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 Στα πλαίσια του 1ου Παγκρήτιου Διαγω-

νισμού Δημοσιογραφικών Δεξιοτήτων 

«Τύπος και Ουσία» η εφημερίδα μας, 

«5ου Ουσίας λόγοι», βραβεύτηκε για τη 

συνέντευξη που πήρε η συντακτική μας 

ομάδα από τον Γιάννη Σμαραγδή και που 

δημοσιεύτηκε στο φύλλο Φεβρουαρίου 

2015. Οι μαθήτριες Τζωρτζίνα Βαρδάκη 

και Μαρκέλα Μαυρουδή, εκπροσωπώ-

ντας την συντακτική ομάδα της εφημερί-

δας, παρέλαβαν το βραβείο. 

   Ο διαγωνισμός αυτός έγινε υπό την αι-

γίδα του Συλλόγου Νεανικής Δημοσιο-

γραφίας «Λευτέρης Δασκαλάκης», της 

Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερί-

δων Πελ/σου-Ηπείρου-Νήσων,  

Η εφημερίδα των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου Κρήτης      Φύλλο 5ο –Μάρτιος-Απρίλιος2015 

Εκδρομή στην Αθήνα          Τοπική ιστορία                 Συνεντεύξεις      
Παγκόσμιες ημέρες                   Ευρώπη                       25η Μαρτίου 
Εκπαίδευση                       Σχολικός εκφοβισμός              Σινεμά         
Μορφές του ‘21                 Ημέρα της γυναίκας                Έθιμα 

…για όσα συμβαίνουν 
 στο σχολείο και στον κόσμο  

μας… 

   Υπεύθυνοι καθηγητές σύνταξης: Μάνος Στεφανάκης -Αλίκη Αποστολάκη  

Σημαντική διάκριση για την εφημερίδα μας! 

Ο Μπάμπης Στόκας ήρθε στο Ηρά-
κλειο για μια μουσική παράσταση 
στις 21 Μαρτίου στο Cine Studio 
live. Η εφημερίδα μας άρπαξε την 
ευκαιρία να τον συναντήσει και να 
μιλήσει μαζί του. Μας δέχτηκε με 
φιλική διάθεση, μας έκανε να χα-
λαρώσουμε και τελικά να απολαύ-
σουμε τη συνομιλία μαζί του. Η 
συντακτική ομάδα αποτελούνταν 
από τους: Ζαμπουλάκη Εύα, Βαρ-
δάκη Τζωρτζίνα, Καζαντζάκη Γιάν-
νη, Γιαλεσάκη Κλαίρη, Βρουχάκη 
Χριστίνα, Πρινάρη Έλενα, Σκανδα-
λάκη Έλενα, Μελιδονιώτη Άννα-
Μαρία, Νεονάκη Κατερίνα. 

 

                         Ευρώπη                       Πειραματικά και πρότυπα σχολεία       Οι σχέσεις  των Ευρωπαϊκών κρατών                        
Της Μαρκέλας Μαυρουδή                 Της Κάλλιας Λιάσκου                                Της Μαρίας Πρασανάκη    
              Σελ. 7                                                       Σελ. 8                                                              Σελ. 6 
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Ιδεοδρόμιο 

Η εκδρομή στην Αθήνα 
Ράνια Μωραϊτάκη και Ειρήνη Πα-

τραμάνη 
σελ.16 

                                                                  
Αποχαιρετώντας το Γυμνάσιο 

Της Τζωρτζίνας Βαρδάκη  
σελ.16 

 
8/3 Ημέρα της γυναίκας 

Της Αυγής Ρουσογιαννάκη 
 σελ. 5 

 
Η Γιορτή της 25ης Μαρτίου στο 

σχολείο μας 
Της Άννας-Μαρίας Μανωλικάκη 

σελ. 6 

    Στις 27 Μαρτίου οι εκδόσεις 
“Πατάκη”, η Ένωση Φιλολόγων Νομού 
Ηρακλείου, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών 
“Νίκος Καζαντζάκης” και ο Σύλλογος 
Βιβλιοπωλών Ηρακλείου, οργάνωσαν 
εκδήλωση αφιερωμένη στον συγγρα-
φέα Μάνο Κοντολέων. Η εκδήλωση 
έγινε στην αίθουσα “Καστελλάκη” του 
Εμπορικού  Επιμελητηρίου Ηρακλείου. 
Η συντακτική ομάδα της εφημερίδας 
μας (Μαράκης Μαρίνος, Χριστοδουλά-
κης Γιάννης, Σεληθωμάς Νίκος, Σεληνι-
ωτάκη Κατερίνα, Ψημμένου Ειρήνη, Χαλκιαδάκη Ειρηάννα, Λιάσκου Κάλλια, Μιχελα-
ράκη Κωνσταντίνα, Ρουσογιαννάκη Αυγή, Αρκουλάκη Κωνσταντίνα, Μανωλικάκη 
Άννα-Μαρία, Σμυρλής Μιχάλης) βρέθηκε εκεί και συνομίλησε μαζί του. Ο συγγραφέ-
ας μας μίλησε απλά και όμορφα, αγγίζοντας τις καρδιές μας. Αλλά ας “δώσουμε το 
λόγο “ στον ίδιο τον συγγραφέα... 

 με τον Μπάμπη Στόκα 

Συνέχεια στη σελίδα 12 

Μια συνάντηση-συνομιλία με τον Μάνο Κοντολέων 

Συνέντευξη  

Διαβάστε ακόμα... 

Συνέχεια στη σελίδα 17 
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Η πόλη μου, αυτή η… άγνωστη!  Η Πύλη του Ιησού.Γράφουν οι: Βασίλης Λενακάκης-Μανόλης Κοτρωνάκης 

    Η πύλη του Ιησού ή Καινούρια πόρτα , όπως ονομάζεται σήμερα, ήταν η 
τρίτη στη σειρά μεγάλη πύλη του χερσαίου τμήματος των τειχών στην ο-
ποία κατασκευάστηκε μνημειακή πρόσοψη. Σ’ αυτήν κατέληγε ο προς το 
νότο οδικός άξονας της πόλης. Το όνομά της όπως και του ομώνυμου προ-
μαχώνα οφείλεται στην εκκλησία του Ιησού Χριστού που βρισκόταν προς 
την εξωτερική πλευρά της οχύρωσης. Αργότερα ειπώθηκε Καινούργια 
Πόρτα επειδή χρονικά υπήρξε η τελευταία από τις εισόδους που κατα-
σκευάστηκε. Μέσα απ’ αυτήν εξασφαλιζόταν η επικοινωνία της πόλης με 
την προς τον νότο ύπαιθρο. Κατασκευάστηκε , όπως οι άλλες πύλες τού 
Χάνδακα, από λαξεμένη λιθοδομή. Η προς την πόλη πλευρά της απέκτησε 
την ωραιότερη πρόσοψη πύλης όλου του οχυρού περιβόλου , ενώ η 
έξοδος προς την τάφρο είχε 
θύρωμα απλής μορφής , που 
προστατευόταν από τα πυρά 

της χαμηλής ανατολικής πλατείας καθώς και από τα πυρά του ανατολικού ημικυ-
κλικού τμήματος του προμαχώνα Ιησού. Η κατασκευή αποτελείται από μια επιμή-
κη θολοσκεπή διάβαση , η οποία στην προς το εσωτερικό της πύλης πλευρά , έχει 
δύο παράπλευρους θολοσκεπείς χώρους. Το μήκος τους είναι αρκετά μικρότερο 
από το μήκος της διάβασης με αποτέλεσμα η πύλη να έχει ,σε κάτοψη, σχήμα ανε-
στραμμένου Τ. Οι δυο αυτοί χώροι χρησίμευαν ως χώροι αποθήκευσης όπλων και 

πολεμοφοδίων καθώς και 
προσωρινής φρουράς της πύλης. Σε καθένα απ’ αυτούς υπήρχε ένας αε-
ραγωγός , που διευκόλυνε τον αερισμό τους. Οι αγωγοί διέσχιζαν με κα-
τακόρυφη φορά τις επιχωματώσεις και κατέληγαν σε δυο υψίκορμες κα-
μινάδες. Επικοινωνούσαν με τον κεντρικό διάδρομο μέσω τοξοτών ανοιγ-
μάτων έχοντας ο καθένας ανεξάρτητη είσοδο από την πλευρά της πόλης . 
Η έξοδος της πύλης έχει απλό θύρωμα , επάνω από το οποίο έχει εντοιχι-
στεί πλάκα με χαραγμένη τη χρονολογία αποπεράτωσης ,1567, καθώς και 
ανάγλυφες πλάκες με το φτερωτό λιοντάρι του Αγίου Μάρκου και τα οικό-
σημα με τα αρχικά των ονομάτων των αξιωματούχων του Χάνδακα οι ο-
ποίοι είχαν την ευθύνη της κατασκευής της.  

                      
 
 
  

Όταν μιλούν οι τοίχοι…. 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων που γιορτά-

ζεται στις 21 Μαρτίου η στήλη δίνει το λόγο στους τοίχους, για μα μας μιλήσουν για το ρα-

τσισμό.  



3 

 

Ο Κολοκοτρώνης προερχόταν 
από φημισμένη οικογένεια. Το 
επώνυμο της οικογένειάς του 
αρχικά ήταν Τσεργίνης. Αργό-
τερα, ο παππούς του, Γιάννης 
Μπότσικας (Τσεργίνης), υιοθέ-
τησε το «Κολοκοτρώνης» ως 
οικογενειακό όνομα, σαν με-
τάφραση του αρβανίτικου πα-
ρωνυμίου "Μπιθεκούρας" 
που του αποδόθηκε από κά-
ποιον Αρβανίτη. Ο Κολοκο-
τρώνης γεννήθηκε στο Ραμα-
βούνι της Μεσσηνίας, καταγό-
ταν από το Λιμποβίσι της Κα-
ρύταινας και πέρασε τα παιδι-
κά του χρόνια στην Αλωνίσται-
να της Αρκαδίας που ήταν τό-
πος καταγωγής της μητέρας 
του, Ζαμπίας Κωτσάκη. Ο πα-
τέρας του Θεόδωρου, Κων-
σταντής Κολοκοτρώνης, πήρε 
μέρος στην ένοπλη εξέγερση η 
οποία υποκινήθηκε από την 
Αικατερίνη Β' της Ρωσίας το 
1770 και σκοτώθηκε μαζί με 
δύο αδελφούς και τον φημι-
σμένο Παναγιώταρο στον 
πύργο της Καστάνιτσας από 

τους Τούρκους. 

Από μικρός, ο Θεόδωρος Κο-
λοκοτρώνης ακολούθησε τον 
πατέρα του στις διάφορες πε-
ριπέτειες του. Σε ηλικία μόλις 
15 ετών έγινε αρματολός ενα-
ντίον των κλεφτών που λυμαί-
νονταν την περιφέρεια του Λι-
ονταριού. 

Η δράση του Κολοκοτρώνη σι-
γά- σιγά απλώθηκε, μαζί με τη 
φήμη του, σ' όλη την Πελο-
πόννησο. Το 1802 είχε γίνει 
τόσο επικίνδυνος στους κατα-
κτητές, ώστε ο βοεβόδας της 
Πάτρας πέτυχε να εκδοθεί 
σουλτανικό φιρμάνι που τον 
καταδίκαζε σε θάνατο και ανέ-
θεται την εκτέλεση στους προ-
εστούς, που αν δεν κατόρθω-
ναν να τον σκοτώσουν θα ε-
κτελούνταν οι ίδιοι. Έχοντας 
αποκτήσει πείρα και στη θά-
λασσα ως κουρσάρος, το 1805 
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
πήρε μέρος στις ναυτικές επι-
χειρήσεις του ρωσικού στόλου 
κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλε-
μο. 

Τον Ιανουάριο του 1806 και 
ενώ βρισκόταν στην Πελοπόν-
νησο βγήκε διάταγμα δίωξής 
του. Αποτέλεσμα αυτού ήταν 
να ακολουθήσει πολύμηνη πε-
ριπετειώδης και δραματική 
καταδίωξή του από τους Τούρ-
κους σε πολλά χωριά και πό-
λεις της Πελοποννήσου. Κατά-

φερε - μαχόμενος - να διαφύ-
γει τελικά με πλοιάριο, φεύγο-
ντας από περιοχή στα δυτικά 
του Λακωνικού κόλπου και 
περνώντας στα ρωσοκρατού-
μενα Κύθηρα με ενδιάμεση 
στάση στην Ελαφόνησο λόγω 
κακοκαιρίας. Από το 1810 υ-
πηρέτησε στο ελληνικό στρα-
τιωτικό σώμα του αγγλικού 
στρατού στη Ζάκυνθο, όπου 
γρήγορα διακρίθηκε για τη 
δράση του εναντίον των Γάλ-
λων και έφτασε στο βαθμό 
του ταγματάρχη. 

Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική 
Εταιρεία και τον Ιανουάριο 
του 1821 ξαναγύρισε στη Μά-
νη όπου άρχισε να προετοιμά-
ζει την Επανάσταση στην Πε-
λοπόννησο γνωρίζοντας ότι η 
ημέρα έναρξης ήταν η 25 
Μαρτίου. Βρέθηκε στην Καλα-
μάτα κατά την αναίμακτη κα-
τάληψη της πόλης στις 23 
Μαρτίου 1821 υπό τον Πετρό-
μπεη Μαυρομιχάλη και την 
πομπώδη δοξολογία. Την επο-
μένη κινήθηκε προς Μεγαλό-
πολη με τον Νικηταρά και την 
25 Μαρτίου το πρωί βρίσκο-
νταν στον Κάμπο της Καρύται-
νας ή της Μεγαλόπολης. Ο Κο-
λοκοτρώνης έμεινε στο χωριό 
Τετέμπεη ενώ ο Νικηταράς 
στα "πίσω χωριά" ή Σιαμπάζι-
κα. Είχε οριστεί στις 25 Μαρτί-
ου να βρίσκονται όλοι οι ο-
πλαρχηγοί στις επαρχίες τους 
ώστε να κηρυχθεί η Επανά-

σταση, όπως και έγινε. 

Πρωταγωνίστησε σε πολλές 
στρατιωτικές επιχειρήσεις του 
αγώνα, όπως στη νίκη στο 
Βαλτέτσι (14 Μαΐου 1821), 
στην άλωση της Τριπολιτσάς 
(23 Σεπτεμβρίου 1821), στην 
καταστροφή της στρατιάς του 
Δράμαλη στα Δερβενάκια (26 
Ιουλίου 1822), όπου διέσωσε 
τον Αγώνα στην Πελοπόννησο, 
αφού πρυτάνευσαν η ευφυΐα 
και η τόλμη του στρατηγικού 
του νου. Οι επιτυχίες αυτές 
τον ανέδειξαν σε αρχιστράτη-
γο της Πελοποννήσου. Στη 
διάρκεια του Εμφυλίου πολέ-
μου πολλές φορές προσπάθη-
σε να αμβλύνει τις αντιθέσεις 
ανάμεσα στους αντιπάλους, 
αλλά παρόλα αυτά δεν απέ-
φυγε τη ρήξη. Μετά από 
ένοπλες συγκρούσεις, ο ίδιος 
και ο γιος του συνελήφθησαν 
και φυλακίστηκαν στο Ναύπλι-
ο.  

Δυστυχώς για άλλη μια φορά -
και όχι πάντως για τελευταία– 
το νεοελληνικό κράτος έδειξε 
το χειρότερο πρόσωπο στα πι-
ο άξια τέκνα του! 

  Η φετινή γιορτή για την 25η Μαρτίου ήταν ξεχωριστή και ταυτόχρονα πολύ ενδιαφέρου-
σα, διότι όλο το κοινό παρακολουθούσε με προσήλωση καθ’ όλη τη διάρκεια της γιορτής. 
Υπεύθυνοι καθηγητές για την γιορτή ήταν οι κυρίες Ιωάννα Ξημέρη και Νίκη Κατσοπρινά-
κη. Επίσης η γιορτή συνοδευόταν από μία μουσική ομάδα , για την οποία υπεύθυνη είναι 
η κα Ειρήνη Κολλάρου, στην οποία το κάθε παιδί ξεχώρισε με τον δικό του τρόπο στο τρα-
γούδι, όπως και στην αφήγηση. 
Οι μαθητές που παρακολουθούσαν την γιορτή, παρασύρθηκαν από τα τραγούδια και τις 
εικόνες και άρχισαν να χειροκροτούν 
αυθόρμητα, με «επαναστατικό» ρυθ-

μό. Η σχολική γιορτή έστειλε το μήνυμα της: Ο Αγώνας του ‘21 παραμέ-
νει διαχρονικός και επίκαιρος για μας τους Νεοέλληνες. Η Ελευθερία θέ-
λει αρετή και τόλμη, θέλει θυσίες για να την αποκτήσουμε και προπα-
ντός για να τη διατηρήσουμε. 

Στο τέλος, με σεβασμό, όλοι μαζί απαγγείλαμε τον εθνικό μας ύμνο! 

Ένας μεγάλος ήρωας του ‘21. Ο Κολοκοτρώνης.                Του Γιάννη Χριστοδουλάκη 

  Η γιορτή της 25ης Μαρτίου στο σχολείο μας  Γράφει η Άννα Μανωλικάκη 
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http://el.wikipedia.org/wiki/1805
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1806
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%86%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1810
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1818
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BE%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1_(23_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85_1821)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1822
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_1823_-_1825
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_1823_-_1825
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   Το 1821 οι Έλληνες, μην αντέχοντας την 
έλλειψη ελευθερίας και τις βαρβαρότη-
τες του τούρκικου ζυγού, επαναστάτη-
σαν για να αποκτήσουν την ελευθερία 
και την ανεξαρτησία τους. Η επανάσταση 
αυτή διέφερε από τις προηγούμενες α-
πόπειρες γιατί οι Έλληνες ξεκίνησαν την 
επανάσταση στηριζόμενοι στις δικές 
τους δυνάμεις. Ο διαφωτισμός είχε κάνει 
καλά κι εδώ τη δουλειά του. Στην επανά-
σταση του 1821, πολλοί Έλληνες θυσιά-
στηκαν και έχασαν την ζωή τους προκει-

μένου να ζήσουν για μια στιγμή ελεύθε-
ροι γιατί, όπως αναφέρει και ο Τζέφερ-
σον “Το δέντρο της ελευθερίας πρέπει 
να ποτίζεται από καιρού εις καιρόν με το 
αίμα”. Κι ας μην ξεχνάμε πως μέσα στην 
συγκυρία με το τέλος της Γαλλικής επα-
νάστασης και τη σύσταση της Ιεράς συμ-
μαχίας η Έλληνες επαναστάτες φάνταζαν 
τρελοί, όπως παραδέχεται κι ο ίδιος ο 
Κολοκοτρώνης. 
   Τι έχει όμως να πει η επανάσταση του 
1821 στο σήμερα, στα νέα παιδιά και σε 
όλους τους Έλληνες; Ας αφήσουμε το 
Μακρυγιάννη καλύτερα να μας πει: 
«Για την πατρίδα και τη θρησκεία παλεύ-
ουμε πρώτα. Για ό,τι μας κρατά ξεχωρι-
στούς από τους άλλους λαούς και την 
ίδια στιγμή ελεύθερους. Πατρίδα δεν 
σημαίνει να μισούμε τους άλλους. Δεν 
σημαίνει κούφια λόγια. Πατρίδα σημαί-
νει μνήμη της ιστορίας μας, της θρη-
σκευτικής μας πίστης, της γλώσσας μας, 

του ξεχωρι-
στού του προσώπου μας. Σημαίνει ετοι-
μότητα για αγώνα και θυσία. Απόφαση 
για πόλεμο εναντίον της νοοτροπίας που 
θέλει να εξαγοράσει την ψυχή μας. Που 
μας θέλει τον καθένα να νοιάζεται μόνο 
για τον εαυτό του. Που μας θέλει να μη 
ζούμε ως παρέα, τάξη, κοινότητα, ενορί-
α, συλλογικότητα, για να  μην μπορούμε 
να αντισταθούμε».......... 
    Στην εποχή μας η επανάσταση του 
1821 αντικατοπτρίζει τις δυνατότητες και 
τις επιτυχίες που μπορεί να έχει ένας 
λαός όταν είναι αποφασισμένος, ανεξάρ-
τητα από οικονομικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες. Ο σύγχρονος Έλληνας οφεί-
λει και πρέπει να μην ξεχνά τα κατορθώ-
ματα των προγόνων του αλλά και να α-
ντιληφθεί ότι το κοινωνικό συμφέρον υ-
περτερεί του οποιουδήποτε προσωπικού 
συμφέροντος.  

    

 
   Γνώρισέ με να σε γνωρίσω 

   Πότισέ με να μεγαλώσω 

   Δώσε μου χώρο να αναπτυχθώ 

   Να βγάλω ανθό όμορφο 

   Να γεμίσω με χαρά την καρδιά σου 

  Μα πάνω από όλα αγάπα με! 

Τι έχει να πει η επανάσταση του 1821 σήμερα Γράφει η Σοφία Μανιά 

Το βραχιολάκι του Μάρτη, όπως το ξέρουν οι περισσότεροι, 
είναι ένα απ’ τα αρχαιότερα και συνηθισμένα έθιμα της Ελλά-
δας. Κάθε χρόνο από την 1η έως την 31η Μαρτίου, μικροί και 
μεγάλοι στολίζουν τον καρπό του χεριού τους 
(σπάνια  μπαίνει και στο πόδι ή στο λαιμό τους) με ασπροκόκ-
κινη  κλωστή. Η καθεμιά ξεχωριστά συμβολίζει κάτι άλλο, η 

κόκκινη συμβολίζει την αγάπη για το ωραίο, ενώ η άσπρη την 
αγνότητα. 
Παρόμοια έθιμα υπάρχουν και στις γειτονικές μας χώρες ( Αλ-
βανία, Βουλγαρία και Σκόπια), αφού κι εκεί κυριαρχεί η τάση 
να φορούν τα βραχιολάκια και τα τιμούν ιδιαίτερα, δωρίζο-
ντας τα στα μέλη της οικογένεια  τους, ως φυλαχτό συνοδευό-
μενο πάντα από ευχές για τύχη, υγεία και αγάπη. 
Σύμφωνα με τις λαϊκές  παραδόσεις τα βραχιολάκια τα φο-
ρούν για να μην καούν τα παιδιά απ’ τον  πρώτο ήλιο της 
Άνοιξης. 
Το βραχιόλι το βγάζουν την 1η Απριλίου, μόλις δηλα-
δή  φανούν τα πρώτα χελιδόνια. Τα αφήνουν πάνω σε τρια-
νταφυλλιές. Αν την επόμενη μέρα δουν ότι λείπει το βραχιο-
λάκι απ’ το δέντρο τότε σημαίνει πως όλη την υπόλοιπη χρο-
νιά  θα έχουν τύχη και υγεία. 
Όλα τα  παραπάνω έθιμα έχουν τις ρίζες τους στην αρχαί-
α  Ελλάδα και έχουμε καταφέρει να τα διατηρήσουμε, παρ’ 
όλο το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει ως τώρα,  και 
αυτό είναι κάτι αξιέπαινο για τον λαό μας. 

Το βραχιολάκι του Μάρτη 

Γράφει η Μαρινίκη Σκανδαλάκη Ο ανθός της φιλίας. Ένα ποίημα για τη Φιλία. 

Γράφει η Μαρία Παπαδακάκη 
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Μ ί λα ! 
Μ ί λα ! 
Μ ί λα ! 
Μ ί λα ! 
Μ ί λα ! 
Μίλα!  
 

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πα-
νελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας 
στο σχολείο. Με στόχο την ευαισθητο-
ποίησή μας συζητήσαμε με τους καθηγη-
τές μας για αυτό το φαινόμενο με αφορ-
μή μια ταινία που παρακολουθήσαμε 
στο σχολείο μας την μέρα αυτή. Επίσης 
οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του 
11ου Λυκείου και του 5ου Γυμνασίου ορ-
γάνωσαν στην αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων μια διάλεξη πάνω σε αυτό το θέμα 
από τον κύριο Κούδα Βασίλη, Ψυχίατρο 
του ΠΑΓΝΗ. Πάνω από όλα όμως το τρα-
γικό περιστατικό με το φοιτητή Βαγγέλη 
Γιακουμάκη μας έδωσε να καταλάβουμε 
τη διάσταση του σχολικού εκφοβισμού 
και την βαθύτερη έννοιά του: Σχολικός 
εκφοβισμός = έγκλημα, έγκλημα κατά 
της προσωπικότητας και της αξιοπρέπει-
ας του ατόμου. 
Ο σχολικός εκφοβισμός ή αλλιώς bulling 
είναι μια κακοπροαίρετη και επιθετική 
συμπεριφορά η οποία επαναλαμβάνεται 
και γίνεται με σκοπό να βλάψει κάποιον 
αδύναμο. Καθημερινά 160.000 έφηβοι 
παγκοσμίως αρνούνται να πάνε στο σχο-
λείο λόγω του bulling και το 90% των μα-
θητών 10-15 ετών παγκοσμίως αναφέ-
ρουν ότι έχουν θυματοποιηθεί. Γιατί έχει 
αυξηθεί το φαινόμενο τα τελευταία χρό-

νια στην Ελλάδα; Το σχολείο είναι ο κα-
θρέφτης της κοινωνίας. Οι γονείς εκφο-
βίζονται καθημερινά μέσα από τα ΜΜΕ: 
το αβέβαιο μέλλον των παιδιών, η δραχ-
μή, ανεργία,  οι δόσεις στις τράπεζες, 
δημιουργούν ένα τρομοκρατικό κλίμα 
μέσα στην οικογένεια και αυτό μεταφέ-
ρεται και στα παιδιά. 
Οι κύριες μορφές του bulling είναι τρεις: 
το σωματικό, το λεκτικό και το συναισθη-
ματικό. Στο σωματικό bulling συμπερι-
λαμβάνονται οι γροθιές, οι κλωτσιές, τα 
χτυπήματα και τα σπρωξίματα. Το λεκτι-
κό bulling συμπεριλαμβάνει τα πειράγ-
ματα, τα παρατσούκλια, τις βρισιές και 
τις απειλές ενώ το συναισθηματικό την 
απόρριψη, την αγνόηση και τον εξευτε-
λισμό. Επίσης άλλη μια μορφή είναι το 
cyber bulling, το οποίο λαμβάνει χώρα 
στο διαδίκτυο και περιέχει σχεδόν όλα 
τα στοιχεία του λεκτικού.    
Τα παιδιά που εκφοβίζουν είναι συνή-
θως τα παιδιά που έχουν υποστεί και 
αυτά βία από την οικογένειά τους ή το 
περιβάλλον τους. Είναι αδύναμα όχι ως 
προς τη σωματική τους δύναμη αλλά συ-
ναισθηματικά, γιατί ένας «νταής» μόνος 
του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα χω-
ρίς τους συνεργάτες του: χρειάζεται δη-
λαδή υποστηρικτές και θεατές για να 
νιώσει αναγνώριση και επιβράβευση για 
τις πράξεις του. 
Τα παιδιά που πέφτουν θύματα εκφοβι-
σμού είναι συνήθως παιδιά που διαθέ-
τουν ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό 
ως προς τη σωματική διάπλαση, την εμ-
φάνιση, το ντύσιμο ή την κοινωνικότητά 

τους. Επίσης μπορεί να είναι καινούργια 
στο σχολείο ή να έχουν χαμηλή αυτοε-
κτίμηση. 
Τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά που πέ-
φτουν θύματα σχολικού εκφοβισμού; Να 
μιλάνε! Τόσο απλά, να μιλήσουν! Να 
πουν δηλαδή στους γονείς τους και 
στους καθηγητές τι υποφέρουν καθημε-
ρινά για να μπορέσουν να τους βοηθή-
σουν. Πώς να τους βοηθήσουν αλλιώς 
αν δεν το μάθουν; 
Αλλά και τα παιδιά που εκφοβίζουν 
χρειάζονται προσοχή και βοήθεια και 
μάλιστα περισσότερη. Οι γονείς πρέπει 
να συνεργαστούν με τους καθηγητές για 
να αναζητήσουν την αιτία της συμπερι-
φοράς τους και να τους εξηγήσουν τον 
πόνο που προκαλούν και να ενισχύσουν 
τη θετική συμπεριφορά. 
Αν βρισκόμαστε στο χώρο που συμβαί-
νει ένα περιστατικό bulling, έχουμε και 
εμείς ως θεατές ευθύνη. Τα περισσότε-
ρα παιδιά όταν έχουν να κάνουν με ένα 
τέτοιο σκηνικό κάθονται και παρακολου-
θούν το «θέαμα» χωρίς να αντιλαμβάνο-
νται όμως τι μπορεί να προκαλέσει αυτή 
τους η απάθεια. Αυτό ακριβώς εμψυχώ-
νει τον νταή ακόμα περισσότερο. Τι πρέ-
πει να κάνουμε; Πρέπει να αποδοκιμά-
σουμε φανερά αυτή τη συμπεριφορά, 
να πάρουμε το μέρος του θύματος και 
να ενημερώσουμε έναν καθηγητή.  Αυτό 
δε σημαίνει ότι είμαστε καρφιά. Θα ήταν 
καρφί ένας συμφοιτητής του Γιακουμά-
κη, αν την ημέρα εκείνη είχε ειδοποιήσει 
έγκαιρα την αστυνομία και τον είχε σώ-
σει από ένα βέβαιο θάνατο;  

6/3 Ημέρα κατά του σχολικού εμφοβισμού. Γράφει ο Γιάννης Βαράκλας 

 
Στις 8 Μαρτίου, κάθε χρόνο, γιορτάζεται παγκόσμια η ημέρα της γυναίκας. Έχει τις ρίζες 
της στις διαμαρτυρίες των γυναικών στις αρχές του εικοστού αιώνα στην Ευρώπη και τις 
ΗΠΑ, που ζητούσαν ίσα δικαιώματα, καλύτερες συνθήκες εργασίας καθώς και δικαίωμα 
ψήφου. Καθιερώθηκε το 1977 από τον ΟΗΕ, που κάλεσε όλες τις χώρες του κόσμου να 
γιορτάσουν από κοινού την πολύτιμη προσφορά των γυναικών και να καθιερώσουν τα δι-
καιώματά τους. 
     Πράγματι, είναι μια μέρα κινητοποιήσεων σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξη της ι-

σότητας, και την αξιολόγηση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία. Ενώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και ακτιβιστές 
διαδηλώνουν σε όλο τον κόσμο για να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους για βελτίωση της θέσης των γυναικών, καθώς και να 
τιμήσουν τις νίκες και τα επιτεύγματα του κινήματος. 
     Πρώτη η Ρωσία καθώς και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ξεκίνησαν να γιορτάζουν την ημέρα αυτή σε ανάμνηση μιας 
μεγάλης διαμαρτυρίας που εκδηλώθηκε στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι ο-
ποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η πρώτη Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε το 1909 με πρωτοβουλία 
του Σοσιαλιστικού Κόμματος των ΗΠΑ, ενώ καθιερώθηκε το 1910 με πρόταση της Γερμανίδας σοσιαλίστριας Clara Zetkin κατά 
τη διάρκεια της Δεύτερης Διεθνούς. Εορτάσθηκε για πρώτη φορά το 1911. 
      Η άνοδος του φεμινιστικού κινήματος στη Δύση τη δεκαετία του '60 αναζωογόνησε τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας, που α-
πό το 1975 διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με αιχμή του δόρατος την ανάδειξη των γυναικείων προβλημάτων και δικαιω-
μάτων . 
       Απ΄ ό,τι φαίνεται πάντως έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε για την επίτευξη της ισότητας ανάμεσα στα δύο φύ-
λα. 

8 Μαρτίου. Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας Της Αυγής Ρουσσογιανάκη 

http://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1977
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%97%CE%95


6 

 

Ρατσισμός είναι η στάση περι-
φρόνησης και υποτίμησης α-
πέναντι σε μειονότητες. Το 

φαινόμενο αυτό έχει απα-
σχολήσει από πολύ παλιά το 
ευρύ κοινό προκειμένου να 
δοθεί μία λύση στο άσχημο 
αυτό φαινόμενο. 
Η κοινωνία μας, δυστυ-
χώς,  είναι  μία κοινωνία με 
αντιλήψεις τέτοιες που δεν 
δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους. 
Οι άνθρωποι της σύγχρονης 
εποχής δυστυχώς δεν έχουν 
απαλλαγεί από ρατσιστικές 
προκαταλήψεις και στερεότυ-
πα . Το γεγονός αυτό έχει ως 
συνέπεια άνθρωποι ή ακόμα 
και ολόκληρες κοινωνίες να 
θεωρούνται κατώτερες από 
κάποιες άλλες. Καθημερινά σε 
ολόκληρο τον κόσμο ακούγο-

νται άσχημα σχόλια και εκδη-
λώνονται απάνθρωπες συμπε-
ριφορές σε βάρος συνανθρώ-
πων μας λόγω κάποιων φυλε-
τικών διαφορών.  
Η άσχημη στάση που εξακο-
λουθούν να έχουν κάποιοι 
άνθρωποι δεν είναι σωστό να 
γίνονται πρότυπο και παρά-
δειγμα προς μίμηση στη κοι-
νωνία. Πρέπει λοιπόν όλοι να 
αποδεχτούμε μέσα στις σύγ-
χρονες πολυπολιτισμικές κοι-
νωνίες που ζούμε, τις διαφο-
ρές που υπάρχουν ανάμεσα 
στις φυλές και να συμβιβα-
στούμε με την ιδέα πως υπάρ-
χουν άνθρωποι που ίσως 
έχουν κάτι διαφορετικό από 

εμάς. Αντιθέτως δεν είναι σω-
στό να δίνουμε βάση σε δια-
φορές που υπάρχουν ανάμε-
σα στις διάφορες φυλές. Ο ρα-
τσισμός είναι πάντα ένα φαι-
νόμενο που μας οδηγεί σε 
άσχημες πράξεις και γι αυτό 
πρέπει να αποφύγουμε κάθε 
είδους ρατσιστική στάση. 
Όλοι αξίζουν την ίδια αντιμε-
τώπιση και συμπεριφορά. 
Η 21η Μαρτίου ορίστηκε Πα-
γκόσμια ημέρα κατά του ρα-
τσισμού και των φυλετικών 
διακρίσεων, με σκοπό την ευ-
αισθητοποίηση της κοινωνίας. 
Όλοι πρέπει να συμμετέχουν 
στα κοινά και όλοι πρέπει να 
ζουν εξίσου όμοια.                                                                                                         
     

Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων 

Γράφει η Μαρία Πρασανάκη 

 
Η φετινή τριήμερη εκδρομή της γ’ τάξης του σχολείου μας 
ήταν μια αξέχαστη και ξεχωριστή εμπειρία τόσο για τους μα-
θητές που συμμετείχαν σε αυτή, όσο και για τους καθηγητές 
που προσφέρθηκαν να συνοδέψουν τα παιδιά. Μετά από 
ένα ευχάριστο βραδάκι στο πλοίο με προορισμό την πόλη της 
Αθήνας, αναχωρήσαμε το επόμενο πρωί, στις 26 Μαρτίου, 
από το λιμάνι του Πειραιά για τον πρώτο σταθμό μας, που 
δεν ήταν άλλος από το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. 
Το θέατρο της Επιδαύρου είναι το ωραιότερο και καλύτερα 
χτισμένο από όλα τα αρχαία θέατρα, ενώ η θαυμάσια ακου-
στική και κατάσταση του δίνει τη δυνατότητα για δημιουργία 
παραστάσεων σε εκείνο το χώρο ακόμα και σήμερα. 
Αφότου επιβιβαστήκαμε στα λεωφορεία που θα μας μετέφε-
ραν εκεί, όπως και στα υπόλοιπα μέρη τα οποία θα επισκε-
πτόμασταν, λίγοι ήταν εκείνοι που παρέμειναν ξύπνιοι καθ’ 
όλη τη διάρκεια της διαδρομής, μια και η χαρά, ο ενθουσια-

σμός και η ανυπομονησία δεν ενθάρρυναν τους περισσότερους από εμάς να κοιμηθούμε το προηγούμενο βράδυ στο πλοίο. 
Έπειτα από μία μικρή στάση κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου για φαγητό, νερό ή οτιδήποτε άλλο χρειαζόμασταν, φτάσαμε επι-
τέλους στον προορισμό μας. 
 
Περιηγηθήκαμε στα όμορφα μονοπάτια που οδηγούσαν στο αρχαίο μνημείο, ενώ κάθε τόσο θαυμάζαμε την πλούσια και κα-
ταπράσινη βλάστηση που απλώνονταν γύρω μας. Πλη-
σιάζοντας και αντικρίζοντας το θέατρο, θαυμασμός μας 
κατέκλυσε και όλοι, μικροί και μεγάλοι, εντυπωσιαστήκα-
με από το μεγάλο μέγεθος του, που σε συνδυασμό με τα 
καλοφτιαγμένα πετρόχτιστα καθίσματα ή αλλιώς εδώλια, 
δημιούργησαν μια ευχάριστη αισθητική εικόνα. Πολλοί 
από εμάς εξερευνήσαμε το χώρο και ανεβαίνοντας σε 
ψηλότερες θέσεις τραβήξαμε εκπληκτικές φωτογραφίες 
ως ενθύμιο από αυτό το ξεχωριστό μνημείο. 
 
Δυστυχώς, ο βροχερός καιρός και ο μειωμένος χρόνος 
που διαθέταμε , δεν ευνοούσαν στην περαιτέρω παρα-
μονή μας στο αρχαίο θέατρο. Έτσι, πλημμυρισμένοι με 
θαυμασμό και ενθουσιασμό αναχωρήσαμε για τον επό-
μενο σταθμό μας. Η επίσκεψη μας στο θέατρο της Επι-
δαύρου ήταν μία ενδιαφέρουσα εμπειρία και ευχόμαστε να μας ξαναδοθεί η ευκαιρία κάποια μέρα να το επισκεφτούμε ξανά. 

Της Μαρκέλας Μαυρουδή Εντυπώσεις από την επίσκεψη στην Επίδαυρο 



7 

 

Ευρώπη

Είναι γεγονός πως με το πέρασμα του 
χρόνου, έχουν αρχίσει σταδιακά να α-
ναπτύσσονται σχέσεις συνεργασίας α-
νάμεσα στα κράτη της σύγχρονης Ευ-
ρώπης. Έχει δημιουργηθεί η πεποίθηση 
ότι η ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης εί-
ναι πλέον εφικτή. Ενώ πολλοί είναι αι-
σιόδοξοι και ελπίζουν σε ένα καλύτερο 
μέλλον με την αρμονική συνύπαρξη των 
λαών που απαρτίζουν την Ευρώπη, υ-
πάρχουν και κάποιοι που κρατούν τις 
επιφυλάξεις τους, καθώς η σημερινή 
οικονομική κρίση και τα πολλαπλά προ-
βλήματα που κυριολεκτικά βομβαρδί-
ζουν τα κράτη, έχουν συμβάλλει στην 
επικράτηση ενός κλίματος ανασφάλει-
ας στους ανθρώπους. 
Ως Ευρωπαίοι πολίτες οραματιζόμαστε 
μια Ευρώπη πρόθυμη να συνεργαστεί, 
να συζητήσει με τα υπόλοιπα κράτη και 
να δημιουργήσει ένα καλύτερο περι-
βάλλον για τους πολίτες της. Μέλημά 
της πρέπει να είναι η αναβάθμιση του 
βιοτικού και πνευματικού επιπέδου της 
ζωής των πολιτών, δημιουργώντας βαθ-
μιαία μία Ευρώπη του πολιτισμού και 
της παιδείας. Πρέπει όχι μόνο να μάχε-
ται καθημερινά για τη διασφάλιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και 
να ακολουθεί τις θεμελιώδεις αρχές της 
δικαιοσύνης και της ισότητας. Παρ’ όλα 
αυτά, τα οικονομικά συμφέροντα των 
ισχυρών που προσπαθούν πάντοτε να 
υπερισχύουν των ασθενέστερων, όπως 
και ο ατομικισμός, στέκονται εμπόδια 

στην προοπτική να οικοδομηθεί η Ευ-
ρώπη πάνω σε θεμέλια εμπιστοσύνης 
και αλληλεγγύης. 
Αξίζει βέβαια να αναλογιστούμε τις θε-
τικές συνέπειες μιας συνεργασίας των 
εθνών της Ευρώπης μεταξύ τους, που 
μπορεί να αποδειχτεί ωφέλιμη σε πολ-
λούς τομείς. Πρώτα πρώτα, η αντιμετώ-
πιση προβλημάτων και εξωτερικών α-
πειλών μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα . Δεν υπάρχει κα-
μία αμφιβολία ότι η ενίσχυση του ε-
μπορίου και η ανόρθωση της οικονομί-
ας έρχονται ως επακόλουθα μιας τέ-
τοιας συμβίωσης. Παράλληλα, κοινωνι-
κά προβλήματα, όπως ο ρατσισμός, η 
προκατάληψη, η ξενοφοβία και ο εθνι-
κισμός, μπορούν να εξαλειφθούν ανοί-
γοντας το δρόμο για μια δίκαιη κοινωνί-
α, χωρίς ανισότητες, με κεντρικό άξονα 
την επίτευξη κοινών στόχων και την α-
ναγνώριση της Ευρώπης ως ηπείρου 
των ανθρωπιστικών αξιών. 
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και 
αρνητικές συνέπειες που πρέπει να λά-
βουμε υπόψη μας. Η πιο σημαντική 
ίσως από αυτές είναι ο κίνδυνος της α-
πώλειας της εθνικής ταυτότητας ενός 
λαού. Και πιο συγκεκριμένα, συχνό εί-
ναι το φαινόμενο της υιοθέτησης ξένων 
στοιχείων. Αυτό από τη μια πλευρά 
μπορεί να θεωρηθεί καλό, δεδομένου 
ότι εμπλουτίζεται ο πολιτισμός ενός τό-
που. Από την άλλη όμως, υπάρχει η πι-
θανότητα της αλλοτρίωσης του λαού 

και συνεπώς η αλλοίωση του πολιτι-
σμού, που στην προκειμένη περίπτωση 
δεν μπορεί να αποφευχθεί. 
Δεν πρέπει ωστόσο να λησμονούμε το 
γεγονός ότι οι πολίτες δεν συμμετέχουν 
στην κοινοτική διαδικασία λήψης των 
αποφάσεων που αφορούν τόσο την ορ-
γάνωση και λειτουργία των κρατών, 
όσο και στην ανάπτυξη τους σε όλους 
τους τομείς. Συγκεκριμένα, παρουσιάζε-
ται δημοκρατικό έλλειμμα εξαιτίας της 
περίπλοκης λειτουργίας των ευρωπαϊ-
κών οργάνων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
όχι μόνο την αποξένωση των πολιτών 
από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς , αλλά 
και την παραβίαση των δημοκρατικών 
αξιών που με πολλές προσπάθειες υπό-
σχεται να διαφυλάξει η κοινωνία. 

Γράφει η Μαρκέλα Μαυρουδή 

    
 

   Η σύλληψη της ιδέας μιας ενωμένης Ευρώπης έρχεται μετά τους δυο καταστρο-
φικούς παγκόσμιους πολέμους του προηγούμενου αιώνα. Ήταν ένα πρότζεκτ ει-
ρήνης μια προσπάθεια να μην βιώσει ξανά ο κόσμος ένα μεγάλο πόλεμο. Η εξέλι-
ξη των σχέσεων των χωρών μελών της ΕΕ πέρασε από πολλά στάδια . Οι σχέσεις 
των Ευρωπαϊκών κρατών θα έλεγε αναμφισβήτητα κανείς πως είναι πολιτισμέ-
νες. Συχνά βέβαια υπήρχαν συγκρούσεις και διαφορές ανάμεσα στα κράτη, αλλά 
πάντα κατέληγαν σε σύνθεση. Η Ευρώπη καυχιέται πως ξέρει στη βάση της ισοτι-
μίας και του σεβασμού να επιλύει δημοκρατικά τις διαφορές της. 
Σήμερα, ωστόσο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) αρχηγικό ρόλο έχει το πιο ισχυρό 
οικονομικά κράτος, το οποίο είναι η Γερμανία. Οι αποφάσεις που καλείται να πά-
ρει η Γερμανία για την οργάνωση και τη καλή λειτουργία των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά βρίσκουν αντίθετες τις υπόλοιπες χώρες. Οι αποφάσεις αυτές, που σχετίζονται κυρίως με την οι-
κονομία, δεν μπορούν να εκπληρωθούν από τα οικονομικά ασθενέστερα κράτη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστρι-
βές και εντάσεις ανάμεσα στις χώρες που κάποιες φορές να κάνουν το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης να φαντάζει 
ουτοπία. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η ευρωπαϊκή ιδέα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Αν θα προχωρήσει μπροστά ή θα 
διαλυθεί εξαρτάται από τα αντανακλαστικά της να αντιληφθεί την επιθυμία των λαών της και από την ικανότητά της να δια-
χειριστεί δημοκρατικά τα προβλήματα που ανακύπτουν. Η Ευρώπη για να επιβιώσει πρέπει να εργαστεί για να αρθούν οι τε-
ράστιες ανισότητες ανάμεσα στα κράτη μέλη κάτι που μόνο η πολιτική ενοποίηση μπορεί να προσφέρει. Συνοψίζοντας, οι 
σχέσεις των Ευρωπαϊκών κρατών είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο και ίσως το πιο σημαντικό.  Πολιτισμένα και με ήρεμο τρόπο 
θα πρέπει να λύνονται τα ζητήματα που τους απασχολούν και όλοι να μένουν ικανοποιημένοι. Το ζητούμενο είναι η δημιουρ-
γία μιας ειρηνικής και δημοκρατικής Ευρώπης. Μπορεί οι σχέσεις των Ευρωπαϊκών κρατών σήμερα να μην είναι οι καλύτερες, 
όμως με θέληση όλα μπορούν να διορθωθούν.  

Οι σχέσεις των Ευρωπαϊκών κρατών Γράφει η Μαρία Πρασανάκη 
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Σχολιασμός και εντυπώσεις από την ταινία “Η θεωρία των πάντων”  

‘Πειραματικό σχολείο; Τι διαφορά έχει από ένα κανονικό;’. Η πιο βασική ερώτηση 
ενός μαθητή της έκτης δημοτικού. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Πειραματικό εί-
ναι ένα σχολείο στο οποίο προωθείται η δημόσια δωρεάν υψηλής ποιότητας παι-
δεία. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων αυτών είναι το ίδιο με τα υπόλοιπα 
σχολεία. Ωστόσο αυτό το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες 
ανάγκες, στις ερευνητικές προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίες του σχο-
λείου. Ο σκοπός των πειραματικών σχολείων, όπως μαρτυρεί και η ονομασία 
τους είναι η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και μεθόδων διδα-
σκαλίας προκειμένου μετά από την αξιολόγησή τους να εφαρμοστούν και στα υ-
πόλοιπα.  
 
Τα τελευταία χρόνια όμως  η εγγραφή σε ένα πειραματικό γυμνάσιο γινόταν μέ-
σα από μια δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων., ένα είδος εισαγωγικών εξετάσεων. Με-
ρικούς μήνες πριν τις εξετάσεις εισαγωγής, οι γονείς των υποψήφιων παιδιών 
συμπλήρωναν σχετική αίτηση στο Γυμνάσιο. Τα μαθήματα στα οποία διαγωνίζο-
νταν οι μαθητές ήταν: Μαθηματικά, Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και 
στα Φυσικά.  Έτσι, τα πειραματικά σχολεία είχαν τη δυνατότητα να εγγράψουν 
στο δυναμικό τους καλύτερους μαθητές. Όμως έτσι το δείγμα έπαυε να είναι α-
ντιπροσωπευτικό.  Κάποια στιγμή μάλιστα είχε τεθεί στο τραπέζι των συζητήσε-
ων να κλείσουν και να καταργηθούν αυτά τα σχολεία. Τελικά δεν καταργήθηκαν 
τα σχολεία, αλλά ο τρόπος εισαγωγής σε αυτά. Με τις τελευταίες αλλαγές  επιλο-
γή των μαθητών γίνεται με κλήρωση.  
 
Αντίθετα στα πρότυπα σχολεία τα οποία με το πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία 
διακρίνονται από τα πειραματικά και περιορίζεται ο αριθμός τους η εισαγωγή 
των μαθητών θα γίνεται απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πει-
ραματικών Σχολείων. Τα πρότυπα  είναι σχολεία τα οποία οργανώνονται και λει-
τουργούν σε υποδειγματικές συνθήκες, όπως αυτές ορίζονται από τα πορίσματα 
της εκπαιδευτικής θεωρίας και διδακτικής πρακτικής. Υποδειγματικές συνθήκες 
κτιριακών υποδομών, υλικο-τεχνικής υποδομής, οργανωτικής δομής, επιστημονι-
κής και εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών, σχέσης μαθητών-
εκπαιδευτικών, διδακτικών πρακτικών κλπ. Τα σχολεία αυτά που στην πραγματι-
κότητα είναι σχολεία αριστείας, θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τους δικούς τους, ιστορικά αιτιολογημένους κανόνες. 
 
Να σημειώσουμε ότι στο νομό μας λειτουργούν τόσο πειραματικό Γυμνάσιο όσο και πειραματικό Λύκειο. Και τα δυο σχολι-
κά συγκροτήματα βρίσκονται κοντά στα ΤΕΙ στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Όσοι πιστοί λοιπόν προσέλθετε... 

Τα πειραματικά σχολεία και πρότυπα Της Κάλλιας Λιάσκου 

 Η ταινία που πρόσφατα πα-
ρακολουθήσαμε στο Τεχνόπο-
λις “Η θεωρία των πά-
ντων” (The Theory Of Every-
thing) είναι βασισμένη στο βι-
βλίο, που με επιτυχία έγραψε 

η πρώην γυναίκα του  Τζέιν 
Χόκινκγ (Jane Hawking), 
“Travelling to infinity : My life 
with Stephen Hawking” . Η α-
ναμφισβήτητα καταπληκτική 
ταινία αυτή , κατάφερε και 
κέρδισε , χωρίς ιδιαίτερη δυ-
σκολία, 2 Χρυσές Σφαίρες και 
δύσκολο να πει κανείς πως 
δεν τις άξιζε. Πέρα από τις 2 
Χρυσές σφαίρες, ο ηθοποιός 
που υποδυόταν τον Stephen 
Hawking, Έντι Ρέντμεϊν, κέρδι-
σε 1 Όσκαρ Α’ ανδρικού ρό-
λου , 1 Χρυσή σφαίρα Α’ Αν-
δρικού Ρόλου - Δράμα , 1 
BAFTA Α’ Ανδρικού ρόλου και 
1 Screen Actors Guild Awards 
καλύτερη ανδρική ερμηνεία 
σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η 
ταινία περιγράφει την ζωή και 

το έργο του διάσημου φυσι-
κού Stephen Hawking που α-
κολουθεί τα βήματά του. Δη-
λαδή, όταν σπουδάζει στο πα-
νεπιστήμιο Κέιμπριτζ , ο 
Stephen ανακαλύπτει πως πά-
σχει από μια σπάνια νόσο του 
κινητικού νευρώνα. Η νόσος 
αυτή τον ανάγκασε να υποκύ-
ψει σε πολλαπλές αναπηρίες, 
και από πολύ νωρίς έπρεπε να 
περάσει την υπόλοιπη ζωή του 
σε αναπηρικό καροτσάκι. Παρ’ 
όλα αυτά, ο Stephen δεν το 
έβαλε κάτω και συνεχίζει να 
παλεύει μέχρι και σήμερα. Αυ-
τός ο άνθρωπος πρόσφερε α-
νεπανάληπτες πληροφορίες, 
σχετικά με το σύμπαν , στην 
ανθρωπότητα. Παράλληλα , 
είχε σχέση με την αγαπημένη 

του Τζέιν Χόκινγκ (Jane Hawk-
ing). Οι δυο τους κλήθηκαν να 
αντιμετωπίσουν πολλά στο 
πέρασμα του χρόνου , όμως 
στην τελική η νόσος βγήκε νι-
κήτρια και κατάφερε να τους 
χωρίσει. Είναι μια αισθηματι-
κή ταινία , που αν κανείς την 
παρακολουθήσει είμαι σίγου-
ρος πως θα τον καθηλώσει και 
θα καταλάβει τι σπουδαίο 
μυαλό είναι ο Stephen Hawk-
ing και που παρ’ όλο κλήθηκε 
να αντιμετωπίσει τόσες δοκι-
μασίες , αυτός συνέχισε και 
σήμερα είναι ένας πολύ χα-
ρούμενος άνθρωπος. Αν κα-
νείς δεν κατάφερε να παρακο-
λουθήσει ακόμα την ταινία ας 
μην χάσει άλλο χρόνο. Δείτε 
τη και θα με θυμηθείτε !!   

Του Νίκου Μοσχολάκη 
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Ο Μπάμπης Στόκας, σπουδαίος τραγουδοποιός και ερμηνευτής,  έγινε γνωστός 
από το ελληνικό ροκ συγκρότημα Πυξ Λαξ(= με γροθιές και κλωτσιές), του οποί-
ου αποτελούσε και ιδρυτικό μέλος. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, που, 
όπως λέει ο ίδιος, τους χάρισε μεγάλες δόξες, συνεχίζει μόνος του το γοητευτι-
κό ταξίδι της μουσικής. 
Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες και με εκ-
φραστικές ερμηνείες. Στη μουσική του διακρίνουμε τις εναλλαγές από rock και 
blues σε έντεχνο, λαϊκό και ρεμπέτικο. Έχει συμμετάσχει σε δίσκους κορυφαίων 
δημιουργών με κομμάτια που σφραγίζει με την ερμηνεία του. 
Ο Μπάμπης Στόκας ήρθε στο Ηράκλειο για μια μουσική παράσταση στις 21 
Μαρτίου στο Cine Studio live. Η εφημερίδα μας άρπαξε την ευκαιρία να τον συ-
ναντήσει και να μιλήσει μαζί του. Μας δέχτηκε με φιλική διάθεση, μας έκανε να 
χαλαρώσουμε και τελικά απολαύσαμε τη συνομιλία μαζί του. Μετά τη συνέ-
ντευξη -και μετά από πρόσκληση του ίδιου- παρακολουθήσαμε τον αγαπημένο 

μας τραγουδιστή επί σκηνής. Μας ταξίδεψε με μια μουσική αναδρομή, ξεκινώντας από τα αγαπημένα τραγούδια των Πυξ 
Λαξ, συνέχισε με λαϊκά τραγούδια, που όπως λέει ο ίδιος αγαπά, με τραγούδια της προσωπικής του διαδρομής για να κατα-
λήξει στην “Αυγή των τρελών” σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. 
Η συντακτική ομάδα που είχε την τύχη να συνομιλήσει μαζί του, εκτός από τους υπεύθυνους καθηγητές Μάνο Στεφανάκη και 
Αλίκη Αποστολάκη, αποτελούνταν από τους: Ζαμπουλάκη Εύα, Βαρδάκη Τζωρτζίνα, Καζαντζάκη Γιάννη, Γιαλεσάκη Κλαίρη, 
Βρουχάκη Χριστίνα, Πρινάρη Έλενα, Σκανδαλάκη Έλενα, Μελιδονιώτη Άννα-Μαρία, Νεονάκη Κατερίνα 
Σας αποκαλύπτουμε τη συνομιλία μας: 
-Ο κόσμος σας γνώρισε μέσα από το μουσικό συγκρότημα Πυξ Λαξ. Πώς προέκυψαν  οι Πυξ-Λαξ και γιατί τους είχατε ονο-
μάσει έτσι; 
     Οι Πυξ Λάξ ήταν μια ομάδα φίλων. Εγώ με το Φίλιππο είμαστε φίλοι από οκτώ χρονών. Μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά 
στην Αθήνα, στο Μενίδι. Ουσιαστικά ήταν μια μπάντα που φτιάχτηκε στην αρχή για την πλάκα μας, για να παίζουμε εμείς 
μουσική.  Θέλαμε ένα όνομα ελληνικό. Είχαμε σκεφτεί τότε διάφορα αστεία ονόματα. Τελικά το είπαμε “Πυξ Λαξ” που ση-
μαίνει με γροθιές και κλωτσιές. Είναι αρχαία ελληνικά και μας άρεσε σαν άκουσμα. “Νονός” ήταν ένας φίλος μας από 
τη  δισκογραφική εταιρεία Minos emi . 
-Γιατί διαλύθηκε το συγκρότημα; 
         Γιατί κάθε πράγμα κάνει τον κύκλο του. Και είναι καλό νομίζω, όταν κάνεις κάτι, όχι μόνο στη μουσική αλλά παντού, να 
το σταματάς, όταν είναι ψηλά, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό. Σου ακούγεται εύκολο, είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί, 
όταν είναι  κάτι πετυχημένο και βγάζεις λεφτά απ’ αυτό και περνάς καλά, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις πότε αρχίζει η 
κάτω βόλτα. Εμείς το καταλάβαμε, γιατί το αγαπήσαμε πάρα πολύ το συγκρότημα αυτό, γιατί μας έδωσε μια όμορφη ζωή, τη 
δυνατότητα να ζούμε απ΄αυτό που αγαπάμε και έτσι αποφασίσαμε να το σταματήσουμε τότε. 
-Δύσκολο να φεύγεις στις δόξες σου, πολύ δύσκολο... 
           Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. 
-Όταν διαλυθήκατε δε φοβηθήκατε μήπως τελειώσει και η καριέρα σας; 
           Εε, όχι! Απλά ξέραμε ότι η καριέρα μας δεν θα ήταν η ίδια. Έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Γιατί  στη συνείδηση 
του κόσμου  άλλο ήταν οι Πυξ Λάξ κι άλλο είναι ο Στόκας και ο Πλιάτσικας από μόνοι τους. Και αυτό φάνηκε στις μεγάλες συ-
ναυλίες που κάναμε μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, όπως αυτή στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν και μας άκουγε ο κόσμος να 
παίζουμε τα ίδια τραγούδια ο καθένας μόνος του, μόλις ξαναβρεθήκαμε για λίγες συναυλίες, έγινε το αδιανόητο για μένα: 
Μαζεύτηκε  90.000 κόσμος στο Ολυμπιακό Στάδιο και 60.000 στη Θεσσαλονίκη. 
-Σας λείπουν οι Πυξ Λαξ; 
          Όχι ιδιαίτερα.  
-Εμάς μας λείπουν πάντως... 
   Κοίταξε να δεις. Εμείς ήμασταν δεκατέσσερα χρόνια μαζί. Πάρα πολλά γι’ αυτή τη χώρα. Παίζαμε σαν μπάντα και έχουμε 
κάνει τα πάντα. Όμως αν δεν σε εξιτάρει  πια κάτι στη ζωή σου, κοιτάς να ξαναβασανιστείς με κάποιο τρόπο. Το αποφασίσα-
με αυτό γιατί υπήρχε λόγος. Και έπειτα όταν είσαι μόνος σου είσαι πιο ευέλικτος να κάνεις συνεργασίες, να παίξεις με φί-
λους σου, να παίξεις μόνος σου, να βγάλεις τα τραγούδια που θέλεις μόνος σου, να έχεις αυτήν την ανασφάλεια ότι είσαι 
μόνος σου. Εμείς ήμασταν μια ομάδα πολύ αγαπημένη στην οποία ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Και όταν ο ένας πέταγε 
ένα τραγούδι, το μάζευε ο άλλος και το έφτιαχνε. Όταν είσαι μόνος σου, πρέπει να είσαι αυτόφωτος και να βρεις τον τρόπο 
να κάνεις αυτό που θέλεις και να πληρώσεις τα λάθη σου. Εγώ προτιμώ αυτό που κάνω τώρα γιατί είμαι πιο ευέλικτος, γιατί 
κάνω πράγματα που με ενδιαφέρουν, τραγουδώ, όποτε θέλω, όπως θέλω, με όποιον θέλω. Αυτό είναι ωραίο… 
-Η σχέση σας με τον Πλιάτσικα σήμερα πώς είναι; 
         Είναι αδελφικές, γιατί για πάνω από τριάντα χρόνια ήμασταν μαζί, απλώς τώρα δεν βλεπόμαστε και πολύ. Το καλοκαίρι 
βγήκαμε και παίξαμε μαζί. Δεν βλεπόμαστε συχνά, αλλά πάντα ανησυχεί ο ένας για  τον άλλο. Όταν κάνει κάτι ο ένας το α-
κούει ο άλλος…  
-Να μας μιλήσετε και για τη σχέση σας με το Μάνο  Ξυδούς που "έφυγε" νωρίς. 
         Ο Μάνος ήταν το τρίτο πρόσωπο. Τον αγαπώ όσο και το Φίλιππα. Πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος και νομίζω ένας πο-
λύ σημαντικός κρίκος στην μπάντα.  

Συνέντευξη με τον Μπάμπη Στόκα. Συνέχεια από τη σελίδα 1 
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Ο Μάνος είχε την εμπειρία, ήταν μέσα στις δισκογραφικές εταιρεί-
ες. Μπορούσαμε χάρη σε αυτόν να αποφύγουμε κάποια λάθη. Και 
βέβαια ένας σπουδαίος τραγουδοποιός για μένα. 
 -Ποιο είδος τραγουδιού πιστεύετε ότι υπηρετείτε; 
         Ωραία ερώτηση είναι αυτή. Εμένα με ενδιαφέρει πάντα το κα-
λό τραγούδι ή τουλάχιστον  το τραγούδι που εμένα θα μου πει κάτι. 
Δεν προσπαθώ να κάνω τον διανοούμενο, τον παντογνώστη. Απλώς 
ανάλογα με τη φάση που περνάω πρέπει, όταν τραγουδάω κάτι, να 
με αφορά. Και αν δεν με αφορά, αφορά αυτούς που είναι γύρω 
μου. Όταν κάνεις πράγματα που σου αρέσουν είναι όλα καλά.  και 
να μην γίνει κάποιο τραγούδι επιτυχία, σημασία έχει ότι σου αρέ-
σει εσένα. Γιατί αν δεν σου αρέσει εσένα, δεν μπορείς να το υπο-
στηρίξεις, δεν μπορείς να το παίξεις. Βαριέσαι. Εμένα πάντα με εν-

διέφερε να μ’ αρέσουν τα πράγματα που κάνω... 
-Εξ ου και ο Λαϊκός   Μπάμπης Στόκας… 
     Φυσικά, με την λαϊκή μουσική μεγάλωσα. Τα τραγούδια αυτά πρωτοτραγούδησα. Μετά έμαθα για τον Ντίλαν, τους Στό-
ουνς. Νομίζω ότι η μουσική αυτής της μπάντας είχε την ανατολή και τη δύση μαζί. Οπότε ηχητικά είχε ενδιαφέρον. 
 -Σήμερα γράφονται τραγούδια ή τραγουδάκια; Τι σημαίνει για σας καλό τραγούδι; 
     Πάντα γραφόντουσαν τραγούδια και τραγουδάκια. Δεν αλλάζει αυτό. Απλώς το τραγούδι για μένα πρέπει να έχει 
έμπνευση. Όταν κάνεις πράγματα, τα κάνεις με την ταχύτητα της δουλειάς σου, γιατί έχεις την εμπειρία. Και εγώ μπορώ να 
μπω σε ένα στούντιο και να γράψω δέκα τραγούδια από τα οποία τα πέντε να είναι και συμπαθητικά και τα δύο να γίνουν 
επιτυχία. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει πάντα η δουλειά μου να έχει έμπνευση. 
- Η μουσική ή ο στίχος μετράνε περισσότερο σ’ ένα καλό τραγούδι; 
     Και τα δυο μετράνε. Όμως σημαντικός είναι κι ο ρόλος του τραγουδιστή. Ο Μάνος Λοΐζος έλεγε ότι υπάρχει ο στιχουρ-
γός, ο συνθέτης και ο αρχιερέας, που είναι ο τραγουδιστής. Αυτός περνά το τραγούδι στις ψυχές των ανθρώπων. Νομίζω 
ότι και οι τρεις είναι ισάξια σημαντικοί. Και έχουμε δει τραγούδια που τα έχει πει κάποιος και δεν είχαν επιτυχία. Ενώ τα 
ίδια τραγούδια έγιναν επιτυχία από άλλον τραγουδιστή. Παράδειγμα, το δίσκο που τραγούδησε ο Μητροπάνος “Σ’ αναζη-
τώ στη Σαλονίκη ξημερώματα” τον είχε τραγουδήσει ολόκληρο πριν η Κωνσταντίνα. Και δεν απασχόλησε κανένα. Τα ίδια 
τραγούδια, με τις ίδιες ενορχηστρώσεις τα τραγούδησε ο Μητροπάνος και σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Άρα ο ερμηνευτής 
είναι κάτι σημαντικό. 
-Αισθάνεστε περισσότερο τραγουδοποιός ή τραγουδιστής μια και στα δυο τα καταφέρνετε εξαιρετικά; 
     Περισσότερο τραγουδιστής. Μ’ αρέσει περισσότερο να τραγουδώ, μ’ αρέσει να κάνω δικό μου οτιδήποτε τραγουδώ και 
να το λέω με το δικό μου τρόπο. Μ’ αρέσει να γράφω και τραγούδια αλλά είμαι δύσκολος, δεν γράφω εύκολα 
-Έχετε γράψει, όμως, μερικά που είναι “διαμάντια”. 
      Ναι, αλλά δεν γράφω εύκολα. Γράφω όποτε έχω έμπνευση και έμπνευση δεν έχω πάρα πολύ καιρό. Είναι λίγες οι μέρες 
του χρόνου που έχω έμπνευση. 
-Και τι είναι εκείνο που μπορεί να σας εμπνεύσει; 
      Οτιδήποτε… Ένας έρωτας... μια κουβέντα που θα ακούσω στο καφενείο. Έχω γράψει τραγούδι, γιατί κρυφάκουγα στο 
καφενείο αυτά που έλεγαν οι θαμώνες ο ένας στον άλλον... 
 -Τα μουσικά talent show  βοηθάνε τους νέους επίδοξους τραγουδιστές και το τραγούδι συνολικά ; Εσείς θα μπορούσα-
τε να συμμετέχετε με κάποιους όρους σε ένα τέτοιο show; 
      Όχι δεν θα συμμετείχα. Δεν νομίζω ότι τους βοηθούν. Όλα γίνονται για την τηλεθέαση. Αν κάποιος αξίζει, και σε κρεο-
πωλείο να πάει να τραγουδήσει, θα γίνει γνωστός. Ωστόσο, ο Μπαλάφας, πολύ ωραίος τραγουδοποιός, βγήκε από talent 
show. Σπάνιο βέβαια, γιατί στα talent show δεν κερδίζει ο καλύτερος. Οπότε είναι νομίζω αυτό που λέει ο λαός: Αν η μοίρα 
σου είναι να κάνεις κάτι, θα το κάνεις. Όσο κι αν ακούγεται μοιρολατρικό, νομίζω έχει βάση. 
 -Τι μουσική ακούτε; 
     Περισσότερο ροκ μουσική αλλά και έντεχνη μουσική, κλασική και λαϊκά τραγούδια ,αλλά όχι φτηνή ποπ. Μου αρέσουν 
τα τραγούδια που σε τσιγκλάνε, δηλαδή αυτά που σε κάνουν να σκεφτείς, που σε κάνουν να καταλάβεις τον έρωτά σου, 
πιο εύκολα, όχι φτηνά , επιδερμικά. Δεν μου αρέσουν τα επιδερμικά τραγούδια. Μου αρέσουν τα πιο βαθιά. Και όλοι, βέ-
βαια, περνάμε από ένα στάδιο που αναγκαστικά θα ακούσεις και το επιδερμικό, θα ακούσεις και το φτηνό, θα πας και στο 
σκυλάδικο. Αλλά δεν έχει σχέση αυτό με το τι ακούω εγώ στο σπίτι μου. 
 -Έχετε συνεργαστεί με τους σπουδαιότερους Έλληνες τραγουδιστές και μας έχετε χαρίσει κάποια από τα πιο αγαπημέ-
να τραγούδια. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες με τους οποίους δεν έχετε συνεργαστεί και θα θέλατε πολύ; 
     Ναι, πάντα υπάρχουν. Θέλω να παίξω με το Μάλαμα, με τον Περίδη. Είναι φίλοι μου κολλητοί αλλά δεν έτυχε να βρε-
θούμε. Εγώ δεν τα πιέζω αυτά. Πάνε μόνα τους. Επίσης με τη Γαλάνη θα ήθελα να τραγουδήσω, γιατί μ’ αρέσει πολύ ως 
τραγουδίστρια. Με την Τσανακλίδου επίσης. Υπάρχουν εξαιρετικοί τραγουδοποιοί στην Ελλάδα και εξαιρετικοί καλλιτέ-
χνες. 
-Από τότε που ξεκινήσατε μέχρι τώρα τι έχει αλλάξει  στη μουσική; 
     Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν. Σημασία πάντα έχει το τραγουδάκι. Άμα το τραγουδάκι βγει, ό,τι κι αν 
γίνει, αν είναι να γίνει, γίνεται. Δηλαδή περνά στους ανθρώπους. Το ζήτημα είναι το τραγούδι. Πάντα υπήρχε το κακό  

                                                         Συνέντευξη με τον Μπάμπη Στόκα 
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και το καλό τραγούδι. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν “αυτό που ακούς, αυτό είσαι”, 
για να το κάνουμε τελείως απλό. Αλλά μην σας φρικάρω λέγοντας να ακούτε μό-
νο καλή μουσική. Όχι, περνάμε απ’ όλα τα στάδια. Αν δεν δεις το κακό δεν μπο-
ρείς να δεις το καλό, αν δεν δεις τη νύχτα δεν μπορείς να δεις τη μέρα. Απλώς το 
τραγούδι είναι που σε κάνει πιο καλό άνθρωπο, πιο δυνατό, πιο έξυπνο, πιο κα-
λοσυνάτο. Όλα αυτά βγαίνουν μέσα από το τραγούδι. Το τραγούδι είναι κάτι 
που πληρώνεις εσύ για να το βάλεις στο σπίτι σου. Πληρώνεις για να γίνεις κα-
λός, πληρώνεις για να γίνεις κακός, πληρώνεις για να γίνεις βλάκας ή πληρώνεις 
για να γίνεις έξυπνος. Περνάμε από όλα αυτά, χαζεύουμε, κάνουμε την πλάκα 
μας, αλλά αυτά που μας αφορούν νομίζω πρέπει να είναι σημαντικά. Λέω σε κά-

ποιον “γιατί δεν ακούς Κατσιμίχα” και μου λέει “γιατί με ρίχνει”. Για να σε ρίχνει πάει να πει ότι είσαι ήδη ριγμένος, γιατί εμέ-
να δεν με ρίχνει, με ανεβάζει. Άρα, όταν κάτι σε ρίχνει ή σε τσακίζει που το ακούς,  κάτι  δεν πάει καλά. Καλό είναι επειδή 
έχουμε δύο αυτιά και ένα στόμα να ακούμε δύο φορές και να μιλάμε μία. 
-Για ένα μουσικό υπάρχει όριο που όταν φτάσει θα πρέπει να σταματήσει; 
         Εννοείται ότι υπάρχει. Όταν εγώ βγω και παίζω και δω ότι αυτό δεν αφορά κανένα, τι κάνω; Το τραγούδι έχει νόημα να 
είμαστε μια παρέα να το τραγουδάμε, να σε αφορά και να με αφορά. Αν δω ότι αυτό δεν αφορά κανένα δεν θα σταματήσω 
να γράφω αλλά θα κάνω τα δισκάκια μου για μένα γιατί έχω την πολυτέλεια να το κάνω πια. 
-Αλήθεια, δισκάκια βγαίνουν σήμερα, δηλαδή βγαίνει χρήμα; 
          Όχι, χρήμα δεν βγαίνει. Την δισκογραφία την ξεφτιλίσανε  τελείως. Αλλά θα βρεθούν τρόποι. Από το internet ακούτε οι 
περισσότεροι τραγούδια. Αγόρασε κανένας σας cd τα τελευταία τρία χρόνια. 
-Όχι… (γέλια) 
      Άρα έχει αλλάξει ο τρόπος. Αλλά πιστεύω ότι θα βρεθεί και εκεί τρόπος για να πάρουν κάποιοι τα δικαιώματα. Στην Ελλά-
δα δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα. Φανταστείτε ότι εγώ σαν τραγουδιστής στη χώρα αυτή πέρυσι πήρα 1700 ευρώ 
δικαιώματα με αφού κανείς δεν πληρώνει δικαιώματα και όλοι είναι στα δικαστήρια. 
-«Ποτέ δεν μας αγάπησες Πατρίδα μας γλυκιά» (στίχος από τους Πυξ Λαξ). Μας το σχολιάζετε; 
      Είναι αυτό που εισπράττουμε κάθε μέρα από την πατρίδα μας όλοι. Αλλά δεν έχει σημασία, την αγαπάμε εμείς. Και να σας 
πω κάτι, στον έρωτα και στην αγάπη δεν έχει σημασία. Αν αγαπάς εσύ φτάνει, όσο δύσκολο και να ‘ναι. 
-Τι πιστεύετε ότι έφταιξε και έφτασε η χώρα μας στην κατάσταση που είναι; 
          Γιατί πάψαμε να την αγαπάμε. Δηλαδή ο παππούς σου και ο προπάππους σου  είχαν υπερηφάνεια και αγάπη για τον 
τόπο. Τώρα είναι αυτό που έλεγε η γιαγιά μου: Εκατό ξυλιές σε ξένο κώλο είναι λίγες. Αποξενωθήκαμε μεταξύ μας, μπήκαμε 
στα σπίτια μας, υποκρινόμαστε πως  είμαστε μια χαρά. Κανείς όμως δεν είναι μια χαρά. 
-Για σας υπήρξαν αποτυχίες; 
           Βεβαίως. Μα, από τις αποτυχίες μαθαίνεις. Χωρίς αποτυχία δεν 
γουστάρω καθόλου. Νομίζω πως η αποτυχία σε βάζει και ξαναπαίρνεις 
μπροστά. Βγαίνεις, βλέπεις ανθρώπους, κάνεις λάθη και ξανακάνεις. 
Μια φορά λάθος δεν πειράζει. Δυο φορές το ίδιο λάθος πειράζει. Οπό-
τε θα ζήσεις, θα ακούσεις τραγούδια, θα ερωτευτείς, θα την πατήσεις, 
θα ξαναερωτευτείς, θα συναναστρέφεσαι με φίλους σου, θα ταξιδεύ-
εις, θα κάνεις μια δουλειά που αγαπάς. Έτσι είναι ωραία η ζωή και μέ-
σα από τις αποτυχίες. Αλλιώς τι θα κάνεις; 
-Ενδιαφέρον...«Το σκοτάδι του ενός δυο μαζί το κάνουν 
φως»  τραγουδάτε στο "υπνόσακος". Μπορεί αυτό ως στάση ζωής να 
μας βοηθήσει στη δύσκολη συγκυρία; 
            Μακάρι, γιατί είναι ένας στίχος που τα λέει όλα. Πραγματικά, 
μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Γι’ αυτό οι Πυξ Λαξ κάνανε 
αυτό που κάνανε. Μια μπάντα, πολύ αγαπημένη, που ο ένας συμπλή-
ρωνε τον άλλον. Και όταν ήταν καλά ό ένας ήταν καλά και ο άλλος. 
Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι ωραία η μοναξιά. Ας τραγουδώ για 
αυτήν. Εγώ τραγουδώ την μοναξιά για να την ξορκίσω και όχι γιατί την 
αγαπώ. Δεν είναι ωραίο να είσαι μόνος σου. Είναι ωραίο να είσαι με 
άλλους ανθρώπους. Γι’ αυτό το σκοτάδι του ενός δυο μαζί το κάνουν φως. 
-Να ολοκληρώσουμε αυτή την συνομιλία μας με την ερώτηση ποια τα μελλοντικά σας σχέδια; 
Τώρα ετοιμάζω ένα cd με τραγούδια δικά μου και των Πυξ Λαξ με γνωστά και άγνωστα τραγούδια που θα τραγουδήσουν φί-
λοι μου, όπως ο Μάλαμας, ο Θηβαίος. Ετοιμάζω και ένα cd που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο με τίτλο “Ατέρμονος Κοχλί-
ας”. Ο κοχλίας είναι μια υπόφυση στο μυαλό που προσδιορίζει την σχιζοφρένεια. Όχι ότι είναι σχιζοφρενής ο δίσκος αλλά έχει 
να κάνει με τα πράγματα που κάνουμε από συνήθεια, ενώ δεν θα ‘πρεπε καν να τα αγγίζουμε. Επίσης συναυλίες το καλοκαίρι 
και του χρόνου τον Ιούνιο θα κάνω μια συναυλία στο γήπεδο του Ολυμπιακού για τα 25 χρόνια με όλους τους φίλους. 
-Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε 
           Και εγώ σας ευχαριστώ παιδιά. 

                                                        Συνέντευξη με τον Μπάμπη Στόκα. Συνέχεια από τη σελίδα 10 
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Γεννήθηκε στην Aθήνα το 1946 από γονείς που κατάγονταν απ' τη Σμύρνη. Σπούδασε Φυσι-
κή στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, αλλά ασχολείται με τη λογοτεχνία από τα παιδικά του χρόνι-
α δημοσιεύοντας κείμενά του στο περιοδικό "Διάπλαση των Παίδων". Tην πρώτη του εμ-
φάνιση στα Γράμματα την κάνει το 1969 συμμετέχοντας σε ανθολογία νέων πεζογράφων 
και μετά από δέκα χρόνια κυκλοφορεί το πρώτο του βιβλίο. O Mάνος Kοντολέων ασχολεί-
ται με όλα τα είδη του πεζού λόγου: μυθιστόρημα, νουβέλα, διήγημα, παραμύθι και δοκί-
μιο. Eίναι ταχτικός συνεργάτης διαφόρων περιοδικών και εφημερίδων (Aυγή, Bήμα, Διαβά-
ζω, Tραμ, Πόρφυρας, Λέξη κ.ά) όπου και δημοσιεύει κριτικές, άρθρα και λογοτεχνικά κείμε-
να. Είναι μέλος συντακτικής επιτροπής του περιοδικού "Διαδρομές στο χώρο της λογοτεχνί-
ας για παιδιά και νέους". Γράφει σενάρια τηλεοπτικών προγραμμάτων για παιδιά με θέμα-
τα γύρω από το βιβλίο και κάνει πολύ συχνά ομιλίες για τα προβλήματα και τους στόχους 
της Λογοτεχνίας για παιδιά και νέους. Bιβλία του έχουν κατά καιρούς βραβευθεί από την 
Eταιρία Eλλήνων Λογοτεχνών και από τον Kύκλο του Eλληνικού Παιδικού Bιβλίου. Kείμενά 
του (διηγήματα και άρθρα) περιλαμβάνονται σε διάφορες ανθολογίες πεζογραφίας και δο-
κιμίου. O Mάνος Kοντολέων ζει στην Aθήνα, μαζί με τη γυναίκα του και τα δυο παιδιά τους. 

Συνέντευξη με τον Μάνο Κοντολέων 

Μάνος Κοντολέων Γράφει η Αυγή Ρουσογιαννάκη 

-Από πολύ μικρή ηλικία αρχίσατε να ασχολείστε με τη συγ-
γραφή. Τι ήταν εκείνο που σας ώθησε σε αυτό; 

Ίσως, γιατί από πολύ μικρή ηλικία μου άρεσε να διαβάζω βι-
βλία, γραμμένα από άλλους. Κάποια στιγμή, λοιπόν, σκέφτη-
κα ότι, όπως μοιραζόμουν τα συναισθήματα, τις αγωνίες, τα 
όνειρα των ηρώων των βιβλίων που γράψανε άλλοι, θα 
ήθελα και εγώ να έφτιαχνα κάποιους ήρωες που θα τους 
έβαζα τα δικά μου συναισθήματα, τα δικά μου όνειρα, τις δι-
κές μου ελπίδες, τους δικούς μου φόβους. Με αυτό τον τρό-
πο θα τους μοιραζόμουν με τους αναγνώστες. Ήθελα, με 
άλλα λόγια, να βρω ένα τρόπο να μοιράζομαι με όσο γίνεται 
περισσότερους ανθρώπους αυτά που με κάνουν να ονειρεύ-
ομαι αυτά που με κάνουν να χαίρομαι, αυτά που με κάνουν 
να λυπάμαι. Και σκέφτηκα ότι αν τα κάνω ιστορίες όλα αυτά 
δηλαδή, αν γίνω συγγραφέας, θα το πετύχω αυτό. 

-Σπουδάσατε φυσική και καταλήξατε να γίνετε λογοτέχνης. 
Ποια σχέση μπορεί να έχει η φυσική με τη λογοτεχνία; 

 Μεγάλη. Μεγάλη με την έννοια ότι για να γράψει κανείς ένα 
μυθιστόρημα ή διήγημα ή παραμύθι, πέρα από τις ωραίες λέ-
ξεις και φράσεις, πέρα από τις ωραίες ιδέες, πρέπει να το 
φτιάξει με τέτοιο τρόπο, ώστε να κερδίσει το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη. Άρα πρέπει να το δομήσεις, πρέπει να το κτίσεις 
με άλλα λόγια. Για κάθε κτίσιμο, είτε είναι σπιτιού , είτε είναι 
ενός διηγήματος, πρέπει να γνωρίζεις βασικούς νόμους, βασι-
κούς κανόνες για το πώς κατασκευάζεται. Έτσι, λοιπόν, οι νό-
μοι της φυσικής είναι νόμοι που διέπουν και τις ανθρώπινες 

σχέσεις. Λέει π.χ. ένας νόμος της φυσικής, ο νόμος της δράσης 
και της αντίδρασης, ότι όσο εγώ πιέζω αυτό το έδρανο προς 
τα κάτω, με την ίδια και αντίστοιχη δύναμη αυτό πιέζει το χέρι 
μου προς τα πάνω. Αν το δω αυτό στις ανθρώπινες σχέσεις, αν 
αρχίζω και σε πιέζω να μου δώσεις κάτι, εσύ θα αντιδράσεις 
και με κάποιο τρόπο θα πιέσεις εμένα. Και έτσι θα δημιουργη-
θεί μια σχέση, θετική-αρνητική ανάμεσά μας. Και ο συγγρα-
φέας αυτή τη σχέση ψάχνει να βρει και να την περιγράψει. 
-Τι σημαίνει για εσάς το γράψιμο και από πού αντλείτε την 
έμπνευσή σας; 
 Τώρα πια το γράψιμο για μένα σημαίνει τρόπο ζωής. Μετά 
από όλα αυτά τα χρόνια και όλα αυτά τα βιβλία και όλες τις 
ατέλειωτες ώρες και μέρες που γράφω, νομίζω ότι ζω σαν να 
γράφω και γράφω σαν να ζω. Είναι ο τρόπος που αναπνέω, 
είναι το αποτύπωμα μου στη ζωή. 
-Τι ήταν εκείνο που σας έκανε να ασχοληθείτε με τη συγγρα-
φή παιδικών βιβλίων; 
Ποτέ δεν ξεχώρισα τους ανθρώπους που επικοινωνώ μαζί 
τους με την ηλικία τους. Άλλοτε μ’ αρέσει να επικοινωνώ με 
ανθρώπους της δικής μου ηλικίας, που κάθε φορά ήταν δια-
φορετικοί. Γιατί και εγώ ήμουν παιδί, ήμουν έφηβος και νέος 
και μεγάλος. Μου αρέσει να επικοινωνώ και τότε και τώρα με 
άλλες διαφορετικές ηλικίες. Με την ίδια λογική, μου αρέσει 
να γράφω και για διαφορετικές ηλικίες. Βαθιά όμως μέσα μου 
πιστεύω ότι το να ξεχωρίζεις τα βιβλία ανάλογα με την ηλικία 
του αναγνώστη δεν είναι σωστό. Τα βιβλία υπάρχουν, τα κεί-
μενα υπάρχουν και ο αναγνώστης ανάλογα με τα δικά του τα 
ενδιαφέροντα πάει και τα βρίσκει.  

Συνέχεια στην επόμενη 
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                                                            Συνέντευξη με τον Μάνο Κοντολέων 

      Θέλω δηλαδή να πω ότι 
επειδή εσύ είσαι 15 χρονών 
και ο διπλανό σου είναι 13-14 
χρονών δεν σημαίνει ότι σας 
αρέσει να διαβάζετε τα ίδια 
βιβλία… Έτσι δεν είναι; Άρα, 
λοιπόν, τα βιβλία υπάρχουν 
και είναι ο αναγνώστης που 
θα πάει να τα διαλέξει. Εγώ, 
λοιπόν, γράφω για τον εαυτό 
μου και θέλω να επικοινωνώ 
με άλλους. Κάποιοι είπαν ότι 
αυτά είναι για παιδιά, αυτά 
είναι για μεγάλους. Εντάξει 

-Τα βιβλία σας απευθύνο-
νται σε τρεις γενιές. Για παι-
διά, για εφήβους, για ενήλι-
κες. Πόσο δύσκολο είναι για 
ένα συγγραφέα να απευθύ-
νεται σε διαφορετικές ηλικί-
ες; 
Εγώ λέω, μα γιατί δεν το κά-
νουν όλοι οι συγγραφείς; Το 
βρίσκω τόσο φυσιολογικό. 
Όπως μέσα στο σπίτι μου υ-
πάρχει ο εγγονός μου, υπάρ-
χει ο γιος μου, υπάρχει η κό-
ρη μου, υπάρχει η γυναίκα 
μου, και πριν η μητέρα μου 
και η πεθερά μου, διαφορε-
τικές ηλικίες όλοι αυτοί, κι 

εγώ μιλώ με όλους για τις 
χαρές και τις λύπες μου, με 
τον καθένα με τον δικό του 
τρόπο. Πώς είναι δυνατό να 
μην μπορώ να γράψω βιβλίο 
που να μιλά με σένα, να γρά-
ψω ένα βιβλίο που να μιλά 
για τον μπαμπά σου, να γρά-
ψω ένα βιβλίο που να μιλά 
μικρότερο σου αδελφό; Δεν 
καταλαβαίνω ποια είναι η 
δυσκολία. Εγώ θέλω να επι-
κοινωνώ με όλους τους αν-
θρώπους. Μου 
αρέσει και το κάνω. 

-Θα θέλατε να μας περιγρά-
ψετε τη ψυχολογία σας όταν 
γράφετε παιδικά βιβλία και 
αυτήν όταν γράφετε βιβλία 
για ενήλικες; 

Όταν είμαι χαρούμενος γρά-
φω για παιδιά, όταν θέλω να 
κάνω μια επανάσταση γρά-
φω για τους   εφήβους και 
όταν είμαι φοβισμένος γρά-
φω για μεγάλους. Τι θέλω να 
πω μ’ αυτό; Ότι, αν αυτή την 
στιγμή, απέναντι μου είχα 
καμιά δεκαριά, πόσοι είσα-
στε, πενηντάρηδες θα είχα 
την ψευδαίσθηση ότι είμαι 
εγώ δεκαπεντάρης. Έχω την 
αίσθηση πως μιλώντας με 
σας είμαι σαν εσάς. Άρα αι-
σθάνομαι χαρούμενος. Γι’ 
αυτό θέλω απέναντι μου να 
έχω κόσμο, αναγνώστες, που 
να αισθάνομαι ότι είναι νέοι, 
φρέσκοι άνθρωποι. Όταν αι-
σθάνομαι ότι αυτή η ζωή δεν 
μου αρέσει, θέλω να την αλ-
λάξω, γιατί αλλάζω και εγώ, 
όταν δεν με ικανοποιεί το 
σπίτι μου, ο τόπος μου, θέλω 
να τα κάνω καλύτερα. Τότε 

σκέφτομαι σαν έφηβος. Και 
όταν είμαι “αμάν την βάψα-
με”, που λένε, τότε τα βάζω 
με τους συνομηλίκους μου 
και λέω “ ελάτε να βγούμε” 
και τότε γράφω για αυτούς. 
-Στο βιβλίο σας «Στο νησί 
της Ροδιάς» μιλάτε για την 
αξία της αγάπης και της ανι-
διοτελούς προσφοράς. Πι-
στεύετε ότι στην εποχή μας, 
όπου κυριαρχεί ο εγωκε-
ντρισμός,  τέτοια μηνύματα 
έχουν απήχηση; 

Θα έπρεπε να είχαν. Δεν ξέρω 
αν έχουν απήχηση ή δεν 
έχουν. Εγώ πιστεύω ότι θα 
έπρεπε να έχουν και θα έλεγα 
και κάτι άλλο. Ότι μέσα σε δύ-
σκολες στιγμές, δύσκολες πε-
ριόδους, αναπτύσσονται και 
τέτοιου είδους συναισθήμα-
τα, σαν αντίδραση. Είναι αυτό 
που λέγαμε πιο πριν με το νό-
μο της φυσικής δράση και α-
ντίδραση. Ενώ μας πιέζουν με 
ένα τρόπο άγριο εμείς απα-
ντάμε με ένα τρόπο αντίθετο 
απ’ αυτόν που είναι τρόπος 
αγάπης. Αλλά πέρα από αυτό, 
το να δίνεις αγάπη σου δίνει 
χαρά και σένα. Που σημαίνει 
ότι δεν είναι και τόσο ανιδιο-
τελές. Προσφορά ανιδιοτέλει-
ας τι σημαίνει; Ανιδιοτέλεια 
σημαίνει δίνω κάτι και δεν με 
ενδιαφέρει τίποτα. Δίνω κάτι 
γιατί παίρνω κάτι από αυτό. 
Όταν προσφέρω σε κάποιον 
κάτι, αυτός μου ανταποδίδει 
τη χαρά του, την ευχαρίστησή 
του, άρα και εγώ παίρνω την 
ώρα εκείνη κάτι. 
-Τελικά για ποιο ιδανικό αξί-
ζει να αγωνίζεται κάποιος σή-
μερα; 
Ξέρω εγώ; Για την ίδια τη ζωή; 
Πάντα τα ιδανικά είναι τα 
ίδια. Η ελευθερία, η ίδια η 
ζωή, η φύση, η αγάπη ανάμε-
σα στους ανθρώπους. Όταν 
αγαπάς νιώθεις σαν 
άνθρωπος ότι είσαι μέρος ε-
νός συστήματος που ζει μέσα 
στη γη και να το σέβεσαι. Νο-
μίζω ότι αυτά είναι τα ιδανικά 
που υπήρχαν πάντα και θα υ-
πάρχουν. 
-Όταν γράφετε για παιδιά 
ποια θέματα σας απασχο-

λούν; Πόσο εύκολο είναι να 
γράφει κανείς για παιδιά.; 
Μήπως τελικά είναι πιο δύ-
σκολο; 
Κάθε πράγμα που κάνει κα-
νείς έχει τις δυσκολίες του και 
τις ευκολίες του. Δεν μπορώ 
να πω τι είναι πιο δύσκολο, τι 
είναι πιο εύκολο. Αν υπάρχει 
μια δυσκολία ουσιαστικά εί-
ναι την ώρα εκείνη να ξεχνώ 
ότι βλέπω τη ζωή με τα μάτια 
ενός όσο χρονών είμαι εγώ. 
Προσπαθώ να δω τη ζωή με 
τα μάτια ενός δεκαπεντάχρο-
νου ή ενός επτάχρονου. Αυτό 
μπορεί να είναι μια δυσκολία. 
Αλλά να μπω μέσα στο πετσί 
του τότε είναι πάρα πολύ ευ-
χάριστο. Στα μυθιστορήματά 
μου έχω πολλά γυναικεία 
πρόσωπα είτε κοπέλες, είτε 
μεγάλες γυναίκες. Ξέρετε πό-
σο δύσκολο είναι να μπω μέ-
σα στην ψυχολογία τους; Αλ-
λά επειδή το θέλω, μου αρέ-
σει, το ψάχνω, κι όταν μπω, 
από ‘κει και πέρα γίνεται εύ-
κολο. Η δυσκολία είναι μέχρι 
να μπω στα ρούχα αυτά. 
-Οι ιστορίες των βιβλίων σας 
βασίζονται σε πραγματικά 
γεγονότα ή είναι μυθοπλασί-
ες; 
Μερικές φορές στηρίζονται σε 

πραγματικά γεγονότα. Πραγ-
ματικά γεγονότα με την 
έννοια ότι τα έχω ζήσει εγώ.  

Συνέχεια στην επόμενη  σελ. 
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Συνέντευξη με τον Μάνο Κοντολέων 

Από ‘κει και πέρα πάρα πολλά είναι αυ-
τά, τα περισσότερα σχεδόν, που συμβαί-
νουν να γίνονται γύρω μου, στους δικούς 
μου ανθρώπους, σε ανθρώπους του χώ-
ρου μου, του τόπου μου, της εποχής 
μου, τα οποία με κάνουν να θελήσω να 
τα μετατρέψω σε μυθιστόρημα, σε διή-
γημα και σε παραμύθι πολλές φορές. 
-Ποιος από τους ήρωες σας είναι το α-
γαπημένο σας παιδί; 
Τι με ρώτησες τώρα; Έχεις αδέλφια; 
-Όχι! 
Μοναχοπαίδι είσαι; Ποιος από εσάς έχει 
αδέλφια. Α, εσύ! Αν πάω λοιπόν στο 
μπαμπά και στη μαμά και ρωτήσω “από 
τα παιδιά σας ποιο είναι το αγαπημένο 
σας” φαντάζομαι ότι θα πούνε ότι όλα το 
ίδιο τα αγαπάνε. Λοιπόν, και οι ήρωες 
ενός συγγραφέα είναι τα παιδιά του. Ε-
γώ τα γέννησα, είτε είναι καλά, είτε είναι 
κακά, είτε είναι όμορφα, είτε είναι 
άσχημα, είτε είναι δυνατά, είτε είναι α-
δύνατα, εγώ τα γέννησα όλα αυτά. Άρα 
τα αγαπώ το ίδιο. Βέβαια έχεις μια αδυ-
ναμία στο στερνοπαίδι σου. Για να είμα-
στε ειλικρινείς υπάρχουν δύο- τρεις 
ήρωες που έχουν κάτι δικό μου. Θα 
έλεγα από τα πιο πρόσφατα βιβλία μου 
τα παιδικά μου “Ο Μανόλο και ο Μανο-
λίτο”, είναι οι ήρωες που με χαρακτηρί-
ζουν περισσότερο. 
-Όταν αρχίζετε να γράφετε την ιστορία 
ενός βιβλίου σας έχετε κατά νου και το 
τέλος της ή τη διαμορφώνετε στην πο-
ρεία; 
Όχι! Ξέρω πάνω κάτω, όλη την ιστορία. 
Είναι όπως ήξερα ότι εδώ και πέντε μέ-
ρες θα ερχόμουν στο Ηράκλειο και ότι 
αύριο το μεσημέρι θα πάω στα Χανιά. 
Έχω προγραμματίσει λοιπόν, ότι έχω ένα 
ταξίδι που ξεκινάει την τάδε του μήνα 
από το Ηράκλειο και ότι επιστρέφω στην 
Αθήνα την τάδε του μήνα από τα Χανιά. 
Ξέρω επίσης σε ποια σχολεία θα πάω, σε 
ποια βιβλιοπωλεία, τι θα πω, αλλά δεν 
μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες. Παράδειγ-
μα, ότι θα σας συναντούσα εδώ. Αυτό 
δεν ήξερα. Έτσι και στο γράψιμο μου. Ξέ-
ρω την αρχή, τη μέση και το τέλος του 
βιβλίου. Αλλά τις λεπτομέρειες δεν τις 
ξέρω. Πολύ σπάνια να αλλάξω προορι-

σμό, και σχεδόν ποτέ δεν έχει γίνει. 
-Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που κά-
νουν ένα διήγημα ή ένα μυθιστόρημα 
ξεχωριστό; 
Αν τα ήξερα δεν θα είχα την αγωνία κάθε 
φορά που ξεκινάω κάτι. Αν είναι να βγει 
καλό αυτό ή δεν βγει δεν το ξέρω. Και αν 
το ξέρω δεν έχει νόημα να πω μια συντα-
γή, γιατί η καλύτερη μέθοδος για να κά-
νεις ξεχωριστό κάτι είναι να ανατρέψεις 
την συνταγή με την οποία μέχρι τώρα εί-
χες κάνει τις επιτυχίες σου και να κάνεις 
μια καινούργια επιτυχία αλλά με διαφο-
ρετικό τρόπο. 
-Από τα έργα σας φαίνεται να γνωρίζετε 
καλά την παιδική ψυχολογία. Τι θα 
συμβουλεύατε τους δασκάλους και τους 
γονείς μας σχετικά με τη συμπεριφορά 
τους απέναντι μας; 
Να θυμηθούν τον καιρό που ήταν εκείνοι 
παιδιά. Αν ξέρω καλά την παιδική ψυχο-
λογία δεν είναι μόνο γιατί πραγματικά 
διαβάζω πολλά βιβλία γύρω από το θέμα 
αυτό και ενημερώνομαι και συζητώ με 
ειδικούς ανθρώπους αλλά κυρίως θυμά-
μαι πολύ καλά τι σκεφτόμουν εγώ, όταν 
ήμουν παιδί, όταν ήμουν έφηβος. Και 
έτσι σε ένα βαθμό, χωρίς να πάψω να 
κάνω λάθη σαν ενήλικας,  όταν φοβάμαι 
και θέλω να προστατέψω το παιδί μου. 
αποφεύγω να γίνομαι καταπιεστικός . 
Γιατί αυτό είναι πάντα κακό. 
-Διαβάζουν σήμερα οι νέοι λογοτεχνία; 
Νομίζω ότι διαβάζουν περισσότερο απ’ 
ότι διάβαζαν οι νέοι της εποχής της δικής 
μου. Και το λέω αυτό γιατί δείτε πόσο 
περισσότερα βιβλία υπάρχουν τώρα. Τώ-
ρα αν είναι όλα καλά αυτό είναι μια 
άλλη ιστορία. Αλλά για να υπάρχουν ση-
μαίνει ότι κάποιοι τα ζητάνε και αφού τα 
ζητάνε τα βγάζουν οι εκδότες. Άρα σήμε-
ρα οι νέοι διαβάζουν περισσότερο. Βέ-
βαια τι διαβάζουν δεν είναι ώρα να το 
συζητήσουμε. Ίσως σε κάποια άλλη στιγ-
μή. 
-Γιατί πρέπει να διαβάζουμε βιβλία; 
Τι θα πει πρέπει; Τι είναι το πρέπει; Δη-
λαδή να το πούμε διαφορετικά. Ότι δεν 
είναι θέμα ποσοτικό το διάβασμα αλλά 
ποιοτικό. Αν διαβάζω ένα βιβλίο την ε-
βδομάδα και μόλις το τελειώσω το ξέχα-
σα και δεν έχει επιδράσει μέσα μου, 
στον τρόπο που σκέφτομαι, στον τρόπο 
που αισθάνομαι, δεν έχει νόημα ένα βι-
βλίο την εβδομάδα. Καλύτερα να διαβά-
ζεις ένα βιβλίο το εξάμηνο και αυτό να 
μπει μέσα σου και να βολευτεί. Έτσι λοι-
πόν θα έλεγα ότι πρέπει κανείς να δια-
βάζει ανάμεσα στα άλλα κυρίως γιατί α-
ξίζει, γιατί διευρύνει τον τρόπο με τον 
οποίο αντιμετωπίζεις τη ζωή. Είναι μια 

εμπειρία γιατί βλέπεις τις εμπειρίες των 
ηρώων που διαβάζεις και τις παίρνεις γι-
α να αντιδράσεις το ίδιο σε μια ανάλογη 
δική σου στιγμή. 
-Ποιο βιβλίο θυμάστε με αγάπη που 
έχετε διαβάσει ως παιδί; 
Πολλά βιβλία. Αλλά αν θέλεις να δώσου-
με και μια νότα νοσταλγική, υπάρχει 
στην βιβλιοθήκη μου ακόμη, ένα απλό 
παραμύθι και που στις πρώτες σελίδες 
του είναι ιδιόχειρα μια αφιέρωση “ Στο 
Μάνο μου, μια μέρα που του πονούσε το 
αυτάκι του, η μανούλα του.” Η μητέρα 
μου εργαζόταν. Και μια μέρα επιστρέφο-
ντας από το γραφείο- εγώ φαντάζομαι 
είχα μείνει στο σπίτι πονώντας στο αυτά-
κι μου- σκέφτηκε να μου πάρει ένα βι-
βλίο και να μου το αφιερώσει. Νομίζω 
λοιπόν, ότι είναι ένα βιβλίο που αγαπώ 
ιδιαίτερα, γιατί συμβολίζει την έννοια 
του βιβλίου, την έγνοια και την αγάπη 
της μητέρας μου που σκέφτηκε να μου 
το πάρει επειδή ήμουν άρρωστος. Και 
τέλος συμβολίζει τη χαρά της ανάγνω-
σης, γιατί όταν μου το διάβασε πέρασα 
καλά. 
-Εσείς τι βιβλία διαβάζετε; 

Τα πάντα. Ιδίως όταν ήμουν μικρός, ε-
κεί στο δημοτικό και στη δική σας ηλικί-
α, μου άρεσαν οι περιπέτειες και κυρίως 
οι ιπποτικές. Φανταζόμουν τον εαυτό 
μου ιππότη που μονομαχούσε με τον 
δράκο για να κερδίσει το πέπλο της βα-
σιλοπούλας.  
-Όταν ολοκληρώνετε ένα βιβλίο πώς 

αισθάνεστε; 
Τέλεια. Ουφ, λέω, τελείωσα. Πέτυχα; Τέ-

λος πάντων, λέω, ότι έκανα, έκανα. 
Διόρθωσα, ξαναδιόρθωσα, κουράστηκα 
και λέω δεν το ξανακάνω, δεν το ξανα-
κάνω. Δεν περνούν πέντε μέρες, δέκα 
μέρες και αρχίζεις να λες “και τώρα;” 
“καινούργιο;” Ιδέα; Πότε θα έρθει η 
έμπνευση; Και αρχίζει η μεγάλη αγωνία 
του συγγραφέα. Ξέρετε ποια είναι η πιο 
μεγάλη αγωνία του συγγραφέα; Η λευ-
κή σελίδα ή η άδεια οθόνη του υπολο-
γιστή του. Χωρίς ιδέες! Και αν στέρεψε 
το ταλέντο μου; Αυτή είναι η αγωνία 
του συγγραφέα. Χαρά λοιπόν που τε-
λειώνεις, ικανοποίηση και αμέσως μετά 
η αγωνία για κάτι καινούργιο. 

-Είστε αντιπρόεδρος του Ελληνικού τμή-
ματος της Unisef . Θα θέλατε να μας 
μιλήσετε για αυτή σας τη δραστηριό-
τητα; 

Τώρα δεν είμαι αντιπρόεδρος της Unisef. 
Αλλά δεν έχει σημασία.  

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα 
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Συνέντευξη με τον Μάνο Κοντολέων 

Παραμένω πάντοτε ένας άνθρωπος που 
υποστηρίζει το έργο της. Είπαμε πριν ότι 
το να δίνεις σε ανθρώπους που γνωρί-
ζεις είναι εύκολο. Τον άνθρωπο που τον 
έχεις δίπλα σου, αν του δώσεις κάτι που 
στερείται θα δεις στα μάτια του τη χαρά 
και την ικανοποίηση από αυτό που του 
έδωσες κι αυτό κάνει τη δωρεά εύκολη. 
Αλλά το να σκεφτείς ότι υπάρχουν παι-
διά σε μέρη που δεν θα φτάσεις ποτέ, 
που δεν έχουν καν αυτά τα απλά πράγ-
ματα που έχουμε εμείς, και το να δώσεις 
κάτι έστω και λίγο για αυτά, αυτό είναι 
πραγματικά δύσκολο και αξίζει περισσό-
τερο. Αν λοιπόν, με την προσπάθεια που 
θα κάνεις εσύ, με το ένα ευρώ που θα 
δώσεις, έστω και ένα παιδάκι κάνει ένα 
εμβόλιο, πιει ένα παγούρι νερό, αυτό 
δεν θα αλλάξει τη ζωή του αλλά όμως 
του έδωσες μια μεγάλη χαρά. Και αν 
όλοι κάναμε κάτι ανάλογο, τότε θα ήταν 
διαφορετικά τα πράγματα. Με αυτήν 
λοιπόν, την έννοια βοηθώ κι εγώ με διά-
φορους τρόπους όλες αυτές τις οργανώ-
σεις που σκέφτονται τους ανθρώπους 
που βρίσκονται σε μια δύσκολη στιγμή. 
-Μέσα από τα βιβλία σας διαφαίνεται 
ότι είστε ένας συγγραφέας με ευαισθη-

σίες. Πώς βλέπετε την οικονομική και 
κοινωνική κρίση  στη χώρα μας; Πιστεύ-
ετε ότι υπάρχει ελπίδα να ξεφύγουμε; 
Χωρίς ελπίδα δεν ζει ο άνθρωπος. Πι-
στεύω ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει το 
πράγμα. Το πώς θα αλλάξει και το πότε 
θα αλλάξει είναι στα χέρια τα δικά μας 
και όχι τόσο στα χέρια τα δικά σας. Η δι-
κή σας παρουσία ωστόσο  πρέπει να κά-
νει εμάς τους μεγάλους να αισθανθούμε 
ότι το συντομότερο δυνατό πρέπει να 
βγούμε από αυτή την κρίση. Πιστεύω ότι 
αυτή η κρίση δεν είναι μόνο ελληνική. 
Είναι πανευρωπαϊκή. Ίσως και παγκόσμι-
α. Πρέπει ο κόσμος να ανακαλύψει ξανά 
στη δύση τις βασικές αξίες του διαφωτι-
σμού, της ανθρωπιάς, της ελευθερίας. 
-Μπορούν οι πνευματικοί άνθρωποι 
της χώρας μας να παίξουν ένα σημαντι-
κό ρόλο σ’ αυτήν την κρίσιμη κατάστα-
ση και με ποιο τρόπο; 
Κοίταξε να δεις. Νομίζω πια ότι ζούμε σε 
μια εποχή που η έννοια του πνευματικού 
ανθρώπου δεν είναι αυτή που ήταν κά-
ποτε. Και αυτό γιατί σήμερα όλοι είμα-
στε εγγράμματοι και έχουμε τη δυνατό-
τητα να ενημερωνόμαστε. Άρα ο καθέ-
νας έχει την ευθύνη να παρέμβει και να 
προσπαθεί να δώσει στο δικό του χώρο, 
με το δικό του τρόπο μια λύση, είτε είναι 
δάσκαλος, είτε είναι συγγραφέας, είτε 
είναι γιατρός, είτε είναι αρχιτέκτονας. 
Να μην τα περιμένουμε όλα από τους 
συγγραφείς. 
-Για ποια θέματα σας αρέσει να μιλάτε 
στα βιβλία σας; 
Βασικά μου αρέσει να μιλώ για τις αν-
θρώπινες σχέσεις, για τις διαπροσωπικές 

σχέσεις, για τις ερωτικές σχέσεις. Πι-
στεύω πάρα πολύ σε αυτές. Πιστεύω 
στον έρωτα. Ο έρωτας είναι εκείνος που 
δημιουργεί τη ζωή, την ωραία ζωή, την 
δημιουργία ολάκερη... 
-Σας αρέσει να δίνετε ένα ευχάριστο ή 
ένα δυσάρεστο τέλος στη διήγηση σας; 
Μου αρέσει να υπάρχει πάντα ένα τέλος. 
Δεν ξέρω αν είναι ευχάριστο ή δυσάρε-
στο να ζει ο ήρωας ή να πεθαίνει. Δεν 
θεωρώ ότι το να πεθάνει ένας ήρωας εί-
ναι είναι ένα δυσάρεστο τέλος. Όχι! Ευ-
χάριστο είναι όταν το τέλος σου αφήνει 
μια αισιοδοξία. Ακόμα και ένας ήρωας 
που δεν πεθαίνει άδικα είναι για μένα 
ένα αισιόδοξο μήνυμα. Παράδειγμα η 
Αντιγόνη που πεθαίνει γιατί θέλει να ε-
φαρμόσει τον ηθικό νόμο. Τόσο αισιόδο-
ξο το μήνυμά της. Πολύ πιο αισιόδοξο 
από το να παντρευόταν τον καλό της και 
να άφηνε το βασιλιά να έκανε την αδικία 
του. Θα ήταν ευχάριστο τέλος αυτό; 
-Ετοιμάζετε τώρα κάποιο καινούργιο 
βιβλίο; 
Ε, πάντα ετοιμάζω κάτι. Η αγωνία μου 
πέρασε, γράφω τώρα κάτι και για να εί-
μαι ειλικρινής το τελείωσα. Αλλά επειδή 
είχα αρχίσει κάτι και δεν το τελείωσα πά-
ντα θα έχω μπροστά μου μια λευκή σελί-
δα. 
-Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο 
που μας διαθέσατε και συνομιλήσατε 
μαζί μας και σας ευχόμαστε να έχετε 
πάντα έμπνευση για να μας εκπλήσσετε 
ευχάριστα και δημιουργικά, όπως συμ-
βαίνει μέχρι τώρα! 

 
 

H Βarbie είναι μια κούκλα μόδας που κατασκευάστηκε από την αμερικανική εταιρεία 
παιχνιδιών, Mattel και ξεκίνησε να παράγεται το Μάρτιο του 1959. 
Η Αμερικανίδα επιχειρηματίας Ρουθ Χάντλερ, χρησιμοποίησε τη γερμανική κούκλα 
Bild Lilli, ως πηγή έμπνευσης, για τη δημιουργία της. 
  Η εμφάνιση της Barbie έχει αλλάξει πολλές φορές.  H πρώτη κούκλα Barbie  ήταν δι-
αθέσιμη σε ξανθιά αλλά και μελαχρινή. Είναι η πιο διάσημη κούκλα του κόσμου, με 
πωλήσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο τεμάχια από το 1959 που πρωτοκυ-
κλοφόρησε από την αμερικανική εταιρεία παιγνιδιών Mattel. 
 Ο νεαρόκοσμος, και όχι μόνο, υποδέχθηκε και υποδέχεται θερμά την Barbie που την 
αγάπησαν και συνεχίσουν να την αγαπούν. Ακόμα και σήμερα η Barbie έχει εκσυγ-
χρονιστεί  και διατίθεται σε  πολλές εκδοχές. 

 Ακόμα και εγώ η ίδια, έχω αξέχαστα προσωπικά βιώματα και θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Από μικρή λάτρευα την 
Βarbie και σήμερα ακόμα έχω κρατήσει όλα τα κομμάτια που είχα από παιδί. Από μικρή είχε ξεχωρίσει στην καρδιά μου αυτή 
η κούκλα και οι δικοί μου και οι φίλοι, ξέροντας την αδυναμία μου σε αυτήν, συνεχώς μου χάριζαν όλες τις νέες κούκλες που 
κυκλοφορούσαν.  Στα γενέθλια ή στη γιορτή μου όλοι μου κρατούσαν μια κούκλα της Βarbie,  γιατί ήξεραν πόσο πολύ μου 
άρεσε και πόσο πολύ την λάτρευα! Πόσες ώρες έχω παίξει με αυτήν, πόσες ιστορίες έχω σκαρώσει με τις φίλες μου, δεν περι-
γράφονται. Κι εννοείται πως κάθε βράδυ κάποια από τις πολλές μου έκανε συντροφιά στον ύπνο μου. Πλέον τώρα μπορώ να 
πω πως αυτή η κούκλα έχει μείνει στην καρδιά μου και πως με αυτή την κούκλα είχα αξέχαστα παιδικά χρόνια, όπως, φαντά-
ζομαι, και  όλα τα υπόλοιπα κορίτσια!!! 

Η γένεση της barbie  9/3/1959  Γράφει η Μαριαλένα Καρχιλάκη 
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Η εκδρομή στην Αθήνα 

Στις 25 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η 
σχολική εκδρομή της Γ΄ γυμνασίου με 
προορισμό την Αθήνα. Την Τετάρτη το 
βράδυ ανήμερα της εθνικής μας εορτής, 
ξεκινήσαμε την εκδρομή μας με σημείο 
συνάντησης τον επιβατικό σταθμό  στο 
λιμάνι του Ηρακλείου. Τα χαμόγελα πε-
ρίσσευαν και η γλυκιά προσμονή των 
προηγούμενων ημερών παραχωρούσε 
τη θέση της  στη χαρά του ταξιδιού. Α-
ποχαιρετίσαμε τους δικούς μας και επι-
βιβαστήκαμε στο πλοίο. Η βραδιά κύλη-
σε πολύ όμορφα με τους συνοδούς και 
τους μαθητές να είναι πολύ χαρούμενοι! 
Ελάχιστοι από τους μαθητές κοιμήθη-
καν, αφού όλοι ήθελαν να ζήσουν κάθε 
στιγμή μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Τα 
πειράγματα, οι παρέες και το εύθυμο 
κλίμα συνεχίστηκαν ως αργά το βράδυ 
και  έδωσαν τη θέση τους στο χορό μέ-
χρι τελικής πτώσης στην ντισκοτέκ του 
πλοίου. 
Την Πέμπτη το πρωί πάντως, αν και κου-
ρασμένοι, αποβιβαστήκαμε από το πλοί-
ο και ξεκινήσαμε την εκδρομή μας με 
προορισμό την Επίδαυρο. Ο βροχερός 
καιρός δεν στάθηκε ικανός να ρίξει τη 
διάθεσή μας ούτε να ματαιώσει τα πλά-
να της εκδρομής.  

Όλοι μας  εντυπωσιαστήκαμε από το μέ-
γεθος και την επιβλητικότητα του αρχαί-
ου θεάτρου αλλά και από το φυσικό κά-
λος της περιοχής. Η ακουστική του θεά-
τρου, την οποία και δοκιμάσαμε, επιβε-
βαίωσε τη σχετική γνώση που είχαμε α-
πό το μάθημα της αρχαίας ελληνικής 
τραγωδίας.  
Η επόμενη στάση μας  ήταν στο Ναύπλι-
ο, όπου  φάγαμε και κάναμε μια μικρή 
βόλτα, θαυμάζοντας τη γραφικότητα της 
πόλης και τα ιστορικά της μνημεία. Ιδιαί-
τερη εντύπωση μας έκανε το κάστρο της. 
Έπειτα επιστρέψαμε στην Αθήνα, πήγα-
με στο ξενοδοχείο, τακτοποιηθήκαμε , 
ετοιμαστήκαμε πολύ γρήγορα και φύγα-
με για το Θέατρο, όπου παρακολουθή-
σαμε τη μουσικοθεατρική παράσταση 
“Εννέα και πέντε” με πρωταγωνιστές 
τους Βασίλη Παπακωνσταντίνου και 
Χρήστο Θηβαίο. Η παράσταση ήταν 

πραγματικά υπέροχη!  
Ένα νοσταλγικό ταξίδι στη μουσική και 
όχι μόνο ιστορία του τόπου, που μας 
έδωσε αρκετή τροφή για να προβλημα-
τιστούμε για το παρόν και το μέλλον της 
χώρας μας. Στενοχωρηθήκαμε βέβαια 
γιατί μια σειρά από ατυχείς συμπτώσεις 
ακύρωσαν τη συνάντηση και συνομιλία 
που είχαμε προετοιμάσει οι καθηγητές 
μας κι εμείς με τους βασικούς συντελε-
στές της παράστασης. Ας είναι... 

Την Παρασκευή το πρωί ετοιμαστήκαμε, 
πήραμε πρωινό και αναχωρήσαμε για 
την Ακρόπολη. Ο ιερός βράχος και τα 
θαυμάσια οικοδομήματα με πρώτο τον 
Παρθενώνα έκλεψαν τις εντυπώσεις 
μας. Αφού ξεναγηθήκαμε  εκεί, κατηφο-
ρίσαμε  για το Μοναστηράκι μέσα από 
τα γραφικά στενά της Πλάκας και κάνα-
με την βόλτα μας στα μαγαζιά.  Ένα πο-
λύβουο μελίσσι, ένα πραγματικό γιου-
σουρούμ στο οποίο μπορείς να βρεις τα 
πιο απίθανα πράγματα και πλήθος μι-
κροπωλητών από όλες τις φυλές ήταν ό 
τι μας έκανε περισσότερο εντύπωση.  
Αργότερα πήγαμε στο πλανητάριο όπου 
παρακολουθήσαμε την ταινία 
“Κρυμμένο Σύμπαν”. Ο θόλος μας παρα-
ξένεψε, γιατί πολλοί από μας δεν είχαν 
δει κάτι ανάλογο και η παραγωγή που 
παρακολουθήσαμε εξήψε τη φαντασία 
μας για την απεραντοσύνη και τα μυστι-
κά του σύμπαντος. Ήταν σίγουρα μια 
μοναδική εμπειρία. Κατάκοποι επιστρέ-
ψαμε στο ξενοδοχείο και αφού ετοιμα-
στήκαμε ακολούθησε βραδινή έξοδος 
στην ταβέρνα “Στου Κορρέ”, όπου κάηκε 
το πελεκούδι. Ήταν μια εξαιρετική βρα-
διά! Το Σάββατο το πρωί, ξεκινήσαμε 
αργά λόγω κακοκαιρίας για το Aττικό 
Ζωολογικό Πάρκο. Εκεί παρακολουθήσα-
με την παράσταση των δελφινιών και 

είδαμε και τα υπόλοιπα ζώα. Δυστυχώς 
ο καιρός δεν βοηθούσε. Τα δελφίνια πά-
ντως μας αποζημίωσαν για τη βροχή 
που φάγαμε!  
Μάλιστα ένας συμμαθητής μας , ο Μάρ-
κος, στάθηκε τυχερός και επελέγη από 
το κοινό ως βοηθός των εκπαιδευτών 
στο show των δελφινιών. Είχε έτσι την 

ευκαιρία να δώσει κάποια παραγγέλμα-
τα στα δελφίνια, ακόμα και να τα χαϊδέ-
ψει. Ήταν μια μοναδική εμπειρία, όπως 
μας εκμυστηρεύτηκε.  
Δυστυχώς, η προγραμματισμένη επίσκε-
ψη μας στο “Allou fan park” αναβλήθη-
κε. Ας όψεται ο κακός μας ο καιρός... 
Μας χάλασε οπωσδήποτε εκείνο που 
περισσότερο από όλα προσμέναμε: να 
ανεβάσουμε την αδρεναλίνη μας στα 
ύψη! Αναγκαστήκαμε έτσι τροποποιώ-
ντας το πρόγραμμα να σκοτώσουμε αρ-
κετή ώρα  επισκεπτόμενοι το εμπορικό 
κέντρο “THE MALL” ., πράγμα πάντως 
που δεν μας χάλασε και πολύ, αποδει-
κνύοντας για άλλη μια φορά τον κατα-
ναλωτισμό του νεοέλληνα και την αθε-
ράπευτη αγάπη του για καφέ και χαλά-
ρωση.  
Και κάπως έτσι τελείωσε η εκδρομή, α-
φού μετά επιβιβαστήκαμε στο καράβι 
και αναχωρήσαμε για το Ηράκλειο. 
Την Κυριακή το πρωί, κατάκοποι και 
φορτωμένοι με πλούσιες εμπειρίες, 
φτάσαμε στο λιμάνι του Ηρακλείου. Πε-
ράσαμε υπέροχα, οι καθηγητές ήταν πο-
λύ καλοί μαζί μας, αφού και εμείς τη-
ρούσαμε τους κανόνες και δεν δημιουρ-
γήσαμε κανένα πρόβλημα.  
Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε  πολύ τους συνοδούς καθηγητές 
μας κ. Τζανάκη Κωνσταντίνο, κ. Σφακια-
νάκη Αντωνία, κ. Γαλετάκη Καίτη, κ. 
Χουρδάκη Ιωάννα, κ. Στεφανάκη Μάνο, 
κ. Χαλαμπαλάκη Γιάννη για την τέλεια 
οργάνωση και το αίσθημα ασφάλειας 
που μας ενέπνευσαν σε όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής. 

Γράφουν  η Ουρανία Μωραϊτάκη και η Ειρήνη Πατραμάνη 
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Μήνας Απρίλης. Μετράμε α-

ντίστροφα τις μέρες. Για όλα 

τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου 

αυτό είναι το τέλος του κύ-

κλου των γυμνασιακών μας 

χρόνων. Πώς νιώθουμε 

άραγε στο άκουσμα αυτής 

της πρότασης; Να ‘ναι θλίψη, 

χαρά, νοσταλγία –κιόλας- α-

νακούφιση ή μήπως όλα αυ-

τά μαζί; Η αλήθεια είναι πως 

υπάρχουν αυτοί που βιάζο-

νται να μεγαλώσουν. Είναι το 

Λύκειο από τη μία που δίνει 

το αίσθημα μιας περισσότε-

ρης ελευθερίας. Είναι η ηλικί-

α από την άλλη που φαντάζει 

πιο σπουδαία… Ωστόσο, πά-

ντα θα υπάρχουν αυτοί που 

εύχονται να μείνουν για πά-

ντα παιδιά, αυτοί που ο αυ-

ξανόμενος αριθμός τους τρο-

μάζει και το δέσιμο με αυτό 

το σχολείο αποδείχθηκε πιο 

ισχυρό απ’ όσο νόμιζαν . Ό, τι 

κι αν σκέφτεται κανείς τώρα 

που όλο αυτό τελειώνει, ποι-

ος θα μπορούσε να αγνοήσει 

πως αυτά τα χρόνια ήταν χρό-

νια μοναδικά και πως αξίζει 

να τα διαφυλάξουμε στις 

μνήμες μας. Θα έρθουν μέρες 

που θα τα αναπολούμε με 

νοσταλγία γιατί, όπως και να 

το κάνουμε, είναι οι ατάκες 

που ακούγονται στην τάξη, οι 

συνήθειες των αγαπημένων 

σου καθηγητών, το απρόσμε-

νο κενό και το τεστ που ανα-

βάλλεται, είναι αυτά και τόσα 

άλλα που θα μας λείψουν. 

Φτάνοντας στον τερματισμό, 

αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ 

στο σχολείο που μας στέγα-

σε, στους καθηγητές  για τις 

γνώσεις αλλά και όλα αυτά 

τα πολύ σπουδαιότερα που 

μας προσέφεραν και πάνω 

απ’ όλα, να πούμε ένα μεγά-

λο ευχαριστώ εμείς τα παιδιά 

ο ένας στον άλλο, γιατί χωρίς 

τη φιλία, χωρίς την μεταξύ 

μας υποστήριξη, όλα θα ήταν 

πιο δύσκολα.  Πλέον, δεν 

έχουμε τίποτα να φοβόμα-

στε. Τα χρόνια που θα 

έρθουν θα είναι εξίσου 

όμορφα, παρά τις όποιες δυ-

σκολίες. Σε όλους εμάς που 

αποχαιρετούμε το 5ο Γυμνά-

σιο Ηρακλείου… να έχουμε 

ένα όμορφο ταξίδι. Και το 

νου μας πάντα στα λόγια του 

ποιητή... 

Αποχαιρετώντας το Γυμνάσιο... 

Της Τζωρτζίνας Βαρδάκη 

του Συλλόγου εκπαιδευτικών «Δομίνικος Θεοτοκόπουλος» και της 

Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου.  

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε μια λαμπρή τελετή, στις 15 Απριλί-
ου 2015 στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα «Ανδρόγεω» παρουσία 
των μαθητών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό με κεντρικό θέμα το 
ερώτημα «Πολιτισμός ή Εγκληματικότητα». 
Η εφημερίδα μας, ως γνωστό, ξεκίνησε την δημιουργία της φέτος με 

μεράκι και διάθεση δημιουργίας. Αυτή φαίνεται πως εκτιμήθηκε και 

από την κριτική επιτροπή που μας χάρισε το συγκεκριμένο βραβείο. 

θα συνεχίσουμε. Εμείς από τη μεριά μας υποσχόμαστε πως με το ίδιο 

μεράκι θα συνεχίσουμε και τη νέα σχολική χρονιά αποσκοπώντας στην 

ενίσχυση του προβληματισμού των μαθητών σε διάφορα θέματα που 

τους απασχολούν.  

Στιγμιότυπο από την τελετή βράβευσης : Διακρίνονται οι μαθήτριες Τζωρτζίνα Βαρδάκη και Μαρκέλα Μαυρουδή 

Συνέχεια από το κύριο άρθρο της σελίδα 1 

Το φύλλο που κρατάτε στα χέρια σας είναι και το τελευταίο για φέτος. Η κούραση, οι αυξημένες υποχρεώσεις των υπεύθυ-

νων καθηγητών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κυρίως όμως ο εξεταστικός Γολγοθάς των μαθητών οδήγησε τη συντα-

κτική ομάδα στην απόφαση να μην επιχειρήσει να βγάλει το φύλλο του Μάη. Έμειναν έτσι ανολοκλήρωτα άρθρα που είχα-

με σκεφτεί και αποφασίσει να γράψουμε. Δεν πειράζει... Θα το κάνουμε ασφαλώς του χρόνου με ανανεωμένη διάθεση, 

πλούσια εμπειρία και κυρίως με το ίδιο μεράκι που είχαμε και φέτος, όταν ξεκινούσαμε την εκδοτική μας προσπάθεια. Για-

τί οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε και του χρόνου, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Πήραμε τόσα πολλά άλλωστε αυτή τη 

χρονιά όλοι όσοι συμμετείχαμε στη δημιουργία αυτού του εντύπου, που θα μας ήταν αδιανόητο να το σταματήσουμε: Εί-

χαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα, να συνεργαστούμε δημιουργικά, να μαθητεύσουμε στο δημόσιο λόγο, να 

έρθουμε σε επαφή με σημαντικούς ανθρώπους και τόσα άλλα.. Όλα αυτά δεν τα πετάς εύκολα… Του χρόνου λοιπόν. 

Για την ώρα να ευχαριστήσουμε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρότζεκτ και κυρίως αυτούς που αναδείχθηκαν 

η ψυχή του, στηρίζοντάς το ποικιλοτρόπως και με όλες τους τις δυνάμεις( ξέρουν αυτοί…). Τέλος να ανανεώσουμε το ρα-

ντεβού μας για του χρόνου στην «αίθουσα σύνταξης»  και να δηλώσουμε εκ προοιμίου τη βαθιά λύπη μας για την απώλεια 

των μαθητών της τρίτης τάξης που θα πάνε στο Λύκειο και των οποίων το κενό θα είναι δυσαναπλήρωτο.  

Οι υπεύθυνοι καθηγητές  

Κύκνειο άσμα... 
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Τα πειστήρια της  βράβευσης μας 


