αvdπαυoηq, και ηoυxfαq, Χρ6-
vΟ Ylα nρoοωπrκri μελειη. η
oπofα δεγ εfvαr δυvατli γωρfg
ηρεμfα. Mtα ευκαrρfα δηλαδ{ για
vα ξεφιiγoυμε απιi το nλoιiκt,
τηg καθημερrvιiτηταg. Bdβαια
αυτli η dγγοtα dlεl xιioει εδcδ καr

..,,,.\.\ιi xριivrα Ιηγ ΠραΥματiκιi τηg oημαofα. To η1oλεfo
εiγω τo βfωμα τωv εvτovιiτερων 1ρ6vωv τηqγεoλαfαξ.

Εγc6 λoιπιjv "τα πρdγματq, ξεκιvοlΙV μια xαρd καl ι1λα

.cι μlκριi παtδt6, περvoιiv τηv καγκελιiπoρτα γελαoτd,
:ηr, πoρεfα "κιiτr oτραβcδVεl> KαΙ κdθε μα κιiθε ημdρα τα

:lκριi μπripoυγ τlq φωvdq, Ισtρfζouv, βιiζoυv τα κλιiμα.

' .ι. προoπαθcδVταζ γα γαvτζωθoιiv πιivω οτig' μαvιiδεg καr
,-.ι κρατηθοιiv dξω απι1 το αyoλεfo.

.\\λιi καl με τα (μεΥαλfτερα παlδrιi", δηλαδ{ εμιig, τα

,ciγματα δεv εfγαι καλιiτεραl Tο τ6λoq τωv υπdρoxωv

.:ικoπιδv διαδ6xεται τo ιivolγμα τoυ αxολεfoυ. oι πρcδτεg

:-μερεq εfvαι αρκετιi ευxdρtoτεg αv λιiβouμε υπιiψη μαq

' r τo oxολεiο δεγ εiγαι ακι1μα ιiρtoτα oργαvωμdvo. 
.Eτoι

. καλoκαlρlvdq ιoτoρfεg πιivε κt dρxovταr αvdμεoα oτα

'.ηγαδιiκια που υπdρxοιrv oτηv αυλri,

Σt ποlα γωνfi τηq αυγηq {yoυμε πετdξu την doπρη κυ.
.':cικdτlκη ποδld μαg κα1 τo Πρ6τ0 oyoλlκci τετρdδlo με τ,

-:'.;εfuα oΧ{δru τωv πρoβdτω\Ι 1ζα1 τωv αvθρcδποlv;

(Γ. Pfτoog, Δoκlμαo{α, ΙVΙru πυγoλαμπ{δα φωτΙζεl,
Tρακτ{ρ, Στo Mαρξ, Πolηματα A,, o. 49

Το κλiμα ιiμωq γρΙiγoρα αλλιiζεr Kαt τη θdoη τoυ παfρ-
-,..riΙ. οΙ φωvdg τωv καθηγητιδv, τo ιiγxog τoυ δrαβιiαματog

.lιιr o φι1βog τωv δrαγωvlαμιiτωv.
Το πρωrvιi ξιiπvημα δεv εfγαr πλdov τ6oo ευxιiρtoτo,

i lrιiζει περrooιiτερο με KαταγαγKαστ1K6 dργo, 
,oμωq, τα

.ιiτtα πoυ dxoυv πρoκαλdoει ιiλεq αυτdg τiq δυoιiρεoτεg

::L\αγdg εfvαι οfγουρα πro βαθlιi,

o \ηνιig δdoκαλog που φoρdεl ματoγυιiλlα απ6 ylιiνl καl
''clκιiκt απιj τooυκvfδεq θα μαq μαλcδoεl πdλl ψατi δεν

iμαθε πωq τo φωg λoυλoιiδloε oτη αυλ{q απ' τα δlκd μαq
ιcjι-ο μdτlα'

(,Γ' Piτooq, Πolηματα A,, o. 356,)

Bdβαrα αυτι1 δεγ εivαl oιiμπτωμα μovdxα τηq δtκι{q μαg
επoxξg.

-Ιoωg 
γiατf τo oγoλεfo φιivταζε πιiγτα oαv φυλακri oτα

μdτια τωv μαθητιδv, Πριiγματt, απιj τα πρoηγοιiμεvα xρ<i-

r.rα oι oxdoεig τωv μαθητcδv Kαl τωY καθηγητcδv δεv {ταv
αρroτεgl o φιjβoq πdγτoτε κυρrαρxoιioε κdvovταg τιg oxd-

oεrq ιiλo Kαl Πιο ψυxρdζ.

Ι{αθηγητ{q με τo dφωτo κlτρlvιoμ{vo βλ{μμα,
τlioω απιj τα κρioταλλα θαμπd', oε βλ{πoιlν μoyθηρd.

Δεv υπtiρxε θdρρoq για oυζriτηoη καt αλληλooεβασμ6ζ.

or μαθητdg ακι1μα και τιg c6ρεg dξω απιj τo oxoλεio εfxαv

ιiγxog μι!πωq oυvαvτ{ooυv κιiπorουg απιi τουg καβηγητdg

ToMrΙBtψ

ιhqrilΦρα
ιouq KαΙ ιηv εnoμivη μαριυρηoouv.,,

Tιiρα ιiμωg ιjλor λdγε ιiτt η κατιioταoη εfvαr πoλι1 κω\ιi-

τερη. 
.oμωq 

ι1πωg λdει o λαιiq: nιiπotοq ε(vαι dξω απιi τo xo.

ριi πoλλιi τραγoιiδlα ξdρεr".

Ποrcq λ{εl ιiτl τα παlδlκd μαq yριivlα εfvαl τα πlo yαρoi-

μεvα, ξ{yνolαoτα, ελεiθερα; 
.oyl, 

ciyt. Tα πlo πlκρd, τα

πlo βαoαvloμ{να _ vα θ6λag, vα θ{λε;,q καl vα μην ξερuq
τl θ{λaq, κl ol μεγdλol vα λ{vε "μη αυτci, μη εΚε[νo", 1ζ1 η
θdλαooα vα 'να1 απ6ραvτη Κα1 να μην μπoρεig να τηv πd-

ρε1ζ, Κα1 να περνdvε τα βαπιiρlα μακμd δiyωgν' αρdζoιlν

oτo vηof μαq αφηvovταq μlα τοιiφα λυπημ{vo καττνri π{.

ρα oτo λκiγερμα σαv τov ΚαπVιi τηq Θfi.κηq πoυ oε κdνεl

να μαντειjεtg τo μακρlνd, τo αμ{τρητo, τo dπlαoτo, τη

oτlγμli πoυ εoιj 6λα τα θ6λaqνα τα πldvεlgμε τα δdyτυ-

λd ooυ, vα τα μετρdq oτα δ{κα διiyτυλd ooυ κl αυτιi τo 70

να '\,α1 Aμoτα με κriκκlνo μελdv ιiyl oτα δrcd ooυ τε-

τρdδm. Aμ' εκε{voq o μαυρoπiνακαζ τoU oyoλεioυ; - τo
πlo μεγdλo MH, vα ooυ κ6βεl τo κεφdλl με τo 6μπα τηg

dνolξηg κl η oκ6vη τηc, κryωλiαg oτα τρ{α δdyτυλα τoυ

δεξloιi yερloi σoU Υα oε κdvεl v' ανατμyιdζaq oα v' dγγl.

ξεq τηv παγωμ{vη μiτη τoυ πεθαμdvoυ.
(Γ' Piτoοc,' Εlκovooτdolo ανωviμωv αγiων,

,Ιoωcνα'να1 κl {τol, o, 54.)

Evιi υπιiρxεr ελευθερfα (o1 σΧdσεlζ βαζ" δεγ εfvαi ιi,τt

καλιiτερo. Tα παrδιιi γtc6θουγ καταπrεαμdvα δfyωg vα αr.

oθdvoγταr τη oημαofα τηg φριiοηg "εfμαr μαθητrig,' or
περlooιiτερot δεv dxoιlv oυotαοτtκιj λιiγo γlα vα dρlovταt

oτo αγoλεfο. Θα πρoτιμoιioαv ofγουρα τrq c6ρεg αυτdq vα

βρfoκovταr oε κιiπoια καφετdρια απoλαμβdvοvΙαζ τo Kα.

φεδιiκl τoυq Kαι παfζovταq τ6βλι με τoυg κoλλητorigl

Πιoτεrioυμε ι5τr τo q1oλεfο dταr ιiπωq λεlτoυργef αiμε.

ρα περloρfζεl τη φαvταofα κω τη δημroυργrκι5τητd μαq!

Mαg πρooφdρu ξερ6q, ψrfioειqγωρfq, vα ακdφτεταt τlq, τιi-

oεq πoλλdq αv6γκεq πoυ d1ouμε. Γvωρζouμe πoλrf καλιi
ιfλol ιiτl οl επo1dq, αλλ6ζouv δrαφoρoπotrivταζ τα π6vτα

γιiρω μαq. 
,Eτα, 

τo η1oλεfo Θα 6πρεπε αιr;v6 oε κ6θε τd.

τοrα αλλαμ! vα αγαγεc5vεταt καl γα eκσιΓYxpoγζεταr μα
vα μπορεfvα καλιiπτεr καλriτερα τtζ αiγxρoγsg αv6γxεq

των μαθητι6v τou.

Avτrμετωπfζει τουg vdoυq oαv απλιi αγτrκεfμεvα τα

oπofα βρfoκovταt εκεf Y1α σUYKεκριμdvo λιiγo δfxωg vα

βλdπεi τιq αvθριδπrvεq αvιiγκεg τoυq, Xωρfg vα πρooπαθεf

Kαv γα τoυg πληoιdoεr... 
Ε. ΠuιoυταδdΚη, B1
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εν ξεκivηοα vα γριiφω αυτιi τo dρ-

θρο dxovταg κατιi γου v,αργΙοω καi
,γω 

με τη oεrριi μoυ γα "θdβω, το

εκπαrδευτtκιi μαq oιiοτημα. 
,0lr,

δει εtvut αuιdg o OKυΠOq μOU.
.Eγoυv 

εtπωθεi liλrεq οωoτdq απιi.

Ψεiζ γ1α τrg μηδαμrvdg αiloδοxdq τωv

καθηγητιiv μαq, αποδοxdg πoυ δε δi.

γοιτv καvdγα κfvητρo γtα εργαofα,

γrα τo rrαvdθλtο καr ιiδtκο oι1oτημα

τωV εlσα\/ω\/lκωv. γtα 1ην Πανια

ακιiλυπτη δrδακιdα riλη, γtα τα αvα-

xρovtoιtκd βrβλiα ποu δfoκολα δrα-

βdζοvταr *πιioο μιiλλov αΠ0μvημO-

γεfοvταl_ Kαl γ1α ιιjoα ιiλλα πoυ

ιiλοr dxουμε ζιjoεl απιi κοvτιi. Kαr πt.

οιευω ciιr ο\ol .\iγο.πoλυ [ερουμε τl

dxεr πρoταθεf κατd καtροιig, τt εiγαl εφαρμιioiμo καt τ1 οιΙτΟΠ1KO.

Tο παριiποvιi μου δεv εfγαr ιjτl δε μoυ πρooφdροvταr μιδoεrg απιi

το οxολεfo: dvτεκα xριivtα oτα θραvfα. ιjλο καr κιiτr dμαθα απιi

Aργαiα, Mαθηματrκιi καt ΦυorκoxημεΙεg' ,{L\d r.α, oε ε.vα Χριjvο

τελεtιδγω το ηολεiο καt καvdναq δε μoυ 
,καvε τηγ Παραμ1κρη ε1-

οαγωγri oιο ;ωpo τηq τdμηg, xιδρο πoυ εΙxα τηv περrεργεlα ι,α

γvωρioω απι1 μrκρτi, θυμιiμαr, ι1ταv ζωγριiφrζα, τραγουδorioα {
dπαlζα οε παrδrκιi oκετoιiκtα ια Χρroτοιiγεwα.

Nαt, στov παrδtκιj oταθμd πoυ με dοιεrλαv or γovεΙg μου ιiλα

riταv καλιi: xοριIg, μoυorκ{, ζωγραφrκri,.. Kαt oτο Δημοτlκιi, η

Aroθητrκri Αγωγli καr η Mουorκri riιαv αvαπιioπαoτο μερog τoυ

ογoλtκoιi πρoγpdμματοg, εi1αμε καΙ τηv καθiερωμdvη xοpωδfα

γrα γrοpτdg καr εκδηλι,ioεrζ, Οργανωναμε και oκειociκtα... Πρoq

ιο τdλοg βdβαrα oτdνεψαv τα ιIρtα, cιλλιi εμdvα τi με dνοrαζε; Eγιδ,

μlα φοpιi τη βδoμιiδα τουλdxloιοv, ιραγουδorjoα καr ζωγριiφrζα

μs τOUζ oυμμαθητεq μOυ, Kαl αυτιi μoυ ιiιαν αρκετιi... λ\λωoτε

τo οxoλεfο μου oτεγαζιjταγ oε dvα πoλιi ιiμορφο κτΙρtο, γεματο

χρωμα καΙ (ωη - γlα ιι vα μη μoυ αρεοεl:

Ξαφvtκd ιiμωg dκαvα τη μεγιiλη βουτrd oτη Δευτερο$dθμrα

Eκπαiδευoηi E, ξαφvrκιi, xωρig vα το πολυκαταλιiβω, κομμdνα

τα ωραiα κτiρrα, οr Αroθητrκdg Aγωγdg καr ια ιραγουδιiκlα. Ξαφ-

γrκιi ιjλοr οταμdτηοαν vα εvδrαφdρovταt _dτοt απλιi, εfxαv απo-

κιrioεr ιiλλεg αo1ολfεg. or1μαvτlκιiτερεg-, η Xορωδfα r]ταv πdvτα

υπoτυπιiδηg καl οr τιiξεlg δrακοομοrjνταv οτην καλriτερη περf-

πιωoη απd dr,α-δυo αrωνiωg oτραβιi καδρdκlα. Kr ιjταγ προoπα-

θηoα vα ρωτιioω τt ουvdβαrνε. μoυ 
,παν 

ιIτt μεγciλωoα _,\.dεt_ κt

αυια που riξερα να τα ξεxdoω. Αμ δε πoυ θα τα ξεxvοιloα! Πιjg να

τα ξε1τoιiοα; Ακι1μα δεν τα 
,xιο 

ξεldcεi..,
.Oλα 

αυτιi, γ1α \rα Πιυ απλιi πωg μου 
.1εi 

λεΙψει i1 τdμη. ιlαl, θε-

ωρiα καr oαv πριiξη. Γrαιiμdxρr του γρι1vου, πoυ τελεrιiνεr η γε-

vrκιi μου παtδεfα, δε θα ξdρω τiποτα γrα καvdγα καλλtτεxvtκιi

ρεriμα, καl δε θα θυμιiμαr πιδg ζωγραφfζουγ..' Kr η τdxvη εivαl

απι1 ια λiγα πριiψαια που δε μου dδωοe το oxολεiο,,' Δεν κατη.

γορω αυιoιig πoυ με δΙδαξαv, γrατi πολf φοβοιiμαr ιiτr δε διiθηκε

oιiτε o,αυτoιig, ιixt απ,τo o1oλεiο τουλιixlοτov... Mα λυπιiμαt, κr

εμιig κl αυτουq...

Mιiλλογ εκεiγot -ιjποtοt εΙγαt- που απoφαoiζουγ τr θα ΙΙρOσΠα-

θrioοuv vα βιiλουv oτα κεφdλrα μαg oε διiδεκα xριivrα μαθητrκrig

ζωriq, θα 
,πρεπε 

vα θυμηθοi-v _ri vα μιiθουv- πωq η τdμη εξευγε-

νΙζεr^ ολoκληριδνεr τα dτομα καr δtαμoρφcδvεt rooρροπημdvεg καr

δημrουργrκdg προοωπrκdιηιεg, dτorμεq γrα εvεργι1 δριioη oτο

κοlγωγiκιi oιivoλο. EΙναr αvαγκαio vα καταλιiβoυν πωg δε θα

προφυλιiξουv τουg vdουg απιi τrg γvωοτdg vοοογιiνεq πηγdq με

βαρετdq καt μακρdoιτρτεg δtαλdξεrq r{ με πιiκουg εΙΙ1σιημOγΙ1{'ωγ

φυλλαδiωv που πιir,τα καταλriγουv τoαλαπατημdvα oτlg o1oλt-

κdg αυλdg... 
.0λα 

τοriτα βoηθoirv, δε λrivουv ιiμωq τo πρι1βλημα, ri

μιiλ\οv τα πρoβλιjματα που υπdρ;ουv. Noμiζω πωg' θα oταματιi-

σOUγ να πεθαΙνουv παtδrιi μdoα oτα οxολεiα _ακofq εκεΙ, oτα

oxoλεiα!_ απι1 υπερβoλrκrj διiοη, αγ ιjλor vtιδoουγ μrlorμοl oιo

ηολrκιi περtβιiλλoν, αv ιρooφερθοιiv oε ιiλουg πολλαπλιi εγδrα-

φdρovτα, πdρα απιi τα γvωοεολογlκιi μαθriματα. ΓrατΙ ιiλοl dxοuι'

ταλdvτα, λrγιiτερα ri περiooιiτεpα. Tο oγολεΙο πρdπεt λorπιiv r,α

δi.rεt οε ι1λουg ευκαrρΙεq vα αξroπottiοoιlγ τα ταλdvια τOυq Kαl γα

εκιtμιi τα ταλdγτα αυτιi, γlα γα γrιδθoυγ ιiλοr δραoτrjρrα μdλη
ενdg oυνdλου. Γι,αυτιj πpdπει η τdyνη vα μΙIεi Υ1α τα κα}ιi οτo

oxολεio. E. πιig vα το κdvoυμε, αq μη ζωγραφfζoυμε μιivο πιivω

oια θραviα καr τα βrβλΙα μαg! Kαr γrαιΙvα μηv υπιiρxεr μιiθημα
θεiiτpου oε ιjλα τα oγoλεiα; Ev πιioη πεptπτιδοεt, κιiποto μιiθημα
πoυ θα δivεr πραγματlκdg δυvατιiτητεg oτoυg μαθητdg vα δημr.

ουργοriν οt iδtot, καr ι1γr r,α μαθαΙνoυv μιiνο τr δημrοriργηοαv κιi-

ποrοr ιiλλοr κdποτε..,

ΠoλEτηΔημητρα 81"
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oT ?iνaqcc
Tα παrδrιi τoυ Δευτdρoυ Λυκεfoυ dγουν τηr. τrμri να εΙναr μα-

'.::ιεg ο,dvα oxολεΙo, που μιiλλov oωoτd θεωρεiταr το καλιiτερο
:1g Pεθriμvηg καt ενα απιj τα καλfιερα τηg Eλλιiδαq.
\1εoα απιi τα πρoβλdματα που dxεt, ιjπωg κιiθε ιiλλo o1oλεio

"- 1γιl τoυ ελλrπoιig εκπαlδεvτtκου μαg ουoτrfματοg, dxεt καια-
- ιiρεl l.α ξεyωpioεr, λΙυoτlκιj τηg eπrτυγiαq τοu, ιiπωg πoλλoi
.1υρΙζovταl. εΙvαl η αυοτηρι1τητα πoυ τo δrακρΙvεl.
Πρdγματr, η δIατ{ρηoη κιiποlωv ηθιjv καr η ιiπαρξr1 oρroμd-

. ,lr- καvrjvων ε1ουv εμποδiοεr τη οliψη τoυ ηoλεiου Kα1 τη με-
:ιρoπli 16μ σg .ξdφραγο αμπελr" φαιvιiμεvo ΠOU Παρατηρε1ταl

. ηολλιi ιiλλα εκπαiδευτlκιi lδρrjματα. Σε dγα ιiμωq ζ{τημα
:ακεfταr περroo6τερη πfεαη απ6 6τι Θα dπρεπε. Eiγαι τo ψωoτ6
:jτψα τηg εμφιiνιηq τωv μαλλlriγ,

Γογ τελευταio αtιδvα, κυρΙωg πρrv απrJ τη δεκαετfα πoυ ζοι1με
:..ι1 .\dγω τωv οφtκτιδv ηθri-lv που υπιiρ1αrl, εΙxε αvαπτυxθεi η
. ιi.\ηψη 6τr κdποrog με μακρrιi μαλλrd oυνδdεταr ιiμεοα ι! εμ-

- j.]α με περrθωρrακdg Kαt αvαρΧoαυτι1νoμεg ομιiδεg.
Αυτ{ εfvαl μlα εoφαλμdvη rδεoλoγfα πou μποpotiμε ιivετα vα

:ηv αvτlκρotioouμε μfοα απι5 τηv fδtα τηv roτoρfα. Mrα ματrιi
.oυg αrιjνεg πoυ dxεl δrανιioεi η ανθρωπι1τητα μαg φdρvεr

-.:ροoτι1 oε λαμπριi παραδεiγματα, εξαrρdoεrg του αυθαiρετoυ
: '-ιοιi καvιjvα, ιiπωg liταv ο Mεγαq A\dξαr.δροζ, o Θeιiδωpog Ko-
, κοιριδvr1g, o Αλβdρτog ΑΙνoτιirv, o Mιiτoαρτ καr τιjοor ιiλλor
-.lJ μoυ εivαt πρακτlκιi αδfvατo να τOυζ αvαφdpαl, ιjλor απoδεr-

.-.'ι1oυr. ιiτr η πpooωπrκdτητα τoυ κdθε ατιiμoυ δεv εξαρτιiταr
:..o τo μ{κοg των μαλλlcδv τoυ.

Φυotκd αvαφdροι,ταg τα πρoηγoιiμεvo' ιταραδεiγματα δεν εv-
,oιiμε ιiτi αlταtτoιlμε.rα υπιiρΧεr απιiλυτη ελευθερΙα ακιiμα καr
. ].Ι\. ΙτlO εξεζητi1μεvη εμφιivroη, απλιjg ζηιιiμε μrα αvox{ oτο

-ljι.'og τωr, μαλλrcδv εφιioον οl φoρεig τoυg εΙvαl oωoτοi καt δεv
: 1μrουpγοιiv πρoβλιf ματα oτo αyoλεio.

91
Γr, αυτιi foωq θα dπρεπε vα Θdooιrμε vdεq πρoτερα16τητεξ σxe-

τtκ6 με τα πρoβλriματα πoυ απαα;oλoriγ το λιiκεr6 μαq. Aλλω-
oιε ιiπωq απιivτηoε ο Mητρoπoλiτηg Ρεθιiμvr1g κ.κ. Avθrμog oε

oxετrκrj με τα μαλλrιi απιi τoυg μαθητdg εριδτηoη: uΔeν αoxo-
λoιiμαr με τρi1εg".

Σxεδiα

Σ.M',81

Ι0l.ι{[Ι0I(0r

Xατζnδdκn 9 τ1rλ. 55987
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TA ΣΧ0ΛlΚA.,.

ΣoYΠΕP
MAPΚΕΤ

εΠoxl] ΠoU .ια ι|α|δΙα
dπαtρvαv αuιj το oπfτt
ιouq γΙα ιo αxoλεlo τρci-

φlμα ΠoU παριiγοvταv
απι1 τη φtioη, ιiπωq

φpoιiτα, δημητριακιi
καr ci. ι l αλλo μπoρoιioε

\Ια τouq παpdxει τo oπfτι πoυ ζofoαv
τελεfωοε, Aυτιi η επox{ riταv πoλri δri-

oκολη κα1 oΙ ιivθρωπol περvοιioαv

φτcδγειεg και εiγαv oαv πριjτη αvιiγκη
ιηv ει1ρεoη τρoφ{ζ. Φυolκιi καt τα
1ριi1ιατα πoυ dδrγαγ οr γοvεfq στα Πα1-

δtιi τoυq {ταv ελιixloτα με απoτdλεoμα
τα παrδrιi vα αγoριiζoυv ooυoαμdvια
κoυλουριiκια απ6 τογ επιoτιiτη,

Καλιilg τi κακωq' rjλα αυτιi πdραoαv
Kα1 με το yριIvo ιiλλαξαv or vooτροπiεq
τιοv αvθρc6ιτωγ' 

.Eται 
o ιivθpωποg αυ-

τιig πρooπαθιiγταq Yα εξαoφαλfoεt τηv
τρoφri τoυ, dγrvε κιlvηγιig τoυ xρliμ.α-
ιOq καΙ τωγ υλlκιδγ αγαθcδv' Παριiλ.
ξλα, τη Θdαη τoυ παραδoαlακoti επl-
αιιiτη τηv πliρε το κuλκε(o (αxoλlκιi
oοιiπεp μιiρκeτ) με τηv ατdλεrωτη πot-
κrλfα τρoφfμω\r, πoυ εfγαr ouακeυα-
αμdvα μdoα oε πoλri;ρωμα vιiυλοv, γtα
vα τραβoriv τηv πρoooμi τωV rΙtτσlρi-

κιiδιυv, αλλιi και τωv μεγαλιiιερωγ
πoυ ξoδειiουv dvα μικριi μερoκαματo
Yια vα Ια δoκιμιiooυv.

Tο θdμα, ιiμωg, δεv εfγαι dτι ιi}'λαξε
.ιo παραδootακci καρotυαKi 1υU ι,Πl-
oτιiτη μ, dγα κυλlκεfo πoυ dγεl μεγα-
λr1τερη ποικrλfα oε τριiφιμα, αλλιi η
πoιι1τητα αυτcδv τωv τρoφfμωv πoυ
ιiλο καr πιo ηολιi αμφιoβητεfται. Δlιjτr
τα περtοο6τερα απιi αυτ6 τα τριiφtμα
d1ioιlv 1g1rlκdq ouαfεq γrα vα παfρvοrrv

ζωηρd γρcδματα Kα] Υ1α vα μηv αλλοr-
cδγoγταl Υρηγoρα. Eκτιig ιiμο:g απιi τα

xημrκιi, εfvαl πλοιioια oε αλιiτt καt

βoιiτυρo, καr ιjλor πρ6πει vα καταλιi-

βουμε ιiτr αυτιi τo εfδoq δlατροφriq

"ΠρoσφdρεlΣ αρκετdq περiιτdg θερμf-

δεg oτov oργα-
vtαμO μαg,

Tα αποτελd-
σματα ιjλωγ
αυτιiv τωγ ει-
διiv oδηγoιiv
στηV ΠαXUσαρ-

κfα καl δυoτυ-

xιig τα Eλλη-
γιjπoυλα εfγαl
τα πro παμjoαpκα παlδlιi τηq Eυρc6-
πηg. Παριiλληλα, ιiμωg, καταoτρdφο-
Yταl κα1 τα δ6γτrα τωv vdωv με την
υπερβoλlκri καταvιiλωοη τροφfμωv

με -(dyαρη καr αλιiτr. Tαυτdxρovα τα
αvαψιrκτlκιi καr γεvοκιiτερα αυτdg οι
τρoφ69 πρoκαλoιlv ατομαxrκdg δrατα-

ραxdq καi υπdρταoη.
Efvαι λοιπrjv καlριig vα πρoodξouμε

τη δrατροφrf μαq KαΙ Yα μηγ KαταYα.
λcδvoυμε τpodg πoυ δεγ εiγαι φυoικdg,
αλλιi dxoυv υπooτεf xημlκr] μεταποfη-
oη. Γιατi μιIvo dτor θα καταφdρουμε
vο. αποφιiγουμε τlq βλαβερdq oυγdπεl-
εζ Kαl θα μαg μεfvουv περroοιiτερα

xρriματα Yια vα τα αξloποrriooυμε σε

πιo yp{orμoυg oκoποιig.
Γrlργog Παγc6νηq Β1

οη
ZO

Σxεδiα

ΕΛEYΘEPΙΑ οημαivει vα ζειq xοlρiq κα-

μfα εξdρτηoη. Kατ, αυτιjv τor. τρdπο, ot

καπvloτdg εiγαι .αγελειiθεροi,, καθιδq
εrν-αι εξαρτr1μιdvα ιiτoμα. 

,Exouv 
εξιiρτη.

οη απιi τη vικoτfvη, τηv oπoiα 0ι ερευ-

ι.ητdg dxoυν δrαβαθμioεr ωq ιηv ουoiα
που πρoκαλεf μεγαλιiτερo εθιoμιi απι1

ιi1ν ηρωivη, τηv κοκαivη, τη μαρrxoυιi.
l-α ιi τo αλκοιiλ, Ev τοιiτoιg, τα πρoΙιivτα
καπvοιi εivαt τα μιIvα vιiμlμα καταγαλω.
τrκιi αγαΘιi πou nσκoτ(δvouv, oταr. χPQ-
ιitμοποtοtivταl, ιiπωq ακρlβιδg παραδfδo-

ι.ιαl απci ιOν KαιαoKεUαoιr-i.,Eιυι. εvω

nολλoi πtoτευoιrv ιjτl τo κιiπvloμα εfvαl
απλιδg μrα βλεβερ{ ouv{θεrα, γωρig αυ-

τιi vα οημαfvει τiπoτε ιiλλο, κιivουv με.
γιiλο λciθοc. Σι1μφωνα με nρcΙoφατsc με-
λdτεg τηg Παγκιioμrαg oργιivωoηg YγεΙ-
αq (Π.Ο.Y.), αυτιi τη oτι1μri τα πρoiιivτα
τoυ κωΙvoιi oκoτc6voιrv τρfα eκατoμμri-

ρtα αvθpciποug κ6θε 1ριivo, Στη δεκαε-
τΙcι ποu δrαvιiουμε. περiπoυ τριdvτα
εκατoμμtiρια ιivθρωπor θα πεθιivoυr,
αnιI αoθJvεrεg που ουvδdor,,ταt με τo κιi-
Π\Ι1σμα, κυρiωg αφori με το μακροaοrivro
κιiπι.toμα οt καπr.ιστdι] dγοuv dvαv ρυθ-

μιi θαι.dτωr,, τρεrg φορdg υψηλιiτερο απιi

αυτιjγ τωγ μη καιrvtoτιilv. Kατ, αρ1rjν το

κιiπvtoμα αποτελεΙ ιη\, ΙΙρωταρxtκli αt.
τfα γtα τo dvα τρfτo τωv κpοιlαμιiτωv
καρκfvoυ πou εμφαvΙζovται oιηv Eυριi-
πη, lδιαiτεpα Υ1α τov καρκivο Ιωv Πvεu-

μιivωv. EπΙoηg τo κιiπvιψα θεωρεfταr ο

πtο σηlαγτlκιig παριiγovταq τωv καpδlα.
κιδv πρooβoλriv καt, ιiπωq dδεtξαv oτατr-

oτrκdc μελdτεq, οl καπvloτdq dxoυv 709Ζ

πεprooι1τεpεg πrθαvιiτητεg .lα πιiθoυv
καρδrακ{ πρooβoλrj απ, ιjτt O1 μη KαΠvl.
οτdg. 

.0μωq και τo παθητlκιi κιirwlαμα
επηρεdζεr αρvητrκιi τηv αvαπvευoτικri
λεrτουργiα εvdg μη καπvιoτtj και αυξιi-
νεr τιg πtθανιiιητεg κρκlvου τoυ πγειi-

μovα. καθιig κα1 αγαΙΙvευοτrκι6v και
καρδrαγγεrακιδv παθ{oεωv, Παρ, ιiλα
αυτιi οt εταιρεiεg καπγoιj αuι.εxiζoιrv τη
διιiθεoη τιοv πρoiιivτωγ τOυq στηv αΥO-

ριi, με απoτdλεψα η παγκιioμtα καται.ιi-
λωoη καπvοti vα dxεl δrπλαοrαοτεi απιj
τιiτε που η ιατprκιi επroτιiμη απdδειξε
πωg αυτιi τα πρoidvια μπορεi vα επrφd-

ρOυl/ τO θιivαιo. Αv, λorπιiv. δεv αt.τt-

οτραφουv oi τρε;ουοεg τdoεrg. τοιg το

: ι ησlυ κoο ι οC Oε ζωεc θu ονι;ρxε ι α l oε

δdκα εκαιoμμιiρrα μεoα oτα επιΙμενα 30.

40 xριir,rα. Γt, αυτd οι γdot δεγ θα πρdπει
να αρxi(oυv ιο κciπνtομα. εOιω KαΙ \,iα
δoκrμri. γrατi πρdπεr r.α γvωρiζoυv ιiτr,

ιiταv αργιiτερα θα θdλουγ oι iδiοt γα τo
κdψοuv, dτυαγ θα δoυν τrg βλαβερεq τou
επιπιωoε:ζ. τιjτε δει, θα εivαr καθιjλοu
εfκιlλο. 0ΧΙ λοrπιiγ oτo κιiπvtαμα καr
NΑΙ oτη ζωri, γrατf η ζω{ καr ιi1t τo ταt-

γ6ρο εfvαι (μαYκld).

Aαπαoiα Mαθιoυλιixη, Γ3 Δ{ψη 4η

Πρ6oφατη oλλαv8ιrui αντικατtνιoτικd αφ{oα'



Γtιηαυατ( 0ηoψi

tr(rι/ rnfiti'l
Στην Eλ\ιiδα, ι1πωq καr οε ιiλλεg xιδρεg, η orκoνoμlκlj αvιiπτυξr1 εlxε ωg απo-

τdλεψα τηv αriξηoη τηg καταvιiλωηg τpοφiμων κα1 τηγ τρoΠοΙioηση τωV

δrατρoφrκιiv αυνηθεlι6v. 0r αwdπεrεg τoυ γεγοvιiτog αυτοri {ταν μdγρtg dνα

αηrεio εuvοiκdq. Mlα ματrιi αν ρξoυμε οτrg αυλdg τωv αxoλεiωv μαq θα δoιiμε

τα παlδrd μαg να εfvαι πro ψηλιi καl πιο γερoδεμdvα απιi rjταv εΙκoοl xρo.vtα

πρrv. ΠoλυdρrΘμεg dρεrn.εq dγουν τεKμψΙωσει τηv ιrποκεtμεvrπi αυτr| εvτυ-

πωη παρdγοvταq αρrθμοιig καr αιoψiα. Γρriγoρα ι1μαη ξεπεριiοαμε τo oηlεrb

πoυ Θα μπopoιiοε γα xαραΙ{τψlστεi ωq "επιiρκεrα, και oλοdνα oυtr"rιjτερα κd.

vουμε .α\ι1γιoτη μlliη, 0r απdπεrεg αυτlig τηg εκτρoπrig εivαι 1ποloτεg oε

ιjλoυζμαq..0λο καt περtoοιiτεpol dvθpωπor πιiηow ιιπι1oακxαρriδη δtαβliτη,

καpδιαψεrακι1 voαfματα, καρκΙνουg του εvδoμητpfoυ καl τoυ παxdog εvτdpου

καr &\λα vοαiματα. Δε φταiεl μιiνο η κακli δrατpoφri γrα ιiλα αυτιi , γιατf η

υγεΙα εivαι dκφραοη τιjoo του τpιiπoυ ζω{q ιioo καt ποMι6γ illλων nαραγιi-

ντωv, Αvαμφrοβliτητα, ιjμωg, ο ριiλog τηq δrατρoφrig εfναr καiplog.

Bdβωα, το τt τριδμε καr πιig τριδμε εivαr αwr!θεrεg πoυ δriοκoλα μεταβαλλο-

vταr οε μεγιiλη ηλrκfα. Eδιδ προβιi\λεr η oηrαofα τηg αγωμiq τoυ παlδrori oε

θdματα δlατpoφlig. Αv δε ouvεργαοτοιiμε μεταξr1 μαg καr μαζΙ του δε θα μποpd-

οοψε vα πpoλdβoυμε τηγ επiταη δυψεvιiv τdoεωv και τη δlαμι1ρφωη δυ-

o;εριδv κατααιααεωv.

Δrιiφoρεq dρειπεq δεfμroιrv ιiτr αιιi Eλληvι1πoυλα αiμερα:
_ H πα1ιοαρκlb ειαr nολιi αη ri.

_ lΙ oτιiθμη τωγ λlπtδiωγ εivαr δυoαvιiλoγα υψηfui, lδiωg oτα παtδld τoυ

ααιrκοι1π\θυψoιi,
l{ λαγθιiγουoα orδψoπεvΙα εivαr αηνr{.

_ ΙΙ αr1τdτητα τηq τερηδιivαg εivαr πoλf μεγιi\ τdoo αιoν ααιtκιi, ιiοo κα;

οτov αγρoτrκι1 πληθυψιi.
Aλλεg dρεuvεg δεi1"',ow επiηq ιiτr τα παδrd:

_ Σιlμd δεv παiρvoυv πρωrνd ri πivouv μιivo γαλα.

_ Σπιivrα παiρνoυv μαζi τουg δεκατιαvιj απιj το

οπΙτt.
_ Προμηθειioνταt δειιατtαvιj απιi ια κυλlκεiα,

πoυ ουμιi δε δrαθdτoιrv φpοιiτα, ξψorig καρπoιig.

ψωμiκαr τυρi
Tα παραπιiνω οτotxεiα δε οκιαγραφolil. μιIvo

τηv ηεiα του μαΘητrκοιi π\θυψori αiμερα α\,\d.

προδrαγpdφοιπ' καt τηv ηεiα του πληθυψοli των

ενηλiκων oτιq δεκαετiεg που θα ακολoυθ{ooυν,

Aυτιi, ιixι μιiνο γιατΙ η νοοολογiα των εvηλfκωv

dxεr τιg εψραφdg τηg αιrq εκτρoπdg τη-c νεαr-rκrjg ηλlκiαg, ο,L\ιi και γrατiol δrα-

τpoφlκdq oιπrjθεiεg αιoν παtδtκιi π\θυψι1 δrατψοιiγταl καt επιδεtγιilvoγταt

oτα μετdπεlτα γριiνrα. To πριiβ\μα νoμ(ω ι1τl εivω πtα 1τωοτd. 
,Oxl 

μdνo τo

dyoψε owεrδητoποr{οεr, αMιi ξdρoψε καt τι πρdπεl vα κdνοιrμε γtαr,α τo λυ-

σolryε.

Tιiτε γrατf η θεωρiα, η ψιδη, η εη{ δεv γivεται πριifu1: Πρdfu1 που αφoρd

ιiλoυg μαg καl δψroυpγεΙπpoιiπoΘdαεrg γrα dvα καλιiτερο μdλ\oν, αφoιi το παι
δfτoυ αiμεpα εΙvαt ο υπειiθuvοg πολΙτηg του αιiριol

Πιαιεriω ιiτl, μιiνo αν dλοr μαg, ωg ιiτομα α\,\d και ω-c μd\ αυΙ\oγrκιjv φo-

ρdωv, αιrvεργαoτοιiμε οτην κατειiθιπη αυτ{, θα μπopdoοψε να βpoιiμε τpι1"

πoυg, ιjοτε οr λfγεq καr αιι\dg επlταγdg τηg οιοοτrig δrατρoφric να γiνoο. βiωμα

καr καθημερlvrf πpdfu1,

Π. ..'.^..o" nl.-c;n oli,n..

' Nα τριilμε πεploοιiτερα φρoriτα, λαxαr.rκιi, ιiοπρrα, δψητρrακd.
_ Nα τριδμε lιγιiτεpο κpdαq καr περιοοιiτερα πoυλερικιi καr ψιiprα.
_ Nα παfρνoψε λlγι1τερα λiπη καl να αποφειiγoψε τα κoρεψdνα (ζωrκιi).

_ Nα τριδμε λrγι1τερα αηιi, αλλαvτlκιi κα ιiMα τpι1φψα με υqηξ περlεκτι

κιiτητα oε 1o\οτεpιiλη.
_ Nα καταγαλιδνoυμε λrγdτεpη (ιixαρη καr λlγιiτερo αλιiτr.
_ Nα απoφεηoψε τα ποLλιi oακγαρotiμ αναψυκτlκιi.
_ Nα παiρvoψε καvoνtκιi πρωtvιi,

Nα τρι6με οε ευxdρrοτο περrβιiλλoν.

' Nα nερπατdμε καr vα ψμναζιiμααιε πεprooιJτεpο.

_ Nα τpt,iμε μιivo ι1oo xρεrι1ζεταr γrα vα δrατψotiμααιε οε κανovrκd βιiρog.

To κεiμεvo εΙvαr τηg Aντωvfαζ Πoλuxρoγoπoιiλoυ.Tρl1oπof λoυ, Kαθηγriτρrαg
τηq Yγειovoμrκιig Σxoλriq Αθηv.δv με 

.Eδρα 
Δlατρoφrig καr Bιo1ημεiαg. To ιiρθρo

αvαδημοorειiεταt αn6 τo Πεμoδπιi ELlηnκo1 Ιδριiματοq -Ι{αpδ;ο,loy/αq ΙΙeΙΙenic

}Ιeart Foundation, τειixοg 8, Δεκdμβριoq 1992. o. 13.
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...30 μ)ιivlα απιi τIq γpαμμdvεg με αfμα ημdρεg vdωv

αvθρriπωv πo oλoμιiτωτo βlβλfο τηg Eλληvκ{q Ιπoρfαq...

.. Tdτε π0u 0t εpπiπρrsq τωγ ταγκq τωv επ(oρκωv

συγταYματαρxιδv κατdλυoαγ κιiθε dγγorα Δημoκρατfαg.

MN!-IMEG
πot δfνoυγ 'η ζ'ri 

τoUζ με αoriλ-

ληπτη αvδρεfα Υ1α vα υψωθεf η

γαλαvdλευκη οτα εδιiφη ΠoU Πρlν

22 xρι1vrα riταv δrκd τoυg, r!ταv

δrκιi μαg, riταv ελληvlκd.
Δεv πρdπεt, λoinιiv, vα oβ{vουv

απ, τη μv4μη μαg oτlγμdg πoυ δε

ατiγμιiτtoαv απλιi τt1v toτoρfα
τoυ τιiπoυ μαg, αλλιi xαριiκτηκαv
βαθrιi oτηv ψυxri Kαl τo πvεliμα
αvθρcδπωv πoυ ζoυv ακιiμη καl
οliμερα αvιiμεoιi μαζ. Aζ θυμιiμα-
oτε 6τr *η ελευθερiα εiναl καθη-
κoν, κατ6' τογ Αλ. Παvαγoιiλη, κr

6γr μιivo η ελευθερfα απ, τη φαvε-

ρ4, τηγ dκδηλα επlβεβλημdvη πο-

λrτrκιi uXoiyτα", αλλιi απιj πιioηg

φιioεωg καθεοτcδτα, dκδηλα καl
αφαvdρωτα. πoυ οκoπci εyow τηv
καταπdτηoη oπorουδriποτε δtκαl-

c6ματιig μαζ KαΙ rδrαfτερα εκεfγoυ
τηg ελευθερoφροοrivηg. Γι, αυτιi

"Mηv αφlivετε τoγ εαuτ6 σαζ γα
παpααιiρεταr απιi τα διiyματα, τιq
αυoλ6q, τlq δoξαofεq... Mηv αφrivε.

τε τoγ εαυτ6 σαq vα εξαπατdταl
απ, αuτ6v που σαξ υπ6α1εταt, απ,

αυτιiv Πou σαq φoβfζεl, απ, αυτ6v
πoυ θdλεi γ, αvτlκαταoτrfαεr dvαv

αφdvτη μ, dvαv καrvofριo αφd-

vτη.. Mηv εfoτε κoπιiδl, γtα τo
Θειi, μηv καλιiπτεοτε πfoω απ6 τα

φταrξfματα τωγ ιiλλωγ. Nα αγω-

νiζeoτε' vα οκdφτεoτε με τo μuα-
λ6 ααq, vα θuμιiοτε ιiτr o καθdvαg

εfvαr κ6πorog, dγα πoλfτlμo,
υπεljθιrvo ιiτoμo, δημroυργι5q τoυ

εαυτoιi τou. Nα τo uπερασπdeoτε
τo εγrδ oαq, πuρdvα κιiθε EλeυΘε-
pfαq.. H EλεuΘερfα εfvαl καθri-
κoγ, Περlσoιiτερo επfoρκωv απιi
δικαfωμα εfvαr καΘιiκ9γ..." (Aλεξ.

Παvαγoriλr1g).
H Σlεδfα μαq ωζ ελιixtοτη noυμ-

βολ{" οτη .Mαfρη επdτεro" αvα-

δημoorεfεr μdρog τηq πρcδτηg oε-

λfδαg ιoυ λογoκρlμεvoυ ημερriοl-
ου Tfπου τηc,21''4't967, πoυ απo-

τελεf μdρτUρα τηq rδεολογtκlig
ταυ ιιiτηr αc τηζ Χoιjv ιαq, Kαl Kα-

vιivα πρακτlκrig που ακολoιiθηoε
ενα αγκυλωιιivεκρωorμo ιηg Δη-

μοκρατfαg, oτα επfoημα dγγραφα
του κριiτουg καl ιixr oτo πvεtiμα
τωv Eλλ{vωY, Πoυ oυvdγrζαv vα
αγωvfζovταl ουvεlδητoπotcδvταg
τηv αξiα τηg αφoιi xdθηκε.

ΚαζdνηEλ6vη, Γ2 Δ6oμη 3η

26

Θυμηθεfτε: 30 μlιivrα απιi εκεfγo

τo παραvοΙκιi πραξlκιiΠημα τηq

21ηg Απρtλfου 1967 που ιiπλωoε

γlα 7 yριivlα πciνω απιj ιo δημο-

κρατtκ6, γαλιiζro oυραvιi τηq

Eλλdδαq τα σKoιεlvιi olivvεφα
τηg καταπfεσξζ, τ4ζ αoφυκτrκrig
καταπιiτ ηoηq κιiθε δημoκρατ rκοιi
κα1 Kατ, επdκταoη αvθρcδπlvου
δrκαlcδματog, τrg μαriρεg φτερoιi-

Yεq τηζ δlfτατορfαg. 
,Evα πραξι-

κιiπημα πoυ dβαλε τov ελληvlκιi
λαιi oε uΥiΨo"' δlιiτl παρd τlg
πρoτροπdg του Αλdκου Παvαγoιi-
λη, ακιiμη καl λfγo πρrv τη oriλ-

ληψd τoυ, καθcδg καr πoλλcδγ ιiλ.
λωv, μdρoq τοu ελληvrκοιi λαoι1

παραοιiρθηκε "απ6 τα δriγματα,

ug oτoλ69 Κα1 τ1ζ δoξαoiεg.,.''
30 μl6vια απ6 τtq ημdρεζ τlq

γpαμμdvεq με αfμα v6ωv αvθρcδ.

πωγ, (,ιΙroμηλfκωv { λfγα μlι5vtα
μεγαλfτερωv απιi εμιiq, oτo φΘαρ-

μ6vo, κιτρlvrαμdvo καl oλoμdτω-

τo βrβλfo τηq Eλληvrκ{g Ιατo-

ρfαg. Tιiτε πoυ o1 ερπιiοτρrεg τωv
ταγκξ τωv επfoρκωγ σlΙvταYμα.
ταρ1t6v κατ6λuoαγ κdθε dγvotα

Δημoκρατfαq.
Nαt, πdvε 30 1ριiνlα, απιi τιiτε,

αλλd δεv κλεivοιrv or πληγdg oτη

μγ1iμη τωv Eλλ{vωv ΠoU δdxτη-

Kαγ xαρlστrκ{ βoλri αΓΙ, τα "d-
πλα'' ιωv οUVταYμαιαρlωv το

δrαμελlαμιi τηg Kιiπρου, μrα πλη.

γ{ που δεv μπορεf vα κλεioεt,
αφorj ακιiμη καt τcδρα vdor ιivθρω-

Σxεδiα
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Agιoυ vα δeιe ..,

τηg κr ιiλλουg απλ(ι oαg παραoερvεt οτο

ρυθμιi τηq (α1r τ1jYε1,' Bαακd πpouπι5θεη

Ytα γα σαq "μlλ{οεl, τo ιiρΘpο αυτιi efγαt

v,,απαλλαxτεfτe, dατω καΙ γlα λiγη ι6ρα

απιi κιiθε εfδοug πρoκαταλ{ψεtq ru dτοι γα

μπoρdoετε vα δοfτε το θdμα αφωρrκιi.

Αοφαλιiq θα καταλιiβιιτε dτr μrλιiμε γrα

ιη συ\χρcγη iiλεκ ιρoνικη μΟUOlKΙ] υκη\"η.

κοlvιiq Ιη raγe, αυτι!v τηι. κυρiα που δεΙ.

Χ\.εΙ vα dγεr κcιτακιr,|οεi iroLλοri-ξ απι1 τουg

\rεΟUq τη-c εΠΟΧηq μαq,

Αρ;rκd, η λdξη .rave" oημαi.rεt παpα-

λ,ipημα, dvγοtα ποtl δεγ εil.αr καθd-

\ου ααγειη με αUΤη\. nιrl εxεl πιi-

ρεr oriμερα. Eξιiλλου κr ιjλα ια
ιiλλα εiδη που περrλαμβdr.εr.

οllιic; trance" jung.Ιe' gοa,

P'0a tra0cP, κιiπυiα lιαρn-

μοlα ερμηr,εiα ι,trουι. Η
rave δεv εfvαι μdvο &α εi-
δοg μoυοlκ{q, αλλιi και μlα
oλ6κλψη rδεολογfα, μlα μ6-
δα. επψειiζεr τη ζc.]'i, τη ακdψη,

το vτljαμo, τrg, κοlvωvlκdc α1d.

σε1ζ τωγ φαvατtκ6v.
Πρι1κεtταr γiα dνιι εiδοg γορεuιlκηg

μoυorκr|g πotr δημrοιlργεΙταr απd }Ι,Y κr

d,γεr δυr.ατιi beat κl επαγαλαμβαviμει.ο θd-

μα' Γεν.lr|θηκε oτηv ΑγγλΙα και ταξfδεψε

ΥρΙiγOρα oε rjλο ιον κι1oμο. Θα πρdπεr vα

αvαφdρoυμε ι1ιt ο d..1. παiζεr dνα πoλι1 oημα-

vιrκιi ριiλο oτο πιig θα ακοιloτεi ενα κομ-

μιiτr. Γrα παρdδεrγμα, dvαq dμπεrροg ιi.j.

μπoρεivα oυνδudοεr dvα μουοrκιi κομμιiτt

μ, dvα ουγκεκρiμε.νο beat γrιι dvα δrαφορε.

τ1κ0 αK0υσμα,

Avαμφrοβriτη ια' υudρxoιrι. καπotα oτοt-

xεΙα oτα oποiα oτηρΙζεΙα1 η Ιave ωq εfδog

μor;orκr]g. Ι{ατ, αpμfv, τo nfealΙing,, dπωζ

λdr,ε, πOυ oε .αγεβdζεr, καl η εκoτατrκrf

κατdoταoη oιηι. oποiα oε φdρvεr η ατμι1-

σφα1ρα. Δdγοr,ταg ατμιjoφαiρα, εvvooυμε

ιηι, dνταoη, ια μπιiοα, τα φωτορυθμrκd, τη

δiακιioμηοη του xιδρoυ, το αλκοι1λ, doτω

καr οε μrκρdg πoοι1τητεg, καr μερrκdg φορεq

καr ιiλλεq aυοiεq. 0 ρυθμιjq μrλιiεl oτη

γλιδοοα του oιilματοg, oε ltαραodρvεr καr εi-

l.αt τdoο εντοvοq πoυ oε απoγεtιδvεl,

Bαorκιi επfoηq εiγαl ιjτt ακOιiγOγταq Ιaγe

o, εvα club, μπαΙvεig o, dγα ιiλλο κdομo, xω-

ρig αr.ηoυ1iεg, υΠOχρεrJ]σε1g, πρoβλτiματα,

dρα καr γωρfq dγxοq. vrιδθεrg xαρorlμεvοg.

Mε ιiλλα
.\ d-

Υto,
σOυ δΙr.εt

τηv ευκαipiα vα ξεφιiγεrg απιi ιηv Πραγμα-

τtκιiτητα κα1 τηv καθημεprvιiτητα, γα Χα-

λαριioεrg.

Σε αvτiθευη με τO Kοlγωγlκιj oriνολo

ιjπου ιjλοi αoγολοιivταr με το πιδg συμΙΙερ1-

φdρεoαr, δηλαδ{ oε κρfvουv κα1 σε καtrα-

κρivοw, μdoα oε τdιorουq γιδρουg κανdvαg

δε vοrdζεταr γrα τo υπιiλorπo εξωτερrκι1 πε-

ρrβιiλλov, αφοιi ιiλor βρioκovταr οτoγ κο-

σμ0 τ0υq.

}{ "μουοικri, αυτri δε οε αvαγκιiζεt vα

oκdιριεoαt κdτt oυγκεκρrμdνο, αλλιi oου

αφrivεr το περlθιδρrο να φαr,ιαoτεig ιi,ιr θεg

καr dπωg ιo θεq, ακdμα κα1 vα μη oκεφτεig

ιiποτα, απλd vα δtαoκεδιiοεrq με τoι. τρι1πo

σ0υ.

Tελog. γεγοr.ιig εir.αl ιjτt o oημερlvοg l.ε-

οq dxεr dvα oοlριi απαoxoλrioεrg καr πρoβ\rj-

ματα, με αποιdλεψα r,α oυοοοlρεljεr πo.L\rj

ε\.εργεlα μεσα ιοU, 0 γεμα ι Oc, ι\ ιαση \OρOC

κt οr δυvατoiρυθμοi τor. βοηθιil'ε \:Cι ξεσΠci.

- -ι}:,

t,Φl. '

ΚNΙaΙ1Ιαu6
,οιlg fοωg ι11

βxdιlετε εΠl-

φυλακτtκd,
dλλor .πορril-

γιστε)) καΙ
.xτUιΙ1dσΙε,
oιο dκoυομd

σε1 Kαt γα 8Kτ0vω-

θεf.

Eπεrδri μdσα στα

cΙubs γfvεταl μεγd-
λη δlακfvηoη oυ-

αc6v, δlκωoλογη-

μdvα αρκετof πl.
αιεlioυγ 6τl ιjλor 6οol εfγαl orΙαδof τηξ μou-
ακ{q εfvαι απαραfτητα κα1 χρdστsξ γαρ-

KωτlκCδγ, eγri αυτιi δεv lαlιiεl πιiγτα, ΣΙ-

γουρα υπιiρxoυv αυτoi που πρdγματt κιi.

νoυν xpriοη. dμωq δεv εlναt oωοιci vα ια

ιoοπεδcδvουμε ι1λα. Eξdλλoυ, oε ιiλουg τoυg

xωρουc Ι1Oυ σUγκεγ ι ρωvον ι αl vεοt. δrακr-

vorivταt vαρκωτtκιi _ κακ6 αυτιi, δυoτυxιig

dμωc απoι ελεi πραγματr κci ι ητα.

Bdβαrα, δev πρdπει vα ξεμιiμe κl αu-

τoιiζ rΙοu εfγαt κατιi τηq' rave, κ1 αυτof

κιiπou δfκto θα d1ouv. Πoλλοi παρα-

δdxor,ται ιiτr η rave δεγ απoτελεf τd-

xr,η, oιiτε απιi πλευριig δημroυργt-

κιiτηταg oiiτε απιi πλευριiq αroθη-

ιrκriq απιiλαυοηg οιiτε απιj πλευ-

ριig τριiπoυ εκτdλεοηg. Λdγo-

vταq δημrο,.lργl κιi ι ητα. εγvοoυ-

με μεg oτο κιiθε κομμιiτr vα φαi
γ8τα1 η προoωπtκri dμπvευoη

καt το μοvαδtκιj oτlλ τoυ κιiθε

oυvθdτη. Mε λiγα λιiγtα, αυτιi

που noλλοi ro1υρiζovταr. ιΙτr η

rave δεy εivαl τdyνη, αλλd τε-

λ.V1Κη.
,Enεt 

ια. ια περtooclιερα κoμ-

μdτrα τηg Ιaγe δεγ dxουv oτf-

xoυq - Kl απ, αυτιi πoυ dγoυv

αναμφroβriτητα δε βγαfvεl καvd-

vα oυotιiδεg vιiημα, π,γ. The

summer is crazy tonight, La, la, 1a...Επuδη

δεv dxoυv oτΙxουg, δεv προoπαθoιiv vα πδ-

ριiooυv κιiπoto μrivυμα, δεv πρoβληματΙ.

ζουv τοv ακρoαιti, δεγ τoγ παρακivotiv vα

οκεφτεf,

Avαφεραμε αρxικci oτr η rave σε Kα\ 8| Vα

ξεxvιig, vα ξεφει1γεrg απιi τα πρoβλriματα

π0υ σε αΠασΧολοιiν. Aγ ιο oκεφθεf ιiμωg

κανεig αvτtκεtμεvtκιi, τo κιivεt μ, dvα τρι1-

πο ιixt υγlτi, που δε odβεταt το μυαλd του

αr.θρcδπoυ' Δηλαδri Ylα να μηγ υπιiρξoυv

παpεξηγriοεrq, εvvootiμε ιiτt η rave δε οε

προτβdπεt vα oκεφθεΙg εvιδ δrαοκεδιiζεlg.

ιη oτrγμri rrου θα μπορoιiσε γα τα oιrvδυιi-

oεt καt τα δfο.

Εnεlδη καθεναq βρioκειαr οιov κdoμο

τOυ, {iταv ακOliεt rave, καt δεν αoxoλεiταl

με tOUC αλλoυq. δεv υπαρxει οUσlαOtικη

επtκοtt.ωγiα καt απoξεvιδvεταt.

λ1dοα o, αυτt{v τηv KOIVωvΙα που dxουμε

καταvτtiοεt ι1λοr pομποιoειδιi αvθρωπιiκrα,

που λεrτουργοliμε πιivτα με βιioη ΠρOγραμ-

Σxεδiα
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tογliσηζ Toακvrig! 
,Evαg 

ιivθρωποg πoυ

δεv δfγεταr τrg αυθεvτfεg, που ακoλoυ-

θεf τo ρειiμα τηg επoμlq κω Ι1oυ τo pOK,

εlει μπεr γrα καλιi οτo πετoiτoυ. 0r δη-

μooroγριiφor τov dxoιπ xαρακτψfoεi ωg

τov ιivθpωπo πoυ μπoρεf μdoα oε λiγoυg oτf-

xOυζ τωγ υπdροxωv τραγoυδrι6v τOυ γα ΙΙα-

ρoυolιiοεr τoυg πρoβληματrψorig τωv vdων.
.Evαg 

απι1 τoυg λiγουq καt Ιoωg o μoναδt-
κιig του εiδoυg τoυ (μαζΙ με τo Λαυρdvτη Mα-

xαtpiτoα, Υ1α τoγ oπoΙo θα μrλ{ooυμε oτo

επιiμεvo τεr1xog), πoυ δεγ εμφαviζεταr oτηv
τηλειiραoη, γrατf ιiπωg dγεt πεt: "ΙΙ δικη μου

μελαγyoλΙα δε yωρdεl μdoα o, αυτliν την τρε-

λη yαριi που εiναι αυτoΙ γεμdτοl καl που δεν

απ{yεl καl πoλi απti τηι, κατdoταoη τoυ yα.

ζoyαρoτiμενoυ' Καl yα[ρoμαl πoυ {yoυν πd-

ψε1 να με llροoκαλo,jν, δεi1τονταg 6τl με o{-

βoνταl 6πω9 τoυg o6βoμαl κl εyδ' '

.Σε μα oτρoφri εiyα βcλεl δoλrδματα

εiμαt oκtd καl καπνrjg,
.Εyω 

αλλdξa πoλ'Ld' yιn,αlκεΙα oν6ματα

κοi δεμε νικcitι εμiνα noτt o καιρoc' '

(.EξoυoΙα,)

Πραγματlκιi δε τογ γtκιiεr ποτd o καtpιig,

,γtατi παρ, ι1λη τηv ηλlκiα τoυ _NΑΙ εiγαr 42

xρovιδv'μοrιiζεr με 25ιiρη, 
,Ooοv 

αφoριi τη

ζωri τoυ, τo μιivo που ψωρfζoυμε _καr τo μιi-
γO Π0υ σαζ εvδlαφdpεl- εfvαl ιiτι, γεwriθηκε
oτηv Kαρδfτoα, μεγιiλωoε εκεi τιjρα ζεr oτηv

Αθ{vα, εfvαr παvτρεμdvog καt απιj τη φετrvri
πρωταπρrλrιi dxεr παrδf'

Nα μrλιjooυμε γrα τo dpγo του; E, τt... τηι.

ιiδεrα θα oαg πιiρoυμε; Λolπιiv, dxεr εκδιδοεr

12 δfoκουg, μαζfμε τov τελευταfo τoν .Φud-

ξε καρδld μoυ τo δπιi oου παραμifu,' πoν εΙ-
vαt εκlληκιIκιiq. ,Τδlofrερα ιο oμωνυμo ιρo-

Υοιiδl .oκΙζεr,!). Eπfoηg dxεr γριiψεr τραγori.

δlα γiα 30 θεατρrκdg παραoτdoεlg Kα1 ΥΙα τη-

λεoπτlκεq oεlρεc. Αoxoλεilαl με τo γριiψlμo
καt ωg τιδρα dγεr oλοκληρrioεl dνα μυθloτd.
ρημα με τoγ τiτλo "ΥΠ0 ΠPOΘΕΣMΙA,,
Eμεig πoυ το 

,xoυμε δlαβιioεl, υπoψrαζιiμα-
oτε ιiτr αvαφdρεταr oτη ζωri τoυ,

Kιiθε xριivο κιiγεr oυvαυλΙεg καr φυorκιi
επtoκdπτεται το Ρdθυμvo _που {ταv, εivαt
καt θα εfγαt πιivτα μtα μoυorκri πdλη με τo

φΙλo τoυ τo Λαυρdvτη. 
.0πorog 

δεv dγεr πιiεr,

γιivεr κιiτt πραγματικιi πoλriτrμo, γrατΙ τo

κλΙμα εΙvαr φoβεριi, ιiπωg καt τα τραγoiiδlα
τoυg, lΙ γεoλαΙα τoγ (Πdε1, πoλri, γrατf αυμ-

μερiζεταr τrg απι1ψεrg τηg καr γrατi ooυ δfγεr

τηv ευκαrρfα vα τραγουδrfoεrg, μαζi τoυ, εφι1-

ooν δεγ τοv βλdπεrg πιiνω oε μrα απιiμακρη
εξdδρα, αλλιi τov dxεrg δiπλα ooυ!

Eλπiζουμε μ, αυτι.i το ιiρθρo vα καταλιiβα-

τε ιiτt, τo πραγματrκd ρoκ τo αuvαvτιiμε οτo

πρι1οωπo τoυ Δrοvιioη Toακvrj, To τραγoιiδr

πoυ ξεκtvιiεr πιivτα τιg ουvαυλiεg τoυ εfvαt

αυτo:

.ΙΙ π6λη ζεl oτo ρυθμιi τηg oυναυλ[αg

κl η 6ψtμη n6τη μαg απιiψε γυρεiεl
τραγο6& oτουg ηyoυq μαg μlκρηg oυμμορ|αg

η π6λη ξυπνd, ξυπνd καl yορεtεl.,',

"KANENAΣ Π0ΛΙTΙΣM0Σ ΔEN
MΠOΡEΙ NA EΙNΑΙ ΣTΙ] ΓY,LιιA K{Ι
Ο,TΙΔ}ΙΠOTE MιΙ Eλ\ι{NΙKO, ΔEN
EΙNΑΙ KAT, ΑNΑΓKF{N ΙMΠΕΡΙΑ-
ΛΙΣTΙKΟ!,

ΔΙΟNYΣιlΣ TΣAKNIΙΣ
... Tηv απriyηoη πoυ dxουv τα τραγοriδrα

τoυ, τη βλdπoυμε φυοrκιi oτo πρι1oωπo τηg

vεoλαiαg πoυ αγoρdζεl, τουg δΙοκoυg τoυ, Πη.

γαtVεl oτiq αwαυλr.εq ιoυ. εvημερωvεταΙ σχε-

τrκιi μ,αυτιiv KαΙ ιOγ αvα\γωρfζεr ωg dvα ποr-

oτrκι1 καλλiτdμη. Συγκεκρlμdvα ιiμωg d1oυ-

με εδι5 dvα ιiρθρo πoυ τo dγραψαν δrjo κoπε-

λεg, πρoφαvι6g φαvατrκdg θαυμιioτρrdg του:

.Aνηφoρioαμε oτo Λυκαβηττri' oρ1'loμε.

νol' απoζητriνταg τo δπd μαg βημα λογου κl
ανα(ηιωvιαc ια εoδψυya μαζ 0ε ρiμεc ιρa-
yoυδtδν ' Σμl['αμε 1 Ιc ψωvεζ μαζ με δuρ i.iru-ιει

πoυ ξεδΙπλωναν το κoυβdρl ιοu( αε κιr-;:

n oτ lydκι α o αλ εμ {ν ωι' ε ρ α o τ ωι' . Jιplιi ι,-iΙιl; :

τη λoγκη μαg oτη dβολεg θ{oεlg τoυ θεdτρoυ

καl βoυhdξαμε oτοι, εlρμ6 τοlι. ηyοlν πoυ d\-
λoτε δηλωναν με οθενοc ιo Παρ|i\. ιlucΚa:
d'λλοτε κoτiρνlαζαν oτα oτιiματα τα 6πιΙ μαc'

με εμπloτoαiνη'
o Διoνioηg κl ο Λαυρεντηc' oτη ακηνli κι

εμεtc 10 πciι'rουq πriι ω οιο. ιο.γωμο vο τpα-

γoυδdμε μαζi τουg, ζωνταq oε μlα ε,|ευθερΙα

παραloθηuκη, ψηλαφΙζoι'τ αg τηι. τ ρυφερ6-
τητα τηζ ατμ6oφωραq' Κl α oτημ{q φυλακ['
ζονταν oτlg οξε{εq yαoμωδ|εq τoυ ηλεκτρl.
oμoi. oια δiα.Ιεlμμαrα {ω\'ω\"Πoυ Κυoφ0-

ρoioαν τηι, ανd'oταol1 τιlι' πεθαμενων fiεtδν

μαg' Σαν κομμriτru εr'og πα1-.1 πoυ ενωνriμα-

στε Κα] Υα κραυ1,dζουμε "Κoυφ(ιλεg δεν ξο-

φληoαμε'' Εiμcιoτε εδrδ. μπορουμε' ερωτευ6-

μαoτε' υπdρyουμε Ιδεεc με τtq καταβoλ{g
τ0Uζ στO μcι1ζρ1\'ο πορε'\θciι' ποιl dφηoe ανεξΙ.

τηλα τcι l-1r'η rou oτη γciρτlι'η μνriμη μαc'' Κ1

εl.ι,αt τιjoο ciμορφο τdoo τα{lδldρlκo να νlc6-

θuq πrοc δει' εioαl μciι-o 'c'

Κω πrιc ol 1'εi';εc εli'αl ει'αcμiθogμ6νo,
Π0υ 0ΠJ|,υΙμ]L ] ιl( jr\.ημεC, |ν/Ιι'ημεc πoυ ciλ-

.iol r;ι ε1'κcrιε-iε;ψcrl'.Ιεrα oτα πλoιioru τζ(ι-

}ijrl .OιΙc κl ri-LΙοi τlc φi'\αξαν κoΜητd oτην
.]1'Qιl.l ιιrι/C λα] ι-lc επαl-αt' τραγoi&.,.,,

, o:ιιli-ε τα τραγoιiδtα,, Λυκαβηττι1g,95
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0$0At
ι' ατ, αρXΙiV dyoυμε τηv υπερoyri

l L μη.xoλrγoυvτ tαvc6v παραγωγιiv
καθc6g Kα1 τo'f αvαμφιoβ{τητο θρfαμ-

βιi τoυg. 
.Eπεtτα 

dxουμε oριαμdvεg εκ-

πλrjξεrg ιirrωg η βριiβευoη τηg JuΙiette
Binoche στηv KατηΥορfα του β,γυvαι-
κεfoυ ριiλου, η βριiβευoη τηq ταlvfαq
.Sling Blade, oτo διαoκευαoμdvo oε-

vιiρlo καΙ η vlκη ι ηq Frances
MacDοrmand oτηv κατηγoρfα τoυ α,

γυvαικεfου ριiλoυ. o μεγιiλoq θριαμ-

βευτιiq τηq βραδrιig liταv αvαμφrοβrj-

τηταo "AlΥλogAoθεv{q"με 9 oscar,
αρrθμιig ρεκ6ρ oτηr, toτoρfα του θε-

oμoιi για μια αvεξιiρτητη παραγωγrf .

Αλλιi αq δoιiμε τoυg vικητdg Kαl τouq

δrαγωvrζdμεvoυζ Π1o αγαλυτ tκd.
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H αποvομη αUΤη μΠ0ρει 
γα θεωρηθε[ οε πολλουq Tομειq

αΠο Tιq αλλεη.,,διαψ0ρεT ιι(η
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Σxεδiα

KAΛYTEPΙΙ TAΙNΙA

ο Fargo
ο JerryMaguire
ο Secrets & Lies
ο Shine
o θρfαμβοq τoU .AYYλoυ Aοθεv{"

riταv αvαμεvιiμεvog. Kιiτr ιiλλo αξιoπριi.
σεκτo σ, αυτli τηv κατηγoρfα εfγαι 6τl
μιivo μια ταtvfα (Jerry Maguire) πρodρ-

xεταl απι1 τα μεγιiλα oτοιivτιoq. 
,Ιoωg 

το
}ΙoΙΙywood dxεr αpγfoεr vα καταλαβαfvεl
ιiτι δεγ λεfπoυγ και ot αvεξιiρΙητεζ με-
γιiλεq παραγωγdg.

The English Patient

(0 AψλogAoθor{q)

ο Scott Hicks (Shine, o Σoλfoταg)
ο Joel Coen (Φιiργκo)
ο Mike Leigh (Mυoτrκd καl Ψd-

ματα)
ο Milos Forman (Yπιiθεoη Λdρl
Φλιvτ)

Aπιi αυτrf τηv πεvτdδα o μιivog
πoυ dxει φιγουριiρεr oτo παρελθιiv

με 
,ooκαρ εfγαl o Milos Forman

γrα τη uΦωλlιi τoυ Koιiκoυ,. o γl-
KητΙiζ ιiμωq εfvαl, ο μdxρι πρι1τl-
vog, dγvωoτοζ καΙ αor|μαvτoq
oκηvoθdτηg Avτοvr Mlγκdλα.

A,AΙ{ΔPΙKoΣl,oΛoΣ

Geoffrer
Rush 

"

(Shine,0 Σoλfαυαq)

ο Tom Cruise ιJerry Maguirel
ο Woody ΙΙarrelson (Yπdθεoη Λιi-

ρr Φλιvτ)
ο Billy Bob Thornton (SΙing

Blade)
ο RaΙph Fiennes (o Aγγλog Αoθε-
γιic)

o Geoffτey Rush dxovταg oαρcδ-

oει ιiλα τα βραβεfα το δrιiβα τoυ
ιjταv ο αvαμεvιiμεvog vrκητrig.
.Eτot κt αλλιιfg τoυ dξiζε'.. η ερ-

μηvεfα τoυ riταv καταπληκτικrf.

A,ΓYNΑΙKEΙOΣ PoΙ\QΣ

Frances
MacDormand

ο Diane Keaton (Marvin,s Roοm)
ο Brenda Blethyn (Mυoτικd και
Ψdματα)
ο Emily Watson (Δαμιiζovταg τα
κιiματα)
ο Kristin Scott-Thomas (o
Aγγλog Αoθει,riq)

Ξιiφvrαoε η vfκη τηg Frances
MacDormand μrαg Kαι τo φαβopf
rjταv η Mπρdντα MπλfvrΘ η oποfα
riταv πολιi αvcδτερη ερμηvευτtκιi.
Tl vα γfvει, αg πdει το παλtιiμπελo.

(Fargo)



B,AλTΔPΙKoΣ PoΛoΣ

GubaGooding
(JerryMaguire)

ο Edrη,ard Norton (Φιjβoq εvoτf.
κτoυ)
ο Αrmin Miller.Stal (Shine, o Σο-

λfoταq)
ο James Woods (Gοsts of Missis-
sipi)
ο WiΙΙia. H. Macy (Fargo)

}Ιεγdλη xαρd μαq dδωoε η vfκη
τi:iu cuba GoodingJ, καt κυρfωg η
:.'-i,:υοrωδηq αvτfδραor| τoU.

i'Ι::ριiβο CubaI

Tα ιiλλα Oscar
ΠPΩTOTYΙΙO ΣENΑPΙO: Joel and Etharι Coen (Φιipγκo)

ΔΙΑΣKEYAΣMENO ΣENΑPΙO: Billy Bob Thornton (SΙing.Blade)

ΦΩTOΓPAΦΙA: John Sea]e (o Aγγλog Αoθεvriq)

MONTΑZ: WaΙter Murch (0 AγMog Aoθενrfg)

MOYΣΙKH (Δριiματoq): Gabriel Yared (0 Aγγλog Αoθεvrig)

MOYΣΙΙG (Kωμωδiα.Mroιiζlκαλ): RacheΙ Portman (.Eμα)

TPΑΙOYΔΙ: Andrew Lloyd Webber, Tim Rice (Evita)

ΣKHNΙKA: Steι:yart Craig, Stephani MacMi]an (o Aγγλog Αoθεvηq)

KOYΣTOYMΙΑ: Αnn Rοth (o Aγγλog Αoθεvrig)

MEΙK ΑΙΙ: Rick Baker, David Leroy Αnderson (Δdοκα-\og γrα κλdματα)

tΠoΣ: Watter March, Mark Berφr, David Parke, Gris Newman (0 Aγγλoq Αoθevlig)

oΠTΙKΑ EΦE: Folker EnφΙ, Douglaε Smith, Clay Piney, Joseph Viscosi] (Mdρα Aγεξαρ.

τηoiαζ)
ΙΙαTΙKΑ EΦE: Bruce Stampler (The Ghost and the Darkness)

ΞENoΓΛΩΣΣΙΙ TΑΙNΙA: CoΙia (Toεxiα)

NTOKΙMANTEP MEΓMOY MIΙKOYΣ: When \{e Were Kinφ
NTOKΙMANTEP MΙKPOY MHKOYΣ: Breathing Lessons: The Lize and Work of Maτk

MΙKPOY MHKOYΣ TΑΙNΙA: Dear Diary
KΙNOYMENA ΣωΔΙA MΙKPOY MΙΙKOYΣ: Φest

B, ΓYNΑΙKEΙOΣ PoΛoΣ

Juillθtte Binoche

ο Laurin Bacall (o καθρdπτηg dxεr

δriο πριioωπα)
ο JoanΑ]len (The CrucibΙe)
ο Barbara Hershey (To πορτρdτo

μιαq κυρfαg)
o Marianne Jean-Baptist (Mυoτt-

κιi και Ψdματα)
H dκπληξη τηq βραδldg! ιΙ

Juliette Binoche, πoυ δεv riταv
καv φαβορf, πriρε το 

.ooκαρ κυ-

ρiολεκτrκιi μdοα απι1 τα xdρrα τηq

Laurine BacaΙΙ, τηq οπofαg τηc 4ρ-
θε κιiλποg! Δεv πεrριiζεr Λορfv

μου, dτoι κι αλλrcδq η Zrλrστ εivαι

γλυκιiτατη καr πoλf ταλαvτorixα.

(0 AyγλoqAαθ*,iq)

0 Aγγλοs Aοθεv{5
Σ6oυλ Zιiετq (o Παραγωγιig): o δαrμιi.

vιog αυτdg παραγωγrig σγεr βιiλεr τη
οφραγiδα τoυ Kα1 oε δrio ακιiμα βραβεu-

μdvεg με.ooκαρ ταlvfεg. To oυγκλovt-
οτlκιj "Στη φωλιd τoυ κoιiκOυ, και τo

εγτuπωolακιj .Aμαντ6oυζ'". M, dvαv τd-

τoΙo ΠαραYωYιi πcδg θα μπoρoιioε ν, απo-

τrixεr o "AΥYλοq' Aοθεγ{q, ;

Aγτoγr Mlyκ6λα (o Σκηvoθdτηζ): dvαζ

απoτυγημdvog oκηvoθdτηq πoυ μ, αuτ{
τηv ταrvfα απdδειξε αv <ixl τo ταλdντo

τoυ, τoυλdxιστov τov επαγγελματιoμιi
τoυ. F{ ταιγfα αυτr| τov 6βγαλε απ6 τηv
αφdvεrα Kαi τov dκαvε αoτdρι, κυριoλε-
κτlκci μεoα oε μlα νιiγια.

Pdlφ Φ6lv (o Aγγλog Αoθεvιi$: <iμoρ-

φoζ, Yoητευτrκιig και πρoπtivτωv μεγd-
λo ταλdvτo. 

,Eκαvε 
μlα εvτυπωotακli

εμφιivιoη oτov κdoμo τou Χιiλtγoυvτ τo

1994 με ιηv εκπληκτIκri του ερμηνεrα
oαv απιivθpωπog vαζloτ{g πoυ καταδυ-

γαoτεtiεi τoυg Eβραioυg oτη .Λiοτα τoυ

Σivτλερ". Tιiτε κdρδιoε μια υπoψηφι<1-

τητα γtα,ooκαρ β, αvδρικοιi ρι1λoυ. Tηv
επιiμεvη γρovιιi dκαvε αΙoθηoη με τηv
ερμηvεfα τOυ στηv ταιvfα "Quiz Show"
τoυ Pιiμπερτ Pdτφoρvτ, εvcδ παριiλληλα
κdρδroε τo βραβεfo Tony (τo βραβεfo
.ooκαρ 

oτo θdατρo) για τη oυμμετoxri
τOυ στηv παριioταoη "Aμλετ". Σriμερα
εfvαi πiα dvαg απιi τoυg δημoφrλdoτε.

ρoug ηθoπororiq oτov κdoμo και μdλroτα
oρlαμdvoι κρlτικof τov παρoμordζoιrv με
τov ΛιIρεvg oλιβld.

Kρroτfv Σκoτ T6μαq (η γυvαΙκα τηg

ζωrig τoυ): Tαλαvτorixα Aγγλfδα ηθo-
πolι1g που τηv dxoυμε απoλαιioει Kα1 στo

[| ταrνiα που εμφανiαrηκε απιi το πoυΘενιi κl fφυγε

τo βριiδυ τη5 24ηg Mαρτfoυ με 9 oακαρ! oρ(αrε λi 
.

γε5 πληρoφoρiεg γrα τou5 βααlκo65 oυντελεαrdq τηg

παρελθιiv oε οπoυδαfεg ταlviεg αλλιi oε

δευτερειiovτεg ρι1λoυg (4 Γιiμoι Kαl μ1α
κηδεiα, Tα μαriρα φεγγιipια τoυ ,Eρωτα

κ.λπ.). ,ooo κt αv σαζ φαvεf παριiξενo
αυτιig εivαi o δεriτερog πρωταYωvΙστ1- .}()

κιiq τηg ριiλog. EμεΙq ελπfζouμε ιiτι η oo

αρlστoKρατlκri τηg oμoρφrιi θα δcδoει Σxεδiα

Χρ6μα και oε d}λεq ταtvfεg.
Zilrdτ Mπrγ6g (η voooκιiμα): Aυτιf η

αξιαγdπητη Γαλλiδα ηΘoπoι69 με τηv
πλoriorα καριdρα, τιioo οτη xcδρα τηg,

ιioo καr oτo εξωτερlκιi, απoτdλεoε τηv
dκπληξη στην αΙτοvoμιi τωv ,ooκαρ.
.oμωg 

τo βραβεfo τηg ιiξlζε, γιατf 6xεr

πραγματrκιi ταλdvτo, τo oπofo φαivεταr
oτrg μεγιiλεq ταrviεg πou dxεr ΠρωταYω-

vroτ{oεt (}Ι αβιioτακτη ελαφρ6τητα τoυ

εivαt, Mοrραfο Πιiθog, Tρfα γρcδματα:
Mπλε κ.λπ.).

Γouil,rαμ Nταφιiε (o κατιioκoπoζ με τα

κoμμdvα διixτυλα): dναg μεγιiλog ηΘoπoι-
tig πoυ τov απoλαι1oαμε oε ταιviεg ιiπωg

"o τελευταfog πεlρααμιig" και uo Mtoi-
oιπrig καiγεται". Παfζει διτvαμlκιi τo ρι1.

λo τoυ. ο oπofoc απoτελεf καl τo κλεrδf
τηg υπι1θεoηg, πoυ ioωg vα εivαl καt η
κα,λυιερη εpμηvεrα ιηc καρrεραc του.

o Aγγλog Αoθεvrig foωg vα μηv εivαι
αρtoτoliργημα, dμωg εfvαι dvα dργo μo-
vαδικ6, επlκ6 καt αvτιiξro ταrvtcδv <iπωq

o .Δ6κτωρ Zιβιiγκo". o ρoμαντtoμιiq καt

o λuρrαμ<iq τoυ foωg κoυρdoεr μερrκofg,
ιjμωζ η dvταoη πoυ διακατd1ε1 τηv τα1-

vfα θα τoυg oιrvεπdρεr. Πριiκεrται αvαμ-

φroβrjτητα Yια τηγ καλιiτερη ταtvfα τηg

γρovιιig,
Aλeξιivδρα Boυτ ζoυ 3ριiκη, B2
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Eτα ακjnρ6 αnμο... frμk τα t4ooμ'. 6fiαl
Γεvγrdoαι EΙμαoτε, λdει, μια γεvιιi αxιiρloτωv καr ιiπληoτωv vdωv
Mεγαλcδvειg μdoα oτα ψdματα, τα παραμriθlα Tα dγoυμε ιiλα κr 6μω9 δεv εiμαoτε ευγαρroτημdvοl
καvεig δε ooυ λσει τηv αλriθεrα Δεv μαg αρκoliν, μαg φαivovταl λfγα
Φoβοrivταr vα παραδεxτoιiv τlg ατdλεrεg τoυ κιiαμou τoug Αuτofδεv εf1αv τfπoτα, εμεig dxoυμε τα πιivτα
Kιiνειg ιivεrρα, ελπfζειg Αuτof κιivoιrv τα πιivτα Ylα μαζ
Eioαr oiγoυρoq dτr η. ζωη εivαr ωραfα Eμεig dyouμε τη δuvατ6τητα να πιiμε αxoλεio
Tfπoτα δεv εiγαt oε θdoη vα oε πτolioεt Eμεfg dxouμε dvα δικιi μαq oπfτι
Tiπoτα δεv εfvαr rκαγ6 vα πιiρει τo xαμ<iγελιi ooυ μακρrιi Eμεiq dxouμε ρotixα καl παπoiiτoια vα φoρdoouμε
Tiπoτα δεv μπορεf vα κιiψεl τα φτεριi ooυ Eμεig dxoυμε πιivτα καλιi φαγητιi
TΙπoτα εκτιig απti.... τov αληΘlvιi κιiομo Eμεig μπoρoriμε vα ξoδεfoυμε <ioα θdλoυμε
Αυτdv τov dδtκo, τo oκλrylιi, τοv απιivΘρωπο κιiαμο Eμεfq τα dxoυμε ιiλα...
MπαΙvεrg o, αυτ<jv απρoετofμαoτog, α1vιig, ovεrρoπι1λog, αr- Nαι, εμεfg τα σγouμε ιiλα:
or6δoξog πρoβλ{ματα, δuoτυxiα, dγxog, μovαξrιi,
Tοv 1,vωρΙζεlg, απoρεig αβdβαro μdλλov, φιiβo γlα τo αtiριo,
Ψιipεlg για τα ιivεrριi oou, δεv τα βρioκεrg δiαλυμdvεq olκoγdvειεq, καvdγαv vα μαq σuμΠαραoταθεi,
Aπoγoητεrjεoαl τo λευκιj θιivατo vα παραμovεriεr...
Kλεivεoαι oτοv εαυτιj ooυ, μdvεrg μιivog Nαt, τα dxoυμε ιiλα!
Mdoα oιrvηθfζεrg ,oλα 

oτα πιiδια μαg!
Παιiεrg πια vα ελπfζεrc ,oλα δικιi μαg, xιiρrαμιi μαg, τo δcδρo oαg..,

Στo τdλog ouμβιβιiζεoαr Mαg ρωτrioατε ιiμωg αv τα θdλoυμε;
Δoλoφοvεfg εv ψuxρcδ τov εαυτιi ooυ, Στruριδιixη Κατερivα, B4
Δεν μπoρεfg εξιiλλoυ να κdvειg κι αλλlc6g,

Tov θιiβεrg βαθtιi μdoα ooυ
Tιioo βαθ16 πou ξεxv<ig ΠO1Oζ πρα\ματlκιi εfoαr
.Ιoωg 

επεtδd.. . Mn φoρfi.lcl tτατ καιρ6
Eioαι πλdov vεκρι1g... Γεwriθηκε μrκριi παlδf..'
.Evαg ζωvταv6g-vεκριig... 

Σπυρlδι1xηΚατeρivα, 84 ffi1,'":Ι,::i;ΗΗ#.Ψ;Ji#:::l
To παραμriθι πιiεl...

μπliκε oτoν κ6αμo τον αληθlvιI xωρig δριiκοug
πρΙγκrπεg καr μιiγrooεq...

Σxεδ{α κt{ ζυτι,,6μusl
H ζωιi oοu δfvει πoλλιi,
ιlμωq εoυ δεv τα ποiρvεtc
}Ι ζωr] δε οε ξεyvιi,
6μω9 εoιi δεv τo καταλαβαivειg.
}Ι ζωrj παγiδεζ δε σOυ oτιivει,
ιiμωg εoιi αφrjvεrg τo κερf vα oβ{vεr
lΙ ζωri οou δεiγvεi τoυg oωoτotig δρι1μoυg,

<iμωg εοιi δεv τoυq ακoλoυθεfg
H ζω{ δε oε ξεγριiφει,
ιiμωg εoιi ξεγριiφειg τοv εαυτι1 oου,
oδηγcδvταg τov oε αδrdξoδα.

αΙΓρ6jο!ε.,,l
H βρoxri πdφτεi
Kαt σιΙ δεv αloθcivεoαl ιiπoια
To φεγγιiρl λιiμπεr
κr ,ου κλεivεrg τα μdτiα oου
H ζω{ oε xαlρετιi
Kαι ,συ 

τηg γυρfζειg τηv πλιiτη
Tα αoτdρrα μorιiζouv με xρυorj,
πoυ εoli δεv εioαt αρκετιi πλοιioιog για vα απoκτrioεrg
Ιν λrvγ1ο]ΙΙωUo)

μα εoιi δε ζεoτιiθηκεg
o rfλrog αvdτεlλε
κα1 ,συ δεv μπoρεig vα τov απoλαιiοεig
lΙ ζω{ ooυ φεliγεl
και ,αυ 

δεν μπoρεfg vα αvτιδριioειg'

,Eτot εiναl o,.oioq..
καt o ιivθρωπog ξεoπιi...
καr δε δd1εται το παραμriθr, τcδρα πrα
δεv εfvαι κoμπdρoog εΙvαr o τfρωαg.. ,

Kαι η ψυxri τou λαxταριi λiγη ελευθερiα,
vα ζrioεr μιivog με πουλrιi Kαl με τηv
ευτuxfα..,

Tr κoιvωviα δcδoατε εoεfq ειg τα παtδrιi oαg

δεv πp6κεtταr v, αφriooυμε τηv iδια oτα δlκιi
μαg.,. Kαι η αλriΘεrα ζεr μεq τηv ψυyrj
καt τ, tivειρo υπdρxεr και πριiξη θα γεvεf με
μtα ψυxιf, με μrα φωv{, γωρfg vα μαg τρoμιiζει...

ΛiτoαMακρυlιixη, Β1

Tαμιρμφlτuβτιι
Δrio μιiτrα κρυoτιi\λιvα, παγωμdvα oαv μαρμιiριvα.
Δrio μιiγtα uγριi, μελαγxολtκιi, oαv πoιi vα κotτoιiν;
Δrio μιiτrα λαμπριi, με λfγη φωτιd, λεg vα εivαr δεrλιi;
Tα μαρμαρdvrα μιiτrα εΙvαr αληθrvιi απιiμακρα
καl ouvιiμα τ<ioο κovτιi,.. μα πoι1 κolτotiv;
Στo ιi1vωoτo.,.
Kι εγcδ;..' Tα μ<iτrα δεfxνoυv τηv

ψυxti, μαρμιiρtYα τα μιiτtα, μα η καρδιιi
yτυπd, ζητιi μrα oυvτρoφrd... Eκεf λorπιjv
κoιτo.*- τα μαρμαρdvrα μιiτια, πioω
oε μrα xαμdvη αγιiπη. { μ{πωg oε μrα



ΠnU φιcιVεl μoλrg δα;

ΛiτoαMαxρυδιixη, Β1

ιιAπcxo/ιτεoαnι
FΙ νriγτα rjταv βροxερrj
sl εγcδ περπατoιioα oαv γαμdvη
Jεv {ξερα μα οtiτε μ, dvoιαζε
:ιr-δiπλα μoυ περπατοtioαv κl dλλot
Τ.l πριioωπo μoυ liταν υγριi καr;λωμιi,
uοlg καvεfg δεv {ξερε

-ι',. ιiταv απιi τη βρoxti
: ιπιj τα διiκρυα.
Τ:ι διiκρuα πoυ dπvιγαv τoυg λυ1μoιig μoυ
i]θελα vα φωvιiξω, vα ξεoπ<ioω
\r βγιiλω απιi μdοα μou
l βρωμlιi τΙou μou 

,γαv 
φuτdψεt

.,'.]1 αυτof ΙΙOυ πoτd δε με ρcδτηoαv,
. :ε δε με volιioτηκαν
, ) \ot αυτof πou με εfxαv απoγoητειioεl
.. τη oταoη KαΙ τηv ωμιiτητιi τοug
Ι.:i ΠOυ πoτσδεγ αvαρωτriθηκαv
.,' .l.\α αυτιi πpoκλιfθηκαv
_, τr1 δrκri τοug αδlαφoρfα.

Π6τηΠαλrcρdκη,A6

ι(fιατ{;l
_ . ε;δεr. φαvτιioτηκα ιiτι τα πριiγματα θα ,ρxιivτoυoαv 

στot

- ' 
j δεv κατιilαβα π<1oo μιivog καl πληγωμdvog rfooυv

- . j δεγ κατιiλαβα πιioo καλιig ηθoπolιig ιiooιrv

- : j δεγ πfoτεuα ιjτι EΣY Θα τα παρατoι1oεg,
.. ΕΣY θα λriγιζεq, ιjτr EΣΥ θα το ,βαζεg 

oτα πιjδrα
:_Υ ο ιiψoγog oε ιiλα
:}- o ιiρroτog μαθητ{g
Ξ:1- το παιδf πoυ ιiλοι ol γovεig θα ,θελαv vα ,xαv

Ξ }' o πιivτα xαμoγελαoτιig καl κεφιiτoq
Ξ-\- η ψuyri τηg παρdαg

:}- o τdλεlog
:.. :uωg EΣY τo ,καvεg!

:. ''.:oτιiΘηκεg ι1πωg πιivτα
;rετεuοεg απ<j dvα κdoμo πou δε oε εξdφραζε
εvα κιioμo Πoυ σε dΠvΙYε
εvα κιioμo πou δε θα oε δεxιiταv ποτε ιiπωg πραγματlκιi
ιioοuv

. 
. ,. ιiι.τεξεζ. YιατΙ;

. 
...' πd,\εψεg. γrατξ

- '..:ιδιiθηκεg, λιiγιoεg. γrατf;

- -].:ξεζ τo λευκιi μovoπdτr, γrατf;
..- ..,.ιi εΙμαι εδcδ....

... μ, dvα λoυλofδr oτo γ6ρr,

... ΓΙΑTΙ;
Σwρι&iκη Κατερivα, B4

17 Λ(ρtμ!μ73
: :ιl ρdεr μεg τo xεrμc6vα

'.':-\rδιjνια αvθiζεr κl η καρδrιi μαq.
: - .. η Kατερivα καr o Θciνοg.

- ..:ci παtδtιi κlvciτε τo ταξfδr.

ol πιiρτεg τoυ φωτιig oαg περrμdνοιrv.
Kr εoεfg γελιiτε, αγαπιiτε τη ζω4.
Tα β{ματα καθιjλou δε δloτιiζoιrv.
Eoεfg vικdτε, τηv ξεγvciτε τη ζω{.
Tο μαιiρo ofδερo^ τ,ατoιi-λt και τo αiμα
κυλoriv μovdτor.α στo dxαρo τoπfo'
Eorl, η Kατερfvα καt o Θιivog
xαθ{κατε με μ1αζ vυxτ1ιig φωvιi.
Kαr ιiλα σcδπαoαv, σταμιiτησαv, παγcδoαv
Πoτd or μdρεg δε θα μolιiζoιrv iδlεg.
Θα oταματοιiv εκεf. o γρdνοg δε θα γdρvεr εκεf.
Movιixα τρεrg αoπιiλαθοr, οιiμβολo υπι5αγεoηg καt τlμωρfαg
καρφωμdvo oτtq καρδιdg μαg.
Φιiγατε vωρiq, πoλιi vωpig, γεμιiτοr φωvdg μυoτlκdg καl τρα-
γoιiδlα .
M,αφdoατε πΙoω, εoιi, η Kατερfvα καr o Θιivατog.
Mαg αφιioατε εδιδ vα φυλιiμε τoug τιiφoυg.
Kεivη τη vιiγτα καr κιiθε vriγτα,
ιIταv oι πfλεg τηg \,v6σηζ γΙvοvταt πιiλεrg παραδεΙooυ,
ιiγlεg, αμιiλuvτεg, dπλετου βdρouq και φωτιig
",Ιτε παfδεq Eλλ{vωv...,

ΚιiλλιαΔεμπlδιiκη, Γ2 Δ6oμη 3η

κΛfιuαε εjει1θεμsι
Kλεfoε τη ζω{ οou o, dγα βrβλiο.
Kαι εκεf, μdoα oτov ωκεαvιj
τωv λdξεωv κα1 τωv γραμμιiτωv,
κιivε τη δrκri ooυ αυτοκρrτrκr|
Σκdψou τι dκανεg, τt κιivεlq
και τι αξfζεl vα κdvεrg
Σκdψou πoιov αγιiπηoεg
κα1 ΙΙo1oζ o, αγιiπηoε
Kr αγ <iλα αυτιi δεv oε tκαvοπot{oouv,
τι5τε πρooπιiθηoε,
πρooπιiθηoε μ, 6λε9 oου τrg διrvciμεrg
vα απoδεfεig o, 6oου9 oε αμφloβητdooυv
ιjτt καl εori αξiζειq,
ιjτι δεv θα υπoγωρrioεlg,
οτl tη ζωrj οoυ δε Θα αφrioεlg
vα oρΙζoυv ciλλοl
Tιiτε μrjvο θα vlcδoειg
ελειiθερog

Π6τη Παλιερdrη, A6

Δio joγn,.
Διiο λιiγrα αγtiπηg
Δfo λιiγrα ζωηq
Διio λ<iγlα ελπiδαg
Διio λιiγlα κpαuγιig
Διio λι1για oου δfvouv ιi,τr ζητιig
Διio λι1για παiρvoυν ΨυΧη Γl, αγαπιig
Διio λιiγrα ooυ δΙvoυv ζωr{ καr xαριi
Διio λιiγrα παfρvoιrv ιi,τl κρατιig.
Kρατιig τηv αγιiπη
Kρατιig τη ζωη
Kρατιig τηv ελπiδα
Kρατιig τηv ψυγri
Γuρfζεrg τρrγιiρω
ΠηΥαtVε1ζ μακρtα

39

Σxεδiα
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Kl dμωζ πfoω πιiλr γυρvιig!
Avτωviα Bαρδιιiμπαoη, Γ1 Δ{ψη 3η

dTιΙρα πoυ φει17ooμι
Γλυκιi, ηδovrκιi αg κλεΙoouμε τα μιiτlα.
Mη φιiγουvε ετotiτεg οl oτιγμdg,
πρoτoιi ;ωθoιiv βαθrιi
oτη θriμηorj τηg ψυμig μαg.
H ληαμovιιi μακρlιi vα μεfvεl.
κovτεtiεt πια vα γivεr φoρτικri.
Mα εγc5 δε θα ξεxdoω.
δε θdλω vα ξεxιioω.
Kρατc6 uπιioγεοη.
Kρατιδ ελπiδα.
Mακιiρι vα μη βγω θλrμμdvog ψεuτoαρλεκivog,
μα αληθrvιig καl dγιog Kαραγκιιiζηg.

Λψπι6ιiκηΚdλλru, Γ2 Δ6oμη 3η

ιAτιδκπεfins o?d.πtιΣ
Kλεiοε τα μιiτrα και oνεtρdψou.
Buθfooυ oτo μπλε τηg θιiλαooαg,
oτo γαλιiζro τoυ oυραvoιi.
Nrωoε ι o xιdπο τηc καρδlciq.
ιo φιερoιiγrαμα τη( ψuχrΙc.
Tηv αγιiπη vα γευτεfg μη φoβηθεiq
Aφrioou ελειiθερog vα ερωτεuτεΙg.
Δdξoυ τηv αγιiπη πoυ οoυ πρooφdρεται
Tηv τιioo αvιδroτελιi αγιiπη
που θα o, oδηγrioεr οτιg Πιiλεg τou Παpαδεfooυ
καl εκεf δεv θα ,oαι 

πoτd πrα μιIvog,

γrατf θα ξdρειg ι1τr πιivτα
κιiπotog Θα o, αγαπιiει
Kιiπolog πoυ πoτd δε-θα ζητιiεr,
γιατΙ η αγdπη τou θα εfvαl
αvrδroτελ{g.

Π6τηΠαλrcρdrη,A6

ΣκoτεΙvlαoε o γαλιiζιog oυραvιig.

φιivηκαv τα πρrδτα oιiwεφα
Kαr κεr πfoω o r|λlοg dxεl απλcδoεr

τιg ακτivεg τoυ Κα1 αvαπαιiovταl'
Mαριiθηκαv τα τρrαvτ ιiφυλλα
καt oπιioαv οι φiερotiγεg τoυ γελιδovrori.
}l καμπιivα γτιiπηoε τoν riγo ηg Mεγιiληg Παραoκευlig.
To περroτdρr σοταξε πιivo.
H Θιiλαooα τιitοε τα ψιiρια τηg
απ, τo ψωμf του oυρανoii
M<1vo λfγα ψixoυλα, λfγα ψfxouλα
dμεrvαv oτιg ιiγlεg τoιiτεg φoιixτεg.
Kαι η ψυxri μoυ xιivεταr
καl ψcixvεr vα βρεr ιo δρoμo ιηc.
Συvιivτηoε τov απooπερiτη
καr εfxε βγιiλεl το γιτcδvα τou.
Σuvιivτηoε τηv ιivoιξη
και εfxε μαριivεl τα ιivθη τηg.
Συvιivτηoε τov dλro
καt εΙxε κρι1ψει τα μdτtα τoυ.
Διio oλιixρuoα, πληγωμσvα δciκρυα
κατρακιiληoαv, γεμιiτα αγdπη,
απιi τα βελοιiδlvα βλdφαρα τηζ ζ{o{ζ
καr ιiγθιoε o κρivοg τηg ΠαvαγΙαgl

Avτωviα Βαρ6ιdμπαoη, Γ1 Δ6oμη 3η
Σxεδiα

EΘvrκriq Avτrαυd,oεωq 96, P6Θuμvo, Tηλ. 53.520
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4',) Δrατιiζω oε φεγγιiρι μoυ κovτd τoU vα ,oαι τcδρα
καr vα ετrdμβεlgvα oωθεfαπ, τηv κακτi τηv cδρα.

Tη αιioταoη Πoυ σoU ,καμα 
φεγγιiρl vα ..τμιioαι

γlατf αv πιiθει τiπoτα oτο παρελθιiv Πlα ..,α ,σα1

Θα rτιiρω θdλεr τrιiραυλo γα ,ρθω 
r.α o,απαvτriξω

καl το κακd πoυ μoυ 
,καμεq ευθιivεg vα ζητriξω.

Γrατf φεγγιiρr μoυ γlατf μoυ τo ,καμεq εμdvα
θα λdω με παρdπovo καt μιiτια βoυρκωμdvα.

Kαr τιiτε αιτιivτηoη καμiα φεγγιiρr δε θα δfvεrq
τηq δυoτυxrιig τo φdρμακo εoιi δε θα τo πivειq.

Δεγ θα μπoρεfg φεγγιiρr 1ιou κουβdvτα vα αρθρcδoεrq

γr, αυτι1 το oφιiλμα πoυ ,καμεg πικριi θα μεταvιcδoεrg.

oι τιiψεrg ooυ φεγγιiρl μoυ θα εfγαι πtα μεγιiλεg
κr οι vιixτεq εrg το διciβα ooυ δεv θα ,γαr oαv τrg ιiλλεg.

Θα oκdφτεoαr φεγγιiρr μoυ αυτιi ΙΙoυ μoυ 
,xειg κιivεt

κι η ιiψη οου απιiτoμα το xρcδμα τζη θα γιivεr.

Δε θα oε ξαvαμπloτευτεi καvεig καl vα τo ξdρεrg
αφoιi ,γrvεg 

η αφoρμli τοv πιiγo vα μou φdρεrg.

Kαr τιiτε θα τrμωρηΘεfg με τo vα μεivεrg μιivo
vα καταλιiβεtg πιυg περvoιiγ εκεfr.oι πoυ ,xιlυv πcivo.

.Ετoι 
τη θ6λω τηv καρδιi

.Eτoι 
τη θdλω τηv καρδlιi vα αγαrrr|oεi πιiλι

γrατf η πfκpα εfvαι κογτιi καl θα ξαvαπρoβιiλλει.

Δεv τηv αφlivιυ τηv καρδlci oε κtαvεvοιig τα Χερ1α
γlατf αργιi ti γρ4γορα θα γfvoυvε μαxαfρlα.

,oπωq 
γεvιiκαγε κr αιlτd πou εγri τηv εiyα αφiioεl

κα1 αΙΙ, τov πιjvo η καρδrιi κογτειiει εδιj vα oβrjοεt.

Πρooπciθηoα λdεr τηv καρδrιi γα otiloω μα δε γrαfvει
γiατf τα φr1λλα τoη ο oεβvτιig dxεr καl τα μαραfvεr.

Γl, αυτιj μovιixη θdλω τηv δfγωg vα αγαπιiεl
vα πιiψεr λdεr γrα μrα oτιγμri YρΙiYoρα vα xτυπdει.

Γlα τηv Πoλlτικιi oικovoμiα
Efvαr βrβλfo oxολrκιi καl dγεl πotκrλfα
αργfζεr με Πoλrτικri τελειc6γεt olκovoμfα.

Mιiθαμε κιioτog τt θα πει τo κρciτοg iγτα κ.ivεt
καl πιiτε μια επιlεfρηoη τα xρriματιi τζη yιivεt.

To πρriτη στηγ ΠαραYωγli εivαι η γειοργΙα.
κr η κεφαλrf τoιr λtovταρtoιi ιjτr ,r.αl 

εταrρεΙα.

Mιiθαμε τι θα πεl A.E. o.E,, Ε'Π.Ε. καr d'L\α
καθcδg καr τα μερfαματα εiγαl πολι1 μεγci.\α.

Kαμπriλη κιioτoυq oταθερoι1 μετιιβ.\ητοιi. τα xιivω
oτιg ζωγραφrdq τov Πrκαooο τoι- φτciνιο δεr- τoγ φτdvω.

Mπαfvεl το μovoπιiλlο τ, oλtγοπω.\rο φιιiνεt
μ, αυτιi τoV (π6λ8μo,, τrμdvr ιiραγεg πotοg ι,α yιlvεi;

Aυτιi τα λfγα εfxα Vα Πω γ1α τοrjτo τo βrβλiο
ΠΟU μ1α xρovιιi τo εfxαμε απιil.ω oτο θραvfο.

Γn τηv ιmoρiα 4ηq Δ6σμηζ'
Efvαr βιβλfο γκρrζωπιi Ylα τηv EΜιiδα γριiφεr
oτοv πιiλεμo μs τηv Tουρκlιi πιiooι κλεtοτriκαv τιiφoι.

Eiγαι o Koλ κl o Movτεoκtd Boλταfρog oτη θρηοκεiα
ιiλol τoυq ξdvor riταvε μdοα απ, τηv Γαλλiα.

o P{γαq καr o Koραlig ο Kαταρτζriq κl ιiλλoι
τα dργα εfvαl θαυμαoτιi κι oι κιjπoι τουg μεγιiλoι.

o Γrιiwηq Kαπoδfoτριαq στηY Αiγrvα πηγαfvεr
Kαl τo σxoλsio γrα ορφαvιi αμdoωg τo συoταfvει.

Tr dκαvε o Poμrr,ιi o Kιivrγκ κι η Ρωofα
o Στριiτφoρvτ Kαl o Ι{doερλαvτ εrv, ιiλλη ιoτoρfα.

o Bεviζdλoq τr μορφrj! Πιioα καλci ,γεt κιivεl!
Kαl με τα oφιiλματα αλλωvcδγ τη Σμιlρvη ιiλη 1ιivει.

Αυιιi τα λiγα με 
,μαθε 

φdτοg η loτoρrα
καt τo κακιj πoυ dκαμε oτη xιiρα η Toυρκfα.

Σxει5iα



Ξfαg Σκoτodζog γρdφεr oε μια εφημερfδα:

Krlρrε αρxlouvτακτη,
.τ η εφημερiδα oαq εξακoλoυθr|oει vα δημoorειiει αoτεfεg

, rιOρfεq' Υtα τηv τorγγoυvtd τωv ΣκoτodζωY, σαq αγαγ-

,'i;'\λω με λriπη μoυ πωg θα πdψω vα.'. δαvεfζoμαl τηv

.9ημερiδα oαq απι1 το Υεfτovd μοU,,
\

Ξ νcιg δrευθuvτrig κατ αoτιiματοq γιrvαlκεfωv εrδc6γ ακori-

:. τηr. πωλ{τρtα, Vα λdει oε μiα πελιiτιooα:
. .Ογr. 

κυρfα, δεv dxoυμε καθιjλoυ.
, ;rευθιrvτriq πληoιιiζεt βιαoτrκιi καt παρεμβαfvεt:

. r -.ρiα μoυ, θα dxoυμε αoφαλιδq oτo υπιiγειo. Kαi εdv δεγ
'':iο5oυv τcδρα oτo μαγαζi, oπωoδriπoτε μπoρoιiμε vα
- -:: :rcιραγγεfλoυμε.

- r -.;Ια xωρfg vα πεt τfπoτα φεriγεr γελcδvταq'
. ],l.ι τι riθελε, ρωτdεr o διευθιrvτriq τηv πωλriτρrα'
- Ξ , .l1oε αν εfxαμε τc6ρα τελευταfα βρoydq!

\
l.-: :jρα dvαg vεαριig πηγαivεr στov Klγηματoγριiφo.

: .... ..]U πdεt vα κιiψει τα ειotτriρtα, o ταμfαg τoυ δεixvει

. . .::ι'ακfδα πoυ γρ6φει: "AΠAΓOPEYETAΙ }Ι EΙΣo-

- : Ιi\TΩ TΩN 18".
. .]'*.i.;l καr.εt τιjτε o vεαριig.

- 
... .ιο κα\ιj θα βρω ιiλλουq 17;

\
Ξ , .: Ε.L\r1r.αg καt dvαg Alγiiπτrοq αυζητοirv:
. = .\ιτroμιjq τηg Aρxαfαg Αrγι1πτoυ riταv onoυδαfog.

- . 'ιl-1 γr. αυτιi εivαt oι Πυραμiδεq, λdεt o Alμiπτroq.

Ξ . .'.':- ;αc; Ε. καλιi, καr ,μειg κιivαμε τov ΠαρΘεvcδvα.

''-'. 
.'....1l-(: l'{αr, αλλιi εμεfg κιiτω απιi τrg Πυραμfδεg βρ{-

. -. ^α-\cδδtα.] '-:.'-οζ: Kαr τt oημαivεt αυτ6;

.'-. '.τ1Oq: 
.oτr 

εixαμε απιj τιiτε τηλdφωvα.

:.- l.i-α-q: Kαt λoιπιiv; Eμεfq δεv βρriκαμε τfποτα κdτω

' ι'Παρθεvcδvα.
-. -. ':1O.q: Kαt τi oημαivεt αυτιi;

: '.:.ια-(: .oτr 
εfxαμε ,.. κιvητri τηλεφωvfα!

\
-'irδ.iκlα oτηv εξoμi παρακoλoυθofv μια μtκρti xε-

. ... .]Ου πεpπατofoε με το πιioο τηq,. Ξαφvrκιi βλdπoιrv
..iι'ιl oτo ι1oτρακο τηq xελcδvαg εfxε κυfufoει dvαq μι-

]'-' t .α'\iΥKαρoq. Kofτα, κofτα λdεt το dγα παrδdκι oτo ιiλ.

.l-,,iγκαροg βlαζι1ταv oιiμερα καr πr!ρε ταξf!

\
.. :ιoκαλα: Kαfτη, αY σoυ διδoω 20 καραμdλεg Ylα γα τΙq

* ...ιioεtq oτη μdoη με τov αδελφ<i ooυ, πιioεq θα πιipεt o

.. -..ε\-αq;

' ' ΙιαΙιη, ιioτερα απι1 πoλλrf oκdψη: Eγιj κυρfα. θα πιiρω
' | κα1 o αδελφιig μoυ μηδdv.

j rι)Kαλα: Kαι πcδg βρ,i*εc αυτι1 το απoτ6λεαμα;

.iιiιr1: Mα, ycδρtoα, ιiπωg εfπατε, ιο 20 oτη'.. μdoηl
.t\

Ο Τoτdg ρωτιiεt το διioκαλιi του:
- \φου η Υη rΙερΙστρdφεταt, πιδg δεv πdφτουv οι dvθρωπor

, 1ταr, γυρfζει αvιiπoδα;
- Toυg κρατdεr o vιiμoq τηg βαρι1τηταg, εξηγεf o διioκαλoq

- Kαλd, Kα1 Πρ1γ ψηφloτεf αυτιig o vι1μoq, ΙΙoloq τoυq Kρα-

τ ουoε;

Kιoγ/nΟP

,q o| στ|Yμ6q εnlζnτoιiv<| |oΛΛεs ΨoP.:
Tα αστεiα σaγ τρoφnΣ' 

:

|οoκρdτng

\
Δι1oκαλog: Kωoτιiκη, πorog δημroιiργησε τo αιiμπαv;

Kωoτιiκηq: (Φoβιoμdvoq). ,oyr 
εγcδ, κιiρtε.

Διioκαλog: (Δυγατd)' Kωoτdκη, πotog δημlοιiρYησε το

oιiμιαv;
Kωoτιiκηg: 

,oxr 
εγcδ, κιiρrε.

Δdoκαλoq: (Eξαγριωμdvoζ). Kωοτιiκη, θα μoυ πειg επf τd-

λουg πorog δημroιiργηoε τo αiμπαv;
Kωoτιiκηq: (Λυπημdγoq). Eγιi, κfρrε, αλλd δεγ θα τo ξα-

γακdγω!
\

.Evαq 
γωρtκιig υπdφερε απι1 ρευματtαμoιig. Αx, dλεγε, δεv

μπoρc6 ΠΙα, γα πdρω τo πι1δr μoυ. Aπιj πoιi γα ΙΙρodρXεταl

τιixα αυτr| η αρρι6oτια;
. Mα απιj τα γερ6ματα, μπιipμπα-Γιdwη, του απdvτηoε

κιiπoιog. Απιj τα xριivrα.
- Mαg φcδτιoεg εfπε ο μπιiρμπα -Γrdwηg. oρΙoτε, Kαl τo

dλλο πιjδt dxεi τηv iδrα ηλrκiα με τo δεξf κr ιiμωg δεv πovιi.

ε1]

r"

Bλdπειg, παrδi μoυ, τι dπαθαγ οι κι1τεg πoυ δεγ riταv φριi-

vιμεq; λdεt η μαμd, πoυ προoπαθεfvα voυθετriσε1 τηY κo-

ρη τηζ. Tιq dφαγε η αλεlτori!

Evcδ μαμd, απαγτdεt η πovηρli μΙKρη, αv riταv φρι1vtμεg

θα τιq τρcδγαμε εμεfq!
a\

Mπαμπιig: Π{γαrvε, Toτιi, vα ΙlεΙq στο γεfτοvα vα μαg δα-

vεfoει για λfγo τo oφυρfτoυ.
Tοτιiq: Mπαμπd, πriγα αλλιi δεv μoυ τo dδωoε.

Mπαμπιig: Α, τov παλιoτorγγoιiνη!
Πriγαrvε vα φdρειg το δικιj μαg απιi τηv αποθriκη.

,13
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\
- Kαt ιiμωq, φfλε μου, τα ιiλoγα εfγαl πto λογικιi απιi εμdq!
- Πωq;
- Bdβαrα! Efδεq πoτ6 oου ιiλογα vα στolxηματfζoυv, dταv
τρdyοιrv ol ιivθρωπot;

{,
Διio παλof φfλοι oυvαγτιolivται τυxαfα οτo δριiμo:
- ΛotπιIv, πcδq τα παg;
. Mrα yαριi. Ξdρεlg, τωρα αoxoλoιiμαr με ταxυδρομικιi rτε.

ρloτdρlα,
- Αλ{θεrα; Kαl πdει καλιi η δουλεrιi;
. Θαriμα! Tα πoυλιiω τo πρωf και το βριiδυ επιoτρdφουv.

\
Διio μtiγεq περπατoιiv oτo κεφιiλl εr.ιiq φαλακρoιi καr η
μαμιi μriγα λdεl oτηv κ6ρη ιιvαoτεvιiζovταq:
- Πιδq αλλdζouv τα πριiγματα, παιδιiκr μoυ. Στα viιiτα
μoυ, dταv dβγαrvα εδcδ πεpfπατo, riταv σvα μovoπιiτl oτo
διioog! Tcδρα.. dγrvε πλατεiα.
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to 
'τεPιolικ6 

τ00 jοο fυperfi'σ{οo

' .,.. '.oορiζoυ}ιε σΙo γωρο τωv μαθητrκι6v περroδικωv εκδdoεωv τo Περιo-
....' ιoυ 3ου Γυμvαofoυ Pεθιiμvου "ΔYX}'ΙΑΡΙ" , ιτoυ dιιαvε τηv πριδτη

-' :uφαvtoη φετοg.
. .l ειi1dμαoτε ολιiψυxα Vα ΠραYματoιτoιηθεf η ευxri πιiυ δiατυπιlγεταr
. -;o.\εγιjμεvιi του: "]'Jα Yfvεt τo ΔYXNΑPΙ τoυ καθεvιjq, Ylα γα φ{iτrσεt
.' ljδtα, τηv ψυxri, τo Voυ, τα γι1ρω μαq, c6oτε vα oδηγ{οoυμε oταθερd

" -. '...ι1ι'θαoτα τα βriματιi μαq oτη ζοlrj".
: 

.. : .: irciι,ιωg, πriραμε τo φc,Jq oαq, καλof μαg φfλοι του "ΛuΧvαριoιj" καr

- , .':ιιρto ιoυμε πoλυ.
_ .. ;icιβεβαιιjvoυμε μdλroτα ιiτι θεωρoιiμε τo ιiερtoδικιi oαg ωq μlα δυ.

' -,|']\-ri πoυ εvcilvεται με Ιη δlκri μαg καΙ τη φωvιi ι1λωr, τωv μαθηιl-
" .-.':'tοδtκιδv oτοv κorvιi riγo πoι, λd,Υεταr "ηxιδ τωv μαθητιδv".
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ΙΙ Σ.E. τηξ "Σxεδfαζ"
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Eπry{λεlα: Χιiμπηq,Γεciργιoq, Γ3 Δ6oμη 3η

Ayτfupτrus, Eγα,μyηrε{o gια' tnv ειρwrι,
.:: . ..;cl.(εταr τo μvημεio κοvτιi

.. - j Αvιilγεια τηζ Kρ{.ηc
.*'.lυργιiθηκε 

γiα vα κρατιi
' :' . 11 μvliμη του ανταρτtκoιi
. ' ]τo ι.ηof κατιi τη δrdρκεια

. . .. ιr-lκ rΙq κο ι oxηc 194 1-

': . lj οr;vεργαιriα με τoυζ κα-
.- .'t .i.)\, Αr,ωYεiωv η Kαρivα
.. -.'lτdlνηoε oτo oρoπdδro τηg

.- .'.''cι 1λυπτιi απd 5000 περf.
,,Ι,jΙ Ι,.. Πρ| nfe InγΑUανr:ro

.: .Ιl ιηζ Eiprivηg.
. -..ερωτri μoρφIi, μιiκoug 32

.: .', δεixγε1 Πρoq τη oπηλrd
- -\lιι. ιο ΙδαΙοv Avτρov Kl αγα-

...':ιιi dιοr oυμβoλlκιi Kα1 στη
_ ι,,γlκri δrαo ιαoη ιoυ θρυ\l-
.' ιιυιοf τιiπoυ. or αι.τιiρτεζ εi-

-ρωυε] ιo oρoπεδlo με Πετρεc
.. . α εμπoδiooιΙV τηv προoγεiωoη
. γερμαι.rκιδv αερoπλιivωι:.

' '.\ιlq απιj εκεir,εζ τiq πdτρεg εir,αι
, -. μιΙ μι,ρυI; ιUυ l.ι\ tΙμt'ιου ΠoU.

..' uεταφoρiι τηg iδrαg τηg φriοηg,

oκoπιi dγεr l,α υπεvθυμiζεr τοv
αγτroταotακd αγιδvα κατιi των Γερ-

μαvωrl.
To βrβ\rο Αvταρι i1c - Evα μvη-

μεio γrα την εiρι|vη παρoυordζεr
ιην ιrο\υειrj ιρsuνo ι ηc Kαρiνα
Pεκ, τηv αvαζriτηoη roτoρrκoι1 υλr-
κoιi dπωg φωτoγραφfεq Kαt YτoKou-

μdvτα τdoo oε tδlωτlκd αρxεiα τηg
Kρriτr1g ιjoc και oτo Γερμαvικιi
oμooπor,δrακιi Αρxεiο Krjμπλεvτ ζ
καt lrdραν αυτ,.δv μαρτυρiεg τωv
iδrωγ τωv κατoΙκωv τηq Kρriτηq.

Tα ριζiτlκα τηg αvτfoταοηc μαρ-
ιυρofν τηι, αvεκτiμητη oημαoΙα
ΠoU εXεΙ η λυρrκri - επlκ ri μνrjμ η τ ηc
νειiτερηg καr μυθtκιig roτoρiαg γrα
τη βαθrd ριζωμdνη αγιiπη του Kρητ1-

κoυ λαοri Προc ιηV ελευθερl'α.
Tο βrβλfo. oε ελληviκιf κα1 γερ-

μα\.IKη γ.\ωυoα. ιι.rιμηρrιυι ει τo
πολυοιiγθετo αιrτoιj του εγγεlρli-
ματoζ Υ1α τηv εrρiiνη ωg πολrτrκri.
καλλlτεxι.Iκη καi εθνυλογrκη
ερευvα,

θ
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rιΜxΤε l-{E&st ΤfiΣ ιJtr}cΕF
Με αuτδ ιοv τριοnο:. * Ι}oiρετε δωρεlγ αο min eαq το πeριoδικ* μαq.

*|]αiργπε δωi:εαγ crrο α,ι1rι οαq ολα τα θπ;nο noυ εxδiδουμε'
Θ EημΦvεατε μο nc fuοαrηρtδτrfrεξ ilοq,

* Σοq δivετoι η δuvατοητα vο βηftαεrε εθελογπxi οε δι6φορoυ9 tομiq'
o [goiι]ετε οημαvτιxο τιq πpoοπ6θειεq ηq U}llCEF.

TA nAtAtA ΤΦγ &}.ΙAn?γxΟ}lgΙιΙοΥ xοΣhtοY
rlΗA| tαl eli{n iiΑε
Γ i} A r ? s

ιl.-iλtι utξ. αξe9a "ιoια{.:ο rm}a ε*pοφ1q ια τι nοσδ t?'{ξσ} ιx lαχltδp<δnit rrσγη
is8nnΦfiεαΦf"*,*ii'*,?}*ffffi.1λΥlοτ}{τλι.ε,ηοYΙ'ε}.τγnΛ,

ErΓp&ΦN ΙιfrEA&γΣ . ΣΥΗ&pQr$xΤX
{Σγt"JΔpΟΜ}J Et{ΟΣ EΤογΣ 2.οοο Δpx.}

.npaζ 
UtrιcξF

:eiΦ 1. 1 15ε, Λ*!1va

,iEEpoιlR€,,ζ

YfiοfpaΟθ

n,Φ'η'!. η oir1oη Φμελη,XiΦι μfr αn6 ,5*η }|}oΦ * lπw μ{ξ ηq U}ltC$F lr n,,.η 
'aρf. 

τ!
ra}o* *rη δΦ Ιρa6ζΦ € Φ,t,πη.,*Φ d?ιση. Θ{ toΦ&Φ rgβnY Φ nr9aδΦ1s γΦ η ijF,ι{ nΦ
ξΦ nηβiΦ η Φ,ρci,iι @{,
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Σxεδiα

Σιo Kdvτρo κdθε ιiτομo μπoρεivα dxεr βo{θεrα απιi εξεlδrκευμεr.o

πρoοωπlκd γtα κιiτt που το απαα;oλεf, ιjταr. αr,τlμετωπiζεl δυοκo-

λiεg οτrg οxdoεrq τoU, σΙηγ olκoγdvεlιi του. Αυτιi εiγαi dνιr μερog

απι5 τιg υπηρεοfεg πoυ πρooφdρεl το Kdr'τρo Φtλiαg καl Πpdληψηq.

To κ-'jρro dργo του εivαr η πρι1ληψη τηζ Χρησηζ τω\Ι εξαριησloγo-
.iων oυοrcδγ ικιirivtομα, αλκoιjλ, vαρκωτlκιi) κα1 η ΠρoαγωΥη τηq

οωματrκ{g καl ψυxrκrig υγεΙαg με τη βο{θεια τηg οlκoγdr,εtαg, του

o1ολεioυ καt τηq κοtνιiτt1ταg, Στrg Σtrο\εq γοι ει,τ ι ομαδεc με γo-

\.εiζ) Που λεlτoυργoliv οτo K.Π.Φ., or γοvεi-q ευαtoθητoποtοtiνταt

καr εκπαlδειioι,τα1 Υ1α μια καλriτεpη δrαπαiδαγιiγηoη τωv παtδrων

τoυg. foIε την εφαρμογr] ιου προγριiμματοc Προαγιυγι[g τηg Υγclhq

οεΙυμvιiοrα ιου Ρεθιiμνου κα1 με τα εκπαtδευτtκιi οεμrνιiρlα oε

καθηγητσg προοιρdpεr oτιiρlξη oε μαθητεg καr εκπαtδευτtκoιig,

Eπtμενfioυ Mαροιiλη 21 (β, ιjροφοq)

Tηλ. (Ο831) 50.100

KENTPO ΦtAtλΣ KΑΙ πPΟΛ}ΙΨ}ΙΣ

Δriμou Pεθιiμvου
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Ev:σ,(UσTε Tοuξ
( ( Ψ]αTpουq x{$pic ουγοβfi ll
Ξ :ε:ξ θο μθvατε αδι6Φoρog αιη θ*α ενδg oκε.
,Ξ:i,.livou αnδ τηv πεiνα nαιδιοt]: Μιαg ετoι.
-:iιναηq εγκιiοu; EvΦq τραυματισμεγου
:-:γoυ noυ δεν 61ει φαρμακεuτικi1 περiθαλι{;η:

Ξ;ο μακρrνiq ,(ι αv σαq φαiνοvται oι Ιιαρα"
-3;; εικ6vεξ, sivαι απlλυτα nραγματικig. l.l

] 'cτυχ(α. η φτιiXειο, η θλιψη (qι o πΦvog, ε[vαι
.:3'.]μεριvοi auvτρoφοι oε εκατομμ0ριο αv.
:::lηουq αtοv nλαvf1η μαq.

T| ε|ΝAl O| *ΓΙΑΤPOlχΩΡ|Σ ΣYNOΡA,
Ξ;οq Διε0vηq Avθρωπιoτικδq Οργαvιομδq,

':n xερδoσκοπικοi Xaρακτt'lρα, AποτελεΙται
(Jριυξ απd γιατρο*q και.μcλη του κλ*δου
:lc Yγεiαq, Bαοικoi οτ61οι τωγ "ΓIΑTPQΝ
χΩP]Σ ΣYΝοPA, ειvαι;

r Fi δωρεdv παρofi ιατρικΦν υπηρεοιιilv οε
oποιαδt'1nοτε πeριo1l,1 τοU κοσμou πsρου-
οιoατε( αvdγκη, που οΦοιλεται ειτε σε Φυ-
οικiq καταοτpοφfξ (πλημμ0ρεζ, ξηρασια.
οειoμοi κ.λπ,}. εiτε οε εμπ6λεμεg oυpρd.
FcLc

ο 1-1 δημιοuργiα τηq qπαραιητηq υγειoνομι.
<nq υπoδομnq οτιξ nεριo1εξ ουτΔζ

"".' -.ι.s, :i'.
lir,ilrli,$Φi

ιi:

:ri;.,,
ie.

.Ι9

Σxεδtα

ι F{ προιl8ηoη τηq αλληλεψΟηq οτιq δοxι-
μαζδμεvεξ nεριoxfq του κδομου κοι η
oυμθoλη ατην αvdπτυξ| τουq.

οl EΛΛΗ}'lΕΣ "Γ|AΤΡΟi χ{ιp|: ΣY}.tQpA,
κA| ο| ApAΣT}tp|oΤΗTtΣ TογΣ
Aπ6 τo Δεκ8.μθριο τοu 1 99θ, η Eλλ0δα ε(γαι η
d6δομη Ευρωποir{ 1ιilρα δnoυ λειτoυργo0ν
εnισnuα οι "Γ|AΤPO] XΩP|Σ ΣΥΝΟPΑ". !"J λει.
τοuργiα τουq διiπεται αn6 τιq διατ0ξαιq τoυ
Kοιvο* Ξυρωnαiκοu Καtoαιοτικου χdρτη,
Τα θαοδd τοuq πpο*pxcrvτοι drιp oυvδρομθg'
δωρεdq καr 1οpηγiεg εuoιδθητοnοιημ6νωv
ανθρΦπωv.
Kι dμωq nορα το Περιορiομθva υλικd και οι-
κοvομικd μtοα, οι 

,Eλληvεg 
" Γl'4ΤΡol ΧΩΡ|Σ

ΣYΝQΡA" 0Χoυv vα επιδεiξoυv σε λ1γοτερo
αnδ .1,5 

1ρlvο ημαvτικdq δρααrηρι6ιητεq
τ6οo αrο εξωτερrκ0 iAιθιοπiα, Σομαλiο, Λι8ε-
ρ[α. Ζdμπια, Aηκ6λα. Μοζομθiκη' Λi8avοq,
1ρ&κ. KοuρδιαrΦν, Xοηκ.Kοηx, Γιoυγκooλα.
6iο' Aλ€ανiο). 6οo και ατov ελλοδιxd χΦρo
(ψUχiατρεΙο Λθρou, Aλ8αvοi προσΦUγοξ).
Kαι οiγουρα θα υnlρξουv και noλλtq dλλεg
δρqστηριdτητεq. Mε τη δικi] οαq θoι1θειο, Mε

τη διxf1 oαq ηθικft xoι οικοvομixξ αιlvδοοuil,
Γlατi γι,αυτoυξ που υnοφθρουν και η uικρ6.
τερη χαρi εivot εUτuχια!

nΩΣ MποpΞiΤε κΑι ΣΕ,Σ HA Bο}tΘ}lΣΕΤE
Με 5.0σΟ δρ1. μ6vο, γ(νεoτε οuvδρομητηq
του τpιμηvιαiου περιοδιxot μaζ γιfl εvα Xρ0.
νο.

1.l orΙoιαδηποΤε δωρεd oαζ, ixει αvεκτιμητη
αξiα Yια τοuc αν8ρΦπoυg noυ απευθυvεται
κqι εκniπτει απΦ τo φορoλoγητΔο ειοοδημα
gαq {θα ααq οταλεi α1ετικη απδδειξη)'

Eπιnλioν. αγ εiοτε γιοτρθg, vοοηλευτξq 6μ.
nειρoq διοιιητικlq η τεxvικ6q, μοζ εiναι αnο .

ρα[τητεq και οι γνιiloειq οog.

Γιa περloο6τερεq πληpot}oρiεg
TηλεΦ{i,YηCrrε μoξ σTοl

AaB 35 S65



EYPΩBΟYΛEYTEΣ...
THΣ Λ/ΙΙAΣ Ι/ΙΕPAΣ
[Vωοτιi εfvαt πουg πεprooιfτερoυg αvαμ6πεg,

αv ιΙμ ω ιfλoug το γεγovdg ιiτr 32 παrδui απd τo

Pdθψvo dμvαv μα τη4 τou Mdρτη Eυρωβουλευ.

τξ καr κιiθυαγοταdδραvα τou Eυρωπαiκοri Kοt.

voβοuλfoυ μdαα πα πλαfοtα τoυ πρoγρdμματog

Eurοscοla πou θdππε η Eυpωπαffi 
,Evωη.

Πωg dγιvε αυτιi...; Λοιπιiv, μrα μdρα κιiπoυ oτα μdoα του Γε-

,.iρη η δεoποιvig Παπαδoπoιiλoυ πoυ πdραoε απti τιg τιiξειg

του α;oλεioυ μαg ζητιδvταg απιi μαθητdg πoυ μrλofv dπταr-

ατα γαλλlκd ri αγγλrκιi vα γριiψουv μια dκθεoη με θdμα:

EYPΩΠΑΙKO KoΙNoBoYΛΙo, ENΑ YΠEPEΘNΙKO
KoΙNoBoYΛEYTΙKo oΡΓANo, ΠAPON KAΙ λ{EΔΛoN
Kαi vα δηλιδoουv υπoψηφrιiτητα YΙα τo πριiγραμμα αυτo.

Moιριiοτηκαv τα oxετικd dvτυπα, η κα Λαλcδτη dδωoε τlg

επrπλdov πληρoφoρfεg γlα τo πρι1γραμμα στoυq 60! εr,δια-

φερciμεvουg τoυ oxoλεfου μαζ Kαl πdoαμε με τα μofτρα oτο

γριiψιμo, Kιiτr παρ<iμoro φαvτιiζoμαl dγrvε καt oτ, ιiλλα

αxολεiα. Aξιooημεfωτo εδιδ εivαr ιiτl τo Pdθυμvo liταv η μιi-
vη δrorκητικιj περιφdρεrα Πoυ εKΠρoσωπιiθηκε oτo ημrκι1.
κλrο!

.Eτol λolπ6ν oug 8.30 τo πρωi τηg 4 Mαρτ{oυ 1997 ol Ι{,ι-

κoλlδdκηg Aντcδνηg' Πoλiτη Δfiμητρα, Βoυτζoυρdκη L\ε.
ξdι,δρα, Καββαλoυ Διiξα, Mακρυδdκη Λiτoα, Βdμβουκα Βα.

ν {oα, Βα[ν dq Aργi ρ ηg, MακρυμdΔ,ληg Κωoτηq''4'Lεξαν δρd-

κη Nατιioα' Aρyοντdκη Δ6oπol.να, ΠλαΙτη Λ{να, Βερντiρ-

δoυ Βαγγελκ1 καl Σπdθη MαρEα μαζi με dλλoυg 19 βρεθi-
καμε {ξω απ' τo Ευρωπαi.κri Κoπoβoιjλlo''. πoi αλ'Δ,oιj''' oτo

Στραoβoiρyo!
Στα μdτια ιiλωv ζωγραφlζι1ταv η αγωvrα καl τo δdog γrα

τo καrvofριo, το μεγαλεrιiδεg.. Δεv βλdπαμε τηv cδρα vα

μπoιiμε μdοα... Παiρvovταq λorπ<iv τo ιiφοg ΙΙoυ μαζ ταφtα-

ζε περιioαμε τo oωματικιi dλεγxο καr μπιjκαμε oτo xcδρo
υπoδoxriq. Aoπρα μιiρμαρα απλιδvovται κdτα.l απ, τα π<jδια

μαq, αριoτερci μαg βλdπαμε βελoriδιvouq καvαπdδεq Kα1 μiα
δrμoιρiα Securitαδεg απιj τα δεξld. Φdτοα δε μπρooτιi μαq
καr γriρω απιi μrα μαρμιiριvη κoλcδvα κρdμovταv 16 οημαf-

εζ (15 τωv κρατι6v μελοv καr μιαζ τηζ E.E') απιj επixρυοα

κovτdρrα.
Αφoυ πηραμε ιηv ,,ταUιdrηια μαc onoυ αvαγραφocαν

τo ιivoμd μαζ KαΙ τo δtακρtτtκιi oriμα τηg oμιiδαq εργαοfαg

ιiπoυ αvr|καμε, περιioαμε oτo εoτιατdρtο. Λiγo αργι1τερα μd-

λη 
'ηq 

δrorκητiκιfg επιτρoπιjq 6δωoαv oδηγfεq για το πριi-

Yραμμα εργαorιjv τηg ημερfδαq (oτrq 15 γλιδooεq τηg Eυρω-

πηg) καr οriκωoαv 5 μεγdλεq καρτdλεq με τo δtακρrτrκι1 o{-

μα τωv oμdδωv εργαoiαg Υ1α vα μαζ oδηγιjooυv κατιi oμιi-

δεg oτo ημrκriκλιo. Αvεβαivαμε oκιiλεg - κατεβαivαμε oκα-

λoπdτrα πηγαivαμε αρroτερd _ oτρΙβαμε δεξr<i, xαιδδηg κα-

τdoταoη.,. Kαι ηρθε η cδρα πoυ μπι!καμε oτo ημrκιiκλro.

Aφof βoλευτriκαμε ιiλor oτα dδραvα, βγrjκε oτηv oρμ|oτρα

τoυ ημrκυκλfου τo πρoεδρεfo τηg E,E. Mαq καλωoιiρtoαr,
και βγαλαμε μΙα αvαμνηστrκ{ φωτoγραφfα. Aμdoωg μετιi
μαg υπdβαλαv ερωτιioειg ιioov αφoρd τηv Ε.E. και τη δριioη
τηζ KαI οι απαvτιjαειg δfvovταγ μdoω ηλεκτροvtκoιi αuoτιj-

ματoζ,
Στη ουvdxεrα τo προεδpεfo dδωoε πληροφoρiεq Υ1α τηv

E.E., τη λεrτουργfα τωv oργιivωv τηζ, τα εκπαtδευτtκιi
πρoγρdμματα καr δη τo EuroscoΙa και r!ρθε η oειριi μαζ γα

υπoβιiλλoυμε ερωτrjoεrg. Aκoιjoτηκαv 8 οιrvoλlκιi καl οι 6

{ταv ελληvrκιiq πρoελειiοεωg.
Θα αvαρωτηθεf καvεfg πω-C συγεWooliμαoταv. Yπtiρxαv

μεv θεωρεfα γrα μεταφριioειg oε ι1λεg τrq γλιiooεg τηg E,E.,

αλλιi εκεivη τη μιdρα υπrjρxε μιivo αγγλrκr] και γαλλικri με.
τιiφραoη.

Στιg 12.30 πr]γαμε πdλl oτο εoτtατιIρro... Mαg περfμεvαv

τραπdζrα oτρωμσvα γlα δtεθvdg γεliμα καr μlα ορ1r|oτρα

κλαoικιig μoυoικlig. 
.oταv 

φιiγαμε, ιiρxιoε η πρ16τη φdoη
τωv Eurogame πoυ liταv παl1τiδια ψιδoεωv. Kαl μετιi απιi

10, ακolJoαμε vdεg oδηγiεg απι1 τη δrorκητικrj επιτρoπι] καt

ακoλουθcδvταg ξαvιi τιq καρτdλεq πr]γαμε oτουg xιδρoυζ συ-

vεδρlιioεωv τωv ομιiδωv. or xcδρor αυτof μoι<iζoιrv πoλιi με
τo ημικιiκλro... d1ουv δrαφoρετικd ιiμωq εδραvα αλλιi πoλιj

μικριiτεpα. Σπιiοαμε oε μrκριiτερεg πoλυεθvrκdg oμdδεg, αυ-

ζητrjοαμε καt καταθdoαμε τiq απιiψε1ζ μαζ στo πρoεδρεfο,

cδoτε vα τεθοfrv μdoω του εloηγητri oτo ημrκιiκλro. Kdπoυ
λorπdv oτlg 16.30 πriγαμε oτο ημtκιiκλιo ξαvd. Στηv oρxtj-

oτρα τι6ρα βγr]κε o πριiεδρoq και oι vεαρof εroηγητdq πα.

ρoυoΙαoαv τrg προτιioεrg μαζ KαΙ sγΙvε Ψηφoφoρfα. 
,Evαg

απιi τoυq ειoηγητdg ι{ταv 
.Eλληvαg. 

}Ι πριiταo{ τoυ λoιπιjv

xαρακτηρfoτηKε ωζ η πιo παθlαoμdvη καr ιiρΘε πρωτη oε

Ψliφoυζ μdoα oτo ημικιiκλro. Mε τηv oλoκλrjρωoη τηζ Ψη-

φoφορfαg ακoλoιiθηoε η β, φdoη καr τo τdλog τoυ παρτiλα-

oαv oi oημαfεg τωlv κρατcδv μελcδv καr τηg E.E. Aκoιioτηκε
o Eυρωπαiκιiq,Yμvog καr η ημερfδα oτο Eυρωπαiκιj Kolvo-

βoι1λro dλαβε τdλog. Στα μιiτiα ιiμωq ιiλωv riταv ζωγραφt-
oμdvη η ελπfδα vα ξαvαβρεθoljμε κdπoτε oτογ fδrο xιiρo αλ-

λιi ωg πραγματικof Eυρωβoυλεuτdg.
Mαρiα Σπιiθη, Γ3 Δ6oμη 3η

EUROSCOLA

Σxεδiα



- ' r-l 04,30 ξημεριivovταg Δευτdρα 4 Mαρτfου 1997, τα

. - .'ητriρrα ιIλωv μαq γτfπηoαv ρυθμrκιi. Mαq καλoιioαv
Σιοαoβo'jργo! Πρcδτη φοριi ξυπvοιiσαμε με τioη ι1ρε-

. ..,. }iαl riιαν oxετrκci vωρfg. Mια Δευτdρα πoυ dρxιζε
. ': .ηoλεfο, μrα Δευτdρα αλλιιiτικη απιi τlg ιiλλεg, μlα

- '.:.:,Cι EυρωπαΙκ{l Στιq 05.00 riμαoταv ιiλoi ouγκε-
. '-..\'o1 εξι.; απιi το E.Π.Λ', dπου μαg περiμεvε, 6γα λε-

. : :. ', \'α μαg μεταφdρεt oτα Xαγιιi, Στη διαδρoμri αυτli,
1'..: -.\O1 r.uoτdζαμε λrγciκr, ο εvθoυoιαoμιig μαg riιαv

*:'''ιL\og πoυ δεγ dλεlψαv οιiτε τα τραγoι1δια ο'.1τε ια
: .ιi,

- . t 06.30 βρroκιiμαoταv οτο αερoδριiμrο τωv Xαviωγ
..-- ιυγιδg, δεv ταλαιπrορηθriκαμε καΘιiλου. Πιfραμε
: -ι ια εtolτtiρlιi μαg κr επrβrβαoτriκαμε ο, dvα αερo-

::lc O A'

- t 07.30 βρroκιiμαoταv r|δη καθroμdvol οτιq θdoειg

' - :'. ι.Jl}-ιQζιiμαoταv vα πετιiξoυμε για Αθιivα. Πρoκεr-

- . ','.ι ευ1αρtoτηθοιiμε τo ταξfδr, oι αερooυ.',οδoi μαg
:.''iι\'γα καθiooυμε κατιi παρdεg κr ιiλοr μαζf r.. απιl-

- ''.ε ιη θεα. πou τηv oι-rvdθεταv ττoυπoυλdvtα oτριi-
.. .-1'\-εφων, yρuoαφdvrεg, ακιiδεg ηλiou, μlκρd καr

-. ,']llτ1u καt φυolκιi η απdραι,τη καr καταγιiλαvη ελ.

..:- .:ιi.\αooα. Nα πoιiμε, βdβαlα, πωg κdπolα παιδιd
. . .l i'lηγ εixαv ξαvαταξιδdψεr με αερoπλdvo Kαl vα
_.:.,. κciπotα. αγασφdλεlα καt κdπoto φdβο, ωoτιioο

- . . ι.''ιtg δεγ εfπε ιfπoτε. o εvθουotαoμι1g κιiλυπτε κα-

.

- . Ο8.30 φτdoαμε oιδot καt αβλαβεi-c oιην Aθ{vα καr

- :'.( περrφεριiμαoταV στα DUTY FREE τoυ αερo-

' . .'. .jπου δεv παραλεfψαμε (τουλιixιoιov εμεfq οι κo-

. . :ι δοκrμιiooυμε riλα olεδιiv τ, αριδματα πoυ δrdθε-
:..' ,τε.\εoμα; Kιiθε λογrjq μυρωδrκιi κυκλοφoροιioε

_. -:i uιιql

- .. εΙl.αt 11'00 κt επιιdλουg αvαxωροιiμε πρoc,Ζυρi-

-. : μεγιiλη μαg dκπληξη αvτf γlα dvα μεγιiλo αεpo'
.ιlυ ελrrΙζαμε vα dxουμε, μαg περfμεvε dvα μrκρori-

,- . i.ΙC o.Α. Kαθfoαμε πιiλι κατιi παρdεg και μετιi απι1

- i :-..ιρδroτlκη απoγεfωoη, λιiγω τωv τραVταYμιiτωv,

ilμπr,φ h4frri[$ rtrξιfu μfr,
φθιivοvιαg oε κdπoιo ιiψoq αρyioαμε Yα Παρατηρoυμε τη

θdα, ΓΙετιiξαμε πdvω απι1 τηv Πιiιρα. τηv Kdρκυρα. εfδαμε

τtg παραλtακdg πιiλεrg τηg Ιταλiαg, τη μlα κoντd oτηv dλ-

λη, ι.lg xrovrαμdvεg βουvoκορφdq τωγ 1\\πεωγ με τlq KoΙ-

λciδεg καl τα πoτdμια ΠoU τtζ δidoxιζαv, εfδαμε τηι, Eλβε-

τfα με τα αμdτpητα 1ωρtoυδιiκrα τηq Π0υ dμοiαζαv με
oπtρτdκουτα. Koμμιiτrα δαocδv rια1 μΙα πελιiρια πριioιvη
πεδιιiδα. 

,oλα αυτd βdβαια, ι1xl xωρfq τα εvδldμεoα περr-

oτατlκd (xioυμoριoτiκιi και μη) πoυ διαδραματroτηKαv
oτο αερoπλιivο: Πρωτ, απ, ιjλα επlακεφθr]καμε τo πιλoτ{-

ρto, ιiπoυ οt πtλιjτot μαq dδωoαv xρ{οrμεq πληρoφορfεg

για το ταξfδι (ιiψog, κcιtpιiq, ιδρα). 
.Eπειτα 

μαq oερβιραν

φαγητci Πoυ σε dλλoυq dρεoε, o, dλλoυg ιixι, ιiλλoι dφαγαv

δiπλri μερiδα, ιiλλol dμεrvαv vηoτlκof και καταλαβαivετε

τα γdλlα πoυ κdvαμεΙ
Kαθιiq Ι|μαoταv καθroμdvoι κατιi παρdεg εκμεταλλευ-

τ{καμε τηv ευκαιρfα vα παfξoυμε καr δrdφορα nαrγvrδiα.

Ιδlαfτερα γελιioαμε με το rιαrxvfδr ..o Δολιiφιiγoξ", Χιiρη
oτlq ζαβολrεg μερlκιiν απd εμιig! ovdματα δε λdμε! o voιδγ

γoεiτω] Αγαoτατcδoαμε λiγο τουg υπdλοrπoυg επrβciτεq

απιj τα γdλια και τlg φαlvdg μαq Kα1 foωg vα ξυπvlioαμε
τουg ιiπoιoυg κorμιoμdvoυg! Συvαρπαoτlκdg, επfoηq, riταv

και oι oτrγμdq τlου ζrioαμε xciρη oτη ρεΠoρτερ μαg τη Mα-

ρfα, πoυ δtαρκιig περιφεριiταv ατ, αεροπλiινo με τo δημo-

αlογραφικιi καoετοφωvdκt τηg, παfpvovταg oυνεvτειiξειg

απ, ιiλουg. tsdβαrα. δεν dλεrψαv καt ια δrιiφορα ψευδιivυ-
μα ΠoU βγιiλαμε Ytα τηV καλιiτερη "επtκotvtο\,iα" }Ι0ζ...,

αλλci αυ ι α καλ υ ι ερα \.α μεlvoιΙV απcioρη ι αl

Mε τo πoυ φτdoαμε oτο αερoδρrjμro τηg Zυρixηq, dvα

αερoδριiμιo τερdοτlo oε oxdoη με τo ELληvικιi. μovτdρvο,
πεvτακιiθαρο' γε1rιiτo τυτrικof g, ψυxporiq αvθρrjπoυg πoυ

περfμεvαv υπoμοvετικd γ1α τηγ rττrioη ιi]Uq, μαq περiμε-

vε dvα λεωφoρεfo τηg TRANS - SERVΙCE γ1α γα μαζ με-
ταφdρεr στo ξεvoδοxεfo μαg "ΙBΙS ΡΑLΑΙS DES
CONGRES,. Kr εδιi 11δrαδρομr] rjταv rrολιi εvδlαφdρoυoα.

o καrριi< ιiταv ιrολιi καλιig, dκαvε ζdoτη αv καΙ ο oυραγoζ

r!ταv ι.lυwεφιαoμdvοg. Tα τοπiα liται, οαv πfvακεq ζωγρα.

φrκηg με rroλf ψυγριi γρωματα κr dλεiπε η ζεoταorιi κl η

5i
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Παγδα1σrα Χρωμdτωι, Ι]oU δεσΠdζouγ στov ελληvικd xιil-
ρο. Στα xωρrουδιiκlα, ΠOιΙ σUγαγτοιioαμε oxεδιiv κιiθε 2

xλμ., τα οπfτiα ιiταv γραφiκdτατα, με κεραμfδrα. KαΥKε-
λιiπορτεg, oοφiτεg και πριiotvοιlq κ{πoυg. Mια επαvαλαμ-

βcιvιiμεvη τελεtdτητcι, θα λdγαμε, πoυ μετci απιj κdπotα
cδρα γfvεταr μoνciιοvη rιαr κουραoτικ{!

TΟ TΑΞIΔΙ THΣ EΠΙΣTP0ΦtiΣ
Δεr, θα oαg ζαλiιlουμε ιiλλο, Στυ ταξiδi τηg επroτροφrig

{μαoταv iλor λυπημdνοl ΙΙOυ τιl το'ξiδr μαg dφταvε orγιi
oiγιi οιo τdλοg του κι dτot δεv εixαμε πολιi κdφr, Bdβαrα,
ιιρdτrεt Vα ΠOιiμε ιiιl φτιlvovταg oτο ιιεροδριiμlο τηg Zυρi-

Χηζ εUxαρlστr-foαμε τov οδηγι1, Ι1oυ μαC ιi1ε αι'εtrτιl oτη
δrαδρoμli, Kαt ι,οιi προoφdραμε dvα γερμcιvlκιj βlβ.\io που
ovομαζdταv "o Kρητrκιiζ Λαβυρrvθoq,! EπΙoηq. ιυ μεΥα-
λo μαq παριiτtor,o riταv ιiτι oτα DUTY FRBΕ τηq Zυρfxηq
δεν μεfvαμε πoλiτ κl dτol δεγ πρoλιiβαμε γ. αγoρασoυμε
τfπo ια ιiλλo παριi λiγεg oοκoλιiτεg. Σiγoυρα, tiμωg, vυoιr-
μrjτατεgl.oιαv 

φτιiοαμε στι) ιiεριlδρrjμιο ιου Eλληvrκοιi, σUγα-
vτηθ{καμε με τα παιδιιi απιj τα Xαvrιi, πoυ επloκdφθη-
καv, ιiιrωg εμεfg, ιο Eυρωκοtvοβοriλrο. τα oπιlfα, αr. καt εf.

xαr. αvαxιιριioεr Σιiββατο, εrrdoτρεφα-r. μαζΙ μαc. Aυτιj μα.q
λιiπr1oε dλoυg, γrατΙ οr Χαvrωτεq εixαvε δriο oλιiκληρεq
μdρεg vα επlotιεφιoυv τo Στραoβοιiργο, εvcδ εμεfg... Tι r,α
γfvεr; Αr,ωτdρα βiα!

Στrlv πτrΙorl Aθr|vιι-Xαvlci riμαιrτιιv ιjλol τιjoo KoUρα-
σμd\rol Πoυ oi περrooιjτερoι παραδιiθηκαv στηγ αγκαλri
του Moρφdα.

Tdλoq. oτo λεαlφoρεfο Xαι,rιi-Pfθυμvo ιiλλοl σtΥoτρι1.

γoυδοιioαιr, ιiλλor αγαπoλοιiοαv ιtg εμΙΙε1ρiε.q του τρlrfμε-

ρoυ κα1 ιiλλοr βρr,iκα\- τηv εUκαtρiα r,α οιlvεlδητοποrri-
σoUγ ΙΙωζ' εjr.α ταξΙδr μπορε:f ιiλλεg φrλfεq vα τt-q oιερrωιlεr

καr ιiλλεq γα τiζ γKρεμfοεll Mrα οκιιi Θλiψηq πdρvαγε πιi-
vω αtlιi τα vυoταγμdvα μιiτtα μαζ, μ1αζ καr το αξιrjλογo τα-

ξfδr μαg εixε πια τελεiιδoεr μ, dvα πεvταl,rjoτrμο γλιiκιoμα
Πoυ μαq προοφdρθηκε μιiλrg φτιioαμε oτo Pdθυμvo.

Aλ. Βoυτζoυρι1κη, Β2
Βαv' Βdμβoυκα, Γ1 Δ6oμη 3η

l.xεδl.α
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[η Yαλλκ4 KOυζΙYα.

To πρωrvιi πιivτωq, αγτfθετα με τα ελληιικιi
δεδομdvα, rfταv πλουοιοπιiρolο. Σερβιρrζιi-

μασταγ μιivor μαq και μιoροιioαμε vα
δrαλεξoυμε απd μια μεγιiλη ποικrλiα
τι5οο φαγητotl, ι1oo καt ρoφημιi.
των, Tρiα εiδη καφ{ (yαλλlκιiq,

- 1 καπoυτoiνo καl εoπρ{ooo), δioJ+ εiδη φρ{oκoυ yιrμοιj (oαν-

Σxε:δiα γκoυiil καl πoρτοκdλl), τodl,

δημητμακd με φρ{oκο γdλα,
ψωμ{ γω\λlκoιi τιiπoυ, παξl-

μαδciκlα, μελι. βoυ ι υ ρο.

μαρμελdδεq' κ{π ooκoλdταq

αλλd και με oταφiδεq, ζα.

μπ6ν, τυρ[, κρουαodν βoυτιi-
ρ0U Κα] ooκολιiταg ηταν μερl.
κd μιiνo απrj τα ιjoα πoλλd πoυ
υπliρyαν oτoν μπoυφ{'

Σfγουρα τo πρωιvd {ταv xορτα.
oτtκιj καt αρκετιi θρεπτtκιi. Kαvdvαg

μαq δεv εixε το παραμrκριj παρdποvο.

.0ταv 
πρooπαθorioαμε v, απoφαofoουμε με ΙΙο1oγ τρι1πo θα

οαq περrγριiφαμε καλιiτερα τηv εμπεtρfα μαg απιi το Στρα-
oβοιiργο, ιiοov αφoριi το φαγητιi, βρεθrjκαμε μπροοτιi οε dvα

δfλημμα: Efτε θα οαg αvαφdραμε απλcδq τη γvc6μη μαζ Υ1α
6,τr φιiγαμε, εfτε θα οαg λdγαμε ιiλα τα φαγητιi, fvα προg dvα.

Tελκιi, απoφαοfοαμε vα κιivouμε καr τα δrio.

Tηv μdρα πoυ φτdoαμε oτo Στραoβoιipγo r]μαoταv ιiλoι αρ-

κετιi κouραψ6γot. Γt, αuτι1 ioωg θα περiμεvε καvεiq πωq θα

καταβρoxθfζαμε o,τlδ{πoτε KΙ αγ μαq odρβlραv. 
,oμωg, 

ιinωg

απoδεiγτηκε, παριi τηv πεivα μαg, πολλof ιiταv εκεivor που
πρoτfμηοαv vα μεfvow vηοτικof, παριi vα δoκtμιioor'rι, τα κιi-
Ι1ωζ <εKKεvτρrκd" πtιiτα τou ξεvoδoγεfoυ,

Γtα vα γfvω oαφdoτερη, τo πρcδτo πlιiτo περιλιiμβαvε μιivo
ροδdλεq απιj 4-5 εfδη αλλαvτrκιiγ. Evδεrκτrκιi αvαφdρoυμε τα

εξ{g: μoρταδdλα, ζαμπιiv αdροq, κ.ιi. Kαθιiq ιiμωg αυτιi περr-

λαμβ6vovται Kα1 στη\i ελληvlκ{ κοuζfvα, δεv παραξεvεuτri-
καμε ιδlαfτερα. To κυρfωg πrdτo, ι1μωg, κατιi τηv πλεrοψηφiα
θεωρ{θηκε απληοfαοτo. Περιλιiμβαvε βραoμdvo λιiγαvo, πε.

ρrxυμdvo με dvα περfεργo μεfγμα ξιδιoιi και λαδιοιi. Aκιiμη,
δfo λουκιiγrκα καr δι1o φdτεg xoιρtvιi oυμπλ{ρωvαν τo πld-
το. Παριiλ, αuτ6, ιiμωg, τo γλυκιi, μrα voατrμιiτατη μηλιiπrτα,
επαvιIρθωoε τηv κακιi εvτliπωoη πoυ εixαμε oγηματfoεt γtα

Λfγεq ωρεq αργci ι ερα βρεθrjκαμε o ιo
εoτtατιiρtο τOU EUρωΠαΙKori Korvοβoυλioυ. Εκε[,
oιiμφωνα με τo πριiγραμμα' μαζ περlμεvε πρωlν6' 6μω9 δεν

μποροiοε να oυγκμθεΙ καθciλoιl με αυτ6 τoυ ξει,oδoyε[ου,
καθrlq τo μιivo πoυ πεμλdμβατε ξταν yαλλlκ6 νερ6 καl απι1

{να κρoυαoιiν ooκoλdταg oτoν καθ{vα μαg,.oταv 
πtα dφταoε τo μεoημdρι καr ξαvαγυρfoαμε σΙO εστtα-

τιiριο τou κοrvοβoυλΙοu Y1α τO μεσημερtαvι1, μαg περiμενε

μtα αρκετιi πλoιioια oαλιiτα, εvcδ οτη oιrν-d;εrα φιiγαμε μακα-
ριivtα με κοτιjπoυλo KαΙ στO τdλοq μαq odρβrραv καt γλυκιi,
Tο γλυκιi, βdβαrα, δεv μπoρoιiμε vα oαg πoιiμε με ακρiβεια τr

riιαv: πιivτωg oiγoυρα θα riταv κιirlοια γαλλrκrj oπεoiαλlτd,
vooτrμιiταιη μιiλroτα.,oταv 

φι1γαμε cιπιi το Koιvoβοιiλtο, απιjγευμα Π1α, πrfγαμε

μrα βιiλτα oτηv πι1λη. Εκεζ λfγα μdτρα μακprιi απιj τογ Kαθε-
δρlκι1 Nαι1, uπr]ρyε dvα μrκριi μαγαζιiκi, κιiιr αvιiλογο με τα

Εoρωrυαcιq,d$:ffi
εxoυv τ]q KαΔυτερεq εYτuΙτω-

τ7^ 9ι--_ #:iJ:J:JT,,JλiΙliiii];

ιL0υ ζaν α dT;tffihJ:*Τx;Η,il:ir.

δrκιi μαg ooυβλατζfirκα. Πoλλoi απ6 μαq πηγαμε, λαπriv, oτο

μαγαζιiκl αυτtj καl αγoρdoαμε απιi dvα "1ζεμΙΙdμΠ>, iτol τoυ-

λdyloτον μαq εiπαν 6τl τo {λεγαν. To .κεμπιiμπ, πdγτωq θα

μποροιioαμε κιiλλιoτα γα τO αl/τ1στOιxfooυμε με το δrκι1 μαq
θρακιiψωμο, μ1α ΠOU Kαi εμφαγlσlακιi αλλιi καt oτη γειioη
liταv τo fδtο, αv ιixι καλιiτερo. Eυτυγιδq πoυ riταv πολf vιi-
στ1μο Kα1 xορταoτtκιI καt δεγ ξoδdψαμε τζιiμπα 18 φριiγκα,
900 δρx. δηλαδ{.

To βραδrvιi oιo ξεvοδοxεfο δεv riταv καl πολιi καλιiτερο
απιi τηg πρoηγoriμεvηc ημdραq. To πρcδτo πrιiτo περlλιiμβαvε
απλcδg αλλαvτικιi ψιλoκoμμ6να (τα yθεowd αλεψ{να, δηλα-

δη) κω περιxυμdvα με τo iδιo λαδιiξrδo που εfxε καt τo λιiγα-
vο τo πρoηγoιiμεvo βριiδυ. Tο κυρfωg πtιiτo {ταr, μακαροvιi-
δα με κrμιi. Χωρfg vα θdλoυμε vα φαvοriμε εγωloτdg, η δrκ{

μαg μακαροvιiδα υπερdγεl oε πολλιi οημεfα απdγαγτι οτη δr-

κri τouq.., Tο xεrpιJτερο πιivτ.ωg t|ταv το γλυκιi που ακoλοιi-
θηoε. dφερvε κιiπωg πρoq γλυκιj φpιioυλαq, μιivο πoυ.'. καμfα
oxdoη!

Euτuxcδg πoυ κιiποtοt απιi μαg εfxαv προvorioει και φιiγαμε
τα "κεμπιiμπ,,, Ylατi μ&λλOv πωg θα μdvαμε vηoτlκοf εκεΙvo
τo βριiδυ.

Tο πρωrvι5 ποu ακoλοriθηoε τηv επ6μεvη μdρα ιiταv τo iδιο
πλofotο καt ειiγευοτο doo καt τηg πρoηγοιiμεvηg μd-

ραq.
Tιiρα πrα dxοιrv περιioεr 14 μdρεg απιi τo

βριiδυ εκεfvo πoυ γυρΙoαμε πiοω απιj τo

Στραoβoriργο. 
,oλor 

μαg dxοuμε αxη-

ματiοει μrα γεvrκ{ l,v6μη γtα ιi,τt

φιiγαμε. Kατιi τoυq περtooιiτε.

ρoυq, λoιπιiv, τo φαγητιi riταv
απλιδq εκκεvτρtκιi και τ1ζ πε-

. 
ρtooι1τερεg φορdg ιivooτo. Bd-

Ξdyαoα vα αvαφdρω ιjτι απιi dπoψη πε-

ρrποΙηοηq ιiλοι ουμφωvoriμε ι1τι tiταv ιi,τr
καλriτερο. o xcδρoq r{ταv πολιi καθαριig, oι δijο οεl-

ρdg με τα τραrrdζrα πoυ τρc6γαμε riταv πιivτα στοtμα, τα oερβf-

τolα πιiγτα καθαριi καt τoπoθετημdvα με oτυλ πιivω οτo τρα-

πdζt. Kαι, γεvlκιi, o iδιοq o γι6ρo9 τοu εoτιατoρiοu r!ταv πολri
ιiμορφα δtακοαμημdr,οq καt περrπolημdvοg.

Δεν ξdρoυμε κατd πrjooν η περlγραφη ηταv παραoτατlκη
καl oλoκληρωμ{νη, Ελπiζoυμε να tκανoπolηoαμε τlg πρooδo-

κfεq oαg. Το μιiνo που απoμ{vεl να ααg πoiμε, ωg {μπεlρol πlα

γευolγvc6oτεq τηq γαλλlκιig κoυζ{vαq, θα oαg oυνloτoιjoα-

με..., θα oαq oυμβουλεiiαμε.,'' ιiπωq θ{λετε πdρτε τo, αν oκ{-

φτεστε να επloκεφτεiτε τη ΓαλλΙα' εφoδruoτεiτε απri πρlν με
{να''. ταπερdκl κεφτdδεq! Δεν εiναl κακιi, δεν εfνu καθιiλoυ
κακ6!

Ν ατ ιfr oα AλεξαvΦ d]<η' B 1
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3ωρed aω Ειδικ6 Σyoλεio Pεθrtμvoυ
: .\οtπιjr, εfxαμε υιrοα;εθεf oτα προλεγιjμεVα τoυ

. ; ;':μεr.oU τεrixoυg τηq .ΣXEΔΙΑΣ" τα κdρδη απιi τrg

: =;ιiξεlg τoυ περloδlκοιi δlατdθηκαv oτo oElδlκιi Σxο.
. ..: Ρεθιjμγου,.

- -. --:;αθειoUμε τη δrκri μαq επιoτολιj Πρoq τo E.Σ.P,:

EYXAPΙΣTEΙPΙo
. . -, 5 θεoro EιδrκιI Σxoλεio Pεθιiμvoυ ευxαριoτεΙ το 2ο

. :.. ' - Pεθυμvou Υ1α τη δωρειi τρrιivτα αvτtτιiπωγ τoυ Π8-

, '.:.,υ ..ΣXEΔΙA" κα1 εκατι1 xlλrdδωv δραμrιiv.
Σ1oλκ{ Eπlτρoπd

ΣiiΜoγoq Γovdωγ - Eκπ/κ6 Πρooωπrκιi
Pεθεμνlcδuκα N{α, Π6μπτη 14 Nοεμβρioυ 1996

EYXAPΙΣTEΙPΙo
. 1ο 5.θdοro Eιδrκιj Σxoλεiο Pεθfμvoυ ευxαριoτεiτo 2o

. -'.-:io Pεθιiμγoυ Υ1α τη δωρειi τρtιivτα αγτιτtiπωγ τoυ π8-

- .κοιi .ΣXEΔΙA" και εκατι1 xlλrdδωv δραxμιiν.
Σxofuκri Eπlτpoπ{

Σli}ιλoγoq Γovdωv - Eκπ/κιj Πρoαωπlκιi
Κρηuκη Επlθεcδρηoη' Πεμπτη 14 Ι{aεμβρioυ 1996

. . .lκcj 2ου Λυκεfoυ

--'-:-\L\,,

Pdθuμvo 11.11.96

-Ξ Σ: το Εrδrκιi Σyολεio PεΘιiμvου

..- . : -\lευθ'lvτd,_.:: 
:ταρακαλoιiμε vα δεxτεfτε τo πooιj τωι. 1Ο0.000

.- . -.' .ir\rιiδωv) δρα1μcilv ωq ελιixroιη ouμβολri ιου
'.. .lκοιi μαg .D(EΔΙAΣ στηγ καλιiτερη λεtτoυρ-
: . -'.i .ηολεfoυ oαg.

i,l. 'ηr- ευκαιρfα τηg oυμβολlκιiq αυτrig Πρoσφo.

--' iι: οτdλvoυμε καl 30 (τρrιivτα) αvτfτυπα τoυ

.. '.ιιiου (3ου) τειixoυg τoυ πεptoδlκoli μαg ωg φr-
. : :' \εlpOvoμfα" oτoυg μαθητdg σαζ KαΙ oαq γvωρf-
. -.. ',τt or οελfδεg τoυ περιοδικoιi μαg θα εfγαι πci-

. '. _ ''\c1ξεvεg γrα θdματα πoυ αφoρoιiv oτo oxoλεio

- , l OΓ1O1o πroτειioυμε ιjτι ιiλοι πρdπεl vα βλεπoυ-
,- ..- απ.\ωg ωq EΙΔΙKo αλλιi και ωq ΙΔΙKo μαg.

}1 Σιrγτακτrκ{ Eπrτρoπti
καr o Yπεf θυr.οq,-Σriμβoυλoq Kαθηγητ{q

τηg "ΣXEΔΙAΣ" ΙoU 2ου Λυκεfoυ Pεθιiμvoυ

:' .. τa 8Uχapιατr!ρια μηvriματα τουq μdαω τηζ εφημε-

α) To vdo Α.Σ, τοu Συλλ6γου Γoγdωγ καrKηδεμιivωv
Mε τlg αρxαiρεofεq τηq 20ηq Mαρτfου 1996 πρodκυψε

τo γdo Δrotκηιiκιi Συμβoιiλιo τωγ Γοvdωγ καr Kηδεμιi-
vωv τι]U Λυκεfου μαζ Που oυvεxfζεr τη δημrουργικ{ δρα-

oτηρrιiτητιi τoυ τηγ παριiδoοη τoυ πρoηγοιiμεvου, }Ι

αιlvθεoη τoυ vdoυ Δ.Σ. εiι,αι:
1' Σταυplδιiκηg Γεciρμoq, πριiεδροg

2. Λαζ6ρoυ Xρ{αιog, αvτiπρι1εδρoq

3. Aρ1ovτιiκη Mαpfα, γραμματdαg
4. Kαpαγlιiwη Aρlοτdα, ταμfαg

5, Brδιiκη Pαφαdλα, fφoρog

6. Bερvιiδoq Ml;iαiλ, μdλog
7. Παγ6vηg Αλdξαvδρoq, μdλoq

β) To φετlvιi 15μελdg τou 2oυ Λυκεfoυ
1. Kαρκα}'dι oηq Γrιiwηg
2. Kαπελιδvηq Nfκog
3. Aγγελιiκηq Αλdξαvδροg

4. \{πιλαγιiκηq Γlιf, ργoq
5. Avδρουλιiκη Mαρfα
6. Mπιλαγιiκη Pdvα
7' Xατζημαρκιiκηg Avτιivηg
8. Kαββdλου Δdξα
9' Mοoxdκη Mαρfα
10. Λiτιvαg Γιωργog
11. Γαλλιιjg Bαγγdληq
l2. Tοουρλιiκη Aριεμη
13. Παπαδιiκηq Mdρioq
14, Bελoνιiκηg Γlι6ργο9
15. Γαλαγκoυριiκηq Bαγγdληq

Σxεδiα

Στηv τελευταiα φ<iοη επεξεpγαοfαg βρfακεταr
ο εoωιερlκciq καvοvtoμoq του oxoλεfoυ μαq ΠoU

θα λεrιouργεΙ οuμπληρωμαιtκιi Πρoq Lo Γενtκιj
ΚαvovlομcΙ τωv Mαθη ιrκωγ Κorvοτri ιωv.

Mε βιioη ιο Γεvικιj Mαθηιικd Kαvοvlαμι5 κα-

τdγραψαν tιq ΙΙαραtηρriοειq τουq κατα ιμημα
κα,l μΙα επlτροπri τoUζ, tlζ κωδlκoποfηoε Κα] τlζ
πρoωθηοε oτο Σιiλλογo Γovεωv ΚαΙ στo Συλλο-

γo Kαθηγη ιωv. }Ι ιελlκri δrαμιiρφωoη θα γfvεr
σe συVερYασfα μαθητιiv - καθηγηιιδv.

Αvαμfvομεv...



tΙ Σxολrκri μαζ β$λrοθ{κη ',,7ζα7 6μωqυπdρya
Σε v6α βdoη μπι]κε η λεrτουργfα τηq βrβλrοθΙiκηζ τoυ

Σxολεfoυ μαg προκειμdvoυ vα αυξηθεf ({ ακριβJo'.ερα γιι
υπιiρξεr) ζriτηoη. o υπεfθυvoq καθηγητr]g βlβλιoθriκηq
(Γ. Φρυγαvdκηg) oε αuvεργαofα με τouq Γραμμαιειq τωι.
Mαθητικιδv κοlvοτr!τωv τωv τμημιiτωγ εfvαι πριiθυμοr
ιixι μιivo να εξυπηρετlioouγ κdθε μαθητιj πoυ επιθuμεivα
πdρει κιiπoro βιβλfo, αλ\d καt vα προoπαθriooιη, γα βελ.
τlιδooυv τη βlβλrοθηκη μαq αγτ1μετωπfζovταg ooβαριi
προβλriματα καi διroκολfεq.

Tα οxdδrιi μαg εivαi:
ο AYoριi βιβλfωv τηg επlλoγrig ταlv μo-θητιδv
ο Προγραμματroμιiq .Eκθεoηc 

βιβλfου
ι .Evα καλιiτερο αr1oτημα αρxεroθdτηoηg ταlv l.iπαρxιi.

vτωv βιβλfιοv
ο lΙ τoποθdτηοη oε dvα ξεxωρloτιi γc6ρο ορroμdvωv βι-

βλfων roτορrκ{g. πrα, οημαofαg (βrβλfα εκδιioεωq τηg δε-
καετfαq του ,40, αoκrioειg μαθηματrκcδv δεκαετfαq ,60-
,70). Mε τα παραπιivω μαg oxdδια θα δοθεf κclποto κilρog
oτι1 βιβλrοθιjKη μαζ η oπofα θα μπoρεfvα εξυπηρετεfτoυg

μαθητdq του αxολεfoιl μαq Kαl ιiyl μιivο. 
.oμωg 

υπιiρxοιrv

Γιoρτdg ιιg' π αυηyi ριn
οτo *cΙιρo τoυ Eroileioυ_
Επιμ6λεια: Aγγελιiκηg Aλ{ξανlρag B

Καββιiλoυ Δ6ξα' Β
Mdγρr φdτoq ot oxoλtκdg εορτd-c γtv6ταv με dναr. κιιθtε.

ρωμdvo καi γι, αυτιi κουραoτrκr5 τριiπo: απαγγελλoνταr'
πotιiματα, δrαβιiζovταv κεfμεr,α καr η 1oροlδiα. μετιi απd
oxεδι1v αvιiπαρκτη πpοετotμαoiα, πριioθετε μερrκd ιρα-
γοιiδια oτο πρdγραμμα,

Φdτog ι1μι,l-c oπciοαμε τo Ιiατεστημdvo πρooθdτονιαg
τραγoriδrα oιrvoδευιiμεvα απιj μoυotκri αvdμεoα στιq αγα-

1.vωoεlq κα1 τ1ζ αlταγγελiεg τdτοια ιioτε vα ταιprιiζοιw μ,
αυτdq'. Tηv πρoετοtμαofα Kαr τηγ εκτdλεoη εfyαv αvαλιi-

βεl μαθητdg τoυ oxoλεiοu μαζ, o1 οπofοr ξdκοψαv αρκετfg
ι6ρε9 απιi τη μελdιη ιoυg γi, αυιd το οκοπιj. }Ι επιβριiβευ-
oη βdβαrα ερxrIταv μετιi το τεiλog κιiθε γroρτrig , Oταv το
αυγκpιiτημα καθι1ρlζε τη μoυοrκri olr.,.d1εια oιiμφωι.α με
ιιc ετIlλoγεc ιων μαθηιων.

Kαr γrα του λιiγoυ ιο αληθdg, δεfτε τιζ φωτoγραφfεg
που ακολουθοιiv:

8 Naeμβρiov 1996: αφηγιioεlg καl απαγγελiεq αyετικd
με τa Aρκdδι αwοδeυ6μeνα ατ16 ριζiτικα τραγo66ια.

καr πoλλιi πρoβλ{ματα, rjπωg:
ο Δεv υπιiρyει ξεγωριoτιi αfθουoα βιβλroθrfκηg καt

ελειiθερog γριivοg.
ο o xριivοq τωv δlαλειμμιiτωγ εfγαl πολιi μlκριiq γrα vα

μπορdoει o μαθητ{g vα βρει τo βrβλfο πoυ θdλεr, ιIταv μιi.
λtοτα το olioτημα οργιivωoηg εivαt oτotxεrιiδεg.

c Tα περloodτερα βιβλfα εfvαt παμπιiλαlα Kαl oκrαμd-
γα,

ο ol iδror οι μαθητfg δε δεfxvoυv εvδrαφdρov.
Ι1αριiλα αυτιi ακιiμα καr τcδρα oτη βιβλrοθ{Κη μιιζ μΙΙ(.)-

ρεiτε vα βρεfιε εργα ταlv μdγαλιiτερωv Eλλrfvωv δημι-
oυργιilr. (Kαζαvτζιiκη' Σολωμο.ι1, Eλιiτη, Ξεγιiπουλoυ
κ. λπ. ), κλαorκιi ιSημrοl.lργrjματα τηc Παγκι1αμrαg Λογoτ ε-

Ι-ν fαq (or Aθλtoι, Πιiλεμοg καr Erριivη κ.λπ.), πολλd rοτo-

ρrκα βrβλΙα, βrβλfα φυorκrjg, xημεfαg, μαθηματrκιir, κ.λπ.
Γl, αυτιj καt εοεiq pιη δtoταoετε vα κιiγετε μtα επfoκεψη

oτη βιβλroθιiκη. δεr, dΥετε τfποτα.zα Χdoετε. αvτlθdτοlg,
εft.αi το διαβατ{ρrιi σα.ζ Υrα ιοr, μαγtκιi κι1oμo του βiβλf-
ou.

Aλεξιivδρα Bouτζouριiκη, B2
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Σxεδiα

Και oτo τ{λoq, τa oyoλeio πα[ρveι φωτιd με τo oQΙμπ{κικo
τηq Ευδoκfαqo κι {vα τoιφτετ{λι,

Axoλου θ oιjν παραδooιαxo I yoρoi.



:.'-;εα μfρεg αργιiτερα oτlg 17 Noεμβρfoυ γιορτιiοαμε
. .. :πdτεto τηg εξdγερoηg τoυ ΙΙολυτεyvεΙου. Σ. αυτriv

. rιιθαριi μαθητliιli γrορτιi ακοιioτηκε κr dvα τραγοιiδi,
_.Ιγoυq καr μουαικιi μαθητιj Πρoq τη μνliμη τoυ

- . ..lι-ου Σoλoμιivτα Σoλωμoιi με αφoρμrj τουg 3 μrjvεg

' :l1αr. περιioει αli6 τη δoλοφοvfα τoυ.

.- : '.υρ!ζ oτηθηκαv τα κρoυoτιi, ol wlo\μτdq' καl τα αρμ6νια

και dρytoαv mlρετωδ6q' aι πρoeτaιμαo{εg'

' ' 1 ).o{ μα0ητ6q αττ6 6λε 
'e 

τιq' τι1ξeιq oνμμετεi\γαv oτη 11oρωδiα

αλλιi καl oτη διεξαγωγη τηgyιoρτιig'

T{λog εκτeλ6oτηκαν xoμμdτlα ατι6 eλληvικιi
και ξ6vη δπl<oγραφ[α.

Ιl ιελευταfα o1ολικr| γloρτri γrα τo 1996 {ιαν η Χρi-
.(]υΥεVvldτtKη, ΙηV oπoiα με αγωviα καr περιdργεiα πε-

..uεγαv ιjoα παrδι6 δεv dλαβαv μdροq oτην πρoετoιμαoiα

-:.:, Θdλουμε να πtoτειiουμε ιj ιr δεv διdψευoε τlg rτρoοδo-

:.':( ΙoUζ'

,.. Και ιiπωqμeτd ατι6 κdθe γoρτlf, την πρωτoβoυλfα

εyeι αναλιiβει τo μικρti μαg oυyκριiτημα.

Mε τη δiμηvη ιjμωg απεργfα τωv καθηγητ6v δει. φρo-

ντfααμε vα Πρoετo1μαoτoι1με εγκαfρωq Υ1α τη\Ι τελευταια

εθvtκli γιoρτri τηg oxoλικιig yρovιιig 96-97 την εΠετειo

τηc dγαρξηg τηg ειrαvdoτασηζ τOU l821 καl ετσ1 η llouσΙ-
κri oτηv oυγκεκρrμdvη γroρτli απουοfαζε. To κεvιj dμωg,

μετιi το τdλοg τηg γloρτιlg επιiξlα κιiλυψαv τα παιδtd που

επioκJφθηκαν τo ΣτραoβοιiρYo με τιg εκτεvεfg αvαφορdg

τoυζ στ1ζ εμπεiρiεg τoυq εκεf.

Tελεtιδγοvταq, oφεfλουμε να εUxαριστησoUμε τoY Κ,

Avιιδvη Tooυρδαλιiκη Υtα τηv ττρooφoριi μεΥαφωvωY
oτηv Xριoτoυγει,vtdτ ικη εκδriλωor1.

,Eπαιξαr.:

8 Nοεμβρfou: Bαoiληg Δαζιiρου (λιiρα), Γrιivvηg Kαρκαλdτoηg

(ακoυoτrκrf κrθdρα), A.\dξαvδρoq Αγγελdκηg (οιiιr )

17 Νοεμβρfoυ: Γrdvνηg Kαρκαλdτoηg (ηλεκτρrκri κrθdρα). Aλε-

ξαvδροq Aγγελdκηg (πλ{κτpα). Δroγdι.ηg λ\εξαvδρdκηg (κρoυ-

oτd)

20 Δεκεμβpfοu: Aλdξαvδρog Αγγελιiκηg (ηλεκτρrκιi κiθιiρα. φυ-

oαρμιjvrκα, τ ρ αγoιiδ r ), Δrογdvηq Α,\εξαι.δριiκηq ( κρoυoτ ιi), Γrιiγ-

vηq Kαρκαλdτor1g (ηλεκτρiκιi κrθdρα), Mrγdληg Σηφιiκηq (πλ{-

κιρα). Σdργrοq Xαιζηγρηγιiρηg (μπdoo, τραγoriδr)

ιη

Σxεδiα
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Λiγο πρlv τηv 6ναρξη τηq'γιoρτιig...

ΙΙ 11oρω6iα,, ev δρdoεl"',.,



ηtlΣξηΨIΙ JQΥ MHTPOΙ]OΛΙTΙΙ ΣT0 2o ΛYKEΙO

Ι[ια 8τΙ01κοloμητκrt wγ dγ τηη0 0 0 0

ατιiπιv πρ6oκληoη9 απιi τo 2o Λfκειο πpοg το Mη-
τροπoλfτη Ρεθ'jμvηg και Αυλοποιιiμoυ κ. Avθι-

μO, πραΥματοποrτfθηκε οτo xιδρo τοu oxoλεfου

μια αwιivτηoη μεταξri τωv μαθητιiv καt τοu Mη-
τρoπoλiτη με οκoπιi τo δrιiλογo. Παριivτεg tiταv

μdλη τoυ oυλλιiγου γovdωv καr κηδεμdvωv, κα.
θηγητdg καl o λuκεrιiρxηq μαq, κ. Zαvdτog, o oπofoq εfγε αvαλιi-

βεl το αwτovrψιi τηq συζ{τηoηg. Στηv αpμj τηq σUζ1iτησηq O

κ. Ζανε;ιοg ευxαρioτηοε το Mητροπoλfτη, o οποiοq αφor1 πriρε
το λιiγο dκαvε μtα μrκρri εtοαγωYli στη ουζrjτηοη τovfζοvταg
τουq δεψοtig τωγ vdωγ με τηι, εκκληofα αλλιi καt γεvικdτερα
τηv κοlvωvfα. Tα θdματα πoυ θiγτηκαν oτη δlιiρκεrα τηq σu-

ζ'iτηoηc riταv πoλλιi καt φυorκιi or ψcδμεg δrxιiζovταv, ι1μωg

αυτιi δεγ εμπιiδrζε τηv ομαλ{ εξdλιξη τou δrαλιiγou.

TΑ ΘEλ/ΙATΑ
. η σΧdση τηg θρηοκεiαg με τηv επloτιiμη
ι η ογdοη τωv t.dωv με τηv εκκληoiα
ο η xρηolμιiτητα τηζ εξoμoλdγηoηq καr ο ριiλοg τoυ κληρl-
κοιj
ο η θdoη τηg λατρεiαg oτη ζωιj μαq
ο η προoφοριi ιηc νηοτεlαq
c η αρxαfα εκκληotαoτtκri γλιδoοα oτηv oπofα γivοvταt ot

λειτoυργiεg
ο η θdoη τηg εκκληoΙαq γ1α τηγ προγαμlαΙεg οxdoειg
ο τo μιiκog τωv μαλλιcδv oε αγdοη με τo riθοq
ο το ζ{τημα τηq ευθαvαoiαq.

H αwιivτηoη dληξε με τoug μαθητdg vα πρooφdρouv dvα μr-
κριi διδρο οτo Mητροπολiτη, δεiψα τηζ ευ\γωμOσιlvηg τοug.

Eivαr φαvερι1 απι1 ιo εuρti φιiομα θεμιiτωv που κιiλυψε αυ-
τri η oυvιivτηoη. ιiτι αuτli η oυζrjτηoη μαq ωφ6ληοε καθcδg

ι1γr μιivο λriθηκαv δrιiφορεg απορiεg μαg αλλιi καt ουvεtδητo.
πorιfoαμε πωq η εκκληofα δεγ εiγαι απιiμακρη κr αδrιiφoρη
ΠρOq τOU-c πρoβληματlαμoιig μαg αλλιi πωg εμεiq τηg δir,oυμε
τdτorα θdoη oτη ζωιj μαg.

Kλεfvοvταq θα

θdλαμε γα ευxαρ1-

oτrioοuμε καr μd-
σω τ0υ περtoδι-
κoιi μαg τον Σεβα-

oμtdτατο Mηιρο-
πoλiτη κ. Avθrμο
πou δdγτηκε τηv
πριioκληoη μαq
καr r.α δηλcδοoυμε

ιiτt τdτοrου εiδουg

oυvαvτliοειg αξΙ-

ζεr vα γivοvταr.
Επlμ6λεια:
Καββιiλoυ

Δ6ξα, Β

5B

Σxεδiα
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.Ιδlαiτερη xαριi μαg πρoκdλεοαν οr δrακρfoειq που dλα-

βαv μαθr1τdq τoυ οxολεfου μαg: η μcιθr!τρlα ΠοU βραβειi-
τηΚε Y1α τηv υψηλri βαθμoλογfα πoυ εiγε oτtg γεvικdg
εξετdoειq, η μαθ{τρrα που oυγκdvτρωσε τcγ υψηλιiτερo

βαθμιi οτο απoλυτriριιi τηq, τα διio ιrαrδlιi που πρι-lκριθη-

Kαi/ σιη 2η φιioη του μαθηματrκoιi δrαγωvισμoιi, Kα1 τα

παrδrιi που δrακρfθηKαv στοUζ αΘλητικoιig αγιjνεc οε τυ-

πικιi και παγκρ{τro επiπεδο.

o π ρ {o βη9 τ ηq Aυ o τ ρ αλiαg παρ α\αμ β dν eι εψ β o λκ ιi ft6 ρ o

απιi την β ραβευθεΙoα μαθιiτ ρια MαρEα Κoυψixη.

Στlq 11/11/96 oτo γpαφεfo τoυ iιΙoμιiργη Pεθιiμνηq iτα-

ρoυofα τωv αρxιiι, τoυ vομοri μαg. dγrvε απιi τov πρdοβη

τηq Auoτραλfαg κ. R,' S. Merrillees, η καθrερωμdvη αΠovΟ.

μι{ υπoτροφiαq στov καλιi ιερo μαθητιi { μαθrf τρlα τoυ

voμοιi μαg του oxoλικoιi dτoυg 1995-96.

}Ι υποιρoφiα (1,500 δoλαρfιυv Aυoτραλfαc;) πoυ αΠoτε-

λεi προoφορd τη-c 6η9 Aυoτραλlαvrig Mεραρxiαg διjθηκε

oτη Mαρfα Koυφιiκη, μαθriτρια τoυ 2oυ Λυκεfου Που συ-

γκdι.τρωoε τη μεγαλriιερη βαθμoλoγfα oτrg γεvικdg εξε-

τdoεtg του περααμdvου Ιοιrvfου.

Mιλιδvταg Υiα τΟUζ Aυοτραλοιig πολεμioτdg ο κ. Πρd-

oβηg αvdφερε ιjτι πoτJ δεv ξdxαoαv τr.c εμπεlρiεq πoυ dζη-

σαγ στo vηofμαg, και ιjτt xωρfg τη βoηθεrα καr τη φιλοξε-
vfα τωv Kρητrκιiv δε θα εixαv καταφdρει τΙtroτε

Σrjμερα εiπε, αποτΙvουμε φιiρο τιμrig ο, αυτoτjg πoυ επd.

ζηoαv, καr ξαvαθυμoιiμαoτε ιουg δεoμoιig πoυ αγαιiτf.
xθηκαv εKεiYεq τrgμdρεg τoυ 1941.

Φαvεριi oυγκlvημdνη η Mαρiα δdxτηκε τo oγετrκιi φιi-
κελo απιi τov κ. πρ6oβη καt τιjγιoε μεταξri ιiλλωv: "}Ι oυ-

νεργαoiα τωv λαιδγ μαq σε δυoκολεg εItοxdg, η σUμΠαρα-

ταξ{ τoυg oτr1v πρoιioπiση τoυ tδαγικοrj τηg ελευθερiαg

κα1 τηq αvθριiπrvηg αξroπρdπεrαg δει, τελειι5vε1, σUγεΧΙ-

ζεταr καr oτiμερα ευτυxιiq o, ιiλλα πεδΙιι. ιjπω-q αυτι1 τηg

παιδεiαg κα1 τηζ προι.iδου. τηg ειρηr,ικriq oυvιlπαρξηg καl
καταvιit1oηg τωγ λαιογ. Tο βραβεiο αυτιj αποτελεΙ _dπωq

εfπε dr,α κiγητρο ΙΙροq α1Ιτη τηv κατιυθυVση Kαl μiιι
πριioθετr1 ευθin.η vα φαvοilμε αvταξtor του".

ΔΙAKPΙΣEΙΣ ΣTo
ΣXoΛEΙo MAΣ

Αποτελdψατ(Ι
57ou δlαγωvlψoli

τηξMαθητΙκ{q
Eταrpfαq

Aπιi τoυg τprdvτα μαθητdg του ι,ομοιi μαq Ι1oυ dλαβαv

μdρoq' oτηv α, φciοη (.Θαλriζ" ) τoυ 57oυ δlαγωvιαμοιi τηq

M.E. πdτυyαv καr θα δrαγωvroτοιiv oτη β,φdoη ("Eυκλεf'

δηζ" ) o' εξr]g μαθr1τdq

ι]0

EΠΩΙ\ΙYΙVΙO oNoΜA
BOYΓΙOYK,\AKH MAPΙΓΩ

BAPOYLAΣ Δ}ΙMIITPιΙΣ
ΠETΡAKιΙ NΙKι{

NΙKoΛAoY ΓP}ΙΓoPΗΣ

ΦOYNTOYΛΑKH ΙΩANNA
AΓAΠAK}ΙΣ ΙΩANNιΙΣ
KΑΡΙNIΩTAKΙ] MAΡΙΑ

ΣxoΔEΙo
MΟYΣΙKo
Γ\Δ4NAΣΙo
2o Γυμvιioro
MoYΣΙKo
Γ\MNAΣΙo
E.Π.K.
PEΘ\1\4NιΙΣ

2o Λιiκεro
2o Λι1κεlo

Σrεδiα

<BPABEΙΟ
fuιΕΞλ\ΔPΟΥ Π.
ΓΙATPΟYΔAΚ}Ι>

Mε ιο πooιi τωv 1Ο0.Ο00 δραμ.ιωv βραβει1-
τηΙ{ε η τελεlιiφolτοq τoυ :\υκεfoυ μαq Φωτιi-
κη Eλ6rη που ουγκdvτρωσε το μεyαλιiτερo
βαθμrJ απoλυ ιηρfoυ (19 9/iO) καιd το αyολl-
κci dτog 1995-1 996.

LΙ βριiβευoη dγlvε οτlg 16 Mαiου 1996 απο
τηv Κ. Γlατρoυδdκη Στυλ-ιαvli εrq μvriμη του
ου(ιiγoυ τηg Aλdξαvδρoυ Π. Γrατρoυδ6κη
καr καθtερωθηκε οε ετr!οlα β.ioη.

Θερμιi αυ111αρητr!ρtα, λοlπciv. στηv Eλενη
ΚαΙ εUXαρlστr,1ρrα Κα1 σUγΧαρητ{ρrα σιηv κ.
Γrατρουδciκη \.ια τη οοβαρf KαΙ συY}ιlvητ1-
κ{ εnrλoγτi τηg.
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. .:. . ' .,.''ciκr1 Ει1α Γ3

- .'' ::']. \Ιιιμκι Γ.1
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3. Mαλλlαρori Δdoπ. Γ3
4. Kαζιivη Eλ. Γ2
δ. Ιερolvυμιiκη Mαρ. A1
6. λ\εξανδριiκη Ιωιiv. A1
7. Nουφρdκη Nεκτ. Α6
8. Toixλη Erρ. A6
9. Απoκoρωvrωτdκη Kατερ. A2
1Ο Γrαλ\oι1ρη Eιiα A2
11. Kυδωγιiκη Aργ. A5

ΣTΙB0Σ
1. Krμlωl,riq Ιωoriφ Γ, 1og oτα 100 μ.
2. Συρrαvιiγλoυ Γαβρ. Γ, 1οq 40Ο μ'
3. Λαμπρrvιiq Aγτ. Γ, 1og Aκovτιαμιig
4. Koυτελrδιiκηg Kωv, B, 2og Aκovτrαμιiq
5. Mαριiκηq Avτι6v. Γ, 1og Δroκοβoλfα
6, λ{εovdκη Αγτ. B, 2η Δroκoβoλfα
7. Σαριδιiκη Ιωιiγ. Α, 1η i00 μ. εμπιiδrα
8. Avδρεαδιiκηq Στυλ. Γ, 3og ΣφαrρoβoλΙα
9. Παπαδιiκηq Mαρ. B, 2og Mτiκog
10. Xατζημαρκιiκηg Avτ. B, 3oq Mriκοg
11, Σκoιiφoγλoυ Eυιiγγ. Γ, 2oq Σφαrροβολfα
12. Δρυγlαwιiκη Aρτεμ. A3 2η Mr!κoq
13. Mαμαλιiκη Eλdvη A4 3η 1Ο0 μ.

KOΛYΙ\{BIΙΣ}Ι
Θεoδoofoυ Στdλιog 1og oτo vομιi, 1oq oτηv Kρriτη 200 μ.
ιiπτlo
Θεoδoofου Ιoαβdλλα 1η oτo voμιi, 1η oτηv Kρrjτη 100

ελεriθερo
Tooυπιiκηq Mly. 1oq oτo voμιi - 100 πριioθrο
Toοuπιiκηg Ιωιiv. 1og oτo voμιi 2οg οτηv Kρriτη 100 μ.
ιiπ'ιio

AΙ{Ωλ{AΛOΣ ΔP0M0Σ KOPITΣΙΩN
Στο oμαδrκιi τα κορfτolα πriραv τηv 1η θdoη oτo vομιi
Avιiμαλo g Δριiμoq Aγoριιiv
Συρlαvιiγλoυ Γαβρr{λ Γ, 4οq

Mπερβαvιiκηq Στdλ. B, 11οg

Λεβεvτιiκηg Αλdξ' B, 1Ooq

l{ "ΣXEΔΙA,, εKφpdζεl θερμd oυγγαρητriρrα oτoυq αθλη-
τdg καl oτrg αθλriτριεq τoυ 2oυ Λυκεioυ, ΙΙου με τη βoΙi.
θεtα του ιiξroυ πρoιlοvητli-γυμvαoτ{ τουg κ. Tρlαvτ6φυλ-
λoυ Tιioου δrcικρiθηκαι'α.-L\ci καl τiμηoαι. το oγολεio μαg.

Σxεδiα

te8?

ι,1
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ErξΦψ{ΓlΔυξqfoυ oτψ-Ι(uηρq

j ":IHΣΑNE 99 μαθητdg τηg Γ, τdξηg τoυ ΛυκεΙoυ μαg γrατi εδιj και

- ..'Ια πιivε αxολεio... Kαt κεfγor ξdρετε τr απιiντt1oαvl.. "Γr, αυ-

: ,-Πε\,θΙiμερη'..,

l:;ipτη 9 Απρrλfoυ 199? καr τρεrg ιδρεg πρrv απιj την εναρξη τωr.

, ..i:ιοr, oτo 2o Λιiκεro επtκρατotioε... αυναγερμιig. Oriτε ηoλεio
':,ε.,. Mπriκαμε oτα πofλμαr. καt με dvα δυνατιi 1εlροκρι1τημα
-1με Ytα τo... 6r,εtρo. Στrg 8 π.μ. φτιioαμε oτo αερoδρι1μrο τoυ

' ... .loυ, ι1που μαg περiμεvε o πριiκτοpιig μαg κ. Zα;αρrουδιiκrig

:.: με τα εrotτriρrd μαg oτo 1dρl. Mετιi απιj λiγo vα 
,ooυ καl τo

. - ' Ιoυ Χιiρακα ΗρακλεΙου. Eκεf ξεκfι.ηοαv ol κιiντρεg: .Δευ-

. .ει1-τε.ρol,.,, Περιioαμε τo dλεγ1ο απooκευr6v, εtoιτηρiωι, καi

' , .:.:Ιι,)r.' παφουμαρroτr]καμε στα duty free, κdναμε κιiπorα ψω-

: .' rτ1ζ 09:30 επlβlβαoτr]καμε ο, dvα αερooκiiφo-c τηg Cvpr'us

'' .]' S. γrαναεiμαοτε oτrg 11.00 oτo αερoδρdμιο τr1g:\ιiρνακαgκαr

l τηg Aφpoδfτηg. Στrg 12.30 βρroκιiμασταγ στO ξενoδo1εio

.:. .\'ches dξω απιi ιη Λεμεοιi. Πripαμε τo γεljμα μαg καr εξερευ-

.. ' α δωμιiτrα καr γεvrκιi τo xrδpo, ιiπωg γir.εταt πdνιοτε.., πρll.

.' .:: μιi1η. To βριiδυ δrαoκεδιioαμε oτη vτtoκoτdκ .Apothikes,.

- .'..''αοτtκιi παραδoorακιi κιfρro, ιiπου πliγαμε μετιi απιi προτα-

' :r.\ιiξενου κ, Σωτι{ρη (αδελφοιi τoυ Δυκεrdρxη μαg) πoυ
.. .]ε \ ια τη\r ευxαρfoτηori μαg _ιiπωg dλλωοτε καi ιjλoι or -η-

.-' τυνoδoΙμαg_oεoλη τηδlιiρκεlατηgεκδρoμrig.

,., ι1μωg δε θfμrζε τηι, Kιiπρο τoυ μαρτυρioυ. Λεg καr βρioκd-

: ιiΙλη, Kriπρo'..

;- ::,,ι 10 Απριλioυ 1997

-:.lΙ επlβrβαoιιiκαμε οτα λεωφοpεfα γtα.,, ιiιIι,o καl μαq ξri-

lτη Λευκωofα, τηι. κooμοπoλΙτικη πpωτειiouoα τηg Kι1-

-iερπατdg oτrg μεγιiλεg λεωφιiρoυg. κατεβαi..,εrg oτα οτεγιi

- .,-.'ι. [εκoυριiζεoαr oτlg μεγdλεg πλατεfεc απoλαμβανοl.ταq, μlα

. , .-.tα" καt μtα Cοca Cola. Συvdyεiα ιiμιοg oε κατακλιiζoυι. or

. - - ιπιi τo πρdoφαιο παρελθι1r. αλλd καr η οκληρri πpαγματrκo-
.-,παpdγτog, dπυ oε πρoαγεrriνoυr. οr πολυιiρlθμεg επrγραφεg

]ΕN ΞEΧNΩ,. Nrωθεrg vα oε καταβdλλoυι. αroθ{ματα πιj-

.. . ηq καl θλiψηq. Περvιig δiπλα απιi τα φυλdκrα των Τoιiρκοlν

'.-.iτων. εκεΙπoυ η πιiλη (καl μαζfη κλαρδrd οoυ) μorρdζεταr
' . κorτιiζειg ndρα oτα κατεxιiμενα καr ξdρεr-c βαθrιi μdoα οoυ

.ιi ελληr,rκιi!!... l{ Αρyrεπroκoπri μεοτr] απιi μεγαλoπpdπεrα
. .: l-iφαr,η η μoρφ}i τoυ μεγdλoυ ηγdτη }'{ακαρioυ. Bδri η Χoii-

. ' i' .\πριλtαvιiγ πιjτroε με αδελφrκιi αiμα τo νlωθεrg να οoυ

. τα ρoυθοiivtαl τo γιiρο. Tr r,τρoπ{, τr αΙo1og, θεd μoυ! "Φυ.
] ..1dΙα 

μνr!ματα,: εδιi μrλιiεr η οrωπri. Bλdπεrg τα κελlιi τωr.

'''lμdνοlv και οε πlιiγoυγερiγr1.κατευθrir.εσαl στην αΙΧOγη συ-

, -:jματα παριiξεvα. ανdμtκτα: περηφιir.rα εθνrκr] γrα τουg ενι.εα

. ':. oργli γ1α τηγ απανθρωπtιi τηg Αγγλοκραιfαg, φpικη γtα τo

-. . 
,Ομωg.τoυ 

ανδpεrωμεvoυ o θdνατog, θιiι.ατoζ δε λoγrεται".
:.-'μiζεr 

η μεγιiλη επlγραφri πιiγω απιj τα μr.r]ματα.

-. ' ,ριi. Mετιi απιi αρκεττ] ι6ρα dνταοηg καlροq vα αποφopτroτoιi-

. 9'ιγητι1 καl ψωvlα. Ξεκ1\rησαμε γεμdτor λεφτd καr τεΙειιjοαμε

- :.l)Ι σαΙiοιΙλεζ, Δερμιiτll.α, γυαλlιi, αr.αμνηoτrκιi καr rj'τr μIτoρεtq

..ι.;ταoτεig.

ιιπdi.ευμq oτoν .Triuβο ιηg Mακεδor.iτlσσαζ,,' στo \ωρο OΙΙ0ι]

Φυλdκιo Δεριjνειαq

Φυλdκo Δεριiνeιαg

θιiφτηκαr. οl 
,Eλληl,εg 

rτoυ nολdμηααv καl dπεoαl. ΥΙα τη\r Kriπρog

οια γεγoι,ιiτα τoυ ,74 (τoυρκrκrj εroβoλ{l καΙ στη συ\'εχε1α στO

Aρ1αιoλoγrκιi MoυoεΙo. Apxαiα Eλλdql Ι i

Eπlοτρoφιi οτo ξενοδoxεfo καt παρατεταμdνο vτoυζ για να αrιldλ-

θομε απι1 Ιo .iσoκ, τηg ημdραg. Αργd τo βρdδυ δrαοκεδασαμε σε Πcι-

ραδooιακri ταβdρl.α, dιτoι, παρακολουθιiοαμε κυπρrακοιig 1oροιig.

δoκrμιioαμε iμεψr oκαoμοri) κυπplακdg r,oοτιμι0g και.'. δog τoυ κρα-

oi καl δοq τoυ 1οριi, κιiτιο απi τουq η1oυg τηg λαΙκ{g opx{οτραg. Α.

εκεΙ πετιixαμε κα1 τα (Kαμdκlα'' του.,. oνεΙρου. που dκτυτε εγ1\'(ιγ η

oκιιi μαg (αλλd καr or τηg "ιiμεor1g δριioηg,. μαg η οκrα τoυg).

Kιiπρog, 11 Aπprλioυ 1997

Περrι]γrioη οτηv πdλη τηg Λεμεοoυ, το ιουρtoτiκιi θερετρο τηg

Kιiπρoυ' oτη r.oτtoδυτtκιi ακτrj του rι1οrοιi, Πιiλη ζεοτli καr φrλrκr.i

με τouq πιiντεc'. Στr]γ επtτυxiα τηg Irεpiriγηoηg ουvεβαλε καr η (ε.

οταοιιi καt 11 εξυπηpετrκι1ιηια τωγ l,τdπtιDγ. Nοlρic τ'ο απdγευμα
_εiμαοτε diιοr οr 77 γυρΙoαμε οιo ξεvοδo1εΙo. ξεκουραοιrjκαμε. δrα-

οκεδιioαμε φrλικιi καr μ, εr.α οlpαfo νιουζ {μαοται.ι:τolμoι ΥΙα τil\:

ι,τiοκo .Whispers". lJ ατμι1oφαιρα βεβαrα τη νιixτα γιvικd οτηr.

τoυρroιrκιi περiο1ri τιi-c πι1λ4t μriρiζε κα-i λΙγo παρανιliκο tlπoκo-

ομo' Elrtoιρoιρr] oτο -ξεi,ιlδο\εiο 
κιιt ια 1τιlοτιi.'.
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Σxεδiα Tιiμβ o q MαΚεδoνiτ ι ooαg

Kfπρoq, 12 Απρlλiου i997
Avαxιiρηoη τo πpωi γlα το ιiρog Tρι1oδοg, λ{ετιi απrj μiα μαγεUτl.

κri δrαδρoμri φτιioαμε oτην κορυφrj και ιivαψε o xtοvoπι1λεμοg',0λor
ol μαθητεg (καr ιiγl μιiνc) απι1 αγxιδδεrg rrπoψ{φrol γiι.αμε πα}l αvε-

μελα μlκριi παrδrd. Στο μοναoι{ρl τoυ Kriκoυ εκεiγo πoυ καl.εt

εvτιiπωoη εΙl.αr η 1λlδr,i: xρυoι1 τdμπλo. 1ρυoλ ψηφrδοlιιi... 
,Ομωlg,

ιiταν δεrg ιη οκεoπαoμεr,i1 εlκιiνα τηc l1c.νιιγfαg. γrιilθεrι πooο μl.
κpdg εΙναr o ιiνθροlποg γ1α \Ια τηγ κοrτr.iξιl οτα μιiτια. 

,Ειiεiια 
βλε-

πεlg τη θλrμμdvη Ι1αr.αγΙα, αυτιi πoυ δdι:pυoε λΙγr:υg μι!νε-c πρri,.

καr φειiγεlg με ει.ιoγυμdνο το θρηoκευτrκιi σOυ σr'ηrαΙOθημα, }l oυ-

γκΙι.ηοη κopυφω.,.εταr dταγ επtοκεπτoιιαστε τOY ταιρο του λ.{ακαρi-

ου o, dνα ψηλd οημεΙo του ιiρουg Tρ.ioδog τιi ,xε 
δlαλdξεr ο μεγιlλο-c

ηγdτηg για vα μπoρεi να α1r'αr'τευιl αtω\.tα l.η\' αγαπημiι.ri του Kιi-
προ. Στor, παρακεiμεi,ο λoφioκo με τo μiκρo εκκληοιiκr. δυo δdντρα

κατιiφoρτα με εκατοντι1δεg μαι.'ιηλdκrα. Δεοαμε κl εμεΙg τα δικιi μαg

μαζf με μrα ευ1ιi, ακoλουθι,i\rταq Ιηγ κυπρlακii παριiδοοη, Aκr,.\.,υ-

θηοε γειiμα οε παραδοοrακιi ταβfρr.α καr nriραμε τo δριi1-ιo τηq κατιi-

βαoηg. To βρdδυ δrαoκεδωσαμt] στl] λαiκιj κdr.ιρo fo{onte Caputοll

The bes.t music ha11 in Limus sοl, Συ.;εΧiοαμε τη δrαοκdδαoη ο ιr., ξε.

νοδοxεio μαζi με το Δljκεrο του Xιiρακα. 0 λ.,Ιrtrαλrιig μαg καr o Mαr.ιj-

ληg τoυg μαg ενωσαγ με τη λιiρα ο, εγαι. ατελεΙιυτo κρητrκιJ ;oριi.

Kιiπρoq, 13 Απprλioυ 1997

Ar.αxrjρηοη το πρωi γrα Πιiιρο. Kιil.αμε οτdοεl-q oτo Kουρro (αρ-

1αΙo- θεατρo) κα1 στη\' Πετρα του Ρωμrοri. λΙεια. μεoα oιiiι Πιiφο.

επrοκεφτriκαμε τα ιlερΙιρημα ιμηφrδωτιi τr1g. Kιiθε ψηιριδι,το καt μιιι
loτορiα. εi.αg μι1θοq. Oι δfο ξεr,αγoΙ. ακoιiριιιlιι{ ιi, ιiλη ιrl iiιιiρκlrα
τηc δiαμol.l]g μαζ σιη\: Kιiπρο. μαq dκαι.αl. tlρcιγirατlκα Ilioιiιllουg

με τrc πΙηρoφορiεq ιoυc. Στηι. Παqlιl περιiοαμε και αiii ιο Σ1οiιiο

ιoυ Eυαγdρα ΠαλληiιαρΙδη. ιoυ δεκαoxτiΥρoνoυ ιiρωα ΠOυ αΠηΥ.

i.jil1g6i ιlι Aγγλοl Kα1 Πoυ τιjρα μαpμαpωμdvοg οτdκεταl απεvαγτt

με τo ι1πλo οτα παlδtκiι ιoυ 1ερrα. Eπιoτρoφη _πιiλr μfoα απd τη βιi.
oη τοlν Aγγλωr._ οτη Λεμεoιi καl τo βριiδu ι.τiι;κo .diιeιsion,. Eδω

ιiιτtαμε ιραfi.εταr λiνo ιrαpαπιir.ιo τελευταiα γιi1τα βλdπεiq_ καl τα.,.

θιiματα ιj ιαι. περrοοιΙτερα.

Kιiπρoq, 14 Απplλiou 1997

H μdρα τη-c ειuι;ιiloφ{g εφθαοε. 3μnγriοαμε .νωρiq,. πriραμε τo

τελευταiιl μαg ιιριlιrlιi καt,.. ανακουφΙοτηΚε ιc ξεvοδοτε{o απd την

αναtrαlρηoιi μαg. Πιipcιμε τo δριjμο γiα τη Δεpιlvεtα, ακολουθιδνταg

τα ουρματoπλdΙματα Πoυ lωρiζoυι, ιην εΙευθερη απrj τr1τ κατεγo-

μει.η Kιiπρο. 
,ΙJρθαμε 

"φιiιoα με φιiτσα" lιε τα .lοιiρκiκα φυλιiκrα
καl οε αrιιjιiιαοη ελιiγrοιη αrιo ια nlιλn των Tοilρlιωτ, Φιdoαμε κο.

l.ια στot. "loτιi ιη -q φρΙκr1q" ιjπoιτ dΙαoε ιη ζωιi τoυ ο r.doζ ηpωαζ τηζ
Kυπριακrjg Ιοιoρiαg πdρot τor. Αιiγoυοιo Σoλωμι1q Σιlλιlμοιi καr μr.
-\ηοαμε με τουq ιτιριιιιr,iτεq τoιl ελληνικoιi ιρυλακiου. λ{ε κονιdρr ια
μnριiτoα μαg υιμrilοαμε iιαr αlλιjoαμε τητ Eλληνlκli Σημαiα καi
ιραγoι:δr]oιιμε ιοι. Eθγiκιj 

.Υμr,ο 
μαg. Σε λiγo αriιi τηι. ιαρατοα ενog

καφεl.εΙου εi;1αμε τητ ευκαrpiα r.α δοιiμε τηr. ερliμι,lμενη Αμμι11ιο.
(,IU, ΕΠε||ιιi,.i]Jl\ι(ΙlιlΙκ(ιuI ιc J(\.ωΠUιJ( ιιiιρυυc ι,,,' \εoμιιριUρυl\.

τηζ }iυΠρlακηq ιραγι,διαq Tιiοου Ιι;αιiκ καr Σoλιυμοι1 Σολοlμοιi.
r1ποιi fγlνε καιiιθε'lιi ο ιεφαι.oυ απο τοr. Kιirrρrο δlευθυl'ιη μuq Zη-

.,.ιοτ ιι Ζιι.'.r.ετ ο. φαi.ερiι κα ι ιιοιiγκlvι1μεvo. Tο θερμdμετρο αr.dβηκε

αr"6μ11 iτερlοoιiτεpιl ιiιαi. o ουνοδιiq καθηγητrig μαg Γlιδργo-c Φρυγιι
.,'ιrκr]ζ υtαβαιτι ιr,εζtl,: ιiιtιirμβiο tldγι.) απιj τοr.ιιiιpο τoυ ΣοΙωμoιi
Σολιομ-οι1:

Ξt:κcιμεc, -
ιirτιΙ ι..r' ιlιtι.τριiιpιlι ιiοι, τι; ι'\liθtiζ.
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. : αυ ρ oν τυμ{ι, ηc' Aφροδiτ ηg,

' '\aρa 0ιo Π]κρn ιιoυ 0ιυμa
4iι\-(iτou τηι, επiγ'ωoη otο β.\{μμα'

: ,. Ιn Κ0ρμ1 σ0U 0ι0\ l0ι0 pαUp\] (τημa'o

' ι'\α7[οτοU jζαιρOi τυΧηζ
.':li τηc δoξηq μdλλον η τoυ δ{oυq

: r'll (
, .]οι α ι o\. llιl l l?OιΙ(,

- uαθητεg dκα\'αγ φιjγτo τoυ ταφiκOf oταυροιi ΙΙlγ ε'\-\ηγt.

- - i Kιι1 ι1λor μαζΙ ψιiλαμε τor. Eθvrκιi μαg 
,Yμνo 

καt φιοι.ι1ξα-

l. .υ1r.αμη μαζ εμεr,ε: Αθιivατor!

''.: \ειiμα oτην ΑγΙα Nιiπα τo μαγευτtκιi τoυριοτlκc1 θερε-

. u';αβΙωoε oε ελdtrlοτα xρι1l,rα(l] μεpOζ τηζ αiγ,\r1g τηg

.. )U. ΠOυ φαiγεταt ι,α,.. περlμdvεr λΙγα 1rλiι1μετρα πto περα"
. 

' ιιΙo μdρog πcυ επtoκεφτliκαμε riταv η noΙl-i τηg Δiιρr,ακαg.

. :lε τO\I πανεμoρφιi Παραλ1αKd δρι1μο καl καταλr!ξαμε oτη
. .\γioυ Λα(ιiρoυ. πoυ μετd την αvιioταοLj τoυ ιjζηοε επΙ 30

l1ν Kιiπρo. Kατιiνυξη! Mrα εκκληοiα δrαφoρετlκ{. trιroμε.
Γ. ιυ\ ιαφo ιou .\1,luυ,

....]με στo προαιiλrο καr πrjραμε τηr. τελευιαiα μαζ q)ιrτOγρα-

'. Ιiιlπρo. Δεκιiδεg περiοτdρrα οτr1r. αυλrj μαq θfμιζαl. οτr οε
.. 

'ετoυoαμε..,
MαρIα Σπιiθη, Γ3 Δ6oμη 3η

Ψηφcσp0α,
ol μαθητεg Κα1 01 καθηγητdg τoU 2oU ΛUΚεr-

ου PεΘιiμνoυ Κρfτηg lτατoiμε με ξεyωρloτη
oυγκiι,ηoη τα yδματα τηg βαoανloμ{νηq Κi-
ΙΙρoιΙ μαζ καl εκφpdζoμε Πρoζ τoν αδελφ6 Κυ-
rτρruκιi λα6 την αγdπη Κα1 τη oυμπαρcioταoιi

μαζ Πρoq τov τfμlo αγcδνα τoU y.lα εθνlκri απο-
κατcioταoη.

Tαυτ61ρoνα δlακηρυττoμε lτρog κdθε κα-
τεiθιlνoη την αγαvιiκτηoli μαq Υru τηΥ ιταρci-

νομη κατoyη τηq μπιig Κiττρου απr5 τα τoυρ-
κlκd' oτρατετiματα ]ζα1 την παραβiαoη τωΥ α\/-

θρωniνων δπαtωμdτcον τoυ Κυπρlακοιi Λαoιj
ληγoντοg τoυ 20ου αιtδvα.

Zητdμε απci τoυg toyυρoig τηq Υηq να στα-

ματriooυν την αδlκiα Κα1 τo {γκλημα' πoυ,
αττrj το 7974 oυντελoiι,ταl oε βdρog τoU μαρ.
τυρlκοιi Nηoloιi, cδoτε να καταργηθoiν ol
ττρd'oινεg Υραμμ{ζ Κα1 να γυρfooυν ol πρrioφυ-

Yεq, στη lτρoγoνlκ{g τoυg εoτ[εg.
H Ι{ριiτη δεv ξεyvci την Κιiπρa.

Δεuκωofα ("Πριiorνη Γραμμri"), La.4'L997
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