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ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
 
Εδώ και δεκατρία χρόνια η ανθρωπότητα 
έχει εισβάλλει στον 21ο αιώνα, έχοντας 
ως υπερόπλα της τα επιτεύγματα της 
σύγχρονης επιστήμης, κλωνοποίηση, DNA 
και γονιδιακή επανάσταση, 
μεταμοσχεύσεις οργάνων, μεταλλαγμένα 
προϊόντα, επικύρωση θέσεων για ταξίδια 
αναψυχής στο Φεγγάρι. Ποτέ πριν η 
επιστήμη δεν είχε σηματοδοτήσει τόσο 
πολύ την ανθρώπινη ζωή, εισβάλλοντας 
τόσο δυναμικά στο άδυτό της. Εκεί, που, 
κάποτε, μόνον άγγελοι φτερούγιζαν, 
επεμβαίνει τώρα, με τον πιο 
χαρακτηριστικό τρόπο η επιστήμη και η 
τεχνολογία. Άραγε, βρισκόμαστε πιο 
κοντά στο μυστικό της ζωής ή πιο μακριά 
από το Θεό; 
        Όταν ο Άλντους Χάξλεϋ έγραψε το 
προφητικό του βιβλίο Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, το 1932, λίγοι 
τότε μπορούσαν να φανταστούν, ότι το 
όραμά του θα γινόταν πραγματικότητα 
λίγο πριν από το τέλος του 20ου αιώνα. 
Μετά τις καταστροφές και τα 
επιτεύγματα που σφράγισαν τον 20ο 
αιώνα, η ανθρωπότητα για μια ακόμη 
φορά στοχεύει προς ένα μέλλον που θα 
είναι, υποτίθεται, ένα βήμα πιο κοντά 
στην τελειότητα. Οι νέες ανακαλύψεις 
στη βιοτεχνολογία προετοιμάζουν το 
έδαφος για ένα αύριο όπου η Γη και ο 
άνθρωπος δεν θα είναι αυτό που 
γνωρίζαμε. Σε χιλιάδες εργαστήρια ανά 
τον κόσμο μια νέα πραγματικότητα 
γεννιέται σήμερα. Εκείνο που μένει 
ακόμα απροσδιόριστο, είναι αν η νέα 
αυτή πραγματικότητα ανήκει 
περισσότερο στο όνειρο ή στον εφιάλτη. 
Τεχνολογικά και επιστημονικά 
προχωρούμε χωρίς αμφιβολία σε 
δρόμους άκρως ανοδικούς. Ωστόσο το 
ζήτημα έχει και ηθικές προεκτάσεις. 
Αναμφισβήτητα υπάρχουν δυνάμεις μέσα 
και γύρω μας, που είναι θετικές και 

αρνητικές. Δυνάμεις που θα μας 
ευεργετήσουν και δυνάμεις που θα μας 
καταστρέψουν. Χρειάζεται, λοιπόν, 
σύνεση για να μπορέσουμε να ελέγξουμε 
αυτές τις δυνάμεις και να τις βάλουμε να 
υπηρετούν το καλό της ανθρωπότητας ή 
να τις δεσμεύουμε,  όταν βλέπουμε ότι 
δεν μπορούμε να ενεργήσουμε έτσι. Διότι 
χρειάζεται πνευματική σύνεση και 
ωριμότητα για να χρησιμοποιήσουμε τις 
δυνάμεις που μας περιβάλλουν.  
        Καθημερινά κατασκευάζονται 
καινούργιες μηχανές, συσκευές και 
μηχανισμοί (βλέπε CERN) και διάφορες 
τεχνικές διδάσκονται πρόθυμα από 
αυτούς που προσμένουν να κερδίσουν 
κάτι. Άραγε συμβιβάζεται η ηθική ζωή με 
την παράλληλη καθημερινή έκθεσή μας 
στις καθοριστικές επιδράσεις της 
τεχνολογίας; Ένα είναι σίγουρο: Δεν 
μπορούμε να ενοχοποιούμε την ανάπτυξη 
της επιστήμης, αλλά μόνο την αρνητική 
της χρήση.  
        Επομένως, ο άνθρωπος μπήκε στον 
21ο αιώνα, μεταφέροντας τα θετικά και 
τα αρνητικά στοιχεία της επιστήμης και 
της τεχνολογίας μαζί του. Ο άνθρωπος, 
όμως, οφείλει να θυμηθεί ή μάλλον να μη 
λησμονήσει, ότι από τη φύση του είναι 
ελεύθερο και ηθικό ον. Μάλιστα, τόσο 
πιο ελεύθερο όσο πιο ηθικό είναι. Ενώ 
ο,τιδήποτε άλλο υπάρχει στον κόσμο έχει 
«σχετική αξία», «τιμή», ο άνθρωπος ως 
αυτόνομο ον έχει «απόλυτη αξία», είναι η 
«θεμελιώδης αξία». Σύμφωνα με το 
φιλόσοφο Καντ, «ό,τι έχει μια τιμή, 
μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο 
άλλο ισότιμό του. Ό,τι όμως είναι 
υπεράνω κάθε τιμής και συνεπώς δεν έχει 
κανένα ισότιμό του αυτό έχει 
αξιοπρέπεια». Επιπλέον,  «η αυτονομία 
είναι το θεμέλιο της αξιοπρέπειας της 
ανθρώπινης όσο και κάθε άλλης έλλογης 
φύσης».  
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        Η ανακάλυψη της ιδέας και της 
εμπειρίας της αυτονομίας αποτελεί 
πραγματικά ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. 
Σήμερα ζούμε την παγκοσμιότητα αυτού 
του κινήματος της αυτονομίας μέσα στον 
αγώνα για τα δικαιώματα του ανθρώπου, 
για το κράτος δικαίου και το κοινωνικό 
κράτος, μέσα στα απελευθερωτικά 
κινήματα και τα κινήματα ειρήνης και 
αγάπης, αφού όλα αυτά έχουν τις 
πνευματικές τους ρίζες στον Διαφωτισμό.  
        Δυστυχώς, όμως, σήμερα ζούμε και 
τη μετατροπή της ιδέας της αυτονομίας 
σε άκρατο ευδαιμονικό υποκειμενισμό, 
σε λάβαρο ανταρσίας εναντίον κάθε 
νόμου ζωής και ήθους. Ο αυτονομημένος 
άνθρωπος γίνεται το μέτρο των πάντων, 
δικαιώνει ιδεολογικά, με διάφορα 
ανθρωποκεντρικά φιλοσοφήματα, την 
αδέσμευτη ελευθερία του και κάνει τις 
ανάγκες του ανθρώπου άξονα του 

σύμπαντος. Έχει κάποιος την εντύπωση, 
ότι η δίψα για αυτονομία είναι σήμερα 
δίψα για ανεμπόδιστη αυτοπραγμάτωση, 
ανεξέλεγκτη αυτοδιάθεση και αδέσμευτο 
ευδαιμονισμό. Αυτά τα στοιχεία είναι 
εκείνα, που μας οδήγησαν όλους στην 
ηθική και οικονομική κρίση, πολλούς 
συνανθρώπους μας στην ανέχεια και 
αρκετούς ακόμη και στον θάνατο. 
        Πανάκεια για όλα αυτά είναι το 
άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας με τους 
συνανθρώπους μας μέσω της αγάπης. 
Μέσα σε αυτήν τη μαγική λεξούλα 
εμπεριέχονται οι έννοιες της ηθικής, της 
ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της 
αλληλεγγύης, της ομόνοιας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της εκτίμησης της ίδιας της 
ζωής. Εξάλλου, όπως λέει ένα ποίημα από 
τη μακρινή Ανατολή, εκφράζοντας μια 
μεγάλη Αλήθεια: 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Υπάρχει μόνο μια Θρησκεία. Η Θρησκεία της Αγάπης. 
Υπάρχει μόνο μια Κοινωνική τάξη. Η τάξη της ανθρωπότητας. Υπάρχει μόνο 
μια γλώσσα. Η γλώσσα της καρδιάς. 
Υπάρχει μόνο ένας Θεός και είναι πανταχού παρών».  
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ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ… 
 
Προλογίζω μετά χαράς την έκδοση του περιοδικού ΑΠΟΨΗ, του περιοδικού που 
δημιούργησαν κυρίως οι μαθητές της Α΄ τάξης του σχολείου μας με την ευγενική 
φροντίδα του συναδέλφου θεολόγου, καθηγητή κ. Ντικμπασάνη Χρήστου. 
      Το γεγονός είναι, ότι η προσπάθεια των μαθητών να στήσουν ένα τέτοιο έντυπο, 
είναι αναμφίβολα αξιέπαινη, γιατί αποδεικνύει περίτρανα τα πνευματικά 
ενδιαφέροντα και τις βαθύτερες αναζητήσεις των παιδιών μας. 
      Μπορούμε ολοκάθαρα να διακρίνουμε, κρατώντας στα χέρια μας αυτό το 
περιοδικό, ότι οι έφηβοι επιζητούν να κτίσουν ένα καλύτερο αύριο, μία πραγματική 
παιδεία και έναν κόσμο όπου τα όνειρα είναι σε θέση να γίνουν αληθινά. Οι νέοι δεν 
φοβούνται να αγωνιστούν για την επίτευξη αυτού του σκοπού εναντίον παντοειδών 
κινδύνων, να υπερκεράσουν πληθώρα εμποδίων και να χαράξουν άφοβα την δική 
τους πορεία μέσα στα δύσβατα μονοπάτια της ζωής. Επίσης, παρατηρούμε μια 
ευπρόσδεκτη αναζωογόνηση του ενδιαφέροντός τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Πρόκειται ουσιαστικά για μια μάχη, που αφορά την αποτελεσματική και καθολική 
προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων παντού. Μια μάχη που δεν θα έχει τέλος, 
όσο θα υπάρχει έστω και ένα θύμα κάπου στον κόσμο. Μια μάχη χωρίς τέλος, λόγω 
της αδυναμίας της ανθρώπινης φύσης, που είναι υποτελής στα κάθε λογής 
συμφέροντα. Μια μάχη που μας αφορά όλους. Ο Βολταίρος στην προσπάθειά του να 
σώσει έναν άνθρωπο από τα βασανιστήρια, όταν ρωτήθηκε, γιατί παλεύει με τόσο 
πάθος, απάντησε: «Αυτός ο άνθρωπος είμαι εγώ». 
      Ευελπιστώ, ότι η εκδοτική αυτή προσπάθεια θα έχει και συνέχεια στο μέλλον, και 
θα φέρει την ανεξίτηλη προσωπική σφραγίδα των μαθητών μας με θέματα που θα 
απορρέουν από την δική τους ζωή, εμπειρία και αναζήτηση. 
 
 
 
                                                             Παπαχριστοδούλου Φεβρωνία 
                                                              
                                                             Διευθύντρια ΓΕΛ Κασσάνδρας  
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΠΕΡΜΑΧΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

                    ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ 
                                   Από το Χρήστο Φλώρο 

                        
 
 
Ο ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ (Nelson Rolihlahla 
(ταραχοποιός) Mandela) γεννήθηκε στις 
18 Ιουλίου του 1918 στο χωριό Μβέζο 
(Mvezo) της περιοχής Τράνσκεϊ της 
Νότιας Αφρικής και απεβίωσε στις 5 
Δεκεμβρίου 2013. Ήταν αγωνιστής της Ν. 
Αφρικής και στην συνέχεια πολιτικός και 
ο πρώτος έγχρωμος πρόεδρος της Νότιας 
Αφρικής (1994-1999). 

 

                                     ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Ο N. R. Mandela υπήρξε δικηγόρος στο 
Γιοχάνεσμπουργκ, έγινε μέλος του 
Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου ANC 
(AFRICAN NATIONAL CONGRESS) το 1944. 
Πήγε στο Γιοχάνεσμπουργκ, επειδή οι 
γονείς του ήθελαν να τον παντρέψουν, 
χωρίς να το θέλει ο ίδιος. Για 20 χρόνια 
τέθηκε επικεφαλής στη μεγάλη 
εκστρατεία εναντίον της ρατσιστικής 
πολιτικής της κυβέρνησης της Νότιας 
Αφρικής. Ήταν ο πρώτος έγχρωμος, 
δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της 
Νότιας Αφρικής. Πριν εκλεγεί πρόεδρος, 
ήταν από τους επικεφαλής του κινήματος 
κατά του Απαρτχάϊντ και ενεργό μέλος 
του ANC. Φυλακίστηκε για 27 χρόνια από 
το καθεστώς των Λευκών. Ο Ν. Μαντέλα 
αποφυλακίστηκε το Φεβρουάριο του 
1990, αφού ο τότε πρόεδρος Φρεντερίκ 
ντε Κλερκ αναγνώρισε το Αφρικανικό 
Εθνικό Κογκρέσο και ανέστειλε τις 
εκτελέσεις. Ο Νέλσον Μαντέλα πρότεινε 
αμέσως στις ξένες δυνάμεις να μην 
ελαττώσουν την πίεση που ασκούσαν 
στη νοτιοαφρικανική κυβέρνηση για 

συνταγματική μεταρρύθμιση. Η 
απελευθέρωσή του το 1990 σημάδεψε 
την απαρχή θεμελιακών αλλαγών στο 
Νοτιοαφρικανικό κράτος, που οδήγησαν 
στην πτώση του ρατσιστικού 
καθεστώτος. Το 1993 του απονεμήθηκε 
το Νόμπελ Ειρήνης, που το μοιράστηκε 
με τον πρόεδρο Φρεντερίκ ντε Κλέρκ. Το 
1994 έγινε ο πρώτος πρόεδρος της Ν. 
Αφρικής σε εκλογές που επιτράπηκε να 
ψηφίσουν λευκοί και μαύροι. 
        Ο Ν. Μαντέλα έχασε τον ένα γιο του 
από AIDS και τον άλλο από τροχαίο 
δυστύχημα, το 1969 (σε τροχαίο έχασε 
και τη δισέγγονή του το 2010). Από τότε 
ο Νέλσον Μαντέλα έγινε εξαιρετικά 
δραστήριος κατά του AIDS. Ο ίδιος 
δήλωνε, ότι ο μόνος τρόπος να 
αναδείξουμε το AIDS ως φυσιολογική 
ασθένεια είναι να μην το κρύβουμε και 
να κάνουμε τους ανθρώπους να 
σταματήσουν να το θεωρούν κάτι που 
χτυπά ορισμένα άτομα, τα οποία 
πηγαίνουν στην κόλαση και όχι στον 
παράδεισο. 
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ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΛΑ 
 
 
 
 

 Αν θέλεις να κάνεις ειρήνη με τον εχθρό σου, πρέπει να δουλέψεις μαζί του. Και 
τότε, γίνεται σύμμαχός σου 
 
 

 Όταν ανεβεί κανείς στο μεγάλο βωμό, καταλαβαίνει ότι έχει μπροστά του πολλά 
ακόμη να ανεβεί. 
 
 
 

 Έμαθα, ότι το θάρρος δε είναι η έλλειψη φόβου, αλλά ο θρίαμβος επί του φόβου. 
Γενναίος δεν είναι εκείνος, που δεν νιώθει φόβο, αλλά εκείνος που τον υπερνικά 
 
 

 Κανείς δεν γεννιέται μισώντας κάποιον για το χρώμα του δέρματος, την καταγωγή 
ή την θρησκεία του. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να μισούν και αν μπορούν 
να διδαχθούν το μίσος, μπορούν να διδαχθούν και την αγάπη, γιατί έρχεται πιο 
φυσικό στη ζωή και στην καρδιά τους παρά το αντίθετο.  
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                    ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΛΕΞΗ 
 
 

Αγαπητέ Αλέξη…. 
Τη νύχτα της 6ης Δεκεμβρίου η ψυχή σου έφυγε στον 
ουρανό και έγινε ένας μικρός άγγελος. Το σώμα σου 
έμεινε εδώ, πληγωμένο από τις σφαίρες του ειδικού 
φρουρού, που σου έκοψε το νήμα της ζωής σου. Μια 
ζωή που δεν χόρτασες, που δεν χάρηκες, μια ζωή στην 
οποία δεν πρόλαβες να πραγματοποιήσεις τα όνειρά 
σου, γιατί κάποιος ανόητος θέλησε να σου την 
στερήσει. Πλήρωσες με το αίμα σου, το αθώο αίμα σου, 
την ανικανότητα κάποιων να επιβάλλουν την τάξη στην 
κοινωνία μας, στα δύσκολα χρόνια που ζούμε.  
               Για πάρα πολύ καιρό θα αναρωτιόμαστε, ΓΙΑΤΙ; 
ΓΙΑΤΙ; ΓΙΑΤΙ; Απάντηση βέβαια δεν θα πάρουμε ποτέ. Να 
ξέρεις όμως ότι για εμάς τους εν δυνάμει συμμαθητές 
σου θα είσαι αυτός που μας ξύπνησε από το λήθαργο που ζούσαμε, αν και μας ήσουν 
άγνωστος. Σε γνωρίσαμε μέσα από ένα τραγικό γεγονός, το θάνατό σου!! 
               Αντίο, λοιπόν, άγνωστε φίλε και συμμαθητή. Αντίο μικρέ πρίγκιπα. Να ξέρεις 
ότι θα μείνεις πάντα χαραγμένος στην καρδιά μας και θα μας οδηγείς από εκεί ψηλά 
που βρίσκεσαι.  
 
                                                 ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΑΛΕΞΗ.  
                                       Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Αγγελική Νάτσιου 
                                                                    (πρώην μαθήτρια του Γ.Ε.Λ. Κασσάνδρας)  
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ΑΔΙΚΟΧΑΜΕΝΗ ΖΩΗ 15 ΧΡΟΝΩΝ 
 
Έκρηξη βίας για το φόνο της ελπίδας. 
Απάντηση των παιδιών στην Ιστορία. 
Μαθητής πεθαίνει από αδίστακτη σφαίρα. 
Όλα τα όνειρά του φτερουγίζουν στον αέρα.  
Σκόνη στην ομίχλη της πόλης.  
Άνθρωπος με ψυχή αρπακτικού πήρε τη ζωή του.  
Με σιδερένιο νύχι ξέσχισε τους άγουρους πόθους του 
για ελευθερία, ειρήνη, μέλλον, δίκιο. 
Τα φτερά του αγγέλου κόπηκαν απ’τη ρίζα. 
Σε μια γιορτή ένιωσε το χάδι της αδικίας. 
 
Για το μικρό Αλέξη θρηνούν τ’αστέρια. 
Οι μάσκες της εξουσίας κρεμιούνται   
στη νύχτα της φρίκης. 
Σάββατο βράδυ πηχτό σκοτάδι 
κι ο φόνος χαρακιά στο πρόσωπο της ένστολης τρομοκρατίας. 
 
Όλα αυτά για τον Αλέξη θα ουρλιάξω 
που έφυγε μ’ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή. 
Με δάκρυ ένα όνειρο αποχαιρετώ. 
Ένα όνειρο που υπόσχομαι θα βγει αληθινό. 
Δε γνωρίζω τα χνάρια του στο μέτωπό μου. 
Μα τα λόγια μου ξεπηδούν απ’την αλήθεια της καρδιάς μου. 
Σα νάμα αναβλύζουν για εσένα Αλέξη 
που μας βλέπεις πια απ’την άκρη του Σύμπαντος 
να συνοδεύουμε τους πόθους σου 
στην ενδοχώρα του ήλιου και του πηλού. 
 
Έφυγες, Αλέξη, απ’τον κόσμο μας 
μα ανθίζουν ασταμάτητα οι καημοί σου. 
Οι καρποί τους θα μεγαλώσουν 
μέσα στην καρδιά μας και στη μνήμη. 
Έφυγες μα ζεις και κινείσαι  
με τα γρήγορα αμάξια των επιδιώξεών μας. 
Άγνωστοι είμαστε μα γίναμε φίλοι. 
Η σκληρότητα των στιγμών μας ένωσε για πάντα. 
 
 
                                                                                    Άντζελα Τοπάλι 
                                                                       (πρώην μαθήτρια Γ.Ε.Λ. Κασσάνδρας) 
 
 
 
 
 



9 

 

                                     Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ 15 ΠΕΠΛΩΝ 
 
 
Μικρή σφαίρα, μεγάλος θάνατος. 
Μικρή πληγή, μαύρος χαμός. 
Πικρή πυγολαμπίδα φτερουγίζει στο σκοτάδι. 
Παιδί της ελπίδας, 
Καρδιά της αθωότητας, 
η κτηνωδία σε πυροβολεί μέσα στη νύχτα. 
 
 
Οι Μούσες τραγουδούν για σένα.  
Το πνεύμα σου σκιρτά.  
Μέσα στους ήχους της ραπ και του χιπ-χοπ 
κινείται το μυθόπλασμά σου. 
Ο λόγος των ενηλίκων απολιθώνεται. 
Η μουσική σου δεν αφήνει την σκέψη τους 
ν’αφανίσει τα πάντα. 
Υπάρχεις, ζεις, λικνίζεσαι 
πέρα απ’τη χώρα των εγκλωβισμένων ονείρων. 
Υπάρχεις, ζεις, εναρμονίζεσαι 
με τους ρυθμούς του σήμερα, 
τη ροκ νοσταλγία του χθες. 
Το εδώ και το επέκεινα δεν λησμονούν την ιδιοπροσωπία σου, 
την αναζήτηση της πίστης, 
την αποπομπή των στείρων πεποιθήσεων. 
Νους. Συναίσθημα.Ελευθερία.  
Τα πάντα σου τάζουν την αγάπη. 
Όλα σου υπόσχονται την τραγωδία. 
 
 
Αφήνεις την καρδιά σου φωτιά  
να καίει τα σωθικά σου. 
Οι κόσμοι στο πρόσωπό σου ενώνονται σ’έναν. 
Μύριες ψυχές σ’ένα κορμί. 
Οι καταιγίδες των ουρανών σου 
συρρικνώνονται στο μάτι μιας βελόνας 
μπηγμένης στο μυαλό μου. 
 
 
Ελεύθερος χορεύεις έκστασης χορό. 
Χαϊδεύεις τη σκοτεινή τρύπα στο στέρνο σου. 
Ακόμη και αυτήν την αγαπάς. 
Αναζητάς το μεθύσι της ζωής 
στην άραχλη θωριά του θανάτου. 
Χορεύεις και μαζί σου χορεύει 
ολόκληρο το Σύμπαν. 
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Αν μια εικόνα του Θεού σου μοιάζει,  
θα τη λατρέψω για πάντα. 
Αν το κρασί που πίνω πηγάζει  
απ’το κύπελλο της ψυχής σου, 
για πάντα θα έχω μεθύσει. 
Αν έτσι έλθω κοντά σου, 
δε με νοιάζει να απολέσω τα πάντα, 
αφού μόνο έτσι θα μάθω να χορεύω 
το δικό σου χορό παιδί μου, 
Παιδί του Παραδείσου!!  
 
 
 
                  
 
 
                                                         Χρήστος Ντικμπασάνης 
                                                Ποιητής-συγγραφέας-εκπαιδευτικός 
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                                         ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΣ ΝΕΟΙ 
 
 
 
Ναρκωτικά, βία, εγκληματικότητα, 
χουλιγκανισμός και αναρχία. Λέξεις που 
τις ακούμε καθημερινά. Φαινόμενα που 
πλήττουν τη σύγχρονη κοινωνία και στα 
οποία εμπλέκονται συνήθως νεαρής 
ηλικίας άτομα. 
               Ποια είναι, λοιπόν, τα αίτια που 
οδηγούν μια μερίδα των νέων να 
συμμετέχουν σε τέτοιου είδους 
δραστηριότητες; 
              Αρχικά, είναι θέμα παιδείας! Όταν 
η οικογένεια σε πρώτη φάση, το σχολείο 
και σε ένα βαθμό τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης δεν παρέχουν στα παιδιά 
την ηθική και πνευματική καλλιέργεια, 
που κρίνεται αναγκαία για να 
διαμορφώσει μια πρέπουσα στάση ζωής, 
δεν μεταλαμπαδεύουν στους νέους 
ανθρώπους αξίες και ιδανικά, τότε είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι ευκολότερα οι νέοι 
μπορεί να παρασυρθούν στο να 
συμμετάσχουν σε φαινόμενα κοινωνικής 
παθογένειας. Έτσι καλλιεργείται 
φανατισμός και οι νέοι είναι επιρρεπείς 
στη βία. 

             Η έλλειψη παιδείας πάλι σε 
συνδυασμό με κάποια γνωρίσματα της 
φύσης των νέων είναι ένα βασικό αίτιο 
για το ότι κάποιοι οδηγούνται σε άνομες 

πράξεις. Η επαναστατικότητα, η τάση των 
νέων να αντιδρούν πολλές φορές μόνο 
για να αντιδρούν χωρίς εμφανή και 
ουσιαστικό λόγο, αλλά και η ανωριμότητά 
τους και τα γεγονός ότι είναι πιο 
επιρρεπείς στο να παρασύρονται από 
«κακές» παρέες, είναι στοιχεία που 
εύκολα τους οδηγούν σε φαινόμενα που 
παρεκκλίνουν της ηθικής και πρέπουσας 
συμπεριφοράς. 
             Ακόμη, δεν πρέπει να λησμονούμε 
το ρόλο που διαδραματίζουν στην έξαρση 
του φαινομένου τα σύγχρονα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης με τα πρότυπα που 
προβάλλουν. Διαθέτοντας τη δύναμη της 
εικόνας και του ήχου μέσω των οποίων 
υποβάλλονται στο υποσυνείδητο των 
τηλεθεατών, πυρπολούν καθημερινά το 
κοινό με εικόνες σκληρής βίας, με 
απάνθρωπες σκηνές εγκληματικότητας. 
Οι νέοι που δεν διαθέτουν την κατάλληλη 
ωριμότητα, είναι δυνατόν να 
υιοθετήσουν και να προβούν στη 
διάπραξη παρόμοιων εγκληματικών 
ενεργειών με δεδομένο ότι έχουν 
ηρωοποιήσει τους δράστες. Δεν σπανίζει 
το φαινόμενο όπου μικρά παιδιά έχουν 
ως πρότυπο μίμησης δράστες ειδεχθών 
εγκλημάτων. 
             Τέλος, σωστό είναι να γίνει 
αναφορά στο ρόλο της λειτουργίας του 
κρατικού μηχανισμού σε συνδυασμό με 
την ανικανότητά του συχνά να 
αντιμετωπίσει μεγάλα κοινωνικά 
προβλήματα. Η διεύρυνση του χάσματος 
μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, η 
αναξιοκρατία, το ρουσφέτι γεμίζουν με 
απογοήτευση τη νέα γενιά, η οποία 
αγανακτεί και υιοθετεί τη βία ως στάση 
εκδίκησης στο άδικο κοινωνικό σύστημα. 
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Οι συνέπειες της παρεκκλίνουσας 
συμπεριφοράς των νέων είναι 
αδιαμφισβήτητα ευνόητες. Το νεαρό 
άτομο στιγματίζεται και 
περιθωριοποιείται. Η κοινωνία 
ταλανίζεται, αφού μεταξύ των πολιτών 
κυριαρχούν συναισθήματα φόβου, 
πανικού, ανασφάλειας. Το μέλλον και η 
εξέλιξη της κοινωνίας μοιάζουν 
δυσοίωνα, όταν μια μερίδα της νέας 
γενιάς, όχι απλά αδιαφορεί για το 
«κοινωνικό γίγνεσθαι», αλλά 
καταστρέφει και ό,τι θετικό έχει αυτό να 
παρουσιάσει. 
              Ωστόσο, με τη λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων μπορούμε να 
προλάβουμε ή ακόμη και να 
αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα 
κοινωνικής παθογένειας. Οι γονείς 
οφείλουν να προσφέρουν αγάπη, να 
δείχνουν κατανόηση, αφιερώνοντας 
χρόνο στα παιδιά τους και υγιή πρότυπα 
ώστε να διαμορφώνουν ηθική 
συμπεριφορά. Το εκπαιδευτικό σύστημα 
με το διάλογο και με την καλλιέργεια 
δημοκρατικού κλίματος μπορεί να 

συνεισφέρει στη διαμόρφωση υγιών 
προσωπικοτήτων. Ακόμη, τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, τηρώντας τον 
κώδικα δεοντολογίας, σύμφωνα με τον 
οποίο απαγορεύεται η προβολή 
αντικοινωνικών προτύπων, μπορούν να 
καταστούν φορείς ηθικών αλλά και 
κοινωνικών αξιών. Τέλος, η ίδια η 
πολιτεία με την αναδιαμόρφωση των 
σωφρονιστικών ιδρυμάτων, τα οποία θα 
επανδρώσει με κατάλληλο ειδικευμένο 
προσωπικό και αφού εξασφαλίσει υγιείς 
και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης 
μέσα σε αυτά, θα καταφέρει τον 
συνετισμό και την επανακοινωνικοποίηση 
των εγκλείστων. 
 
 
 
 
                                                                                          
Δρεβελέγκα Ιωάννα 
                                                                          
(πρώην μαθήτρια Γ.Ε.Λ. Κασσάνδρας) 
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                                           ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΣΕΣ 
                                   

«Μαμά 
βγήκα με τους φίλους μου. Πήγα σ’ένα 
πάρτυ και θυμήθηκα αυτό που μου είχες 
πει: να μην πιω αλκοόλ. Μου είχες ζητήσει 
να μην πιω, επειδή θα έπρεπε να οδηγήσω 
μετά. Έτσι ήπια ένα αναψυκτικό. Ήμουν 
περήφανη για μένα, γιατί είχα ακούσει 
αυτό που τόσο γλυκά με είχες 
συμβουλέψει πριν φύγω: να μην πιω αν 
πρέπει να οδηγήσω. Και αυτό σε αντίθεση 
με ό,τι μου έλεγαν οι φίλοι μου. Έκανα τη 
σωστή επιλογή! Η συμβουλή σου ήταν η 
σωστή. Όταν το πάρτυ τελείωσε, όλοι 
μπήκαν στα αυτοκίνητά τους, χωρίς να 
είναι σε θέση να οδηγήσουν. Εγώ πήρα το 
αμάξι μου. Ήμουν σίγουρη, ότι ήμουν 
καθαρή. Δεν μπορούσα να φανταστώ, 
μαμά, αυτό που με περίμενε… Τώρα είμαι 
εδώ ξαπλωμένη στην άσφαλτο και ακούω 
έναν αστυνομικό να λέει: «το παιδί που 
προκάλεσε το δυστύχημα ήταν 
μεθυσμένο». Μαμά, η φωνή του 
ακούγεται τόσο μακρινή. Το αίμα μου είναι 
παντού στην άσφαλτο και εγώ προσπαθώ 

με όλες μου τις δυνάμεις να μην κλάψω. 
Ακούω τους γιατρούς να λένε, ότι αυτή η 
κοπέλα δεν θα τα καταφέρει. Είμαι 
σίγουρη, ότι το άλλο παιδί που οδηγούσε 
δεν το είχε καν φανταστεί, όταν έτρεχε 
τόσο πολύ. Στο τέλος, αυτός είχε 
αποφασίσει να πιει και εγώ τώρα πρέπει 
να πεθάνω. Γιατί το κάνουν αυτό, μαμά; 
Αφού ξέρουν, ότι θα καταστρέψουν ζωές! 
Ο πόνος που νιώθω είναι σα να με 
καρφώνουν χιλιάδες μαχαίρια. Πες στην 
αδελφή μου να μην φοβηθεί, στον μπαμπά 
να είναι δυνατός. Κάποιος έπρεπε να πει 
σε αυτό το παιδί, ότι δεν έπρεπε να πιει, 
αν θα οδηγούσε. Ίσως αν του το έλεγαν οι 
δικοί του, όπως έκανες εσύ, τώρα να 
ήμουν ζωντανή… Η ανάσα μου γίνεται όλο 
και πιο αδύνατη και αρχίζω να φοβάμαι, 
μαμά. Αυτές είναι οι τελευταίες μου 
στιγμές και είμαι τόσο απελπισμένη. Θα 
ήθελα τόσο να σε αγκαλιάσω μαμά… και 
να σου πω πόσο σε αγαπάω. Σε αγαπάω 
μαμά… Αντίο!!!» 
 
 
Αυτές οι λέξεις γράφτηκαν από μια 
δημοσιογράφο, που ήταν παρούσα σ’ένα 
δυστύχημα. Η κοπέλα, ενώ πέθαινε, 
ψιθύριζε αυτές τις λέξεις και η 
δημοσιογράφος τις έγραφε σοκαρισμένη. 
Η ίδια δημοσιογράφος άρχισε μια 
εκστρατεία εναντίον της οδήγησης υπό 
την επήρεια αλκοόλ. 
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                                              ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ                                                        
 
                                                                     Από την Άννα Φλώρου 
 
                                               3    TIPS ΥΓΕΙΑΣ 
 
 

 Μερικές φορές, παρατηρώντας τα νύχια 
μας, μπορεί να δούμε μικρές κηλίδες 
«σαν σταγόνες από γάλα». Παλιότερα 
αποδίδονταν σε έλλειψη ασβεστίου. 
Κάτι τέτοιο, όμως, δεν ισχύει. Αυτές οι 
κηλίδες αποτελούν σημάδια έλλειψης 
ψευδαργύρου από τον οργανισμό. Αν 
συνυπάρχουν και άλλες ανωμαλίες των 
νυχιών, όπως ανώμαλη κύρτωση ή 
κοίλανση, αλλαγή στο χρώμα, 
ευθραυστότητα κ.ά. πρέπει να 
αναζητείται περαιτέρω ιατρική 
συμβουλή. Τροφές πλούσιες σε 
ψευδάργυρο είναι τα ψάρια και τα 
θαλασσινά, το κρέας, το τυρί, το ψωμί 
ολικής άλεσης και οι ξηροί καρποί. Η 
συνιστώμενη 
ημερήσια λήψη 
ψευδαργύρου 
είναι 9,5 mg, 
ενώ δόση 
μεγαλύτερη των 
15 mg 
ημερησίως είναι 
επικίνδυνη. 
 

 Τα δόντια σας είναι σε κακή κατάσταση, 
παρ’όλα τα πολλά σφραγίσματα; Είναι 
δυνατόν στην εφηβεία να είναι τόσο 
χάλια τα δόντια μας; Υπάρχει κάποιος 
τρόπος για να τα σώσουμε; Τα 
σφραγίσματα πόσο αντέχουν; Αν δεν 
προσέχουμε τη διατροφή και τη 
στοματική μας υγιεινή, σίγουρα θα 
φθάσουμε στο σημείο τα δόντια μας να 
μην είναι σε καλή κατάσταση και ίσως 
γι’αυτό να έχουμε φθάσει στο επίπεδο 
των σφραγισμάτων. Φυσικά, όμως, θα 

μπορέσουμε να βρεθούμε σε χειρότερη 
στοματική κατάσταση, αν παραμελούμε 
την υγεία του στόματός μας. Για να 
σώσουμε τα δόντια μας και να 
παραμείνουν τα υπάρχοντα 
σφραγίσματα, θα πρέπει να 
προσέχουμε τη στοματική μας υγιεινή, 
τη διατροφή μας και να κάνουμε συχνές 
επανεξετάσεις στον οδοντίατρο. Όπως 
και να έχει, τα σφραγίσματα αντέχουν 
για αρκετά χρόνια. 
 

 Πολύ συχνά το στόμα μας γεμίζει μικρά 
πυώδη σπυράκια, άφθες, που μας 
κάνουν να υποφέρουμε. Τσούζουν 
τρομερά, μας εκνευρίζουν και δεν 

ξέρουμε πώς να 
απαλλαγούμε από αυτά. Οι 
άφθες, λοιπόν, είναι μικρά 
επώδυνα έλκη 1-3 στον 
αριθμό, που εμφανίζονται 
στα ούλα, στην εσωτερική 
επιφάνεια των χειλιών και 
των παρειών και στο έδαφος 
του σώματος. Δεν είναι 
κολλητικές και η αιτιολογία 

τους είναι άγνωστη. Για την εμφάνισή 
τους ενοχοποιούνται μερικές τροφές 
(ντομάτα, εσπεριδοειδή, ξηροί καρποί, 
οστρακοειδή, κανέλα, μέντα, σκληρά 
φαγητά), η κακή στοματική υγιεινή, και 
η χρήση οδοντογλυφίδας, οπότε ας τα 
αποφύγουμε. Αν συνυπάρχουν 
πυρετός, διόγκωση των τραχηλικών 
λεμφαδένων, διαρκούν περισσότερο 
από 1-2 εβδομάδες, είναι περισσότερα 
από 4 ή σχετίζονται με τη λήψη 
φαρμάκων, πρέπει να συμβουλευτείτε 
οπωσδήποτε τον γιατρό.    
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                        ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ 

 
                                                      Από τη Μαρία Γκράτσια Οικονόμου 
 
                                    

 
 
 
Ο σπουδαίος συγγραφέας Λέο Μπουσκάλια στο βιβλίο του ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 9 ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ γράφει τα εξής περί δίαιτας: 
 
 
    
«Πάντα βομβαρδιζόμουν με θεωρίες, που 
υποστήριζαν ότι πρέπει να κάνουμε 
δίαιτα, ότι αν δεν κάνουμε θα 
προσβληθούμε από πλήθος αρρώστιες 
και παθήσεις ή, το χειρότερο, θα 
πεθάνουμε πριν την ώρα μας. Ακόμη, μας 
λένε ότι οι αδύνατοι άνθρωποι είναι 
όμορφοι, ότι έχουμε καλύτερη εμφάνιση, 
όταν διαθέτουμε λεπτή, κομψή γραμμή. 
Πρόσφατα παρακολούθησα μια επίδειξη 
μόδας, που διοργανώθηκε για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τα μανεκέν 
έμοιαζαν σα να είχαν ανάγκη λίγης από τη 
φιλανθρωπία μας. Εκτός από τα υπέροχα 
πρόσωπά τους, έμοιαζαν περισσότερο με 
σκιάχτρα, στα οποία είχαν φορέσει 

προσεχτικά τα φουστάνια, για να 
κρύψουν το χάλι τους. 

Δεν είμαι κατά της δίαιτας και 
προσέχω πολύ την υγεία μου. Μου αρέσει 
το γιαούρτι, τα φρέσκα φασολάκια, τα 
δημητριακά και άλλες υγιεινές τροφές. 
Αλλά αγανακτώ, όταν οι άλλοι με 
αντιμετωπίζουν σαν λαίμαργο, 
αποφασισμένο ν’αυτοκτονεί κάθε φορά 
που τρώω, «μην τρως άλλο!», «Μη φας 
τούρτα, έχει πολλή ζάχαρη!», «θυμήσου 
τη χοληστερίνη σου!» και άλλα παρόμοια. 

Έχουμε, λοιπόν, όλοι αποφασίσει να 
μοιάσουμε στη Τζέην Φόντα; Μου αρέσει 
το στυλ Φόντα, αλλά σπάνια οι άνθρωποι 
κάθονται να σκεφτούν, ότι η κυρία Φόντα 
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έχει αρμονικό σκελετό. Στάθηκε τυχερή. 
Όλα τα κόκαλά της είναι στη σωστή τους 
θέση, σχηματίζοντας μια θαυμάσια 
γυναικεία κορμοστασιά. Όσο για την 
κλασσική αντρική κορμοστασιά, δείτε τον 
Πωλ Νιούμαν ή το Ματ Ντίλον. Τι γίνεται, 
όμως, με εμάς που έχουμε πιο φαρδύ 
σκελετό; Όσο κι αν τον ταρακουνάμε, να 
τον περιστρέφουμε και να τον 
τραβολογάμε, μέχρι να πέσουμε ξεροί 
από την εξάντληση, πάντα θα δείχνουμε 
σα να τρώμε έξι μακαρονάδες και ένα 
ταψί τυρόπιττα στην καθισιά μας.  

Ξεχνάμε, ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, 
ότι από πολλές απόψεις διαφέρουμε και 
ότι το σχήμα και ο όγκος του σώματός μας 
είναι από τα βασικά στοιχεία των 
διαφορών μας. Δεν θα ήταν καλύτερα να 
το αποδεχτούμε και ν’αφήσουμε ο ένας 
τον άλλον να είναι όπως είναι; Και όμως, 
μας συμβουλεύουν συνεχώς να 
σταματήσουμε να τρώμε, αν θέλουμε να 
λύσουμε όλα τα συναισθηματικά και 
σωματικά προβλήματα. Έτσι, ψοφάμε της 
πείνας για μερικές μέρες, χάνουμε μερικά 
κιλά και αναπτύσσουμε τέτοια 
διαβολεμένη όρεξη, ώστε σταματώντας τη 
δίαιτα, καταβροχθίζουμε ό,τι βρεθεί 
μπροστά μας. Ύστερα από μία-δύο μέρες 
ξαναγυρίζουμε εκεί απ’όπου αρχίσαμε. 

Σπάνια αναρωτιόμαστε, γιατί 
κάνουμε δίαιτα. Για ποιον την κάνουμε; 
Είμαστε αποφασισμένοι να γίνουμε 
εξώφυλλο στο «ΒΟΓΚ»; Ζούμε για αυτές 
τις σύντομες στιγμές, που οι φίλοι μας 
μας φωνάζουν με θαυμασμό: «Πως 
αδυνάτισες έτσι!»; Ή, μήπως, το κάνουμε 
για τον εαυτό μας, που, τελικά, είναι ο 
μόνος σοβαρός λόγος; 

Δεν μπορώ να καταλάβω πως 
ορισμένοι άνθρωποι καταναλώνουν 
φαγητό, αρκετό για να θρέψει ένα βόδι 
και ούτε που το δείχνουν, ενώ άλλοι, 
κοιτάζοντας και μόνο μία βιτρίνα 
ζαχαροπλαστείου, παίρνουν δύο κιλά. 
Ξέρω, ότι πρέπει να φροντίζω το σώμα 
μου. Θέλω να είναι ο χώρος διαμονής 
ενός υγιούς, παραγωγικού ανθρώπου. 
Μου αρέσει η ζωή. Αρνούμαι, όμως, να 
παραιτηθώ από την απόλαυση του 
φαγητού και τη λαμπρότητα ενός 
πολύωρου ευχάριστου δείπνου με 
ανθρώπους που αγαπώ.  

Δεν έχω αντίρρηση να κάνουν οι 
άλλοι δίαιτα, αν ξέρουν για ποιο λόγο την 
κάνουν, εφόσον δε με ζαλίζουν με 
κηρύγματα ενάντια στο φαγητό. Σε 
τελευταία ανάλυση, έχει πολύ λίγη 
σημασία, αν φεύγουμε από αυτόν τον 
κόσμο με 60 ή 80 κιλά βάρος». 
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Οικονόμου Στεφανία: ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 
Ο Κριστιάν είχε μόλις τελειώσει τις 
σπουδές του, όταν έμαθε πως η πλούσια 
γιαγιά του πέθανε στα 102 της χρόνια. 
Μαθημένος από μικρός στα λίγα, 
μεγαλώνοντας σ’ένα απομακρυσμένο και 
μουντό χωριό μεσαιωνικού τύπου, ήλπιζε 
πως οι σπουδές του στην πόλη, στη 
Νομική Σχολή, θα τον βοηθούσαν να 
ξεφύγει απ’τη μιζέρια της παιδικής του 
ηλικίας. Δεν πρόλαβε καλά καλά να χαρεί 
την αποφοίτησή του, όταν ο αδελφός του 
ήρθε αμέσως να τον πάρει για να πάνε 
στη μητρόπολη, όπου θα γινόταν η 
κηδεία της γιαγιάς τους. 
       Ο Κριστιάν δεν είχε καμιά ιδιαίτερη 
σχέση με τη γιαγιά του. Ίσως να τον είχαν 
επηρεάσει τα παραμύθια, που διάβαζε 
μικρός, στα οποία πάντα μια ηλικιωμένη 
γυναίκα-μια μάγισσα-έφερνε πάντοτε το 
κακό. Έτσι και τώρα, που παρακολουθεί 
την κηδεία της, δεν έχει κάτι να πει, δεν 
δακρύζει παρά μόνο όταν βλέπει τη 
μητέρα του να κλαίει απαρηγόρητη πάνω 
απ’το ακίνητο σώμα της μάνας της.  
        Η κηδεία δεν κράτησε πολύ. 
Ακολούθησαν τα παρηγορητικά λόγια 
συγγενών και φίλων και μετά από λίγο 
όλοι εξαφανίστηκαν, σα να είχαν 
τελειώσει άλλη μια υποχρέωσή τους. Ο 
Κριστιάν ήξερε καλά όλα αυτά τα 
«λυπημένα» πρόσωπα. Πάντα έτρεφε 
αντιπάθεια γι’αυτά και ίσως να είναι ένας 
απ’τους λόγους που δεν επισκεπτόταν το 
χωριό του συχνά. Πρόσωπα ανέκφραστα 
που με περίσσεια ευκολία αλλάζουν 
μάσκες ανάλογα με την περίσταση. Ο 
Κριστιάν αποφάσισε να μην ασχοληθεί 
ποτέ ξανά μαζί τους και αφού πέρασε όλο 
το απόγευμα δίπλα στη μητέρα του, το 
βράδυ έφυγε, αισθάνθηκε την ανάγκη να 
περπατήσει, να πάρει αέρα, να 
αναθεωρήσει τη ζωή του, τους 
ανθρώπους που είχε συναντήσει ως τώρα 
και να σκεφτεί τι θα έκανε από εδώ και 
πέρα. 

        Αφού περπάτησε όλη τη μεγάλη και 
πολυσύχναστη λεωφόρο, μπήκε σ’ένα 
καφενείο, κάθισε σε μια σκοτεινή γωνιά, 
και αφού έδιωξε τον σερβιτόρο, έβγαλε 
ένα τετράδιο, το άφησε στο τραπέζι, 
σκέφτηκε λίγο και άρχισε να γράφει. Εκεί 
έγραψε τις δυσκολίες, που συνάντησε 
μικρός, όταν σε κάθε του βήμα έβλεπε 
τους γύρω του να τον επαινούν και 
αργότερα να τον αποδοκιμάζουν, έγραψε 
το όνειρο που είχε να ταξιδέψει στον 
κόσμο και την απογοήτευσή του όταν 
κατάλαβε ότι βασίστηκε σε λάθος 
ανθρώπους. Ακόμη έγραψε για τη γαλήνη 
που ένιωσε, όταν είδε τον εαυτό του να 
πετυχαίνει και να νικά όλους τους 
φόβους του. 
        Μετά από λίγο σταμάτησε. Διάβασε 
προσεκτικά ό,τι είχε γράψει και 
περνώντας μία μία τις σελίδες 
εμφανίστηκε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό 
του. Σα να είχε διώξει κάθε άσχημη 
ανάμνηση, σα να μην φοβόταν τίποτα 
πια. Τότε, σήκωσε το κεφάλι και είδε 
ανθρώπους να κουβεντιάζουν στα 
διπλανά τραπέζια, ενώ έξω απ’το 
παράθυρο πλήθος κόσμου περπατούσε. 
Σηκώθηκε. Πήρε το δρόμο για το σπίτι. 
Εκεί συνάντησε τους γονείς του και τον 
αδελφό του. Αφού τους αγκάλιασε και 
τους φίλησε έναν έναν ξεχωριστά, μπήκε 
στο δωμάτιό του, έβγαλε τα ρούχα του, 
κλείδωσε το τετράδιο σ’ένα ράφι και 
ξάπλωσε στο κρεβάτι του.  
        Όλα μέσα εκεί ήταν σκοτεινά, όπως η 
ζωή του στο μουντό χωριό. Κάτι, όμως, 
εκεί μέσα άρχισε να λάμπει και αυτό ήταν 
ο ίδιος ο Κριστιάν. Έλαμπε πιο πολύ από 
ποτέ. Τώρα ένιωθε πιο χαρούμενος, 
ανακουφισμένος. Τότε πήρε την πιο 
σημαντική απόφαση της ζωής του…Να 
μην αφήσει ποτέ αυτό το χαμόγελο να 
φύγει απ’αυτόν.       
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                                         ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
 
                                                                        Από τη Μελίνα Ζάντνικαρ 
 
 
 
 

                    Ποια είναι η σημαντικότερη ανακάλυψη του 2012; 

 
 
 

Η απάντηση είναι απλή: το μποζόνιο του Χιγκς. Πρόκειται για ένα 
σωματίδιο που είναι υπεύθυνο για την ύπαρξη της μάζας, άρα και της 
βαρύτητας. Δηλαδή, χωρίς την ύπαρξη του σωματιδίου δεν θα υπήρχε 
βαρύτητα στο Σύμπαν! Δίκαια, λοιπόν, θεωρείται από πολλούς «το 
σωματίδιο του Θεού». 
 
 
 
      Που, όμως, πραγματοποιήθηκε αυτή η τόσο σημαντική ανακάλυψη;  

 
 
 
Το μποζόνιο ανακαλύφθηκε στο 
μεγαλύτερο κέντρο πυρηνικών ερευνών, 
το CERN. Αυτό βρίσκεται στα δυτικά της 

Γενεύης, κοντά στα σύνορα της Ελβετίας 
με τη Γαλλία και ιδρύθηκε το 1954. Το 
ενδιαφέρον με το CERN είναι πως εκεί 
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λειτουργούν πολλοί επιταχυντές, ένας 
από τους οποίους, ο λεγόμενος LHC 
(Μέγας Επιταχυντής Αδρονίων) έχει 
μήκος 27 χιλιομέτρων και επιτρέπει στα 
πρωτόνια να επιταχύνονται σε πολύ 
υψηλές ενέργειες. Ο Μέγας Επιταχυντής 
Αδρονίων βρισκόταν εκτός λειτουργίας 
από τις 17 Φεβρουαρίου 2012 για 
δεκαοκτώ μήνες με σκοπό την 
αναβάθμιση του. 
        Την ανακάλυψη του μηχανισμού 
μέσω του οποίου η ύλη αποκτά τη μάζα 
της τιμά το φετινό Νόμπελ Φυσικής, 
ανακοίνωσε η επιτροπή των βραβείων 
στη Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της 
Σουηδίας. Η απονομή γίνεται μέσα στο 
Δεκέμβριο του 2013.  
        Την ανώτατη τιμητική διάκριση στην 
επιστήμη μοιράζονται ο βρετανός Πίτερ 
Χίγκς και ο βέλγος Φρανσουά Ενγκλέρ 
«για τη θεωρητική ανακάλυψη ενός 
μηχανισμού που συμβάλλει στην 
κατανόηση της προέλευσης της μάζας 
των υποατομικών σωματιδίων και η 
οποία επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από την 
ανακάλυψη του προβλεπόμενου 
στοιχειώδους σωματιδίου στα πειράματα 
ATLAS και CMS του Μεγάλου Επιταχυντή 
Αδρονίων του CERN». 
        Το μποζόνιο του Χιγκς είναι το 
σωματίδιο, που αντιστοιχεί στο πεδίο του 
Χιγκς, το οποίο προσδίδει μάζα στην ύλη. 
Είναι στοιχειώδες σωματίδιο, δηλαδή δεν 
έχει εσωτερική δομή και δεν αποτελείται 
από άλλα συστατικά σωματίδια. Παρ’όλα 

αυτά είναι εξαιρετικά ασταθές και όταν 
σχηματιστεί καταρρέει σχεδόν ακαριαία 
και δίνει άλλα υποατομικά σωματίδια.  
        Αν και λέγεται και γράφεται ευρέως, 
ότι το μποζόνιο του Χιγκς δίνει στα 
στοιχειώδη σωματίδια τη μάζα τους, αυτό 
δεν είναι απόλυτα σωστό. Τη μάζα τη 
δίνει το πεδίο του Χιγκς, το οποίο δεν τη 
δημιουργεί εκ του μηδενός, αλλά την 
εμπεριέχει από πριν ως ενέργεια. 
        Τη στιγμή που εμφανίστηκε το 
Σύμπαν, τα στοιχειώδη σωματίδια δεν 
είχαν μάζα. Αυτό άλλαξε ένα 
τρισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου 
αργότερα, όταν εμφανίστηκε το πεδίο του 
Χιγκς, λέει η θεωρία, την οποία πρότειναν 
τη δεκαετία του 1960 οι Χιγκς και Ενγκλέρ 
και άλλοι θεωρητικοί φυσικοί. 
        Η επιβεβαίωση ήρθε με την ιστορική 
ανακοίνωση του CERN για την ανίχνευση 
του μποζονίου του Χιγκς στις 4 Ιουλίου 
2012. 
       Στην ανακάλυψη έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο οι δύο ομάδες των 3.000 
ερευνητών, η καθεμία στους ανιχνευτές 
ATLAS και CMS του Μεγάλου Επιταχυντή 
Αδρονίων, ο οποίος είναι πιθανότατα η 
μεγαλύτερη και πιο περίπλοκη μηχανή, 
που έχει κατασκευαστεί ποτέ.   
         Μη νομίζετε, όμως, ότι ο LHC 
χρησιμοποιείται μόνο για επιστημονικούς 
σκοπούς. Το Νοέμβριο του 2012 
γυρίστηκε στο ίδιο μέρος μια 
ερασιτεχνική ταινία τρόμου με ζόμπι από 
φοιτητές φυσικής!  

 
 
| 
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                                   Η ΦΥΣΗ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ 
 
                                              Από την Λουτζιάνα- Ειρήνη Τσιμπούκου 
 
Ο Ελλαδικός χώρος είναι η τρίτη πλουσιότερη σε χλωρίδα περιοχή παγκοσμίως. 
Φιλοξενεί το 50% της φυτικής βιοποικιλότητας της Ευρώπης και το 80% περίπου της 
Βαλκανικής χλωρίδας. 

 
Ένα σημαντικό τμήμα της χλωρίδας της Ελλάδας είναι τα αρωματικά φυτά. Η Ελλάδα, 
λόγω της φυσικής της εύνοιας, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτό τον πλούτο κι 
ιδιαίτερα τώρα στην οικονομική κρίση, όπου οι άνθρωποι μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα φυτά, με τέτοιο τρόπο ώστε να απαλύνονται από τα έξοδα. Η 
μητέρα μας φύση προσφέρει ,λοιπόν, απλόχερα λύσεις με φυτά, που είναι πλούσια σε 
θεραπευτικές ιδιότητες. 
Τα αρωματικά φυτά όπως είναι γνωστό, διαθέτουν  μεθυστικό άρωμα , εκτός βέβαια 
από αυτό, έχουν χρησιμοποιηθεί από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα στην διατροφή, 
για την αντιμετώπιση νοσημάτων αλλά και την παραγωγή φαρμάκων  και καλλυντικών. 
Επιπλέον, χρησιμοποιούνται ως αφεψήματα κι αρτύματα. Έχουν  παίξει καταλυτικό 
ρόλο στην εξέλιξη τομέων όπως π. χ στην ιατρική και την φαρμακοποιία. 
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά σημαντικά αρωματικά φυτά και οι ποικίλες χρήσεις 
τους στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. 

Φασκόμηλο(Salvia officinallis):Κατέχει 

αντιβιοτική, αντιμυκητική, 

αντισπασμωδική αναλγητική, 

αντιιδρωτική, επουλωτική, τονωτική 

ιδιότητα. Είναι ιδανικό για την γρίπη, 

ουλίτιδα, υπερίδρωση χεριών και 

σώµατος, νυχτερινή εφίδρωση, 

δυσμηνόρροια, αμηνόρροια, σε 

διαταραχές περιόδου, άσθµα, 

βρογχίτιδα, βήχα,  θεραπεύει στοματικούς τραυματισμούς , με βασικότερες την 

ουλίτιδα κι τη φαρυγγίτιδα. Επίσης, είναι διουρητικό και αιμοστατικό. 

Εντάσσεται στην μαγειρική και πίνεται και ως αφέψημα. ΟΜΩΣ: Η υπερβολική 

χρήση μπορεί να οδηγήσει σε δηλητηρίαση, για αυτό πρέπει η χρήση της να 

γίνεται με τη συνταγή γιατρού. 

 
 

Ρίγανη(Origanum vulgare): Είναι ένα 

πολυετές φυτό. Το φυτό έχει 

αντιμικροβιακές ιδιότητες, αντιοξειδωτική 

δράση (λόγω της βιταμίνης C που 

περιέχει) και είναι τέλειο αντιγηραντικό. 

Χρησιμοποιείται κυρίως σε  παθήσεις 
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όπωςψωρίαση,έρπητα,ακμή,κατακράτησηυγρών,κυτταρίτιδα,μυρμηγκιές,σμηγμ

ατόρροια,τσιμπήματα και καταπολεμά πιτυρίδα , λιπαρότητα και φυσικά στην 

μαγειρική. Ο ρόλος του είναι να ανακουφίζει από τα συμπτώματα πόνου, 

κνησμού και αίσθημα καύσου. 

 

Θυμάρι(Thymus vulgaris): Είναι από τα καλύτερα 
τονωτικά και αντισηπτικά βότανα. Καταπολεμά, 
προβλήματα του στομάχου και του εντέρου, το 
συνάχι, την γρίπη, την τριχόπτωση, τις εντερικές 
διαταραχές και δερματικές λοιμώξεις, ουλίτιδα, στις 
αμυγδαλές ( κάνοντας γαργάρες με το αφέψημα , 
χωρίς προσθήκη μελιού) .Διευκολύνει στην πέψη και 
μειώνει το άγχος και την πνευματική κατάπτωση. 
Επιπλέον, μπορεί να προλάβει το κρύωμα και να 
ρίξει τον πυρετό. Δεν συνιστάται για συνεχή χρήση! 

 

Χαμομήλι (Matricaria chamomilla ): Χαρακτηρίζεται ως <<γιατρός των φυτών>> 
γιατί βοηθάει στην ενδυνάμωση των ασθενικών φυτών που έχει δίπλα του. 
Βέβαια, η βοήθεια του δεν περιορίζεται στα φυτά, αλλά περνά κι στους 
ανθρώπους. Είναι φίλος της υγείας του ανθρώπου. Διώχνει την αϋπνία, βοηθά 
στην επούλωση πληγών, το άσθμα, δρα ευεργετικά στη οστεοπόρωση, ελέγχει 
το διαβήτη, αποτρέπει την εμφάνιση καρκίνου, επειδή προκαλεί απόπτωση στα 

καρκινικά κύτταρα , σύμφωνα με μελέτες. Επίσης σε 
περίπτωση που πρήζονται τα μάτια μας, ή έχουμε 
μαύρους κύκλους θα μπορούσαμε να βράσουμε 
φακελάκια χαμομηλιού σε ζεστό νερό και να τα 
βάλουμε στα μάτια μας, κι έτσι σιγά σιγά 
εξαφανίζονται. Ανακουφίζει από πονοκεφάλους και 
πόνους περιόδου. 

 

Μέντα (Μentha spicata): Η μέντα είναι ένα βότανο με πολλές θετικές 
επιδράσεις στην υγεία μας. Το αιθέριο έλαιο της μέντας είναι αρωματικό, 
δροσιστικό, αντισηπτικό, αναλγητικό, νευροτονωτικό, αντιρρευματικό. Μπορεί 
να φέρει το στομάχι στην 
αρχική του κατάσταση , 
εφόσον έχει προηγηθεί εμετός 
και με γαργάρες εξαφανίζει την 
ουλίτιδα και τις αμυγδαλές. 
Επιπλέον,  εμποδίζει την 
ανάπτυξη βακτηρίων και 
μικροοργανισμών, βοηθά την 
πέψη, ανακουφίζει τον 
πονοκέφαλο, καταπολεμά το 
άγχος και την ένταση και απομακρύνει τις αρνητικές σκέψεις. Γενικότερα, 



22 

 

χρησιμοποιείται σε τομείς εκτός φαρμακοποιίας και ιατρικής, όπως 
ζαχαροπλαστικής, ποτοποιίας, οδοντοκρεμίας και το γνωστότερο , 
αρωματοποιίας. 

 

Δίκταμος ( Origanum diktamus L.): Αυτό το αρωματικό φυτό προορίζεται για 
πεπτική, αντιμικροβιακή, επουλωτική, αντιαιμορραγική, εμμηνορροιακή χρήση. 
Είναι ιδανικό για τα έντερα, την ερωτική διέγερση, την καρδιά,το κυκλοφορικό, 
τις νευρικές διαταραχές,το πεπτικό, τον πονόδοντο, τον πονοκέφαλο, τον πόνο 
στο στομάχι, τον πυρετό, τα τραύματα κ.ά. Θεωρείται αφροδισιακό. 
Επιπρόσθετα, συμμετέχει στο τομέα της ποτοποιίας και ως αφέψημα. Οι 
Κρητικοί το σερβίρουν ως ρόφημα. Η 
αντιοξειδωτική δράση του υδατικού 
εκχυλίσματος είναι ιδιαίτερα σημαντική 
καθώς είναι εμφανής η δυνατότητα 
εκμετάλλευσης της στη βιομηχανία 
τροφίμων ως συντηρητικού. Το αιθέριο 
έλαιο του έχει επίσης και οικονομική 
σημασία στην κοσμετολογία. Έχει 
αναφερθεί, επίσης, ότι διευκολύνει την 
κατάκλιση στις έγκυες.  Οι θαυματουργές του ιδιότητες έχουν ήδη αναφερθεί 
από σπουδαίους αρχαίους συγγραφείς, όπως ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος, ο 
Όμηρος, o Ευριπίδης, ο Γαληνός και άλλοι. 

 

Δάφνη (Laurus nobilis L.): Η Δάφνη έχει μοναδική, αρωματική γεύση. Οι 
Βεδουίνοι βάζουν τα φύλλα της στον καφέ τους, ενώ οι Έλληνες τα 
συμπεριλαμβάνουν στις σούπες και στις σαλάτες για επιπλέον γεύση. 
Γενικότερα, τα φύλλα της χρησιμοποιούνται ως αρτύματα  στην μαγειρική,  ως 
μέσα για την αλλαγή του χρώματος του μαλλιού, στην συσκευασία ξηρών 
καρπών πχ. σύκα, σταφίδες και στην παρασκευή εντομοκτόνων. Το εκχύλισμα 

και το αιθέριο έλαιο της αρωματίζουν  παγωτά, 
γλυκά, ζαχαρωτά , τσίχλες, προϊόντα αρτοποιίας και 
ζυμαρικά.  Το  αφέψημα θεωρείται χρήσιμο στην 
δυσπεψία και στην ανορεξία, ενώ συγχρόνως τα 
φύλλα της δάφνης διαθέτουν στυπτικές, 
αντιδιαρροϊκές και διουρητικές ιδιότητες. Είναι 
κατάλληλο για τον πονόλαιμο, αλλά και τις 
στοματικές μολύνσεις. Μπορούμε, επίσης, να 

κάνουμε γαργάρες με το παραπάνω αφέψημα, ενώ τα επιθέματα με κομπρέσες 
με νερό  ενδέχεται να καταπραΰνουν και τα αποστήματα. Ακόμη, το αιθέριο 
έλαιο της δάφνης λέγεται, ότι καταπολεμά την αεροφαγία, αλλά και τους 
πόνους που οφείλονται σε ρευματισμούς και αρθριτικά. ΟΜΩΣ: Το σκέτο 
δαφνόλαδο επιφέρει εγκαύματα, κοκκινίλες στο δέρμα και ΑΚΟΜΗ 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ  (σε περίπτωση που το πιούμε ) προκαλεί έντονη τάση για εμετό, 
εγκαύματα στο γαστρεντερικό βλεννογόνο και τους κολικούς. 
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Κρόκος Κοζάνης:  Διαθέτει ισχυρές αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις, 
αντιθρομβωτικές και αγγειοδιασταλτικές δυνάμεις,βελτιώνει τις εγκεφαλικές 
λειτουργίες και ιδιαίτερα τη μνήμη, προστατεύει, καταπολεμά την αυπνία, 
βοηθάει στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, έχει αντιχοληστερινική δράση, 
αλλά και ευεργετικές ιδιότητες για το στομάχι. Κι αυτό, όπως και τα 
περισσότερα βότανα προορίζεται για θεραπευτική χρήση . Μπορεί όμως να 
ενταχθεί και στη ζαχαροπλαστική και στον 
τομέα της αρτοποιίας. 

 

Μαστιχόδεντρο: Χρησιμοποιείται κυρίως 
ως φάρμακο. Θεραπεύει τον βήχα, την 
βρογχίτιδα, την αιμόπτυση, το δάγκωμα 
φιδιών, πόνους στομάχου και της 
ουροδόχου κύστης, τις εντερικές 
διαταραχές. Επίσης, από αυτό παράγεται η 
γνωστή μαστίχα Χίου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην μαγειρική. 

 
Τέλος, μπορούμε εύκολα να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία και την βαρύτητα των 
αρωματικών φυτών στη ζωή μας. Ακόμη, τα περισσότερα φάρμακα που αγοράζουμε, 
περιέχουν ουσίες αρωματικών φυτών. Ίσως, όμως, πέρα από τα οφέλη που έχουν στην 
υγεία μας, έχουν και στην τσέπη μας. Γιατί ο φυτικός πλούτος γενικότερα είναι 
ανεξερεύνητος και ανεκμετάλλευτος. Οπότε, αυτό μπορεί να συμβάλει σε μια 

οικονομική ανάπτυξη. Με 
αυτό τον τρόπο, θα 
ενισχύσουμε την τοπική 
παραγωγή και επομένως, την 
ελληνική οικονομία. 

ΠΗΓΕΣ:   
www.chania-info.gr 

www.ghteies.blogspot.gr 
www.iama.gr 

www.vukentra.gr 
www.botanologio.com 

http://el.wikipedia.org/ ( όλες 
οι πληροφορίες για τα αρωματικά φυτά) 

www.matia.gr 

                                                                                                  
 
     
 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Επιφάνεια%20εργασίας/www.chania-info.gr
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Επιφάνεια%20εργασίας/www.ghteies.blogspot.gr
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Επιφάνεια%20εργασίας/www.iama.gr
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Επιφάνεια%20εργασίας/www.vukentra.gr
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Επιφάνεια%20εργασίας/www.botanologio.com
http://el.wikipedia.org/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Επιφάνεια%20εργασίας/www.matia.gr
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ΓΝΩΜΙΚΑ  

 

                                ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ 

 
 
 
«Η ζωή είναι ένα τραγούδι, τραγούδησέ το 
  Η ζωή είναι ένα παιχνίδι, παίξ’το 
  Η ζωή είναι μια πρόκληση, δέξου την 
  Η ζωή είναι ένα όνειρο, συνειδητοποίησέ το 
  Η ζωή είναι μια θυσία, πρόσφερέ την 
  Η ζωή είναι αγάπη, απόλαυσέ την» 
 
                                                Sai Baba 
 
 
 
«Η ζωή είναι απλή, εμείς επιμένουμε να την κάνουμε περίπλοκη» 
 
                                                                                           Κομφούκιος 
 
«Μην γυρνάς εδώ και εκεί, λέγοντας πως ο κόσμος σου χρωστάει το ζην. Ο κόσμος δεν 
σου χρωστάει τίποτα. Ήταν εδώ πρώτος!» 
 
                                                                                              Mark Twain 
 
«Η ζωή είναι ένα πείραμα. Όσα περισσότερα πειράματα κάνεις, τόσο το καλύτερο» 
 
                                                                                    Ralph Waldo Emerson 
 
«Η αλλαγή είναι ο νόμος της ζωής. Αυτοί που κοιτούν μόνο στο παρελθόν και στο 
παρόν είναι σίγουρο πως θα χάσουν το μέλλον» 
 
                                                                                         John F. Kennedy 
 
«Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να απολαμβάνεις τη ζωή, να είσαι χαρούμενος, μόνο 
αυτό αξίζει» 
 
                                                                                          Audrey Hepburn 
 
«Καλοί φίλοι, καλά βιβλία και μια κοιμισμένη συνείδηση: αυτή είναι η ιδανική ζωή» 
 
                                                                                              Mark Twain 
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                  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

 
                                                      Από τη Διάννα Αλεξανίδου 

 
 

Ως μουσική ορίζεται η τέχνη που 
βασίζεται στην οργάνωση ήχων με 
σκοπό τη σύνθεση, εκτέλεση και λήψη 
ενός μουσικού έργου. Επίσης, με τον 
όρο αυτό εννοείται και το σύνολο 
ήχων από τον οποίο απαρτίζεται ένα 
μουσικό κομμάτι.  
        Η μουσική παίρνει το όνομά της 
από τις εννέα Μούσες της αρχαίας 
ελληνικής μυθολογίας. Στην αρχαία 
Ελλάδα, ο όρος εννοούσε την ποίηση, 

το μέλος και το χορό ως μία αδιάσπαστη ενότητα τεχνών, η οποία καλλιεργήθηκε 
ιδιαίτερα στο θέατρο.  
        Σήμερα μπορούμε να πούμε, ότι η μουσική ως τέχνη έρχεται να καλύψει την 
ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει με τους ήχους τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις 
ψυχικές τους καταστάσεις. 
 
 
  

              ΓΝΩΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
 
 
«Χωρίς τη μουσική η ζωή θα ήταν ένα λάθος» 
 
                                                                Νίτσε 
 
«Η μουσική εκφράζει, ό,τι δεν μπορεί να ειπωθεί και ότι δεν μπορεί να 
παραμείνει σιωπηλό» 
 

                                                                                                 Βίκτωρ Ουγκώ 
 
 
«Η μουσική δίνει ψυχή στο Σύμπαν, φτερά στον άνεμο, πτήση στις 
φαντασίες και ζωή στα πάντα» 
 

                                                              Πλάτωνας 
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«Πρέπει να θεωρούμε μια μέρα χαμένη στην οποία δεν χορέψαμε 
τουλάχιστον ούτε μια φορά» 
 
                                                                                                              Νίτσε 
 
 
«Η μόνη αλήθεια είναι η μουσική» 
 
                                          Jack Kerouac 
 
 
«Η μουσική είναι για τη ψυχή ό,τι οι λέξεις για το μυαλό» 
 
                                                       Modest Mouse 
 
 
«Τα τραγούδια είναι τόσο λυπητερά, όσο αυτός που τα ακούει» 
 
                                                                             Jonathan Safran Foer 
 
«Η μουσική είναι η θρησκεία μου» 
 
                                   Jimi Hendrix 
 
 
«Η μουσική μπορεί ν’αλλάξει τον κόσμο, γιατί μπορεί ν’αλλάξει τους 
ανθρώπους»  
 
                                                                                                       BONO 
 
 
 
«Ένα καλό πράγμα που έχει η μουσική είναι πως, όταν σε χτυπάει δεν 
αισθάνεσαι τον πόνο» 
 
 
                                                                                                       Bob Marley 
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                 ΔΩΣΤΕ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 

 
 

 Η ειρήνη είναι ένα πολύ σημαντικό ιδανικό, που γι’αυτό δημιουργήθηκαν πολλά 
τραγούδια και ύμνοι. Η ειρήνη προσφέρει όλα τα θετικά συναισθήματα και 
γεννάει την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, γεννιέται όμως και από αυτήν. 
Ενώνει τους ανθρώπους και όλοι μαθαίνουν να ζουν με αδελφοσύνη και 
αλληλεγγύη. 

 
 
 
                                                                            Μαρία-Γκράτσια Οικονόμου 
  
 

 Ο Χριστός με την έλευσή Του στον κόσμο έδωσε στον άνθρωπο την αληθινή 
ειρήνη. Δηλαδή, όχι μόνο ήταν ο ίδιος ειρηνοποιός, αλλά βοήθησε τον άνθρωπο 
να συνειδητοποιήσει, ότι προϋπόθεση της ειρήνης στην κοινωνία είναι η ειρήνη 
στην ψυχή. Με την έννοια αυτή ο Κύριος δεν μίλησε μόνο για την ειρήνη στους 
ανθρώπους, αλλά τους έκανε παράλληλα να συνειδητοποιήσουν την ψυχική 
ταραχή, την σύγκρουση και την ανάγκη της εσωτερικής ηρεμίας, γαλήνης και 
ειρήνης. Η εσωτερική ειρήνη έχει μεγαλύτερη αξία από την κοινωνική, γι’αυτό 
και το αίτημα της ειρήνης έχει κυρίαρχη θέση στα αιτήματα της Θείας 
Λειτουργίας και των άλλων Ακολουθιών. 

 
                                                                   
                                                                                                 Γεωργία Θάνου   
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                      ΑΓΑΠΗ ΠΑΝΩ ΑΠ’ΟΛΑ 
 
Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα προσωπικής αφοσίωσης και έντονης στοργής. Η λέξη 
αγάπη μπορεί να αναφέρεται σε πολλά διαφορετικά συναισθήματα. Η αγάπη είναι στο 
κέντρο πολλών θρησκειών. Επίσης, η αγάπη είναι «χημεία» και έχει πολλές εκφάνσεις. 
Αγάπη είναι η ελευθερία, που μας δεσμεύει. Η λέξη αγάπη είναι ένα φαινόμενο γεμάτο 
μυστήρια. Το νόημα της αγάπης έχει σχέση με το επίπεδο της αυτογνωσίας και της 
ωριμότητας. 
 
 
                                                                                          Μπύρου Πασχαλιά 
 
 
Αγάπη είναι ένα συναίσθημα έντονης στοργής και προσωπικής αφοσίωσης. Στην 
φιλοσοφία η αγάπη είναι μία αρετή, που εκπροσωπεί την ανθρώπινη ευγένεια, 
συμπόνια και στοργή. Η αγάπη μπορεί, επίσης, να περιγραφεί ως δράση προς άλλους 
υποκινούμενη από συμπόνια ή και ενέργειας προς άλλους βασισμένης στην στοργή. Η 
λέξη αγάπη μπορεί να αναφέρεται σε μια πληθώρα διαφορετικών συναισθημάτων, 
καταστάσεων και συμπεριφορών. Τα συναισθήματα αυτά μπορούν να ποικίλλουν από 
την επιθυμία για ρομαντική αγάπη (έρωτας), την πλατωνική αγάπη που ορίζει την 
φιλία, την οικογενειακή αγάπη μεταξύ ατόμων με συγγενικούς δεσμούς έως και τη 
θρησκευτική αγάπη και αφοσίωση. Η μεγάλη αυτή ποικιλία των εννοιών της λέξης σε 
συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων που περιλαμβάνει, καθιστά 
δύσκολο τον ορισμό της αγάπης συγκριτικά με άλλες συναισθηματικές καταστάσεις. 
 
 
                                                                                                Η ΑΝΩΝΥΜΗ 
 
 
Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα έντονης στοργής και προσωπικής αφοσίωσης. Στην 
φιλοσοφία η αγάπη είναι μία αρετή που εκπροσωπεί την ανθρώπινη ευγένεια, 
συμπόνια και στοργή. Η αγάπη βρίσκεται στο κέντρο πολλών θρησκειών, σύμφωνα με 
τη χριστιανική φράση «Ο Θεός αγάπη εστίν» ή όπως οι «Αγάπες», κοινές εστιάσεις των 
πρώτων χριστιανών. Η αγάπη μπορεί, επίσης, να περιγραφεί ως δράση προς άλλους 
υποκινούμενη από συμπόνια ή και ενέργεια προς άλλους βασισμένη στη στοργή. 
 
                                                                                    Βικτώρια Αλεξανίδου 
 
 
Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕ ΕΝΑΝ ΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ: 
Τι είναι αγάπη; Δεν είναι η συμπόνια ούτε η καλοσύνη. Στην καλοσύνη είναι δύο, αυτός 
που πονάει και αυτός που συμπονάει. Στην καλοσύνη είναι δύο, αυτός που τη δίνει και 
αυτός που τη δέχεται. Μα στην αγάπη είναι ένα. Σμίγουν τα δύο και γίνονται ένα. Δεν 
ξεχωρίζουν το εγώ και εσύ, αφανίζονται. ΑΓΑΠΩ ΘΑ ΠΕΙ ΧΑΝΟΜΑΙ! 
 
                                                                                      Κατερίνα Καλαμβούκα 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ; 
 
                                                             Από την Στεφανία Οικονόμου 
 
Όλοι μας έχουμε νιώσει το αίσθημα της 
αγάπης, είτε της αγάπης ανάμεσα στα 
μέλη μιας οικογένειας, είτε της παρέας 
ακόμη και ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Οι 
περισσότεροι, όμως, όταν καλούνται να 
δώσουν έναν ακριβή ορισμό για το τι είναι 
αγάπη, κομπιάζουν και δεν είναι 
απολύτως σίγουροι γι’αυτά που λένε. Η 
προσωπική μου άποψη είναι, ότι δεν 
υπάρχει ένας μοναδικός ορισμός για τη 
λέξη Αγάπη, αφού αυτή μπορεί να 
εκφραστεί με λόγια και πράξεις. Για 
άλλους, η αγάπη σημαίνει ελευθερία, 
φροντίδα, αλληλεγγύη, στήριξη, 
κατανόηση, αδελφοσύνη, ισότητα. Από 
την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που με 
πράξεις δείχνουν την αγάπη τους, όπως 
μια αγκαλιά, ένα φιλί, ένα συμβολικό 
δώρο, μια ομάδα εθελοντών που σκοπός 
τους είναι να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό 
τους. Μέσα απ’αυτά τα παραδείγματα 
μπορούμε να καταλάβουμε πόσο 
σημαντική είναι για εμάς η αγάπη και 
πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της στην 
καθημερινή μας ζωή. 
       Εκτός, όμως, απ’την αγάπη μεταξύ των 
ανθρώπων υπάρχει και η αγάπη των 
ανθρώπων προς το περιβάλλον ή 
τουλάχιστον θα έπρεπε να υπάρχει. Και 
σ’αυτήν την περίπτωση η αγάπη μας 
μπορεί να εκφραστεί με λόγια και με 
πράξεις, εδώ όμως οι πράξεις μας έχουν 
μεγαλύτερη βαρύτητα. Για να γίνω πιο 
κατανοητή, θα δώσω ένα παράδειγμα. 
Πολλές φορές βλέπουμε τον εαυτό μας να 
υπερασπίζεται ένα πράσινο και καθαρό 

περιβάλλον, ενώ μετά από λίγο 
βρισκόμαστε να πετάμε τα σκουπίδια μας 
στο χώμα, έχοντας ξεχάσει τους 
προηγούμενους ισχυρισμούς μας. 
Επιπλέον, είναι σημαντικό η αγάπη μας 
για το περιβάλλον να είναι αληθινή και 
πάνω απ’όλα αναλλοίωτη καθ’όλη τη 
διάρκεια της ζωής μας, καθώς δεν θα ήταν 
σωστό να ξεχάσουμε πως είναι χρέος μας 
να παραδώσουμε ένα καλύτερο αύριο στις 
επόμενες γενιές.  
        Ολοκληρώνοντας τη σκέψη μου, θα 
ήθελα να τονίσω πως η αγάπη είναι 
γνήσια, όταν πηγάζει από μέσα μας, και 
όχι να καθορίζεται από τη συνήθεια ή να 
είναι ιδιοτελής ή να μετατρέπεται σε κάτι 
καταναγκαστικό και καταπιεστικό. Ως 
άνθρωποι, θα είναι όμορφο να ζήσουμε 
μια ζωή γεμάτη από αγάπη για όλους τους 
ανθρώπους και το περιβάλλον, αλλά για 
να φθάσουμε σ’αυτό το επίπεδο, 
χρειάζεται μεγάλο ψυχικό σθένος και 
αποφασιστικότητα, όπως και μεγάλη 
πίστη στο στόχο μας. 
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Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 
 
Το 1959, οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών ψήφισαν τη «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ». Οι δέκα βασικές αρχές από αυτήν τη 
διακήρυξη είναι οι παρακάτω:  

 

1. Όλα τα παιδιά είναι ίσα, ανεξάρτητα από το φύλο, το χρώμα και τη 
θρησκεία τους. 

2. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώσουν σωματικά και ψυχικά με τρόπο 
φυσιολογικό και υγιεινό. 

3. Κάθε παιδί, από τη στιγμή που γεννιέται, δικαιούται να έχει ένα 
όνομα και μια εθνικότητα. 

4. Το κάθε παιδί πρέπει να τρέφεται κανονικά, να έχει σπίτι, 
ψυχαγωγία και ιατρική φροντίδα.  

5. Αν το παιδί έχει κάποιο σωματικό πρόβλημα, δικαιούται να έχει 
ιδιαίτερη φροντίδα και εκπαίδευση. 

6. Τα παιδιά χρειάζονται οικογένεια. Αν δεν έχουν οικογένεια ή αν 
είναι πολύ φτωχή, οφείλει να τα φροντίσει το κράτος. 

7. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη μάθηση. Τουλάχιστον η 
στοιχειώδης εκπαίδευση πρέπει να είναι δωρεάν και υποχρεωτική.  
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8. Αν συμβεί κάτι έκτακτο, στα παιδιά πρέπει να παρέχεται βοήθεια 
πριν απ’όλους τους άλλους.  

9. Κανένα παιδί δεν πρέπει να δουλεύει, αν δεν φθάσει στην 
κατάλληλη ηλικία και δεν πρέπει να κάνει ποτέ ανθυγιεινή εργασία. 

10. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν μέσα σ’ένα πνεύμα φιλίας, ειρήνης 
και παγκόσμιας αδελφοσύνης. 
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                   Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 
 
                                                                     Από την Όλγα Ρόρρου 
 
Τον τελευταίο χρόνο η χώρα μας έχει επέλθει στον ανώτατο βαθμό δημοσίου 
εξευτελισμού. Τα χρέη άπειρα. Οι δρόμοι γεμάτοι ανθρώπους, που ψάχνουν 
απεγνωσμένα μια γωνιά για να ζεσταθούν και να πνίξουν τον πόνο τους, είτε γιατί οι 
ίδιοι έφταιγαν γι’αυτό, είτε γιατί κάποιος τους εκμεταλλεύθηκε και έπειτα τους άφησε 
στα κρύα του λουτρού. Ο πολιτισμός της Ελλάδας μάχεται καθημερινά για ένα 
καλύτερο αύριο της οικονομίας. Άνθρωποι που γνωρίζουμε ή ακόμα και εμείς οι ίδιοι 
ξεθάβουμε γνώσεις και ταλέντα για να δημιουργήσουμε κάτι κερδοφόρο, που θα μας 
βγάλει από τον δρόμο της φτώχειας προς τον οποίο οδεύουμε. Το ερώτημα είναι: «θα 
τα καταφέρουμε ή θα παραδοθούμε με την πρώτη ευκαιρία;».  Τόσα χρόνια η Ελλάδα 
δεν υπέκυψε στις δυσκολίες. Οι πολίτες της φαίνονται έτοιμοι να αγωνιστούν έναντι 
κάθε εχθρικής διάθεσης. Η κοινή γνώμη πιστεύει πως οι Έλληνες θα βγούμε πιο 
δυνατοί από αυτά τα γεγονότα. Νέοι άνθρωποι κινούνται στον χώρο εργασίας, 
αναζητώντας μία θέση, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν βασικές ανάγκες. Διαδηλωτές 
καθημερινά εκτίθενται στους δρόμους, φωνάζοντας συνθήματα γι’αυτά που 
δικαιούνται. Ο Έλληνας δεν το βάζει κάτω. Μία πρόταση που έχει γραφτεί στην ιστορία 
και καθημερινά αποδεικνύουμε πως είναι αλήθεια. Ο λαός θα συνεχίσει τις 
προσπάθειες κατά της φτώχειας και της εξαθλίωσης.  
 

                     ΓΙΑΤΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ! 
 
 
 
 
 
 

ΑΓΑΠΗ ΑΚΡΙΒΗ 
 
Αρχικά η αγάπη μπαίνει στην ψυχή 
και μένει εκεί για πάντα σαν γιορτή 
Αν η αγάπη είναι δυνατή 
δεν θα σε αφήσει μια ζωή 
Μα αν η αγάπη είναι λιγοστή 
θα χαθεί για πάντα σαν σκόνη στη βροχή 
Η αγάπη αν σου μείνει στην καρδιά  
θα θες να το φωνάζεις πολύ δυνατά 
να το ακούσουν όλοι οι λαοί  
ότι η αγάπη είναι ακριβή 
 
 
                                                      Ειρήνη Σαουλίδου 
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                        ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ 

 
                                                        
 
 
 
                           ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ…ΑΚΡΟΣΤΟΙΧΙΔΑ 
 
 
Χ…………………………………………………………… 
Ρ…………………………………………………………… 
Ι……………………………………………………………. 
Σ…………………………………………………………… 
Τ…………………………………………………………… 
Ο…………………………………………………………… 
Υ…………………………………………………………… 
Γ…………………………………………………………..... 
Ε……………………………………………………………. 
Ν……………………………………………………………. 
Ν……………………………………………………………. 
Α……………………………………………………………. 
 
 
 

1. Το φτιάχνουμε τα Χριστούγεννα 
2. Ένας από τους τρεις μάγους (αντίστροφα) 
3. Άντρας της Μαρίας 
4. Την πρόσφερε ως δώρο στο Χριστό ένας από τους τρεις μάγους 
5. «Εν τω σπηλαίω…» 
6. Η γιορτή των Χριστουγέννων είναι κυρίως 
7. «Δόξα εν…», έψελναν οι άγγελοι 
8. Όνομα μάγου 
9. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά… σε πολλά μέρη της Ελλάδας 
10. Εκεί μεγάλωσε ο Ιησούς 
11. Η… των Χριστουγέννων διαρκεί 50 ημέρες 
12. Για την… πήγε ο Ιωσήφ με τη Μαρία στη Βηθλεέμ 
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ΑΚΡΟΣΤΟΙΧΙΔΑ… ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 
 
 
Π………………………………………………………… 
Ρ………………………………………………………… 
Ω………………………………………………………… 
Τ………………………………………………………… 
Ο………………………………………………………… 
Χ………………………………………………………… 
Ρ………………………………………………………… 
Ο………………………………………………………… 
Ν………………………………………………………… 
Ι………………………………………………………….. 
Α………………………………………………………… 
 
 
 

1. Με αυτά υποδεχόμαστε τον καινούργιο χρόνο 
2. Το σπάμε για γούρι την Πρωτοχρονιά 
3. Την παραμονή στις δώδεκα η ώρα… αποχαιρετούμε τον παλιό χρόνο 
4. Είναι και ο Ρούντολφ 
5. Το όχημα του Αϊ-Βασίλη (αντίστροφα) 
6. Συνηθίζεται το βράδυ της παραμονής 
7. Φιλική συγκέντρωση που καθιερώνεται για το βράδυ της παραμονής 
8. Παραδοσιακό γλύκισμα (αντίστροφα) 
9. Ο Αϊ-Βασίλης των Άγγλων (Άγιος…) 
10. Τυχερός όποιος το βρει (αντίστροφα) 
11. Την κόβουμε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς (αντίστροφα) 
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