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Όςο υπάρχουν άνθρωποι…



πρλά ζεσξνύκε πσο ν εζεινληηζκόο δελ έρεη πιηθά αληαιιάγκαηα, ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα, όκσο, νη άλζξσπνη πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο
ζε εθείλνπο πνπ ηηο έρνπλ αλάγθε, αληακείβνληαη κε έλαλ δηαθνξεηηθό
ηξόπν, κε ηελ επγλσκνζύλε θαη ηα ρακόγεια εθείλσλ ησλ αλζξώπσλ.
Ζ ζπλέρεηα ζηηο ζειίδεο 2 – 3

ηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα
δηαβάζεηε αλάκεζα ζε
άιια:
Θ εφθμερίδα του 7ου Γυμναςίου είναι
αποτζλεςμα ςυλλογικισ εργαςίασ των
μακθτϊν που ανικουν ςτθν ομάδα του
Πολιτιςτικοφ Προγράμματοσ με κζμα «Θ
εφθμερίδα μασ, Παίδεσ εν τάξει;». Τπεφκυνοι
κακθγθτζσ: Ματίνα Μεϊδάνθ, τζλλα
Αμοναχάκθ, Δθμιτρθσ Φανουριάκθσ.

-Γύζθνιν λα είζαη μέλνο
θαη «βξόκηθνο», ζει. 4
-Θάλνληαο αλαθύθισζε
πξνζηαηεύνπκε ην
πεξηβάιινλ από ηελ
Αλαθύθισζε, ζει. 6
-Έηνο Λ. Θαδαληδάθε ην
2017, ζει. 8
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ηε ζεκεξηλή επνρή, πνπ νη ζπλζήθεο
δηαβίσζεο όιν θαη δπζθνιεύνπλ, ν
εζεινληηζκόο έρεη γίλεη απαξαίηεην θαη
αλαπόζπαζην
θνκκάηη
ηεο
θαζεκεξηλόηεηάο
καο.
Τπάξρνπλ,
ινηπόλ, θη εθείλνη νη άλζξσπνη πνπ
δείρλνπλ έκπξαθηα ηελ αιιειεγγύε
ηνπο ζε ζπλαλζξώπνπο καο πνπ
πιήηηνληαη ηδηαίηεξα από ηελ ηξέρνπζα
νηθνλνκηθή
θξίζε.
Έλαο
ηέηνηνο
ζύιινγνο είλαη ην «Γίθηπν Θνηλσληθήο
Αιιειεγγύεο Ζξαθιείνπ», ηνπ νπνίνπ
ηα κέιε δξνπλ κε ήζνο, πνιηηηθή,
αιιειεγγύε θαη κε όξακα γηα κηα
θνηλσλία δηθαίνπ, όπνπ ηα βαζηθά
δηθαηώκαηα ζηελ πγεία θαη ηελ παηδεία
δελ ζα παξαβηάδνληαη.

πλαληήζακε
ηνλ
Θύξην
Γηάλλε
Απγνπζηάθε, γξακκαηέα ηνπ Γηθηύνπ
Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, ν νπνίνο καο
ελεκέξσζε γηα ηε δξάζε θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηύνπ. Καο είπε,
ινηπόλ, όηη ε ηδέα απηή γελλήζεθε ην
2011 θαη ην 2012 πινπνηήζεθε θαη
βγήθε ζηελ θνηλσλία ηνπ Ζξαθιείνπ.
Σν θνηλσληθό Γίθηπν Αιιειεγγύεο,
μεθίλεζε
σο
εζεινληηθή
δξάζε,
θάλνληαο θάπνηεο παξεκβάζεηο
γηα
δηάθνξα
ζέκαηα
κε
ζθνπό
ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ γηα
δεηήκαηα όπσο ε πγεία, ν εζεινληηζκόο
θ.ά. Κέζα από απηό ην δίθηπν
δεκηνπξγήζεθε ην Θνηλσληθό Ηαηξείν,
ην νπνίν αξρηθά πξννξηδόηαλ γηα ηελ
ηαηξνθαξκαθεπηηθή
θάιπςε
ησλ
αλαζθάιηζησλ πνιηηώλ, θπξίσο ησλ
ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, νη νπνίνη
αδπλαηνύζαλ
λα
εμνθιήζνπλ
ηηο
αζθαιηζηηθέο
ηνπο
εηζθνξέο
θαη
απνθόπηνληαλ από ηε δεκόζηα δσξεάλ
πγεία. Έηζη, κε ζθνπό λα βξεζεί κηα
ιύζε γηα ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ
αηόκσλ απηώλ, γηαηξνί θαη εζεινληέο
δεκηνύξγεζαλ απηόλ ηνλ ζύιινγν. ηε
ζπλέρεηα ην Παλεπηζηήκην Θξήηεο
παξαρώξεζε θάπνην ρώξν γηα ηε
ζηέγαζή ηνπ, ν νπνίνο κέρξη ηόηε
παξέκελε
αρξεζηκνπνίεηνο,
θαη
θηάλνπκε
λα
κηιάκε
γηα
έλα
νξγαλσκέλν ηαηξείν κέζα ζην νπνίν
ππάξρεη νινθιεξσκέλν θαξκαθείν θαη
νθηώ
ηαηξεία
(νδνληηαηξηθό
γηα
ελήιηθεο
θαη
γηα
παηδηά,
ςπρνθνηλσληθήο
ππνζηήξημεο,
παηδηαηξηθό,
νθζαικνινγηθό,
γπλαηθνινγηθό θαη παζνινγίαο-γεληθήο
ηαηξηθήο).

από θάξκαθα πνπ πξνζθέξνπλ
νη ζπλάλζξσπνί καο. Έλα απιό
θαη εύθνιν πξάγκα γηα λα
γίλνπκε θαη εκείο εζεινληέο ζε
απηό
ην
έξγν
είλαη
λα
δηαζέζνπκε θαη εκείο θάξκαθα
πνπ βξίζθνληαη ζην ζπίηη καο θαη
δελ καο είλαη ρξήζηκα.
Βέβαηα, ην Γίθηπν Θνηλσληθήο
Αιιειεγγύεο δξαζηεξηνπνηείηαη
θαη ζην ζέκα ησλ πξνζθύγσλ
θαη
πξνζπαζεί
λα
επαηζζεηνπνηήζεη ηελ θνηλσλία
κε δηάθνξεο δξάζεηο. Κηα ηέηνηα
δξάζε ήηαλ ε έθζεζε ζθίηζσλ
ηνπ Κηράιε Θνπληνύξε ζηε
Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Κάξθνπ (1-5
Φεβξνπαξίνπ 2017), αιιά θαη ην
1ν
Αληηξαηζηζηηθό
Φεζηηβάι
Ζξαθιείνπ (27-28 Καΐνπ).

ην ηαηξείν πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο
ηνπο εζεινληέο γηαηξνί θαη λνζειεπηέο,
αιιά θαη εζεινληέο απαξαίηεηνη γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ, δηνηθεηηθνί ππάιιεινη
θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό. Σα ρξήκαηα
πνπ ρξεηάδνληαη είλαη, θπξίσο, γηα ηελ
θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ (π.ρ
ξεύκα) θαη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ
ηαηξείσλ. Πξνέξρνληαη από δσξεέο
ηδησηώλ ή θαη δεκόζησλ θνξέσλ. Γηα
παξάδεηγκα, ην ΘΣΔΙ Ζξαθιείνπ δίλεη
δσξεάλ εηζηηήξηα γηα λα πάεη θάπνηνο
ζην ηαηξείν
θαη έρεη θνπκπαξά κε
ζθνπό ηα ρξήκαηα λα δηαηεζνύλ ζην
ηαηξείν. Δπίζεο, πνιινί αλώλπκνη θαη
επώλπκνη
ζπκπνιίηεο
καο
καο
εληζρύνπλ όπσο κπνξνύλ. Αμίδεη λα
αλαθέξνπκε θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ
11oπ ΓΔΙ πνπ δηνξγάλσζε πξηλ από
δύν ρξόληα κηα ζπλαπιία, ηα έζνδα ηεο
νπνίαο δηαηέζεθαλ ζην ηαηξείν. Σν
θαξκαθείν ηνπ ηαηξείνπ πξνέξρεηαη

ηελ εξώηεζή καο πξνο ηνλ θύξην
Απγνπζηάθε
«πνηα
είλαη
ηα
ζπλαηζζήκαηά ζαο γηα απηή ζαο ηελ
πξάμε», ζπγθηλεκέλνο θαη κε δπζθνιία
κάο απάληεζε πσο ν εζεινληηζκόο ζνύ
δίλεη πνιιά πξάγκαηα, εηζπξάηηεηο
επγλσκνζύλε θαη ληώζεηο θαιά κε ηνλ
εαπηό
ζνπ.
Πξαγκαηηθά,
ζπγθηλεζήθακε
βιέπνληαο
ηελ
επαηζζεηνπνίεζε
απηώλ
ησλ
αλζξώπσλ πνπ ην βιέκκα ηνπο
ζηξέθεηαη ζηνπο άιινπο θαη νη πξάμεηο
ηνπο από ην «εγώ» ζην «εκείο».
Ησάλλα Υαηδεγεσξγίνπ Γ6
Καξίλα Θακπάλε Γ2
Γέζπνηλα Θνπθνπβά Γ2
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Δύζκολο να είζαι ξένορ και
«βπόμικορ»

Τ

ν πξνζθπγηθό δήηεκα απαζρνιεί
ηνπο
Έιιελεο γεληθόηεξα θαη
εηδηθόηεξα ηνπο θαηνίθνπο ησλ
λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ. εκαληηθή πηπρή ηνπ
είλαη ε έληαμε ησλ πξνζθπγόπνπισλ ζηα
ειιεληθά ζρνιεία. Έηζη, όηαλ ηέζεθε ζέκα,
νξίζηεθε από ην θξάηνο, λα θνηηνύλ ηα
πξνζθπγόπνπια ζηα ειιεληθά ζρνιεία ηηο
απνγεπκαηηλέο ώξεο, μερσξηζηά από ηα
Διιελόπνπια.
ην
ελδερόκελν
απηό
θάπνηνη ζπκπνιίηεο καο έρνπλ εθθξάζεη,
όρη απιώο ηελ άξλεζή ηνπο, αιιά έρνπλ
πξνβεί ζε ελέξγεηεο, πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζε
ώξηκνπο αλζξώπνπο, θαηά ηε γλώκε καο.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θαηάιεςε πνπ
έθαλαλ ζε ζρνιεία, πξνθεηκέλνπ λα κελ
θνηηήζνπλ
ηα
πξνζθπγόπνπια.
Ληξνπηαζηηθή γηα ην ειιεληθό ήζνο είλαη ε
αληίδξαζε ησλ θαηνίθσλ πνπ δνπλ γύξσ
από ηα ζρνιεία, νη νπνίνη απνθαινύλ ηνπο
πξόζθπγεο «βξόκηθνπο». Οη πεξηζζόηεξνη
ληόπηνη ηζρπξίδνληαη πσο νη λεαξνί
πξόζθπγεο ζα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε
πάλσ ζηα «αθειή» παηδηά ηνπο ζε πνιινύο
θαη ζεκαληηθνύο ηνκείο. ε ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ λννηξνπία ηνπο θαη ηηο
ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο ηνπο. Δπηπιένλ,
ρσξίο βάζηκα ζηνηρεία θαη απνδείμεηο,
θαηεγνξνύλ
ηα
πξνζθπγόπνπια
γηα
εμάπισζε αζζελεηώλ, γεγνλόο ην νπνίν
είλαη αλαιεζέο, θαζώο έρνπλ εκβνιηαζηεί.
Υσξίο νη «πεξήθαλνη» Έιιελεο λα
γλσξίδνπλ αλ νη πξόζθπγεο δνύζαλ ζηε
θηώρεηα ή αλ είραλ κηα άλεηε δσή. Απηή ε
αληηκεηώπηζε δείρλεη πσο αγλννύλ όηη νη
πξόζθπγεο εγθαηέιεηςαλ ηε ρώξα ηνπο θαη
μεξηδώζεθαλ απ’ ηνλ ηόπν ηνπο, θπξίσο γηα
ιόγνπο αζθάιεηαο θαη όρη γηα ηελ
αλαδήηεζε θαιύηεξεο πνηόηεηαο δσήο.
Θαηά ηελ άπνςε ησλ πεξηζζόηεξσλ λέσλ,
αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή καο άπνςε,
θνηλσληθά ζέκαηα όπσο απηό ζα έπξεπε λα

αληηκεησπίδνληαη, αλ όρη κε άκεζε βνήζεηα
πξνο απηνύο πνπ ην έρνπλ αλάγθε,
ηνπιάρηζηνλ κε ηεξάζηηα θαηαλόεζε. Αο
κελ μερλάκε όηη θαη ε Διιάδα έρεη γεπηεί
ηελ πξνζθπγηά ζην παξειζόλ ιόγσ
πνιέκνπ ή νηθνλνκηθήο αλέρεηαο. Έιιελεο
ηεο Κ.Αζίαο πνπ κπνξεί λα είραλ πνιιά ή
έζησ αξθεηά γηα λα δήζνπλ, μεξηδώζεθαλ
από ηνλ ηόπν ηνπο θαη ήξζαλ ζηελ Διιάδα
αληηκεησπίδνληαο
ηεξάζηηεο
δπζθνιίεο
κέρξη λα νξζνπνδήζνπλ θαη πάιη. Αιιά θαη
κεηά ηνλ Β΄ Παγθόζκην, νη δύζθνιεο
ζπλζήθεο δηαβίσζεο αλάγθαζαλ ρηιηάδεο
Έιιελεο λα κεηαλαζηεύζνπλ ζηα πέξαηα
ηεο Γεο (Απζηξαιία, Ακεξηθή, Γεξκαλία).
Οη άλζξσπνη απηνί κε πνιύ θόπν
πάιεςαλ, ηα θαηάθεξαλ
θαη ηειηθά
αξθεηνί δηέπξεςαλ ζε πνηθίινπο ηνκείο,
αθόκα θαη κέζα ζε πνιύ δύζθνιεο
ζπλζήθεο.
Σώξα εκείο, εγγόληα θαη παηδηά απηώλ πνπ
μεξηδώζεθαλ, πνπ έρπζαλ αίκα θαη ηέινο
ηα θαηάθεξαλ, εκείο πνπ απνθαινύκαζηε
Έιιελεο,
ζηεξνύκε
ην
δηθαίσκα
εθπαίδεπζεο θαη κόξθσζεο ζε παηδηά πνπ
βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε πνπ βξεζήθακε
εκείο θαη πνηνο μέξεη αλ ζα μαλαβξεζνύκε.
Δίλαη άδηθν θαη απάλζξσπν

λα ζηεξνύκε ζε παηδηά θαη νηθνγέλεηεο κε
ίδηεο δπζθνιίεο, όπσο νη δηθέο καο ηόηε, ην
δηθαίσκα
λα
εμειηρζνύλ
θαη
λα
δηαπξέςνπλ.
Ζ εηθόλα νξηζκέλσλ Διιήλσλ είλαη
πξαγκαηηθά απνγνεηεπηηθή θαη ληξνπηάδεη
νιόθιεξν ην έζλνο καο. Απνηειεί, επίζεο,
θαθό παξάδεηγκα γηα ηηο λεόηεξεο γεληέο. Ζ

θαηάζηαζε
πξέπεη λα
αληηκεησπηζηεί
άκεζα,
πξέπεη
λα
κάζνπκε
λα
απνδερόκαζηε,
λα
θαηαλννύκε
ην
θαηλνύξην θαη δηαθνξεηηθό, ρσξίο λα
ράλνπκε ηε δηθή καο ηαπηόηεηα.
Αληξέαο Θαξαηδάλεο Β3
Υξπζνθία Γηαπηηδάθε Β2

Μια ζσγκλονιζηική μαρησρία ηης 29τρονης Ζιτάν από ηη Σσρία, η οποία βρίζκεηαι
πρόζθσγας ζηη τώρα μας, δημοζιεύεηαι ζηην ιζηοζελίδα www.1againstracism.gr ηης
Ύπαηης Αρμοζηείας ηοσ ΟΗΕ για ηοσς πρόζθσγες.

[…] ηνλ Πεηξαηά, ηξεηο λένη από
ηε πξία κε ξώηεζαλ πνύ ζα
πάσ. Σνπο είπα όηη δελ μέξσ
θαλέλαλ θαη όηη δελ έρσ
θαζόινπ ρξήκαηα. Θη έηζη, κε
πήξαλ καδί ηνπο. Κέλακε ζε έλα
ππόγεην 20 άηνκα, κέρξη λα
βξνύκε
θάπνηνλ
λα
καο
βνεζήζεη. Κηα κέξα καο πέηαμαλ
όινπο καδί ζην δξόκν, θάησ απ’
ηε βξνρή. Κέρξη ζήκεξα, έρνπκε
αιιάμεη πέληε ζπίηηα. Απηό πνπ
κέλσ ηώξα, ην λνηθηάδεη έλαο
άιινο ύξηνο λεαξόο, ν νπνίνο
κε είδε κε ηα παηδηά θαη κνπ
πξόηεηλε λα κε θηινμελήζεη. Από
ληξνπή θαη ζεβαζκό σζηόζν,
εθείλνο δελ έξρεηαη θαζόινπ.
[…] «Γηα θαγεηό, πεγαίλσ ζηηο
ιατθέο
θαη
καδεύσ
ό,ηη
πεξηζζέςεη» ζπλερίδεη ε Εηράλ. «Δγώ, πνπ
είρα κηα θαιή δσή, πεγαίλσ ζηελ εθθιεζία
θαη κνπ δίλνπλ ζπζζίηην! Θάπνηνη άιινη
ύξηνη κνύ θέξλνπλε θνπβέξηεο. Δλ ησ
κεηαμύ, ν άληξαο κνπ δελ μέξσ πνύ
βξίζθεηαη. Σν ηειέθσλν ζηνπο ζπγγελείο
καο θνζηίδεη θαη δελ ππάξρνπλ γξακκέο…»

ηα παηδηά κνπ λα κηιάλε μέλε γιώζζα, ηα
δηώρλνπλ γηα λα πάλε ζην απέλαληη
πεδνδξόκην. ηε ιατθή ηηο πξνάιιεο, κηα
γπλαίθα έπηαζε ηελ θόξε κνπ θαη άξρηζε
λα ηελ ζπξώρλεη. Ση δηαθνξά έρνπκε εκείο
γηα λα καο αληηκεησπίδνπλ έηζη; Απηνί δελ
πέξαζαλ
δπζθνιίεο,
δελ
πέξαζαλ
πνιέκνπο; Γηαηί καο θάλνπλ απηά πνπ καο
θάλνπλ;»

[…] «Ζ θνηλσλία κάο θέξεηαη ερζξηθά»
πξνζζέηεη κε απνγνήηεπζε. «ηαλ αθνύλε
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Κάμομηας αμακύκλωζη προζηαηεύοσμε ηο περιβάλλομ από ηημ
Αμακύκλωζη

Ό

πσο καο έιεγαλ από ην Γεκνηηθό
ε αλαθύθισζε είλαη έλαο από ηνπο
πην αζθαιείο θαη
απνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο λα
κεηώζνπκε ηα ζθνππίδηα ζηελ πόιε καο
θαη λα πξνζηαηέςνπκε ην πεξηβάιινλ.
Δίλαη όκσο πξάγκαηη έηζη; Γελ ππάξρεη
ακθηβνιία όηη ράξε ζ’απηήλ κεηώλεηαη
ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ζπλεπώο
ην θαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ,
ζπληεξνύληαη νη θπζηθνί βηόηνπνη θαη νη
θπζηθνί πόξνη γηα ηηο επόκελεο γεληέο
θαη δεκηνπξγνύληαη θαηλνύξηεο ζέζεηο
εξγαζίαο. Έρεη, όκσο, θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα ηεο.Γηα
παξάδεηγκα,κπνξεί λα θαίλεηαη
ζπλαξπαζηηθό ην όηη κε ηελ
αλαθύθισζε ζθνππίδηα κεηαηξέπνληαη
ζε έλα λέν εληειώο θαηλνύξγην
πξντόλ,αιιά γηα λα γίλεη απηό
παξάγνληαη ξύπνη από ηε
κεηαθνξά,ηελ ηαμηλόκεζε,ηνλ
θαζαξηζκό θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο.
Γειαδή, όρη κόλν θάλνπκε δεκηά ζην

πεξηβάιινλ παξάγνληαο πξντόληα πνπ
είλαη θηηαγκέλα από νξπθηά θαύζηκα,
αιιά θαίκε πεξηζζόηεξα γηα λα ηα
αλαθπθιώζνπκε. Γελ είλαη ιίγνη απηνί
πνπ ακθηβάιινπλ όηη απηό ζα κεηώζεη
ηηο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ.
Από ηελ άιιε απηά ηα ππν-πξντόληα
δελ είλαη πάληα αζθαιή. Γηα
παξάδεηγκα, αλ θάηη πάεη ζηξαβά ζηελ
δηαδηθαζία παξαγσγήο, ηνμίλεο από ην
αξρηθό πξντόλ θαη ρεκηθά πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγή
κπνξεί λα κεηαθεξζνύλ ζην
αλαθπθισκέλν πξντόλ θαη λα
απνδεηρηνύλ ύζηεξα από θάπνην θαηξό
βιαβεξά γηα ηελ πγεηά θαη ην
πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ην θόζηνο
επεμεξγαζίαο ηνπο είλαη ηξηπιάζην από
ην θόζηνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ηνπο.
Βέβαηα, αλεμάξηεηα από ηνπο
ξύπνπο,ηελ αζθάιεηα θαη ην θόζηνο, νη
πνιίηεο ζα κπνξνύζαλ λα θάλνπλ θάηη
γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ αλαθύθισζε,
όπσο γηα παξάδεηγκα
λα πεηνύλ ζηελ
αλαθύθισζε ό,ηη
κπνξεί λα
αλαθπθισζεί ή
λα αγνξάδνπλ
πξντόληα πνπ
βξίζθνληαη ζε
αλαθπθισκέλεο
ζπζθεπαζίεο.
Παξόια απηά ηελ
παξακεινύλ θαη
νύηε αξθεηά
αλαθπθιώζηκα
πξντόληα

θηάλνπλ ζηα εξγνζηάζηα αλαθύθισζεο, νύηε πνιιά πξντόληα ζε αλαθπθισκέλεο
ζπζθεπαζίεο αγνξάδνληαη, θπξίσο επεηδή ε ηηκή ηνπο είλαη ειαθξώο πςειόηεξε από
ηελ ηηκή παξόκνησλ πξντόλησλ άιισλ βηνκεραληώλ. Γηα ηνλ ίδην ιόγν πξνηηκνύληαη
ηα «απζεληηθά» πξντόληα από ηα ππό-πξντόληα ηεο αλαθύθισζεο.
Έηζη, ελώ ε αλαθύθισζε ζα κπνξνύζε λα απνδεηρηεί πνιύ σθέιηκε, θαη ζαλ ηδέα
θαίλεηαη ηδαληθή, πηζαλόλ λα θαηαιήμεη λα θάλεη πεξηζζόηεξε δεκηά παξά θαιό, αλ
αδηαθνξνύκε γη΄απηήλ.
Λαηάζα Ρεζεκησηάθε Γ3

Ζνα διαφορετικό ιγκλοφ

Ζργο τζχνθσ

Ζπιπλο μπάνιου
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Σ

ν 2017 ζπκπιεξώλνληαη 60 ρξόληα από ηνλ ζάλαην ηνπ Λ. Θαδαληδάθε θαη ην
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θήξπμε επίζεκα ηε ρξνληά σο «έηνο Λίθνπ Θαδαληδάθε».
Δίλαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ζύγρξνλνπο

έιιελεο

ινγνηέρλεο

θη

ν

πεξηζζόηεξν κεηαθξαζκέλνο παγθνζκίσο.
Ο Λίθνο Θαδαληδάθεο γελλήζεθε ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ ηνπ
1883 θαη πέζαλε ζηηο 26 Οθησβξίνπ ηνπ 1957. Ο παηέξαο
ηνπ,

Κηράιεο

Θαδαληδάθεο,

θαηαγόηαλ

από

ην

ρσξηό

Βαξβάξνη Θξήηεο, ηε ζεκεξηλή Κπξηηά, όπνπ βξίζθεηαη θαη
ην

Κνπζείν

ηνπ

Λίθνπ

Θαδαληδάθε.

ηελ

ειηθία

ησλ

δεθαηεζζάξσλ ρξόλσλ γξάθηεθε ζηε Γαιιηθή Δκπνξηθή
ρνιή ηνπ Σίκηνπ ηαπξνύ ζηε Λάμν, όπνπ έκαζε γαιιηθά θαη
ηηαιηθά. Σν 1899 επέζηξεςε ζην Ζξάθιεην θαη ηειείσζε ηηο
γπκλαζηαθέο ζπνπδέο ηνπ. Σν 1902 κεηαθόκηζε ζηελ Αζήλα γηα παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο
θαη ην 1906 απνθνίηεζε από ηε Λνκηθή ρνιή Αζελώλ κε ην δίπισκα ηνπ δηδάθηνξα
Λνκηθήο. Αθνινύζεζαλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Γαιιία, ελώ παξάιιεια είρε αξρίζεη λα
γξάθεη ηα πξώηα ηνπ κπζηζηνξήκαηα θαη λα αξζξνγξαθεί ζε δηάθνξεο εθεκεξίδεο θαη
πεξηνδηθά. Ο Λίθνο Θαδαληδάθεο ηαμίδεςε πνιύ ζηε δσή ηνπ: Λάμνο, Αζήλα, Παξίζη, Άγηνλ
ξνο, Θαύθαζνο, Βηέλλε, Βεξνιίλν, Ηηαιία, Θύπξνο, Παιαηζηίλε, Αίγππηνο, ηλά, Ρσζία,
Θίλα, Ηαπσλία, Ηζπαλία, Σζερνζινβαθία, Αγγιία, Γαιιία, Οιιαλδία, Γεξκαλία, Απζηξία,
Γηνπγθνζιαβία θαη αιινύ. ηηο 26 Οθησβξίνπ 1957 πέζαλε ζηελ ειηθία ησλ 74 ρξόλσλ ζε
λνζνθνκείν ηεο Γεξκαλίαο, όπνπ είρε λνζειεπηεί.
Ήηαλ έιιελαο ζπγγξαθέαο, πεδνγξάθνο, ινγνηέρλεο, δεκνζηνγξάθνο, κνπζηθόο, πνηεηήο,
πνιηηηθόο, ζεαηξηθόο ζπγγξαθέαο, αιιά θαη θηιόζνθνο. Πξνηάζεθε 9 ρξνληέο

γηα ην

βξαβείν Λόκπει.
ήκεξα ζεσξείηαη νηθνπκεληθόο ζπγγξαθέαο, έλαο από ηνπο θιαζηθνύο. Δίλαη ν πην
πνιπκεηαθξαζκέλνο

έιιελαο

ζπγγξαθέαο

ζηνλ

θόζκν.

Πεξηζζόηεξε

δηαζεκόηεηα

απέθηεζε, όηαλ θηλεκαηνγξαθήζεθαλ ηα έξγα ηνπ: Ο Χπιστόρ Ξανασταςπώνεται, Βίορ
και Πολιτεία τος Αλέξη Ζοπμπά και Ο Τελεςταίορ Πειπασμόρ.

Μερικά από τα πιο γνωςτά του ζργα είναι:
Βίοσ και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά (1946), Ο Καπετάν Μιχάλησ (1953),
Ο Χριςτόσ Ξαναςταυρώνεται (1954), Ο Τελευταίοσ Πειραςμόσ (1955),Ο φτωχούλησ
του Θεού (1956), Αναφορά ςτον Γκρέκο (1961), Οι αδερφοφάδεσ (1963),Οδύςςεια
(1938).
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«Μί α α ζ η ρ α π ή ε δ ω ή κ α ς .....κ α π ρ ο ι α β α ί λ ο σ κ ε » .
Από ηελ ηειεπηαία ηνπ ζπλέληεπμε.
«Η ε σ η σ τ ί α ε ί λ α η π ρ ά γ κ α α π ι ό θ α η ι η η ο δ ί α η η ο –έ λ α
π ο η ή ρ η θ ρ α ζ ί ,έ λ α θ ά ζ η α λ ο ,έ λ α θ η ω τ η θ ό κ α γ θ α ι ά θ η ,ε β ο ή
η ε ς ζ ά ι α ζ ζ α ς –η ί π ο η α ά ι ι ο »
«Α γ ά π α η ο ν ά ν θ ρ ω π ο , γ ι α η ί ε ί ζ α ι ε ζ ύ ...»
«Δ ε ν σ π ά ρ τ ο σ ν ι δ έ ε ς –σ
κ ο σ β α λ ο ύ ν η ι ς ι δ έ ε ς κ
α σ η έ ς πα ί ρ ν ο σ ν η ο μ πό
α ν θ ρ ώπ ο σ π ο σ η ι ς κ ο σ β
Από ηηο Αδερθοθάδες.

π ά ρ τ ο σ ν μ ο ν ά τ α α ν θ ρ ώπ ο ι π ο σ
ι
ι η ο σ
α λ ά ε ι .»

Θαη βέβαηα ε πην δηάζεκε θξάζε ηνπ, πνπ είλαη
γξακκέλε θαη ζηνλ ηάθν ηνπ:

«Ε ί δ α θ ά π ο η ε κ η α κ έ ι η ζ ζ α
π λ η γ κ έ λ ε ζ η ο κ έ ι η θ α η θ α η ά ι α β α ».
Από ηελ Αζκηηική.

Κηράιεο Παδαξαθηώηεο Γ3, Λαηάζα Ρεζεκησηάθε Γ3
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ΣΘ ΘΛΛΚΛΑ ΜΑ __________________________________________________________
Πώς τα πας με τις δικαιολογίες; Κάνε το
παρακάτω τεστ και θα δεις …
1) Ξζχαςεσ να κάνεισ την άςκηςη; Ποια δικαιολογία θα βρεισ;
α) Θ μαμά μου δεν μου ζχει πάρει ακόμθ τετράδιο
β) Με απιγαγαν εξωγιινοι
γ) Ξζχαςα το τετράδιο

2) Ξζχαςεσ να διαβάςεισ το διαγώνιςμα; Τι θα ςκεφτείσ;
α) Ιμουν άρρωςτοσ-θ
β) Είχε πανςζλθνο και μεταμορφϊκθκα ςε λυκάνκρωπο
γ) Ζγραψα λάκοσ θμερομθνία
3) Άργηςεσ την πρώτη ώρα; Τι θα πεισ;
α) Δεν ξφπνθςα
β) Είχα το βράδυ μια μυςτικι αποςτολι
γ) Δεν με ξφπνθςαν οι γονείσ μου

4) Θεσ να βγεισ ζξω από την τάξη την ώρα του μαθήματοσ; Τι θα επινοήςεισ;
α) Πονάει θ κοιλιά μου και κζλω τουαλζτα
β) Ξζχαςα το μυαλό μου ζξω και πάω να το μαηζψω
γ) Ηαλίηομαι και κζλω αζρα

Περιςςότερα α: είςαι ςε καλό δρόμο
Περιςςότερα β: οι δικαιολογίεσ ςου δεν κα ζπεικαν οφτε εςζνα! Χρειάηεςαι εξάςκθςθ
Περιςςότερα γ: είςαι αςτζρι ςτισ δικαιολογίεσ!
οφία τρατάκθ Α2
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ΣΘ ΘΛΛΚΛΑ ΜΑ__________________________________________________________

Σ

κεφτικατε ποτζ τι ςυμβαίνει, όταν οι
γονείσ και τα αδζλφια φεφγουν και θ
πόρτα πίςω τουσ κλειδϊνει; Αυτά είναι
τα 13 πράγματα που τα κορίτςια κάνουν,
όταν είναι μόνα, αλλά κανείσ πότε, δεν
τα μακαίνει… (εκτόσ από εςάσ που κα
διαβάςετε το άρκρο μασ).
1. Βάηουμε ςτο ΣΕΡΜΑ τθ μουςικι
και τρζχουμε πάνω κάτω.
2. Σρϊμε τθ μερζντα με το κουτάλι…
Χωρίσ τφψεισ…
3. Μιλάμε ϊρεσ ατελείωτεσ ςτο
τθλζφωνο με τθν κολλθτι μασ.

10. Σι καλφτερο από το να κάκεςαι
κάτω από ςκεπάςματα, βλζποντασ
ΟΛΑ τα βίντεο του YouTube.

4. Άπειρεσ τθλεφωνικζσ φάρςεσ.
5. Σρϊμε περίεργουσ ςυνδυαςμοφσ
φαγθτϊν, με αποτζλεςμα να
κζλουμε να κάνουμε εμετό.

11. Απλϊσ κοιτάμε το ταβάνι.
12. Βάηουμε μουςικι και το
πρόγραμμα γυμναςτικισ ξεκινά.

6. Κάνουμε αλλαγζσ ςτο δωμάτιο
μασ.

13. Σζλοσ, βουλιάηουμε ςτθ
μπανιζρα που είναι γεμιςμζνθ με
καυτό νερό.

7. Κάνουμε πειράματα ςτα μαλλιά
μασ.
8. Θ φωτογράφιςθ ξεκινά!
9. Καταςκευζσ και ηωγραφιζσ, οι
οποίεσ καταλιγουν ςκιςμζνεσ ςτον
κάδο από τα νεφρα μασ, που δεν
καταφζραμε να τισ πετφχουμε.

Γεωργία Μεταξάκθ Α2
Εφθ Ηαχαριουδάκθ Α1
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Στον ρυθμό της μουσικής

Α

κοφτε μουςικι; Μία από τισ
πιο
ςυνθκιςμζνεσ
ερωτιςεισ ςτον κόςμο, ςτθν
οποία, φυςικά, θ πλειοψθφία κα
απαντοφςε ναι. Τα πιο πολλά άτομα ςτθ
χϊρα μασ - κυρίωσ θ νεολαία- ακοφν
αγγλικι pop. Όςο μεγαλϊνει το άτομο,
αλλάηει και το αγαπθμζνο του είδοσ
μουςικισ.
Οι ενιλικεσ προτιμοφν,
κυρίωσ, παραδοςιακι ι λαϊκι μουςικι.
Πολλζσ φορζσ, όμωσ, υπάρχουν και οι
εξαιρζςεισ: πολλοί προτιμοφν κλαςικι
μουςικι, γιατί τουσ θρεμεί. Οι
ςυμμακθτζσ μασ τι μουςικι ακοφν; Τουσ
ρωτιςαμε και μασ απάντθςαν:

Οι περιςςότεροι μάσ είπαν πωσ ακοφν
αγγλικι μουςικι. Πρϊτθ ζρχεται θ pop
και αμζςωσ μετά θ rock. τθν τρίτθ κζςθ
είναι θ λαϊκι και ζντεχνθ μουςικι. Από
καλλιτζχνεσ, τθν πρϊτθ κζςθ κρατοφν οι
TWENTY ØNE PILØTS με τον Παντελι
Παντελίδθ, τθ δεφτερθ κζςθ ο Justin
Bieber και τθν τρίτθ κζςθ θ
καταπλθκτικι
Zara
Larsson.
τισ
επόμενεσ κζςεισ είναι ο Shawn Mendes,
ο βρετανόσ Ed Sheeran, οι Little Mix και
φυςικά το αυςτραλιανό ροκ ςυγκρότθμα
5 Seconds Of Summer.
Βαςιλικι Βελεντάκθ Γ3
Νεκταρία Περάκθ Β2

Γνωςτά τραγοφδια τουσ:

Stitches (Shawn
Mendes)

Sorry (Justin Bieber)

Thinking Out Loud (Ed Sheeran)
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ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ___________________________________________________________

ΚΡΤΠΣΟΛΕΞΟ
«ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΒΡΕΙΣΕ ΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΣΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ
Α;»

Φ
Δ
Λ
Α
Μ
Α
Ν
Σ
Α
Ρ
Α
Α
Η
Μ
Ξ
Ο
Λ
Η
Π
Σ

Α
Ω
Δ
Ε
Ρ
Μ
Λ
Σ
Η
Α
Κ
Θ
Ε
Ο
Α
Μ
Π
Λ
Μ


Ν
Α
Γ
Κ
Κ
Ρ
Α
Ξ
Ν
Α
Α
Κ
Ρ
Κ
Κ
Ρ
Λ
Ξ
Α
Α

Ο
Μ
Α
Τ
Ρ
Α
Κ
Θ
Β
Η
Π
Β
Β
Τ
Ρ
Α
Σ
Θ
Ρ
Μ

Τ
Ο
Ε
Ρ
Λ
Χ
Ω
Ο
Λ
Ψ
Ε
Τ
Α
Ρ
Λ
Χ
Α
Ο
Κ
Α

Ρ
Ν
Χ
Λ
Κ
Η
Μ
Τ

Α
Σ
Κ
Κ
Λ
Κ
Η
Ρ
Τ
Ο
Ν

Λ
Α
Ν
Α
Δ
Λ
Δ
Θ
Ε
Λ
Α
Γ
Θ
Σ
Δ
Λ
Ο
Θ

Δ

Α
Χ
Τ
Κ
Η
Α
Μ
Τ
Ο
Ν
Ν
Α
Τ
Κ
Ρ
Α
Κ
Τ
Ο
Ο

ήθεο Παξαζθεπάο Γ3
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Κ
Α
Ξ
Ο
Ω
Γ
Ν
Β
Ρ
Ω
Α
Α
Ν
Ο
Ω
Ο
Ο
Β
Ω
Τ

Θ
Κ
Κ
Τ
Π
Ο
Γ
Θ
Ψ
Τ
Κ
Κ
Ν
Ο
Π
Ο
Λ
Θ
Ψ
Ρ


Θ
Ν
Ρ
Α

Ψ
Γ
Ο
Α
Θ
Θ
Ν
Ο
Τ

Λ
Γ
Ο
Α

Ω
Π
Α
Γ
Κ
Α
Λ
Ο
Τ
Σ

Π
Α
Γ
Τ
Α
Θ
Ο
Τ


ΨΤΧΑΓΩΓΛΑ -----------------------------------------------------------------------------------------------------

ια πεγαίλνπλ κηα ραξά. Άθζνλν ραξηδηιίθη. Έλαο λένο έξσηαο ζα ζαο ρηππήζεη
ηελ πόξηα. Πξόζερε, όκσο, κε ζνπ πάξεη ηα κπαιά!

Αζρνιήζνπ πεξηζζόηεξν κε ην δηάβαζκά ζνπ, δηαθνξεηηθά, δε ζε βιέπσ θαιά
ζην ηεηξάκελν!

Αζρνιήζνπ πεξηζζόηεξν κε ηνπο θίινπο ζνπ. ζνλ αθνξά ην ζρνιείν, ηα παο
πεξίθεκα.

Βξνρή ηα απξνεηδνπνίεηα test γηα εζέλαθξόληηζε λα είζαη πάληα δηαβαζκέλνο.
Πνηέ δελ μέξεηο!

Έλαο λένο έξσηαο ζα ζνπ θηππήζεη ηελ πόξηαθξόληηζε λα ηνπ αλνίμεηο!

Έρεηο πνιινύο θίινπο γύξσ ζνπ μεθαζάξηζε ηνπο «αιεζηλνύο» από ηνπο
«ςεύηηθνπο».

Αζρνιήζνπ ιηγόηεξν κε ηα ςώληα θαη πεξηζζόηεξν κε ην δηάβαζκά ζνπ.
14

Πέξαζεο δύζθνια κε ην δηάβαζκα ηώξα ηειεπηαία, αιιά κελ αλεζπρείο,
γξήγνξα νη θόπνη ζνπ ζα ζνπ απνδώζνπλ θαξπνύο!

Κηα κεγάιε έθπιεμε ζε πεξηκέλεη γπξλώληαο ζπίηη. Σν έρεηο πνιύ αλάγθε.

Πεξηζζόηεξε πξνζνρή θαη λα θξόληηζε πεξηνξίζεηο ην άγρνο ζνπ. Θα δεηο πσο
όια ζα ζνπ πάλε θαιύηεξα.

Τπάξρνπλ θάπνηα ζέκαηα ζηνλ νξίδνληα, αιιά κε ηελ εμππλάδα ζνπ βξίζθεηο
ηξόπνπο λα ηα ιύζεηο.

Λέα πξόζσπα θαη λέεο
γλσξηκίεο γηα ζέλα ςαξάθη, πξόζερε,
όκσο, λα κε ζε απνζπάζνπλ από ην
δηάβαζκά ζνπ.

Δζςποινα Σρικαλιϊτθ Γ4, Μαρία
Ηαχαριά Γ4
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Άιιε μηα πνμκηά έθηαζε ζημ ηέιμξ ηεξ. Σα ηξηηάθηα καο απνθνίηεζαλ θαη ηνπ ρξόλνπ ζα
είλαη ιπθεηόπαηδα. Οη απνρσξηζκνί θαη νη απνραηξεηηζκνί είλαη πάληα δύζθνινη. Λνκίδσ όηη
από ηνπο πην βαζηά ζπλαηζζεκαηηθνύο απνραηξεηηζκνύο είλαη εθείλνο ηνπ Μικρού πρίγκιπα
θαη ηεο αιεπνύο ζην νκώλπκν βηβιίν ηνπ Αληνπάλ ληε αηλη- Δμππεξύ.
Θάζε ρξνληά πνπ ηειεηώλεη ζθέθηνκαη ηα πξόζσπά ζαο ζηελ αξρή, όηαλ πξσηνήξζαηε ζην
ζρνιείν, ίδηνη κε όινπο ηνπο καζεηέο ζηελ ειηθία ζαο. Ίδηνη κε ηα ηξηαληάθπιια ηνπ κηθξνύ
πξίγθηπα. Αιιά κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο κεζνιαβεί ην «εκέξσκα» θαη όινη ζαο γηλόζαζηε
κνλαδηθνί!
- Βέβαηα, είπε ε αιεπμύ. Γηα μέκα, αθόμα δεκ είζαη πανά έκα
αγμνάθη εκηειώξ όμμημ μ' άιια εθαηό πηιηάδεξ αγμνάθηα. Καη δε ζ' έπς
ακάγθε. Μήηε θη εζύ μ' έπεηξ ακάγθε. Γηα ζέκα, δεκ είμαη πανά μηα αιεπμύ
όμμηα μ' εθαηό πηιηάδεξ αιεπμύδεξ. Ακ όμςξ με εμενώζεηξ, μ έκαξ ζα έπεη
ηεκ ακάγθε ημο άιιμο. Γηα μέκα εζύ ζα είζαη μμκαδηθόξ ζημκ θόζμμ. Γηα
ζέκα εγώ ζα είμαη μμκαδηθή ζημκ θόζμμ[….]
Έηζη μ μηθνόξ πνίγθηπαξ εμένςζε ηεκ αιεπμύ. Κη όηακ θόκηεοε πηα ε ώνα
πμο ζα πςνίδακε:
- Απ!, είπε ε αιεπμύ. Κιάμα πμο ζα θάκς...
- Γζύ θηαηξ, είπε μ μηθνόξ πνίγθηπαξ, εγώ δεκ ήζεια ημ θαθό ζμο,
μα εζύ ζέιεζεξ κα ζε εμενώζς...
- Ναη, ζςζηά, είπε ε αιεπμύ.
- Μα ηώνα ζα θιάρεηξ!, είπε μ μηθνόξ πνίγθηπαξ.
- Ναη, ζςζηά, είπε ε αιεπμύ.
- Καη ηόηε ηη θένδηζεξ;
- Κένδηζα, είπε ε αιεπμύ, γηαηί μμο μέκεη ημ πνώμα ημο ζηανημύ.
Τα πςνάθηα με ημ ζηάνη δε μμο ζομίδμοκ ηίπμηα. Κη αοηό είκαη θνίμα! Γζύ όμςξ έπεηξ μαιιηά πνώμα
πνοζαθέκημ. Θα είκαη ιμηπόκ ζαομάζηα, όηακ ζα μ' έπεηξ εμενώζεη! Τμ ζηάνη, πμο είκαη πνοζαθέκημ, ζα
με θάκεη κα ζε ζομάμαη. Καη ζα μ' ανέζεη κ' αθμύς ημκ άκεμμ μέζα ζηα ζηάποα[….] Άμε κα λακαδείξ ηα
ηνηακηάθοιια. Θα θαηαιάβεηξ πςξ ημ δηθό ζμο είκαη ημ μμκαδηθό ζημκ θόζμμ. Να πενάζεηξ πάιη απμδώ,
γηα κα μ' απμπαηνεηήζεηξ, θη εγώ ζα ζμο πανίζς έκα μοζηηθό[….] Ακηίμ, είπε ε αιεπμύ. Να ημ μοζηηθό
μμο. Είμαι πολύ απλό: μόμο με ηημ καρδιά βλέπεις καλά. Τημ οσζία δεμ ηη βλέποσμ ηα μάηια.
αο εύρνκαη λα έρεηε πάληα θπιαγκέλν απηό ην κπζηηθό θαη λα κελ ζηακαηάηε πνηέ λα
θπλεγάηε ηα όλεηξά ζαο!
Καηίλα Κετδάλε
Εκ μέποςρ όληρ ηηρ ζςνηακηικήρ ομάδαρ ηηρ εθημεπίδαρ μαρ, ζαρ εςσόμαζηε
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Σελ εθεκεξίδα καο κπνξείηε λα ηε δηαβάζεηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο.
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