
  

 

ΓΕ.Λ. Νέας Περάμου 
Σχολικό έτος: 2014-2015 

Από τις μαθήτριες της 

Γ΄ τάξης Μαριάννα Αδά-

μου, Ολυμπία Κονταξή 

και Μαριλένα Πάνου 

 
Ρην Ξέμπτη, 30 Ώπριλί-

ου, μία από τις μεγαλύτερες 

συγγραφείς της σύγχρονης 

ελληνικής πεζογραφίας, η 

Ηωάννα Θαρυστιάνη, τίμησε 

με την παρουσία της το Αενι-

κό Ιύκειο Λέας Ξεράμου σε 

μια συνάντηση αποκλειστικά 

για μαθητές. Πτο χώρο της 

βιβλιοθήκης του σχολείου 

παιδιά από τις τρεις τάξεις 

του Ιυκείου είχαν την ευ-

καιρία να ακούσουν τη συγ-

γραφέα, να μιλήσουν μαζί 

της και να μοιραστούν προ-

βληματισμούς τους. 

Ε κα Θαρυστιάνη επι-

σκέφθηκε το σχολείο με πρω-

τοβουλία των φιλολόγων κκ 

Ώγγελικής Ξεχλιβάνη και 

Θατερίνας Θωστή. Κε αφορ-

μή την ταινία «Κικρά Ώγ-

γλία», μίλησε στους μαθητές 

για την πεζογραφία, τον κι-

νηματογράφο και την τέχνη 

γενικότερα, κερδίζοντάς τους 

με τον απλό, άμεσο και ζεστό 

λόγο της. Βεν παρέλειψε, μάλι-

στα, να μιλήσει με το δικό της 

τρόπο για την οικονομική και 

κοινωνική κρίση και να δείξει 

το βαθύ ενδιαφέρον της για τα 

νέα παιδιά, που βιώνουν την 

αβεβαιότητα και το φόβο για το 

μέλλον τους: «Παιδιά, η ποίηση 

σήμερα βρίσκεται στο ―βερεσέ‖, 

στο ―αν έχω, έχεις κι εσύ‖, στο 

―όλοι μαζί‖... στο προπέρσινο 

φόρεμα, το μπαλωμένο˙ αυτά 

είναι τα σημαντικά πράγματα 

σήμερα, παιδιά μου», μας είπε. 

(Πυνέχεια στη σελίδα 4) Συνέντευξη με έναν 

πρωταθλητή... 

Από τους μαθητές της Γ΄ τάξης 

Σπύρο Κωνσταντίνου, Ανδρέα 

Μήτρο, Δημήτρη Μπόλοση και 

Έλενα Συρίγου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρο Κάρτη που μας πέρασε, συνα-

ντήσαμε έναν πρωταθλητή, το Βη-

μήτρη Πιόβα, ποδοσφαιριστή του 

Νλυμπιακού και της Γθνικής μας 

Νμάδας. Κας υποδέχτηκε στο σπί-

τι του, στην Ώμφιθέα και μας μί-

λησε για όλα. 

(Πυνέχεια στη σελίδα 10) 

Από τους μαθητές της Γ΄  

τάξης Δήμητρα Παναγο-

πούλου και Φώτη Πυ-

ρομάλη 
 

 

Ε Α΄ Ιυκείου είναι μια 

τάξη σταθμός στην εφηβική 

ζωή, καθώς σηματοδοτεί τη 

μετάβαση από τη σχολική ζωή 

στην ενηλικίωση. Ε ούτως ή 

άλλως κρίσιμη αυτή τάξη εί-

ναι επιφορτισμένη με το 

άγχος των πανελληνίων εξε-

τάσεων, την κούραση και το 

φόβο της διάψευσης των ονεί-

ρων και των προσδοκιών των 

νεαρών μαθητών.  

Αια την περίοδο αυτή μιλή-

σαμε με την ψυχολόγο κα Σω-

τεινή Τρηστίδη, η οποία επι-

σκέφτηκε το σχολείο μας στις 

23 Βεκεμβρίου. 

 

(Πυνέχεια στη σελίδα 8) 

Την Ανώτατη Εκπαίδευση, όπως 

την αντιλαμβάνονται μια μαθή-

τρια κι ένας φοιτητής... 

 

Τις εκπαιδευτικές δραστηριότη-

τες του σχολείου μας… 

 

Τη συμπεριφορά των νέων στο 

σχολείο... 

 

Την κατάληψη ως μέσο διεκδί-

κησης και διαμαρτυρίας και τις 

συνέπειές της... 

 

Τον αθλητισμό και τις διακεκρι-

μένες αθλήτριες του σχολείου 

μας... 

 

Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας...  

Την οικονομική κρίση...  

Βιβλιοπαρουσιάσεις… 

Και για το διευθυντή του σχολεί-

ου μας κο Παπαγιάνναρο, σε μια 

...αλλιώτικη συνέντευξη … 

 

 

Στο τεύχος αυτό διαβάστε 

ακόμη για: 

Η Ιωάννα Καρυστιάνη στο 

σχολείο μας... 
 

Συνέντευξη στους μαθητές του Γενικού Λυκείου Νέας Περάμου 

Κάμπιες 
Ιούνιος 2015 ΄Ετος 1ο — Τεύχος 1ο 

Από τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης Μυρτώ Αναστασιάδου και Μαρία Μουλά 

Ών οι ενήλικοι δυσκολεύονται να αντιμετωπίζουν μια απώλεια στην οικογένεια πόσο 

μάλλον ένα παιδί… Αια το θέμα μας μίλησε ο ψυχολόγος κος Ππύρος Πούντης, τον οποίο 

επισκεφθήκαμε στις 30 Ηανουαρίου, στο χώρο του Θ.Ώ.Ξ.Ε. Κεγάρων. 

(Πυνέχεια στη σελίδα 12)  

Διαχείριση άγχους στη Γ΄ Λυκείου 
Συνέντευξη με την ψυχολόγο κα Φωτεινή Χρηστίδη  

Η απώλεια στην οικογένεια 
Συνέντευξη με τον ψυχολόγο κο Σπύρο Σούντη  
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Τηλ.: 22960 33000 

Fax: 2296034922  

http://lyk-n-peram.att.sch.gr/ 

 

Διευθυντής:  

Παπαγιάνναρος Ηρακλής 

 

Υπεύθυνες καθηγήτριες:  

Πεχλιβάνη Αγγελική 

Κωστή Κατερίνα 

ΓΕ.Λ. Νέας 

Περάμου 

Σχολικό έτος: 

2014-2015 

Ζερμές ευχαριστίες σε όσους 

βοήθησαν στην  έκδοση του 

τεύχους αυτού... 

Πκίτσο του  

Λικόλα Ξυρομάλη για την εφημερίδα μας 

Λίγα λόγια για τον τίτλο μας Πτην αρχή ο τίτλος χρησιμοποιήθηκε προσωρινά, ώστε να έχουμε ένα σημείο αναφοράς για την εφημερίδα  

μας, μέχρι να σκεφτούμε κάτι καλύτερο. Έμπνευση ήταν η εικόνα των αναρίθμητων ζωυφίων που κατα-

κλύζουν την αυλή του σχολείου μας την άνοιξη. Θαι, επειδή ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, το όνομα αυτής… ΚΑΜΠΙΕΣ. 
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Από τις μαθήτριες Μαριάννα Αδάμου και Χριστίνα Αν-

δρεάδη της Γ΄ τάξης 

 

Αμφιλεγόμενο, πολυσυζητημένο, πολύπλοκα αποκαλυπτικό το 

ερωτηματολόγιο του Προυστ χρησιμοποιείται εδώ και εκατόν εί-

κοσι περίπου χρόνια. Αποδίδεται στον συγγραφέα του περίφημου 

έργου "Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο", Μαρσέλ Προυστ, αν και η 

έρευνα καταλήγει ότι ο Προυστ απλώς απάντησε σ' αυτό.  

Γεννήθηκε στον Πετεινό Ξάνθης, από πατέρα Θρακιώτη 

και μητέρα Πόντια. Το 1972 εγκαταστάθηκε στην Ελευσί-

να, και την επόμενη χρονιά ολοκλήρωσε το Λύκειο. Σπού-

δασε Θεολογία και Φιλολογία στο Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Είναι ο γνωστός—άγνωστος κος 

Παπαγιάνναρος, θεολόγος και Διευθυντής του σχολείου 

μας… Οι ερωτήσεις του Προυστ, μας αποκαλύπτουν 

άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του… 

 

Ποιο είναι το βασικό γνώρισμα του χαρακτήρα 

σας; 

Η ανεξάντλητη υπομονή.  
Ποια αρετή προτιμάτε σ' έναν άντρα;  

Την εργατικότητα. 

Ποια αρετή προτιμάτε σε μια γυναίκα;  

Την ειλικρίνεια. 
Τι εκτιμάτε περισσότερο στους φίλους σας; 

Όταν αρχίζεις να εκτιμάς ένα φίλο, τότε η φιλία δεν 

έχει σταθερές βάσεις. 
Το βασικό σας ελάττωμα; 

Η εξάρτηση από πράγματα που θεωρούνται βλαβερά, 

όπως το τσιγάρο. 
Η βασική σας απασχόληση;  

Η δουλειά μου. 
Τι είναι για σας ευτυχία;  

Να δημιουργείς, να προσφέρεις και το καθετί στη ζωή 

σου να ακολουθεί τη φυσιολογική σειρά. 
Τι είναι για σας δυστυχία;  

Κάθε κακό που συμβαίνει στον κόσμο. 
Αν δεν ήσασταν ο εαυτός σας, ποιος θα θέλατε να 

είστε;  

Πάλι ο εαυτός μου, αλλά σε καλύτερη έκδοση! 
Ποιος θα ήταν για σας ο ιδανικός τόπος για να ζή-

σετε;  

Η Ελλάδα. 
Το αγαπημένο σας χρώμα;  

Το πράσινο. 
Το αγαπημένο σας λουλούδι;  

Ανεμώνες. 
Το αγαπημένο σας πουλί;  

Κοκκινολαίμης. 
Ο αγαπημένος σας συγγραφέ-

ας;  

Ντοστογιέφσκι 
Ο αγαπημένος σας ποιητής; 

Καβάφης. 

Ο αγαπημένος σας ήρωας από 

την λογοτεχνία;  

Ο Καπετάν Μιχάλης του Καζα-

ντζάκη. 
Ο αγαπημένος σας συνθέτης;  

Χατζιδάκις. 

Ο αγαπημένος σας ζωγράφος;  

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. 
Οι ήρωες σας από την πραγ-

ματική ζωή;  

Οι περισσότεροι γονείς των μα-

θητών μου. 
Ποια ιστορική προσωπικότητα αντιπαθείτε περισ-

σότερο;  

Τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. 
Η αγαπημένη σας ηρωίδα από την παγκόσμια ιστο-

ρία;  

Η Ζαν Ντ’ Αρκ. 

Το αγαπημένο σας όνομα;  

Ελευθερία. 

Τι μισείτε περισσότερο;  

Δε νομίζω ότι μισώ τίποτα. 
Ποιο στρατιωτικό γεγονός θαυμάζετε περισσότε-

ρο;  

Τις Θερμοπύλες. 
Με ποιο φυσικό ταλέντο θα θέλατε να είστε προικι-

σμένος;  

Να ήμουν καλός σκιτσογράφος. 
Πώς θα επιθυμούσατε να πεθάνετε;  

Στον ύπνο μου. 
Σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκεστε αυτό 

τον καιρό;  

Σε πλήρη διαύγεια. 
Σε ποια λάθη δείχνετε τη μεγαλύτερη επιείκεια;  

Στα ανθρώπινα. 

Το αγαπημένο σας motto; 
«Αγαπάτε αλλήλους». 

Κε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε θερμά. 

   

Γνωριμία με το Διευθυντή του σχολείου μας 
Με τις ερωτήσεις του Προυστ 
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(Πυνέχεια από τη σελίδα 1) 

 

Υποδεχθήκαμε την κ. Ιωάννα Καρυ-

στιάνη μια ανοιξιάτικη ημέρα του Απριλί-

ου. Οι περισσότεροι από εμάς τη γνωρίζαμε 

κυρίως μέσω της πολυβραβευμένης ταινίας 

Η Μικρά Αγγλία, η οποία βασίστηκε στο 

ομώνυμο μυθιστόρημά της. Η αλήθεια εί-

ναι ότι περιμέ-

ναμε μια συγ-

γραφέα με ύφος 

χιλίων καρδινα-

λίων, αυστηρή 

και απρόσιτη, 

που θα μας μι-

λούσε σε μια 

γλώσσα διανο-

ουμενίστικη και 

επιτηδευμένη. Αντ’ αυτού βρεθήκαμε μπρο-

στά σε έναν απλό άνθρωπο, χωρίς πόζα, 

που είχε έρθει προθυμότατα στην ημιαστι-

κή περιοχή μας με τον προαστιακό, διανύο-

ντας περίπου 50 χλμ.  και μπήκε στην αί-

θουσα που την αναμέναμε χορεύοντας 

βαλς… Αφού έγιναν οι καθιερωμένες συ-

στάσεις και παρουσιάσεις από τις υπεύθυ-

νες καθηγήτριες, η κ. Καρυστιάνη άρχισε 

να μιλάει γοητεύοντάς μας… 

 

Γίναι τιμή μου που ήρθα σήμερα εδώ 

και αυτό το λέω μέσα από την καρδιά 

μου… Γξάλλου έχουμε κάτι κοινό, γιατί 

οτιδήποτε ξεκινάει με τη λέξη «Λέα», 

όπως Λέα Σιλαδέλφεια, Λέα Πμύρνη 

κ.τ.λ, μου θυμίζει την καταγωγή μου, για-

τί, όπως είναι γνωστό, είμαι μικρασιατι-

κής καταγωγής. Ε Ιίτσα η κομμώτρια, 

ηρωίδα του Σουέλ, λέει πως κάθε σπίτι 

έχει κάτι από το διπλανό, δηλαδή όλοι οι 

άνθρωποι που ανήκουμε σε έναν κοινό 

παρονομαστή έχουμε στα σακιά μας, στις 

μνήμες της οικογένειάς μας, κάτι κοινό.  

Γίμαστε πολυμελής και φτωχή οικο-

γένεια, εγώ είμαι η μικρότερη αδερφή. 

Ξοτέ μου δεν έβαλα καινούργιο φουστάνι, 

όλα τα έβαζα τέταρτο χέρι (είχα τέσσερις 

μεγαλύτερες αδερφές), τα σχέδιά τους εί-

χαν ξεθωριάσει, τα λουλουδάκια πάνω 

τους ήταν πια μαραμένα.  μως, υπήρχε 

μεταξύ μας μεγάλη τρυφερότητα και υπο-

στήριξη. Ώπό την οικογένειά μου έλαβα 

δύο πολύ σημαντικά εφόδια, τη μεγάλη 

αγάπη μεταξύ των μελών της  και την ευ-

ρηματικότητα των μικρασιατών. Ρα χρόνι-

α τότε ήταν δύσκολα, η επιβίωση σκληρή. 

Ε φτώχεια και ο θάνατος ήταν η καθημε-

ρινότητά μας. Λα φανταστείτε, όταν στο 

δημοτικό η δασκάλα μας έβαλε θέμα 

έκθεσης «τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώ-

σω», εγώ έγραψα… πόρνη. Ε δασκάλα δεν 

με μάλωσε, αλλά με γλυκό τρόπο μου είπε 

ότι θα άλλαζα γνώμη μεγαλώνοντας. Ρης 

είπα ότι οι πόρνες, που τις βλέπαμε στα 

Τανιά σε συγκεκριμένο μέρος πάνω σε 

άμαξες, φορούσαν πολύχρωμα ρούχα, ενώ 

οι γυναίκες στη γειτονιά μου μόνο μαύρα 

-δεν ήθελα να γίνω σαν κι αυτές… 

Παράντα δύο  χρονών έβγαλα το πρώτο 

μου βιβλίο. Ώυτό που ήθελα να κάνω πά-

ντα ήταν να γράφω ιστορίες˙ από 16 ετών 

έγραφα στη Διάπλαση των Παίδων -αυτό 

ήταν η ζωή μου. Πτη λογοτεχνία πρέπει 

να παντρέψεις το άνοιγμά σου στη ζωή 

και στον κόσμο με τα συναισθήματα και 

τη σκέψη, να δεις τι πραγματικά κάνει τη 

ζωή να αξίζει. ταν ξεκινάς να γράψεις 

κάτι,  πρέπει να έχεις την αίσθηση ότι 

αυτό που θα γράψεις σε αναστατώνει πά-

ρα πολύ. πάρχουν ορισμένα κοινά σε όσα 

έχω γράψει. Ξάντα είναι τα κορυφαία 

συναισθήματα. Κέχρι στιγμής οι ήρωες 

των μυθιστορημάτων μου είναι άνθρωποι 

της καθημερινότητας. Ως συγγραφέας πι-

στεύω ότι έχω αξιοποιήσει κάθε υλικό που 

υπάρχει στο γλωσσάρι, κάθε υλικό από τη 

σιωπή ενός φυσικού τοπίου και κάθε α-

πλή κουβέντα με ανθρώπους που δεν 

έχουν πάει καν στο δημοτικό. Ξαραδίδω 

κάθε βιβλίο στον εκδότη μου, όταν ήδη 

έχω ξεκινήσει άλλο βιβλίο, όταν πια το 

μυαλό μου τρέχει αλλού. Ν  Ππύρος στην 

Μικρά Αγγλία λέει: «ποιος πνίγηκε, με-

τάνιωσε…». Ώυτή τη φράση την έχω βρει 

σε γλωσσάρι, και σημαίνει ότι στα δύσκο-

λα δεν πρέπει να τα βάζεις κάτω, δεν πρέ-

πει να αφήνεις το κύμα να σε πάρει. Γί-

μαι έτοιμη να ακούσω τις ερωτήσεις σας. 

 

Προηγουμένως μας αναφέρατε 

για τα παιδικά σας χρόνια, ποια εί-

ναι η πιο χαρακτηριστική σας ανά-

μνηση; 

Έχω να σας πω ένα ευχάριστο και ένα δυ-

σάρεστο γεγονός… Ώς ξεκινήσω με το δυ-

σάρεστο, για να τελειώσω με το χαρούμε-

νο. Ώπό μικρή ήμουν πολύ ευπαθής. ταν 

ήμουν στην έκτη δημοτικού και νοση-

λευόμουν  στα νοσοκομεία, δίπλα μου στέ-

κονταν πάρα πολλά παιδιά που δεν τα 

κατάφεραν... Ιευχαιμίες και άλλες ιστορί-

ες. Ρο χαρούμενο είναι ότι κάθε φορά που 

πηγαίναμε σινεμά στα Τανιά, πίστευα πως 

ακόμα και οι ηθοποιοί είναι σαν τους Τα-

νιώτες, απλοί άνθρωποι˙ ζούσα στο δικό 

μου σύννεφο. 

Τι έχετε σπουδάσει; 

Ξήγα στην Λομική, όχι επειδή ήθελα 

να γίνω δικηγόρος, γιατί πάντα μου άρεσε 

να γράφω… Ών το είχα σκεφτεί διαφορετι-

κά ή στην καλών τεχνών ή στη φιλοσοφι-

κή θα είχα πάει. Γπειδή, όμως, μιλούσα 

γρήγορα όλοι με λέγανε δικηγόρο, και 

από την λαχτάρα μου να φύγω από τα Τα-

νιά και να ζήσω στη «μεγάλη πόλη» δεν 

κατάλαβα για πότε μπήκα στη Λομική. 

Από ποια ηλικία μπήκε μέσα σας 

το μικρόβιο της λογοτεχνίας; 

Ξολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε αυτή η ασθένει-

α που είχα από παιδί διότι είχα μια μακρά 

περίοδο εσωστρέφειας και αναγκαστικού 

εγκλεισμού, οπότε έψαχνα τα μάτια του 

γιατρού και της νοσοκόμας, για να βρω 

κάτι το οποίο δεν μου έλεγαν. Έψαχνα 

την λεπτομέρεια και αυτό κατά κάποιο 

τρόπο όξυνε την παρατηρητικότητά μου. 

Ώυτό είναι που με έκανε να θέλω να έχω 

μια εσωτερική όψη των πραγμάτων. ταν 

ήμουν έφηβη, διάβαζα Ξαπαδιαμάντη με 

μανία. Ρον λάτρεψα τόσο, που αποφάσισα 

ότι τα Τανιά ήταν η Πκιάθος. 

Πιστεύετε ότι η αρρώστια σάς 

άλλαξε ως άνθρωπο; 

Συσικά, και όλα 

αυτά τα δύσκολα 

χρόνια στη φτώχεια 

και οι αρρώστιες 

και όλα… Ν καθέ-

νας φτιάχνεται από 

όλα αυτά που έχει 

περάσει στη ζωή 

του, έτσι δεν είναι; 

Θα ήθελα να ρω-

τήσω… Πώς θα χαρακτηρίζατε τα 

έργα σας, αν έχετε διακρίνει κάποιο 

από αυτά, και αν ναι, γιατί; 

Λα σου πω την αλήθεια, όταν ένα βι-

βλίο φύγει από πάνω μου, ποτέ δεν επι-

στρέφω σ‟ αυτό. Πε κάθε βιβλίο ανακαλύ-

πτεις κάτι για τον εαυτό σου. Ώνακαλύ-

πτεις ακόμα ότι δεν έχεις μέσα σου τόση 

τόλμη όση νόμιζες και φοβάσαι να σκά-

ψεις άλλο μέσα σου, για να μην βρεις λά-

σπη. Ώνακαλύπτεις ότι αυτό που είχες στο 

μυαλό σου σαν μια συνολική αίσθηση τε-

λικά δεν το κατάφερες. Ξάντα σου διαφεύ-

γει κάτι μείζον. μως δεν υπάρχει τέλεια 

λέξη στην τέχνη. Βεν ξεχωρίζω κάποιο 

από τα βιβλία, καθώς το κάθε ένα από αυ-

τά αντιπροσωπεύει την Ηωάννα την εποχή 

που γράφτηκε. Άλλωστε, επειδή μπήκα 

μεγάλη στην λογοτεχνία αισθάνομαι ότι 

δεν έχω περιθώριο. 

Ποια είναι η μαγεία τού να γρά-

φετε ένα μυθιστόρημα και ποια η 

μαγεία τού να γράφετε ένα σενάριο; 

Θαταρχήν, είναι ένα διάστημα στο 

σενάριο όπου το φυλλοκάρδι μου τρέμει 

εκατό φορές παραπάνω από το μυθιστόρη-

μα… Πτο μυθιστόρημα είμαι αβοήθητη, 

δεν έχω κανένα, μόνη μου πρέπει να τα 

φτιάξω όλα, μόνη μου θα αντιμετωπίσω 

τις συνέπειες της αποτυχίας μου. Ώντίθε-

τα, στο σενάριο δεν θα σπάσω μόνο εγώ τα 

μούτρα μου, γιατί το σενάριο είναι η μα-

γιά από την οποία θα προκύψει ένα καλό 

ζυμάρι, το οποίο θα γευτούν όλοι αυτοί 

που δουλεύουν σε μια ταινία. Ξαρ‟ όλα 

αυτά η όλη εμπειρία, και στο γράψιμο του 

σεναρίου και κυρίως η εμπειρία κατά το 

γύρισμα με βοήθησε πάρα πολύ, διότι το 

να συνυπάρχεις με εβδομήντα ογδόντα 

ανθρώπους είναι ένα πανδαιμόνιο ενθου-

σιασμού. ποκλίνομαι με απέραντο σεβα-

σμό στο ρίσκο που παίρνουν όλοι αυτοί 

που ασχολούνται με τον κινηματογράφο. 

Στην περίπτωση της Μικράς Αγ-

γλίας η μεταφορά του μυθιστορήμα-

τος στον κινηματογράφο, ήταν επώ-

δυνη για εσάς;  

Λα σας πω τη αλήθεια υπάρχει μια 

φράση κλισέ που κυκλοφορεί ότι ένα καλό 

βιβλίο δεν γίνεται ποτέ καλή ταινία. Ώυτό 

είναι ψέμα γιατί όλοι οι μεγάλοι σκηνο-

θέτες της ιστορίας βασίζονται σε βιβλία. 

Πτην αρχή αρνήθηκα να αναλάβω το σενά-

ριο αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Ώυτοί 

από την Άνδρο έδιναν τα πάντα για να 

Η Ιωάννα Καρυστιάνη στο 

σχολείο μας... 
 

Συνέντευξη στους μαθητές του Γενικού Λυκείου Νέας Περάμου 
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γίνει η ταινία. Νποιοσδήποτε άλλος ανα-

λάμβανε θα ήθελε πέντε έξι χρόνια να 

διαβάσει το βιβλίο και τα σχετικά. Ώποφά-

σισα λοιπόν με ταπεινοφροσύνη να προ-

σφέρω ένα πολύ καλό σενάριο, έχοντας 

πάντα ανοιχτή την καρδιά στις πρωτοβου-

λίες που θα έπαιρναν οι άλλοι αρμόδιοι. 

Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι αποφάσισα 

να δώσω αξία στο περιεχόμενο του βιβλί-

ου. Ήθελα η διακύμανση των συναισθημά-

των να είναι η πηγή της ταινίας, να φτά-

σω πιο βαθιά στο νόημα. 

Θεωρείτε ότι σας δικαίωσε η επι-

λογή σας να γίνει ταινία το βιβλίο 

σας; 

Ζα ήμουν αγνώμων αν είχα παράπο-

νο… Ε ταινία αγαπήθηκε τόσο πολύ˙ πή-

ραμε όλοι μας που δουλέψαμε για αυτή 

την ταινία πολύ μεγάλη χαρά και μακάρι 

και εγώ και ο Ξαντελής ΐούλγαρης να 

κάνουμε και άλλες τέτοιες πετυχημένες 

ταινίες. Γίναι πολλή μεγάλη χαρά να βλέ-

πεις γεμάτη την αίθουσα και να σε ευχα-

ριστούν οι υπεύθυνοι του κινηματογρά-

φου. 

Γιατί επιλέξατε την Άνδρο ως τον 

τόπο που διαδραματίζεται η Μικρά 

Αγγλία; 

Θαταρχήν όταν πρωτοπήγα στην 

Άνδρο το 1989 με τον άνδρα μου και τα 

παιδιά μικρά, είχα βαριά κατάθλιψη κι 

όταν έφτασα δεν μου άρεσε τίποτα. Κε 

γνωρίζει ένας παλιός φοιτητής από τη 

Λομική με φωνάζει για ένα καφέ στο σπί-

τι του. Ρότε είδα πέντε φωτογραφίες μαυ-

ρόασπρες κρεμασμένες πνιγμένων από 

την οικογένεια και εκείνη την στιγμή 

αποφάσισα ότι αγαπώ παράφορα τους ναυ-

τικούς, τη θάλασσα, και την Άνδρο, για 

αυτό, σκέφτηκα, θα κάνω ένα μυθιστόρη-

μα και θα πολεμήσω για τη ζωή. 

Γιατί και στη Μικρά Αγγλία και 

στις Νύφες επιλέξατε περιόδους πο-

λέμου και αγάπες που χάνονται στη 

θάλασσα; 

Βεν συμβαίνει το ίδιο σε άλλα βιβλία. 

Ρο θέμα της απώλειας είναι το κεντρικό 

σημείο αναζήτησης όλης της λογοτεχνίας 

και όλης της τέχνης, είναι δηλαδή ένα 

επίμονο ζήτημα. Ε δουλειά του καλλιτέ-

χνη πιστεύω είναι να τολμά να μπαίνει σε 

δύσκολα τοπία και επομένως να γράφει 

για το θάνατο. σο ζούσα στην παλιά πό-

λη των Τανιών, στράφηκα προς την θά-

λασσα.  

Το καινούργιο σας έργο έχει σχέ-

ση με την ιστορία ή είναι σύγχρονο; 

Θατά κάποιο τρόπο και το σήμερα εί-

ναι ιστορία. Γπίσης, όταν μιλάς για αν-

θρώπους κάποιας ηλικίας, αναγκαστικά 

και υποχρεωτικά θα παίξεις με το χρόνο. 

Αια να μπορέσεις να φιλοτεχνήσεις το 

πορτραίτο και την πραγματικότητα του 

καθενός πας και πίσω, όχι μόνο στα κοινά 

παιδικά τους χρόνια, αλλά και στην επαγ-

γελματική τους απασχόληση, την προσω-

πική τους ζωή και άλλα πολλά τα οποία 

αποτελούν υλικό που φωτίζει το παρελ-

θόν. 

Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας 

συγγραφείς; 

Θαταρχήν αγαπώ πολύ το διάβασμα, 

και αγαπώ πάρα πολύ όλους τους συγγρα-

φείς… Βεν είμαι μυστήρια και δύσκολη, ο 

ένας να μου βρωμάει και ο άλλος να μου 

ξινίζει. Ιατρεύω τον Ξαπαδιαμάντη, το 

ΐιζυηνό, τον Άρη Ώλεξάνδρου, τον Ράσο 

Ιειβαδίτη, το Αιάννη Οίτσο, το Τρήστο 

Νικονόμου, τη Κάρω Βούκα, την Θική 

Βημουλά και άλλους πολλούς. 

Οι αισθήσεις μας που λειτουρ-

γούν στην θέαση μιας ταινίας και 

στην ανάγνωση ενός βιβλίου διαφέ-

ρουν. Τι θέλατε να βγάλετε μέσα από 

το βιβλίο στον αναγνώστη και τι μέ-

σα από την ταινία στον θεατή; 

Ζα σου μιλήσω για τον εαυτό μου ως 

αναγνώστρια. Βιαβάζοντας ένα βιβλίο 

προσδοκώ να πάω πολύ πιο πέρα από τις 

εικόνες που μου δίνει ο συγγραφέας, να 

φτιάξω μια δική μου ατμόσφαιρα. Ν καθέ-

νας διαβάζει με βάση τις δικές του δυνατό-

τητες φαντασίας, με βάση τα βιώματά του. 

Γίναι, λοιπόν, ανάλογα τον άνθρωπο. 

Πτην ταινία οι εικόνες διαμορφώνονται 

και είναι μπροστά στα μάτια σου. Γγώ 

ήθελα να κάνω μια άσκηση ταπεινοφροσύ-

νης με το σενάριο. Ήθελα αυτός που θα 

δει την ταινία, να μην έχει καμία ανάγκη 

να ανατρέχει στο βιβλίο για να καταλάβει 

τι συμβαίνει, διότι η ταινία είναι κάτι 

αυτοτελές και αυτόνομο. Θάτι ακόμα που 

ήθελα ήταν να ακούσω από κάποιους είναι 

ότι η ταινία τους άρεσε περισσότερο από 

το βιβλίο.  

 

Κάπου εδώ η επίσημη συνέντευξη τε-

λείωσε. Τα υπόλοιπα τα είπαμε κοντά στη 

θάλασσα, όπου η κ. Καρυστιάνη μας έκανε 

την τιμή να μας συνοδέψει για ένα τσιπου-

ράκι. Φεύγοντας μας έκανε δώρο ένα αντί-

τυπο της Μικράς Αγγλίας για να ταξιδέ-

ψουμε ακόμα μια φορά… 

 

Ευχαριστούμε θερμά  

την κα Καρυστιάνη  

για την τιμή που μας έκανε... 
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Από την Ευαγγελίνα Χασάπη, μαθήτρια της 

Β΄ Λυκείου 

Ρις τελευταίες δεκαετίες στην Γλλάδα, με 

αφορμή το ιδιόμορφο κλίμα που άφησε πίσω της 

η Βικτατορία  του 1967,ο κοινωνικός σκελετός 

τροποποιήθηκε. Όστερα από μια περίοδο καταπί-

εσης και λογοκρισίας, όπου κάθε ατομική ελευθε-

ρία  υπέκειτο σε αμφισβήτηση από τη μονομέρεια της Τούντας στην υποψία και μόνο διαφορετικού ιδεολογικού προσανατολισμού 

του ατόμου ή στην προσπάθεια διαφοροποίησής του από τη μάζα, οι Έλληνες προσπαθούν να ανακάμψουν. Ωστόσο, το ηρωικό α-

ποτόλμημα του ελληνικού λαού να αντισταθεί στο πραξικόπημα με καθολική εξέγερση επικυρώνοντας την αυτοδυναμία του, γέν-

νησε τη σκέψη πως η διεκδίκηση με τον κατάλληλο τρόπο μπορεί να ευοδωθεί. Ν νέος Έλληνας πιστεύει στις δυνάμεις του, διεκ-

δικεί με επιχειρήματα και θάρρος και βασιζόμενος στις γνώσεις που αποκτά. 

Π‟ αυτή, λοιπόν, 

την περίοδο των 

έντονων κοινωνικο-

πολιτικών ζυμώσεων 

κάνει την εμφάνισή 

της μια νέα μορφή 

διεκδίκησης αρχικά 

ως έσχατη λύση, η 

οποία στη συνέχεια 

θα μετατραπεί σε μέ-

σο πίεσης, η κατάλη-

ψη. Πύμφωνα με τον 

ορισμό της στη διά-

σταση του κοινωνι-

κού φαινομένου ως 

κατάληψη ορίζεται 

«η κατοχή ενός χώ-

ρου ως τρόπος δια-

μαρτυρίας με αποτέ-

λεσμα την παρεμπό-

διση της λειτουργίας 

του». Ε πρώτη κατά-

ληψη στην Γλλάδα 

γίνεται στο Γθνικό 

Κετσόβιο Ξολυτε-

χνείο και τη Λομική 

Πχολή, ως εξέγερση 

κατά της Τούντας 

των Πυνταγματαρχών 

από φοιτητές, αλλά και πλήθος αγανακτισμένου κόσμου. Ε επιτυχία της, που σφραγίστηκε με αίμα, έδωσε το έναυσμα για άλλες 

καταλήψεις κυρίως στο χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης  με χαρακτηριστικότερες τις καταλήψεις το Βεκεμβρίου του 

1979 στη μεταπολιτευτική πλέον Γλλάδα με αφορμή το νόμο 815 περί των πανεπιστημίων. Ώπό τότε μέχρι σήμερα οι καταλήψεις 

έχουν γίνει πάγια τακτική διεκδίκησης των ελληνικών πανεπιστημίων, φτάνοντας συχνά στο σημείο να κομματίζονται και να 

παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Πτη δεκαετία του ‟80 η έννοια της κατάληψης αποκτά πολιτική χροιά˙ συνδέεται με το αναρχικό ρεύμα, που αρχίζει να δρα-

στηριοποιείται στην Ώθήνα, με πυρήνα την περιοχή των Γξαρχείων. Νι φορείς αναρχικών ιδεών παρεισφρέουν στις καταλήψεις 

των πανεπιστημίων, δίνοντάς τους  μια άλλη διάσταση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης, όπως γίνεται φανερό από την κατάληψη 

του Τημείου στην Ώθήνα στις 9 ΚαΎου 1985 με αίτημα τις αστυνομικές «Γπιχειρήσεις Ώρετής», που προσήγαγαν  κόσμο στα Γ-

ξάρχεια. Ε κατάληψη αρχίζει να γίνεται ένα εύχρηστο εργαλείο διεκδίκησης οποιουδήποτε είναι οργανωμένος  συλλογικά. Ώπο-

κτά μάλιστα και ένα θρηνητικό-εκδικητικό χαρακτήρα, όπως συμπεραίνουμε από την ανακατάληψη του Τημείου προς τιμήν του 

15χρονου μαθητή Κιχάλη Θαλτεζά που δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια επετειακής πορείας του Ξολυτεχνείου. 

Πτη δεκαετία του ‟90, η κατάληψη ως οργανωμένη κίνηση εισέρχεται στα σχολεία. Ώφορμή των γεγονότων στάθηκε το πολυ-

νομοσχέδιο που κατέθεσε ο υπουργός της κυβέρνησης Κητσοτάκη, ΐασίλης Θοντογιαννόπουλος, που προέβλεπε τεράστιες αλλα-

γές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πτην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι διατάξεις που αφορούσαν την 

κατάργηση της παροχής δωρεάν πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και περικοπές κοινωνικών παροχών, όπως στη δωρεάν σίτιση 

και στέγαση. Γπίσης, βίαιες αντιδράσεις προκάλεσαν οι διατάξεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που προέβλεπαν την κατάρ-

γηση των αδικαιολόγητων απουσιών, την επιβολή ομοιόμορφης ενδυμασίας (από αυτό, έγινε γνωστό και ως «το πολυνομοσχέδιο 

της ποδιάς»), επέκταση του πειθαρχικού ελέγχου ακόμα και στην καθημερινή εξωσχολική ζωή των μαθητών, κατάργηση των σχο-

λικών περιπάτων και εκδρομών, θέσπιση γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων από το γυμνάσιο στο λύκειο χωρίς τη δυνατότητα επα-

νεξέτασης, μέτρα που χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα αναχρονιστικά για τα δεδομένα της εποχής. Πύντομα ξέσπασε ένα κύμα καταλή-

ψεων σε όλη την Γλλάδα που ξεκίνησε στα τέλη Λοεμβρίου του 1990. Έφτασαν να τελούν υπό κατάληψη περισσότερα από το 70% 

των γυμνασίων και λυκείων της χώρας. Πε ένα από τα σχολεία που βρίσκονταν υπό κατάληψη, δολοφονήθηκε ο καθηγητής Λίκος 

Ρεμπονέρας κατά την διάρκεια συμπλοκής που σημειώθηκε στις 8 Ηανουαρίου 1991. 

(Πυνέχεια στη σελίδα 7) 

Κατάληψη: κραυγή διεκδίκησης 

ή… ιδεολόγημα «τεμπελιάς»; 
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(Πυνέχεια από σελίδα 6) 

Στάνοντας στο σήμερα, οφείλουμε να ομολογήσουμε πως η κατάληψη έχει αποκτήσει διαστάσεις κοινωνικού προβλήματος, 

παρά κοινωνικής διαμαρτυρίας -ας μην ξεχνάμε το γεγονός πως είναι παράνομη. Κε την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, έχει πα-

γιωθεί στο νου αρκετών μαθητών η ιδέα της κατάληψης, ως κάτι φυσικό, κάτι δεδομένο, κάτι που αποτελεί πλέον σχολική παρά-

δοση. Ώπό την άλλη πλευρά, υπάρχουν μαθητές οι οποίοι, συνήθως εκλεγμένοι στα μαθητικά συμβούλια, προσπαθούν να αντιμε-

τωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν ή που υπάρχουν και προηγούμενες γενιές δεν κατόρθωσαν να επιλύσουν στο σχολείο 

τους. Ώυτά τα προβλήματα μπορεί να μην επηρεάζουν καθοριστικά τη λειτουργία του σχολείου, ενώ άλλες φορές είναι καίρια. 

Πτο σημείο αυτό εμφανίζεται η μορφή της κατάληψης ως «προβλήματος». Θάθε χρόνο παρατηρείται πανελλαδικά  πως αρκε-

τές από τις μαθητικές καταλήψεις δεν παρουσιάζουν ουσιαστικά αιτήματα. Ρο γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαξιώνεται η 

κατάληψη ως πράξη για οποιοδήποτε σχολείο, ακόμη και γι‟ αυτό που έχει εξαντλήσει κάθε μορφή νόμιμης διαδικασίας διεκδίκη-

σης. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της προαναφερόμενης κατάστασης, ήταν η φετινή κατάληψη στο σχολείο μας, το Αενικό Ιύ-

κειο Λέας Ξεράμου Ώττικής. Γίναι γνωστό στην περιοχή μας το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών του λυκείου και του γυ-

μνασίου στο σχολείο, καθώς αποφασίστηκε να οικοδομηθούν τα κτίσματά τους στα όρια της κοινότητάς μας και οι μαθητές οι οποί-

οι κατοικούν μέσα στη Λέα Ξέραμο και σε απομακρυσμένες περιοχές δυσκολεύονται να έρθουν στο σχολείο. Ρο πρόβλημα αυτό 

χρόνια τώρα μαθητές, γονείς και διευθυντές μάχονται, για να λυθεί οριστικά. Θάθε χρόνο οι μαθητές με τις πορείες διαμαρτυρίας  

μέσα στην κοινότητα και με καταλήψεις προσπαθούν να βοηθήσουν την κατάσταση μάταια. Σέτος όμως οφείλουμε να ομολογή-

σουμε πως ήταν μια χρονιά κατά την οποία έγινε ένα σημαντικό βήμα. Ε κατάληψη με κύρια αιτήματά της την αποκατάσταση 

της μεταφοράς των μαθητών και την σθεναρή αντίδραση στην εφαρμογή του νέου εκπαιδευτικού συστήματος πέτυχε. Όστερα από 

πολλές πιέσεις και μια πολυήμερη κατάληψη σχεδόν δύο εβδομάδων, παραχωρήθηκαν λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών. 

Ωστόσο πολλοί χαρακτήρισαν την κατάληψη υποκινούμενη, κομματισμένη και άσκοπη προκειμένου να χαθούν μαθήματα. 

Ρο γεγονός αυτό πρέπει να μας βάλει σε κάποιες σκέψεις: μήπως η έννοια της κατάληψης έχει γίνει καταχρηστική προκειμέ-

νου να κάνουν «σύντομες διακοπές» αυτοί που την προτείνουν και αυτοί για τους οποίους γίνεται; Κήπως η συχνή και πλέον χα-

ρακτηριστική αναφορά στον κομματισμό των καταλήψεων, υποδηλώνει πως δεν είμαστε αυτόβουλα όντα , πως έχουμε χάσει την 

κοινωνική μας συνείδηση και την ανθρωπιά μας και πως έχουμε θεσμοθετήσει τους «Λόμους της Δούγκλας», ότι δηλαδή εκμεταλ-

λευόμαστε οτιδήποτε για να επιβιώσουμε με όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο τρόπο; Αια να αποφασίσουμε λοιπόν εάν η κατάληψη 

είναι… κραυγή διεκδίκησης ή ιδεολόγημα «τεμπελιάς», θα πρέπει πρώτα να σκεφτούμε εάν θέλουμε να είμαστε οι δεσμώτες της 

αλληγορίας του σπηλαίου του Ξλάτωνα, αν θέλουμε να υπάρχουν καταλήψεις για προφάσεις αεργίας, ή εάν θέλουμε να είμαστε 

άνθρωποι του φωτός, να μην κρυβόμαστε πίσω από καταλήψεις «του καναπέ», αλλά να τις αντιμετωπίζουμε ως την τελευταία 

σφαίρα στο όπλο μας: να ξέρουμε πότε πρέπει να τη ρίξουμε! Αιατί όπως είπε και ο ΐάρναλης: 

«Αλίμονο στον αυλόδουλο πολίτη που φτασμένος στα έσχατα της απελπισιάς  

παραδίνεται για να σωθεί στο έλεος του θεού και στους νόμους των κλεφτών». 

 

 

 



8 

 

(Πυνέχεια από τη σελ. 1) 

 

Το άγχος και η ψυχολογική φόρτιση 

που συνοδεύει τις πανελλαδικές εξετάσεις, 

μια διαδικασία που αξιολογεί την μόρφωση 

του παιδιού μετά από 12 χρόνια συνεχούς 

μάθησης και κρίνει την εισαγωγή του στην 

ανώτατη εκπαίδευση, μπορεί να έχουν ολέ-

θριες συνέπειες στην ψυχική κατάσταση 

των μαθητών και των γονέων, προκαλώντας 

ακόμα και οικογενειακές εντάσεις και συ-

γκρούσεις. Με τη συνέντευξη αυτή η κα 

Φωτεινή Χρηστίδη, ψυχολόγος, μας δίνει 

πρακτικές συμβουλές διαχείρισης της κρί-

σιμης αυτής περιόδου.    

 

Οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι 

μια δύσκολη δοκιμασία για τα παι-

διά, επιφορτισμένη με τα όνειρα και 

τις επιθυμίες τόσο των ίδιων όσο και 

των γονιών 

τους. Δεδομέ-

νης μάλιστα 

της οικονομι-

κής κρίσης το 

στρες είναι 

μεγαλύτερο. 

Πώς θεωρείτε 

ότι μπορούν 

οι γονείς να 

βοηθήσουν σε 

αυτό τον τομέ-

α; 

Πίγουρα τα 

πράγματα φέτος 

είναι ακόμα πιο 

δύσκολα και 

αυτό το βιώνετε 

όλα τα παιδιά. 

Νι επιλογές, 

πέρα από οποι-

ονδήποτε άλλο 

παράγοντα τις 

επηρεάζει, συν-

δέονται πάρα 

πολύ με την οικονομική κατάσταση. Γίναι 

δύσκολο να αποφασίσει κανείς τι πραγμα-

τικά θέλει και τι μπορεί να κάνει και ει-

λικρινά δεν ξέρω αν πιο δύσκολο είναι για 

τα παιδιά ή για τους γονείς. Λομίζω ότι το 

πιο σημαντικό σε αυτή την δύσκολη κατά-

σταση είναι να ψάξετε λίγο περισσότερο 

τι είναι αυτό που λέγεται μηχανογραφικό, 

γιατί αυτό που με ευκολία έκαναν υποψή-

φιοι πριν μερικά χρόνια, δηλώνοντας χω-

ρίς πολλή σκέψη σχολές και από εκεί και 

πέρα όπου και να περνούσαν πήγαιναν, 

τώρα χρειάζεται μεγαλύτερη διερεύνηση. 

Μιας και μιλάμε για οικονομική 

κρίση, υπάρχουν και διάφορα παι-

διά που δεν έχουν την οικονομική 

δυνατότητα να κάνουν φροντιστήρι-

α, που δυστυχώς ή ευτυχώς είναι α-

ναγκαίο. Τι πρέπει να κάνουμε σε 

αυτή την περίπτωση, πώς πρέπει να 

ενθαρρύνουμε τα παιδιά αυτά; 

Λα παίρνουν το εκατό τοις εκατό από 

όσα μπορεί να τους δώσει το σχολείο τους. 

Θαι επειδή έχω αποφοιτήσει από το λύ-

κειο αυτό, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι 

το σχολείο σας έχει το ανθρώπινο εκπαι-

δευτικό δυναμικό που μπορεί να σας δώ-

σει πάρα πολλά εφόδια. χι μόνο ένα δυ-

ναμικό εκπαιδευτικό, σε ένα επίπεδο επι-

στημονικών γνώσεων, αλλά και ένα δυνα-

μικό ανθρώπινης προσέγγισης. πάρχουν 

πάρα πολλά παιδιά και δεν είναι ψέμα 

αυτό, που τα έχουν καταφέρει, έχουν πε-

ράσει στις σχολές που θέλουν, χωρίς καμί-

α εξωσχολική βοήθεια. Θαι αυτά δεν είναι 

από άλλο πλανήτη.  

Υπάρχουν περιπτώσεις που οι 

γονείς πιέζουν τα παιδιά τους να πε-

ράσουν σε μια σχολή που τους εξα-

σφαλίζει καλό επαγγελματικό μέλ-

λον, ενώ τα ίδια επιθυμούν κάτι δια-

φορετικό. Τι συμβουλεύετε σε αυτήν 

την περίπτωση; 

Πημασία έχει πόσο συνεπείς είμαστε ανά-

μεσα σε αυτά που θέλουμε, σε αυτά που 

μπορούμε και σε αυτά που μας επιβάλ-

λουν οι άλλοι. Ξρέπει να υποστηρίζουμε 

τις επιλογές μας, εφόσον πραγματικά μπο-

ρούμε και θέλουμε να το κάνουμε και να 

είμαστε στη συνέχεια διατεθειμένοι να 

αναλάβουμε την ευθύνη της επιλογής και 

των συνεπειών της.  

Η βοήθεια από τους γονείς είναι 

πολύ σημαντική και πριν και κατά 

την διάρκεια των εξετάσεων. Τι μπο-

ρούν να κάνουν όμως, ώστε να βοη-

θήσουν τα παιδιά τους να περάσουν 

όσο πιο καλά γίνεται την περίοδο 

αυτή; 

Γίναι σημαντικό για τους γονείς να 

καταλάβουν την κρισιμότητα της περιό-

δου αυτής και να προσπαθήσουν να χειρι-

στούν την κατάσταση με τρόπο τέτοιο που 

να μην αυξάνει την ένταση και το άγχος 

μέσα στο σπίτι, το οποίο είναι ένας χώρος 

που δίνει στα παιδιά μεγάλο περιθώριο να 

χαλαρώσουν και να διαβάσουν. Άρα, 

χρειάζεται να κάνουν αυτό τον χώρο πιο 

φιλικό προς τα παιδιά. πάρχουν πρακτι-

κοί τρόποι με τους οποίους οι γονείς μπο-

ρούν να διαχειριστούν αυτές τις καταστά-

σεις. Θυρίως, όμως, πρέπει να ξέρουν ότι 

θα είναι μια δύσκολη περίοδος, κάτι σαν 

την εγκυμοσύνη –εννέα μήνες δυσκολίας.  

Τα οικογενειακά προβλήματα 

επηρεάζουν τις εξετάσεις;  

Πίγουρα. Νποίες αλλαγές συμβαίνουν 

ειδικά στην περίοδο των εξετάσεων και 

είτε είναι ξαφνικές είτε είναι κάτι δυσά-

ρεστο που συμβαίνει για μεγάλο διάστημα 

και αφορά και τις εξετάσεις μπορούν να 

επηρεάσουν. Βυστυχώς, πολλά από αυτά 

τα ξαφνικά συμβάντα δεν μπορούμε να τα 

ελέγξουμε. Γκείνο που έχει σημασία είναι 

να βάλουμε σε μια ζυγαριά και να σκε-

φτούμε τι είναι σημαντικό για εμάς. Πί-

γουρα θα μας επηρεάσει και μπορεί για 

ένα διάστημα να κάνουμε μια αποχή και 

να ανακόψουμε το ρυθμό με τον όποιο 

διαβάζουμε. μως είναι σημαντικό μετά 

να καταλάβουμε ότι αυτό που έγινε ήταν 

ένα συμβάν, κάτι που συνέβη σε χρόνο 

αόριστο στο παρελθόν και αυτό που προέ-

χει είναι οι εξετάσεις μας. 

Θα θέλαμε τώρα να μιλήσουμε 

για τις εξετάσεις, γιατί είναι ένα θέ-

μα που μας «καίει» ιδιαίτερα. Υπάρ-

χουν τρόποι με τους οποίους μπο-

ρούν οι μαθητές να εξασφαλίσουν 

την επιτυχία στις πανελλήνιες; 

Γίναι η συνταγή που όλοι αναζητούν 

για να  επιτύχουν στις εξετάσεις.  

(Πυνέχεια στη σελίδα 9) 

Διαχείριση άγχους στη Γ΄ Λυκείου 
Συνέντευξη με την ψυχολόγο κα Φωτεινή Χριστίδη  
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(Πυνέχεια από σελίδα 8) 

 

Ών ήταν τόσο εύκολη αυτή η συνταγή 

σαν μια συνταγή μαγειρικής όπου βάζαμε 

τις ακριβείς αναλογίες και πάντα πετυ-

χαίνει, τότε δεν θα υπήρχε κανένα δακρυ-

σμένο μάτι παιδιού, όταν θα έβγαιναν οι 

βαθμοί στις εξετάσεις. Ξροφανώς, επηρεά-

ζεται από πάρα πολλά πράγματα η όλη 

πορεία μας κατά την διάρκεια της Α‟ Ιυ-

κείου και φυσικά η επίδοσή μας στις πα-

νελλαδικές εξετάσεις. Γίναι όμως σημα-

ντικό για τα παιδιά, όσο πιο νωρίς γίνεται 

να προσπαθήσουν να οργανώσουν το χρό-

νο τους με βραχυπρόθεσμα προγράμματα, 

μίας ή δύο εβδομάδων, ώστε να ελέγχουν 

τη δουλειά τους και να ξέρουν πως αν τε-

λικά δεν πιάσουν το στόχο, κάτι δεν πήγε 

καλά σε αυτόν τον προγραμματισμό. Έτσι 

μόνο θα μπορούν να βελτιώνονται. 

Αν ένα παιδί αποτύχει στις πα-

νελλήνιες, τι πρέπει να κάνει μετά 

και εμείς οι συγγενείς ή οι φίλοι του 

πώς πρέπει να του συμπεριφερθού-

με; 

Κια απλή εξήγηση της λέξης 

«αποτυχία» είναι ότι δεν έχω τύχη, πράγ-

μα που μπορεί να σημαίνει ότι ήθελα να 

γράψω 18 και έγραψα 14, ήθελα να γρά-

ψω 14 και έγραψα 3. Ρο πώς ορίζει ο κα-

θένας  την αποτυχία είναι πάρα πολύ υ-

ποκειμενικό. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα 

πολλές διαφορετικές δυνατότητες και διέ-

ξοδοι, ακόμα κι αν έρθει στο δυσάρεστο 

αυτό σημείο του να βιώσει αυτό που λέμε 

αποτυχία. Κια από αυτές είναι να ξανα-

προσπαθήσει -είναι μεγάλο προτέρημα 

του ανθρωπινού είδους η δυνατότητα που 

έχει να αναγνωρίζει ότι μπορεί να ξανα-

προσπαθήσει.  

Αυτό όμως δεν είναι δύσκολο; 

Δεν είναι τόσο εύκολο μετά από μια 

αποτυχία να αποφασίσει ξαναμπεί 

στην ίδια διαδικασία. 

Ε αποτυχία αυτή συνήθως συνοδεύε-

ται από σημαντικές πληροφορίες για λάθη 

και παραλείψεις, που μπορούν να διορθω-

θούν. Άρα, όσο δύσκολο και να είναι και 

κουραστικό, μπορούμε να ξαναπροσπαθή-

σουμε, αλλάζοντας ό,τι μπορούμε. Ώκόμα 

κι αυτή η αποτυχία, κάποιες φορές, 

έρχεται σε ένα σημείο που είναι χρήσιμη 

και μας βάζει σε ένα άλλο δρόμο, μας δεί-

χνει κάποια πράγματα, ότι μπορεί, για 

παράδειγμα, να μην άξιζε τον κόπο να 

βάλουμε τον πήχη τόσο ψηλά. 

Υπάρχουν κάποια παιδιά τα ο-

ποία προσπαθούν, αλλά στα διαγωνί-

σματα δεν τα καταφέρνουν ανάλογα 

προς την προσπάθειά τους. Σε τέτοια 

περίπτωση, τι πρέπει να γίνει, ώστε 

να έχουν καλύτερες επιδόσεις; 

Ρα διαγωνίσματα είναι ένας δείκτης 

της προόδου που έχουμε κάνει. Ε πιθανή 

αποτυχία φανερώνει λάθη και παραλεί-

ψεις στην προετοιμασία, τα οποία εντοπί-

ζουμε και διορθώνουμε. Άρα, είναι πολύ 

σημαντικό όταν διαπιστώνουμε ότι δεν τα 

καταφέρνουμε, να προσπαθούμε περισσό-

τερο. Αια παράδειγμα, μέρα με την μέρα 

προσθέτουμε μισή ώρα παραπάνω στο διά-

βασμα μου, χωρίς υπερβολές, βάζοντας 

στόχους μικρούς και εφικτούς. 

Η ψυχολογική διάθεση, γενικά, 

επηρεάζει την όρεξη του διαβάσμα-

τος; 

Έχετε προσπαθήσει ποτέ να είστε σε 

κακή κατάσταση, για σημαντικό ή για 

ασήμαντο λόγο και να συγκεντρωθείτε να 

κάνετε κάτι που χρειάζεται πνευματική 

προσπάθεια; Πε τι βαθμό από το 0-10 πι-

στεύετε ότι το έχετε καταφέρει; ταν η 

ψυχική μας κατάσταση δεν είναι σε ένα 

επίπεδο που να μας κινητοποιεί, μας πάει 

προς τα πίσω, με την έννοια ότι δεν 

έχουμε ενδιαφέρον, δεν έχουμε όρεξη να 

ασχοληθούμε, γιατί έχουμε το μυαλό μας 

κάπου άλλου. Ώλλά και όταν καθόμαστε, 

έστω και με το ζόρι, να ασχοληθούμε και 

να διαβάσουμε, η συγκέντρωση μας είναι 

μειωμένη, γιατί το μυαλό ταυτόχρονα 

σκάφτεται δυο πράγματα. Θαι όταν η συ-

γκέντρωση είναι μειωμέ-

νη, επηρεάζεται και η 

μνήμη μας, επηρεάζεται 

και η ικανότητά μας να 

μάθουμε, να προσαρμο-

στούμε, να οργανώσουμε 

αυτό που πρέπει να κά-

νουμε. Αι‟ αυτό επιμέ-

νουμε και φωνάζουμε 

πόσο σημαντικό είναι να 

είναι κάποιος σε ψυχική 

ηρεμία, όσο γίνεται, με 

βάση όλους τους αντικει-

μενικούς περιορισμούς. 

Όσον αφορά στο 

άγχος, το οποίο κυρι-

αρχεί στις πανελλήνι-

ες σε μεγάλο βαθμό, 

πώς μπορούμε να το 

διαχειριστούμε; 

πάρχουν διάφοροι 

τρόποι που μπορεί να 

προτείνει κάποιος για να 

διαχειριστούν τα παιδιά 

το άγχος. Ένα σημαντι-

κό, και ξεκινώ από πράγ-

ματα οργανικά, όπως ο ύπνος και η δια-

τροφή. Γίναι σημαντικό να καταφέρουμε 

να έχουμε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου 

με σταθερές ώρες, πράγμα που βοηθά πά-

ρα πολύ τον οργανισμό σε αυτό που λέμε 

ομοιόσταση, να διατηρεί δηλαδή μια φυσι-

ολογική λειτουργία. Γπίσης, σημαντικό 

είναι να υπάρχει μια, κατά το δυνατόν, 

φυσιολογική διατροφή, χωρίς ακραία 

πράγματα. Ξαράλληλα, το να θέτουμε μι-

κρούς στόχους, όπως είπαμε, μας βοηθάει 

να διαχειριστούμε το άγχος των εξετάσε-

ων. Γπίσης, σημαντικά είναι και πράγμα-

τα πρακτικά, όπως κάποιες ασκήσεις χα-

λάρωσης, κάποιες ασκήσεις που εντάσσο-

νται στο πλαίσιο του διαλογισμού, ασκή-

σεις που μας βοηθούν να ηρεμούμε, να 

σκεφτούμε έστω και για 10 λεπτά μέσα 

στην μέρα κάτι που εμάς μας χαλαρώνει. 

Γάν το κάνουμε σε καθημερινή βάση εί-

ναι δεδομένο ότι μέσα σε λίγο διάστημα, 

θα καταφέρουμε να έχουμε μεγαλύτερο 

έλεγχο του εαυτού μας και μακροπρόθε-

σμα, μέχρι τις εξετάσεις, μεγαλύτερο 

έλεγχο του άγχους. 

Το στρες και το άγχος δημιουρ-

γούν προβλήματα στη μνήμη; 

Ξάρα πολύ. Μέρουμε από μελέτες ότι όταν 

υπάρχει ένας στρεσογόνος παράγοντας, 

έχουμε δυσκολία  να ανακαλέσουμε αυτό 

που μάθαμε, ενώ πράγματα τα οποία συν-

δέονται συναισθηματικά με κάτι που 

χρειάζεται να θυμηθούμε, όχι απλώς δεν 

επηρεάζονται, αλλά επιτείνονται τις πε-

ρισσότερες φορές. Άρα, μπορεί το λίγο 

στρες και το λίγο άγχος να μας κινητοποι-

εί, ώστε να καθίσουμε πολύ απλά να δια-

βάσουμε, το πολύ στρες όμως και το πολύ 

άγχος δεν βοήθα τον οργανισμό μας να 

εμπεδώσει τη νέα πληροφορία. 

Μερικά παιδιά όταν είναι πάνω 

από το γραπτό τους στις πανελλήνι-

ες λένε: «Δεν θυμάμαι τίποτα, τα ξέ-

χασα όλα!» Τι πρέπει να κάνουν τό-

τε; 

Βεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που 

δεν έχει περάσει από αυτή τη φάση. Γπει-

δή, όμως, όταν γραφού-

με εξετάσεις, έχουμε 

πολλές διαφορετικές 

επιλογές με ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής, 

ανάπτυξης και διαβαθ-

μισμένης δυσκολίας, 

είναι σημαντικό, αφού 

καταφέρω για πολύ λί-

γο να ξεφύγω εντελώς 

από αυτό το οποίο λέγε-

ται μπροστά μου γρα-

πτό και εξετάσεις, φέρ-

νοντας στο μυαλό μου 

κάτι που με ηρεμεί, να 

επανέλθω στο γραπτό 

και σκανάροντας το στα 

γρήγορα, να βρω κάτι 

το οποίο σίγουρα το 

ξέρω -δεν υπάρχει περί-

πτωση να μην ξέρω α-

πολύτως τίποτα. Μεκι-

νώ, λοιπόν, από αυτό 

που ξέρω, το οποίο δί-

νει την πληροφορία 

στον οργανισμό μου να 

αρχίσει να κινητοποιείται. Γάν, όμως, 

ποτέ δεν το έμαθα, ποτέ δε θα μπορέσω να 

το ανακαλέσω. 

Ακούμε άτομα να λένε: «Απέτυχα 

στις εξετάσεις, γιατί είχα άγχος και 

δεν έγραψα». Υπάρχει περίπτωση να 

γίνει αυτό και να μην γράψει κά-

ποιος τίποτα; 

Γίναι λίγο απίθανο ή είναι πολλές 

λίγες οι περιπτώσεις εκείνες μαθητών που 

είχαν κάνει μια προσπάθεια και που λόγω 

τόσου εντόνου άγχους στις πανελλαδικές 

εξετάσεις δεν έγραψαν απολύτως τίποτα 

σε όλα τα μαθήματα. Γίναι όμως πιθανό ο 

μαθητής, σε κάποιο μάθημα, πολλές φορές 

το πρώτο ή αυτό που τον ζορίζει περισσό-

τερο ή το τελευταίο μάθημα στο οποίο 

έχει κουραστεί, να μην τα πάει καθόλου 

καλά. Ώυτό, μπορεί να το βιώσει και όλοι 

το βιώνουν ως μια αποτυχία. Βεν είναι 

όμως αποτυχία. Γίναι φυσιολογικό, όταν 

δεν καταφέρνουμε να ελέγξουμε το άγχος, 

να φτάσουμε στο σημείο να μην καταφέ-

ρουμε τίποτα.  

 

(Πυνέχεια στη σελίδα 11)  
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Ήταν ένα μεσημέρι του Μάρτη όταν 

επιτέλους πήγαμε στην Αμφιθέα, στο σπίτι 

του Δημήτρη Σιόβα, του κεντρικού αμυντι-

κού του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελ-

λάδας. Η ομάδα των μαθητών που είχαμε  

προετοιμάσει τη συνέντευξη αποτελούνταν 

από δυο φανατικούς Αεκτζήδες -πιστούς 

στην προσφυγική παράδοση της Ν. Περά-

μου- έναν «άρρωστο» Ολυμπιακό και την 

ποδοσφαιρικά αδιάφορη Ελένη, που προ-

φανώς είχε …άλλους λόγους να γνωρίσει το 

Δημήτρη.  

Η πρώτη έκπληξη που μας περίμενε 

ήταν το σπίτι του ποδοσφαιριστή. Όλοι πε-

ριμέναμε ένας από τους καλύτερους διε-

θνείς παίκτες της χώρας και άρα καλύτερα 

αμειβόμενους, να διαμένει σε ένα πολυτε-

λές σπίτι, μια βίλα με πισίνα και κομφόρ, 

ό,τι δηλαδή προβάλλουν τα ΜΜΕ και επι-

τάσσει το life style. Αντ’ αυτού, 

βρεθήκαμε μπροστά σε ένα 

καλοδιατηρημένο, αλλά απλό 

τριώροφο με κήπο, γεγονός 

που μας έκανε να σκεφτούμε 

ότι τα πράγματα δεν είναι πά-

ντα όπως προβάλλονται και 

ότι όλοι οι επώνυμοι δεν ακο-

λουθούν το ρεύμα της show-

biz. 

Μας υποδέχτηκε ένας τε-

ράστιος μολοσσός, ο Σκούμπυ,  

που όταν σηκώθηκε όρθιος 

στα πίσω πόδια του ήταν ψη-

λότερος από τον ύψους 1.95 

Σιόβα. Βολευτήκαμε στο σα-

λόνι, που είχε τρεις μεγάλες 

τηλεοράσεις συντονισμένες σε 

αθλητικά κανάλια, και σιγά 

σιγά η αμηχανία μας μετατρά-

πηκε σε άνεση. Σε αυτό συνέ-

βαλε και ο ίδιος ο Δημήτρης  -

μας ζήτησε να τον αποκαλού-

με έτσι και φυσικά να του μι-

λάμε στον ενικό-  που ήταν 

απλός και πολύ προσιτός. Α-

φού συστηθήκαμε και ο Σκού-

μπυ πήρε θέση ανάμεσά μας 

σαν να ήταν μέλος της παρέας 

μας, η συνέντευξη άρχισε… 

 

Δημήτρη, από πότε 

ήθελες να γίνεις ποδο-

σφαιριστής; 

Ώπό πολύ μικρός. Ζυμάμαι ότι ήδη σε 

ηλικία πέντε ετών σκεφτόμουν  μόνο την 

μπάλα. Ήταν όνειρο μου να παίξω ποδό-

σφαιρο. Ένα όνειρο που μεγάλωνε καθώς 

παρακολουθούσα διαρκώς ματς στην τη-

λεόραση και στα επαρχιακά γήπεδα. 

Ποια ήταν η ομάδα από την οποί-

α ξεκίνησες; 

Ε πρώτη μου ομάδα ήταν η Βόξα Βρά-

μας. ΐλέπετε κατάγομαι από τη Βράμα.  

Γκεί στις αλάνες του χωριού μου πρωτο-

κλότσησα μπάλα. Πτο προαύλιο του δημο-

τικού σχολείου έκανα το πρώτο μου τά-

κλιν, εκεί μάτωσα για πρώτη φορά τα γό-

νατά μου. 

Ποιο ήταν το κίνητρο σου να γί-

νεις ποδοσφαιριστής; 

Ρο κίνητρο μου ήταν μόνο η αγάπη 

μου για το ποδόσφαιρο. Ρίποτε άλλο. Κε 

αυτό ασχολιόμουνα από το πρωί μέχρι το 

βράδυ και αφού εξελίχθηκε καλά, δούλε-

ψα πολύ  και το χόμπι το έκανα επάγγελ-

μα. 

Ήταν δύσκολο για σένα να συν-

δυάσεις το σχολείο με το ποδόσφαι-

ρο; 

Βύσκολο είναι για κάθε παιδί, αλλά 

όταν είδα 

ότι εξελί-

χ θ η κ α  

περισσότε-

ρο στο πο-

δόσφαιρο 

από ό,τι στα μαθήματα, σταμάτησα να έχω 

διλήμματα. Γίχα πάρει την απόφασή μου 

και έδωσα πλέον  βάση στο ποδόσφαιρο. 

ταν ήμουν ΐ΄  και Α΄ Ιυκείου δεν ασχο-

λήθηκα καθόλου με το σχολείο. 

Ποια είναι η καλύτερη και ποια 

η χειρότερη μέχρι τώρα εμπειρία 

σου στο ποδόσφαιρο; 

Ε χειρότερη στιγμή της μέχρι τώρα 

καριέρας μου ήταν όταν τραυματίστηκα 

σε μια προπόνηση και εξαιτίας αυτού του 

γεγονότος έχασα σημαντικές διακρίσεις 

με τον Νλυμπιακό και, ένα ακόμη σημα-

ντικότερο γεγονός, έχασα τη διοργάνωση 

του Mundial. Ε καλύτερη στιγμή… βασι-

κά δυο ήταν οι καλύτερες στιγμές, η μια 

ήταν όταν έπαιξα στην ομάδα της εθνικής 

Γλλάδος και προκριθήκαμε στο Mundial 

και η άλλη ήταν όταν προκριθήκαμε 

στους 16 του Champions League με τον 

Νλυμπιακό. 

Τι θυσίες έκανες σε προσωπικό 

επίπεδο και τι δυσκολίες συνάντη-

σες μέχρι να φτάσεις στο επίπεδο 

σου στο οποίο είσαι; 

Νυσιαστικά φεύγεις από την οικογέ-

νειά σου από πολύ μικρός· από 14-15 χρό-

νων είσαι αναγκασμένος να ζεις μόνος 

σου, είσαι έφηβος και υπεύθυνος ενήλι-

κας μαζί. Κέχρι να μπεις καλά στο χώρο 

του ποδοσφαίρου πρέπει να κανείς θυσίες 

και διατροφή, πρέπει να μην βγαίνεις και 

ακόμη να είσαι προσηλωμένος στον στόχο 

σου και να κανείς καλή ζωή. Ώπό την 

στιγμή όμως που επιτύχεις τον στόχο σου 

και φτάσεις σε κάποια ηλικία μπορείς 

κάλλιστα να ζήσεις όλα αυτά που στερή-

θηκες όλα τα χρόνια μέχρι την επίτευξη 

του στόχου σου. 

Από τότε που ξεκίνησες το 

ποδόσφαιρο ήσουν αμυντι-

κός;  Θα προτιμούσες να α-

γωνιστείς σε άλλη θέση; 

Ε θέση μου ήταν πίσω από τον 

επιθετικό, από εκεί ξεκίνησα, 

εκεί ευχαριστιόμουν το ποδό-

σφαιρο, εκεί έκανα αυτά που 

ήξερα... Ρώρα τα τελευταία πέ-

ντε χρόνια είμαι αμυντικός και 

αναγκαστικά κάτω από αυτές τις 

συνθήκες θα πρέπει να συνεχί-

σω. 

Τι κάνεις στον ελεύθερο χρό-

νο σου; Σου αρέσει κάποιο 

άλλο άθλημα πέρα από το 

ποδόσφαιρο; 

Ρο μπάσκετ είναι μετά το ποδό-

σφαιρο το αγαπημένο μου 

άθλημα. Θάποιες ώρες της ημέ-

ρας τις περνώ παίζοντας μπά-

σκετ με τους φίλους μου. Θαι 

τώρα ακόμα  που έχω πιο επιβα-

ρυμένο πρόγραμμα μου αρέσει 

να παίζω στον ελεύθερο χρόνο 

μου μπάσκετ. 

Τι γνώμη έχεις για τη βία 

στα γήπεδα; 

Ε βία στα γήπεδα υπάρχει σε 

όλο τον κόσμο,  δύσκολο να εξα-

λειφθεί.  Γμείς ως  ποδοσφαιρι-

στές πρέπει να μην προκαλούμε 

με την συμπεριφορά μας μέσα 

στο γήπεδο, ώστε ο κόσμος να 

παρακολουθεί μόνο ποδόσφαιρο και όχι  

συμπεριφορές χούλιγκανς. 

Τι πιστεύεις για το ντοπάρισμα 

των αθλητών; Πιστεύεις ότι δίνει 

ώθηση στους αθλητές; 

θηση δίνει, αλλά δεν είναι καλό. 

Νυσιαστικά αυτός που παίρνει αυτές τις 

ουσίες κάνει κακό στον εαυτό και αυτό το 

έχουμε δει κατά καιρούς σε όλους τους 

αθλητές. Θαταξιωμένοι αθλητές οι όποιοι 

έχουν κερδίσει κύπελλα και μετάλλια, 

όταν βγήκε προς τα έξω το γεγονός αυτό 

έχασαν πάρα πολλά. Γπίσης δεν είναι κα-

λό η ομάδα να δίνει ντόπινγκ στους αθλη-

τές,  διότι όχι μόνο κάνει κακό στην υγεία 

τους, αλλά και στην καριέρα τους αν κά-

ποια στιγμή αυτό γίνει γνωστό. 

(Πυνέχεια στη σελίδα 11) 

Συνέντευξη με έναν πρωταθλητή… 

Δημήτρης Σιόβας 
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(Πυνέχεια από σελίδα 10) 

 

Εσύ ως παίκτης πώς νιώθεις που έχεις αγωνιστεί στο 

Champions League  και στο Europe League; 

Βεν μπορώ να περιγράψω πώς νιώθω. Γίναι ένα ασύλληπτο 

συναίσθημα. 

Αγχώνεσαι; 

Βεν αγχώνομαι, πλέον είναι όλα θέμα εμπειρίας -έτσι το νιώ-

θω. ταν ήμουν μικρός μπορεί να ήταν αλλιώς τα πράγματα 

ένιωθα  άγχος· στο επίπεδο  που έχω φτάσει είναι απλά θέμα συ-

νήθειας και εμπειρίας. 

Περίμενες από τον εαυτό σου να φτάσεις τόσο ψηλά; 

Νποιοσδήποτε άνθρωπος βάλει έναν στόχο και τον δουλέψει 

αρκετά μπορεί να τα καταφέρει. 

Πώς νιώθεις που είσαι μέλος του εθνικού συγκροτήμα-

τος, κάτι που είναι το όνειρο κάθε αθλητή; 

Γίμαι υπερήφανος που αντιπροσωπεύω τη χώρα μου για όλους 

τους Έλληνες. Πίγουρα είναι καλό όλοι οι αθλητές να παίζουν για 

την εθνική και να δίνουν χαρά στους συνάνθρωπους τους μέσα 

από τις επιτυχίες. 

Κάνεις κάποια διατροφή που σε βοηθά στο ποδόσφαι-

ρο και γενικά στη ζωή σου; 

Έχουμε μια συγκεκριμένη διατροφή, την οποία διαχειρίζεται 

η διατροφολόγος της ομάδας. Πτις εγκαταστάσεις που έχουμε τρώ-

με συγκεκριμένο πρωινό και  μεσημεριανό, ενώ  το βραδινό είναι 

ελεύθερο. μως πρέπει να προσέχουμε γενικά γιατί η διατροφή 

είναι σημαντική, καθώς σου δίνει την κατάλληλη ενέργεια, για να 

αντεπεξέλθεις. 

 

Η συνέντευξη τελείωσε αλλά εμείς δεν φύγαμε. Συζητήσαμε με 

το Δημήτρη για τον επαναληπτικό αγώνα κυπέλου  του Ολυμπιακού 

με την ΑΕΚ και εκεί οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα. Μέχρι και ο 

Σκούμπυ άρχισε να γαυγίζει και να δείχνει σε μας τους Αεκτζήδες 

τα δόντια του. Μετά από πολλές αντεγκλήσεις –που δεν γράφονται- 

αλλά και γέλια αποφασίσαμε να αφήσουμε τον ποδοσφαιριστή στην 

ησυχία του. Αναχωρήσαμε με ένα προγνωστικό του Δημήτρη Σιόβα, 

ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την ΑΕΚ και θα στεφθεί κυπελλού-

χος Ελλάδας. Στην επιστροφή ανακεφαλαιώσαμε τα της συνέντευ-

ξης. Αυτό που μας έκανε εντύπωση περισσότερο από όλα ήταν ο χα-

ρακτήρας του ποδοσφαιριστή. Σεμνός σχεδόν συνεσταλμένος δεν 

έχει καμιά σχέση με τις ντίβες του ποδοσφαίρου που προβάλλονται 

από τα media. Διακριτικός και προσεκτικός στην προσωπική του 

ζωή, αγαπά με πάθος και επαγγελματική συνέπεια το ποδόσφαιρο. 

Για αυτό είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής.   

 

Δημήτρη σε ευχαριστούμε  

και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία!!! 

(Πυνέχεια από σελίδα 9) 

 

Αι‟ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό, πριν φτάσουμε σε 

αυτό το δυσάρεστο συναίσθημα της όποιας αποτυχίας, να 

έχουμε προνοήσει και να έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε 

το άγχος. Ξολύ πριν όμως φτάσουμε στις πανελλαδικές εξε-

τάσεις. 

Υπάρχει η άποψη ότι η αποτυχία βοηθά στην κα-

τάκτηση της επιτυχίας. Συμφωνείτε; 

Γάν η αποτυχία λειτουργήσει ως εφαλτήριο για να ξα-

ναπροσπαθήσουμε, για να επιμείνουμε, για να διαπιστώ-

σουμε τι λάθη κάναμε, τι δεν κάναμε σωστά, τότε ναι, μπο-

ρούμε να πούμε ότι η αποτυχία μπορεί να οδηγήσει στη 

συνέχεια σε μια επιτυχία. 

Για να κλείσουμε, θέλουμε κάποια tips για την 

αντιμετώπιση του άγχους και την προσωπική σας 

συμβουλή. 

Μαναγυρίζουμε, λοιπόν, στη συνταγή πως θα φτιάξουμε 

το πετυχημένο κέικ. Έχουμε και λέμε, λοιπόν…  

 

1ο tip: ΚΗΠΕ ΩΟΏ ΞΟΗΛ ΞΓΠΩ ΑΗΏ ΞΛΝ, ΘΙΓΗΛΩ 

ΡΏ ΞΏΛΡΏ, ΘΏΡΓΐΏΔΩ ΒΗΏΘΝΞΡΓΠ, ΝΞΝΗΏΒΕΞΝΡΓ 

ΠΠΘΓΕ, ΘΟΗΩΠ ΕΙΓΘΡΟΝΛΗΘΕ. 

 

Tip 2ο: ΞΟΝΠΞΏΖΩ ΛΏ ΓΤΩ ΓΛΏ ΠΡΏΖΓΟΝ, ΕΚΓ-

ΟΕΠΗΝ ΞΟΝΑΟΏΚΚΏ.  

 

Tip 3ο: ΘΏΛΩ ΓΛΏ ΤΟΝΛΝΒΗΏΑΟΏΚΚΏ, ΓΑΘΏΗ-

ΟΩΠ, ΚΓ ΚΗΘΟΝΠ ΠΡΝΤΝΠ, ΡΝΠ ΝΞΝΗΝΠ ΜΓΟΩ 

ΝΡΗ ΚΞΝΟΩ ΛΏ ΡΝΠ ΘΏΡΏΣΓΟΩ.  

 

Tip 4ο: ΓΗΛΏΗ ΞΝΙ ΠΕΚΏΛΡΗΘΝ ΠΡΝ ΞΟΝΑΟΏΚ-

ΚΏ ΞΝ ΘΏΛΩ ΛΏ ΓΛΡΏΠΠΩ ΒΗΏΙΓΗΚΚΏΡΏ. 

 

Γράψτε κάτω σε ένα χαρτί την λέξη stress προσθέτοντας 

ένα –ed, κάνοντας το δηλαδή μετοχή, που σημαίνει ότι είμαι 

στρεσαρισμένος. Και γράψτε την ιδία λέξη (stressed) ακριβώς 

από κάτω αντίστροφα από το τέλος προς την αρχή. Θα δείτε 

λοιπόν ότι αυτό που προκύπτει είναι η λέξη γλυκό στα αγγλι-

κά (desserts). Δείτε, λοιπόν, όλη αυτή την πορεία, σαν μια 

γλυκιά πορεία που μπορεί να σας οδηγήσει κάπου! 

 

Ευχαριστούμε θερμά στην κα Χρηστίδη! 
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(Πυνέχεια από τη σελίδα 1) 

Ο θάνατος ενός γονιού, αδελφού, παππού, 

γιαγιάς ή κάποιου άλλου αγαπημένου προ-

σώπου, είναι ένα οδυνηρό γεγονός στη ζωή 

των παιδιών και των εφήβων. Συχνά ανα-

ρωτιόμαστε τι καταλαβαίνει ένα παιδί για 

το θάνατο, πώς αισθάνεται όταν χάνει κά-

ποιον που αγαπά, ποιες επιπτώσεις θα έχει 

η σημαντική αυτή απώλεια στην εξέλιξή 

του και ακόμα τι να πούμε και πώς να το 

στηρίξουμε. Μ’ αυτή τη συνέντευξη, που 

μας παραχώρησε ο κος Σούντης, ψυχολό-

γος ειδικευμένος στην οικογενειακή συμ-

βουλευτική,  ελπίζουμε να βοηθήσουμε 

όσους θέλουν να στηρίξουν ένα παιδί που 

θρηνεί, ώστε να ακούσουν τις ανησυχίες του 

και να κατανοήσουν καλύτερα τις αντιδρά-

σεις και τις ανάγκες του στη δύσκολη αυτή 

περίοδο που διανύει.  

Πώς θα συμβουλεύατε κάποιον να 

αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη απώ-

λεια μέσα στην οικογένεια; 

Λα πούμε πρώτ‟  απ‟  όλα ότι 

δυστυχώς οι άνθρωποι είμαστε το 

μόνο ον που αντιλαμβάνεται την 

απώλεια ως κάτι δυσάρεστο και 

οδυνηρό. Αιατί αν προσέξετε σε 

όλο το άλλο ζωικό βασίλειο, αν ένα 

ζώο πεθάνει, η αγέλη του θα προ-

σπαθήσει ίσως για λίγο να το επα-

ναφέρει, αλλά θα συνεχίσει, παγώ-

νοντας κατά κάποιο τρόπο τις ανα-

μνήσεις της εκεί. Νι άνθρωποι 

έχουμε το προνόμιο να ξέρουμε εκ 

των προτέρων το θάνατό μας, να 

ξέρουμε ότι όλοι οδεύουμε προς τα 

εκεί, γιατί είναι κοινή μοίρα όλων 

των ανθρώπων. Θατά συνέπεια, η 

έννοια απώλειας, ότι πενθούμε 

δηλαδή για κάτι που έχουμε χάσει 

και συγκρίνουμε τον εαυτό μας με 

άλλους που έχουν στη ζωή δικούς 

τους ανθρώπους, ταυτίζεται με 

συναισθήματα έλλειψης και θυ-

μού ακόμη και γι‟  αυτόν που 

έφυγε. 

Κ‟  αυτήν την έννοια, λοιπόν, 

τι γίνεται, όταν μάθουμε ότι κά-

ποιος δικός μας έχει μια ασθένεια που 

μπορεί να μας τον στερήσει; Ε ασθένεια 

έχει το «καλό» ότι μας προειδοποιεί πως ο 

αγαπημένος μας πλησιάζει στο τέλος˙ κι 

αυτό, γιατί μας δίνει το χρόνο να μιλή-

σουμε και να μοιραστούμε πράγματα, να 

ανταλλάξουμε συναισθήματα. Ώντίθετα, οι 

αιφνίδιοι θάνατοι αφήνουν την έκφραση 

των συναισθημάτων ανολοκλήρωτη. 

Τι σημαίνει ο θάνατος; Γιατί μας φο-

βίζει; 

Ζα σας σύστηνα να πάρετε να διαβά-

σετε κάποια από τα βιβλία του Ίρβιν Αιά-

λομ, ο οποίος βλέπει από ψυχολογική 

σκοπιά διάφορα θέματα που απασχολούν 

το σύγχρονο άνθρωπο. Ώυτός έχει ασχολη-

θεί πάρα πολύ με το θέμα του θανάτου 

και λέει ότι, επειδή υπάρχει στον 

άνθρωπο η επίγνωση του θανάτου, είναι 

αυτός που γίνεται η πυξίδα για το πώς ο 

καθένας θα ακολουθήσει τη ζωή του, ώστε 

να βρει ένα νόημα. Θαι πάντα από κάτω 

υπάρχει το ερώ-

τημα τι νόημα 

έχει η ζωή. Πτην 

αναζήτηση αυτή 

φτάνουμε στους 

α ρ χ α ί ο υ ς 

Έλληνες, και συγκεκριμένα στον Γπίκου-

ρο, ο οποίος έλεγε πως πρέπει να ζήσουμε 

τη ζωή μας και να την απολαύσουμε και 

πως το δώρο της ζωής που μας δόθηκε δεν 

πρέπει να το έχουμε σε ένα συρτάρι κλει-

δωμένο, χωρίς να το χρησιμοποιούμε˙ μας 

προτρέπει να τη ζήσουμε τη ζωή μας, να 

την απολαύσουμε. Ρι σημαίνει αυτό; Λα 

ζούμε με αγάπη, να βοηθάμε τους ανθρώ-

πους που έχουν ανάγκη, να αγαπάμε αυτό 

που κάνουμε στη ζωή μας˙ γιατί τη ζωή 

μας αξίζει να τη ζούμε. Λα μάθουμε να 

εκδηλώνουμε την αγάπη μας, τη φιλία 

μας, την εκτίμησή μας. Θι ακόμη να βά-

ζουμε όρια, για να κάνουμε τελικά αυτά 

που επιθυμούμε. Κάθε να λες αυτό που 

θες, μάθε να διεκδικείς, να οργίζεσαι. Ών, 

λοιπόν, αρχίσουμε να γινόμαστε πιο αυθε-

ντικοί και να λειτουργούμε με έναν τέτοι-

ο τρόπο, τότε σπαταλάμε την ενέργεια της 

ζωής μας με έναν τρόπο ποιοτικό κι αι-

σθανόμαστε έτσι ότι η κάθε μέρα μας αξί-

ζει. Ρότε αισθανόμαστε πως η ζωή μας 

«πιάνει τόπο». 

ταν, λοιπόν, συμβεί η απώλεια –και 

απώλειες δεν έχουμε μόνο από το φυσικό 

θάνατο- κι έχουμε πριν από αυτή ζήσει 

ό,τι μπορούσαμε μαζί με το αγαπημένο 

μας πρόσωπο, τότε η απώλεια είναι πολύ 

μικρότερη, δεν πονά τόσο βαθιά˙ αυτό που 

πονά βαθιά κι ανεπανόρθωτα είναι η ζωή 

που δε ζήσαμε. 

Τα συναισθήματα, όμως, γι’  αυτούς 

που μένουν δεν αλλάζουν, ο πόνος 

δε μετριάζεται έτσι. 

ταν χάσουμε κάποιο δικό μας 

άνθρωπο, όπως είπα και πριν, κυριαρχεί 

ένας θυμός, γιατί η ζωή μάς ανάγκασε να 

χωριστούμε˙ κι ο πόνος αυτός είναι από-

λυτα δικαιολογημένος, γιατί και η παρη-

γοριά δεν γίνεται εύκολα δεκτή από 

άλλους, φίλους ή οικείους που δεν έχουν 

βιώσει κάτι παρόμοιο. Ρι κάνουμε, λοι-

πόν; Ε γνώμη μου είναι πως πρέπει να 

σεβαστούμε το πένθος, όπως το βιώνει ο 

καθένας. Νι άνθρωποι έχουμε τη δυνατό-

τητα να ξεπερνάμε το πένθος, αλλά χρεια-

ζόμαστε χρόνο. Ε θρησκεία μας , μάλιστα, 

έχει θέσει ένα πολύ σωστό ψυχολογικά 

πλαίσιο για το πένθος, καθιερώνοντας 

μνημόσυνα πιο συχνά κοντά στην απώλει-

α και περιορίζοντάς τα, καθώς το πένθος 

βαίνει προς την ολοκλήρωση ενός χρόνου. 

Πυνήθως, λοιπόν, γύρω στο τέλος του πρώ-

του χρόνου έχουμε αποδεχτεί την απώλει-

α, συνεχίζουμε να πονάμε, αλλά μπορούμε 

να προχωρήσουμε πλέον χωρίς τον 

άνθρωπο που έχει φύγει. 

Ρι σημαίνει, όμως, πενθώ; Ώυτό που 

έχει καθιερωθεί από την παράδοση και τη 

θρησκεία μας ταιριάζει πολύ καλά στους 

ηλικιωμένους μας, που έχουν μεγαλώσει 

σε ένα τέτοιο πλαίσιο ζωής. Ραιριάζει, 

όμως, σε ένα νέο άνθρωπο να θρηνεί με 

τον ίδιο τρόπο; Ε τέχνη σε αυτήν την πε-

ρίπτωση βοηθά πάρα πολύ, η επαφή με 

άλλους ανθρώπους, η ανταλλαγή αναμνή-

σεων για τα αγαπημένα πρόσωπα˙ όταν 

κάποιος πεθαίνει, ένα κομμάτι του μένει 

ζωντανό στη μνήμη των αγαπημένων του.  

(Πυνέχεια στη σελίδα 13) 

Η απώλεια στην οικογένεια 
Συνέντευξη με τον ψυχολόγο κο Σπύρο Σούντη 
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Από το μαθητή της Γ΄ Λυκείου, Νή-

φωνα Μάξιμο Κυριακού Χέμπε 

 

 

Πτις μέρες μας βομ-

βαρδιζόμαστε καθημερι-

νά από διαφημίσεις για 

όλο και περισσότερα κα-

ταναλωτικά αγαθά, οι 

οποίες μας λένε με ποιο 

τρόπο μπορούμε να απο-

λαύσουμε τη ζωή μας.  

Νι διαφημίσεις αυτές 

προσπαθούν να μας πεί-

σουν ότι στόχος της ζωής 

μας είναι η απόλαυση 

και η καλοπέραση, η δι-

κή μας και της οικογέ-

νειάς μας και, για να 

επιτύχουμε αυτήν, χρει-

αζόμαστε καταναλωτικά 

αγαθά,  όλο και πιο και-

νούργια, πιο πρωτότυπα 

και προπαντός πιο ακρι-

βά. 

Γάν δεν αρκούν οι 

οικονομικές δυνατότητες 

της οικογένειας, κανένα 

πρόβλημα!  Αι‟  αυτό οι 

τράπεζες με μεγάλη ευ-

κολία χορηγούν κατανα-

λωτικά δάνεια.  Νι εμπορικές επιχειρή-

σεις δίνουν τη δυνατότητα να αγοράσει 

κανείς με δόσεις, πολλές δόσεις!  ταν το 

άτομο έχει αποπληρώσει ένα προϊόν, έχει 

έρθει η ώρα να το αντικαταστήσει με το                                                       

επόμενο μοντέλο.  Έτσι καταναλώνου-

με συνεχώς, όσο αντέχουμε... Βεν μας εν-

διαφέρει τι κάνουν οι υπόλοιποι, εμείς να 

είμαστε καλά! 

Κία βόλτα στη φύση;  Ρι να μας 

προσφέρει, εάν δεν υπάρχει 

τουλάχιστον μία ταβέρνα ή μία 

καφετέρια εκεί.  Ρο βραδάκι 

ένας περίπατος στην παραλία 

με φίλους;  Ξώς μπορούμε να 

τον απολαύσουμε χωρίς να 

πιούμε τουλάχιστο κάτι σε ένα 

μπαράκι.  Πτο σπίτι μας, χωρίς 

τη μεγάλη τηλεόραση, τον ηλε-

κτρονικό υπολογιστή και το νέο 

στερεοφωνικό, πώς να απολαύ-

σουμε τον ελεύθερο χρόνο μας; 

Ε χώρα βρίσκεται σε κρίση.  

Ξοιον ενδιαφέρει;  Ρώρα θα 

πάρουμε άλλο ένα δάνειο για 

να πάμε διακοπές στο εξωτερι-

κό.  Γκεί θα μπορέσουμε να 

αγοράσουμε και άλλα αγαθά, 

για να περάσουμε ακόμα καλύ-

τερα. 

Βεν μπορούμε πια να πληρώ-

σουμε τα χρέη μας;  Ζα διαδη-

λώσουμε στους δρόμους, αγανα-

κτισμένοι με την αδικία και 

αδιαφορία της κοινωνίας.  Κία 

λύση για να γλιτώσουμε ίσως 

είναι η αυτοκτονία...  Θαλύτερα όχι, επει-

δή δε θα μας δανείσει πια κάνεις για τα 

έξοδα της κηδείας. 

(Πυνέχεια από τη σελίδα 12) 

 

Ρο έχει πει κι ένας μεγάλος συγγραφέας: 

«Ξεθαίνουμε όταν πεθάνει κι ο τελευταί-

ος που μας θυμάται». Ένα παιδί αισθάνε-

ται το γονιό του μέσα του πολλές φορές, 

να του λέει «καλά τα πήγες, συνέχισε». 

Έτσι, ο γονιός συντροφεύει το παιδί του 

όσο εκείνο τον θυμάται. Ώυτό μπορούμε 

να κάνουμε, να έχουμε ζωντανό τον άλλο 

μέσα μας, αλλά χωρίς ερωτηματικά για 

ανεκπλήρωτες επιθυμίες˙ κρατάμε τους 

αγαπημένους μας μέσα μας με ό,τι μπορέ-

σαμε να ζήσουμε μαζί τους. 

Και τι γίνεται αν το παιδί δεν έχει 

αναμνήσεις από το γονιό του, γιατί 

τον έχασε με τραγικό τρόπο πολύ 

νωρίς; 

Θατ‟  αρχάς αυτή την τραγικότητα 

την ερμηνεύουμε εμείς. Ε φύση δεν κατα-

λαβαίνει από τραγικότητες –είναι σκλη-

ρή, αδυσώπητη και κάνει ό,τι θέλει, χωρίς 

να καταλαβαίνει από συναισθήματα και 

πόνο. Ώυτό που πρέπει να καταλάβουμε 

είναι πως κανένας θεός ή υπέρτατη δύνα-

μη δεν παίρνει τη μάνα ή τον πατέρα του 

παιδιού –αυτό γίνεται από τη φύση και με 

τυχαίο τρόπο. Ρο θεϊκό στην υπόθεση εί-

ναι να μην καταρρεύσει το παιδί που μέ-

νει πίσω, να μη φτάσει μετά από αυτό να 

καταστρέψει τη ζωή του. Ρο θεϊκό είναι 

να έχει μέσα του τα κομμάτια του γονιού 

του σαν φυλακτό. 

Μέρουμε για μια μάνα που χάθηκε 

νωρίς πως έκανε καλή δουλειά σε αυτό το 

λίγο χρόνο που είχε με το παιδί της κοι-

τάζοντας το παιδί αυτό. Μέρουμε πως 

έκανε πολύ καλή δουλειά στον πρώτο χρό-

νο που αγκάλιασε το παιδί της, που του 

χαμογέλασε και του έδωσε την αγάπη της. 

Πτον πρώτο του χρόνο ένα βρέφος παίρνει 

το πενήντα τοις εκατό της αγάπης που του 

χρειάζεται για όλη του τη ζωή. Ξαιδιά 

που δεν πήραν αγάπη τους πρώτους μήνες 

της ζωής τους καταλήγουν με σοβαρά ψυ-

χολογικά προβλήματα. Άρα, παρά το γεγο-

νός ότι οι αισθήσεις ενός παιδιού που γεν-

νιέται μέσα σε αγάπη δεν είναι ακόμη 

έτοιμες για να αντιληφθούν τη μαμά, η 

αγάπη η ίδια είναι το φυλακτό που μένει 

στην ψυχή του παιδιού από τον τρόπο 

που πρωτοαγκάλιασε το μωρό της και του 

σιγοψιθύρισε λόγια γαλήνης κι αφοσίω-

σης. λοι τις μαμάδες μας στον πρώτο 

χρόνο της ζωής μας τις αντιλαμβανόμαστε 

ως θεές˙ δεν ξεχωρίζουμε το πρόσωπό 

τους, αλλά η παρουσία τους είναι θεϊκή. 

Ώυτή η θεϊκή μορφή είναι που δίνει την 

αίσθηση της απώλειας σε ένα παιδί που δε 

γνώρισε μάνα, γιατί την έχασε νωρίς. Ώλ-

λά η καταπληκτική περίοδος όπου όλα τα 

πρόσφερε στο παιδί μια «θεά» μένει μέσα 

του κι είναι το φυλακτό του. Ε εικόνα 

που σχηματίζει για αυτή την άγνωστη 

μορφή το παιδί μέσα του εξαρτάται από 

την εικόνα της γυναίκας που παίρνει το 

ρόλο της μαμάς στη συνέχεια, μια θεία, 

μια γιαγιά ή μια νέα σύντροφος του πατέ-

ρα. Ώυτή, όμως, η γυναίκα δεν είναι μαμά 

–η μαμά είναι μία και συνεχίζει να ζει 

μέσα του. Ρην «άλλη» μαμά μπορεί να θε-

λήσει να την πει μαμά, μπορεί και όχι –

εξαρτάται από το ίδιο το παιδί. Ε γνώμη 

μου είναι πως η λέξη μαμά πρέπει να α-

πευθύνεται σε αυτό που το παιδί έχει μέ-

σα ως μαμά, μόνο σε αυτό το θεϊκό που 

έχει κρατήσει από αυτήν. ΐέβαια, υπάρ-

χουν στη ζωή μαμάδες και πατεράδες που 

έχουν παίξει ένα ρόλο στη διαμόρφωσή 

μας, σ‟  αυτό που γινόμαστε. Βάσκαλοι, 

φίλοι, μεγαλύτεροι συγγενείς, οι μέντορές 

μας. Κπορεί να μην τους πούμε ποτέ μα-

μά και μπαμπά, αλλά θα είναι κι αυτοί 

πολλοί σημαντικοί στη ζωή ενός παιδιού˙ 

τέτοιου είδους πρότυπα έχουμε ανάγκη σε 

όλη μας τη ζωή. 

Ευχαριστούμε θερμά τον κο Σούντη 

Με αφορμή την οικονομική κρίση… 

Ένα σχόλιο  
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Από τις μαθήτριες της Β΄ Λυκείου  

Βασιλική Βαλή, Μαριέττα Δρίτσα,  

Ηλιάνα Νικολάου, Μιγκένα Χότζα 

 

Πε μια εποχή οικονομικής ευρωστίας και τεχνο-

λογικών επιτευγμάτων που ο άνθρωπος πριν από λί-

γα χρόνια δεν θα μπορούσε καν να φανταστεί, δυστυ-

χώς τα αυτονόητα δεν είναι πλέον και 

δεδομένα. Πτο πλαίσιο αυτό διαμορφώ-

νεται μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, 

όπου στη μια πλευρά επικρατεί η χλι-

δή, η υπερβολή και ο καταναλωτισμός, 

ενώ στην άλλη η ανέχεια και η απόλυ-

τη φτώχεια. Αι‟  αυτό και ο εθελοντι-

σμός πλέον αποτελεί ένα θεσμό που 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 

κοινωνικών, οικονομικών και περι-

βαλλοντικών προβλημάτων και καλεί-

ται να αναπληρώσει τα κενά που δημι-

ουργεί η αδυναμία του κράτους και οι 

μηχανισμοί της αγοράς. Ένα χαρακτη-

ριστικό παράδειγμα είναι η δράση του 

παπα-Ξυρουνάκη, ο οποίος πριν από 

50 χρόνια ίδρυσε το Θέντρο Ώγάπης- 

Σιλική φωλιά στην Γλευσίνα. Ρο χώ-

ρο του Θέντρου επισκεφθήκαμε μια 

μέρα του Κάρτη, για να γνωρίσουμε 

τη έργο των ανθρώπων που το στελε-

χώνουν.   

Ξρόκειται για ένα κέντρο για όλα 

τα παιδιά, αλλά ιδιαίτερα για αυτά που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Πτο χώρο η-

μερήσιας φροντίδας του Θέντρου Ώγάπης τα παιδιά 

ξεφεύγουν από τα προβλήματα της καθημερινής τους 

ζωής και ανακαλύπτουν τις ικανότητές τους, καλύπτο-

ντας παράλληλα και βασικές τους ανάγκες, καθώς και 

ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη σωστή ένταξή τους 

στην κοινωνία˙ η Σιλική Σωλιά παρέχει τρόφιμα και 

αναγκαία είδη σε οικογένειες με οικονομικά κι άλλα 

προβλήματα, φροντίζει για τη μελέτη και την πρόοδο 

μαθητών, μεριμνά για την κοινωνική ένταξη παιδιών 

που μεγαλώνουν χωρίς την αναγκαία γονική μέριμνα.  

Ρα εγγεγραμμένα παιδιά σήμερα είναι περίπου εκατόν 

τριάντα, ενώ σε καθημερινή βάση φιλοξενούνται περί-

που ογδόντα. Ρα παιδιά πηγαίνουν στη Σωλιά μετά το 

σχολείο και απολαμβάνουν το γεύμα που ετοιμάζεται 

από εθελόντριες. Πτη συνέχεια, προετοιμάζονται για το 

σχολείο και κατόπιν παρακολουθούν εκπαιδευτικά και 

ψυχαγωγικά προγράμματα. 

Βυστυχώς, σήμερα που τα προβλήματα αυτά όλο και 

αυξάνουν, το κράτος δε συμβάλλει στην αντιμετώπιση 

και στην απαλοιφή τους. Ώντίθετα, το κοινωνικό σύνο-

λο ευαισθητοποιείται και βοηθάει με τον τρόπο του. 

Ώρκεί, ίσως, να σκεφτούμε πώς θα ήταν αν 

ο καθένας μας βοηθούσε από λίγο στην α-

ντιμετώπισή τους. Ν κος Ξυρουνάκης, γιος 

του ιδρυτή της Σωλιάς μας είπε: «Κε τα 

λίγα των πολλών και τα πολλά των λίγων… 

Ρα πολλά τα δώσανε οι λίγοι και φτιάχτηκε 

όλο αυτό, αλλά ό,τι γίνεται εδώ και πενή-

ντα χρόνια είναι από τα λίγα των πολλών… 

Θάθε μέρα έξω από την πόρτα μας θα βρού-

με αυτό που χρειαζόμαστε. Ρο φαγητό δεν 

είναι πρόβλημα, αλλά είναι ντροπή στις 

μέρες μας να λέμε πως πρέπει να ταΎσουμε 

παιδιά˙ αν, όμως, θέλεις να κερδίσεις το 

παιδί πρέπει να τα μοιραστείς όλα, τη λύ-

πη, τη χαρά, το φαγητό. Βεν ταΎζουμε παι-

διά, τρώμε όλοι μαζί στην τραπεζαρία, μοι-

ραζόμαστε την ίδια κατσαρόλα. Βε βάζουμε 

παιδιά σε ουρές, δεν έχουμε συσσίτια. Ρρώ-

με μαζί ό,τι έχουμε. ταν μεγαλώσετε λίγο 

ακόμα, να πάτε να φτιάξετε μια φωλιά κι 

εσείς…». 

Έκρηξη ανθρωπιάς… 

Επίσκεψη στη Φιλική Φωλιά 

Ο χώρος της βιβλιοθήκης, όπου μελετούν τα παιδιά 

Χαρούμενα προσωπάκια μετά το σχολείο 

Η ομάδα μας με τον κο Πυρουνάκη και μια εθελόντρια 
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Από τη μαθήτρια 

της Α΄ Λυκείου  

Ηρώ Ατματζίδη  

 

 

Λίγα λόγια για το έργο 

"Το κάθε τι πρέπει να ανήκει σ΄ εκεί-

νον που είναι άξιος, τα παιδιά σε κείνους 

που με αγάπη και φροντίδα τα ανατρέφουν, 

τα αμάξια στους καλούς τους αμαξάδες, τα 

χωράφια στους καλούς τους γεωργούς που 

μέρα νύχτα με ιδρώτα και με μόχθο πασχί-

ζουνε να δώσουνε γλυκούς καρπούς". 

Κε αυτά τα λόγια ο Κπέρτολτ 

Κπρέχτ συνοψίζει το νόημα του έργου, 

που γράφτηκε το 1945, όταν ο κόσμος 

έβγαινε από τον ΐ΄ Ξα-

γκόσμιο Ξόλεμο, στα χρό-

νια της αυτοεξορίας του 

συγγραφέα στις ΕΞΏ. Ν 

αρχικός του τίτλος ήταν 

«Ν Θαυκασιανός κύκλος 

με την κιμωλία», γιατί 

στην αρχική του μορφή 

εκτυλισσόταν στην περιο-

χή του Θαυκάσου. Ξρόκει-

ται για μια αλληγορική 

ιστορία με θέμα την αλη-

θινή αγάπη. Ε υπόθεση 

βασίζεται σε έναν παλαιό 

κινεζικό μύθο του 13ου 

αιώνα από τον οποίο 

προήλθε η  αρχική 

έμπνευση του Κπρεχτ. 

 

Υπόθεση του έργου 

Ε ιστορία διαδραματί-

ζεται την εποχή του Ρρια-

κονταετούς Ξολέμου που 

διεξήχθη στην Θεντρική Γυρώπη κατά 

τον 17ο αιώνα εμπλέκοντας τις κυριότερες 

ευρωπαϊκές δυνάμεις. Ν κ. Ρσίγκλι είναι 

ένας πλούσιος προτεστάντης, ιδιοκτήτης 

ενός μεγάλου βυρσοδεψείου, παντρεμένος 

με την κ. Ρσίγκλι, με την οποία είχε απο-

κτήσει ένα παιδί. Ρην εποχή του τριακο-

νταετούς πολέμου προτεστάντες και καθο-

λικοί βρίσκονταν σε σύγκρουση και η ζωή 

του κ. Ρσίγκλι διέτρεχε μεγάλο  κίνδυνο. 

Κια  επιδρομή  από  αυτοκρατορικά  στρα-

τεύματα στην πόλη που έμενε και η 

άρνηση του κ. Ρσίγκλι να εγκαταλείψει 

την επιχείρησή του στάθηκαν αιτία για 

τον θάνατό του. Ε γυναίκα του μέσα στον 

πανικό της εγκατέλειψε το σπίτι, μαζί 

και το μωρό παιδί της, και έφυγε. Ε υπη-

ρέτρια της οικογένειας Άννα αφού κατά-

φερε να γλιτώσει από τα χέρια των στρατι-

ωτών άρχισε απεγνωσμένα να αναζητεί, 

μαζί με τον  γαμπρό της αδερφής της, τη 

μητέρα του παιδιού που δεν δίστασε να το 

απαρνηθεί. Πε μια αυθόρμητη απόφασή 

της, η Άννα έτρεξε πίσω στο σπίτι του 

προτεστάντη και πήρε το παιδί υπό την 

προστασία της. Κετά από αρκετή περι-

πλάνηση, εγκαταστάθηκε στο χωριό Ακρο-

σάιτινγκεν στο σπίτι του αδερφού της και, 

για να μην αποκαλύψει στη γυναίκα του 

πως το παιδί ήταν γιος προτεστάντη, το 

παρουσίασε σαν δικό της. Κε τον καιρό 

όμως εκείνη ρωτούσε συνέχεια για τον 

πατέρα του παιδιού, κι έτσι η Άννα ήταν 

αναγκασμένη να βρει έναν άντρα για να 

τον παρουσιάσει ως άντρα της και πατέρα 

του παιδιού. Κε τα πολλά, βρήκε σε κά-

ποιο χωριό έναν μεροκαματιάρη γύρω στα 

πενήντα ο οποίος δέχτηκε να την πα-

ντρευτεί. Ν αδερφός της την συμβούλευσε 

να το κάνει, γιατί ήταν βέβαιος ότι ο με-

σήλικας κύριος  ττερερ είχε κακή υγεία 

και θα πέθαινε σύντομα. Θαθώς, όμως, 

αυτός εξακολουθούσε να ζει άρχισε να 

επικρατεί ανησυχία. Κετά από κάμποσο 

καιρό εκείνος εμφανίστηκε στο 

σπίτι που έμενε η Άννα και την 

πήρε μαζί με το παιδί στο δικό 

του. Ε καθημερινότητα στη μικρή 

του καλύβα άρχισε να «πνίγει» 

την Άννα, η οποία χωρίς δεύτερη 

σκέψη πήρε το παιδί και έφυγε 

με σκοπό να φτάσει ως το Δοντχό-

φεν. Νι δυσκολίες της διαδρομής, 

όμως, δεν ευνοούσαν την κατάστα-

ση και ένα απρόσμενο χτύπημα 

στο πόδι την οδήγησε ξανά πίσω 

στο σπίτι του ττερερ. Γκεί μεσο-

λάβησαν μερικά χρόνια ευτυχίας, 

καθώς το παιδί μεγάλωνε. Κια 

μέρα, που είχε λείψει από το σπί-

τι η Άννα για μια δουλειά, γυρνώ-

ντας έμαθε πως είχε περάσει μια 

πλούσια κυρία με άμαξα και είχε 

πάρει το παιδί. Ρο ίδιο κιόλας 

βράδυ έφυγε για την πολιτεία. 

ταν έφτασε, έτρεξε σαν τρελή ως 

τις αρχές και κατήγγειλε πως της 

έκλεψαν το παιδί. Αια καλή της τύχη την 

υπόθεσή της ανέλαβε ο φημισμένος δικα-

στής Ηγκνάτς Λτόλινγκερ, ένας άνθρωπος 

με σύνθετη προσωπικότητα και ανορθόδο-

ξες μεθόδους. Ρην ημέρα της δίκης, ημέρα 

Πάββατο, κατέθεσαν ενώπιον του δικαστη-

ρίου τόσο η Άννα όσο και η κ. Ρσίγκλι, 

ισχυριζόμενη η καθεμιά πως ήταν η φυσι-

κή μητέρα του παιδιού. Ν δικαστής, αδυ-

νατώντας να βγάλει κάποιο συμπέρασμα, 

θέτει μια δοκιμασία. Βιέταξε τον κλητήρα 

του δικαστηρίου να σχηματί-

σει με μία κιμωλία έναν κύ-

κλο στη μέση της αίθουσας. 

Κέσα στον κύκλο διέταξε να 

μπει το παιδί και κάλεσε την 

Άννα και την κ. Ρσίγκλι να 

σταθούν έξω από αυτόν, δεξιά 

και αριστερά από το παιδί. 

Ρους εξήγησε πως όποια κατά-

φερνε να τραβήξει το παιδί 

προς το μέρος της θα έπαιρνε 

το παιδί. Νι δυο γυναίκες 

έπιασαν το παιδί από το κάθε 

χέρι, αλλά με το σήμα του 

δικαστή η Άννα δίστασε να 

τραβήξει το χέρι του παιδιού 

μήπως το τραυματίσει και το 

άφησε  αμέσως για να μην του 

κάνει κακό, ενώ αντιθέτως η 

κ. Ρσίγκλι το τράβηξε με τόση 

δύναμη που το έβγαλε έξω 

από τον  κύκλο. Ρότε ο Λτό-

λινγκερ έδωσε σε όλους να 

καταλάβουν ότι η αληθινή μάνα του παι-

διού δεν θα του έκανε ποτέ κακό και, γνέ-

φοντας στην Άννα να πάρει το παιδί, 

έφυγε βιαστικός. 

 

 

Ο Κύκλος με την Κιμωλία του Μπ. Μπρεχτ 
Παρουσίαση 

Λίγα λόγια για το συγγραφέα 

Ν Κπέρτολτ Κπρέχτ ήταν Αερμανός δραματουργός, σκηνοθέτης και 

ποιητής του 20ου αιώνα. Αεννήθηκε το 1898 στο Άουγκσμπουργκ 

της ΐαυαρίας και πέθανε το 1956 στο Ώνατολικό ΐερολίνο από  

θρόμβωση της στεφανιαίας. Ε μητέρα του ήταν προτεστάντισσα και 

ο πατέρας του καθολικός. Ππούδασε ιατρική στο πανεπιστήμιο του 

Κονάχου (1917-1921) επιστρατεύεται ως νοσοκόμος και υπηρετεί 

στον Ά Ξαγκόσμιο πόλεμο. Ώρχίζει να γράφει ποιήματα και θεατρι-

κά. Άρχισε την καριέρα του ως δραματουργός με μία σειρά από πει-

ραματισμούς, επηρεασμένος από τις εξπρεσιονιστικές τεχνικές. Κε 

το αντιπολεμικό του έργο «Ραμπούρλα μες στη νύχτα» (1922) κερδί-

ζει  το βραβείο Θλάιστ. Ρο 1933 με την άνοδο του ναζισμού στη Αερ-

μανία ο Κπρέχτ αυτοεξορίστηκε μέχρι το έτος 1948. Θαθ‟ όλη τη 

διάρκεια του πολέμου έζησε πρώτα στη Βανία και τη Σινλανδία και 

ύστερα στις ΕΞΏ. Ρο 1950 εκλέχθηκε μέλος της Ώκαδημίας Ρε-

χνών. Ριμήθηκε με το εθνικό βραβείο της ΙΑΒ το 1951 και με το 

βραβείο Ιένιν για την ειρήνη το 1954. Άλλα γνωστά του έργα είναι 

«ΐάαλ», «Σως στο  σκοτάδι», «Ααλιλαίος», «Ε μάνα», «Ν καλός 

άνθρωπος του Πετσουάν» κ.α. 

Το εξώφυλλο του δίσκου Τέσσερα Τραγούδια 

του Οδυσσέα Ελύτη από τον "Κύκλο Με Την Κι-

μωλία" σε μουσική του Μάνου Χατζιδάκι 
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Από τη Μαρία              

Αντωναράκου, μαθή-

τρια της Β΄ Λυκείου 

 

Ταρακτηριστικό 

κάθε μαθητή, κάθε 

υγιούς νέου, είναι να αμφισβητεί, να επα-

ναστατεί, να ονειρεύεται και να απαιτεί 

ένα καλύτερο αύριο, να επιδιώκει την αλ-

λαγή και να «ακυρώνει» το σύστημα. 

Πτο σχολείο οι μαθητές εξαπολύουμε 

συνεχώς αφορισμούς κατά οποιουδήποτε 

σχετίζεται με την εκπαίδευση, υπουρ-

γούς, συμβούλους, κυβερνήσεις, αλλά κυ-

ρίως κατά των εκπαιδευτικών, που είναι 

άμεσα εκτεθειμένοι στο «πεδίο βολής» 

μας. Γκτός, λοιπόν, από την κριτική μας 

για το εκπαιδευτικό σύστημα κριτικάρου-

με κυρίως τη δουλειά του εκπαιδευτικού, 

τον τρόπο διδασκαλίας, τον τρόπο επιβο-

λής του, τη συμπεριφορά του. Ώπαιτούμε 

να γίνεται καλύτερο μάθημα με συνέπεια 

από το διδάσκοντα. Ώλλά έχουμε αναρω-

τηθεί ποτέ αν η στάση μας ως μαθητών, το 

επιτρέπει; 

Ρμήματα που σπανίως απαρτίζονται 

από το σύνολο των μαθητών τους, αφού 

πολλοί απουσιάζουν αδικαιολόγητα, από 

τη στιγμή που θα μπουν στην τάξη ανυπο-

μονούν απλώς… να βγουν. Έχουμε, λοι-

πόν, δικαίωμα να απαιτούμε σωστούς κα-

θηγητές; Θι όταν αυτή η επιταγή ικανο-

ποιηθεί, εκμεταλλευόμαστε κατάλληλα 

την ευκαιρία ή η ώρα μέχρι το επόμενο 

διάλειμμα θεωρούμε πως περνά «αργά και 

ανυπόφορα»; 

πως σε όλα τα ζητήματα, λοιπόν, και 

εδώ η μονόπλευρη θέαση αποτελεί λάθος 

τακτική. Πε μια διαδραστική διαδικασία, 

όπως αυτή της εκπαίδευσης, οφείλουμε 

όλοι, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, να 

αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Κόνον τότε 

τα σχολεία θα γίνουν πραγματικά παιδα-

γωγικά και μαθησιακά κέντρα. 

Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω 

Ένα σχόλιο…. 

 

Ρην Ρρίτη 12 ΚαΎου πραγματοποιή-

θηκε η παρουσίαση των ερευνητικών 

εργασιών της Ώ΄ Ράξης στο χώρο εκ-

δηλώσεων του σχολείου.  

Ρο τμήμα Α1 με υπεύθυνη καθηγή-

τρια την κ. Θόρδα, ασχολήθηκε με το θέμα των ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων ουσιών: οι τρόποι διακίνησης και εμπορίας ναρ-

κωτικών, τα αίτια που οδηγούν ένα άτομο στην περιπέτεια των ναρκωτικών, οι επιπτώσεις στην προσωπική ζωή και εξέλιξη , στην 

ευρύτερη κοινωνία και οι τρόποι απεγκλωβισμού από την παγίδα θανάτου. 

Ρο τμήμα Α2 με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Ξούτο, ασχολήθηκε με τις εξαρτήσεις και τα είδη εθισμού, στα τυχερά παιχνίδια, 

στο αλκοόλ, στο κάπνισμα, στα ναρκωτικά, στο σεξ. 

Ε εργασία του Α3 με συντονιστή τον κ. Ταλά, είχε ως αντικείμενο τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία του ανθρώπου διάφο-

ρες πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή στην καθημερινή ζωή, με έμφαση στα κινητά τηλέ-

φωνα. Ώναφέρθηκαν, επίσης μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται. 

Ρην ίδια ημέρα το Β3 υπό την εποπτεία της κ. Ράτση, 

παρουσίασε στους μαθητές της ΐ΄ Ιυκείου τα πορίσματα 

της ερευνητικής εργασίας με θέμα «Έφηβοι και Βιαδίκτυ-

ο». Ε έρευνα των μαθητών στηρίχθηκε σε στοιχεία που 

συνέλεξαν από επιστημονικά και δημοσιογραφικά κείμε-

να, στην επεξεργασία ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν 

από τους μαθητές του σχολείου σχετικά με την χρήση του 

διαδικτύου και το χρόνο που αφιερώνουν σε αυτό, καθώς 

και σε οπτικοακουστικό υλικό ενημερωτικού χαρακτήρα, 

σχετικά με τους κινδύνους του Βιαδικτύου. 

Παρουσίαση ερευνητικών εργασιών 

Α΄ και Β΄ Τάξης 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Του Αντώνη Κάτση, μαθητή της Γ΄ Λυκείου 

 

Δεν ξέρω ποια είναι τα όνειρά σου. Δεν ξέρω 

πόσο απογοητευμένος (-η) είσαι από την μάταιη 

προσπάθειά σου να τα υλοποιήσεις. Αυτό, όμως, που 

γνωρίζω καλά είναι πως αυτό, το οποίο έχεις στο 

μυαλό σου είναι πιθανό να συμβεί. Πράγματι πολλές φορές δεν είμαστε σε θέση να πούμε πως μπορούμε να πετύχουμε κάτι, αλλά 

εκείνο που αναντίρρητα μπορούμε να πούμε είναι πως είναι πιθανό να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας, αν κάθε μέρα τους κυ-

νηγάμε. Και οι περισσότεροι δεν το κάνουν αυτό. Γιατί; Υπεύθυνος είναι ο φόβος... Φοβούνται την αποτυχία και επομένως δεν προ-

σπαθούν καθόλου. Μάλλον ξεχνούν πως αν τρέμεις την αποτυχία δεν σου αξίζει να πετύχεις. Άλλοι, πάλι, αναμένουν την τέλεια στιγ-

μή για να δράσουν λησμονώντας πως αυτή δεν πρόκειται να έρθει και ότι οι ίδιοι οφείλουν να τη δημιουργήσουν. Άλλοι απλά δεν θέ-

λουν αρκετά να πετύχουν και έτσι δεν κάνουν τις απαιτούμενες θυσίες, άλλωστε για να γίνεις αυτό που ευελπιστείς, πρέπει να θυσιά-

σεις αυτό που είσαι τώρα. 

Στον αντίποδα έχουμε εκείνους που λειτούργησαν αλλιώς. Η αφετηρία τους δεν μπορούσε να προβλέψει την πρόοδο τους. Ξεκίνη-

σαν χωρίς εφόδια, χωρίς υποστήριξη, με σοβαρότατα προβλήματα... Ονειρεύτηκαν, μίλησαν για το όνειρό τους, το σχεδίασαν, πάλε-

ψαν για χάρη του, απέτυχαν, δεν το εγκατέλειψαν, ξαναμπήκαν στην αρένα... και απλά το έζησαν. Ο χώρος του αθλητισμού βρίθει 

από παρόμοια παραδείγματα και έχει απίστευτες ιστορίες να μας διηγηθεί. Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να κάνουμε λόγο για μερι-

κούς μόνο από αυτούς τους εντός και εκτός εισαγωγικών ήρωες. 

 

Θωμάς Νίκου: Ο παίκτης που ξεγέλασε το θάνατο 

Ένας άσημος καλαθοσφαιριστής, ο οποίος σίγουρα δε διέθετε την αί-

γλη και την φήμη των μεγάλων Γλλήνων συναθλητών του, όπως ο 

Ππανούλης, ο Βιαμαντίδης κοκ, αλλά η ιστορία του συγκλονίζει και ο 

ίδιος αποτελεί ένα πρότυπο ανθρώπου και αθλητή, το 2006 σχοινοβά-

τησε μεταξύ ζωής και θανάτου και επικράτησε. 

Ν Ζωμάς γνωρίζει τι σημαίνει πιστολίδι στην Ώθήνα ως μέλος του 

πληρώματος της  Άμεσης Βράσης. Πτις 9 Ηουνίου του 2006 κατά την 

διάρκεια μιας ένοπλης ληστείας στην Ξατησίων μια σφαίρα διαπέρα-

σε το στόμα του, αλλά για καλή του τύχη, αφού του διέλυσε τα δόντι-

α, άλλαξε τροχιά και σφηνώθηκε στην κάτω γνάθο του. Έτσι, τυχερός 

μέσα στην ατυχία του επιβίωσε. 

Νι γιατροί ύστερα από το χειρουργείο τον συμβούλεψαν να αποφεύ-

γει τους αγώνες, αφού ένας ενδεχόμενος τραυματισμός θα ήταν κατα-

στροφικός, πράγμα, το οποίο σήμαινε πως έπρεπε να αποσυρθεί από 

τα παρκέ. ντως, για αρκετό καιρό δεν μπορούσε ούτε καν να φάει 

κανονικά, κάτι που συνέβαλε στο να χάσει πολλά κιλά. μως, αυτός 

ο μαχητής δεν μπορούσε να εγκαταλείψει έτσι την τρίτη αγάπη του, 

έπειτα από την οικογένεια του και την Ώστυνομία. Πυνέχυσε, λοιπόν, να αγωνίζεται με το να φορά απλά ένα προστατευτικό μασε-

λάκι, μόνο για τους τύπους. 

Κε αυτόν το τρόπο και με ατελείωτες ώρες σκληρής δουλείας κατάφερε να αγωνιστεί στην Ώ΄1, στα 32 του χρόνια, με την ομά-

δα της Γλευσίνας (2012-2014), ύστερα από μια πολύχρονη περιπλάνηση στις μικρότερες κατηγορίες, αποδεικνύοντας πως ποτέ 

δεν είναι αργά. Πε ολόκληρη την καριέρα του έτρεχε από την υπηρεσία του στις προπονήσεις και το αποτέλεσμα τον δικαίωσε, 

αφού αντιμετώπισε μερικά από τα ιερά τέρατα του ελληνικού μπάσκετ. 

Ρο σημαντικότερο, όμως, είναι πως δεν επικράτησε μόνο στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά κυρίως στο ρινγκ της ζωής. Όστερα 

από το περιστατικό, που παραλίγο να του στερήσει την ζωή, ολόκληρη η αντίληψη του για αυτή άλλαξε. πως ο ίδιος αναφέρει, 

αν παλαιότερα έλεγε στην γυναίκα του μια φορά “σ‟ αγαπώ”, τώρα της το λέει δέκα κι έτσι χαίρει μιας όμορφης οικογενειακής 

ζωής. Ώντιλήφθηκε πως η ευτυχία δεν έγκειται στο να έχεις περισσότερα, αλλά στο να είσαι σπουδαιότερος... 

   Κόνο για την ιστορία, το καλοκαίρι που μας πέρασε έφυγε από τον Ξανελευσινιακό και επέστρεψε στην Ώ΄2 οδεύοντας για 

τα 35 πια.  
 

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Από τα Σεπόλια στο μαγικό κόσμο του ΝΒΑ  

Ε ζωή του θυμίζει φανερά σενάριο ταινίας. Ν εικοσάχρονος 

Αιάννης έχει διαγράψει μια άξιας θαυμασμού πορεία, την οποία 

λίγοι περίμεναν. Αεννημένος στις 6 Βεκεμβρίου του 1994 στην 

περιοχή του Δωγράφου από Λιγηριανούς γονείς βίωσε τεράστιες 

δυσκολίες, όπως και η εφταμελής οικογένειά του κι όμως μπόρεσε 

και αντεπεξήλθε στις αντιξοότητες και διακρίθηκε.  

Ε φτώχεια ήταν η κύρια μάστιγα της οικογένειάς του. Έτσι, 

στην προσπάθεια για την εξασφάλιση των προς το ζην ο Αιάννης 

με τα αδέρφια του αναγκάζονταν να πουλάνε CD από μικρή κιό-

λας ηλικία. Πτα Πεπόλια ήταν συμπαθής στους αστυνομικούς˙ έτσι 

εκείνοι τον άφηναν να συνεχίζει απρόσκοπτα τον αγώνα του για 

το μεροκάματο. Ξαρότι οι γονείς του ήταν Λιγηριανοί ο ίδιος δεν 

πήρε την αντίστοιχη υπηκοότητα και κοινώς βρισκόταν στον αέρα.  

    Ρα αθλητικά του προσόντα ήταν από νωρίς εμφανέστατα. Ν 

ίδιος, όπως και τα υπόλοιπα αδέρφια του, εντάχθηκε στην ομάδα 

του Σιλαθλητικού. Ν Αιάννης μαζί με το Ζανάση τον μεγαλύτερο αδερφό του περνούσε πολλές ώρες κοπιαστικής δουλειάς και 

πόνου στο κλειστό του Δωγράφου. Έτσι, ο Αιάννης ήταν σε θέση να δείξει δείγμα του μεγάλου ταλέντου του από τα παιδοεφηβικά 

κιόλας τμήματα και στα 16-17 έκανε το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα στην Ώ΄2.  

(Πυνέχεια στη σελίδα 18) 

Ποια είναι η δικαιολογία σου; 

Άρθρο 
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(Πυνέχεια από σελίδα 17) 

Ρο όνομα του άρχισε δειλά δειλά να γίνεται γνωστό με αποκορύφωμα τη συμμετοχή αυτού και του αδερφού του, Ζανάση, στο 

All-star game της Ώ΄1 το 2013. Ώυτό το παιδί τάραξε τα μπασκετικά νερά και όλο και περισσότεροι κυνηγοί ταλέντων πραγματο-

ποιούσαν συχνές επισκέψεις στο κλειστό του Σιλαθλητικού, για να τον τσεκάρουν και να επιβεβαιώσουν όσα ακούγονταν για αυ-

τόν. μως, γιατί καμιά από τις “μεγάλες ελληνικές ομάδες” δεν κινήθηκε για την απόκτηση του; Βιότι, πριν η καριέρα του πάρει 

την ανιούσα το ύψος του δεν ξεπέρναγε το 1,90 και βασικό εμπόδιο αποτελούσε το διαβατήριό του. Έτσι, οι “μεγάλες ομάδες” δεν 

επιθυμούσαν να αποκτήσουν προβλήματα με έναν αθλητή, που δεν διέφερε από αυτούς που είχαν ήδη στα φυτώρια τους. Ξού να 

ήξεραν... Ρελικά η Παραγόσα απέκτησε τα δικαιώματα του παίκτη, αλλά όχι για πολύ -το μεγάλο μπάμ πλησίαζε. 

Ών και ανήκε στην ισπανική ομάδα συνέχιζε να παίζει στην Ώ΄2 με μεγάλη επιτυχία. Πε ένα από τα τελευταία παιχνίδια της 

περιόδου 2012-2013 της Ώ΄2, που σημειωτέον ήταν ντέρμπι, ο Αιάννης βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Ν Σιλαθλητικός ήταν φιλοξε-

νούμενος. Θαθώς ο αγώνας πλησίαζε στην λήξη, μια κρίσιμη αμφισβητούμενη φάση προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες των γη-

πεδούχων. Νι οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και άρχισαν να βρίζουν και να φωνάζουν υποτιμητικά σχόλια για το Αιάν-

νη. Ν νεαρός αντίκρισε ξανά τον ρατσισμό και λύγισε. Ε ειρωνεία έγκειται στο ότι αυτοί οι “ανεγκέφαλοι” λίγες μέρες μετά θα 

φώναζαν ρυθμικά το όνομά του. μως, δεν ήταν λίγοι οι Έλληνες που βοήθησαν την οικογένεια Ώντετοκούνμπο και, όπως ομολο-

γεί ο ίδιος ο Αιάννης, τους εκτιμά αφάνταστα και τους είναι υπόχρεος.   

Ρο αδύνατο έγινε δυνατό, όταν ο Αιάννης επιλέγει στην 15η θέση του NBA draft του 2013 από τους Κιλγουόκι Κπακς, όντας 

ο πρώτος Έλληνας που επιλέγεται τόσο ψηλά. ταν ο “άρχοντάς του  NBA” ανακοίνωσε το όνομά του αυτός και τα αδέρφια του 

ύψωσαν την ελληνική σημαία, δείχνοντας πόσο δεμένοι είναι με τον τόπο. Ν νεαρός Αιάννης είχε γίνει ίνδαλμα, αφού μόλις στα 

18 από την Ώ΄2 κατέληξε στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, κάτι που δεν το βλέπεις κάθε μέρα. Τάρη σε αυτή τη επιτυχία 

λίγες μέρες έπειτα εισέπραξε με κάθε επισημότητα, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, κάτι αυτονόητο, την ελληνική υπηκοότητα, 

μόνο και μόνο για να μην χάσει η εθνική ομάδα έναν παίκτη του βεληνεκούς του.  

   Ν Αιάννης άρχισε να δουλεύει δίπλα σε πεπειραμένους προπονητές στην άλλη άκρη του Ώτλαντικού και βελτιώνεται αστα-

μάτητα. Ε περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά προσαρμογής για αυτόν, αλλά έδειξε μέρος των δυνατοτήτων του. Σέτος παρουσιάζε-

ται πιο ώριμος και κοιτάζει στα μάτια τους ακριβοπληρωμένους αστέρες του NBA. Κάλιστα, η συμμετοχή του στο All-star game 

δεν φαντάζει μακρινή. Νι δημοσιογράφοι εκεί του πλέκουν συχνά το εγκώμιο και του έχουν δώσει το προσωνύμιο “Greek Freak”. 

Γπιπλέον, αγωνίστηκε με τα χρώματα της εθνικής, με τους νέους το καλοκαίρι του 2013, και με τους άνδρες στο EUROBASKET 

το περασμένο καλοκαίρι. Ε κλήση του στην εθνική ήταν μια από τις επιδιώξεις του, η οποία πραγματώθηκε και με δεδομένη την 

αφοσίωσή του στην Γλλάδα δύσκολα θα γυρίσει ποτέ την πλάτη του στην επίσημη αγαπημένη, σε αντίθεση με άλλους. Έτσι, με το 

13 στην πλάτη, ως διάδοχος του Βιαμαντίδη, θα επανδρώνει για πολλά χρόνια την εθνική. 

   Ε αστείρευτη θέλησή του για την επιβίωση, το κουράγιο του, η πίστη, η ταπεινοφροσύνη του και η επιμονή του τον οδήγη-

σαν σε αυτό το θαύμα. Θαι αν αντιληφθούμε πως από το πουθενά κατάφερε να εισέλθει, μόλις από τα 18 του, σε αυτό το μπασκετι-

κό γκέτο, κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει πού μπορεί να φτάσει.  
 

Λιονέλ Αντρές  Μέσι Κουτσιτίνι: Από τους κορυφαίους όλων των εποχών 

Ν κατά κόσμο Ιέο Κέσι δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις˙ είναι γνωστός όχι μόνο στους φίλους του ποδοσφαίρου, αλλά και 

σε ολόκληρο τον κόσμο. ταν στις 24 Ηουλίου του 1987 γεννή-

θηκε στο Οοζάριο της Ώργεντινής, κανείς δεν ήταν σε θέση να 

αντιληφθεί πως έμελλε να μετατραπεί σε μια από τις πιο ανα-

γνωρίσιμες προσωπικότητες του 20ου αιώνα.    

Ν πατέρας του Τόρχε δούλευε σε ένα εργοστάσιο και η μητέρα 

του Πέλια Καρία ήταν οικιακή βοηθός. Ρην οικογένεια αυτή 

συμπλήρωναν και άλλα τρία τέκνα. λοι μαζί ζούσαν ή καλύ-

τερα επιβίωναν σε ένα χαμόσπιτο σε μια φτωχογειτονιά της 

Ώργεντινής.  

Ε μόνη διέξοδος που είχε ο μικρός Ιέο ήταν το ποδόσφαιρο. Πε 

ηλικία 5 ετών γράφτηκε στην τοπική ομάδα της Γκραντόλι, 

όπου ο πατέρας του είχε αναλάβει τα χρέη του προπονητή. Ρο 

εξωπραγματικό ταλέντο του, φυσικά δεν ήταν δυνατόν να περι-

οριστεί στα στενά όρια αυτής της ακαδημίας. Ε μεγάλη και 

ιστορική ομάδα της πόλης Λιουελς Νλντ Κπόις κινήθηκε για 

την απόκτησή του και τον ενέταξε στο δυναμικό της το 1995.  

Ξρέπει να σημειωθεί πως το μεγαλύτερο εμπόδιο, το οποίο 

έπρεπε να υπερνικήσει ο Κέσι δεν ήταν η πενία, αλλά ένα σο-

βαρότατο πρόβλημα υγείας. Πτα 10 του χρόνια το ύψος του δεν 

ξεπερνούσε το 1,11 και ο γιατρός Πβάρτσαιν διέγνωσε πως έπασχε από μια ορμονική διαταραχή, που δεν του επέτρεπε να αναπτυ-

χθεί κανονικά. Πτην πιο αισιόδοξη περίπτωση θα έφτανε το 1,50 κατά την ενηλικίωσή του. Ε τιμή των φαρμάκων που απαιτού-

νταν για την θεραπεία του ήταν απαγορευτική για τα δεδομένα της οικογένειάς του. μως, και οι βλέψεις των διάσημων συλλο-

γών της χώρας για την απόκτηση του ακατέργαστου αυτού διαμαντιού κάμπτονταν από το κόστος της θεραπείας του, αφού η κρίση 

είχε κτυπήσει την Ιατινική Ώμερική. Γπομένως, η παραμικρή υποψία για μια μεγάλη καριέρα ήταν το λιγότερο ουτοπική. 

Γυτυχώς σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή εμφανίστηκε η προοπτική της Κπαρτσελόνα. Ρον Ηούλιο του 2000 ο νεαρός ταξίδεψε 

στην ΐαρκελώνη για επιβληθεί σε δοκιμές και να γίνει μέλος της φημισμένης ακαδημίας της Κπάρτσα, Κασία. Ώρχικά, ο πατέρας 

του εξέφρασε τις ανησυχίες του για την βραδύτητα των διαπραγματεύσεων. μως, ο νεαρός τα κατάφερε περίφημα. Ε Κπάρτσα 

δέχτηκε να αποκτήσει τον Ιιονέλ και να καλύψει την θεραπεία του. Ε συμφωνία, όμως, ανεπίσημα έκλεισε με έναν σίγουρα α-

πρόσμενο τρόπο. Ν υπεύθυνος των ακαδημιών Θάρλες Οεσάκ κάλεσε τον πατέρα του να υπογράψει ένα συμφωνητικό, οι υπογρα-

φές του οποίου έπεσαν σε ένα κομμάτι χαρτοπετσέτας! Έτσι, η οικογένεια Κέσι μετακόμισε στην ΐαρκελώνη με τις απολαβές να 

αγγίζουν τα 4.000 δολάρια το μήνα πάντα, όμως, εν αναμονή της οριστικοποίησης της συμφωνίας. Ρο πολυαναμενόμενο αυτό γε-

γονός έγινε πραγματικότητα το Κάρτιο του 2001. Ώλλά, η εκκίνηση της “νέας ζωής” του Ιέο δεν ήταν καλή, αφού αντιμετώπισε 

έναν σοβαρότατο τραυματισμό και η πρώην ομάδα του διεκδίκησε τα δικαιώματά του, αφήνοντας τον για ένα σοβαρό χρονικό διά-

στημα εκτός γηπέδων. Ξαρόλα αυτά εντάχθηκε στην Κασία, όπου και συνάντησε πολλούς παίκτες παγκόσμιας κλάσης σήμερα και 

υλοποίησε το ακατόρθωτο το Λοέμβριο του 2003, όταν και πρωτοεμφανίστηκε με την πρώτη ομάδα, στην ηλικία των 16. μως αυ-

τό αποδείχθηκε περίτρανα πως ήταν μόνο το εφαλτήριο έναυσμα.                                                                (Πυνέχεια στη σελίδα 19) 
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(Πυνέχεια από σελίδα 18) 

Πε εκπληκτικά σύντομο χρόνο εξελίχθηκε σε ένα αναπόσπαστο μέρος της σύνθεσης της Κπαρτσελόνα και σήμερα συγκαταλέ-

γεται στο πάνθεό της. Ε λίστα των επιτευγμάτων του δεν έχει τελειωμό, ενδεικτικά έχει κατακτήσει τρία Ρσαμπιονς Ιιγκ, οκτώ 

πρωταθλήματα Ησπανίας, τρεις χρυσές μπάλες, άλλα τόσα χρυσά παπούτσι, έχοντας καταρρίψει με “περίσσιο θράσος” αμέτρητα 

ρεκόρ, που φάνταζαν ανυπέρβλητα. Ρο μόνο που απουσιάζει από την τροπαιοθήκη  του είναι μια διάκριση με την εθνική του ομά-

δα, πράγμα που τον κάνει να υπολείπεται κατά πολλούς από τον Καραντόνα. μως, αυτό αναντίρρητα δεν μπορεί να αναιρέσει 

όλα όσα έχει πετύχει. Θαι με δεδομένο πως είναι μόλις στα 27, κάτι που συνεπάγεται πως έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει 

τουλάχιστον σε δύο ακόμα Ξαγκόσμια Θύπελλα, δεν θα αργήσει να καταλάβει την θέση του “μέντορα” του στην Ώργεντινή, 

ύστερα από τον οικουμενικό σεβασμό που χαίρει ένεκα της ιστορίας του.                    

 

Σε κάθε περίπτωση δεν ήμαστε σε θέση να κάνουμε την απαιτούμενη αναφορά για όλες τις εφάμιλλες ιστορίες… Όμως, αξίζει να 

ολοκληρώσουμε την περιπλάνησή μας με τα βαρυσήμαντα λόγια του γνωστού και μη εξαιρετέου Τζόρνταν. ―Μπορώ να αποδεκτώ την 

αποτυχία όλοι αποτυγχάνουν σε κάτι… Άλλα δεν μπορώ να αποδεκτώ την παραίτηση από την προσπάθεια‖, ―Έχω χάσει πάνω από 

9000 σουτ στην καριέρα μου, έχω χάσει σχεδόν σε 300 αγώνες, σε 26 περιπτώσεις επωμίστηκα το βάρος της τελευταίας επίθεσής… 

και αστόχησα. Και έχω αποτύχει ξανά και ξανά στην ζωή μου… και γι’ αυτό πέτυχα…‖, ―Κάποιοι ήθελαν να συμβεί, κάποιοι ευχό-

ντουσαν να συμβεί και άλλοι απλά το κάνανε να συμβεί…‖ Επομένως, εσύ αποφασίζεις πού θέλεις να συγκαταλέγεσαι… Ποια άλλη, 

λοιπόν, δικαιολογία μπορείς να επινοήσεις; 

 

Από τη μαθήτρια της Β΄ Λυκείου,  

Μαρίλια Κουγιανού 

 

Ε ιππασία είναι από τα αρχαιότερα των α-

θλημάτων και το μοναδικό που πραγματοποιείται 

ταυτόχρονα από ένα ζεύγος αθλητών, όπου ο ένας 

είναι ο ίππος και ο άλλος ο ιππέας. Ε ιππασία υπήρξε πολύ δημοφιλής στην αρχαιότητα και η αρχαία Ώθήνα κατέχει τα πρωτεία 

στη διδαχή της ιππικής τέχνης σε όλα τα είδη της. Ξρώτος ο Μενοφών, γνωστός για την αγάπη του και το σεβασμό του προς τα 

άλογα συνέταξε  πλήθος  συγγραμμάτων  με αναφορά στην ιππική τέχνη, στα ιππικά αθλήματα και στη φροντίδα του περήφανου 

τούτου ζώου. Θατά την αρχαιότητα οι αναφορές στους ίππους ήταν συνεχείς στην καθημερινότητα των Γλλήνων, αφού τα στοιχεί-

α τόσο στα αρχαία γλυπτά, στα αγάλματα, στους περίτεχνους διακόσμους, στα γραπτά έργα, μαρτυρούν περίτρανα την άμεση σχέ-

ση του ανθρώπου με το άλογο.  

Ε ιππασία στα νεότερα χρόνια αποτελεί ένα από τα παλαιότερα ολυμπιακά αθλήματα, αφού μπήκε στις Νλυμπιάδες το 1900 

στο Ξαρίσι. Ώπό το 1912 διεξάγεται συνεχώς. Γίναι το μόνο άθλημα που δεν υπάρχουν ξεχωριστά ανδρικά και γυναικεία αγωνί-

σματα, αλλά σε καθένα από τα τρία αγωνίσματα (Ηππική Βεξιοτεχνία, περπήδηση Γμποδίων, Ρρίαθλο) μπορούν να συμμετέχουν 

είτε ιππείς είτε αμαζόνες. Γπίσης, εκτός από το νικητή αθλητή που κερδίζει μετάλλιο, βραβεύεται και ο ίππος με ειδικό έπαθλο. 

 Ε δική μου εμπειρία με την ιππασία ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια όταν για πρώτη φορά ίππευσα ένα πόνυ. Ρότε κατάλαβα 

ότι η σχέση μου με το άλογο θα ήταν μια σχέση ζωής. Ώπό τότε ιππεύω συνεχώς.  

Πε αθλητικό επίπεδο ασχολούμαι με την ιππασία,  τα τελευταία 5 χρόνια, αφιερώνοντας  τον ελεύθερό μου χρόνο στην προπό-

νηση και τη φροντίδα των αλόγων που ιππεύω.  Μεκίνησα προπονούμενη στην υπερπήδηση εμποδίων το 2010. Ρο Πεπτέμβριο του 

2013 μετά από εξετάσεις στην Γλληνική Νμοσπονδία Ηππασίας, πήρα την «Άδεια Ηκανότητας Ώθλητού» και από τότε είμαι ενεργή 

αθλήτρια του Γλληνικού Ηππικού Νμίλου στο άθλημα της Ηππικής Βεξιοτεχνίας. Πυμμετέχω σε αγώνες τουλάχιστον μια φορά το 

μήνα και ιππεύω ένα εξαιρετικό άλογο τον Hang on Sloopy. Κε τον συναθλητή μου, το Sloopy, κάνουμε σκληρή προπόνηση το 

λιγότερο τρεις φορές την εβδομάδα χειμώνα καλοκαίρι, ελπίζοντας βέβαια 

και οι δύο στη νίκη μας στον αγώνα. Ε ιππική δεξιοτεχνία δεν είναι και το 

ευκολότερο των ιππικών αθλημάτων. Ζεωρείται για την ακρίβεια το δυ-

σκολότερο καθώς προέρχεται από την  στρατιωτική ίππευση,  είναι απόλυ-

τα τεχνικό αλλά και …καλλιτεχνικό. Ρο ζευγάρι ιππέα και ίππου πρέπει 

να εκτελέσει συγκεκριμένες ασκήσεις μέσα σε οριοθετημένο στίβο σε συ-

γκεκριμένα σημεία, με συγκεκριμένα βήματα και σε συγκεκριμένο χρόνο. 

Ρο ζεύγος συνήθως κρίνεται από τρεις διαφορετικούς κριτές σε κάθε αγώ-

να, που βαθμολογούν τη γενική εικόνα που πρέπει να είναι απόλυτα αρμο-

νική χωρίς περιττές κινήσεις, τη στάση του σώματος του ιππέα και του 

αλόγου,  την τήρηση των απαραίτητων τεχνικών κανόνων, την ισορροπία 

στην κίνηση, την ώθηση και πολλά άλλα.  

Κερικές από τις πρόσφατες επιτυχίες μου στους αγώνες  

Σεβρουάριος  „14 Γλληνικός Ηππικός μιλος -Θατηγορία Γ, 2η θέση στην  

Γφήβων 

Σεβρουάριος „14 Γλληνικός Ηππικός μιλος- Θατηγορία Ώ3, 2η θέση στην 

Γφήβων 

Κάιος „14 Γλληνικός Ηππικός μιλος -Θατηγορία Γ,  1η θέση στην Γφή-

βων 

Κάιος „14 Γλληνικός Ηππικός μιλος (Θατηγορία Ώ3,  4η θέση στην  Γφή-

βων 

Βεκέμβριος „14 Νλυμπιακό Θέντρο Ηππασίας Καρκοπούλου- FEI World 

Dressage Challenge ’14 (Ξαγκόσμιο Ξρωτάθλημα Ηππικής Βεξιοτεχνίας) 

1η στην εφήβων – 26η θέση στη κατάταξη 6 χωρών (Κάλτα, Θύπρος, Ώραβι-

κά Γμιράτα, Ρουρκία, Ησραήλ, Γλλάδα) 

Ηανουάριος „15 Νλυμπιακό Θέντρο Ηππασίας Καρκοπούλου –Θατηγορία 

ΐ9, 3η θέση στην Γφήβων 

Σεβρουάριος „15 Ηππικός μιλος ΐαρυμπόμπης – Θατηγορία ΐ9, 2η θέση 

στην  Γφήβων 

Μια… αμαζόνα ανάμεσά μας 
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Από την Ολυμπία Κονταξή, μαθήτρια 

της Γ΄ Λυκείου 

 

Η συνέντευξη του Νίκου έγινε με τη βοή-

θεια της τεχνολογίας, μέσω skype, καθώς 

ζει στην Αγγλία. Ο Νίκος σπούδασε οικονο-

μικά στην Αθήνα και τώρα ολοκληρώνει 

τις μεταπτυχιακές σπουδές του στα ναυτιλι-

ακά. Πήγε στη Αγγλία με υποτροφία και 

μέσω ενός διαγωνισμού πήρε μια εξαιρετι-

κή θέση σε εταιρία στο Λονδίνο.  

 

Ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες σου 

με τη φοίτησή σου σε πανεπιστήμιο 

του εξωτερικού; 

Πε επίπεδο σπουδών είμαι πολύ ικανοποι-

ημένος. Ζα μιλήσω για την Ώγγλία. Ζεω-

ρώ πως αποκτάς πολλές εμπειρίες με το να 

είσαι φοιτητής σε αγγλικό πανεπιστήμιο. 

Ν τρόπος δουλειάς και διαβάσματος είναι 

πολύ διαφορετικός και αυτό είναι που με 

ώθησε να μείνω εδώ. Ρο σημαντικότερο 

είναι ότι δίνουν έμφαση στην έρευνα και 

τη μελέτη-όχι στην αποστήθιση. Ν τρόπος 

δουλειάς εδώ σε κάνει ανταγωνιστικό με-

τέπειτα και σε επαγγελματικό επίπεδο. 

Ποιοι είναι οι στόχοι σου; 

Γπειδή εφέτος ολοκληρώνω τις σπουδές 

μου, θα σου μιλήσω για τους επαγ-

γελματικούς μου στόχους. Πε επαγ-

γελματικό, λοιπόν, επίπεδο στόχος 

μου είναι να εξελιχθώ μέχρι να 

φτάσω σε ένα επίπεδο όπου η γνώ-

μη μου θα καθορίζει τις αποφάσεις 

και τη δράση της εταιρίας ή του 

οργανισμού, για τον οποίο θα δου-

λεύω. Ν τρόπος δουλειάς μου θέλω 

να είναι παράδειγμα για τα νέα μέλη. 

Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου 

σε πέντε με δέκα χρόνια; 

Ζέλω να είμαι στο εξωτερικό, στην 

εργασιακή θέση που περιέγραψα προ-

ηγουμένως. Κε υγεία, θέληση, επιμο-

νή και υπομονή όλα είναι εφικτά. 

Θαι πίστεψέ με, δεν υπερβάλλω. 

Ποια συμβουλή θα έδινες στους 

μαθητές της Γ΄ Λυκείου; 

Ζα σας συμβούλευα να βλέπετε την 

κάθε δυσκολία σαν πρόκληση και από 

την πρόκληση να δημιουργείτε κίνη-

τρα. Ών ήταν όλα εύκολα, άλλωστε, δε 

θα είχατε τη δυνατότητα να απολαύ-

σετε τους καρπούς των κόπων σας. 

Γπίσης, θα πρότεινα να έχετε ισορρο-

πία στην προσωπική σας ζωή. Αιατί 

να διαβάζετε μόνο, χωρίς να κάνετε 

πράγματα που σας ευχαριστούν, ή 

γιατί να επιδιώκετε μόνο την ευχαρί-

στηση, χωρίς προσπάθεια για κάτι 

καλύτερο; 

Ευχαριστώ πολύ, Νίκο, για τη 

συνέντευξη που μας παραχώρη-

σες. 

Γγώ σε ευχαριστώ για την υπέροχη 

ευκαιρία που μου έδωσες να μοιρα-

στώ μαζί σας τα σχέδιά μου και τις 

εμπειρίες μου. 

 

 

Λίγο πριν, λίγο μετά το Λύκειο... 

Η συνέντευξη της Νίκης έγινε στο 

σχολείο μας. Η Νίκη είναι μαθήτρια 

δεκαοκτώ ετών, με τα ίδια όνειρα 

και τις ίδιες ανασφάλειες με όλους 

εμάς. Εφέτος έδωσε πανελλήνιες 

στην τεχνολογική κατεύθυνση με όνειρο να 

γίνει μαθηματικός.  

Ποιοι είναι οι στόχοι σου για τη φε-

τινή χρονιά; 

Πτόχος μου είναι να προετοιμαστώ 

κατάλληλα για τις πανελλήνιες εξε-

τάσεις μέσα σε κλίμα αλληλοκατα-

νόησης με τους συμμαθητές μου, οι 

οποίοι αγωνίζονται για τον ίδιο σκο-

πό. 

Ποιες είναι οι προσδοκίες σου για το 

πανεπιστήμιο; 

Ως φοιτήτρια, επιθυμώ να εξελιχθώ, ώστε 

να ανταποκριθώ με επιτυχία στα μελλο-

ντικά εργασιακά μου καθήκοντα και να 

έρθω σε επαφή με άλλους ανθρώπους, που 

θα μου προσφέρουν νέες εμπειρίες. 

Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 

πέντε με δέκα χρόνια; 

Ζα ήθελα να ασκώ την επιστήμη που μου 

αρέσει είτε στην Γλλάδα είστε στο εξωτε-

ρικό. 

Ποια η συμβουλή σου για τους συμ-

μαθητές σου; 

Ε συμβουλή μου προς του συμμαθητές 

μου είναι να θέτουν στόχους ανεξάρτητα 

από τις αντίξοες οικονομικές και κοινωνι-

κές συνθήκες. Ξρέπει να θυμούνται πως 

αυτοί είναι το μέλλον και να προσπαθούν 

με αισιοδοξία να κάνουν την επανάστασή 

τους. 

 

… Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σχολικής μας 

ζωής. Ρι αφήνουμε πίσω; νειρα, σχέδια, ελπίδες που 

ευοδώνονται ή διαψεύδονται στο μεταίχμιο της μετά-

βασης από το σχολείο στην ενήλικη ζωή. Ώφήνουμε 

πίσω τα μαθητικά χρόνια και σπεύδουμε για νέες ανα-

ζητήσεις, σπουδές, επάγγελμα, οικογένεια, καριέρα… 

Κιλήσαμε με δύο νέους ανθρώπους, μια  συνομήλική 

μας υποψήφια για εισαγωγή στην Ρριτοβάθμια Γκπαί-

δευση, τη γνωστή μας Νίκη Γκόλια, και έναν φοιτη-

τή στο εξωτερικό, το Νίκο Παναγιωτάκο. Πτόχος των 

συνεντεύξεων ήταν να διερευνήσουμε το πριν και το 

μετά με άξονα το όριο των πανελληνίων εξετάσεων… 

Ρα συμπεράσματα δικά σας... 
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Ενημέρωση των τμημάτων Α1 και Α2 

για τις εξαρτησιογόνες ουσίες 

Πτις 26 Καρτίου, μετά από πρόσκλη-

ση των καθηγητών μας κ. Ξούτου Γ. και 

κ. Θόρδα, ήρθε στο σχολείο μας η ψυχολό-

γος του Θ.Γ.Ζ.Γ.Ώ κ. Καρκουίζου Ώιμιλί-

α. Κε την πολυετή εμπειρία της στον το-

μέα της πρόληψης και έγκαιρης αντιμε-

τώπισης των εξαρτήσεων, η κ. Καρκουί-

ζου μας βοήθησε με απλό τρόπο να κατα-

νοήσουμε τους παράγοντες που είναι υ-

πεύθυνοι για την εκδήλωση εξαρτήσεων. 

Ταρακτηριστικά έγινε κατανοητό ότι 

τρεις κυρίως παράγοντες συντελούν στην 

τάση για εξάρτηση: το περιβάλλον του 

ατόμου, η προσωπικότητά του και η εύκο-

λη πρόσβαση στις ουσίες. Ε σχέση εμπι-

στοσύνης και η ανοιχτή επικοινωνία ανά-

μεσα στα μέλη της οικογένειας, αλλά και 

η ισορροπημένη ανάπτυξη του νέου μέσα 

σε αυτήν, κρίνουν σε μεγάλο βαθμό αν 

ένα άτομο θα καταλήξει να μπει στην πε-

ριπέτεια των ναρκωτικών. Γντύπωση 

έκανε η 

αντιμετώ-

πιση που 

έχει απο-

δ ε ι χ θ ε ί 

ότι είναι η πιο κατάλληλη για να βοηθή-

σουμε ένα φίλο μας που τείνει προς μια 

εξάρτηση. Ών δεν ακούει τις 

συμβουλές μας, σταματάμε να 

κάνουμε παρέα μαζί του. Γίναι 

ο μόνος τρόπος για να τον βοη-

θήσουμε αν πραγματικά τον 

αγαπάμε! 

 

Συμμετοχή των τμημάτων  

Α1 και Α2  του σχολείου μας 

στην εκστρατεία της ac-

tionaid  

Ε εβδομάδα από 27 Ώπριλίου 

έως 3 ΚαΎου ήταν η παγκόσμια 

εβδομάδα δράσης για την Γκ-

παίδευση και δεν θα μπο-

ρούσε να λείπει από αυ-

τήν το σχολείο μας!!  Π΄ 

αυτή την εκστρατεία συμ-

μετέχουν πάνω από εκατό 

χώρες. Ξροβλήθηκαν 

ντοκιμαντέρ για την κα-

τάσταση της εκπαίδευσης 

σε χώρες του τρίτου κό-

σμου και ακολούθησαν 

συζητήσεις για το πόσο 

σημαντικό είναι να λαμ-

βάνουν τουλάχιστον τη 

στοιχειώδη εκπαίδευση 

αγόρια και κορίτσια σε 

όποια χώρα του πλανήτη 

κι αν ζουν. 

Πτο τέλος των δραστηριοτήτων μας , 

τα τμήματα που συμμετείχαν σχημάτισαν 

μια δική τους λέξη που συμπλήρωνε τη 

φράση « θέλουμε εκπαίδευση που 

να…». 

Ρο τμήμα Α1 συμπλήρωσε τη φράση 

με τη λέξη  «…ψυχαγωγεί» και το Α2 

επέλεξε τη λέξη «… ελευθερώνει». 

λες οι λέξεις που αποτυπώθηκαν 

από τα ελληνικά σχολεία, θα συμπεριληφ-

θούν σε ένα βίντεο το οποίο θα έχει μαζί 

του ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρ-

νησης όταν ταξιδέψει το Πεπτέμβριο στη 

Λέα όρκη, στην ειδική σύσκεψη του 

Ν.Ε.Γ. για την Ώνάπτυξη. 

 

Δράσεις του σχολείου μας... 

Από το μαθητή της Β΄ Λυκείου 

Σταύρο Φιλιππίδη 

 

Ρο διαδίκτυο μπήκε δυναμικά στις 

ζωές μας τη δεκαετία του ‟90 και  έκτοτε 

ακολούθησε μια ραγδαία εξελικτική πο-

ρεία κι απέκτησε εκατομμύρια χρήστες. 

Νι υπηρεσίες που προσφέρει δικαιολο-

γούν με το παραπάνω το εύρος χρηστών 

του, καθώς προσφέρει άμεση επικοινωνία 

με κάθε μέρος του πλανήτη, αποτελεί α-

στείρευτη πηγή πληροφοριών, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως μέσο διασκέδασης, 

προσφέροντας παιχνίδια και μέσα κοινω-

νικοποίησης κι επιτρέποντας στους χρή-

στες να κάνουν κάθε είδους αγορά με το 

πάτημα ενός κουμπιού. Γπειδή, όμως, 

είναι ένα πολυδιάστατο μέσο, οι υπηρεσί-

ες που προσφέρει  μπορεί να αποτελέσουν 

κίνδυνο αν δεν χρησιμοποιηθούν με 

σύνεση˙ χαρακτηριστικό ως προς αυτό 

είναι ότι υπάρχουν χρήστες οι οποίοι κα-

ταναλώνουν μεγάλο μέρος του χρόνου 

τους σε αυτό, με αποτέλεσμα να παραμε-

λούν τις υποχρεώσεις τους, την πραγματι-

κή ζωντανή επικοινωνία και την ίδια τη 

ζωή. 

Πτη χώρα μας, η κατάχρηση και ο εθι-

σμός των νέων στο Βιαδίκτυο έχουν πάρει 

ανησυχητικές διαστάσεις. Ηδιαίτερα αυξη-

μένος φαίνεται ο αριθμός εφήβων που κά-

νουν υπερβολική χρήση του Βιαδικτύου 

κι εμφανίζουν στοιχεία εξάρτησης. Σαίνε-

ται πως οι δυνατότητες εύκολης δικτύω-

σης και ψυχαγωγίας, που προσφέρει το 

Βιαδίκτυο, γοητεύουν και προσελκύουν 

πολλά άτομα αυτής της ηλικίας, η οποία 

χαρακτηρίζεται από έντονες τάσεις ανε-

ξαρτητοποίησης, ανάγκη αναζήτησης νέ-

ων εμπειριών και άγνοια κινδύνου, συνε-

χή ενασχόληση με προσωπικές σκέψεις 

και συναισθήματα και ανάγκη αποδοχής 

και ένταξης στο σύνολο. Πτον ανώνυμο 

κόσμο του Βιαδικτύου δίνεται η ευκαιρία 

στους εφήβους να προβάλλουν έναν πλα-

στό εαυτό και να χαλαρώνουν βγαίνοντας 

από την πραγματικότητά τους. Θαθώς ι-

κανοποιούν κάποιες ανάγκες, νιώθουν 

ευχάριστα, ξεχνιούνται και αφήνονται, με 

αποτέλεσμα να θέλουν συνεχώς να βρίσκο-

νται συνδεδεμένοι. Συσικά, δεν είναι μό-

νο τα χαρακτηριστικά της ηλικίας τους 

που κάνουν τους εφήβους επιρρεπείς. 

Άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στη 

δημιουργία μιας σχέσης εξάρτησης με το 

Βιαδίκτυο είναι η οικογενειακή κατάστα-

ση και το είδος των οικογενειακών δε-

σμών, ο έλεγχος και τα όρια που υπάρ-

χουν από το σπίτι και η ποιότητα της επι-

κοινωνίας με τους γονείς. Γπίσης, η ψυ-

χοσύνθεση κάθε εφήβου τον προδιαθέτει 

προς τέτοιου είδους εξαρτητικές συμπερι-

φορές και καταχρήσεις ή τον προστατεύει 

από αυτές. Πε κάθε περίπτωση, ο εθισμός 

στο Βιαδίκτυο είναι μία αναστρέψιμη κα-

τάσταση, αρκεί να υπάρχουν πρόθεση και 

κατάλληλη βοήθεια. 

Ξροτού φτάσουμε στο πρόβλημα και 

στη θεραπεία υπάρχει πάντα η πρόληψη. 

σον αφορά στην πρόληψη της υπερβολι-

κής χρήσης του διαδικτύου από τον εφη-

βικό πληθυσμό, προτείνεται στους γονείς 

η ενασχόληση κι εκπαίδευση των ιδίων σε 

θέματα διαδικτύου και η υιοθέτηση και 

διατήρηση καναλιού επικοινωνίας με τα 

παιδιά˙ ως προς το διαδίκτυο συγκεκριμέ-

να, είναι ανάγκη να υπάρχει επίβλεψη ή 

να τοποθετείται ο υπολογιστής σε κοινό-

χρηστο χώρο, ώστε να μη δίνεται η δυνα-

τότητα απομόνωσης του παιδιού, να ενη-

μερώνονται τα παιδιά από μικρή ηλικία 

για την ύπαρξη του φαινομένου και τις 

συνέπειες του και τέλος να προτρέπονται 

στην ανάπτυξη υγιών εξωσχολικών ενδια-

φερόντων, όπως η μουσική και οι αθλητι-

κές δραστηριότητες, τα οποία θα προσφέ-

ρουν ένα διέξοδο από τις πιέσεις και το 

άγχος. 

Έφηβοι και social media -Άρθρο 
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Θεατρικό εργαστήρι 
Υπεύθυνη καθηγήτρια:  

Κωστή Κατερίνα 

 

Ομάδα μαθητών:  

Τριανταφυλλιά Λεμονούδα,  

Ηλιάνα Νικολάου,  

Μιγκένα Χότζα, Αντώνης Λιούνης,  

Νίκος Κατσαρέλος,  

Κώστας Δαρουκάκης Βαμβακάς,  

Μαριέττα Δρίτσα,  

Άννα Μαρία Καραγιάννη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε θεατρική ομάδα 

του σχολείου μας, που 

φέρει το όνομα Antigo-

nistas, παρουσίασε 

φέτος την παράσταση 

Αντιγόνη του Ποφοκλή, 

σε διασκευή του κειμέ-

νου του μεγάλου τρα-

γικού ποιητή, με στοι-

χεία από την Αντιγόνη 

του Ώνούιγ και του 

Κπρεχτ. Ε διασκευή 

προσάρμοσε το κείμε-

νο στις ανάγκες και τις 

δυνατότητες μιας σχε-

τικά ολιγομελούς ομά-

δας μαθητών, οι οποίοι 

για πρώτη φορά δοκιμάζονταν στην αρχαί-

α τραγωδία. 

Νι πρόβες της ομάδας γίνονταν στο σχο-

λείο μας κάθε εβδομάδα, Ξέμπτη ή/και Ξα-

ρασκευή από τα τέλη Νκτωβρίου μέχρι και 

την πρώτη εβδομάδα του ΚαΎου. Κάλιστα, 

επειδή οι εμπειρίες που αποκομίζαμε σε 

κάθε συνάντηση ήταν μοναδικές και είχαμε 

την ανάγκη να τις μοιραστούμε με φίλους 

και οικείους, αποφασίσαμε να ανοίξουμε μια 

διαδικτυακή σελίδα, για να δημοσιεύουμε 

υλικό από τις πρόβες μας (https://

www.facebook.com/pages/Ζεατρική-Νμάδα-

Antigonistas/653747538075219?fref=ts ). Ε 

σελίδα είναι ανοιχτή και 

όποιος θέλει, μπορεί να την 

επισκεφτεί, να δει και να 

σχολιά -

σει τις 

δράσεις 

μας.  
Αια να 

ολοκλη-

ρώσουμε, 

επ ίση ς , 

τη θεα-

τ ρ ι κ ή 

εμπειρία 

στο αυ-

θεντικό 

της χώ-

ρο, στις 

3 Ώπριλίου οργανώσαμε μια εκδρομή με δυο 

δράσεις˙ επισκεφθήκαμε το μαγικό χώρο της 

Γπιδαύρου και, μετά από έγγραφη άδεια της 

αρμόδιας Γφορείας Ώρχαιοτήτων, κάναμε 

μια πρόβα στην ορχήστρα του αρχαίου 

θεάτρου˙ στη συνέχεια, την ίδια ημέρα, επι-

σκεφθήκαμε στο Λαύπλιο το Ρμήμα Ζεατρι-

κών Ππουδών του Ξανεπιστημίου Ξελοπον-

νήσου και παρακολου-

θήσαμε ένα μάθημα 

από τον καθηγητή κο 

Ώστέριο Ρσιάρα, και 

δράσεις από τους φοι-

τητές του. Κάλιστα, 

συμμετείχαμε κι εμείς 

σε σχετικές δραστηριό-

τητες, ενώ είχαμε την 

ευκαιρία να ανταλλά-

ξουμε απόψεις για την 

εμπειρία του θεάτρου 

με φοιτητές και καθη-

γητές.  
Κετά τις διακοπές του 

Ξάσχα, οι πρόβες μας 

εντάθηκαν, καθώς προ-

ετοιμαζόμασταν για 

την παράστασή μας, 

που έγινε στο Ξολιτι-

σ τ ι κ ό  Θ έ ν τ ρ ο 

«Ξέραμος», την Θυριακή 10 ΚαΎου, στις 

8:30 το βράδυ.  
Ρο πρόγραμμά μας παρουσιάστηκε, επί-

σης, στο φεστιβάλ σχολικών δραστηριοτήτων 

της Βιεύθυνσης Β.Γ. Βυτικής Ώττικής, που 

έγινε στο Πτρατουδάκειο Ξολιτιστικό Θέ-

ντρο, στα Κέγαρα, στις 29 Ώπριλίου.  

Νι εντυπώσεις μιας μέρας… 

 

Ξρώτος προορισμός το Ώρχαίο θέατρο της Γπιδαύρου… Ρα συναισθήματα  

πολλά με το πρώτο κιόλας πάτημα στο χώρο, όπου η θεατρική μας ομάδα θα πα-

ρουσίαζε ένα κομμάτι της Αντιγόνης του Ποφοκλή. Πυναισθήματα χαράς, συγκίνη-

σης, ενθουσιασμού, με τη σκέψη ότι εκεί που θα παρουσιάσεις την δουλειά που 

έχεις κάνει έχουν παίξει κορυφαίοι ηθοποιοί. Ρο Ώρχαίο θέατρο της Γπιδαύρου 

θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι ιερό κι όσοι το έχουν επισκεφθεί νιώθουν 

τη μαγεία του σωματικά και ψυχικά. Ρο απίστευτο και όμως αληθινό είναι ότι ο 

ήχος εκείνου που μιλάει ακούγεται παντού με αποτέλεσμα σε όλες τις παραστά-

σεις ο θεατής να έχει τη δυνατότητα να ακούει τα πάντα.  

Ρελευταίος προορισμός της θεατρικής μας ομάδας το Ρμήμα Ζεατρικών Ππου-

δών του Λαυπλίου, όπου μας υποδέχτηκαν μαθητές και καθηγητές με αγάπη. Κι-

λήσαμε μαζί τους, ανταλλάξαμε απόψεις πάνω σε θέματα που έχουν σχέση με το 

θέατρο, το τμήμα θεατρικών σπουδών, το έργο που θα παρουσιάζαμε. Πυμμετείχα-

με σε διάφορα θεατρικά παιχνίδια και δραστηριότητες και ήρθαμε πιο κοντά με 

την εμπειρία του θεάτρου μέσα από μια άλλη οπτική. Ρέλος, κάναμε βόλτα στο 

Λαύπλιο και έτσι φύγαμε γεμάτοι με γνώσεις και εμπειρίες! 

Ρριανταφυλλιά Ιεμονούδα 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Θεατρική-Ομάδα-Antigonistas/653747538075219?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Θεατρική-Ομάδα-Antigonistas/653747538075219?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Θεατρική-Ομάδα-Antigonistas/653747538075219?fref=ts


23 

 

 

Δυο ποιήματα...  

της  Εύας Μοίρα, μαθήτριας της Γ΄Λυκείου                

 

Η φάση …εγώ 

 

Σε πέτυχα στο δρόμο τυχαία,  

έκανα πως δε σε βλέπω  

για να μη ρίξω το εγώ μου,  

το εγώ μου κατάλαβες;  

Αυτό το εγώ με κάνει να φαίνομαι αδιάφορη  

αυτό το εγώ με κάνει να λέω πως φαίνομαι αδιάφορη.  

Σε θέλω,  

μα κάθε φορά που σε σκέφτομαι  

με επισκιάζει το εγώ μου.  

Η φάση …εγώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μου ‘παν 

 

Μου ΄μαθαν πως η θάλασσα είναι μπλε,  

μου 'μαθαν πως το γρασίδι είναι πράσινο,  

μου ΄μαθαν πως το αίμα είναι κόκκινο,  

όλα αυτά τα χρόνια στο μυαλό μου έχω μια έτοιμη εικόνα,  

της θάλασσας που είναι μπλε,  

του γρασιδιού που είναι πράσινο,  

του αίματος που είναι κόκκινο.  

Μου 'παν πως είμαι ελεύθερη,  

ένιωσα ελεύθερη.  

Μου 'παν πως είμαι άσχημη,  

ένιωσα άσχημη.  

Μου 'παν πως είμαι ανόητη,  

ένιωσα ανόητη. 
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Στιγμές... 


