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«Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης, ο κοσµοκαλόγερος της ελληνικής λογοτεχνίας» 
 

 σύλλογος «Περί Βιβλί-
ου» διοργάνωσε στις 28 
∆εκεµβρίου ηµερίδα µε 

θέµα:  «Αλέξανδρος Παπαδιαµά-
ντης, ο κοσµοκαλό-
γερος της ελληνικής 
λογοτεχνίας» 
 
 Ο σύλλογος 
«Περί Βιβλίου» της 
Φιλιππιάδας σε συ-
νεργασία µε το 
τµήµα χορωδίας της 
εκκλησίας διοργα-
νώνει ένα αφιέρωµα 
στον ‘ανοξείδωτο’ 
Κυρ-Αλέξανδρο, 
τον ‘άγιο’ των 
γραµµάτων, τον µοναχικό, θεο-

φοβούµενο, ιδιόρρυθµο, φτωχό 
υλικά, ελεύθερο πνευµατικά, Πα-
παδιαµάντη. 
 Του ανθρώπου που ευλα-
βήθηκε τους αγίους και εκκλησι-

αστικούς τύπους µε την αφέλεια 

χριστιανού των αποστολικών 
χρόνων, που ευφράνθηκε στα το-
πία της Σκιάθου και άκουσε τη 
φωνή των φυσικών νόµων µε την 
ένταση ενός ειδωλολάτρη. 
 Στην εκδήλωση πραγµα-
τοποιήθηκε σύντοµη αναφορά 
στο συγγραφέα µε ιδιαίτερη µνεία 
στη σχέση του µε τη Σκιάθο. 
∆ιαβάστηκαν επίσης αποσπάσµα-
τα από το έργο του Παπαδιαµά-
ντη, κυρίως διηγήµατα που αφο-
ρούν ως επί το πλείστον τον τρό-
πο βίωσης των Χριστουγέννων 
από τους απλούς ανθρώπους µιας 
εποχής στερήσεων, που οι αξίες 
της ζωής είχαν άλλη ιεράρχηση.  
 
Φλώρος Αναστάσιος  
 

 
 

— Ζωγραφική — 
 

η ∆ευτέρα 22/03/2010 
στην αίθουσα Συνελεύσε-
ων του ∆ήµου Φιλιππιάδας 

ο Σύλλογος «Περί Βιβλίου», σε 
συνεργασία µε το Ε.Κ.Β., 
µε επιτυχία για µια ακόµα 
φορά παρουσίασε µέρος του 
έργου του ζωγράφου και 
ποιητή Νίκου Εγγονόπου-
λου, του υπερρεαλιστή της 
Γενιάς του ’30, για τον ο-
ποίο εκφράστηκε η άποψη 
ότι κράτησε «την άκρα αρι-
στερά» του κινήµατος για 
την ανατρεπτικότητα των 
έργων του, την προκλητικό-
τητα και τη θεληµατική ε-
παναστατικότητα. 
Ποιήµατα εικόνων, ιδεο-
γραµµάτων, έντονων χρω-
µάτων. Μια ιδιότυπη γλώσ-
σα, µια ιδιόµορφη γραφή µ’ 
έναν εσωτερικό λυρισµό και µια 
ενάργεια ζωγραφική. 
Ζωγραφίζει αλλά και περιγράφει 
τη γυναίκα, τη ζωή µε πινελιές 
του κόκκινου, του πράσινου, µε 

κοµµατιασµένο λόγο και µε βάση 
θύµισες του λογοτεχνικού και ι-
στορικού παρόντος (Όµηρος, ιπ-
ποτικό µυθιστόρηµα Βυζαντίου, 

Αίσωπος, αλλά και εµφύλιος 
σπαραγµός). 
Το πρώτο µέρος της εκδήλωσης 
αφιερώθηκε στην παρουσίαση 
και προσέγγιση των έργων-
πινάκων ζωγραφικής, η οποία έ-

γινε µε ευρηµατικό τρόπο από 
δυο νεαρά µέλη του συλλόγου, 
την Ελένη Γεωργάννου και την 
Ανθή Αναγνώστου, αποφοίτους 

του Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου. 
Το δεύτερο µέρος, η επιµέ-
λεια του οποίου ανήκει στη 
Φιλόλογο κ. Γιαννηγιώργη, 
αφιερώθηκε στο ποιητικό 
του έργο, αποσπάσµατα του 
οποίου διάβασαν µέλη του 
Συλλόγου, καθώς και ο ηθο-
ποιός κ. Σαρλής. 
Κάποιοι από τους πίνακες 
του ζωγράφου εκτέθηκαν 
στην αίθουσα υποδοχής του 
∆ήµου Φιλιππιάδας έως και 
την 26η Μαρτίου. 
 
 
 

 
Ρίζου Λαµπρινή 
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— Πολιτιστικά Θέµατα — 

— Λογοτεχνία — 
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— Μουσική — 
 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟΚ 
 
 

Ο όρος ροκ στη µουσική, χρησι-
µοποιείται για να περιγράψει τα 
είδη που προέκυψαν από την εξέ-
λιξη του είδους του rock and roll. 
Η µουσική ροκ στο σύνολό της, 
αποτελεί ένα είδος δηµοφιλούς 
µουσικής που χαρακτηρίζεται συ-
νήθως από έντονο ρυθµό και από 
ευδιάκριτη, χαρακτηριστική µε-
λωδία φωνητικών η οποία συνο-
δεύεται συνήθως από ηλεκτρικές 
κιθάρες, ηλεκτρικό µπάσο και 
ντραµς. Πολλές φορές χρησιµο-
ποιούνται και πληκτροφόρα όρ-
γανα, όπως πιάνο ή συνθεσάιζερ. 
 
Η Ελληνική Ροκ µουσική, 1970 

έως σήµερα: 
 

Στην δεκαετία του 70 ο Παύλος  
Σιδηρόπουλος πειραµατίζεται  για 
πρώτη φορά µε το 
Ελληνικό Ροκ το 
οποίο αρχίζει να 
απειλεί και ενίοτε 
να διασπά την "πα-
ρωχηµένη" µουσική 
µας άποψη για τον 
ροκ ήχο. Σε µεγάλο 
βαθµό επηρέασαν 
τις εξελίξεις του ελ-
ληνικού ροκ από το 
1970 µέχρι και σή-
µερα, εκτός από τον 
Παύλο Σιδηρόπουλο και το Βασί-
λη Παπακωνσταντίνου, ο Λαυρέ-
ντης Μαχερίτσας, ο ∆ιονύσης 
Σαββόπουλος καθώς και οι αδερ-
φοί Κατσιµίχα. Σήµερα η ελληνι-
κή ροκ σκηνή διέρχεται µια επο-
χή άνθησης µε αξιόλογα γκρουπ 
όπως οι Τρύπες, τα Ξύλινα Σπα-
θιά, οι Πυξ Λαξ, τα ∆ιάφανα 
Κρίνα, οι Ενδελέχεια, και πολλοί 
άλλοι.   

Παύλος Σιδηρόπουλος 
Ο Παύλος Σιδηρόπουλος είναι o 
σηµαντικότερος εκπρόσωπος της 
Ελληνικής ροκ. Γεννήθηκε στις 
20/7/1948 και ξεκίνησε την κα-
ριέρα του το 1970 από τη Θεσσα-
λονίκη. Με το γκρουπ τα 

"Μπουρµπούλια" (1972), ο Παύ-
λος Σιδηρόπουλος άρχισε τα 
πρώτα του πειράµατα για να πα-
ντρέψει το ροκ µε την Ελληνική 
µουσική. Το 1976 µε το γκρουπ 
"Σπυριδούλα", δηµιουργεί τον 
σηµαντικότερο ίσως δίσκο στην 
περίεργη ιστορία του Ελληνικού 
rock, το "Φλού". Το πιο γνωστό  
τραγούδι από αυτόν τον δίσκο εί-
ναι ο «Μπάµπης ο Φλου»   
 Το 1980  καταλήγει σε ένα σχή-
µα, τους "Απροσάρµοστους ", 
που µε λίγες αλλαγές παίζει µαζί 
του µέχρι το τέλος. Μαζί ηχο-
γραφούν µία σειρά σηµαντικών 
δίσκων και  µέσω ζωντανών εµ-
φανίσεων δηµιουργούν την Ελ-
ληνική rock µουσική, µια Ελλη-
νική rock σκηνή  µακριά από ε-
ρασιτεχνισµούς και µιµητισµούς.  

ελκυστικό και ε-
κτοξεύεται ... 
Μεγάλη εντύπω-
ση κάνει το τρα-
γούδι «Λιωµένο 
παγωτό» µε το 
οποίο τα Ξύλινα 
Σπαθιά γίνονται 
γνωστά σε κάθε 
άκρη της Ελλά-
δας. Το τραγούδι 
αυτό ως δια µα-
γείας έγινε ευρέ-

ως γνωστό και άλλαξε τον τρόπο 
µε τον οποίο αντιµετώπιζε το Ελ-
ληνικό κοινό µέχρι εκείνη τη 
στιγµή το ελληνικό ροκ. Έτσι 
έχοντας την ζωντάνια του "Λιω-
µένου παγωτού" και την έξυπνη 
εναλλαγή ρυθµών του τα Ξύλινα 
Σπαθιά εισβάλλουν στην Ελληνι-
κή ροκ σκηνή. Ένα τραγούδι δια-
χρονικό που ακούγεται συχνότα-
τα, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια.  

Ξύλινα Σπαθιά 
Ξύλινα Σπαθιά. Το συγκρότηµα 
του Παύλου Παυλίδη κάνει δυ-
ναµικό ξεκίνηµα στην δισκογρα-
φική σκηνή µε ένα δίσκο που κά-
νει φοβερή εντύπωση. Τόσο για 
την ζωντάνια και φρεσκάδα των 

στίχων  που αν και µοιάζουν πα-
ραµυθένιοι γίνονται  προσιτοί 
στον ελληνικό κοινό, όσο και για 
την µουσική και τους ρυθµούς. 
Το ελληνικό ροκ βγαίνει από την 
αφάνειά του, παύει να τροµάζει, 
γίνεται ελκυστικό και εκτοξεύε-
ται ... Μεγάλη εντύπωση κάνει το 
τραγούδι «Λιωµένο παγωτό» µε 
το οποίο τα Ξύλινα Σπαθιά γίνο-
νται γνωστά σε κάθε άκρη της 
Ελλάδας. Το τραγούδι αυτό ως 
δια µαγείας έγινε ευρέως γνωστό 
και άλλαξε τον τρόπο µε τον ο-
ποίο αντιµετώπιζε το Ελληνικό 
κοινό µέχρι εκείνη τη στιγµή το 
ελληνικό ροκ. Έτσι έχοντας την 
ζωντάνια του "Λιωµένου παγω-
τού" και την έξυπνη εναλλαγή 
ρυθµών του τα Ξύλινα Σπαθιά ει-
σβάλλουν στην Ελληνική ροκ 
σκηνή. Ένα τραγούδι διαχρονικό 
που ακούγεται συχνότατα, ιδιαί-
τερα τα καλοκαίρια. 
 

Κίτρινα Ποδήλατα 

 
Τα Κίτρινα Ποδήλατα είναι ένα 
ελληνικό µουσικό συγκρότηµα. 
Οι Γιώργος και Αλέξανδρος Πα-
ντελιάς είναι οι εµπνευστές, δη-
µιουργοί και τα µοναδικά µέλη 
του µουσικού συγκροτήµατος, 
που σχηµατίστηκε και υπάρχει 
στη δισκογραφία από το Νοέµ-
βριο του 2000. Το 2004 στα 
Μουσικά Βραβεία Αρίων βρα-
βεύτηκαν ως το καλύτερο έντεχνο 
συγκρότηµα. ∆ισκογραφικά έ-
χουν συνεργαστεί µε τους Γερά-
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σιµο Ανδρεάτο, Ορφέα Περίδη, 
Γλυκερία, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. 
Στο τελευταίο CD τους που κυ-
κλοφόρησε το 2009 µε τίτλο 
΄΄ΑΝΑ∆ΥΣΗ΄΄ µεγάλη επιτυχία 
είχε το τραγούδι τους ΄΄Θα πάρω 
φόρα΄΄ το οποίο δυστυχώς απο-
δείχθηκε προφητικό, αφού ύστε-
ρα από λίγες µέρες αφότου πα-
ρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε 
γνωστή τηλεοπτική εκποµπή, α-
κολούθησε ο τραγικός θάνατος 
του 15χρονού µαθητή Αλέξη 
Γρηγορόπουλου  από πυρά αστυ-
νοµικού, που συγκλόνισε όλη την 
Ελλάδα. 
 
 
ΒΒαασσίίλληηςς  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ  

ΟΟ  ΒΒαασσίίλληηςς  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ  
γγεεννννήήθθηηκκεε  σσεε  έένναα  µµιικκρρόό  χχωωρριιόό  
ττηηςς  ΑΑρρκκααδδίίααςς  ττοο  11995500..  ΆΆρρχχιισσεε  ττοο  
ττρρααγγοούύδδιι  ττοο  ’’7700..  ΜΜεεττάά  ττοο  11997766  
εεππηηρρεεάάζζεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ππεερριιοοδδεείίαα  
πποουυ  έέκκααννεε  µµεε  ττοονν  ΜΜ..  ΘΘεεοοδδωωρράάκκηη  
σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό,,  κκααιι  ααρρχχίίζζεειι  νναα    
εεππηηρρεεάάζζεεττεε  ααππόό  ττηηνν  δδιιεεθθννήή  rroocckk..  
ΑΑυυττήή  ηη  ττάάσσηη  φφάάννηηκκεε  σσττοουυςς  ππρρώώ--
ττοουυςς  δδυυοο  δδίίσσκκοουυςς  πποουυ  ηηχχοογγρράάφφηη--
σσεε  σσττιιςς  ααρρχχέέςς  ττοουυ  ’’8800..  ΟΟ  ππρρώώττοοςς  
µµεε  ττίίττλλοο  ττοο  όόννοοµµαα  ττοουυ  εείίχχεε  ττρραα--
γγοούύδδιιαα  ααππόό  ττοονν  ΑΑννττώώννηη  ΒΒααρρδδήή  
κκααιι  δδιιαασσκκεευυέέςς  ααππόό  ττοουυςς  ∆∆ιιοοννύύσσηη  
ΣΣααββββόόπποουυλλοο,,  ΜΜίίκκηη  ΘΘεεοοδδωωρράάκκηη  
κκααιι  LLuuiiss  LLaacchh..  ΟΟ  δδεεύύττεερροοςς  εείίχχεε  
ττοονν    ττίίττλλοο  ""ΦΦοοββάάµµααιι""..  ΟΟ  ΒΒαασσίίλληηςς  
ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ    µµεε  ττηηνν  µµοουυ--
σσιικκήή  ττοουυ  εειισσββάάλλεειι  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  
ρροοκκ  σσµµήήννηη..  ΩΩςς  τταα  µµέέσσαα  ττοουυ’’8800,,  οο  
ΒΒαασσίίλληηςς  εείίννααιι  έέννααςς  ααππόό  ττοουυςς  ππιιοο  
δδηηµµοοφφιιλλήήςς  ττρρααγγοουυδδιισσττέέςς..  ΈΈχχεειι  
ππεερράάσσεειι  σσττηηνν  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς  εελλλληηννιι--
κκήήςς  µµοουυσσιικκήήςς  κκααιι  µµεε  ττηηνν  εευυααιι--
σσθθηησσίίαα  ττοουυ  ααγγγγίίζζεειι  ττιιςς  ψψυυχχέέςς  όό--
λλωωνν  µµααςς  ααππόό  ττοο  11997700  µµέέχχρριι  κκααιι  
σσήήµµεερραα..  
ΆΆρρχχιισσεε  νναα  ττρρααγγοουυδδάάεειι  έέννττεεχχννοο  
εελλλληηννιικκόό  ττρρααγγοούύδδιι  σσττιιςς  ααρρχχέέςς  ττηηςς  
δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  ''7700..ΤΤοο  11997733  µµεεττάά  
ττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  σσττρρααττιιωωττιικκήήςς  ττοουυ  
θθηηττεείίααςς,,  ππήήγγεε  σσττηη  ΓΓεερρµµααννίίαα  --  σσττοο  
ΜΜόόννααχχοο  όόπποουυ  σσυυµµµµεεττεείίχχεε  σσεε  εεππιι--
ττρροοππέέςς  ααννττιιδδιικκττααττοορριικκοούύ  ααγγώώνναα,,  
ττρρααγγοουυδδώώννττααςς  ππααρράάλλλληηλλαα  σσεε  
πποολλλλάά  σσττέέκκιιαα  ΕΕλλλλήήννωωνν  φφοοιιττηηττώώνν  
κκααιι  οοµµοογγεεννώώνν..  ΗΗ  ππρρώώττηη  ττοουυ  σσηη--
µµααννττιικκήή  γγννωωρριιµµίίαα  έέγγιιννεε  ττοο  κκααλλοο--

κκααίίρριι  ττοουυ  11997744,,  σσυυννααννττώώννττααςς,,  σσττοο  
ΠΠααρρίίσσιι,,  ττοο  ΜΜίίκκηη  ΘΘεεοοδδωωρράάκκηη..  ΗΗ  
σσυυννεερργγαασσίίαα  ττοουυςς  όόµµωωςς  έέµµεελλλλεε  νναα  
ααρρχχίίσσεειι  δδύύοο  χχρρόόννιιαα  ααρργγόόττεερραα..  
ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  χχρροοννιιάά  εεππέέσσττρρεεψψεε  σσττηηνν  
ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  άάρρχχιισσεε  οουυσσιιαασσττιικκάά  
ττηηνν  εεππααγγγγεελλµµααττιικκήή  ττοουυ  πποορρεείίαα  
σσττοο  ττρρααγγοούύδδιι..  ΤΤρρααγγοούύδδηησσεε  σσεε  
µµπποουυάάττ  κκααιι  ηηχχοογγρράάφφηησσεε  έένναα  µµιι--
κκρρόό  δδίίσσκκοο  4455  σσττρροοφφώώνν..  ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  
χχρροοννιιάά  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσττηηνν  ηηχχοογγρράά--
φφηησσηη  ττοουυ  δδίίσσκκοουυ  ττοουυ  ΜΜάάννοουυ  
ΛΛοοΐΐζζοουυ  ««ΤΤαα  ττρρααγγοούύδδιιαα  ττοουυ  δδρρόό--
µµοουυ»»..  ΤΤοο  11997755  ηηχχοογγρράάφφηησσεε  ««ΤΤαα  
ααγγρροοττιικκάά»»  ττοουυ  ΘΘωωµµάά  ΜΜππαακκααλλάά--
κκοουυ..  ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  εεπποοχχήή  γγννώώρριισσεε  δδυυοο  
σσυυννθθέέττεεςς  µµεε  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  σσυυννεερρ--
γγάάσσττηηκκεε  σσττεεννάά  σσττηηνν  πποορρεείίαα  ττοουυ..  
ΤΤοονν  ΜΜάάννοο  ΛΛοοΐΐζζοο  κκααιι  ττοονν  ΘΘάάννοο  
ΜΜιικκρροούύττσσιικκοο..  ΗΗ  εερρµµηηννεείίαα  ττοουυ  
ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ  ήήτταανν  ιιδδααννιικκήή  
γγιιαα  νναα  εεκκφφρράάσσεειι  ττοο  δδυυννααµµιισσµµόό  
ααλλλλάά  κκααιι  ττηη  λλυυρριικκόόττηητταα  ττοουυςς..  ΤΤοο  
11997766  σσυυννεερργγάάσσττηηκκεε  γγιιαα  ππρρώώττηη  
φφοορράά  σσττηη  δδιισσκκοογγρρααφφίίαα  µµεε  ττοο  ΜΜίί--
κκηη  ΘΘεεοοδδωωρράάκκηη,,  σσττοο  δδίίσσκκοο  ««ΤΤηηςς  
εεξξοορρίίααςς»»,,  κκααιι  ττοο  11997788  οο  σσυυννθθέέττηηςς  
ττοονν  εεππέέλλεεξξεε  γγιιαα  ττηηνν  ππααγγκκόόσσµµιιαα  
ππεερριιοοδδεείίαα  ττοουυ..  ΤΤρρααγγοούύδδηησσεε  σσεε  
ΕΕυυρρώώππηη,,  ΑΑµµεερριικκήή  κκααιι  ΑΑυυσσττρρααλλίί--
αα..  ΣΣττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  σσυυµµµµεεττεείίχχεε  εε--
ννεερργγάά  σσεε  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ  ννεεοο--
λλααιιίίσσττιικκοουυ  κκααιι  ττοουυ  εερργγααττιικκοούύ  κκιι--
ννήήµµααττοοςς..  ΤΤρρααγγοούύδδηησσεε  σσεε  ααππεερργγίί--
εεςς,,  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεειιςς  κκααιι  σσυυννααυυλλίίεεςς  
ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  κκααττάά  ττοουυ  ρρααττσσιισσµµοούύ  
κκααιι  ττοουυ  φφαασσιισσµµοούύ..  ΑΑππόό  εεκκεείίννηη  
ττηηνν  εεπποοχχήή,,  λλίίγγοο  ππρριινν  ττοο  ππέέρραασσµµαα  
σσττηη  δδεεκκααεεττίίαα  ττοουυ  ""8800,,  ααρρχχίίζζεειι  νναα  
εεκκδδηηλλώώννεειι  ττιιςς  εεππιιρρρροοέέςς  ττοουυ  ααππόό  
ττηη  δδιιεεθθννήή  ρροοκκ  µµοουυσσιικκήή  σσκκηηννήή..  
ΕΕρρµµηηννεεύύεειι  ττρρααγγοούύδδιιαα  µµεε  ήήχχοο  σσαα--
φφώώςς  ππιιοο  ηηλλεεκκττρριικκό κκααιι  σσττίίχχοο  ππιιοο  
ααιιχχµµηηρρόό  κκααιι  ππιιοο  ππααρρεεµµββααττιικκόό..  
ΑΑυυττόό  γγίίννεεττααιι  σσττααδδιιαακκάά,,  ξξεεκκιιννώώ--
ννττααςς  µµεε  δδύύοο  δδίίσσκκοουυςς  πποουυ  κκυυκκλλοο--
φφόόρρηησσαανν  ττοο  11997788  κκααιι  11998822  ααννττίί--
σσττοοιιχχαα..  ΟΟ  ππρρώώττοοςς  εείίχχεε  ωωςς  ττίίττλλοο  ττοο  
όόννοοµµαα  ττοουυ  κκααιι  ππεερριιλλάάµµββααννεε  ττρραα--
γγοούύδδιιαα  ττοουυ  ΑΑννττώώννηη  ΒΒααρρδδήή,,  κκααιι  
δδιιαασσκκεευυέέςς  ττρρααγγοουυδδιιώώνν  ττοουυ  ∆∆ιιοο--
ννύύσσηη  ΣΣααββββόόπποουυλλοουυ  κκααιι  ττοουυ  ΜΜίίκκηη  
ΘΘεεοοδδωωρράάκκηη..  ΟΟ  δδεεύύττεερροοςς,,  ττοο  
««ΦΦοοββάάµµααιι»»,,  µµεε  ττρρααγγοούύδδιιαα  ττοουυ  
ΜΜάάννοουυ  ΛΛοοΐΐζζοουυ,,  ττοουυ  ΛΛάάκκηη  ΠΠααππαα--
δδόόπποουυλλοουυ,,  ττοουυ  ΓΓιιάάννννηη  ΖΖοουυγγααννέέλληη  
κκααιι  ττοουυ  ΓΓιιάάννννηη  ΓΓλλέέζζοουυ  ,,γγννωωρρίίζζεειι  

µµεεγγάάλληη  ααπποοδδοοχχήή  κκααιι  θθεεµµεελλιιώώννεειι  
ττηηνν  µµεεττέέππεειιτταα  πποορρεείίαα  ττοουυ  µµέέχχρριι  
σσήήµµεερραα..  
ΓΓννωωρρίίσσττηηκκεε  µµεε  ττοονν  ΝΝιικκόόλλαα  ΆΆσσιι--
µµοο,,  κκααιι  σσυυµµµµεεττεείίχχεε  σσττοονν  ππρρώώττοο  
ττοουυ  δδίίσσκκοο  ««ΟΟ  ΞΞααννααππέέςς»»  
((11998822)),,εερρµµηηννεεύύοοννττααςς  δδύύοο  ττρραα--
γγοούύδδιιαα..  ΟΟ  ΆΆσσιιµµοοςς  ήήτταανν  οο  δδεεύύττεε--
ρροοςς  άάννθθρρωωπποοςς,,  µµεεττάά  ττοονν  ΛΛοοΐΐζζοο,,  
πποουυ  ττοονν  εεππηηρρέέαασσεε  ααρρκκεεττάά  µµεε  ττηηνν  
ιιδδιιόόττυυππηη  ππρροοσσωωππιικκόόττηηττάά  ττοουυ..  ΤΤοο  
11998844  µµεε  ττηηνν  ««∆∆ιιααίίρρεεσσηη»»  οο  κκααιι--
ννοούύρργγιιοοςς  ήήχχοοςς  ττοουυ  ααπποοκκρρυυσσττααλλ--
λλώώννεεττααιι..  ΤΤοο  11998877  ττοο  εεππααλληηθθεεύύεειι  
µµεε  τταα  ««ΧΧααιιρρεεττίίσσµµαατταα»»  ,,  µµεε  ττρραα--
γγοούύδδιιαα  δδιικκάά  ττοουυ,,  ττοουυ  ΝΝιικκόόλλαα  ΆΆ--
σσιιµµοουυ,,  ττηηςς  ΑΑφφρροοδδίίττηηςς  ΜΜάάννοουυ  κκααιι  
ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ  ΤΤόόλλιιοουυ..  ΑΑππόό  τταα  µµέέ--
σσαα  ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  ''8800,,  οο  ΒΒαασσίί--
λληηςς  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ  ααρρχχίίζζεειι  
νναα  εεδδρρααιιώώννεεττααιι  ωωςς  έέννααςς  κκααττ''  εεξξοο--
χχήήνν  ""σσυυννααυυλλιιαακκόόςς""  κκααλλλλιιττέέχχννηηςς..  
ΤΤοονν  ΑΑππρρίίλλιιοο  ττοουυ  11998855,,  1166..000000  
θθεεααττέέςς  σσυυγγκκεεννττρρώώννοοννττααιι  σσττηηνν  
ππρρώώττηη  ττοουυ  µµεεγγάάλληη  ππρροοσσωωππιικκήή  
σσυυννααυυλλίίαα,,  σσττοο  ΣΣττάάδδιιοο  ΕΕιιρρήήννηηςς  
κκααιι  ΦΦιιλλίίααςς..  ΤΤοο  εεππααννααλλααµµββάάννεειι  
ττοονν  ΙΙοούύννιιοο  ττοουυ  11998877  σσττοο  γγήήππεεδδοο  
ττοουυ  ΠΠααννααθθηηννααϊϊκκοούύ,,  σσττηη  ΛΛεεωωφφόόρροο  
ΑΑλλεεξξάάννδδρρααςς..  ΑΑππόό  ττόόττεε,,  οοιι  σσυυννααυυ--
λλίίεεςς  ττοουυ  ααπποοττεελλοούύνν  γγεεγγοοννόότταα  κκααιι  
σσηηµµεείίαα  ααννααφφοορράάςς  ττηηςς  µµααζζιικκόόττηη--
ττααςς..  ΤΤοο  ΣΣεεππττέέµµββρριιοο  ττοουυ  ''8855  σσυυµµ--
µµεεττέέχχεειι  σσττηη  µµεεγγάάλληη  σσυυννααυυλλίίαα--
ααφφιιέέρρωωµµαα  σσττοονν  ΜΜάάννοο  ΛΛοοΐΐζζοο,,  πποουυ  
ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσττοο  ΟΟλλυυµµππιιαα--
κκόό  ΣΣττάάδδιιοο  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς,,  µµααζζίί  µµεε  
ττοονν  ΓΓ..  ΝΝττααλλάάρραα,,  ττηηνν  ΧΧ..  ΑΑλλεεξξίίοουυ,,  
ττηηνν  ∆∆..  ΓΓααλλάάννηη  κκααιι  ττοονν  ΓΓ..  ΚΚααλλαα--
ττζζήή..ΤΤοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  
''8800  ττοονν  ββρρήήκκεε  νναα  εερρµµηηννεεύύεειι  ττοουυςς  
""σσκκλληηρροούύςς""  σσττίίχχοουυςς  ττοουυ  ΚΚώώσστταα  
ΤΤρριιπποολλίίττηη,,  σσεε  µµοουυσσιικκήή  ττοουυ  ΘΘάάννοουυ  
ΜΜιικκρροούύττσσιικκοουυ  σσττοο  δδίίσσκκοο  ««ΌΌλλαα  
ΑΑπποο  ΧΧέέρριι  ΚΚααµµµµέένναα»»  ττοο  11998888..  ΤΤοο  
11998899,,  κκυυκκλλοοφφοορρεείί  ττοο  ««ΧΧοορρεεύύωω»»,,  
έέννααςς  δδίίσσκκοοςς  οο  οοπποοίίοοςς  ππεερριιέέχχεειι  µµεε--
ρριικκάά  ααπποο  τταα  ππλλέέοονν  δδηηµµοοφφιιλλήή  ττρραα--
γγοούύδδιιαα  ττοουυ,,  όόππωωςς  τταα  ««ΕΕλλλλάάςς»»,,  
««ΒΒιικκττώώρριιαα»»,,  ««ΓΓιιαα  µµέένναα  ττρρααγγοουυ--
δδώώ»»((δδιιαασσκκεευυήή  ττοουυ  ""CCrruussaaddeerr"",,ττοουυ  
CChhrriiss  DDee  BBuurrgghh))  κκ..αα..  
  ΑΑκκοολλοούύθθηησσεε  οο  δδίίσσκκοοςς  ««ΧΧρρόόννιιαα  
ΠΠοολλλλάά»»  ττοο  11999911,,  εεννώώ  ππρροοηηγγοουυ--
µµέέννωωςς  κκυυκκλλοοφφόόρρηησσεε  ηη  ζζωωννττααννήή  
ηηχχοογγρράάφφηησσηη  ττωωνν  εεµµφφααννίίσσεεωωνν  πποουυ  
ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσεε  µµααζζίί  µµεε  ττοονν  
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ΓΓιιώώρργγοο  ΝΝττααλλάάρραα  σσττοο  ΑΑττττιικκόόνν  ττοο  
ΦΦεεββρροουυάάρριιοο  ττοουυ  ''9911..ΤΤοο  11999922  
ττρρααγγοούύδδηησσεε  γγιιαα  δδεεύύττεερρηη  φφοορράά  --  
µµεεττάά  ττοο  11997788  σσττοο  ««ΣΣττααυυρρόό  ττοουυ  
ΝΝόόττοουυ»»  --  ΝΝίίκκοο  ΚΚααββββααδδίίαα  κκααιι  
ΘΘάάννοο  ΜΜιικκρροούύττσσιικκοο  σσττοο  δδίίσσκκοο  
««ΓΓρρααµµµµέέςς  ττωωνν  ΟΟρριιζζόόννττωωνν»»..  ΕΕρρ--
µµήήννεευυσσεε  ππάάλλιι  ΝΝιικκόόλλαα  ΆΆσσιιµµοο  ττοο  
11999922  σσττοο  ««ΦΦααλλιιµµέέννττοο  ττοουυ  κκόό--
σσµµοουυ»»  κκααιι  σστταα  εεππόόµµεενναα  χχρρόόννιιαα,,  
κκυυκκλλοοφφόόρρηησσεε  ττηη  ««ΣΣφφεεννττόόνναα»»  ττοο  
11999922  κκααιι  ττοο  ««∆∆εε  ΣΣηηκκώώννεειι»»  ττοο  
11999944,,  µµεε  σσυυννεερργγάάττεεςς  ττοουυ  ττοουυςς  
Άλκη Αλκαίο, Χριστόφορο Κρο-
κίδη, Βασίλη Γιαννόπουλο, Στα-
µάτη Μεσηµέρη, Αφροδίτη Μά-
νου, Οδυσσέα Ιωάννου, Μίνω 
Μάτσα. Ηχογράφησε δύο δίσκους 
µε µελοποιηµένα ποιήµατα δύο 
εκ των σηµαντικότερων Ελλήνων 
ποιητών. Το δίσκο «Καρυωτά-
κης» το 1984 σε συνθέσεις του 
Μίκη Θεοδωράκη και το «Φυσά-
ει»» το 1994, µε ποιήµατα του 
Τάσου Λειβαδίτη και µουσική 
του Γιώργου Τσαγκάρη. 
Τον Απρίλιο του 1997 κυκλοφο-
ρεί ο δίσκος µε τίτλο «Πες µου 
ένα ψέµα να αποκοιµηθώ» περι-
λαµβάνοντας τραγούδια του Νι-
κόλα Άσιµου, του πρωτοεµφανι-
ζόµενου Απόστολου Μπουλασί-
κη, του Σταµάτη Μησηµέρη, του 
Γιάννη Ιωάννου, του Βασίλη Γι-
αννόπουλου, του Χριστόφορου 
Κροκίδη καθώς και το «Μάλιστα 
Κύριε» του Γιώργου Ζαµπέτα και 
του Αλέκου Καγιάντα.Tον Ια-
νουάριο του 1999 κυκλοφόρησε ο 
δίσκος µε τίτλο «Να µε φωνά-
ξεις» µε τραγούδια του ίδιου, του 
Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Χριστό-
φορου Κροκίδη , Αποστόλη 
Μπουλασίκη σε στίχους Λευτέρη 
Παπαδόπουλου, Οδυσσέα Ιωάν-
νου, Βασίλη Γιανόπουλου και Ιά-
κωβου Αυλητή ενώ τον Νοέµβριο 
του ίδιου χρόνου κυκλοφορεί η 
«Θάλασσα στη σκάλα», δουλειά 
στην οποία για ακόµη µια φορά 
συνεργάζεται µε τον Θάνο Μι-
κρούτσικο σε στίχους του Οδυσ-
σέα Ιωάννου. 
 Ένα χρόνο αργότερα οι «Χαµέ-
νες Αγάπες» κάνουν την εµφάνι-
σή τους στα ράφια των δισκοπω-
λείων. Ο Χριστόφορος Κροκίδης, 

στενός συνεργάτης του για 20 
σχεδόν χρόνια υπογράφει τη µου-
σική και ο Βασίλης Γιανόπουλος 
τους στίχους. Ακολουθεί δυο 
χρόνια αργότερα, το 2002, το 
«Προσέχω ∆υστυχώς» σε στίχους 
και µουσική του Μάνου Ξυδους. 
Το 2003 ο Βασίλης Παπακων-
σταντίνου γιόρτασε τα 30 του 
χρόνια στη δισκογραφία µε µια 
µοναδική συναυλία στην Πε-
τρούπολη, όπου παρέα µε 10.000 
φίλους του µας θύµισε στιγµές 
από όλη του την µέχρι τότε πο-
ρεία του στο τραγούδι. 
Το 2004 κυκλοφόρησε το άλ-
µπουµ «Φρέσκο Χιόνι». Περι-
λαµβάνει 13 τραγούδια σε στί-
χους Μαριανίνας Κριεζή, Γιώρ-
γου Ανδρέου, Κώστα Λειβαδά, 
Νίκου Ζούδιαρη, Οδυσσέα Ιωάν-
νου, Νίκου Ζιώγαλα και Μανώλη 
Φάµελου ενώ επίσης περιλαµβά-
νονται δυο διασκευές, µία του 
Οδυσσέα Ιωάννου µε το «Σ’ αγα-
πάω ακόµα» καθώς και το «Πως 
να σωπάσω» σε στίχους Κώστα 
Κινδύνη και µουσική Σταύρου 
Ξαρχάκου. Τον Μάιο του 2005 ο 
Βασίλης Παπακωνσταντίνου έ-
δωσε µια εντυπωσιακή συναυλία 
στο Ηρώδειο µε τη συνοδεία 
πολλών αξιόλογων µουσικών, της 
Femin Arte υπό την διεύθυνση 
του Γιώργου Γεωργιάδη και µε 
την ενορχήστρωση του Νίκου 
Καλαντζάκου. Η συναυλία ηχο-
γραφήθηκε και στα τέλη του ίδιου 
χρόνου κυκλοφόρησε σε διπλό cd 
και dvd. Τον Μάρτιο του 2007 
κυκλοφόρησε ο δίσκος "Μετωπι-
κή". Ο Βασίλης Παπακωνσταντί-
νου συγκρούεται µετωπικά και 
δεν παθαίνει ούτε γρατζουνιά 
γιατί φοράει ζώνη ασφαλείας και 
αερόσακοι είναι οι στίχοι του 
Γιώργου Κλεφτογιώργου και οι 
µουσικές των: Σοφία Βόσσου, 
Τάνια Κικίδη, Θανάση Τάσση, 
Λάκη Παπαδόπουλου, Ρουσσέτου 
∆ηµητρόγλου, Γιάννη Κωνστα-
ντινίδη, Αντώνη Βαρδή, Φίλιππου 
Πλιάτσικα, Μάνου Πυροβολάκη, 
Νίκου Κυπουργού.Τον Ιούνιο του 
2008 κυκλοφόρησε ο δίσκος "Βα-
τόµουρα" σε συνεργασία µε τον 
Σταµάτη Μεσηµέρη. Ο δίσκος 

περιλαµβάνει 11 τραγούδια. Τα 
τραγούδια είναι σε στίχους και 
µουσική του Σταµάτη Μεσηµέρη, 
ο οποίος έχει συνεργαστεί και στο 
παρελθόν µε τον Βασίλη.Στις αρ-
χές Απριλίου του 2009 κυκλοφο-
ρεί ο δίσκος "Ουράνια Τόξα Κυ-
νηγώ" όπου ο Βασίλης Παπα-
κωνσταντίνου γράφει πρώτη φο-
ρά την µουσική όλων των 12 τρα-
γουδιών του δίσκου του, όπου 
στιχουργός είναι ο Άλκης Αλκαί-
ος. 

De facto: 
 

 
Η ιστορία της µπάντας ουσιαστι-
κά ξεκινά από τα γυµνασιακά 
χρόνια, όταν τέσσερις φίλοι από 
την 'Έδεσσα δηµιούργησαν το 
προσανατολισµένο σε Rock φόρ-
µες, µε ξένο στίχο, συγκρότηµα 
των "Jailbreak". 'Ένα σχήµα το 
οποίο, µετά από συναυλίες και τη 
δηµιουργία πολλών µουσικών 
συνθέσεων, µετεξελίχθηκε στους 
DΕ FACTO τη χρονιά του 1990. 
Τότε αποφασίσθηκε η χρήση ελ-
ληνικού στίχου, ακολούθησε το 
γράψιµο τραγουδιών, καθώς και 
περιορισµένος αριθµός συναυ-
λιών, λόγω των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων των µελών της 
µπάντας. 
Το 1996, µετά την οριστική εγκα-
τάσταση του συγκροτήµατος στη 
Θεσσαλονίκη, άρχισαν οι ζωντα-
νές εµφανίσεις σε µουσικούς χώ-
ρους της πόλης και σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα υπογράφηκε 
συµβόλαιο συνεργασίας µε την 
LEGEND. 
Τον ∆εκέµβριο του 1998 κυκλο-
φόρησε το πρώτο οµώνυµο CD 
της µπάντας, το οποίο έτυχε θερ-
µής αποδοχής από το κοινό, ση-
µειώνοντας υψηλό αριθµό πωλή-
σεων για πρωτοεµφανιζόµενο συ-
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γκρότηµα και, στη συνέχεια, οι 
DΕ FACTO γύρισαν όλη την Ελ-
λάδα δίνοντας πολλές και πετυ-
χηµένες συναυλίες. 
Τον Νοέµβριο του 2000 το συ-
γκρότηµα κυκλοφόρησε το δεύ-
τερο CD µε τίτλο "Μακρύς και-
ρός κοντεύει", το οποίο σηµείωσε 
µεγάλη επιτυχία, πραγµατοποιώ-
ντας πωλήσεις άνω των 15.000 
αντιτύπων. 
Το καλοκαίρι του 2002, η µπάντα 
µπήκε στο στούντιο για τις ηχο-
γραφήσεις του τρίτου CD, το ο-
ποίο κυκλοφόρησε στα τέλη του 
ίδιου έτους µε τίτλο " DΕ 
FACTO III" και συνέχισε να εµ-
φανίζεται ζωντανά ανά την Ελλά-
δα. 
Το καλοκαίρι του 2004 η 
LEGEND κυκλοφόρησε ένα 
“best of”  µε τίτλο ‘’DE FACTO: 
ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ” µε τραγούδια 
από τα τρία πρώτα CD του συ-
γκροτήµατος. 
Τον ∆εκέµβριο του 2006 κυκλο-
φορεί το νέο CD των DE FACTO 
µε τίτλο ”Ως του κόσµου την ά-
κρη” από την δική τους ανεξάρ-
τητη εταιρία FRIDAY 
RECORDS.   
 

Πυξ Λαξ: 
  

 
Οι Πυξ Λαξ ήταν ελληνικό ροκ / 
εναλλακτικό συγκρότηµα, που 
δηµιουργήθηκε το 1989, εµφανί-
στηκε στη δισκογραφία το 1990, 
και διαλύθηκε το 2004 κλείνο-
ντας την πορεία του µε περιοδεία 
σε ολη την Ελλάδα. Τα βασικά 
µέλη του συγκροτήµατος ήταν οι 
Φίλιππος Πλιάτσικας, Μπάµπης 
Στόκας και Μάνος Ξυδους. Η υ-

πόλοιπη µπάντα ήταν οι Γιώργος 
Γιαννόπουλος, Νίκος Γιαννάτος, 
∆ήµητρα Καραµπεροπούλου, 
Άλκης Παπαδόπουλος, Βασίλης 
Σπυρόπουλος (παλιότερα Σπυρι-
δούλα) & Παναγιώτης Σπυρό-
πουλος, ∆ηµήτρης Κανελλόπου-
λος (αργότερα Domenica). 
Ο πρώτος τους δίσκος ονοµαζό-
ταν Τί άλλο να πεις πιο απλά και 
κυκλοφόρησε το 1990. Ένα χρό-
νο µετά εκδίδονται οι Ζόρικοι 
Καιροί, και 2 χρόνια αργότερα Ο 
ήλιος του χειµώνα µε µελαγχολεί. 
Από τον δίσκο αυτό και ύστερα, 
το συγκρότηµα άρχισε να καθιε-
ρώνεται και να γίνεται όλο και 
περισσότερο γνωστό στο κοινό. 
Επακολουθεί το άλµπουµ Για 
τους πρίγκιπες της δυτικής όχθης 
(1994) που γίνεται χρυσό, και το 
1996 το Ο µπαµπούλας τραγου-
δάει µόνος τις νύχτες είναι το 
πρώτο άλµπουµ του συγκροτήµα-
τος που γίνεται πλατινένιο. Το 
1997 εκδίδονται δυο άλµπουµ 
(single + LP) σε συνεργασία µε 
τον Γιώργο Νταλάρα, το Νυχτε-
ρινός περίπατος στην Ιερά Οδό 
και η Ζωντανή ηχογράφηση στην 
Ιερά Οδό που έγιναν και αυτά 
πλατινένια. Παίξε παλιάτσο, τα 
τραγούδια σου τελειώνουν 
(1997), και η Στίλβη το 1998 εί-
ναι τα δυο επόµενα άλµπουµ το 
τελευταίο εκ των οποίων γίνεται 
πλατινένιο και περιέχει τραγούδια 
που µέχρι και σήµερα ακούγονται 
όπως τα γνωστά Μοναξιά µου 
όλα, Μια συνουσία µυστική, Έ-
παψες αγάπη να θυµίζεις, Senor. 
Ακολουθεί ένας διπλός δίσκος, µε 
όνοµα Υπάρχουν Χρυσόψαρα 
εδώ;, όπου στο πρώτο µέρος πε-
ριέχονται καινούργια κυρίως 
κοµµάτια (Μέλυδρον , You get in 
love, Πίνακας, Υπάρχουν χρυσό-
ψαρα εδώ), και στο δεύτερο ηχο-
γραφήσεις παλιότερων επιτυχιών 
του συγκροτήµατος από ζωντανές 
εµφανίσεις. Ο δίσκος ήταν και η 

µεγαλύτερη εµπορική τους επιτυ-
χία, καθώς έγινε τριπλά πλατινέ-
νιος. Λίγο µετά, ακολουθούν δυο 
cd singles - συνεργασίες µε τον 
Λάκη Παπαδόπουλο (Νετρίνο) 
και µε I. Muvrini & Sting (Ασ' 
την εικόνα να µιλάει). 
Μετά από κάποια αποχή ώς συ-
γκρότηµα, επανέρχονται στη δι-
σκογραφία το 2001 µε Τα δοκά-
ρια στο γρασίδι περιµένουν τα 
παιδιά, ένα ακόµα διπλό album 
που γίνεται πλατινένιο. Ένα χρό-
νο αργότερα, κυκλοφορούν ένα 
cd µε τις περισσότερες συνεργα-
σίες τους, που ονοµάζουν Από 
εδώ κι από κει.... Το 2003 κυκλο-
φορεί το νέο τους album Χαρού-
µενοι στην πόλη των τρελών στο 
οποίο συµµετέχουν µεταξύ άλλων 
ο Eric Burdon (γνωστός από τους 
Animals), ο Gordon Gano 
(Violent Femmes), οι Marc 
Almond και Steve Wynn. 
Το 2004 οι Πυξ Λαξ ανακοινώ-
νουν πως θα διαλυθούν αφού 
προηγηθούν συναυλίες και ένας 
ακόµη ζωντανός δίσκος. Ο δίσκος 
ονοµάστηκε Τέλος, και περιέχει 
όλα τα γνωστά τραγούδια τους µε 
συµµετοχές καλλιτεχνών όπως ο 
Γιώργος Νταλάρας, η Χάρις Αλε-
ξίου, ο Βασίλης Καρράς, ο Λαυ-
ρέντης Μαχαιρίτσας, οι Όναρ, οι 
Domenica.  
Αυτό ήταν το τέλος των Πυξ 
Λαξ, που χαρακτηρίστηκαν ένα 
από τα πιο αξιόλογα ελληνικά 
συγκροτήµατα των τελευταίων 
δεκαετιών. 
 
  
Ένα τέλος δίχως τέλος…. 
 
 

Τσοκανάς Θεοφάνης 
Λιακατσίδα Αικατερίνη  

Ντάκουλας Κων/νος 
 

Νάτσιου Θεοδώρα 
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— Λαϊκός πολιτισµός. Πατροπαράδοτα ήθη και έθιµα — 

 
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 

«ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ. ΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΛΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» 
 

α Μωµογέρια τα παρίστα-
ναν οι Μωµόγεροι, αυτο-
σχέδιοι λαϊκοί ‘θίασοι’ µε-

ταµφιεσµένων, που εµφανίζονταν 
στον Πόντο από την ηµέρα των 
Χριστουγέννων ως τα Θεοφάνια. 
Κυρίως όµως έκαναν αισθητή την 
παρουσία τους µε παραδοσιακές 
παραστάσεις που λάµβαναν χώρα 
µέσα στα σπίτια, τις αυλές και τα 
σταυροδρόµια του χωριού από 
την Πρωτοχρονιά ως τις 7 του 
Γενάρη. 
Όπως υποδηλώνει το ίδιο το όνο-
µά τους (µώµος = ψόγος, σκώµ-
µα, και γέρος), πρόκειται για αυ-
τοσχέδια λαϊκά δρώµενα που βα-
σίζονταν στην αντιθετική αρχή 
«θάνατος-ζωή», µε ζωόµορφους 
πρωταγωνιστές, οι οποίοι, φορώ-
ντας ακατέργαστα δέρµατα, και 
κουδούνια, για να διωχθεί το Κα-
κό, περιέτρεχαν τους δρόµους του 
χωριού και επιδίδονταν σ’ έναν 
‘αγώνα’ υβριστικών πειραγµάτων 
και σκωµµάτων εις βάρος των 
περαστικών. 
Η συνήθης υπόθεση ήταν η ακό-
λουθη: ο Μωµόγερος φονεύεται 
τις περισσότερες φορές µετά από 
µια παρεξήγηση, αλλά παραδό-
ξως και µε µια µικρή δόση µαγεί-
ας, απαραίτητο ‘συστατικό’ των 
Χριστουγέννων, στο τέλος ανα-
σταίνεται και ξεκινά το τραγούδι 
του ως εξής: «αρχή κάλαντα και 
αρχή χρόνου…» 
 Οι Μωµόγεροι ή τα Μω-
µογέρια, όπως είναι άλλωστε 
γνωστοί, αποτελούν συνέχεια των 
εύθυµων εορταστικών εκδηλώ-
σεων  που πραγµατοποιούσαν οι 
Ρωµαίοι την πρώτη ηµέρα του 
Γενάρη, για να γιορτάσουν µε ι-
διαίτερη λαµπρότητα και επιση-
µότητα τις «Καλένδες», καθώς 
πίστευαν πως, όπως θα περνούσε 
η πρώτη ηµέρα του χρόνου, έτσι 

θα κυλούσε και η υπόλοιπη χρο-
νιά.  
 Αργότερα οι Βυζαντινοί, 
θεωρώντας και αυτοί την πρώτη 
µέρα του χρόνου ιερή, συνέχιζαν 
την παράδοση των «Καλενδών», 
προσθέτοντας όµως στο µέχρι τό-

τε παραδεδοµένο εθιµοτυπικό και 
διάφορα κωµικά δρώµενα, όπως 
ήταν η Ανάσταση του Γέρου, η 
Αρπαγή της Νύφης, η Ανάσταση 
του Γαµπρού, και η Παντοδυνα-
µία του Ντερέµπεη (Τούρκου τι-
µαριούχου).  
 Πού βρίσκονται όµως οι 
ρίζες του χριστουγεννιάτικου αυ-
τού εθίµου; 
Τα δρώµενα αυτά φαίνεται να ξε-
πήδησαν µέσα από τη Βυζαντινή 
θεατρική παράδοση των Μίµων 
και των Ορχηστών. Οι Ορχηστές 
ή Θαυµατοποιοί ήταν λαϊκοί καλ-
λιτέχνες που παράσταιναν τα 
κλασικά έργα δίχως λόγια, παρά 
µόνο µε  µιµικές κινήσεις. Έπαιρ-
ναν τις υποθέσεις τους από τη 
µυθολογία και τα Οµηρικά έπη, 
ενώ µε τον καιρό διακωµωδούσαν 
και διάφορα πρόσωπα, όπως βα-

σιλιάδες, γιατρούς, φιλοσόφους, 
ρήτορες, κ.α. 
 Βέβαια, όπως ήταν φυσι-
κό, αυτοί οι ‘θίασοι’, που ήταν ι-
διαίτερα λαοφιλείς, προκάλεσαν 
την κατακραυγή και την καταδίκη 
της Εκκλησίας, που τους θεω-
ρούσε «σατανικές ποµπές και 
προτροπή σε αισχρότητες», προ-
τρέποντας παράλληλα τους νέους 
να µην παρακολουθούν τις παρα-
στάσεις τους, προκειµένου ν’ α-
ποφύγουν την φθοροποιό επίδρα-
σή τους. 
 Τον Ε΄ και ΣΤ΄ αιώνα αυ-
τά τα κωµικά δρώµενα ατονούν 
αφενός λόγω των επιδροµών των 
Περσών στην Ανατολή και αφε-
τέρου λόγω της ολοένα αυξανό-
µενης έντασης της πολεµικής της 
Εκκλησίας, που καταδίκαζε τους 
δηµιουργούς τους ως διαφθορείς 
των νέων και της κοινωνίας γενι-
κότερα. Τότε τη θέση τους ανα-
λαµβάνουν οι γνωστοί από τη 
Ρωµαϊκή εποχή Μίµοι, οι οποίοι 
εµπλούτιζαν το παραδεδοµένο 
από την αρχαιότητα κωµικό ρε-
περτόριό τους σκηνές από την 
καθηµερινή ζωή, στις οποίες 
πρωταγωνιστούσαν γιατροί, ρή-
τορες, υπηρέτες, κάπηλοι κ.α. 
 Το έθιµο των Μωµόγε-
ρων το συνέχισαν σποραδικά οι 
Πόντιοι και στην Ελλάδα, ιδίως 
στη Μακεδονία, όπου εγκατα-
στάθηκαν οµαδικά µετά τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή το 1922. 
 Ωστόσο στο σηµείο αυτό 
θα πρέπει να µνηµονεύσουµε και 
ένα παρόµοιο λαϊκό δρώµενο των 
Σαρακατσαναίων της Ηπείρου, το 
οποίο όµως παρασταίνεται από 
τους µεταµφιεσµένους «τα µεσά-
νυχτα της Τυραποκριάς και στο 
έµπα της Καθαροδευτέρας» γύρω 
από την αναµµένη φωτιά. Συνα-
ντούµε και εδώ τα γνώριµα πρω-
ταγωνιστικά πρόσωπα του Γα-

Τ 
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µπρού, της Νύφης και του Γέρου 
(Κουδουνάτου), µε τη µόνη δια-
φορά ότι το περιεχόµενό του είναι 
τραγικό, καθώς αναπαρίσταται ο 
Θάνατος και η Ανάσταση. 
 Επίσης, κάτι ανάλογο µε 
την παράσταση της δίκης στους 
Μωµόγερους συναντούµε σ’ ένα 
λαϊκό έθιµο της Κεφαλονιάς, «το 
∆ικαστήριο», το οποίο λαµβάνει 
χώρα κάθε χρόνο στις Απόκριες, 
καθώς και στο δρώµενο του «∆ι-
καστηρίου» στην Πυλιάδα της 
Πελοποννήσου κάθε Κυριακή 
των Αποκρεών. 
 Τη µεγαλύτερη όµως ο-
µοιότητα µε τους Μωµόγερους 
του Πόντου έχουν οι «Καλόγε-
ροι», ένα έθιµο που απαντά στη 
Βιζύη της Θράκης, καθώς και οι 
περιβόητες «Γκαµήλες» της Ανα-
τολικής Θράκης, ένα λαϊκό δρώ-
µενο που διασώζεται και τηρείται 

κάθε χρόνο στο Νέο Μοναστήρι 
του ∆οµοκού από τους εκεί πρό-
σφυγες.   Σύµφωνα 
µ’ αυτό άνδρες µεταµφιέζονται 
σε καµήλες, τις οποίες οδηγούν 
άλλοι µε φλοκάτη που φορούν 
στο κεφάλι ένα ψηλό κωνοειδές 
κάλυµµα  - πρόκειται για προσω-
πίδα από δέρµα – και είναι ζω-
σµένοι µε κουδούνια, κρατώντας 
παράλληλα φαλλόµορφο ραβδί. 
Οι µεταµφιεσµένοι γυρνούν τα 
σπίτια πειράζοντας αθυρόστοµα 
όποιον βρεθεί µπροστά τους, και 
τραγουδούν εύθυµα τραγούδια, 
προκειµένου µ’ αυτά, την απο-
τρόπαιη εµφάνισή τους και τον 
ήχο των κουδουνιών  να εκδηλώ-
σουν από τη µια την περιπαιχτική 
τους διάθεση απέναντι στο θάνα-
το και τη φθορά και από την άλλη 
να πανηγυρίσουν την αναγέννηση 
και  τη ζωή. 

 Τα έθιµα αυτά, η πλούσια 
παράδοση των οποίων µας πηγαί-
νει πίσω στο Βυζάντιο, τη Ρωµα-
ϊκή περίοδο ή ακόµα και την Αρ-
χαιότητα, αποτελούν έκφραση 
της ιστορικής πορείας των τοπι-
κών κοινωνιών µέσα το χρόνο, 
αλλά και της συµµετοχής τους σε 
µια κοινή εθνολογική µοίρα. Εί-
ναι µάρτυρες της συνέχειας του 
ελληνισµού και της αδιάκοπης 
ενότητας της λαϊκής του παράδο-
σης. Μέσα από τα λαϊκά δρώµενα 
και τις ιδιαίτερες δοξασίες των 
ηµερών των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς εξορκίζεται το 
κακό και προβάλλει παντοδύναµη 
η ελπίδα ενός καλύτερου µέλλο-
ντος. 

 
Γιωρσπύρος Κων/νος 

Μάζης Σωτήριος 
  

 
 

 
—Ήθη και έθιµα του ελληνικού Πάσχα— 

 
«Από την Χίο έως την Καλαµάτα 
και από την Κέρκυρα έως την 
Πάτµο…» 

λούσιο σε παραδόσεις, το 
ελληνικό Πάσχα είναι 
από τις δηµοφιλέστερες 

γιορτές, µία ευκαιρία για θρη-
σκευτική κατάνυξη αλλά και γλέ-
ντι, χαλάρωση και χαρούµενα α-
νταµώµατα µε αγαπηµένα πρό-
σωπα. Σε πολλές περιοχές της 
χώρας τα έθιµα που... 
συνεχίζονται είναι πολλά και τα 
περισσότερα έχουν τις ρίζες τους 
στην Τουρκοκρατία και συνδέο-
νται µε σηµαντικά γεγονότα του 
κάθε τόπου, που για τους κατοί-
κους του έχουν ξεχωριστή σηµα-
σία. Ο ιδιαίτερος αυτός τρόπος 
εορτασµού του Πάσχα κάνει το 
ταξίδι σε αυτούς τους τόπους α-
λησµόνητη εµπειρία 

Χίος: Πύρινη νύχτα 
 

Στη Χίο η ανάσταση του Θεαν-
θρώπου γιορτάζεται µε πολύ µε-
γάλο ενθουσιασµό. Τέτοιον, ώστε 
οι ενορίτες της Παναγίας Ερειθι-
ανής και του Αγίου Μάρκου, στο 

Βροντάδο, να φροντίζουν να κά-
νουν τη νύχτα - µέρα µε τις χιλιά-
δες ρουκέτες τους. Το βράδυ της 
Ανάστασης, µόλις ψάλει ο παπάς 
το «Χριστός Ανέστη» µια καται-
γίδα φωτιάς ξεσπάει ανάµεσα 
στις δύο ενορίες.  

 
Οι χιλιάδες φλεγόµενες ρουκέτες 
που εκτοξεύονται εκατέρωθεν 
φεγγοβολούν τον ολοσκότεινο 
ουρανό και δηµιουργούν µια φα-
ντασµαγορική ατµόσφαιρα. Το 
εντυπωσιακό αυτό θέαµα έχει τις 
ρίζες του στην Τουρκοκρατία, 
αλλά κανείς δεν γνωρίζει πώς ξε-
κίνησε, παρόλο που όλοι το πα-
ρακολουθούν µαγεµένοι πίσω 
από το συρµατόπλεγµα που έχει 
τοποθετηθεί, προς αποφυγή 
τραυµατισµών και ζηµιών. Η 
προετοιµασία των ρουκετών είναι 
χρονοβόρα και ξεκινάει από το 

καλοκαίρι, τότε που οι νέοι των 
δύο ενοριών προετοιµάζουν το 
εκρηκτικό «κοκτέιλ» µε κάρβου-
νο, νίτρο και θειάφι, και το τοπο-
θετούν µέσα σε χάρτινους κυλίν-
δρους µε φιτίλι. Από το πρωί του 
Μεγάλου Σαββάτου στήνονται οι 
ξύλινες βάσεις από όπου θα εκτο-
ξευθούν οι ρουκέτες (ρουκετο-
σύρτες ονοµάζονται) και γίνονται 
κάποιες δοκιµαστικές βολές. 
Περίπου στις 9 το βράδυ ξεκινάει 
ο ρουκετοπόλεµος, ο οποίος συ-
νεχίζεται µέχρι τις 11 το βράδυ, 
µε αυξανόµενη ένταση. Σταµατά-
ει για λίγο, µέχρι να πάνε οι πι-
στοί στην εκκλησία και ξαναρχί-
ζει µόλις ψάλει ο παπάς το «Χρι-
στός Ανέστη». Οι πιστοί που πα-
ρακολουθούν το θέαµα περιµέ-
νουν την «παύση πυρός» για να 
επιστρέψουν στα σπίτια τους. 
 
Καλαµάτα: Μπουλούκια και Σαϊ-

τες 
Βγαλµένο από τη Μεσσηνιακή 
ιστορία και τους ηρωικούς αγώ-
νες των κατοίκων της Καλαµάτας 
κατά των Τούρκων, είναι το διά-

Π 
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σηµο πλέον έθιµο του σαΐτοπόλε-
µου. 
Σύµφωνα µε την παράδοση, οι 
Μεσσήνιοι χρησιµοποίησαν τις 
σαΐτες για να αναχαιτίσουν το ιπ-
πικό των Τούρκων. Ο δυνατός 
θόρυβος και ο κρότος που προ-
κάλεσαν τρόµαξαν τα άλογα τόσο 
πολύ που έριξαν κάτω τους ανα-
βάτες τους και έφυγαν φοβισµέ-
να. Οι σαΐτολόγοι προετοιµάζο-
νται όλον τον χρόνο για εκείνη 
την ηµέρα. Ετοιµάζουν τα χαρµά-
νια και γεµίζουν τους χαρτονένι-
ους σωλήνες που θα σκάσουν την 
Κυριακή του Πάσχα. 
Οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε 
οµάδες των 10-15 ατόµων, οι ο-
ποίες διαθέτουν λάβαρο, σαλπι-
γκτή και επικεφαλής. Πολλοί από 
αυτούς φορούν παραδοσιακές 
στολές, ενώ οι υπόλοιποι προτι-
µούν πρόχειρα ρούχα και στρατι-
ωτικές στολές. Με το σύνθηµα 
της έναρξης οι σαΐτες ανάβουν 
και η εκκωφαντική φασαρία ξε-
σηκώνει το πλήθος που ζητω-
κραυγάζει. 
Οι σαΐτολόγοι αντιµετωπίζουν µε 
ιδιαίτερο πάθος και ενθουσιασµό 
το συγκεκριµένο έθιµο, και εκ-
φράζονται κάπως έτσι: «Η µέση 
λυγίζει, τα γόνατα σπάνε, τα πό-
δια ψαλίδια, η πλάτη σκυµµένη, 
το κεφάλι χαµηλά, βλέµµα µα-
κρινό, µυαλό σε έκσταση, χέρια 
φτερούγες». Η... νιρβάνα του σαϊ-
τολόγου! Το έθιµο παλαιότερα 
αναβίωνε στο δηµοτικό στάδιο 
του Μεσσηνιακού, όµως τα τε-
λευταία χρόνια γίνεται στη ∆υτι-
κή Παραλία (Παλιά Σφαγεία). 
Εκτός από την Καλαµάτα το έθι-
µο αναβιώνει στην Μεσσήνη και 
την Αιθαία. 
 
Κέρκυρα: Οι Μπότηδες και το 

Μαστέλο 
Η περίοδος του Πάσχα είναι ι-
διαίτερη στο νησί των Φαιάκων 
και περιλαµβάνει ένα πλούσιο 
πρόγραµµα από εκδηλώσεις και 
έθιµα. Παραδόσεις βγαλµένες 
από την ιστορία του νησιού και 
επηρεασµένες από τη µακρά κα-
τοχή των Ιταλών. 

Η αρχή γίνεται την Κυριακή των 
Βαΐων, µε τη µεγάλη λιτανεία του 
Σεπτού Σκηνώµατος του Αγ. 
Σπυρίδωνα και συνοδεία όλων 
των Φιλαρµονικών. Γίνεται από 
το 1630 σε ανάµνηση της απαλ-
λαγής του νησιού από τη φοβερή 
πανώλη που το 1629 χτύπησε α-
λύπητα τους Κερκυραίους. Το 
απόγευµα της Μεγάλης Παρα-
σκευής ξεκινά η περιφορά του ε-
πιβλητικού Επιταφίου από την 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, 
στο Παλαιό Φρούριο. Μέχρι το 
βράδυ, όλες οι εκκλησίες έχουν 
βγάλει τους Επιταφίους τους, µε 
τη συµµετοχή της µπάντας κάθε 
ενορίας. Τελευταίος βγαίνει ο Ε-
πιτάφιος της Μητρόπολης. Το έ-
θιµο του τεχνητού σεισµού απο-
τελεί παράδοση για τον Ιερό Ναό 
της Παναγίας των Ξένων και α-
ναπαριστά τον σεισµό που περι-
γράφεται στο Ιερό Ευαγγέλιο, ως 
επακόλουθο της Αναστάσεως του 
Κυρίου. 
 

 
 
Στις 9 το πρωί γίνεται η περιφορά 
του Επιταφίου της Εκκλησίας του 
Αγίου Σπυρίδωνα µαζί µε το 
σκήνωµα του Αγίου. Μετά το τέ-
λος της λιτανείας, ο Άγιος θα πα-
ραµείνει στη θύρα του, µέχρι την 
Τρίτη του Πάσχα για προσκύνη-
µα. Το πρωί του Μ. Σαββάτου 
πραγµατοποιείται η πρώτη Ανά-
σταση και όταν τελειώνει η ακο-

λουθία στη Μητρόπολη, χτυπούν 
οι καµπάνες των εκκλησιών και 
από τα παράθυρα των σπιτιών 
πέφτουν κατά χιλιάδες πήλινα 
δοχεία (µπότηδες) γεµάτα νερό 
στους δρόµους, µε µεγάλο κρότο. 
Ένα άλλο έθιµο που αναβιώνει 
είναι το «Μαστέλο» (βαρέλι). 
Στην «Πίνια», το παλιό εµπορικό 
κέντρο, τοποθετείται ένα ξύλινο 
βαρέλι γεµάτο νερό, στολισµένο 
µε µυρτιές. Οι περαστικοί καλού-
νται να ρίξουν νοµίσµατα για ευ-
χές στο νερό. Όταν πλησιάζει η 
ώρα της πρώτης Ανάστασης, κά-
ποιος πέφτει στο βαρέλι και παίρ-
νει τα λεφτά, υπό τους ήχους της 
µπάντας. 
Το βράδυ του Μ. Σαββάτου γίνε-
ται η Ανάσταση στην Άνω Πλα-
τεία και το θέµα είναι µοναδικό: 
τα παράθυρα των µεγάλων σπι-
τιών είναι ανοικτά, στολισµένα 
µε χιλιάδες κεριά και από κάτω οι 
πιστοί παρακολουθούν την τελετή 
της Ανάστασης στη µεγαλύτερη 
πλατεία της Ελλάδας. 
 
Πετροκέρασα Χαλκιδικής: Μο-

ναδικό ιερό δικαίωµα 
Το χωριό είναι το µοναδικό στον 
κόσµο που έχει το δικαίωµα να 
φιλοξενεί τµήµα του Τιµίου 
Σταυρού που έρχεται από τη Μο-
νή Ξηροποτάµου του Αγίου Ο-
ρους. Το Τίµιο Ξύλο φιλοξενείται 
στην εκκλησιά του Προφήτη Η-
λία από την Κυριακή των Βαΐων 
µέχρι τη Μεγάλη ∆ευτέρα και 
προσελκύει πλήθος πιστών που 
έρχεται εδώ για να προσκυνήσει 
και να παρακολουθήσει τις λει-
τουργίες που τελούνται στη Χάρη 
Του. Το έθιµο µετράει πάνω από 
250 έτη ζωής και γίνεται σε ανά-
µνηση της σωτηρίας του χωριού 
από θανατηφόρα αρρώστια. 
  
Λεωνίδιο: Ουρανός γεµάτος φως 
Το βράδυ της Ανάστασης ο ου-
ρανός του Λεωνιδίου γεµίζει από 
φωτεινά αερόστατα, που ανεβαί-
νουν σε µεγάλο ύψος και γίνονται 
ένα µε τα άστρα. Πρόκειται για 
ένα από τα εντυπωσιακότερα και 
πιο φαντασµαγορικά πασχαλιάτι-
κα έθιµα της χώρας µας. Οι πι-
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στοί των πέντε ενοριών του Λεω-
νιδίου έχουν προετοιµαστεί κα-
τάλληλα για εκείνη την κρίσιµη 
στιγµή, έχοντας ήδη κατασκευά-
σει τους εκατοντάδες «αφανούς», 
όπως λένε τα χάρτινα αερόστατα. 
Μόλις οι ιερείς αναγγείλουν το 
«Χριστός Ανέστη» ανάβουν τις 
ποτισµένες µε πετρέλαιο και λάδι 
«κολληµάρες» και περίπου 600 
πολύχρωµα αερόστατα ανυψώνο-
νται κατακλύζοντας τον ουρανό 
πάνω από την πόλη. Κάποια χά-
νουν τον δρόµο για τα ψηλά, κα-
θώς µπλέκονται στα ηλεκτροφό-
ρα ή καίγονται από τις υπερµεγέ-
θεις «κολληµάρες». 
Αυτοί που για οποιοδήποτε λόγο 
δεν καταφέρνουν να ανυψώσουν 
τους «αφανούς» τους «στιγµατί-
ζονται» και την επόµενη µέρα, 
µετά τις πασχαλινές ευχές, δέχο-
νται τα πειράγµατα των ανταγω-
νιστών τους. Κίνδυνος για φωτιά 
δεν υπάρχει αφού σύµφωνα µε 
την παράδοση, όποιες και αν εί-
ναι οι καιρικές συνθήκες στο Λε-
ωνίδιο, ο καιρός αλλάζει την ώρα 
της Ανάστασης, µε νηνεµία και 
ένα ελαφρό δυτικό αεράκι που 
σπρώχνει τα αερόστατα προς τη 
θάλασσα. Σύµφωνα µε µελετητές 
της τοπικής ιστορίας, το έθιµο 
έφεραν οι πολυταξιδεµένοι ναυ-
τικοί του Λεωνιδίου, από τη µα-
κρινή Κίνα και την Ιαπωνία. 
 
Τυρό Αρκαδίας: Ο Ιούδας στην 

πυρά 
Στον Τυρό Αρκαδίας τηρούνται 
µερικά από τα πιο όµορφα πα-
σχαλινά έθιµα που βασίζονται 
περισσότερο στη ναυτική ζωή 
των Τσακώνων κατοίκων του. Τη 
Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ γί-
νεται η περιφορά των Επιταφίων 
στην παραλιακή οδό µε φωταγω-
γηµένα καΐκια και σκάφη να τους 
συνοδεύουν. Το πρωί του Μεγά-
λου Σαββάτου αναβιώνει ένα µο-
ναδικό έθιµο, το κάψιµο του Ιού-
δα µέσα στη θάλασσα, από την 
ενορία της Μεταµόρφωσης της 
Σωτήρος. Σε µια πλωτή πλατ-
φόρµα τοποθετούνται ξύλα και 
από πάνω τους κρέµεται ένα αν-
θρώπινο οµοίωµα. Στη συνέχεια 

µπαίνει το µπουρλότο από τους 
Τσάκωνες πυρπολητές και το ο-
µοίωµα παραδίδεται στη φωτιά, 
µε τη συνοδεία φαντασµαγορικών 
πυροτεχνηµάτων και ισχυρών δυ-
ναµιτών. Τη νύχτα της Ανάστα-
σης τα παιδιά ρίχνουν στη θά-
λασσα χιλιάδες κεριά που συµβο-
λίζουν τις χαµένες ψυχές των 
Τσακώνων ναυτικών και ψαρά-
δων. Την Κυριακή του Πάσχα δι-
οργανώνεται τσακώνικο γλέντι 
στην κεντρική πλατεία, µε αρνιά, 
κρασί και χορό, ενώ διαβάζεται 
το Ευαγγέλιο στην τσακωνική 
διάλεκτο. 
 

Σύρος: ∆ύο κόσµοι µαζί 
Ο εορτασµός του Πάσχα στην 
πρωτεύουσα των Κυκλάδων είναι 
ιδιαίτερος και ενώνει δύο θρη-
σκευτικούς κόσµους, τον ορθό-
δοξο και τον καθολικό. Το βράδυ 
της Μεγάλης Παρασκευής οι κα-
θολικοί επιτάφιοι από τις εκκλη-
σίες των Ευαγγελιστών και του 
Αγίου Γεωργίου συναντώνται µε 
τους ορθόδοξους από τους ναούς 
της Μητροπόλεως (Μεταµόρφω-
σης) του Αγίου Νικολάου και της 
Κοιµήσεως, µετά το τέλος της 
περιφοράς στην κεντρική πλατεία 
Μιαούλη. Ακολουθεί κατανυκτι-
κή δέηση και ψάλλονται τροπά-
ρια της Μεγάλης Παρασκευής 
από τη χορωδία του Αγίου Νικο-
λάου και Ιεροψάλτες. 
 
Πάτµος: Άγιες παραστάσεις 

Στο νησί της Αποκάλυψης το 
Πάσχα δεν θα µπορούσε να είναι 
τυπικό. Ο ηγούµενος και οι µονα-
χοί της ιεράς µονής Αγίου Ιωάννη 
του Θεολόγου αναβιώνουν παρα-
στάσεις από τη Βίβλο όπως το έ-
θιµο του «Νιπτήρα» και του 
«Μυστικού ∆είπνου». Η περιφο-
ρά της εικόνας του Νυµφίου ξε-
κινάει το βράδυ της Μεγάλης 
Πέµπτης και καταλήγει στην πλα-
τεία Ξάνθου, όπου αναβιώνουν οι 
παραστάσεις του «Μυστικού ∆εί-
πνου» και του «Νιπτήρα» κατά το 
οποίο ο ηγούµενος της µονής βά-
ζει ποδιά, ρίχνει τρεις φορές νερό 
στη λεκάνη και πλένει το δεξί πό-
δι των ιερέων-µαθητών. Το Με-

γάλο Σάββατο το βράδυ πριν από 
την Ανάσταση, το Ευαγγέλιο δια-
βάζεται σε ηρωικό εξάµετρο µε 
κώντιο και την Κυριακή του Πά-
σχα στις 3 το απόγευµα, στο Μο-
ναστήρι της Πάτµου γίνεται η 2η 
Ανάσταση, όπου το Αναστάσιµο 
Ευαγγέλιο διαβάζεται σε επτά 
γλώσσες και ο ηγούµενος µοιρά-
ζει κόκκινα αβγά στους πιστούς. 
Πάρος: Σκηνές των Παθών 
Η περιφορά του Επιταφίου στην 
Μάρπησσα είναι ξεχωριστή και 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον, καθώς γίνονται αναπαρα-
στάσεις από τη ζωή του Χριστού. 
Το βράδυ της Μεγάλης Παρα-
σκευής η περιφορά του Επιταφί-
ου κάνει δεκαπέντε στάσεις. 
Σε καθεµία από αυτές φωτίζεται 
και ένα σηµείο του βουνού, όπου 
τα παιδιά ντυµένα Ρωµαίοι στρα-
τιώτες ή µαθητές του Χριστού, 
αναπαριστούν σκηνές από την εί-
σοδο στα Ιεροσόλυµα, την προ-
σευχή στο Ορος των Ελαιών, το 
Μαρτύριο της Σταύρωσης και την 
Ανάσταση. Τα µεσάνυχτα του 
Μεγάλου Σαββάτου, το νησί γε-
µίζει από τα φώτα και τον θόρυβο 
των αµέτρητων πυροτεχνηµάτων. 
  
Φολέγανδρος: Η περιφορά της 

εικόνας 
Λίγο πριν ξεκινήσει η Μεγάλη 
Εβδοµάδα οι κάτοικοι της Φολε-
γάνδρου φροντίζουν τα σπίτια 
τους να είναι ασπρισµένα και κα-
θαρά. Ο λόγος; Η περιφορά της 
εικόνας της Κοιµήσεως της Θεο-
τόκου, που θα περάσει από το 
σπίτι τους, αλλά και κάθε σπίτι 
του νησιού. Η περιφορά της εικό-
νας διαρκεί τρεις ηµέρες και 
µπαίνει σε όλα τα σπίτια του νη-
σιού, µαζί µε την ποµπή των πι-
στών, για ευλογηθεί το σπίτι και 
να πάνε όλα καλά στους νοικοκύ-
ρηδες. Με την αποχώρηση της ει-
κόνας από το σπίτι ακολουθεί κέ-
ρασµα και ανταλλαγή ευχών. 
 
Λιβαδειά: Οι «Λάκκοι» του κε-

φιού 
Την Κυριακή του Πάσχα η Λιβα-
δειά είναι σκεπασµένη από ένα 
σύννεφο καπνού καθ’ όλη τη 
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διάρκεια της µέρας, καθώς ανα-
βιώνει το ρουµελιώτικο έθιµο των 
«λάκκων». Οι κάτοικοι της πόλης 
µένουν σχεδόν άγρυπνοι για να 
φτιάξουν τον «λάκκο» και πριν 
ακόµη ξηµερώσει έχουν ετοιµά-
σει το σηµείο και τον σωρό µε τα 
κλαδιά. Ο µεγαλύτερος της οικο-
γένειας ή της παρέας κάνει τον 
σταυρό του και ανάβει τη φωτιά 
µε τη λαµπάδα της Αναστάσεως. 
Με αρκετή υποµονή, ραντίσµατα 
νερού και χτυπήµατα στα φλεγό-
µενα κλαδιά η θράκα ετοιµάζεται 
και µπαίνουν επάνω τα αρνιά. Το 
ψήσιµο και το γλέντι κρατούν µέ-
χρι αργά το απόγευµα, συνοδεία 
τοπικής µουσικής και φυσικά άφ-
θονου κρασιού. Στον δηµοτικό 
«λάκκο», που στήνεται στην πε-
ριοχή της Κρύας, σερβίρονται 
δωρεάν σουβλιστό αρνί, µεζέδες 
και κρασί στους επισκέπτες και 
τους παρευρισκοµένους, ενώ 
συµµετέχουν παραδοσιακά χο-
ρευτικά συγκροτήµατα. 
 
Σκιάθος: Στα πρότυπα του Αγί-

ου Όρους 
Όσοι βρεθείτε την περίοδο του 
Πάσχα στη Σκιάθο θα ζήσετε τις 
Άγιες Μέρες σε µια ιδιαίτερα κα-
τανυκτική ατµόσφαιρα. Ολόκλη-
ρη την Μεγάλη Εβδοµάδα το νη-
σί περιβάλλεται από ένα πέπλο 
πένθους µε τις καµπάνες να χτυ-
πούν πένθιµα, ενώ οι ώρες που 
τελούνται οι λειτουργίες των εκ-
κλησιών ακολουθούν το Αγιονο-
ρίτικο Τυπικό. Με ιδιαίτερη ευ-
λάβεια τελείται η ακολουθία του 
Επιταφίου και η περιφορά του 
ξεκινάει στις 4 το πρωί, τα ξηµε-

ρώµατα του Μεγάλου Σαββάτου. 
Οι Επιτάφιοι της Παναγίας και 
των Τριών Ιεραρχών συναντιού-
νται και περιφέρονται στα καλ-
ντερίµια του νησιού, µε τον 
«προεξάρχοντα» (ή τελάλη) να 
απαγγέλλει δυνατά τους θρηνητι-
κούς ψαλµούς και πίσω του να 
ψάλλουν οι πιστοί. Τα σπίτια εί-
ναι φωταγωγηµένα και στις αυλές 
τους καίνε κεριά και λιβάνι. Η 
περιφορά συνεχίζεται σε ολόκλη-
ρο το νησί µέχρι τα ξηµερώµατα 
και κατόπιν επιστρέφουν στην 
εκκλησία όπου γίνεται η αναπα-
ράσταση της «εις Άδου Καθόδου 
του Χριστού» και ψάλλεται το 
«άρατε πύλας» από τους ιερείς. 
Μετά το πέρας της λειτουργίας 
κανένας δεν πηγαίνει για ύπνο, 
αφού γίνονται οι τελευταίες ετοι-
µασίες πριν από την Ανάσταση. 
 
Μέγαρα: Ο χορός της τράτας 

Μεγάλο πανηγύρι στήνεται την 
Τρίτη του Πάσχα στην πλατεία 
της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη 
του Γαλιλαίου (ή Χορευταρά) 
στα Μέγαρα. Μετά τη θεία λει-
τουργία που τελείται στην εκκλη-
σία στήνεται γλέντι µε τα µέλη 
των Λαογραφικών Συλλόγων να 
χορεύουν τον Χορό της Τράτας. 
Χορεύεται αποκλειστικά από γυ-
ναίκες και πήρε το όνοµά του από 
τη χαρακτηριστική κίνηση που 
κάνουν οι χορευτές και θυµίζει 
τράτα. 
Το έθιµο έχει τις ρίζες του στην 
τουρκοκρατία και σύµφωνα µε 
την παράδοση οι κάτοικοι ζήτη-
σαν από τον Πασά να τους επι-
τρέψει να κτίσουν ένα εκκλησάκι. 

Ο πασάς έδωσε την άδεια, µε την 
προϋπόθεση όµως να αρχίσουν το 
κτίσιµο της εκκλησίας το πρωί 
και να το τελειώσουν το βράδυ, 
διαφορετικά θα την γκρέµιζε και 
θα τους εκτελούσε όλους. Οι κά-
τοικοι κατάφεραν να τελειώσουν 
το κτίσιµο το µεσηµέρι και την 
αφιέρωσαν στον Άγιο Ιωάννη τον 
Γαλιλαίο. Τότε οι κοπέλες άρχι-
σαν να χορεύουν από τη χαρά 
τους και έτσι του δόθηκε και το 
προσωνύµιο «Χορευταράς». 
 
Ναύπακτος: Επιτάφιοι µε δάδες 
Εκατοντάδες κόσµου συρρέουν 
στο παλιό λιµάνι για να δουν το 
φαντασµαγορικό θέαµα µε τα πυ-
ροτεχνήµατα, που ξεκινάει µε την 
αποχώρηση των Επιταφίων της 
Ναυπάκτου. Οι Επιτάφιοι του Α-
γίου ∆ηµητρίου και της Αγίας 
Παρασκευής, συναντώνται και 
περιφέρονται στα δροµάκια της 
πόλης, µε πένθιµη υπόκρουση 
από τις καµπάνες. Θα καταλή-
ξουν στο παλιό λιµάνι, που είναι 
στολισµένο για την περίσταση µε 
έναν φλεγόµενο σταυρό στην εί-
σοδό του και δεκάδες δάδες. Μό-
λις πάρουν τον δρόµο της επι-
στροφής, ανάβουν τα πυροτεχνή-
µατα κάνοντας τη νύχτα-µέρα. Το 
έθιµο συνδέεται µε την τουρκο-
κρατία και την ηρωική προσπά-
θεια του µπουρλοτιέρη Ανεµο-
γιάννη να πυρπολήσει την τουρ-
κική ναυαρχίδα στον χώρο αυτό." 
 

Γιωρσπύρος Κων/νος 
Καλυβάς Στέλιος 

 
 

— Ιστορία — 
 

Το υγρό πυρ 
«Οι Έλληνες άρχισαν να εκτοξεύουν ολόγυρα τη φωτιά τους , και οι Ρώσοι, βλέποντας τις φωτιές, εγκατέλειψαν τα 
πλοία τους όπως όπως και έπεσαν στη θάλασσα προτιµώντας να πνιγούν παρά να καούν ζωντανοί µέσα στη φωτιά». 
Λιουτπράνδος της Κρεµόνας, Ανταπόδοσις, για την επίθεση των Ρώσων στη Κωνσταντινούπολη το 941 
 

ο υγρό πυρ παραµένει µυ-
στήριο. Για την παρα-
σκευή του χρησιµοποιού-

νταν ενδεχοµένως αργό πετρέλαιο 

από τις πηγές νάφθας στην Κρι-
µαία, το οποίο αναµείγνυαν µε 
ρητίνη, όµως η ακριβής αναλογία 
και ο υδραυλικός µηχανισµός ε-

κτόξευσης του δεν έχουν διασα-
φηνιστεί. Παρ’ όλα αυτά, ένας 
συγκεκριµένος συνδυασµός ου-
σιών παρήγαγε το ποιο σηµαντικό 

Τ 
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όπλο του βυζα-
ντινού στρατι-
ωτικού οπλο-
στασίου, το 
οποίο εκτο-
ξευόταν στα 
εχθρικά πλοία 
σπέρνοντας τον 
τρόµο και την 
καταστροφή. 
Στο περίφηµο 
εικονογραφη-
µένο Χρονικόν  
του Ιωάννη 
Σκυλίτζη περιγράφεται πολύ πα-
ραστατικά ο µηχανισµός λειτουρ-
γίας του υγρού πυρός. Μια µικρή 
κωπήλατη λέµβος πλησιάζει το 
εχθρικό σκάφος, το καυτό υγρό 
εκτοξεύεται από έναν µακρύ σω-
λήνα, φλέγεται µέσα στο νερό 
ανάµεσα στα δύο πλεούµενα και 
τυλίγει στις φλόγες το εχθρικό 
πλοίο. 
Το υγρό πυρ λέγεται πως ανακα-
λύφθηκε από κάποιον Καλλίνικο, 
ο οποίος έφτασε στην Κωνστα-
ντινούπολη ακριβώς πριν από την 
µεγάλη αραβική πολιορκία της 
πρωτεύουσας (674-678), και έκα-
νε µία επίδειξη του µυστικού του, 
η οποία είχε θεαµατικά αποτελέ-
σµατα. Έγινε ένα από τα ισχυρό-
τερα τεχνικά όπλα  του Βυζαντίου 

και χρησιµοποιήθηκε τόσο σε θα-
λάσσιες συγκρούσεις όσο και σε 
χερσαίες επιθέσεις, κατά τις ο-
ποίες εκτοξευόταν στις επάλξεις 
των πόλεων. Το 2006 ο Τζων 
Χάλντον κατέγραψε  την προ-
σπάθεια του να αναπαράγει τόσο 
την ουσία όσο και τον µηχανισµό 
εκτόξευσης του υγρού πυρός. 
Λόγω της ιδιότητας του να σπέρ-
νει τον πανικό στις εχθρικές δυ-
νάµεις, το υγρό πυρ έγινε ένα από 
τα ισχυρότερα όπλα του Βυζαντί-
ου, και τον 10ο αιώνα ο Κωνστα-
ντίνος Ζ’ Πορφυρογέννητος το 
καταχώρησε ως κρατικό µυστικό 
που δεν έπρεπε για κανένα λόγο 
να αποκαλυφθεί σε ξένους. 
Το µυστικό όπλο του υγρού πυ-
ρός βοήθησε το Βυζάντιο να α-
νακάµψει από τις απώλειες της 

αραβικής επέ-
κτασης. Οι 
στρατιωτικές 

νίκες που ακο-
λούθησαν τον 
Θρίαµβο της 
Ορθοδοξίας το 
843 αποτελούν 
κορυφαίο επί-
τευγµα, στο 
οποίο ζωτικό 
ρόλο διαδρα-
µάτισε το υγρό 
πυρ. Η περί-

πλοκη µηχανική λειτουργία του 
αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε µια 
αναφορά που καταγράφει πως, 
ενώ οι Βούλγαροι έκλεψαν µια 
ποσότητα υγρού και σίφωνες για 
την εκτόξευση του, δεν κατάφε-
ραν τελικά να το χρησιµοποιή-
σουν. Και παρόλο που το σύγ-
χρονο πείραµα αναδηµιουργίας 
του υγρού πυρός από τον Χάλτον 
συνέβαλε κατά µεγάλο µέρος 
στην επίλυση του µυστηρίου, πί-
σω στον Μεσαίωνα, το µυστικό 
παραµένει ανέπαφο, µε αποτέλε-
σµα η βυζαντινή εκδοχή του υ-
γρού πυρός να εξαφανιστεί µαζί 
µε την αυτοκρατορία. 
 
Φλώρος Αναστάσιος 

 
 

Οι ευνούχοι 
 

 χρήση των ευ-
νούχων ως φρου-
ρών και συνοδών 

στις αυλές των µεγάλων 
ηγεµόνων ανάγεται στην 
αρχαία Αίγυπτο και την 
Κίνα. Όπως οι µεγάλες 
µεσαιωνικές αυτοκρατο-
ρίες της Ιαπωνίας και της 
Κίνας, ή το Μουσουλµα-
νικό Χαλιφάτο, έτσι και 
το Βυζάντιο διέθετε έναν µεγάλο 
αριθµό ευνούχων οι οποίοι µε τα 
χαρακτηριστικά τους προσέθεταν 
εξωτισµό στην αυλική ζωή. Πε-
ριστοίχιζαν τον αυτοκράτορα και 
την αυτοκράτειρα, προστάτευαν 

τις γυναίκες της άρχουσας δυνα-
στείας και διηύθυναν το αυλικό 
εθιµοτυπικό. 
Η Πραγµατεία που συνέταξε ο 
Φιλόθεος τον 9ο αιώνα, γνωστή 
και ως Κλητορολόγιον, εκθέτει τη 
διάταξη των θέσεων στα επίσηµα 

γεύµατα και µας πλη-
ροφορεί για την ιεραρ-
χία των ευνούχων. Ο-
κτώ από τα επίσηµα 
αξιώµατα που ανατίθε-
ντο στους αγένειους 
άντρες ορίζονταν δια 
νόµου, ενώ εννέα ακό-
µα αξιώµατα απονέµο-
νταν προφορικά από 
τον αυτοκράτορα. Τα 

αξίωµατα του κλαρίσσιµου, του 
πραιπόσιτου, του παρακοιµώµε-
νου και του πρωτοβεστιάριου εί-
ναι µερικά από αυτά. 
Η αποκλειστική ανάθεση καθη-
κόντων που συνδέονταν µε την 

Η 

 
«Στόλος των Ρωµαίων πυρπολεί τον των έναντι στόλο» (Χρονικόν, Σκυλίτζη)
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προσωπική ζωή της αυτοκρατο-
ρικής οικογένειας στους ευνού-
χους, βασιζόταν στην υπόθεση 
ότι οι άντρες αυτοί ήταν απόλυτα 
αφοσιωµένοι στην άρχουσα δυ-
ναστεία , παρόλο που τα φιλόδο-
ξα σχέδια ορισµένων αυλικών ευ-
νούχων  απο-
δείκνυαν 
πολλές φορές 
το αντίθετο. 
Ωστόσο, πολύ 
συχνά, οι Βυ-
ζαντινοί ευνούχοι συγκέντρωναν 
µεγάλες περιουσίες και γίνονταν 
πάτρωνες των τεχνών, ενισχύο-
ντας έτσι το κύρος της αυτοκρα-
τορικής Αυλής. 
Στο Βυζάντιο οι ευνούχοι ήταν 
άρτια ενσωµατωµένοι στην ευρύ-
τερη κοινωνία. Παράλληλα µε 
την αρµοδιότητα τους να ελέγ-
χουν τις δραστηριότητες της Αυ-
λής, καταλάµβαναν εξέχουσες 
θέσεις στην Εκκλησία, στη διοί-
κηση, στο στρατό και στα σπίτια 
ισχυρών οικογενειών σε όλη την 
αυτοκρατορία. 
Παρά την υποθετική τους µαλθα-
κότητα, οι ευνούχοι διορίζονταν  
πολύ συχνά επικεφαλής του 
στρατού. Ο Αρµένιος στρατηγός 

Ναρσής, που ολοκλήρωσε την 
κατάκτηση της Ιταλίας επί βασι-
λείας Ιουστινιανού, ήταν ένας 
από αυτούς. 
Ακολουθώντας τον ορισµό που 
δίνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος 
(19:12) 

Υπάρχουν ευνούχοι που γεννή-
θηκαν έτσι από τη µάνα τους, υ-
πάρχουν ευνούχοι που τους ευ-
νούχισαν οι άνθρωποι, και υπάρ-
χουν ευνούχοι που µόνοι τους ευ-
νουχίστηκαν για χάρη της βασι-
λείας των ουρανών […] 
 κάποιοι Χριστιανοί προσπαθού-
σαν να χαλιναγωγήσουν τις σε-
ξουαλικές του ορµές µε τον αυ-
τοακρωτηριασµό. Όµως η Ά Οι-
κουµενική Σύνοδος, που έγινε 
στη Νίκαια το 325, απαγόρευσε 
µε αυστηρό κανόνα τον αυτοευ-
νουχισµό. Ωστόσο η Βυζαντινή 
Εκκλησία δεχόταν τους ευνουχι-
σµένους άντρες στην ιερατική ιε-
ραρχίας όσο και στις τάξεις των 
µοναχών. Έτσι οι ευνούχοι µπο-
ρούσαν να γίνουν πατριάρχες 

Κωνσταντινούπολης, ακόµη και 
άγιοι. Αντίθετα, ορισµένα ανδρι-
κά µοναστήρια απέκλειαν τους 
ευνούχους θεωρώντας τους σε-
ξουαλικό πειρασµό για τους µο-
ναχούς. Οι ευνούχοι αποκλείστη-
καν σταδιακά και από τον Άθω, 

καθώς 
θεωρού-
νταν ε-
πικίνδυ-
νοι για 
τους άλ-

λους µοναχούς. Ο Ιωάννης Α’ 
Τσιµισκής δηλώνει ρητά στον 
Τράγο (Καταστατικό της Μονής 
Μεγίστης Λαύρας) που συνέταξε, 
την απαγόρευση εισόδου ευνού-
χων στο Όρος. 
Παρόλο που ο αυλικός ρόλος των 
ευνούχων παρήκµασε κατά την 
υστεροβυζαντινή περίοδο, ενδε-
χοµένως λόγω των πιεστικών 
στρατιωτικών ζητηµάτων, η πα-
ρουσία τους εξακολουθούσε να 
είναι πολύ έντονη. Οι αγένειοι 
άντρες εκπροσωπούν µια ακόµα 
γραµµή ιστορικής συνέχειας που 
ξεπέρασε χρονικά την πτώση της 
Κωνσταντινούπολης το 1453. 
 
Φλώρος Αναστάσιος 

 

Σχολικές Γιορτές 
 

Η Εθνική Επέτειος της 28ης 
Οκτωβρίου 

άθε χρόνο στις 28 Οκτώ-
βρη γιορτάζουµε ένα γε-
γονός, την επέτειο µιας 

µεγάλης στιγµής της Ελληνικής 

Ιστορίας. Τον Οκτώβριο του 1940 
η πατρίδα µας για πολλοστή φορά 
ανταποκρίθηκε επάξια στις προσ-
δοκίες της µακρόχρονης παράδο-

σής της. Ο ελληνικός λαός κλή-
θηκε να δώσει 
το αίµα του, 
για να υπερα-
σπιστεί τα δί-
καια της φυ-
λής του. Το 
ιστορικό ΟΧΙ 
ακούστηκε 
περήφανα και 
ηρωικά από 
τα στόµατα όλων των Ελλήνων 
και οδήγησε τα βήµατά τους σ’ 
ένα νέο ‘διάσελο’ της ιστορίας 
της πατρίδας τους. Το 1940, όταν 
οι Ιταλοί επιβουλεύτηκαν την ε-
δαφική µας ακεραιότητα, οι Έλ-
ληνες πολέµησαν µ’ αυταπάρνη-
ση, νίκησαν τους Ιταλούς και δό-
ξασαν για άλλη µια φορά τη χώρα 
τους. Από τότε η 28η Οκτωβρίου 

καθιερώθηκε ως εθνική γιορτή. 
Κάθε χρόνο 
γιορτάζουµε 
την επέτειο 
αυτή µε πα-

ρελάσεις, 
δοξολογίες 

και σηµαιο-
στολισµούς. 
Μέσα στα 
εορταστικά 

αυτά πλαίσια διοργανώθηκε στο 
σχολείο µας (1ο ΓΕΛ Φιλ/δας), 
όπως άλλωστε συµβαίνει κάθε 
χρόνο, µια µεγαλοπρεπή γιορτή, 
προκειµένου ν’ αποτίσουµε έναν 
ελάχιστο φόρο τιµής στους  ήρω-
ες µας που πολέµησαν σαν λιο-
ντάρια και έπεσαν µ’ αυτοθυσία 
στο πεδίο της µάχης. Από την πα-
ραµονή της µεγάλης αυτής γιορ-

Κ 

Το πρόσωπο του ήταν ρόδινο, το δέρµα του σώµατός του λευκό σαν χιόνι, ήταν καλλί-
γραµµος µε µαλλιά ξανθά και απέπνεε µια ασυνήθιστη γλυκύτητα και µια µυρωδιά 
µόσχου στο πέρασµα του. 

Βίος του αγίου Ανδρέα του δια Χριστόν σαλού, πιθ. 10ος αι 
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τής το σχολείο ήταν γεµάτο µε 
σηµαίες και εικόνες ηρώων ως 
αναπόσπαστα στοιχεία µιας κα-
τανυχτικής και συνάµα πανηγυρι-
κής ατµόσφαιρας. Η εκδήλωσή 
µας ξεκινά µε την απαγγελία ποι-
ηµάτων από κάποιους µαθητές, 
συνεχίζεται µε τη χορωδία, που 
τραγουδά πατριωτικά τραγούδια, 
και ολοκληρώνεται µε παραδοσι-
ακούς χορούς. Ανήµερα της εθνι-
κής γιορτής το σχολείο µας πα-
ρακολούθησε τη δοξολογία στον 
Ιερό Ναό του «Αγίου Βησσαρίω-
νος», την εκφώνηση του πανηγυ-
ρικού λόγου της ηµέρας και τη 
µαθητική παρέλαση, εκφράζοντας 
έτσι απλά την ευγνωµοσύνη του 
σ’ εκείνους που αψήφησαν τον 
κίνδυνο της µάχης και θυσίασαν 
τη ζωή τους για ένα καλύτερο 
αύριο για τη χώρα µας, απαλλαγ-
µένο από κάθε δυνάστη και τύ-
ραννο που εποφθαλµιά την ελευ-
θερία αδούλωτων φρονηµάτων. 
 
Η Γιορτή του Πολυτεχνείου 

Αποκορύφωµα του αντιδιδακτο-
ρικού αγώνα ήταν η εξέγερση 
των φοιτητών και η κατάληψη 
του Εθνικού Μετσόβειου Πολυ-
τεχνείου το Νοέµβρη του 1973. 
Οι φοιτητές αντέταξαν τη δύναµη 
της πίστης τους στις µοναδικές 
αξίες της δηµοκρατίας και της ε-
λευθερίας απέναντι στα άρµατα 
της δικτατορίας. Ήταν η εξέγερ-
ση αυτή το οριστικό χτύπηµα για 
την πτώση της Χούντας. Έτσι 
σήµερα τα αιτήµατα των αγωνι-
στών του Πολυτεχνείου για Ψω-
µί- Παιδεία-Ελευθερία πήραν 
σταθερά το δρόµο της δικαίωσής 

τους. Φέτος, όπως κάθε χρόνο, 
επιδιώξαµε µε τρόπο λιτό και δι-
ακριτικό, όπως ταιριάζει στο ήθος 
τους, να τιµήσουµε τα παιδιά ε-
κείνα που θυσίασαν τα νιάτα τους 

  
για µια πιο δηµοκρατική και φιλε-
λεύθερη Ελλάδα. Μαθητές του 
Λυκείου απήγγειλαν ποιήµατα 
για τους πρωταγωνιστές εκείνης 
της εξέγερσης µε τη συνοδεία της 
χορωδίας, ενώ παράλληλα µε τη 
συνδροµή φωτογραφικού υλικού 
και ηχητικών ντοκουµέντων της 
εποχής αναβίωσαν µνήµες εκεί-
νης της µελανής σελίδας της ι-
στορίας µας. 
 

Φλώρος Αναστάσιος 
Ρίζου Λαµπρινή 

 
 
 

— Εξέχουσες Προσωπικότητες — 
 

“Ερνέστο Τσε Γκεβάρα” 
 
 

ΟΟ  ΕΕρρννέέσσττοο  ΓΓκκεεββάάρραα  ννττεε  λλαα  ΣΣέέρρνναα  
((EErrnneessttoo  GGuueevvaarraa  ddee  llaa  SSeerrnnaa))  ((1144  
ΙΙοουυννίίοουυ  11992288  σσττοο  ΡΡοοζζάάρριιοο,,  ΑΑρργγεε--
ννττιιννήή,,††  99  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  11996677  σσττηη  
ΛΛαα  ΧΧιιγγκκέέρραα,,  ΒΒοολλιιββίίαα)),,  γγννωωσσττόόςς  
ωωςς  ΤΤσσεε  ΓΓκκεεββάάρραα,,  ήήτταανν  ΑΑρργγεεννττιι--
ννόόςς  γγιιααττρρόόςς,,  ΜΜααρρξξιισσττήήςς  --  ΛΛεεννιιννιι--
σσττήήςς  εεππαανναασσττάάττηηςς,,  έέννααςς  ααππόό  ττοουυςς  
ααρρχχηηγγοούύςς  ττωωνν  ααννττααρρττώώνν  σσττηηνν  
ΚΚοούύββαα  κκααιι  πποολλιιττιικκόόςς..  ΣΣυυµµµµεεττεείίχχεε  
σσττοο  κκίίννηηµµαα  ττηηςς  2266ηηςς  ΙΙοουυλλίίοουυ  πποουυ  
ππέέττυυχχεε  ττηηνν  ααννααττρροοππήή  ττοουυ  δδιικκτταα--
ττοορριικκοούύ  κκααθθεεσσττώώττοοςς  ττοουυ  ΦΦοουυλλ--
χχέέννσσιιοο  ΜΜππααττίίσστταα  σσττηηνν  ΚΚοούύββαα,,  
ααρρχχιικκάά  ππρροοσσφφέέρροοννττααςς  ττιιςς  ιιααττρριικκέέςς  
γγννώώσσεειιςς  ττοουυ  κκααιι  ααρργγόόττεερραα  ωωςς  δδιι--
οοιικκηηττήήςς  ττωωνν  ααννττααρρττώώνν,,  εεννώώ  υυ--
ππήήρρξξεε  µµέέλλοοςς  ττηηςς  εεππαανναασσττααττιικκήήςς  
κκοουυββααννιικκήήςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  ππρροοωω--
θθώώννττααςς  ρριιζζιικκέέςς  µµεεττααρρρρυυθθµµίίσσεειιςς..  
ΤΤοο  11996655  ππιισσττόόςς  σσττηηνν  ννίίκκηη  ττηηςς  εε--
ππααννάάσστταασσηηςς  σσττηηνν  ΚΚοούύββαα  έέφφυυγγεε  

µµεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  ννέέωωνν  εε--
ππαανναασσττααττιικκώώνν  κκιιννηηµµάάττωωνν  σσττοο  
ΚΚοοννγγκκόό  κκααιι  ααρργγόόττεερραα  σσττηηνν  ΒΒοολλιι--
ββίίαα,,  όόπποουυ  ττρρααυυµµααττίίσσττηηκκεε,,  σσυυννεε--
λλήήφφθθηη  κκααιι  δδοολλοοφφοοννήήθθηηκκεε  εεννώώ  
ήήτταανν  σσττοο  κκρρεεββάάττιι..  
ΌΌππωωςς  κκααιι  οο  ΜΜάάοο  ΤΤσσεεττοούύννγγκκ,,  οο  
ΕΕρρννέέσσττοο  ΓΓκκεεββάάρραα  ααννάάππττυυξξεε  θθεεωω--
ρρίίεεςς  ππάάννωω  σσττηηνν  σσττρρααττηηγγιικκήή  κκααιι  
ττηηνν  τταακκττιικκήή  ττοουυ  µµοοννττέέρρννοουυ  αα--
ννττααρρττοοππόόλλεεµµοουυ  κκααιι  ππρροοσσππάάθθηησσεε  
νναα  εεφφααρρµµόόσσεειι  ττιιςς  εεππαανναασσττααττιικκέέςς  
ττοουυ  θθεεωωρρίίεεςς  σσττηηνν  ππρράάξξηη..  ΟΟ  ΓΓκκεε--
ββάάρραα  ααπποοττέέλλεεσσεε  κκααιι  ααπποοττεελλεείί  
σσύύµµββοολλοο  γγιιαα  τταα  εεππαανναασσττααττιικκάά  κκααιι  
ππρροοοοδδεευυττιικκάά  κκιιννήήµµαατταα  σσεε  όόλλοο  ττοονν  
κκόόσσµµoo..  
  
ΠΠααιιδδιικκάά  χχρρόόννιιαα  κκααιι  εε--
φφηηββεείίαα  
  

ΟΟ  ΕΕρρννέέσσττοο  ΓΓκκεεββάάρραα  γγεεννννήήθθηηκκεε  
σσττοο  ΡΡοοσσάάρριιοο  ττηηςς  ΑΑρργγεεννττιιννήήςς,,  γγιιοοςς  
ττηηςς  ΣΣέέλλιιαα  ννττεε  λλαα  ΣΣέέρρνναα  κκααιι  ττοουυ  
ΕΕρρννέέσσττοο  ΓΓκκεεββάάρραα  ΛΛιιννττςς,,  ττοο  µµεε--
γγααλλύύττεερροο  ααππόό  τταα  σσυυννοολλιικκάά  ππέέννττεε  
ππααιιδδιιάά  ττηηςς  οοιικκοογγέέννεειιααςς..  ΣΣύύµµφφωωνναα  
µµεε  ττοο  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  γγέέννννηησσήήςς  
ττοουυ,,  γγεεννννήήθθηηκκεε  σσττιιςς  1144  ΙΙοουυννίίοουυ  
11992288..  ΚΚααττάά  ττοονν  ββιιοογγρράάφφοο  ττοουυ,,  
ΤΤζζοονν  ΛΛιι  ΆΆννττεερρσσοονν,,  ηη  ππρρααγγµµααττιικκήή  
ηηµµεερροοµµηηννίίαα  γγέέννννηησσήήςς  ττοουυ  ττοοπποο--
θθεεττεείίττααιι  ννωωρρίίττεερραα,,  σσττιιςς  1144  ΜΜααΐΐοουυ  
ττοουυ  ίίδδιιοουυ  έέττοουυςς..  ΗΗ  άάπποοψψηη  ααυυττήή  
σσττηηρρίίζζεεττααιι  σσεε  µµααρρττυυρρίίαα  µµίίααςς  αα--
σσττρροολλόόγγοουυ,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  φφέέρρεεττααιι  
νναα  εεξξοοµµοολλοογγήήθθηηκκεε  ηη  µµηηττέέρραα  ττοουυ  
ππωωςς  ήήτταανν  ήήδδηη  ττρριιώώνν  µµηηννώώνν  έέγγκκυυ--
οοςς  όότταανν  ππααννττρρεεύύττηηκκεε  ττοονν  ΕΕρρννέέσσττοο  
ΓΓκκεεββάάρραα  ΛΛιιννττςς[[22]]..  
ΟΟ  ΕΕρρννέέσσττοο  ήήτταανν  µµόόλλιιςς  δδύύοο  εεττώώνν  
όότταανν  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  όόττιι  ππάάσσχχεειι  
ααππόό  άάσσθθµµαα..  ΗΗ  αασσθθέέννεειιαα  ααυυττήή  ττοονν  
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σσυυννόόδδεεψψεε  όόλληη  ττοουυ  ττηη  ζζωωήή  κκααιι  σσυυ--
ννέέββααλλεε  σσηηµµααννττιικκάά  σσττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  
µµέέσσωω  ττοουυ  ααθθλληηττιισσµµοούύ..  ΣΣεε  ηηλλιικκίίαα  
εεννννέέαα  εεττώώνν,,  ππααρροουυσσίίαασσεε  ββααρριιάά  
εεππιιππλλοοκκήή  σσττοο  άάσσθθµµαα  πποουυ  ττοονν  τταα--
λλααιιππωωρροούύσσεε  κκααιι  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  
««σσππαασσττιικκόόςς  ββήήχχααςς»»..  ΕΕξξααιιττίίααςς  ττηηςς  
κκααττάάσστταασσηηςς  ττηηςς  υυγγεείίααςς  ττοουυ,,  δδεενν  
φφοοίίττηησσεε  κκααννοοννιικκάά  σσττοο  σσχχοολλεείίοο..  
ΑΑρρχχιικκάά,,  έέµµααθθεε  νναα  γγρράάφφεειι  κκααιι  νναα  
διαβάζει από την µητέρα του, ενώ 
αργότερα φοίτησε στο δηµόσιο 
σχολείο ολοκληρώνοντας κανο-
νικά µόνο τη δεύτερη και τρίτη 
τάξη, παρακολουθώντας τα µα-
θήµατα των υπολοίπων όταν του 
επέτρεπε η υγεία του και µελετώ-
ντας κυρίως στο σπίτι. 
Για ένα σύντοµο διάστηµα, ο 
Γκεβάρα εγκατέλειψε τη Γουατε-
µάλα και µετέβη στο Ελ Σαλβα-
δόρ, προκειµένου να ανανεώσει 
τη βίζα παραµονής του. Λίγο µε-
τά την επιστροφή του, επιχειρή-
θηκε από τη CIA ένοπλη δράση, 
µε επικεφαλής το συνταγµατάρχη 
Κάρλος Καστίγιο Άρµας, για την 
ανατροπή της κυβέρνησης του 
Άρµπενς και µε αφορµή την άφι-
ξη ενός πλοίου µε όπλα από την 
Τσεχοσλοβακία[7][8]. Ο Γκεβάρα 
συµµετείχε στην ένοπλη πολιτο-
φυλακή της κοµµουνιστικής νεο-
λαίας που αντιστάθηκε, αλλά πα-
ρά τη διάθεσή του να αγωνιστεί 
στο µέτωπο, κατετάγη τελικά ως 
γιατρός. Στις 27 Ιουνίου, ο Άρ-
µπενς ανακοίνωσε την παραίτησή 
του και αναζήτησε άσυλο στη µε-
ξικανική πρεσβεία. Ο Γκεβάρα, 
επίσης καταζητούµενος του νέου 
καθεστώτος, αναζήτησε άσυλο 
στην πρεσβεία της Αργεντινής 
κατόπιν προτροπής του φίλου 
του, Σάντσες Τοράνσο. Οι πολι-
τικές εξελίξεις στη Γουατεµάλα 
σηµάδεψαν βαθιά τον Γκεβάρα 
και η εµπειρία που αποκόµισε 
στη χώρα χαρακτηρίζεται ως ση-
µείο πολιτικής καµπής για τον ί-
διο. 
Πεπεισµένος πως ο Κάστρο είχε 
τις προϋποθέσεις να αποτελέσει 
ένα χαρισµατικό ηγέτη της κου-
βανικής επανάστασης[10], ο Γκε-
βάρα συµµετείχε στο κίνηµα της 
26ης Ιουλίου (ισπ. Movimiento 

26 de Julio, M-26-7), µε στόχο 
την ένοπλη δράση για την ανα-
τροπή του κουβανικού καθεστώ-
τος. Ο Γκεβάρα συµφώνησε να 
τους συνοδεύσει µε την ιδιότητα 
του γιατρού, ωστόσο έλαβε κανο-
νικά µέρος στην στρατιωτική εκ-
παίδευση των ανταρτών, το βασι-
κό στάδιο της οποίας ξεκίνησε 
στις αρχές του 1956, υπό τις οδη-
γίες του Μεξικανού παλαιστή 
Αρσάνιο Βαγένας σε ζητήµατα 
εκγύµνασης και αυτοάµυνας, κα-
θώς και του πρώην συνταγµατάρ-
χη του Ισπανικού ∆ηµοκρατικού 
Στρατού, Αλπέρτο Μπάγιο. Στα 
αποµνηµονεύµατα του Μπάγιο, 
πληροφορούµαστε πως ο Γκεβά-
ρα επέδειξε µεγάλη θέληση κατά 
τη διάρκεια της εκπαίδευσης, α-
ποτελώντας τον καλύτερο µαθητή 
του. Την ίδια περίοδο, θεωρείται 
πιθανό πως απέκτησε το παρωνύ-
µιο Τσε (Che), εξαιτίας της συ-
χνής χρήσης της λέξης che (φίλος 
ή και επιφώνηµα: Ε εσύ!) που έ-
κανε ο ίδιος µιλώντας, έκφραση 
που αν και είχε εισαχθεί στη 
γλώσσα των Αργεντινών, φαινό-
ταν αστεία στους Κουβανούς. 
Στις 25 Νοεµβρίου του 1956, 82 
επαναστάτες, µεταξύ αυτών και ο 
Τσε Γκεβάρα, ταξίδεψαν µε το 
πλοιάριο Granma, από τον ποτα-
µό Τούξπαν του Mεξικoύ µε προ-
ορισµό την Κούβα, στην οποία 
έφθασαν τελικά στις 2 ∆εκεµβρί-
ου. Κατά την απόβασή τους, δέ-
χθηκαν επίθεση από τα στρατεύ-
µατα του καθεστώτος, από την 
οποία επέζησαν 15-20 αντάρτες 
που κατάφεραν να ανασυντα-
χθούν και να καταφύγουν στα 
βουνά της Σιέρα Μαέστρα. Υ-
πήρξε ο πρώτος αντάρτης, στον 
οποίο δόθηκε το αξίωµα του Κο-
µαντάντε του Επαναστατικού 
Στρατού της Κούβας, στις 21 Ι-
ουλίου 1957.  
Στα τέλη του έτους, εγκατέλειψε 
το Κονγκό, µαζί µε τους επιζώ-
ντες της κουβανικής οµάδας (έξι 
µέλη της είχαν πεθάνει σε µάχη) 
και πέρασε τους επόµενους έξι 
µήνες στο Νταρ ες Σαλάµ της 
Τανζανίας. Στο διάστηµα αυτό, 
ολοκλήρωσε µία σειρά χειρόγρα-

φων σηµειώσεων σχετικά µε την 
εµπειρία του στο Κονγκό, ενώ 
εργάστηκε επίσης πάνω σε δύο 
ακόµα βιβλία, φιλοσοφικών και 
οικονοµικών σηµειώσεων. Το 
Φεβρουάριο του 1966 ταξίδεψε 
µεταµφιεσµένος και µε πλαστό 
διαβατήριο, µε προορισµό την 
Πράγα. Εκεί άρχισε να επεξεργά-
ζεται την ιδέα ενός νέου αντάρτι-
κου στη Λατινική Αµερική, µε 
αρχικό στόχο το Περού και αργό-
τερα εστιάζοντας στη Βολιβία. 
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µος για την µυστική υπηρεσία 
των ΗΠΑ, άποψη που υποστηρί-
ζουν και αναλυτές της CIA (βλ. 
Π.Ι. Τάιµπο σελ. 1085). 
Ορισµένες πηγές αναφέρουν πως 
ο Τεράν είχε πιει προκειµένου να 
πάρει θάρρος και να εκτελέσει 
την εντολή της δολοφονίας. O 
λοχαγός του βολιβιανού στρατού, 
Γκάρι Πράδο, ανασκεύασε την 
εκδοχή αυτή, ισχυριζόµενος πως 
στον οικισµό δεν υπήρχε αρκετό 
αλκοόλ για τόσους στρατούς.                             
 

Παπαϊωάννου  Βασίλειος 
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-ΜΟ∆Α  Trends- 
 

H τάση: Genuine Leather 
 

ντιπροσωπεύει την ά-
γρια πλευρά της µό-
δας. Μοτοσικλέτες, 

επαναστάτες, heavy metal, 
S&M και προκλητικές περσό-
νες, είναι όλα άρρηκτα συνδε-
δεµένα µε το υλικό που φέτος 
χρησιµοποίησαν περισσότερο 
από ποτέ οι σχεδιαστές µόδας. 
Ακούστηκε µάλιστα ότι το γε-
γονός αυτό οφείλεται στην µε-

γάλη προ-
σφορά του 
και την ευκο-
λότατη προ-
µήθεια του 
από τους 
µετρ του εί-
δους.  
Yves Saint 

Laurent, Sophia Kokosalaki, 
Prada, Giorgio Armani, 
Roberto Cavalli  

και πολλοί ακόµη φιλοτέχνη-
σαν δερµάτινες δηµιουργίες 
φέρνοντας ξανά την πρωτόγο-

νη αίσθηση 
του skin on 
skin στο 
ντύσιµο µας, 
µε φανερή 
προτίµηση 

στις απο-
χρώσεις του 
µαύρου και 
του καφέ. 

Έτσι µε το γύρισµα µιας σε-
ζόν, η δερµάτινη µάξι δηµι-
ουργία που φορούσε η Ange-
lina Jolie  

στην πρεµιέρα της ταινίας Mr 
& Mrs Smith (γκούγκλαρε το 
να το δεις), µετατράπηκε από 
πασέ στο  
πλέον red carpet must have 
των διασηµοτήτων αλλά και 
στο δικό σου πρότυπο ντύσιµο 
για glamorous βραδινές εµφα-
νίσεις!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στούπα Ελένη 
Σταµάτη Αικατερίνη 

 
 

 
 
 

—Ιατρική— 
 

Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
 

ι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
είναι µια διεθνής, ανε-
ξάρτητη, 

ιατρική, ανθρωπι-
στική οργάνωση 
που στόχο έχει την 
παροχή ιατρικής βοήθειας οπου-
δήποτε υπάρχει ανάγκη χωρίς 
καµία φυλετική, θρησκευτική, 
πολιτική ή άλλη διάκριση. ∆ε-
σµευόµαστε να προστατεύουµε 
τους πληθυσµούς που περιθάλ-
πουµε ενηµερώνοντας την κοινω-
νία µας για όσα βλέπουµε να 
συµβαίνουν στις περιοχές όπου 
εργαζόµαστε και καταγγέλλοντας 

την παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων.  

 
Ο κοινός Καταστατικός Χάρτης 

 
1. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προ-
σφέρουν τη βοήθειά τους: 

• σε πληθυσµούς που βρίσκο-
νται σε κατάσταση επείγου-

σας α-
νάγκης, 

• στα θύ-
µατα 

που προκαλούνται είτε από 
φυσικούς είτε από ανθρώπι-
νους παράγοντες, 

• σε όσους υποφέρουν εξαιτίας 
εξεγέρσεων, χωρίς καµία φυ-
λετική, θρησκευτική, φιλο-
σοφική ή πολιτική διάκριση.  

2. Εργαζόµενοι µε ουδετερότητα 
και πλήρη αµεροληψία, οι Για-
τροί Χωρίς Σύνορα διεκδικούν, 
στο όνοµα της παγκόσµιας ιατρι-

Α 

O 
Το Ελληνικό Τµήµα αριθµεί αυτή τη στιγµή 

πάνω από 136.000 υποστηρικτές. 

—Επιστηµονικά Θέµατα— 
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κής ηθικής και του δικαιώµατος 
στην ανθρωπιστική προσφορά 
υπηρεσιών, την πλήρη και απόλυ-
τη ελευθερία στην άσκηση των 
δραστηριοτήτων τους.  
3. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι 
υποχρεωµένοι να σέβονται τις 
δεοντολογικές αρχές του επαγ-
γέλµατός τους και να διατηρούν 
την πλήρη ανεξαρτησία τους απέ-
ναντι σε οποιαδήποτε εξουσία, ή 
σε οποιαδήποτε θρησκευτική, πο-
λιτική ή οικονοµική δύναµη.  
4. Εθελοντές οι ίδιοι, µετρούν 
τους κινδύνους των αποστολών 
που θα φέρουν εις πέρας και δεν 
διεκδικούν για τους εαυτούς τους 
καµία άλλη ανταµοιβή πέραν αυ-
τής που η Οργάνωση είναι σε θέ-
ση να τους προσφέρει.  
Το Ελληνικό Τµήµα - Η 
δράση  

ο Ελληνικό Τµήµα ξεκί-
νησε τη δράση του το 
1990. Μέχρι σήµερα πε-

ρισσότεροι από 450 Έλληνες για-
τροί, νοσηλευτές, διοικητικοί και 
τεχνικοί έχουν συµµετάσχει σε 
προγράµµατα σε πάνω από 40 
χώρες όπως το Κουρδιστάν, η 
Λιβερία, το Ελ Σαλβαδόρ, το Ι-
ράκ, η Αιθιοπία, η πρώην - Γιου-
γκοσλαβία, η Ρουάντα, η Κένυα, 
η Σρί Λάνκα, η Αϊτή, το Αφγανι-

στάν, η Ακτή Ελεφαντοστού και 
άλλες.  
Σήµερα, το Ελληνικό Τµήµα συ-
νεργάζεται µαζί µε το Ισπανικό 
Τµήµα των ΓΧΣ µέσα από το 
Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο 
Βαρκελώνης - Αθήνας (OCBA). 
Μέσα στα πλαίσια αυτής της συ-
νεργασίας, το Ελληνικό Τµήµα 
των ΓΧΣ λειτουργεί σήµερα προ-
γράµµατα στην Ελλάδα, τη Ζά-
µπια, το Νίγηρα, τη Συρία, τη Λ∆ 
Κονγκό και τη Λιβερία ενώ έχουν 
ολοκληρωθεί προγράµµατα στο 
Μαλάουι, την Αρµενία, τη Γιου-
γκοσλαβία, την Παλαιστίνη, τη 
Γεωργία, τη Ρωσία, το Καζακ-
στάν, την Μοζαµβίκη, την Ινδία 
και την Τουρκία.  
Η διοίκηση  
Το Ελληνικό τµήµα των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα διοικείται από ένα 
επταµελές διοικητικό συµβούλιο 
το οποίο εκλέγεται στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση και ανανεώνει 
κάθε χρόνο τα 3/7 των µελών του. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτε-
λείται απο εθελοντές που έχουν 
εµπειρία από αποστολές. Φροντί-
ζει για την εφαρµογή των γενικών 
προσανατολισµών και την γενική 
πολιτική της οργάνωσης, όπως 
αυτή ορίζεται από τη Γενική Συ-
νέλευση.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτε-
λείται απο τους:  
• Ιωάννα Παπάκη - Πρόεδρο 
• Ρούντολφ Κέουλεν - Αντι-

πρόεδρο 
• Ιωάννα Περτσινίδου - Γενικό 

Γραµµατέα 
• Eυαγγελία Στρατουδάκη - 

Ταµία  
• Ταλίτα Τσετίνογλου - Τακτι-

κό µέλος 
• Ελίζ Μπουβύ - Συνδεόµενο 

µέλος 
• Κριστέλ Μπουλανζέ - Συν-

δεόµενο µέλος 
 
Στην Ελλάδα οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα είναι αναγνωρισµένοι ως 
µη - κερδοσκοπικο σωµατείο από 
το ∆εκέµβριο του 1990.Η έδρα 
της Οργάνωσης είναι η Αθήνα.  

Οι υποστηρικτές 
Το Ελληνικό Τµήµα αριθµεί αυτή 
τη στιγµή πάνω από 136.000 υ-
ποστηρικτές. Αυτοί ενηµερώνο-
νται σε µια σταθερή βάση µε το 
τριµηνιαίο περιοδικό των Για-
τρών Χωρίς Σύνορα και άλλες 
ενηµερωτικές εκδόσεις. 
 

Ρίζου Λαµπρινή 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ 
:Κοινοπραξία πατεντών φαρµάκων HIV/AIDS 

Αναπτυσσόµενες χώρες-κλειδιά κινδυνεύουν να αποκλειστούν 
Ανακοίνωση 08/12/2009 

 
Το Εκτελεστικό 
Συµβούλιο της 
UNITAID, ο δι-
εθνής οργανι-
σµός χρηµατο-
δότησης φαρµά-

κων κατά του HIV/AIDS, φυµα-
τίωσης  και ελονοσίας, θα συνέλ-
θει σε συνάντηση στη Γενεύη 
στις 14-15 ∆εκεµβρίου για να α-

ποφασίσει για τη µελλοντική πο-
ρεία της Κοινοπραξίας κοινοπρα-
ξία των δικαιωµάτων ευρεσιτε-
χνίας για τα φάρµακα κατά του 
HIV/ AIDS. Η διεθνής ιατρική 
ανθρωπιστική οργάνωση Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) εκφράζει 
την ανησυχία της για έναν αριθµό 
εταιρειών που κατέχουν τα δι-
καιώµατα ευρεσιτεχνίας αντιρε-

τροϊκών φαρµάκων και ζητούν 
τον αποκλεισµό των αναπτυσσό-
µενων χωρών που ανήκουν στις 
χώρες µεσαίου εισοδήµατος από 
την πρωτοβουλία που έλαβε η 
UNITAID, ο διεθνής οργανισµός 
χρηµατοδότησης της κοινοπραξί-
ας για τις πατέντες αντιρετροικών 
φαρµάκων. 
  

Τ 
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Blog - Λ.∆. Κονγκό: Αποστολή στη Μουένγκα: ∆εύτερη µέρα 

Μαρτυρίες  08/12/2009 
 

 τίτλος της οµάδας ‘χωρίς 
σύνορα’ έλαβε το πραγ-
µατικό νόηµά του σήµε-

ρα, όταν τα δύο αυτοκίνητά µας 
των ΓΧΣ ήταν τα πρώτα που έ-
φτασαν στην πόλη Κιτούτου, µε-
τά από πολλά χρόνια. Κατά τύχη, 

η πρόχειρη γέφυρα στο Κίµπε εί-
χε ολοκληρωθεί µόλις φθάσαµε 
στην εν λόγω πόλη.  
Αντί να αφήσουµε τα αυτοκίνητά 
µας και να συνεχίσουµε µε µοτο-
σικλέτες όπως είχαµε αποφασίσει 
στην αρχή, αποφασίσαµε να δο-

κιµάσουµε να διασχίσουµε τον 
υπόλοιπο ‘δρόµο’ µ’ αυτά, καθώς 
µας πληροφόρησαν εσφαλµένα 
ότι η γέφυρα αποτελούσε το τε-
λευταίο εµπόδιο για τα τελικά 20 
χιλιόµετρά µας προς το Κιτούτου. 
 

 
Ανακοίνωση 07-12-2009 

Σοµαλία - «Οι ΓΧΣ εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την επίθεση στη διάρ-
κεια τελετής αποφοίτησης» 

 
ι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
εκφράζουν τη βαθιά τους 
θλίψη για την πρόσφατη 

επίθεση που έγινε κατά τη διάρ-
κεια αποφοίτησης φοιτητών Ια-
τρικής του Πανεπιστηµίου Μπε-

ναντίρ. Οι ιατρικές ανάγκες που 
υπάρχουν σε όλη τη Σοµαλία εί-
ναι εκτενείς, και σε πολλές περιο-
χές επιδεινώνονται ακόµα περισ-
σότερο από το υψηλό επίπεδο βί-
ας και την παρατεταµένη ξηρασί-

α. Αντίθετα, η παροχή ιατρικής 
βοήθειας είναι εξαιρετικά ανε-
παρκής και πολλοί άνθρωποι σε 
όλη τη χώρα υποφέρουν αναίτια 
εξαιτίας της έλλειψή της. 
 

 
Μαρτυρίες 7-12-2009 

Blog - Λ.∆. Κονγκό: Εξερευνώντας µία αποµακρυσµένη περιοχή στο Ν. Κίβου 
 

 Χάριετ Κόχρεϊν εργάζε-
ται στον τοµέα της αν-
θρωπιστικής βοήθειας 

από το 2004. Η πρώτη της απο-
στολή ήταν στο Νταρφούρ, σ’ 
ένα πρόγραµµα διανοµής τροφί-
µων. Από τότε, εργάστηκε στο 
Νίγηρα κατά τη διάρκεια της επι-
σιτιστικής κρίσης το 2005 και στο 
Πακιστάν µετά το σεισµό του 

2005-6. Εντάχθηκε στους Για-
τρούς Χωρίς Σύνορα ως συντονί-
στρια προγράµµατος το 2007 κι 
εργάστηκε στην Ουγκάντα (Κα-
ραµόγια) και το Νίγηρα. Σήµερα 
βρίσκεται στη Γκόµα της Λαϊκής 
∆ηµοκρατίας του Κονγκό, συντο-
νίζοντας ένα πρόγραµµα το οποίο 
υποστηρίζει την υγειονοµική πε-
ρίθαλψη στις ζώνες των συ-

γκρούσεων. Η κατάσταση στο 
Κονγκό και ιδιαίτερα στο Βόρειο 
Κίβου, αλλάζει εξαιρετικά γρή-
γορα από µέρα σε µέρα. Είναι σί-
γουρα ένα ενδιαφέρον, αν όχι 
προκλητικό µέρος για να εργάζε-
ται κανείς. 
 

Ρίζου Λαµπρινή 

 
ActionAid 

 
AAccttiioonnAAiidd  εείίννααιι  έέννααςς  δδιιεε--
θθννήήςς  ααννααππττυυξξιιαακκόόςς  οορργγαα--
ννιισσµµόόςς  πποουυ  δδρραασσττηηρριιοο--

πποοιιεείίττααιι  σσεε  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππόό  4400  
χχώώρρεεςς  κκααιι  σσυυννεερργγάάζζεεττααιι  µµεε  ττοουυςς  
κκααττοοίίκκοουυςς  ττωωνν  φφττωωχχόόττεερρωωνν  χχωω--
ρρώώνν  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααπποο--
λλέέµµηησσηη  ττηηςς  φφττώώχχεειιααςς  κκααιι  ττηηςς  ααννιι--
σσόόττηηττααςς..  

  
ΌΌρρααµµαα  κκααιι  ηη  ααπποοσσττοολλήή  ττηηςς  οορργγάά--
ννωωσσηηςς  εείίννααιι  έέννααςς  κκόόσσµµοοςς  χχωωρρίίςς  
ααππόόλλυυττηη  φφττώώχχεειιαα,,  ααννιισσόόττηητταα  κκααιι  
ααδδιικκίίαα  όόπποουυ  όόλλοοιι  οοιι  άάννθθρρωωπποοιι  
ζζοουυνν  ααξξιιοοππρρεεππώώςς  κκααιι  ααπποολλααµµββάά--
ννοουυνν  τταα  ββαασσιικκάά  ααννθθρρώώππιινναα  δδιι--
κκααιιώώµµαατταα  ττοουυςς..  ΤΤαα  µµέέλληη  ττηηςς  οορρ--
γγάάννωωσσηηςς  δδοουυλλεεύύοουυνν  µµααζζίί  µµεε  ττοουυςς  

φφττωωχχοούύςς  κκααιι  ππεερριιθθωωρριιοοπποοιιηηµµέέ--
ννοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  ττοουυ  ααννααππττυυσσσσόό--
µµεεννοουυ  κκόόσσµµοουυ,,  σσεε  ττοοππιικκόό,,  εεθθννιικκόό  
κκααιι  δδιιεεθθννέέςς  εεππίίππεεδδοο  γγιιαα  ττηη  ββεελλττίί--
ωωσσηη  ττωωνν  σσυυννθθηηκκώώνν  δδιιααββίίωωσσήήςς  
ττοουυςς..    

Ο 

Ο 

Η 

Η 
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Η οργάνωση είναι Σύµβουλος του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών σε 
θέµατα παγκόσµιας ανάπτυξης 
από το 1991, η ActionAid, ασκεί 
πίεση στα διεθνή κέντρα λήψης 
αποφάσεων ώστε να αναθεωρη-
θούν αποφάσεις και πρακτικές 
που πλήττουν την ανάπτυξη των 
φτωχών περιοχών του πλανήτη 
µας. 
 
Η ActionAid ξεκίνησε από τη 
Μεγάλη Βρετανία, στις αρχές της 
δεκαετίας του ’70, ως µια καθαρά 
φιλανθρωπική οργάνωση, µε 88 
υποστηρικτές που έγιναν ανάδο-
χοι σε 88 παιδιά στην Ινδία και 
την Κένυα. Αρχικά η δουλειά της 
επικεντρώθηκε στην παροχή υλι-
κής βοήθειας, όπως νερό, τροφή 
και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς 
και στην εξασφάλιση εκπαίδευ-
σης για τα παιδιά. Στην πορεία έ-
γινε φανερό, ότι το να παρέχει 
κανείς είδη πρώτης ανάγκης, α-
νακουφίζει το πρόβληµα µόνο 
προσωρινά, ενώ δεν αντιµετωπί-
ζει τα πραγµατικές αίτιες της 
φτώχειας που είναι η άνιση κατα-
νοµή δύναµης και πόρων.   
 
Στη συνέχεια, διεύρυνε το πεδίο 
δράσης της σε διεθνές επίπεδο 
ασκώντας ταυτόχρονα πίεση στη 
διεθνή κοινότητα για την κατα-
πολέµηση των βαθύτερων αιτιών 
της φτώχειας. Υλοποιεί αναπτυ-
ξιακά προγράµµατα και δράσεις 
σε περισσότερες από 40 χώρες 
του αναπτυσσόµενου κόσµου και 
δουλεύει µε εκατοµµύρια φτω-
χούς και περιθωριοποιηµένους 

ανθρώπους σε µια κοινή προσπά-
θεια βελτίωσης των συνθηκών 
ζωής τους. 
 
Στα 35 χρόνια δραστηριότητάς 
της η ActionAid υποστηρίζεται 
από εκατοµµύρια ευαισθητοποιη-
µένους πολίτες στον κόσµο και 
συνεργάζεται στενά µε περισσό-
τερες από 2.000 τοπικές οργανώ-
σεις και οµάδες που εργάζονται 
για την καταπολέµηση του 
HIV/AIDS, την υπεράσπιση των 
δικαιωµάτων των γυναικών, κα-
θώς και το δικαίωµα στην εκπαί-
δευση, την τροφή, το νερό, την 
υγεία, την ισότιµη εργασία. Επί-
σης, από τα 2,500 στελέχη της 
οργάνωσης, το 89% προέρχεται 
από χώρες του αναπτυσσόµενου 
κόσµου, γεγονός που µας εξα-
σφαλίζει µια βαθιά γνώση των 
αναγκών και των προτεραιοτήτων 
των χωρών αυτών.   
 
Η ActionAid International έχει 
έδρα το Γιοχάνεσµπουργκ στη 
Νότια Αφρική και διοικείται από 
∆ιεθνές ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
που αποτελείται από ανθρώπους 
µε µεγάλη εµπειρία σε θέµατα 
Ανάπτυξης, Κοινωνικής ∆ικαιο-
σύνης και Αλληλεγγύης καθώς 
και Ισότητας των φύλων 
 
Η ActionAid ξεκίνησε τη δράση 
της στην Ελλάδα το 1998. Στα 
χρόνια που µεσολάβησαν, τους 
στόχους και το όραµά της δυνά-
µωσαν µε την αµέριστη υποστή-
ριξή τους περισσότεροι από 
38.000 Έλληνες που µε την προ-

σφορά τους υποστηρίζουν µα-
κροπρόθεσµα τη βελτίωση της 
ζωής εκατοµµυρίων ανθρώπων σε 
42 πολύ φτωχές κοινότητες σε 13 
χώρες της Αφρικής, της Ασίας 
και της Λατινικής Αµερικής. 
 
Η ActionAid Ελλάς, µέσα από τα 
προγράµµατα υποστήριξης που 
προτείνει, γίνεται η γέφυρα αλ-
ληλεγγύης που συνδέει τους Έλ-
ληνες πολίτες µε τα παιδιά, τις 
οικογένειες και τις κοινότητες 
των αναπτυσσόµενων χωρών. 
Παράλληλα, η ActionAid Ελλάς, 
ως ενεργό µέλος της ActionAid 
συµµετέχει στις διεθνείς εκστρα-
τείες και τα παγκόσµια δίκτυα 
άσκησης πίεσης για να επηρεάσει 
την πολιτική των διεθνών οργα-
νισµών, των οποίων οι αποφάσεις 
έχουν άµεση επίδραση στη ζωή 
των φτωχών του κόσµου. 
  
Στο πλαίσιο της διεθνούς στρατη-
γικής για την καταπολέµηση της 
φτώχειας στον πλανήτη, η 
ActionAid Ελλάς αναπτύσσει έ-
ντονη δράση και στην Ελλάδα 
ενηµερώνοντας και ευαισθητο-
ποιώντας τους Έλληνες πολίτες 
αλλά και τους µαθητές των ελλη-
νικών σχολείων για τα παγκόσµια 
προβλήµατα µέσω εκστρατειών 
ενηµέρωσης  και εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων 
 

Σταµάτης Μιχαήλ 
Παπαϊωάννου Βασίλειος 

.
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—Περιβάλλον— 
 

Η  Σύνοδος της Κοπεγχάγης για τις Κλιµατικές αλλαγές 
 

κπρόσωποι από 192 χώρες 
έλαβαν µέρος στη Σύνοδο 
της Κοπεγχάγης, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε για να αντικα-
ταστήσει το Πρωτόκολλο του 
Κιότο που λήγει το 2012 µε µία 
νέα συµφωνία νοµικά επικυρωµέ-
νη από τους συµµετέχοντες. Η εν 
λόγω Σύνοδος, άρχισε τη ∆ευτέ-
ρα 7 ∆εκεµβρίου και θα έληγε 
την Παρασκευή στις 18 του µήνα, 
αλλά µετά το ναυάγιο των δια-
πραγµατεύσεων δόθηκε παράτα-
ση µέχρι την Κυριακή στις 20 
∆εκεµβρίου. Τα µέτρα ασφαλείας 
ήταν αυστηρά στη πόλη της ∆α-
νίας που φιλοξενεί τη ∆ιάσκεψη, 
καθώς περισσότεροι από 15,000 
εκπρόσωποι κρατών 
και 100 ηγέτες παρα-
βρέθηκαν. 
Η Σύνοδος της Κο-
πεγχάγης χαρακτηρίζεται από 
τους επιστήµονες, ως η σηµαντι-
κότερη που έχει γίνει µέχρι στιγ-
µής και θεωρείται η τελευταία 
ευκαιρία για τη σωτηρία του πλα-
νήτη. Κατά τη διάρκεια της συ-
νόδου αρκετοί ηγέτες χωρών α-

νακοίνωσαν την πρόθεσή τους να 
µειώσουν τις εκποµπές άνθρακα 
για την επόµενη δεκαετία, θα εί-
ναι όµως αρκετό; 

Την παραµονή της έναρξης της 
κρίσιµης ∆ιάσκεψης του ΟΗΕ, ο 
επικεφαλής των διαπραγµατεύ-
σεων για το Κλίµα, Yvo de Boer 
δηλώνει αισιόδοξος για την πο-
ρεία των συζητήσεων και τόνισε 

ότι πολλές χώρες ήδη έχουν δε-
σµευτεί για τη µείωση των εκπο-
µπών του αερίων του θερµοκηπί-
ου. 
«Είναι πρωτοφανές, µέσα στα 17 
χρόνια που γίνονται οι διαπραγ-
µατεύσεις για το Κλίµα, τόσες 
πολλές και διαφορετικές χώρες να 

έχουν ευαισθητοποιηθεί και να 
ανακοινώνουν στόχους και προ-
τάσεις για την προστασία του 
πλανήτη», πρόσθεσε ο Yvo de 
Boer. 
Η σύνοδος της Κοπεγχάγης κατέ-
ληξε σε αδιέξοδο γιατί αρκετές 
χώρες του αναπτυσσόµενου κό-
σµου δεν δέχθηκαν τη συµφωνία 
που προωθούσαν οι ανεπτυγµένες 
χώρες σε ότι αφορά τις εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα και τη 
χρηµατοδότηση του κόστους των 
µέτρων που πρέπει να ληφθούν. 
Οι ελπίδες της παγκόσµιας κοινό-
τητας για συµφωνία στρέφονται 
πλέον στη συνδιάσκεψη που θα 
γίνει στο Μεξικό το 2010.  

Ελπίδα όλων 
είναι να γίνει 
εφικτή η συµ-
φωνία γιατί η 

κλιµατική αλλαγή είναι ήδη εδώ. 
 

Σταµάτης Μιχαήλ 
 

 
 

Λ ί µ ν η  Ζ η ρ ο ύ  
 

 
 λλίίµµννηη  ΖΖηηρροούύ  ββρρίίσσκκεεττααιι  22  
χχιιλλιιόόµµεεττρραα  δδυυττιικκάά  ττηηςς  
εεππααρρχχιιαακκήήςς  οοδδοούύ  ΆΆρρττααςς--

ΦΦιιλλιιππππιιάάδδααςς--ΙΙωωααννννίίννωωνν,,  ααππέέννααννττιι  
ααππόό  ττηηνν  κκοοιιννόόττηητταα  ΠΠααννττάάνναασσσσααςς  
ΆΆρρττααςς..  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκάά  κκααιι  γγεεωωγγρρααφφιι--
κκάά  ααννήήκκεειι  σσεε  ττρρεειιςς  δδήήµµοουυςς::  ΦΦιι--
λλιιππππιιάάδδααςς  ((ΝΝ..  ΠΠρρέέββεεζζααςς)),,  ΘΘεε--
σσππρρωωττιικκοούύ  ((ΝΝ..  ΠΠρρέέββεεζζααςς))  κκααιι  
ΞΞηηρροοββοουυννίίοουυ  ((ΝΝ..  ΆΆρρττααςς))..  
  ΤΤοο  όόννοοµµαα  ττηηςς  λλίίµµννηηςς  έέχχεειι  
σσλλααββιικκήή  ππρροοέέλλεευυσσηη  ((OOzzeerroo::  λλίί--
µµννηη  σστταα  ΣΣεερρββιικκάά    ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΑΑ  ΡΡωωσσιι--
κκάά  ))  κκααιι  ααπποοττεελλεείί  ππρροοφφααννώώςς  κκαα--
ττάάλλοοιιπποο  ττηηςς  µµεεσσααιιωωννιικκήήςς  εεπποοίίκκηη--
σσηηςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ααππόό  σσλλααββιικκοούύςς  
ππλληηθθυυσσµµοούύςς..  ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  σσηη--

µµααννττιικκόό  ααξξιιοοθθέέααττοο  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  
εευυρρέέωωςς  γγννωωσσττόό,,  γγιιααττίί  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  
σσττοουυςς  ττοουυρριισσττιικκοούύςς  χχάάρρττεεςς  µµεε  
κκλλίίµµαακκαα  κκάάττωω  ττοο  11::330000..000000..  
  ΗΗ  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ττηηςς  λλίίµµννηηςς  
φφααίίννεεττααιι  νναα  οοφφεείίλλεεττααιι  σσττηηνν  ττεε--
κκττοοννοοκκααρρσσττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  
ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..  ΟΟιι  γγεεωωλλόόγγοοιι  ππιι--
σσττεεύύοουυνν  όόττιι  ηη  λλίίµµννηη  ααπποοττεελλοούύσσεε  
λλιιµµηηννιιααίίοο  σσππήήλλααιιοο,,  ηη  οορροοφφήή  ττοουυ  
οοπποοίίοουυ  κκααττέέρρρρεευυσσεε  ππρριινν  ααππόό  
1100..000000  έέττηη  ππεερρίίπποουυ..  ΟΟ  υυδδρροοφφόόρροοςς  
οορρίίζζοοννττααςς  ττηηςς  λλίίµµννηηςς  εείίννααιι  οο  ίίδδιιοοςς  
µµεε  ααυυττόόνν  ττοουυ  πποοττααµµοούύ  ΛΛοούύρροουυ,,  
σσυυννεεππώώςς  τταα  δδύύοο  υυδδάάττιινναα  σσυυσσττήή--
µµαατταα  εεππιικκοοιιννωωννοούύνν..  ΟΟιι  δδιιαασσττάά--
σσεειιςς  ττηηςς    εείίννααιι  ππεερρίίπποουυ  990000  µµέέττρραα  

εεππίί  660000  µµέέττρραα..  ΤΤοο  µµέέγγιισσττοο  ββάάθθοοςς  
ττηηςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  µµεεττρρήήσσεειιςς  ττοουυ  
ιιδδιιώώττηη  ΧΧααρράάλλααµµπποουυ  ΓΓκκοούύββαα  κκααττάά  
ττοο  έέττοοςς  11999977,,  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  σστταα  
7700  µµέέττρραα..  
    ΌΌππωωςς  σσυυµµββααίίννεειι  σσεε  όόλλεεςς  
ττιιςς  λλίίµµννεεςς  µµεε  γγλλυυκκόό  ννεερρόό,,  ηη  άάννωω--
σσηη  εείίννααιι  χχααµµηηλλόόττεερρηη  ααππόό  ααυυττήή  
ττωωνν  θθααλλαασσσσώώνν,,  µµεε  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ηη  
κκοολλύύµµββηησσηη  νναα  εεγγκκυυµµοοννεείί  κκίίννδδυυννοο  
ππννιιγγµµοούύ..  ΣΣττοο  ππααρρεελλθθόόνν  µµάάλλιισστταα    
έέχχοουυνν  ππννιιγγεείί  άάττοοµµαα  πποουυ  ππρροοσσππάά--
θθηησσαανν  νναα  κκοολλυυµµππήήσσοουυνν  ήή  εεννώώ  
ψψάάρρεευυαανν..  
 Στις όχθες αυτής της ό-
µορφης λίµνης είχε χτιστεί από 
Αυστριακούς αρχιτέκτονες το 

Ε 

Η 

 
Η σύνοδος της Κοπεγχάγης κατέληξε σε αδιέξοδο 
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1950-1955 η «Παιδόπολη του 
Ζηρού» («Ζηρόπολη»), αποβλέ-
ποντας στην περίθαλψη των ορ-
φανών παιδιών του Β΄ Παγκο-
σµίου  και του Εµφυλίου Πολέ-
µου µε πρωτοβουλία της τότε βα-
σίλισσας Φρειδερίκης. Από το 
1955 µέχρι το 1975 η Ζηρόπολη 
αποτέλεσε ένα σηµαντικό εκπαι-
δευτικό, πολιτιστικό και οικονο-
µικό κέντρο της περιοχής. 
Το 1965 µετά από ισχυρό σεισµό, 
πολλά λιθόκτιστα κτίρια υπέστη-
σαν ανεπανόρθωτες ζηµιές και η 
πόλη πέρασε σε παρακµή, συνε-

πικουρούµενη και από το γεγονός 
ότι πολλά ορφανά παιδιά ενηλι-
κιώνονταν και έφευγαν. Το 1992 
οι εγκαταστάσεις της ‘’Ζηρόπο-
λης’’ χρησιµοποιήθηκαν για την 
στέγαση 2000 Αλβανών οικονο-
µικών προσφύγων. Το 1994-1995 
η λίµνη ‘’Ζηρού’’ χρησιµοποιή-
θηκε παράνοµα για αγώνες σκι, 
µε ταχύπλοα σκάφη, από τον 
Ναυτικό Όµιλο Ιωαννίνων. Μετά 
από διαµαρτυρίες και δικαστικά 
ασφαλιστικά µέτρα της «Περι-
βαλλοντολογικής Εταιρείας Πρέ-
βεζας» οι αγώνες δεν επαναλήφ-
θηκαν. Στις 25 Μαΐου 1997 έγινε 
κυκλική διάπλευση της λίµνης µε 
κωπήλατο σουηδικό Canoe Incas 
και πλήρης φωτογράφιση των 
παραλίµνιων ακτών από τους ι-
διώτες Χαράλαµπο Γκούβα και 

Γρηγόρη Κατσίλη, όπως επίσης 
και βυθοµέτρηση της λίµνης. Το 
έτος 1999 η λίµνη Ζηρού εντά-
χθηκε στο πρόγραµµα Natura 
2000 από τη Νοµαρχία Πρέβεζας 
και εξασφαλίσθηκαν κονδύλια 
ύψους 700.000.000 δρχ για την 
αξιοποίησή της, επί Νοµαρχίας 
∆ηµητρίου Τσουµάνη. Ήδη τον 
Οκτώβριο του 2000, είχαν κατα-
σκευασθεί κάποιες αθλητικές ε-
γκαταστάσεις (γήπεδα τένις, κλπ). 
Το έτος 2000, ο δασολόγος εργο-
λάβος κ. Ευάγγελος Σκάρπος, 
παρέδωσε έτοιµο το οικολογικό 

πεζοπορικό µονοπάτι που κυκλι-
κά οδηγεί στο λόφο πάνω από τη 
λίµνη Ζηρού. Το έτος 2000 ξέ-
σπασαν έντονες διαµάχες µεταξύ 
του ∆ήµαρχου Φιλιππιάδας κ. 
Βέργου και του Νοµάρχη Πρέβε-
ζας κ. ∆ηµητρίου Τσουµάνη, σχε-
τικά µε το ποιος θα έχει την ευ-
θύνη των έργων στη λίµνη. Τελι-
κά κτίσθηκαν στην όχθη της λί-
µνης κτίρια µε σκοπό τη χρήση 
τους ως εστιατόρια, αλλά τίποτε 
δεν λειτουργούσε µέχρι το καλο-
καίρι του 2002. Εκείνη την επο-
χή, η λίµνη αποτέλεσε το επίκε-
ντρο έντονης διαµάχης µεταξύ 
του τότε ∆ηµάρχου Φιλιππιάδας 
κ. Βέργου και άλλων πολιτικών 
του αντιπάλων, για το θέµα της 
πραγµατοποίησης ή όχι εκεί, «∆ι-
εθνούς φεστιβάλ ηλεκτρονικής 

µουσικής», το οποίο τελικά ακυ-
ρώθηκε λόγω ασφαλιστικών µέ-
τρων των αντιδικούντων µε τον 
∆ήµαρχο Φιλιππιάδας µελών της 
αντιπολίτευσης, σε µονοµελές δι-
καστήριο. Το ∆εκέµβριο του 
2004 άρχισε να λειτουργεί παρό-
χθια της Λίµνης Ζηρού το παρα-
δοσιακό καφεστιατόριο «Λίµνη 
Ζηρού», ιδιοκτησίας ∆ήµου Θε-
σπρωτικού, το οποίο είχε κτισθεί 
µε κονδύλια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τα έτη 2006-2007 έγι-
ναν επεκτάσεις έργων και εγκα-
ταστάσεων της καφετέριας 
Restaurant στο δυτικό µέρος της 
λίµνης Ζηρού, πού πέραν της αλ-
λοίωσης του φυσικού περιβάλλο-
ντος και της ενδεχόµενης µελλο-
ντικής µόλυνσης, εµπλέκει και 
κάποιες δηµόσιες υπηρεσίες που 
µε τη σιωπηλή ανοχή τους συνέ-
βαλαν στην εξέλιξη αυτών των 
επεκτάσεων έργων. 

 Λαϊκή µυθολογία 
Η λαϊκή µυθολογία έχει πλάσει 
και σχετικό µύθο σχετικά µε τη 
δηµιουργία της λίµνης. Σύµφωνα 
µε αυτόν, δύο αδελφές, µία πλού-
σια και µία φτωχή, βρίσκονταν σε 
αντιδικία µε έρεισµα τα παχουλά 
παιδιά της φτωχής που σιτίζονταν 
µε αποφάγια της πλούσιας. Τελι-
κά επήλθε ρήξη των δύο αδελφών 
και η φτωχή πήρε το δρόµο της 
ξενιτιάς προς το βουνό. Τότε πα-
ρουσιάσθηκε άγγελος και της είπε 
να µη γυρίσει πίσω να δει την κα-
ταστροφή γιατί θα µετατραπεί σε 
στήλη άλατος. Σε λίγο έγινε σει-
σµός και η περιοχή κατέρρευσε 
µε αποτέλεσµα να καταπιεί το 
σπίτι και την οικογένεια της 
πλούσιας αδελφής. Η φτωχή α-
δελφή τρόµαξε και γυρίζοντας 
πίσω ‘’µαρµάρωσε’’ µαζί µε το 
γάιδαρό της. Προφανώς η λαϊκή 
µυθολογία σαν άγαλµά της εννοεί 
το µεγάλο βράχο ανατολικά της 
λίµνης. 
 

Τζόλου Έλενα 
Πάσχου Ελένη 
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—Φυσική - Αστρονοµία— 
 
 

H ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ & ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΡΗΞΕΩΣ 
 
 

Η ΑΙΤΙΑ 
 

ρχικά πολλά µπορούµε 
να πούµε για την δηµι-
ουργία του κόσµου µα η  

πορεία µας δεν φθάνει σε επιτυ-
χές τέλος.  

 
Όσο και να µελετούν οι ανθρώπι-
νες επιστήµες και θεωρίες τη δη-
µιουργία, δεν µπορούν τελικά να 
την εξιχνιάσουν. ∆ιότι απλούστα-
τα η δηµιουργία είναι µυστήριο. 
Μυστήριο µέγα της παντοδυνα-
µίας, της πανσοφίας και αγαθότη-
τας του Θεού. Ναι, υπάρχει Θεός! 
Αυτός µας δηµιούργησε. Όµως, 
γιατί µας δηµιούργησε; απάντηση 
είναι η έξης: Θεός δηµιούργησε 
τον κόσµο για να φανερώσει την 
δόξα του, και να την µεταδώσει 
στα δηµιουργήµατα του, στον άν-
θρωπο, ο άνθρωπος µέσα από την 
µελέτη της δηµιουργίας οδηγείται 
στη γνώση του Θεού, κατανοεί το 
µεγαλείο και την τελειότητα Του 
και τον δοξολογεί. Η γνώση του 
Θεού και της δόξας Του γίνεται 
πηγή ζωής για τον άνθρωπο, κοι-
νωνία του Θεού, συµµετοχή στην 
αιώνια ζωή, στη δόξα και την µα-
καριότητα του. Εποµένως, το ότι 
ο Θεός δηµιουργεί για να φανε-
ρώνεται η δόξα Του ισοδυναµεί 
µε το ότι δηµιουργεί για να φέρει 
σε ύπαρξη και άλλα όντα καθώς 
θα απολαµβάνουν την δόξα Του 
θα µετέχουν στην ευτυχία και 
µακαριότητα  Του. Η άπειρη α-

γαθότητα του Θεού, η ανερµή-
νευτη αγάπη Του είναι η αιτία της 
δηµιουργίας. 
 

 
 
 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΗ 
 
Το µοντέλο της Μεγάλης Εκρή-
ξεως(Big Bang) είναι το επικρα-
τέστερο την σηµερινή εποχή. Η 
επιστήµη µπορεί να µας µιλήσει 
ακόµα και για το 10^-43  δευτε-
ρόλεπτο µετά την µεγάλη έκρηξη. 
Βρισκόµαστε σε απόσταση ανα-
πνοής από την δηµιουργία. Την 
στιγµή του Big Bang η θερµο-
κρασία ήταν άπειρη, πυκνότητα 
άπειρη, ταχύτητα διαστολής ά-
πειρη και µια τεραστία έκρηξη 
φωτός και ακτινοβολίας έφερνε 
στην ύπαρξη τα πάντα. Ο χρόνος 
άρχισε να κυλά στη θετική του 
φορά. Ωστόσο, εκείνη την στιγµή 
η περίφηµη θεωρία της σχετικό-
τητας καταρρέει. Το σύµπαν είναι 
σχετικά  µικρό, έτσι ώστε τα κβα-
ντικά φαινόµενα είναι σηµαντικά. 
Βρισκόµαστε λοιπόν στο Κβαντι-
κό Βασίλειο. Όπου για να το ερ-
µηνεύσουµε χρειαζόµαστε µια 
κβαντική κοσµολογία. Μέχρι 
στιγµής οι επιστήµονες δεν έχουν 
καταλήξει σε κάτι. 
Λοιπον,10-43 δευτερόλεπτο, βρι-
σκόµαστε στην εποχή της µεγά-
λης ενοποίησης. Η θερµοκρασία 
εκτιµάται στους 1032  βαθµούς 

κέλβιν. ∆ηµιουργούνται τα στοι-
χειώδη σωµατίδια, το ηλεκτρόνιο, 
το ποζιτρόνιο, το κουάρκ, το α-
ντικουάρκ καθώς επίσης υπάρ-
χουν το φως και η ακτινοβολία. 
Καθώς κυλάει ο χρόνος, βρισκό-
µαστε στο 10-34 δευτερόλεπτο µε 
θερµοκρασία 1027 Κ.  

 
Έχουµε την κυριαρχία των 
κουάρκ και αντικουάρκ. Στο 10-10 

δευτερόλεπτο όπου η θερµοκρα-
σία βρίσκεται στους 1015 βαθµούς 
Κέλβιν, τα κουάρκ ενώνονται ανά 
ζεύγη και έτσι έχουµε τον σχηµα-
τισµό πρωτονίων και νετρονίων. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τον πε-
ριορισµό των κουάρκ και την ε-
ξαφάνιση των αντικουάρκ 
.Επιτέλους, φτάσαµε στο πρώτο 
δευτερόλεπτο µετά την µεγάλη 
έκρηξη, πλέον τα κουάρκ υπάρ-
χουν ανά ζεύγη. Πρωτόνια και 
νετρόνια συνδέονται σχηµατίζο-
ντας πυρήνες ελαφρών στοιχείων 
όπως υδρογόνου, ηλίου, λιθίου 
και δευτέριου. Η θερµοκρασία εί-
ναι στους 1010 Κ. Στα πρώτα 3 
λεπτά της µεγάλης εκρήξεως η 
θερµοκρασία βρίσκεται στους 
109 βαθµούς Κέλβιν. Γίνεται η 
σύζευξη ύλης και ακτινοβολίας. 
Μετά από 300.000 έτη η θερµο-
κρασία πέφτει στους 3000 βαθ-
µούς Κέλβιν, καθώς τα ηλεκτρό-
νια συνδέονται µε πυρήνες συ-

Α 
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ντελείται η απόζευξη ύλης και 
ακτινοβολίας. Το σύµπαν γίνεται 
διαπερατό από την ακτινοβολία 
του κοσµικού υποβάθρου, ο χρό-
νος κυλά αδιάκοπα και φτάνουµε 
στα 1 δισεκατοµµύρια έτη, η 
θερµοκρασία είναι στους 18 βαθ-
µούς Κέλβιν και έχουµε συσσώ-
ρευση ύλης από κβάζαρς, άστρα 
και πρωτογαλαξιες. Τα άστρα 
καίνε αρχέγονο υδρογόνο και ή-
λιο και συνθέτουν βαρύτερα 
στοιχεία.Τελος, µετά από 15 δι-
σεκατοµµύρια χρόνια της µεγά-
λης εκρήξεως, η θερµοκρασία του 
σύµπαντος είναι 3 βαθµοί κέλβιν, 
γύρω από τα άστρα σχηµατίζο-
νται ηλιακά συστήµατα, τα άτοµα 
συνδέονται σχηµατίζοντας πολύ-
πλοκα µόρια και έµβια ύλη.  

 
Με την σειρά του δηµιουργείται 
το ανθρώπινο είδος, ο άνθρωπος 
οποίος ∆ΕΝ προέρχεται από τον 
πίθηκο. Τέλος, η πραγµατική επι-
στήµη δεν έχει έρθει σε σύγκρου-
ση ποτέ µε την θρησκεία µας! 
Καθώς η ίδια στέκεται µε ιδιαίτε-
ρη σοβαρότητα και σεβασµό 
µπροστά στο ιερό κείµενο της 
Γεννήσεως. 
 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 
 

ΠΡΩΤΟΝΙΟ 

Το Πρωτόνιο είναι στοιχειώδες 
υποατοµικό σωµάτιο. Φέρει θετι-
κό φορτίο ίσο κατά µέτρο µε το 
φορτίο του ηλεκτρονίου και µάζα  
ή 938 ΜeV, 1836 µεγαλύτερη 
από την µάζα του ηλεκτρονίου. 
Έχει spin 1/2 και άρα ανήκει στα 
φερµιόνια. Αποτελείται από 3 
quarks, άρα είναι βαρυόνιο. Οι 
πυρήνες των ατόµων αποτελού-
νται από πρωτόνια και νετρόνια. 
Ο αριθµός των πρωτονίων ενός 
πυρήνα λέγεται ατοµικός αριθµός 
και καθορίζει σε ποιό Χηµικό 
Στοιχείο ανήκει το άτοµο. Το 
πρωτόνιο είναι ο πυρήνας του 
απλούστερου ατόµου, δηλαδή του 
υδρογόνου και αφθονεί στο Σύ-
µπαν.      
 
 
• ΝΕΤΡΟΝΙΟ                      
Το νετρόνιο είναι στοιχειώδες 
υποατοµικό σωµατίδιο. Έχει ου-
δέτερο φορτίο. Αποτελείται από 3 
quark. Τα νετρόνια µαζί µε τα 
πρωτόνια αποτελούν τον πυρήνα 
ενός ατόµου. Εχει σπιν ½  και 
µάζα ελαφρώς µεγαλύτερη από 
αυτήν του πρωτονίου. Όταν είναι 
ελεύθερο διασπάτε σε πρωτόνιο, 
ηλεκτρόνιο και αντινετρίνο. 
• QUARK 
Τα quarks είναι συστατικά των 
αδρονίων και έχουν ως φορτίο 
κλάσµα του στοιχειώδους ηλε-
κτρικού φορτίου. Σήµερα πιστεύ-
ουµε ότι δεν έχουν εσωτερική 
δοµή.  
Υπάρχουν έξι quarks, στα οποία 
και έχουµε δώσει περίεργα ονό-
µατα, τα χωρίζουµε δε σε τρία 
ζεύγη:  
• Up-down,  

• Charm-strange,  
• Top-bottom.  
Τα πρωτόνια και τα νετρόνια α-
ποτελούνται µόνο από τα quark 
up και down. Tο ηλεκτρικό φορ-
τίο του up είναι  e ενώ του down 
είναι  e,όπου e:το στοιχειώδες η-
λεκτρικό φορτίο που φέρει ένα 
ηλεκτρόνιο. Τα quarks δεν εµφα-
νίζονται ποτέ ελεύθερα αλλά πά-
ντα σε οµάδες µε άλλα quarks, εί-
τε ανά τρία, είτε ανά δύο (quark 
µε αντιquark). Οµαδοποιούνται 
δε έτσι ώστε πάντα τα αδρόνια 
που σχηµατίζονται να έχουν ακέ-
ραιο ηλεκτρικό φορτίο. Το αντι-
κουάρκ ειναι το αντισωµατίδιο 
του κουάρκ. 
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ 
Στοιχειώδες σωµατίδιο που ανή-
κει στα λεπτόνια, έχει spin 1/2 
άρα είναι Φερµιόνιο, φέρει αρνη-
τικό φορτίο ίσο µε  και έχει µάζα  
ή 0.51 ΜeV. Τα ηλεκτρόνιο είναι 
ο κύριος φορέας αρνητικού φορ-
τίου στο Σύµπαν, η µετάπτωσή 
τους από στάθµες υψηλότερης σε 
στάθµες χαµηλότερης ενέργειας 
οδηγεί στην εκποµπή ηλεκτροµα-
γνητικής ακτινοβολίας. Το αντι-
σωµατίδιο του είναι το ποζιτρονι-
ο. Το ποζιτρόνιο είναι ιδιο µε το 
ηλεκτρονιο µονο που το ποζιτρο-
νιο εχει θετικο φορτίο ισο µε του 
ηλεκτρονιου.  
• Στο επόµενο άρθρο: Ηλι-
ακό σύστηµα, αστεροειδής-
δολοφόνος της γης. 
 
 

Σταµάτης Μιχαήλ 
 
 

 
 

 
 

 
Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΦΙΛΟΣ 

 
Φίλος δεν είναι, βέβαια, όποιος 
περιστασιακά δένεται µαζί σου, 
αλλά εκείνος που δένεται µε την 
εσωτερική σου υπόσταση και γί-
νεται ένα κοµµάτι από την ψυχή 
σου και το πνεύµα σου. Η αληθι-

νή φιλία δεν επιδέχεται αυξο-
µειώσεις και συµβιβασµούς. ∆ε 
βλασταίνει σε κλίµα υποψίας. 
Προϋποθέτει αντίστοιχες ροπές, 
ένα ελάχιστο, έστω ποσοστό κοι-
νής παιδείας, κάποια, ίσως όχι 

πάντα, κοινότητα καταγωγής, ο-
µόρροπα ιδανικά,  ταυτόσηµους 
προσανατολισµούς ανέχεται την 
ευγενική άµιλλα αλλά όχι την α-
ντιδικία. Ο αληθινός φίλος είναι 
άνθρωπος της κάθε στιγµής και 

— Θέµατα Κοινωνικού Ενδιαφέροντος — 
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το έργο και η δόξα της αληθινής 
φιλίας είναι ‘η συµπαράσταση, 
όταν µε πνεύµα αµοιβαιότητας 
και αισθήµατα αγάπης προσφέρε-
ται και γίνεται δεκτή, από άξιους 
ανθρώπους.’ Και όσο η φίλια βα-
θαίνει, τόσο η συµπαράσταση γί-
νεται ουσιαστικότερη, έτσι που ο 
φίλος να είναι το άλλο εγώ µας. 
Είναι µια θαυµαστή και συνάµα 
τόσο ανθρώπινα αρετή η φιλία, 
που χρειάζεται πολύ προσοχή, για 
να µην ραγίσει.  

 
 
Τελειωµένη παίρνει τη µορφή 
µιας ασταµάτητης αυτόµατης 
προσφοράς. Ο φίλος, που σου γε-
µίζει και το στόµα να λες το όνο-
µά του, µπορεί να φλυαρεί ή να 
σωπαίνει µαζί σου, να σε βοηθεί 
στη δύσκολη στιγµή, να διπλα-
σιάζει την πείρα σου µε την πείρα 
του, να µοιράζεται την θλίψη σου 
ή την χαρά σου, να σε παρηγορεί 
ή να σε ενθαρρύνει, να συνεργά-

ζεται σε ότι επιχειρείς µε λόγο ή 
πράξη. Του αφήνεις το χέρι σου 
µε µεγάλη βεβαιότητα. Ξέρεις 
πως η πρόθεσή του είναι πάντα 
αγαθή, η διάθεσή του ζεστή, όλο 
οικειότητα και στοργή. ∆εύτερη 
σκέψη δεν περνάει από το νου 
του για σένα΄ κι αν περάσει, θα 
σου την ανακοινώσει µε ειλικρί-
νεια και θα την συζητήσει µαζί 
σου. Ο σωστός φίλος σου δίνει το 
αίσθηµα της ασφάλειας. Και το 
πόσο τούτο το αίσθηµα χρειάζε-
ται στους αβέβαιους καιρούς µας 
µπορεί δύσκολα να ειπωθεί. Για 
τούτο  και ο ψευδεπίγραφος Ισο-
κράτης συµβούλευε να µην κά-
νεις κανέναν φίλο σου, προτού 
εξετάσεις πώς έχει φερθεί στους 
προηγούµενους φίλους του. 

Λαχανά Αναστασία 
Κίτσιου Ελένη 

 
 

Βεντέτα 
 

Ζούµε σε µία εποχή που οι αξίες 
έχουν χαθεί, ο καταναλωτισµός 
κυριαρχεί και οι άρχοντες έχουν 
µετατραπεί σε καταπιεστές των 
λαών. Τελευταίο χτύπηµα η πα-
γκόσµια οικονοµική κρίση, µια 
κρίση που κανένας δεν κατάφερε 
να προβλέψει, κανένας δεν ζήτη-
σε και κανένας δεν φαίνεται να 
µπορεί να την αντιµετωπίσει. Οι 
άνθρωποι ζουν φοβισµένοι, ο κα-
θένας µόνος του, προσπαθώντας 
να ξεφύγουν από τα τεκταινόµε-
να.  
Η σηµερινή κατάσταση είναι πα-
ρόµοια µε αυτή της Αγγλίας στην 
ταινία “V for Vendetta”. Η Αγ-
γλία της ταινίας βρίσκεται υπό 
δικτατορικό καθεστώς, µε απαγο-
ρευµένες θρησκείες, απαγορευ-
µένη τη διαφορετικότητα, απαγό-
ρευση κυκλοφορίας συγκεκριµέ-
νες ώρες της ηµέρας και τους πο-
λίτες της όµηρους µέσα στα ίδια 
τους τα σπίτια. Μοναδικός επα-
ναστάτης ενάντια στην καταπίεση 
και την “αυθάδεια” όσων κατέ-
χουν εξουσία ο V,που την 5η του 
Νοέµβρη ανατινάσσει το Βρετα-
νικό κοινοβούλιο, το ύψιστο 

σύµβολο καταπίεσης, καλώντας 
ταυτόχρονα όλους τους λονδρέ-
ζους να παρακολουθήσουν τη νί-
κη τους ενάντια στην τυραννία. 
Έτσι και τώρα. Όλοι κλεισµένοι 
στο “καβούκι” µας, φοβούµενοι 
να βγούµε µια βόλτα, φοβούµενοι 
ποιος µπορεί να είναι ο νέος γεί-
τονας, φοβούµενοι τι θα µας 
συµβεί στην επόµενη γωνία. Όλοι 
µας βρισκόµαστε υπό συνεχή 
τροµοκρατία, µια από τις πολλές 
µορφές της δικτατορίας. 
 

 
 
Τα γεγονότα του περασµένου ∆ε-
κέµβρη µου θύµισαν την επανά-

σταση του Λονδίνου της ταινίας. 
Ένας νεαρός µαθητής νεκρός από 
τις σφαίρες ενός αστυνοµικού, 
ενός “φύλακα” της τάξης και της 
ζωής των πολιτών, νεκρός, επει-
δή, όπως φαίνεται, “αυθαδίασε” 
µε την επαναστατικότητα πού δι-
ακρίνει όλους τους νέους και την 
αποστροφή τους για την κατά-
σταση στην οποία έχει φτάσει η 
κοινωνία µας. Στο άκουσµα της 
είδησης για το θάνατο του µαθη-
τή όλοι ξεσηκώθηκαν. Πορείες 
διαµαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα, 
τεράστιος αριθµός σχολείων υπό 
κατάληψη, ως ελάχιστο φόρο τι-
µής για τη µνήµη του νεκρού µα-
θητή. Όλοι νιώσαµε πως το νέο 
αυτόν τον γνωρίζαµε και λυπη-
θήκαµε για τον χαµό του. 
Όµως δεν ένιωθαν όλοι το ίδιο. 
Όπως στην ταινία κάποιο χρησι-
µοποίησαν τη µάσκα-σύµβολο 
του V, έτσι και πέρυσι κάποιο 
αυτοαποκαλούµενοι “αναρχικοί” 
στο όνοµα της επανάστασης κα-
τέστρεψαν περιουσίες, καταστή-
µατα, αυτοκίνητα. Έκαψαν ακό-
µα και το χριστουγεννιάτικο δέ-
ντρο στην πλατεία Συντάγµατος. 
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Όλες αυτές οι καταστροφές µόνο 
πράξεις επαναστατικές δεν ήταν. 
Ήταν πράξεις ωµής βίας και η βία 
γεννά µόνο βία, κάτι που όπως 
φαίνεται, πολλοί το έχουν λησµο-
νήσει. 
Πρωτοστάτες στην “κατάργηση” 
της βίας πρέπει να σταθούν οι νέ-
οι. Έχοντας όλη τη δύναµη του 
κόσµου στα χέρια τους πρέπει να 
προωθήσουν τις ειρηνικές δια-
βουλεύσεις πάνω σε φλέγοντα 
θέµατα. Πραγµατικά οι µαθητές 
έβαλαν τα γυαλιά σε όλους, όταν 
σε πορείες διαµαρτυρίας για τον 
νεκρό συµµαθητή τους µοίραζαν 
στους πάνοπλους αστυνοµικούς 
λουλούδια, δείχνοντας τις αγνές 
προθέσεις τους. Αλλά και πάλι 
κατηγορήθηκαν από ορισµένους 
πως δεν έχουν λόγο να διαµαρτυ-
ρηθούν. Οι κατηγορίες αυτές εί-
ναι αποτέλεσµα της κακίας που 
κρύβουµε όλοι µέσα µας, αποτέ-

λεσµα του µίσους που τρέφουµε ο 
ένας για τον άλλον και της καχυ-
ποψίας µας. 
Είναι αλήθεια πως οι άνθρωποι 
έχουν βαρεθεί να ακούνε τα ίδια 
και τα ίδια από τους πολιτικούς. 
∆εν αντέχουν άλλη κοροϊδία. Ό-
λοι περιµένουν τον “ήρωα” τους , 
που θα τους βοηθήσει να ξεφύ-
γουν από την µιζέρια στην οποία 
έχουν θαφτεί. Περιµένουν την 
ώρα που η βεντέτα θα ξεκινήσει 
και οι πραγµατικοί τροµοκράτες 
θα βρίσκονται στη δύσκολη θέση. 
Ο λαός δεν διψά πλέον για κτήρι-
α. Ο κόσµος δεν χρειάζεται ακό-
µα ένα κτήριο. Ο κόσµος χρειά-
ζεται µία Ι∆ΕΑ. Την ζητά απε-
γνωσµένα για να τον οδηγήσει 
µπροστά από το φλεγόµενο κοι-
νοβούλιο, όπου όλοι θα βγάλουν 
τα προσωπεία τους και θα κοιτά-
ξουν κατάµατα τους υπεύθυνους, 
αλλά θα κοιτάξουν κυρίως τους 

εαυτούς τους. Θα κοιτάξουν και 
θα καταστρέψουν ό,τι έχει ριζώ-
σει στην ψυχή τους και τους κά-
νει κακό. 
Ίσως όµως η λύση να είναι απλή. 
Ας κλείσουµε τις τηλεοράσεις 
µας, ας σταµατήσουµε να ασχο-
λούµαστε µε τους ανεγκέφαλους 
πολυλογάδες. Ας µην γίνουµε υ-
ποχείρια κανενός κατευθυνόµε-
νου δηµοσιογράφου. Ας αφήσου-
µε πίσω τους ψεύτες πολιτικούς 
και τους δήθεν πολέµιους του 
συστήµατος που τελικά είναι χει-
ρότεροι από αυτό. Μόνο τότε θα 
καταφέρουµε να ολοκληρώσουµε 
την βεντέτα µας. Μόνο έτσι θα 
καταφέρουµε να κερδίσουµε το 
πολυτιµότερο “γέρας”. Την Ε-
ΛΕΥΘΕΡΙΑ µας. 
 
 

Seph 

 
 
 
 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

1940  ΤΟΚΙΟ - ΕΛΣΙΝΚΙ και  1944 ΛΟΝ∆ΙΝΟ 
 

υτές οι δύο Ολυµπιάδες 
δεν θα γίνουν  λόγω Β΄ 
Παγκόσµιου  πολέµου. 

Οι Ολυµπιακοί αγώνες  θα αρχί-
σουν ξανά το 1948 και πάλι στο 

Λονδίνο. 

 
Η αρίθµηση των αγώνων που συ-
νεχίζετε κανονικά , έστω και  αν 
αυτοί µαταιώνονται , δίνει στην 
Ολυµπιάδα του Λονδίνου τον α-
ριθµό 14. 

1948  ΛΟΝ∆ΙΝΟ 

 
Αυτή η Ολυµπιάδα έχει να επι-
δείξει µεγάλη τεχνολογική πρόο-
δο, όπως αυτόµατο ανελκυστήρα 
του πήχη στο άλµα σε ύψος,  αυ-
τόµατο µετρητή αλµάτων στο άλ-
µα σε µήκος,  µηχανικό ισοπεδω-
τή του σκάµµατος και την κινη-
µατογραφική καταγραφή του 
τερµατισµού των δροµικών αγω-
νισµάτων (φωτοφίνις). Έτσι κάθε 
αµφισβήτηση για τη σειρά τερµα-
τισµού των αθλητών εξαφανίζε-
ται. Για πρώτη φορά επίσης εµ-

φανίζεται στις εκκινήσεις των 
δρόµων µεγάφωνο πίσω από τους 
αθλητές συνδεδεµένο ηλεκτρικά 
µε το πιστόλι του Αφέτη εκκίνη-
σης. Την πρώτη τους εµφάνιση 
έκαναν και οι βατήρες που σχεδί-
ασε ο Ε. Ρόττενµπουργκ σε αντι-
κατάσταση των λακκουβών το-
ποθέτησης  των πελµάτων των 
αθλητών. Όµως αυτή η Ολυµπιά-
δα δεν έχει να επιδείξει µόνο τε-
χνολογικά επιτεύγµατα αλλά και 
νεαρούς ήρωες των αγωνισµά-
των, όπως τον 17χρονο Αµερικα-
νό Μποµπ Ματίας που στην παρ-
θενική του συµµετοχή στους Ο-
λυµπιακούς αγώνες στο  δέκαθλο 
ή αλλιώς  «στο άθληµα των υπε-
ράνθρωπων» παίρνει το χρυσό 
και µάλιστα κάνοντας παγκόσµιο 
ρεκόρ µε 7.139 βαθµούς  και  εί-
ναι ο πρώτος που περνά τους 
7.000 βαθµούς. Η Ελληνική οµά-
δα που µετείχε µε 57 αθλητές είχε 
µοναδική διάκριση την 6η θέση 

Α 

—Αθλητισµός— 
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του παλαιστή Πετµεζά στην κα-
τηγορία των 67 κιλών της ελλη-
νορωµαϊκής πάλης. 

1952  ΕΛΣΙΝΚΙ 

 

Η Ελλάδα είχε καταθέσει υποψη-
φιότητα γι’ αυτήν την Ολυµπιάδα 
αλλά την απέσυρε πριν ακόµη 
συζητηθεί από την ∆ΟΕ. Η τελε-
τή έναρξης συνοδεύτηκε από κα-
ταρρακτώδη βροχή , όµως οι 
72.000 αγνοί Φιλανδοί φίλαθλοι 
παρέµειναν καρφωµένοι στη θέση  
τους και παρακολουθούσαν την 
τελετή. Ο Μποµπ Ματάιας επα-
νέλαβε τον θρίαµβό στο δέκαθλο,  
µε επίδοση 7.580 βαθµών. Όταν 
αποσύρθηκε από τους στίβους έ-
γινε ηθοποιός και έπαιξε µόνο σε 
µία ταινία το1953, γεγονός  που 
του αφαίρεσε την ερασιτεχνική 
ιδιότητα του αθλητή. Η ταινία 

ήταν αµερικάνικης παραγωγής, 
είχε θέµα «Συνέβη στην Αθήνα» 
και ο Ματάιας υποδύθηκε τον 
Έλληνα Ολυµπιονίκη Σπύρο 
Λούη. Στην Σφαιροβολία εµφανί-
ζεται ο Πάρι Ο’Μπράιεν που κα-
θιερώνει το στιλ (παλµό) 
Ο’Μπράιεν και κατακτά το χρυσό 
µετάλλιο.  Το στιλ ρίψης Ο’ 
Μπράιεν, της σφαίρας, που χρη-
σιµοποιείται ακόµη και σήµερα 
διευκόλυνε και βελτίωσε τις επι-
δόσεις 
 
 

 Χασκής Λάµπρος 
Πάνου Χρήστος 
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Καλύτερος ο Κρι-
στιάνο από τον 

Μέσι; 

— Οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές 2008 – 2009 — 
 

 Λιονέλ Μέσι (Lionel 
Andrés Messi , γενν. 
στις 24 Ιουνίου 1987) 

είναι ποδοσφαιριστής από την 
Αργεντινή, ο οποίος αγωνίζε-
ται στο ισπανικό πρωτάθληµα 
(µε την Μπαρτσελόνα) και 
στην εθνική οµάδα της χώρας 
του. Θεωρείται από πολλούς 
ένας από τους καλύτερους πο-
δοσφαιριστές της γενιάς 
του,[1][2][3]  έχοντας κερδίσει 
υποψηφιότητες για τη Χρυσή 
Μπάλα (κέρδισε το 2009) και 
για το βραβείο του Ποδοσφαι-
ριστή της Χρονιάς από την 
FIFA πριν κλείσει τα 21 του 
χρόνια.[4][5][6]  Το στιλ του 
και η ικανότητά του στο γήπε-
δο έχουν κάνει πολλούς να τον 
συγκρίνουν µε τον θρυλικό 
Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος 
έχει ο ίδιος "ανακηρύξει" τον 
Μέσι διάδοχό του. 

 
 
 
Ο Μέσι ξεκίνησε το ποδό-
σφαιρο στις ακαδηµίες της 
Νιούελς. Στα 13 του πέρασε 
τον Ατλαντικό και εντάχθηκε 
στα τµήµατα υποδοµής της 
Μπαρτσελόνα, αφού η κατα-
λανική οµάδα τού υποσχέθηκε 
πλήρη αποκατάσταση ενός 
σοβαρού ενδοκρινολογικού 
προβλήµατος που αντιµετώπι-

ζε, ενώ ταυτόχρονα ανέλαβε 
την οικονοµική υποστήριξη 
της οικογένειάς του, η οποία 
µετακόµισε µαζί του στη Βαρ-
κελώνη. 
 
Τη σαιζόν 2004-05 έκανε το 
ντεµπούτο του στην ανδρική 
οµάδα και καθιερώθηκε σχε-
δόν αµέσως, καταρρίπτοντας 
το ρεκόρ του νεότερου παίκτη 
που έχει αγωνιστεί σε αγώνα 
του ισπανικού πρωταθλήµα-
τος, καθώς του νεότερου που 
πέτυχε τέρµα στη διοργάνωση. 
Ακολούθησε η κατάκτηση 
πολλών τίτλων, όπως πρωτα-
θλήµατα, κύπελλα, το Τσά-
µπιονς Λιγκ το 2006 και πολ-
λές άλλες διεθνείς διοργανώ-
σεις. Έπαιξε επίσης στο Πα-
γκόσµιο Κύπελλο του 2006. 
Το 2008 στους Θερινούς Ολυ-
µπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο 
κατέκτησε µε την οµάδα της 
χώρας του το χρυσό µετάλλιο. 

 Cristiano Ronaldo 
dos Santos Aveiro, 
γνωστός ως Cristiano 

Ronaldo, είναι Πορτογάλος 
ποδοσφαιριστής που αγωνίζε-
ται για την Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ και για την Εθνική 
Οµάδα Πορτογαλίας. Τον Ιού-
νιο του 2009 ανακοινώθηκε η 
µεταγραφή του στη Ρεάλ Μα-
δρίτης µε κόστος 94 εκατοµ-
µυρίων ευρώ, το µεγαλύτερο 
ποσό που έχει δαπανηθεί για 
µεταγραφή ποδοσφαιριστή.[1] 
 
Γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρί-
ου 1985 στη Φούντσαλ της 

Μαδέρα στην Πορτογαλία. 
Έχει ένα αδελφό το Χιούγκο 
και δυο αδελφές, Έλµα και 
Κάτια. 

 
Από µικρή ηλικία ξεκίνησε το 
ποδόσφαιρο, παίζοντας αρχικά 
σε µικρές οµάδες της περιο-
χής. Αργότερα πήγε στην 
ΣΣππόόρρττιιννγγκκ  ΛΛιισσσσααββώώννααςς  κκααιι  ττοο  

2003 πήγε στη Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ. Με τη Μάντσε-
στερ κέρδισε πολλούς τίτλους, 
ανάµεσά τους τρία πρωταθλή-
µατα Αγγλίας και µια φορά το 
Champions League. 
 
Θεωρείται ως ένας από τους 
καλύτερους ποδοσφαιριστές 
του πλανήτη. Το 2008 τιµήθη-
κε µε τη Χρυσή Μπάλα, από 
το περιοδικό France Football. 
 

Χασκής Λάµπρος 
Πάνου Χρήστος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο 

Ο 
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Ξέρετε ότι … 

 
Ξέρετε ότι οι µύγες ζούνε µόνο 
14 ηµέρες 
 
 
 

 
Η φράση "έφαγε χυλόπιτα" 
προέρχεται από το παρασκεύα-
σµα χυλού που έδιναν παλιά οι 
ψευτογιατροί για τον περιορισµό 
του καηµού των ερωτευµένων! 
 

 
 
 

 
Αν τσιρίζεις για 8 χρόνια, 7 µήνες 
και 6 µέρες, θα δηµιουργούσες 
ηχητική ενέργεια που θα αρκούσε 
για να ζεστάνεις µία κούπα καφέ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οι ψύλλοι µπορούν πηδήξουν 
350 φορές το µήκος του σώµατός 
τους. Είναι σαν να πηδάει ένας 
άνθρωπος ένα ολόκληρο γήπεδο 
ποδοσφαίρου! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΙΝ 

Υπάρχουν πέντε σπίτια πέντε δι-
αφορετικών χρωµάτων. Σε κάθε 
σπίτι ζει ένας άνθρωπος διαφορε-
τικής εθνικότητας. Οι πέντε ιδιο-
κτήτες πίνουν ένα συγκεκριµένο 
είδος ποτού. Καπνίζουν µία συ-
γκεκριµένη µάρκα τσιγάρων και 
έχουν ένα συγκεκριµένο κατοικί-
διο. Όλοι έχουν µεταξύ τους δια-
φορετικά κατοικίδια, διαφορετι-
κές µάρκες τσιγάρων και διαφο-
ρετικά είδη ποτών. 
Η ερώτηση είναι: Ποιος έχει το 
ψάρι;  

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
1. Ο Άγγλος µένει στο κόκκινο 
σπίτι. 
2. Ο Σουηδός έχει σκύλο. 
3. Ο ∆ανός πίνει τσάι. 
4. Το πράσινο σπίτι είναι αριστε-
ρά από το άσπρο σπίτι. 
5. Ο ιδιοκτήτης του πράσινου 
σπιτιού πίνει καφέ. 
6. Αυτός που καπνίζει Pall mall 
εκτρέφει πουλιά. 
7. O ιδιοκτήτης του κίτρινου σπι-
τιού καπνίζει Dunhill. 
8. Αυτός που µένει στο µεσαίο 
σπίτι πίνει γάλα. 
9. Ο Νορβηγός µένει στο πρώτο 
σπίτι. 
10. Αυτός που καπνίζει Blends 
µένει δίπλα σ' αυτόν που έχει γά-
τες. 
11. Αυτός που έχει το άλογο µέ-
νει δίπλα σ' αυτόν που καπνίζει 
Dunhill. 
12. Ο ιδιοκτήτης που καπνίζει 
BluemaSters πίνει µπύρα. 
13. Ο Γερµανός καπνίζει Prince. 

14. Ο Νορβηγός µένει δίπλα στο 
µπλε σπίτι. 
15. Αυτός που καπνίζει Blends 
έχει ένα γείτονα που πίνει νερό. 
Ο Αϊνστάιν έγραψε αυτό το γρίφο 
στον 20ό αιώνα. Υποστήριξε ότι 
το 98% των ανθρώπων δε µπο-
ρούν να τον λύσουν. 
 

 
 

Για δυνατούς λύτες. 
Τρεις φίλοι µπαίνουν σε µια κάβα 
και αγοράζουν ένα µπουκάλι 
κρασί που κοστίζει 30 ευρώ δίνο-
ντας 10 ευρώ ο καθένας. Φεύγο-
ντας, τους προλαβαίνει ο υπάλ-
ληλος και τους λέει πως έκανε 
λάθος γιατί το µπουκάλι στοιχίζει 

—∆ραστηριότητες Ελεύθερου Χρόνου— 
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25 και όχι 30 ευρώ και γι' αυτό 
τους επιστρέφει 5 ευρώ ρέστα. 
Αυτοί, αφού δεν µπορούν να µοι-
ράσουν τα 5 ευρώ στα τρία, παίρ-
νουν από 1 ευρώ ο καθένας και 
δίνουν 2 ευρώ φιλοδώρηµα στον 

υπάλληλο για την καλή του πρά-
ξη.  
Στο τέλος όµως σκέφτονται: Έ-
δωσε ο καθένας µας 10 ευρώ και 
πήρε ένα πίσω, άρα ο καθένας 
πλήρωσε 9 ευρώ. Τρεις φορές το 

9 µας κάνει 27 και 2 ευρώ για το 
φιλοδώρηµα, 29.  
Τι έγινε το ένα ευρώ; 
 

 
Sudoku 

Το Sudoku είναι το δηµοφιλέστερο παιχνίδι µε αριθµούς του πλανήτη. 
Οι κανόνες είναι απλοί: 
Τα κενά συµπληρώνονται µε αριθµούς από το 1 έως το 9. Κάθε οριζόντια γραµµή, κάθε κάθετη γραµµή και 
κάθε περιοχή µε 3x3 τετράγωνα πρέπει να περιέχουν µια µόνο φορά κάθε αριθµό από το 1 έως το 9. 
Κάθε πρόβληµα Sudoku έχει λύση η οποία µπορεί να επιτευχθεί χωρίς εικασίες. 

 3   7     
   8   9  6 
  7 2 6     
2   9    6  
9  4    8  5 
 1    4   2 
    9 1 4   
7  1   2    
    5   3  

 
Για δυνατούς λύτες. 

Παίρνουµε ένα τετράγωνο χαρτόνι και το διαγραµµίζουµε σε οκτώ επί οκτώ ίσα µικρότερα τετράγωνα, σαν 
σκακιέρα. Στη συνέχεια κόβουµε το χαρτόνι πάνω στις γραµµές που φαίνονται στο πρώτο σχήµα. 

 
Αναδιατάσσουµε τα κοµµάτια ώστε να σχηµατίσουµε ένα νέο σχήµα που είναι ένα ορθογώνιο παραλληλό-
γραµµο µε διαστάσεις 13 x 5, όπως φαίνεται στο δεύτερο σχήµα. 
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Το αρχικό τετράγωνο αποτελούνταν από 8 x 8 = 64 µικρότερα τετράγωνα, ενώ το νέο σχήµα αποτελείται 
από 13 x 5 = 65 τετράγωνα. Πως προέκυψε αυτό το επιπλέον τετραγωνάκι; 
 
Στον Πρωταγόρα αποδίδεται το 
παρακάτω θεωρητικό παράδο-

ξο: 
 Αρίστιππος ζήτησε από 
τον Πρωταγόρα να του 
διδάξει Νοµική. Επειδή 

όµως δεν είχε λεφτά να τον πλη-
ρώσει, συµφώνησαν ο Πρωταγό-
ρας να πληρωθεί µόλις ο Αρί-
στιππος κερδίσει την πρώτη του 
δίκη. 
Ο Αρίστιππος όµως δεν τα κατά-
φερνε καθόλου καλά στο δικα-
στήριο και έτσι ο Πρωταγόρας 
του ζήτησε την καταβολή των 
χρηµάτων του, παρόλο που δεν 

είχε κερδίσει ακόµα καµία δίκη. 
Ο Αρίστιππος αρνήθηκε επικα-
λούµενος τη συµφωνία τους και 
το θέµα έφτασε στα δικαστήρια. 
Ο δικαστής που άκουσε την υπό-
θεση βρέθηκε στο παρακάτω λο-
γικό παράδοξο: 

 
Αν δικαίωνε τον Αρίστιππο µε 
απόφαση να µην πληρώσει τον 

Πρωταγόρα τότε ο Αρίστιππος θα 
είχε µόλις κερδίσει την πρώτη του 
δίκη και για το λόγο αυτό θα έ-
πρεπε να πληρώσει τον Πρωτα-
γόρα. 
Αν από την άλλη, δικαίωνε τον 
Πρωταγόρα µε απόφαση να πλη-
ρωθεί από τον Αρίστιππο τότε ο 
τελευταίος δεν θα είχε κερδίσει 
ακόµα την πρώτη του δίκη και 
έτσι δεν θα έπρεπε να πληρώσει 
τον Πρωταγόρα. 
Πως θα βγει ο δικαστής από αυτό 
το αδιέξοδο;

 
 

νας ηλικιωµένος Άραβας 
είπε στους τρεις γιους του 
ότι τους αφήνει κληρονο-

µιά τις καµήλες του. Ο µεγαλύτε-
ρος γιος θα έπαιρνε τις µισές κα-
µήλες, ο µεσαίος το 1/3 και ο µι-
κρότερος το 1/9 των καµηλών 
του.  

 
Αφού πέθανε ο πατέρας τους, πή-
γαν να δουν τις καµήλες αλλά δι-
απίστωσαν πως ήταν 17 και δεν 
µπορούσαν να τις µοιράσουν ό-

πως τους είχε πει. ∆εν ήθελαν να 
πουλήσουν ούτε ν' αγοράσουν 
καµία. Εκείνη τη στιγµή εµφανί-
στηκε καβάλα στην καµήλα του ο 
Αµπντουλάχ, ο οποίος βρήκε 
τρόπο να µοιράσουν τις καµήλες 
όπως ήθελε ο πατέρας τους. Τι 
τους είπε να κάνουν; 
 

Φλώρος Αναστάσιος 
Ρίζου Λαµπρινή 

Σταµάτης Μιχαήλ 
Χασκής Λάµπρος 

 
 
 

Ο 

Έ 
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Είναι σηµαντικό µέσα στο µήνα 
να προσπαθήσετε να διορθώσετε 
κάποιες σχέσεις που µπορεί στο 
παρελθόν να µην ήταν τόσο κα-
λές, φίλοι Κριοί . 
Φροντίστε να έχετε υποµονή για 
να µπορέσετε να πετύχετε τους 
στόχους σας .Κινηθείτε µε µεθο-
δικότητα και οργανωµένα. Μην 
φοβάστε 

Αισθηµατικά 
Οι αυξηµένες επαγγελµατικές 
υποχρεώσεις που έχετε είναι πι-
θανό να δηµιουργήσουν απόστα-
ση ανάµεσα σε εσάς και το ταίρι 
σας. Κινηθείτε δραστικά. Εσείς 
που είστε στην αναζήτηση ερωτι-
κού συντρόφου, θα είστε αρκετά 
γοητευτικοί και οι κατακτήσεις 
που θα έχετε θα είναι πολλές 
 

 
Καλά θα κάνετε να δώσετε προ-
τεραιότητα στον εαυτό σας και 
τις ανάγκες σας . 
∆ώστε βαρύτητα σε προσωπικές 
σας υποθέσεις, φίλοι µου Ταύροι. 
Σταµατήστε να κάνετε αρνητικές 
σκέψεις . 
∆ύσκολα κάτι κατά τη διάρκεια 
του µήνα θα µπορέσει να ικανο-
ποιήσει τις ανάγκες σας 
 

Αισθηµατικά 
Καλά θα κάνετε να προσέξετε την 
συµπεριφορά σας απέναντι στο 
ταίρι σας .Μην είστε επικριτικοί 
µαζί του και µην φτάσετε τα 
πράγµατα στα άκρα . 
Εσείς που αναζητείτε τον έρωτα, 
αποφύγετε να επενδύσετε πολλά 
σε κάποιες ιστορίες που θα γεν-
νηθούν µέσα στο µήνα . 
 

 
Θα ήταν καλό για εσάς για να ξε-
χάσετε το παρελθόν . 
Κοιτάξτε το µέλλον . 
Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες θα 
είναι λιγότερο βαριές και πιεστι-
κές . 
Τολµήστε και δεν θα βγείτε χα-
µένοι . 
Θα είστε αρκετά επικοινωνιακοί 
κατά τη διάρκεια του µήνα κάτι 
που θα σας ωφελήσει πολύ 

Αισθηµατικά 
Στα αισθηµατικά σας, οι δεσµευ-
µένοι καλά θα κάνετε να αφήσετε 
τους εγωισµούς και να προσπα-
θήσετε να αφιερώσετε περισσό-
τερο χρόνο στο ταίρι σας . 
Αγαπητοί αδέσµευτοι, πολύ σύ-
ντοµα θα νιώσετε τα βελάκια του 
έρωτα . Κάντε λίγη υποµονή και 
χαλαρώστε, η τύχη θα σας χαµο-
γελάσει 
 

Θα νιώσετε την ανάγκη να κάνετε 
κάποιες αλλαγές . 
Κρατιέστε από τον προηγούµενο 
µήνα αλλά τώρα έφτασε η στιγµή 
να κάνετε αυτό που εσείς θέλετε . 
Νέες γνωριµίες θα σας βοηθή-
σουν πάλι να ονειρεύεστε και να 
κάνετε σχέδια για τον µέλλον . 
Μην φοβάστε να κάνετε καινούρ-
για ξεκινήµατα 
Αισθηµατικά 
Ζητήµατα που σας απασχολούν 
στο παρελθόν θα επανέλθουν στο 
προσκήνιο . 
Καλά θα κάνετε να µοιραστείτε 
µε το ταίρι σας τις ανησυχίες σας, 
φίλοι µου . 

Όσοι δεν έχετε βρει τον ιδανικό 
σύντροφο, νέες γνωριµίες θα σας 
χαροποιήσουν και θα σας ανα-
νεώσουν . 
Προετοιµαστείτε, φίλοι µου 
 

 
Κατά τη διάρκεια του µήνα έντο-
να θα σας απασχολήσουν οικογε-
νειακά και ζητήµατα που αφο-
ρούν τις σχέσεις µε τους γύρω 
σας, φίλοι µου Λέοντες . 
Αποφύγετε να πάρετε κάποια 
βιαστική απόφαση ή κάποιο ρί-
σκο . 
Αφήστε τα πράγµατα να κυλί-
σουν ήρεµα καλύτερα, φίλοι µου 

Αισθηµατικά 
Ο µήνας αυτός είναι κατάλληλος 
για να αποκαταστήσετε τη σχέση 
σας µε κάποιους ανθρώπους . 
Οι δεσµευµένοι, ελάτε πιο κοντά 
µε το ταίρι σας . 
Σταµατήστε να νιώθετε άσχηµα, 
φίλοι αδέσµευτοι . 
Αν αλλάξετε τον τρόπο που σκέ-
πτεστε θα µπορέσετε να δείτε πιο 
καθαρά 
 

 
Η πίεση που νιώθατε τους προη-
γούµενους µήνες θα φύγει και θα 
έρθει η λύτρωση . 
Θα µπορέσετε να κάνετε σχέδια 
για το µέλλον σας µε άνεση, φίλοι 
µου . 
Μέσα στο µήνα θα κάνετε πολλές 
επαφές και θα µπορέσετε να δι-
κτυωθείτε ώστε να µπορέσετε να 
επιτύχετε τους στόχους σας 
Αισθηµατικά 
 
 

— Ζώδια — 
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Ο µήνας αυτό θα είναι ερωτικός, για 
τους δεσµευµένους αλλά και για τους 
αδέσµευτους . 
∆εν θα περάσουν απαρατήρητες νέες 
γνωριµίες που θα κάνετε . 
Μέσα από κάποιο ταξίδι είναι πιθανό 
να γνωρίσετε πολλά καινούργια πρό-
σωπα . 
Συγκρατήστε όµως τον ενθουσιασµό 
σας 

 
Κατά τη διάρκειά του µήνα θα σας 
απασχολήσουν έντονα κάποια ζητή-
µατα κυρίως στον επαγγελµατικό το-
µέα . 
Θα βρείτε όµως τις λύσεις που χρειά-
ζεστε . 
Πιθανόν κατά τη διάρκεια του µήνα 
να νιώσετε την ανάγκη να πατήσετε 
πιο γερά στα πόδια σας χωρίς να έχε-
τε ανάγκη τρίτους 

Αισθηµατικά 
Οι δεσµευµένοι καλά θα κάνετε να 
προσέξετε λίγο περισσότερο την συ-
µπεριφορά σας απέναντι στον σύ-
ντροφο σας . 
Γίνετε πιο τρυφεροί, φίλοι µου Ζυγοί 
. 
Εσείς που αναζητείτε τον ιδανικό 
σύντροφό θα έχετε την ευκαιρία να 
κάνετε νέες γνωριµίες που θα σας 
ανεβάσουν πολύ ψυχολογικά 

 
Από ό,τι φαίνεται όπως θα είναι δια-
µορφωµένο το πλανητικό σκηνικό 
για εσάς µοιάζει να είναι πολύ κου-
ραστικό µε αποτέλεσµα να σας κάνει 
νευρικούς . 
Προσπαθήστε να τον κατάλληλο 
προγραµµατισµό να τακτοποιήσετε 
ό,τι εκκρεµότητες έχετε αφήσει εδώ 
και τόσο καιρό 

Αισθηµατικά 
Σηµαντικός αρκετά θα είναι ο µήνας 
αυτός για την πορεία των αισθηµατι-
κών σας . 
Ίσως πάρετε σηµαντικές αποφάσεις 
για το µέλλον σας, φίλοι Σκορπιοί . 
Αγαπητοί αδέσµευτοι, καλά θα κάνε-
τε να δείξετε προσοχή στις γνωριµίες 
που θα έχετε και σε ποιον θα ανοίξε-
τε την καρδιά σας 

 
 
Ο µήνας αυτός σας βοηθά πολύ, ώ-
στε να ξεπεράσετε προβλήµατα του 
παρελθόντος και να κάνετε µια και-
νούργια αρχή στη ζωή σας, φίλοι µου 
Τοξότες . 
Κάποιες εντάσεις στα µέσα του µήνα 
θα σας επηρεάσουν ψυχολογικά αλ-
λά µην ανησυχείτε καθόλου θα ξεπε-
ραστούν σύντοµα 

Αισθηµατικά 
Οι δεσµευµένοι του ζωδίου θα µπο-
ρέσετε να επαναφέρετε τις ισορροπί-
ες στην σχέση σας . 
Κάντε κινήσεις προκειµένου να επι-
στρέψει το πάθος, φίλοι µου . 
Εσείς που αναζητείτε τον ιδανικό 
σύντροφό, θα έχετε την ευκαιρία να 
κάνετε πολλές γνωριµίες οι οποίες θα 
σας συναρπάσουν 
 

 
Κάποια ευχάριστα γεγονότα θα σας 
βοηθήσουν και θα σας δώσουν δύ-
ναµη για να µπορέσετε να αντιµετω-
πίσετε πιθανές δυσκολίες που θα συ-
ναντήσετε . 
Αποφύγετε τις παρασκηνιακές κατα-
στάσεις για να µην έχετε παρεξηγή-
σεις . 
Οι κινήσεις σας πρέπει να είναι πολύ 
µετρηµένες 

Αισθηµατικά 
Περάστε όµορφες στιγµές µε το ταίρι 
σας . Κάντε συζητήσεις που αφορούν 
το µέλλον σας . 
Εκφράστε του όσα νιώθετε και θα 
έρθετε πιο κοντά, φίλοι µου . 
Εσείς που δεν έχετε ακόµα ταίρι, εί-
ναι ευκαιρία να κάνετε ένα νέο ξεκί-
νηµα στη ζωή σας . 
Ξεφύγετε από την στασιµότητα 

 
Έντονος θα είναι αυτός ο µήνας, κα-
τά κύριο λόγο στον τοµέα των σχέ-
σεων µε τους γύρω σας . 

Καλά θα κάνετε να αποφύγετε τις ε-
ντάσεις, φίλοι µου . 
Επαγγελµατικά ζητήµατα θα σας α-
πασχολήσουν έντονα, καλά θα κάνε-
τε να µην βιαστείτε να βγάλετε συ-
µπεράσµατα ή να πάρετε αποφάσεις 

Αισθηµατικά 
Οι δεσµευµένοι του ζωδίου, θα έχετε 
την ευκαιρία να βελτιώσετε τη σχέση 
σας . 
Καλά θα κάνετε να είστε προσεκτι-
κοί σε όποιες αποφάσεις πάρετε . 
Εσείς που αναζητείτε τον ιδανικό 
σύντροφο θα έχετε την ευκαιρία 
γνωρίσετε ένα καινούργιο πρόσωπο 
που θα σας ανανεώσουν πολύ 

 
Προβληµατικές καταστάσεις του πα-
ρελθόντος που σας κρατούσαν δέ-
σµιους, θα µπορέσετε να τις ξεπερά-
σετε και να κάνετε δυναµικά νέα ξε-
κινήµατα . 
Κάποιες καλές ευκαιρίες που θα σας 
παρουσιαστούν καλά θα κάνετε να 
µην τις αφήσετε να πάνε χαµένες, θα 
επωφεληθείτε πολύ 

Αισθηµατικά 
Ο µήνας αυτός ζωντανεύει την συ-
ναισθηµατική σας όρεξη µε αποτέ-
λεσµα να σας κάνει άκρως ερωτικούς 
και συναισθηµατικούς µε το ταίρι 
σας, φίλοι µου . 
Εσείς που δεν έχετε ακόµα ταίρι, τα 
άστρα θα φέρουν κατευθείαν στην 
αγκαλιά του µεγάλου έρωτα . 
Προετοιµαστείτε, φίλοι µου 
 

Καζή ∆ήµητρα 
Καψάλη Κων/να 
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Συντακτική Οµάδα 
• Οι µαθητές της Α τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Φιλιππιάδας 
• Οι µαθητές της Β Λυκείου: 

o Ζυγούρης Γεώργιος 
o Καζή ∆ήµητρα 
o Κίτσιου Ελένη 
o Καψάλη Κων/να 

Υπεύθυνοι Καθηγητές: 
• Γιάγκα Ιωάννα 
• Κάλλης Θεόδωρος 
• Λώλη Παυλίνα 
• Ρούµπος ∆ηµήτριος
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