Θεατρικό έργο με θέμα το “bullying”
Tνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 παίρηεθε ζην ζρνιείν
καο έλα ζεαηξηθό έξγν πνπ είρε ζρέζε κε ην ζρνιηθό
Δπηκέιεηα— Γηόξζσζε θεηκέλσλ

εθθνβηζκό (bullying). To ζεαηξηθό είρε ωο ζηόρν νη

Υξήζηνο Πνπηαρίδεο, Κ.Φ.Α.

καζεηέο λα θαηαιάβνπλ ην θαζεκεξηλό bullying πνπ
αληηκεηωπίδνπλ εθαηνκκύξηα παηδηά ζε όιν ηνλ θόζκν.

Γεσξγία Λέληδνπ, Φηιόινγνο

Ο Βίθηνξαο – όπσο ηόζα θαη ηόζα παηδηά –

πληαθηηθή νκάδα

πέθηεη ζύκα ελδνζρνιηθήο βίαο, ρσξίο θάπνηα ηδηαίηε-
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Κξαβαξίηε Αγγειηθή
Λπγνύξα Αλαζηαζία
Λπθηαξδνπνύινπ Αλλέηα

ξε αηηία. πκκέηνρνο κάιηζηα είλαη θαη ν «θίινο» ηνπ
Γηώξγνο, πνπ βνεζάεη ηνλ ληαή ηνπ ζρνιείνπ Μάθε γηα
λα κελ ράζεη ηελ εύλνηά ηνπ. Όηαλ ηα πξάγκαηα μεθεύγνπλ, ε Μαξία, πνπ θαη απηή άζειά ηεο είρε ζπκκε-

Β4. Σόιεο Βαζίιεηνο

ηάζρεη ζην bullying ελάληηα ζην Βίθηνξα, θαηαλνεί ηηο

Γ1. Αλαζηαζνπνύινπ Κσλζηαληίλα
Βιεζίδε Αζαλαζία
Καξακπαηάθε Φξεηδεξίθε
Μαληδνπξάλε νπδάλα
Μπξάηια Λπδία

πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεώλ ηεο θαη παίξλεη ηελ
ηνικεξή απόθαζε λα βνεζήζεη ηνλ Βίθηνξα. Σα δύν
παηδηά γίλνληαη νκάδα θαη καδί αληηκεησπίδνπλ ηνπο
ππόινηπνπο. Ο θύθινο ηεο βίαο ζπάεη.

Γ2. Αλησλίνπ Μαξία
Βεξλίθνο Αιέμαλδξνο

Αγγειηθή Κξαβαξίηε Β2
Πεξηζζόηεξα γηα ηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό ζηε ζει. 4

17 Νοέμβρη
Μια πρωτότυπη προσέγγιση με διαχρονικό
χαρακτήρα
Με αθορμή ηεν επέηειο ηοσ
Πολσηετνείοσ, θέηος ηο
ζτολείο μας ανέβαζε ένα
δρώμενο, ζύμθωνα με ηο
οποίο ζ’ ένα Λύκειο ηοσ
1973 προεηοιμάδεηαι ε
παροσζίαζε αποζπαζμάηων από ηεν ηραγωδία ηοσ
Σοθοκλή «Ανηιγόνε», με
ζκοπό να παραλλελιζηούν ηα ζύγτρονα ηόηε
πολιηικά γεγονόηα με όζα
διαδραμαηίδονηαι ζηο έργο
ηοσ Σοθοκλή.

Οη θνηηεηέο ηνπ 1973 εμεγέξζεθαλ θαηά ηνπ δηθηαηνξηθνύ θαζεζηώηνο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαδόπνπινπ, ππεξαζπηδόκελνη ηε
δεκνθξαηία θαη ηελ ειεπζεξία ζθέςεο θαη ιόγνπ. Σηο ίδηεο αμίεο
ππεξαζπίδεηαη θαη ε Αληηγόλε, όηαλ απνθαζίδεη λα παξαβεί
ηνπο λόκνπο ηνπ άξρνληα – δηθηάηνξα Κξένληα. Σόζν νη θνηηεηέο όζν θαη ε Αληηγόλε γλώξηδαλ όηη νη ζπλέπεηεο κπνξεί λα
ήηαλ νδπλεξέο. Όκσο, αςήθεζαλ ην ζάλαην γηα ηα ηδαληθά
ηνπο.
Ζ παξάζηαζε αλέδεημε επηηπρώο ην κήλπκα ηνπ
έξγνπ. Σόζν νη καζεηέο πνπ έπαημαλ ηελ Αληηγόλε θαη ηνλ
Κξένληα όζν θαη ηα κέιε ηνπ ρνξνύ ήηαλ άξηζηα πξνεηνηκαζκέλνη. Δίραλ ην θαηάιιειν παξάζηεκα, ύθνο, ερόρξσκα
θαη κε ηηο πξέπνπζεο θηλήζεηο, ππό ηε ζθελνζεζία ηεο θ.
Ησαλλίδνπ Μάξζαο, ελζάξθσλαλ ηηο ηδέεο ηνπ έξγνπ. ’ απηό ζπληέιεζαλ ηα ζθεληθά ηεο θαο Αβηδή Έιελαο θαη ε κνπζηθή ππόθξνπζε πνπ «έληπζε» ην δξώκελν θαη ήηαλ επηινγή ηεο θαο Αγγεινπνύινπ Μαξίαο. Σν θνηλό ήηαλ θαζεισκέλν θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο θαη ζηελ αίζνπζα
επηθξαηνύζε απόιπηε εζπρία.
πγραξεηήξηα ζε όινπο ηνπο ζπληειεζηέο!
Σζαηζαξώλε Βαζηιηθή Γ5

Σελ. 1

Τμ θιίμα ηεξ Γεξ πάκηα αιιάδεη θαη
πάκηα ζα αιιάδεη. Σήμενα όηακ ακαθενόμαζηε ζηεκ «θιημαηηθή αιιαγή» δεκ εκκμμύμε
ηε θοζηθή μεηαβμιή ημο θιίμαημξ αιιά ημ
πνόβιεμα ηςκ αιιαγώκ πμο παναηενμύκηαη
ζημ θιίμα ημο πιακήηε μαξ θαη ζπεηίδμκηαη
με ηεκ αύλεζε ζηε ζογθέκηνςζε ηςκ αενίςκ
ημο ζενμμθεπίμο ζηεκ αημόζθαηνα.
Δοζηοπώξ μη ακζνώπηκεξ δναζηενηόηεηεξ μδήγεζακ ζε οπένμεηνε αύλεζε ηεξ
ζογθέκηνςζεξ ηςκ αενίςκ ημο ζενμμθεπίμο
(οδναημμί, δημλείδημ ημο άκζναθα, μεζάκημ,

Η μεγάιε πμζόηεηα δημλεηδίμο ημο άκζναθα, πμο
πιέμκ ζογθεκηνώκεηαη
ζηεκ αημόζθαηνα, ζομβάιιεη ζηεκ αύλεζε ηεξ ζενμμθναζίαξ ημο πιακήηε.
Αοηή ε αύλεζε δε ζεμαίκεη απαναίηεηα πημ δεζηό

Ήδε παναηενμύμε ζμβανέξ ανκεηηθέξ επηπηώζεηξ ζηα μηθμζοζηήμαηα, όπςξ ε
ηήλε ηςκ ζαιαζζηκώκ πάγςκ ζηεκ Ανθηηθή.
Μέζα ζηηξ επόμεκεξ δεθαεηίεξ ε αύλεζε ηεξ
ζενμμθναζίαξ πνμβιέπεηαη κα πνμθαιέζεη:
έιιεηρε κενμύ ζε πενηζζόηενμ από 1 δηξ
ακζνώπμοξ, ελαθάκηζε πανάθηηςκ πενημπώκ ιόγς αύλεζεξ ηεξ ζηάζμεξ ηεξ ζάιαζζαξ, αιιαγή ζηε ζοπκόηεηα θαη επμπηθόηεηα

θιίμα γηα όιμοξ. Καζώξ μ

ηςκ βνμπμπηώζεςκ, πηζακή ελάπιςζε οπμ-

πιακήηεξ ζενμαίκεηαη με-

ηνμπηθώκ ενήμςκ, αολεμέκμ θίκδοκμ ελαθά-

ηαβάιιεη ημ θιημαηηθό ζύ-

κηζεξ μένμοξ ηςκ δςκηακώκ μνγακηζμώκ
θ.ά.

οπμλείδημ ημο αδώημο θαη πιςνμθζμνάκζνα-

ζηεμα. Έηζη έπμομε ηεκ

θεξ) ζηα ζηνώμαηα ηεξ αημόζθαηναξ. Η ο-

αύλεζε εμθάκηζεξ αθναίωκ

πενβμιηθή πνήζε μνοθηώκ πόνςκ, όπςξ

θαη απνόβιεπηωκ θαηνηθώκ

ζίαξ πνέπεη κα ζογθναηεζεί θάης από ημοξ

είκαη μ άκζναθαξ θαη μ ιηγκίηεξ, ημ πεηνέιαη-

θαηκόμεκωκ, με απμηέιε-

2μC, ώζηε κα απμθεοπζμύκ μη πεηνόηενεξ

μ θαη ημ θοζηθό αένημ, ε θαύζε ηςκ μπμίςκ
απειεοζενώκεη ηενάζηηεξ πμζόηεηεξ δημλεηδίμο ημο άκζναθα ζηεκ αημόζθαηνα, ζε ζοκδοαζμό με ηηξ θηεκμηνμθηθέξ δναζηενηόηεηεξ (εθπμμπή μεζακίμο) θαη με ηεκ απμρίιςζε ηςκ δαζώκ, ηα μπμία απμννμθμύκ ηα αέ-

ζμα άιιεξ πενημπέξ κα
είκαη πημ δεζηέξ, άιιεξ
πημ θνύεξ. Επίζεξ, επενεάδμκηαη θαη ηα επίπεδα
ογναζίαξ ημο πιακήηε.

Η αύλεζε ηεξ παγθόζμηαξ ζενμμθνα-

επηπηώζεηξ ηεξ θιημαηηθήξ αιιαγήξ. Γηα κα
γίκεη αοηό, όπςξ πνμηείκεη ε επηζηεμμκηθή
θμηκόηεηα, ζα πνέπεη κα γίκμοκ ζοκημκηζμέκεξ πνμζπάζεηεξ ζε παγθόζμηα θιίμαθα μεηαλύ ηςκ θναηώκ. Θα απαηηεζεί, όμςξ, θαη
ζε αημμηθό επίπεδμ ε νηδηθή αιιαγή ηςκ

νηα ημο ζενμμθεπίμο, έπμοκ δηαηανάλεη ακε-

Δειαδή άιιμηε δεμημον-

πακόνζςηα ηηξ ηζμννμπίεξ ζημκ θύθιμ ημο

γμύκ ζοκζήθεξ λεναζίαξ

κάιςζε εκένγεηαξ θαη ημο ηνόπμο δςήξ γε-

δημλεηδίμο ημο άκζναθα.

θαη άιιμηε οπενβμιηθά

κηθόηενα. Έκα είκαη ημ πνμηεηκόμεκμ μέηνμ:

μεγάιεξ πμζόηεηεξ βνμ-

ε ηάπηζηε απελάνηεζή μαξ από ημ πεηνέιαημ

πόπηωζεξ.

ζοκεζεηώκ μαξ, ηεξ ηεπκμιμγίαξ ζηεκ θαηα-

θαη ημκ άκζναθα θαη ε «ζηνμθή» ζε άιιεξ
μμνθέξ εκένγεηαξ. Πνμθακήξ ιύζε; Τμ οδνμγόκμ θαη μη ακακεώζημεξ πεγέξ εκένγεη-

Αναςταςοποφλου Κωνςταντίνα Γ1

αξ.

Σελ. 2

Μια ευχάριστη αθλητική δραστηριότητα!
Σελ Γεπηέξα 5 Οθησβξίνπ
2015, όιν ην 6ν Γπκλάζην
Γαιαηζίνπ επηζθέθηεθε ην
πάξθν Γνπδή, ζην πιαίζην
ηεο ''Παλειιήληαο Ζκέξαο
ρνιηθνύ Αζιεηηζκνύ''. Δθεί
ηα αγόξηα αζρνιεζήθακε κε
ην πνδόζθαηξν -ζίγνπξα
αγαπεκέλε ζπλήζεηα -,ελώ
παξάιιεια ηα θνξίηζηα επηδόζεθαλ ζην ρνξό.

Αθνύ ρσξηζηήθακε ζε
νκάδεο, παίμακε έλα
«κίλη» πξσηάζιεκα ζε
γήπεδν ησλ 7x7, κε παξνπζία δηαηηεηώλ από ηηο
αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
πνπ ππάξρνπλ εθεί.

Ο θαηξόο ήηαλ ππέξνρνο, ην θπζηθό πεξηβάιινλ
αζύγθξηην θαη ε ελεξγεηηθόηεηά καο ζηα ύςε.
Σα ζπλαηζζήκαηά καο έληνλα: ραξά γηα ηε ζπκκεηνρή, επηκνλή ζηελ πξνζπάζεηα θαη πάζνο γηα ηνλ σξαίν ζπλαγσληζκό. Ο ζπλαγσληζκόο απηόο, δελ καο
ρσξίδεη, αληίζεηα καο ελώλεη , θάλνληάο καο όινπο
κηα νκάδα. Νηώζνπκε όηη ζπκκεηέρνπκε θαη αγσληδόκαζηε όρη απαξαίηεηα γηα ηε λίθε.

εβόκαζηε ηνπο ζπλαζιεηέο καο θαη πξνζπαζνύκε γηα ην «επ αγσλίδεζζαη», πνπ είλαη κηα δηαρξνληθή αμία.
Απηόο, εμάιινπ, είλαη θαη ν ζθνπόο απηήο ηεο εκέξαο: κία ζσκαηηθή αιιά θαη ςπρηθή εθηόλσζε, κέζσ ηνπ ρνιηθνύ Αζιεηηζκνύ, αιιά θαη κηα γλσξηκία κε ηα Οιπκπηαθά Ηδεώδε. Καη λνκίδσ όηη επηηεύρζεθε κε επηηπρία.

Αιέμαλδξνο Βεξλίθνο Γ2

Έρεηε αλαξσηεζεί πνηέ αλ ηξέθεζηε πγηεηλά; Ζ πιεηνλόηεηα ησλ λέσλ
ζήκεξα ζέιεη λα έρεη κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή. Παξόια απηά, πόζνη από απηνύο γλσξίδνπλ πξαγκαηηθά ηη ζεκαίλεη ζσζηή δηαηξνθή;

ύκθσλα κε έξεπλεο, πνιιά παηδηά ππνθέξνπλ
από ηηο ζπλέπεηεο κηαο θαθήο δηαηξνθήο, όπσο
ηελ παρπζαξθία ή αθόκα θαη ηελ αλνξεμία. Ζ ηάζε
ησλ εθήβσλ λα θαηαθεύγνπλ, γηα παξάδεηγκα, ζε
δίαηηεο ρσξίο λα έρνπλ θάπνην ηδηαίηεξν πξόβιεκα
πάρνπο, είλαη έλα πνιύ ζπρλό θαηλόκελν. Γεγνλόηα, όπσο ν ζρνιηθόο εθθνβηζκόο θαζώο θαη ε θξηηηθή, πξνζσπηθή αλαζθάιεηα θαη ξαηζηζκόο είλαη
παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ηνπο εθήβνπο ζηελ
πηνζέηεζε αθξαίσλ ζπκπεξηθνξώλ, όπσο νη παξαπάλσ.

Σελ. 3

Γη’ απηό ηνλ ιόγν, είλαη απαξαίηεηε ε αληηκεηώπηζε θαη ε πξόιεςε. Ζ νηθνγελεηαθή ππνζηήξημε, θαζώο θαη ε ππνζηήξημε από ηνλ πεξίγπξν ηνπ αηόκνπ, δηαδξακαηίδνπλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν. Ζ ελεκέξσζε γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηε
ζπρλή ζσκαηηθή άζθεζε απνηειεί κέξνο ηεο πξόιεςεο.
Δπηπιένλ, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό πσο ε απώιεηα ζσκαηηθνύ βάξνπο πξέπεη
λα γίλεηαη ζηαδηαθά θαη λα απνθεύγνληαη νη κεγάιεο απμνκεηώζεηο ηνπ βάξνπο πνπ είλαη
πνιύ επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία .

Θα πξέπεη λα είκαζηε ελεκεξσκέλνη θαη πνιύ επηθπιαθηηθνί ζε δίαηηεο.
πκπεξαίλνπκε, ινηπόλ, όηη ε ζσζηή δηαηξνθή δελ ζεκαίλεη ηξέθνκαη ππεξβνιηθά ή αληίζηνηρα ειάρηζηα, αιιά ηξέθνκαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο κνπ.

Βιεζίδε Αζαλαζία Γ1
Μαληδνπξάλε νπδάλα Γ1

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΠ ΣΤΗΝ ΔΝΓΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ!

ρνιηθόο εθθνβηζκόο δελ είλαη ε δηακάρε, ε ζύγθξνπζε κεηαμύ δύν καζεηώλ, ην πείξαγκα, ην αζηείν. Eίλαη έλα ζύλζεην θαηλόκελν πνπ ζπλερώο απμάλεηαη ζηηο κέξεο καο. O εθθνβηζκόο αζθείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα παηδηά από παηδηά πνπ
ζπρλά ππεξέρνπλ ζσκαηηθά, θαη έρεη σο απνηέιεζκα ην παηδί πνπ εθθνβίδεηαη λα ληώζεη απνκόλσζε, άγρνο θαη θόβν.
Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη ρηππήκαηα, απεηιέο, απνθιεηζκό, ζεμνπαιηθή παξελόριεζε, θινπή αληηθεηκέλσλ θ.ιπ.
Έξεπλεο απνδεηθλύνπλ όηη ην 29% ησλ καζεηώλ έρνπλ ππνζηεί θάπνηα κνξθή εθθνβηζκνύ. Σν παηδί-ζύκα είλαη
ζπλήζσο έλα άηνκν εζσζηξεθέο, αγρσκέλν, ρσξίο απηνπεπνίζεζε. Αληίζεηα, ν ζύηεο είλαη ζπλήζσο επηζεηηθόο, νμύζπκνο, απηαξρηθόο πνπ κπνξεί ζην παξειζόλ λα έρεη ππνζηεί αλάινγε ζπκπεξηθνξά. ε πεξηπηώζεηο εθθνβηζκνύ ν ξόινο
ησλ παξαηεξεηώλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο, αθνύ ηα πεξηζζόηεξα παηδηά αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Κάπνηα παηδηά, ηα ιηγόηεξα ζηαηηζηηθά, αληηδξνύλ ζσζηά ζηε βία, ελώ ηα ππόινηπα κέλνπλ απαζή ή γηαηί θνβνύληαη είηε γηαηί δελ μέξνπλ πώο λα δξάζνπλ.
Μόλν κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο θαη ηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ
κεξώλ ( γνλέσλ, παηδηώλ, θαζεγεηώλ) ην bulling κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί. Τπνρξέσζε όισλ καο είλαη ν θόβνο λα ζηακαηήζεη. Αο δξάζνπκε ζσζηά.
Μνλάδεο ππνζηήξημεο

Παπαδήμα Βαζιλική Γ5
Παραζκεσά Αναζηαζία Γ5

Ο ζπλήγνξνο ηνπ παηδηνύ
Τν ρακόγειν ηνπ παηδηνύ

Σελ. 4

Κοινωνική λειτουργός στο Σχολείο μας
Σην πιαίζην ελόο πξνγξάκκαηνο
θνηλσθεινύο
εξγαζίαο ηνπ ΟΑΔΓ, ήξζε
ζην ζρνιείν καο ε θνηλσληθή ιεηηνπξγόο Σηξαηηάλα
Βιαρνπαλαγηώηε.
Απόθνηηνο ηνπ ΤΔΙ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζην Ηξάθιεην θαη κε
κεηαπηπρηαθό ζηα άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο, ζθνπό έρεη
λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο
ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ.

Μπνξεί λα απεπζπλζεί θαλείο ζηελ θα Σηξαηηάλα γηα πξνβιήκαηα, όπσο άγρνο, πίεζε,
ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη
ηνπο θίινπο, έιιεηςε απηνεθηίκεζεο θ.α. Όπσο ιέεη θαη ε
ίδηα, πξνζπαζεί πξώηα λα βξεη
ηελ ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη
κεηά λα ην αληηκεησπίζεη.

Παπαδήμα Βαζιλική Γ5

Γηα ην ιόγν απηό, θάλεη
δηάθνξα test ζηνπο καζεηέο,
ώζηε λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπο. Τα παηδηά
καζαίλνπλ κεραληζκνύο απηνπξνζηαζίαο αιιά θαη ηξόπνπο
γηα λα ειέγρνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα
ηνπο. Οπνηνζδήπνηε καζεηήο
ζέιεη λα ζπλαληεζεί κε ηελ θα
Σηξαηηάλα κπνξεί λα ηελ βξεη
θαζεκεξηλά ζην γξαθείν ησλ
θαζεγεηώλ από ηηο 8:00 κέρξη
ηηο 14:00κ.κ.

Παραζκεσά Αναζηαζία Γ5

Piercing: Γιατί γοητεφει τους εφήβους;
Γελ αξέζεη ζηνπο θαζεγεηέο θαη δελ ελζνπζηάδεη ηνπο γνλείο . Σίγνπξα, όκσο, είλαη αξεζηό ζε
κηα κεξίδα εθήβσλ ρσξίο λα ππάξρεη κηα ηδηαίηεξα ζαθήο εμήγεζε γη’ απηό. Δίλαη απιώο κηα κόδα πνπ
εκθαλίζηεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα; Λάζνο. Τν piercing έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηα ρξόληα πξν Χξηζηνύ, εκθαληδόκελν θπξίσο ζε αθξηθάληθεο θπιέο. Πνιινί κπνξεί λα πηζηεύνπλ πσο ε δεκηνπξγία κηαο ηξύπαο
ζην ζώκα ζπλδέεηαη κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο ιάζνο. Όπσο θαη ην ζπλεζηζκέλν ηξύπεκα
απηηώλ, απνηειεί απιώο έλα θόζκεκα, έλαλ ηξόπν λα ζηνιίζεηο ην ζώκα ζνπ. Γελ ππάξρνπλ γπλαηθεία
θη αληξηθά piercing θαη είλαη απόιπηα αζθαιή αλ ηνπο δνζεί ε απαξαίηεηε θξνληίδα.
Ωο γλσζηόλ, ε ειιεληθή θνηλσλία είλαη πην ζπληεξεηηθή από άιιεο, κα θαιό ζα ήηαλ λα μεπεξαζηνύλ νη πξνθαηαιήςεηο θαη όινη λα κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ όπσο επηζπκνύλ. Δπίζεο, θαιό ζα ήηαλ
ηα παηδηά λα έρνπλ θαη ηελ έγθξηζε ησλ γνληώλ.

Κουβαρά Άρτεμις Γ3

Σελ. 5

Υξηζηνύγελλα ζηε Νάμν
Μέρες χαράς και αγάπης οι μέρες
των Χριστουγέννων, αλλά και μέρες
πολλών μα πολλών εργασιών σε κάποιους τόπους της χώρας μας.
Στη Νάξο τα παλαιότερα χρόνια η
εορτή αυτή συνδεόταν με το τέλος των
γεωργικών εργασιών, και φυσικά μέχρι και τα νεότερα χρόνια με τα χοιροσφάγια!

Ήδη

από

την

προπαραμο-

νή των Χριστουγέννων το κλίμα σε κάθε χωριό της Νάξου ήταν εορταστικό.
Οι νοικοκυρές άσπριζαν και καθάριζαν
τα σπίτια, ενώ παράλληλα ετοιμάζονταν να δεχτούν τα μεσάνυχτα τη γέννηση του Χριστού.

Οι γυναίκες στο Αγερσανί ετοίμαζαν τα γλυκά των ημερών, όπως τους βαβούνους, τα
μελομακάρονα δηλαδή, μαζί με τους κουραμπιέδες. Ένα από τα κυριότερα χριστουγεννιάτικα έθιμα στο Γλινάδο, αλλά και σ’ άλλα χωριά της Νάξου, ήταν το ζύμωμα των χριστόψωμων. Στα παλιά χρόνια στο κέντρο του τραπεζιού ήταν τοποθετημένο το χριστόψωμο, η κοπή και η μοιρασιά του οποίου αποτελούσε μια τελετουργία. Ο αφέντης του σπιτιού το σήκωνε ψηλά, έκανε το σχήμα του σταυρού 3 φορές στον αέρα κι ευχόταν ευλογία στο σπίτι
και στη σοδειά. Το έκοβε στα δύο κι αν το μεγαλύτερο κομμάτι έμενε στο δεξί χέρι, αυτό
σήμαινε ότι η σοδειά κατά το νέο έτος θα ‘ταν μεγάλη, αν έμενε όμως στο αριστερό, θα ‘ταν
μικρή. Ακολουθούσε έπειτα το μοίρασμά του με το γνωστό τυπικό.

Την παραμονή των Χριστουγέννων όλα τα μέλη της οικογένειας
έπρεπε να μεταλάβουν, για να είναι ψυχικά έτοιμα για το χαρμόσυνο
γεγονός. Τα μικρά παιδιά εφοδιάζονταν με το μικρό τους ψωμάκι,
το «πουλάκι», ζυμωμένο με σταφίδες και καρύδια, για να το γευτούν
μετά τη Θεία Κοινωνία. Το φαγητό που ετοίμαζαν οι Ναξιώτισσες νοικοκυρές για το γιορτινό τραπέζι ήταν βραστή κότα ή κόκορας.

Σελ. 1

Χριστοφγεννα στη Νάξο
Την παραμονή των Χριστουγέννων επίσης κάθε οικογένεια του χωριού αναβίωνε το πατροπαράδοτο
έθιμο της σφαγής του χοίρου. Οι χωριανοί συγκεντρώνονταν παρέες-παρέες σε ένα σπίτι από νωρίς το πρωί
και άρχιζαν τις προετοιμασίες. Όταν η όλη διαδικασία τελείωνε, κρέμαγαν τους χοίρους στην αποθήκη του σπιτιού και τους άφηναν εκεί μέχρι την επομένη των Χριστουγέννων. Την επομένη των Χριστουγέννων, όλη η
παρέα συγκεντρωνόταν πάλι στο ίδιο σπίτι και άρχιζαν τη διαδικασία του τεμαχισμού του χοιρινού. Στη συνέχεια άναβαν τις ψησταριές και ξεκινούσαν το φαγοπότι, το οποίο κρατούσε μέχρι αργά το βράδυ… αφού ο εν
λόγω μεζές «τραβάει» καλό κρασί και φυσικά γλέντι μέχρι πρωίας.

Πάσχα στη Νάξο
Αρχίζοντας

παράθεση

Όπως σε όλα τα μέρη της χώρας, έτσι και στη Νάξο την Κυ-

μας από το Σάββατο του Λαζάρου,

ριακή των Βαΐων τελείται η λειτουργία το πρωί που κλείνει με το

θα πρέπει να αναφερθούμε στα

μοίρασμα στους πιστούς των κλάδων των Βαΐων και μικρών

λεγόμενα «λαζαράκια», νηστήσιμα

σταυρών, φτιαγμένων από φύλλα φοίνικα (παλαιοχριστιανικό

αρτοσκευάσματα που ψήνονται τη

σύμβολο). Η λιτανεία που ακολουθεί τη λειτουργία περνάει από

μέρα αυτή προς τιμή του Αναστη-

την ίδια διαδρομή που θα περάσει ο Επιτάφιος. Προπορεύεται η

μένου Λαζάρου. Αυτά είχαν το

εικόνα της Βαϊοφόρου και της Παναγίας από το ναό και έπονται

κλασικό σχήμα που δίνεται στη

οι άλλες εικόνες, τα λάβαρα και εκκλησιαστικά σύμβολα. Οι πι-

φρατζόλα, αλλά το μέγεθός τους

στοί κρατούν τα βάγια με τα οποία συγχαίρουν το Χριστό για τη

εξαρτιόταν από τον παραλήπτη,

θριαμβευτική είσοδο στα Ιεροσόλυμα. Τα βάγια που ο καθένας θα

δηλαδή

παιδιά

μεταφέρει σπίτι του για ευλογία και θα τοποθετήσει στο εικονο-

έψηναν μικρά ψωμάκια. Σε κάθε

στάσι, έχουν γονιμοποιό δύναμη, σύμφωνα με τις λαϊκές αντιλή-

περίπτωση τοποθετούσαν καρύδι-

ψεις, αλλά και τη δύναμη να θεραπεύουν αρρώστους και να διώ-

α, ένα ολόκληρο καρύδι στα τελευ-

χνουν κάθε κακό.

για

τα

την

μικρά

ταία και στα πιο μεγάλα περισσότερα. Αυτά τα ψωμιά τα κατανάλωναν σε όλη την περίοδο της νηστείας της Μεγάλης Εβδομάδας.

Παράλληλα με τη λατρευτική περιήγηση, οι συμμετέχοντες
τραγουδούν το παρακάτω άσμα που σκοπό έχει να επιφέρει τη
βροχή και την υγιή καρποφορία της γης:
Βάι, βάι του βαγιού
τρώνε ψάρι και κολιό
και την άλλη Κυριακή
τρώνε κόκκινο αυγό.
Κύριε βρέξε
το έλεος πέψε.

Σελ. 2

Πάσχα στη Νάξο
Τη Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Τρίτη
τελούνται οι γνωστές ακολουθίες της εκκλησίας. Τη Μεγάλη Τετάρτη οι πιστοί, πριν την ακολουθία του Μυστικού Δείπνου, συμμετέχουν
σε αυτή του Ευχελαίου και προμηθεύονται το
αγιασμένο λαδάκι με το οποίο αλείφονται για
ευλογία.
Η Μεγάλη Πέμπτη είναι μια μέρα γεμάτη
λαογραφικές απαγορεύσεις και δεισιδαιμονίες.
Το πρωί στην εκκλησία κοινωνούν και το απόγευμα συμμετέχουν στο θείο δράμα της Σταύρωσης που συνοδεύεται από τα δώδεκα Ευαγγέλια. Είναι η μέρα που όπως σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στη Νάξο βάφουν τα αυγά. Παλαιότερα έκαναν μόνο τις λεγόμενες αυγοκουλούρες, δηλαδή ψωμιά στα οποία τοποθετούσαν
αυγά. «Κουτσούνες» ονομάζονται αυτά που
προορίζονται για τα παιδιά και είναι μικρά σε
μέγεθος σε σχήμα πλεξίδας και ένα αυγό.

Τη Μεγάλη Παρασκευή οι Ναξιώτες λένε ότι «κείτονται και οι
κατσαρίδες» θέλοντας να δηλώσουν τον πένθιμο χαρακτήρα της
ημέρας. Οι εργασίες και οι οικιακές δουλειές απαγορεύονται. Γι’
αυτό και ειδικά τα παλιότερα χρόνια οι νοικοκυρές ούτε μαγείρευαν αλλά έτρωγαν ελιές, ωμά χόρτα όπως κολιές (από τα κολιοπόριχα) με ξύδι – προς ανάμνηση του ποτίσματος του Χριστού – ψωμί,
καρύδια, ξερά σύκα κ. ά.
Η Αποκαθήλωση τελείται με μεγάλο δέος και κατόπιν οι γυναίκες στολίζουν τον Επιτάφιο. Παλιότερα χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά λουλούδια των αγρών (χαρακτηριστικός είναι ο διάκοσμος με σχοινιά στα οποία περνούν άγριες μαργαρίτες εν είδει γιρλάντας).
Χαρακτηριστικό έθιμο εκδηλωτικό του πένθους είναι η τοποθέτηση μαύρου πέπλου πάνω στην εικόνα της Παναγίας (του κεντρικού ομώνυμου ναού). Αναφέρεται ότι τα παλιότερα χρόνια δεν
επιτρεπόταν να γίνει προζύμι στο σπίτι πριν περάσει ο Επιτάφιος,
παρά μόνο μετά τη λιτανεία.
Στη Νάξο πολύ σημαντικό είναι να καταφέρει κάποιος να κλέψει τα κεριά του Επιταφίου, καθώς κλεμμένα θεωρούνται πιο θαυματουργά.
Στις πόρτες απ’ όπου περνά ο Επιτάφιος οι γυναίκες, που ως
μανάδες παίζουν βασικό ρόλο στο έθιμο αυτό της απόδοσης τιμής
στο νεκρό γιο της Παναγίας, ανάβουν κεριά και θυμιάματα.
Στο γυρισμό του Επιταφίου στο ναό, οι πιστοί περνούν κάτω
από το νεκροστολισμένο Χριστό για ευλογία. Αξιοσημείωτο είναι
ότι τα κεριά του Επιταφίου καθώς και τα άνθη που παίρνουν οι πιστοί στα σπίτια τους φυλάγονται στο εικονοστάσι και θεωρούνται
πολύ ισχυρά φυλακτά που χρησιμοποιούνται κατά της βασκανίας
και άλλων κακών.

Το Μεγάλο Σάββατο γίνονται οι προετοιμασίες για την Ανάσταση. Στο σπίτι βράζουν κρέας και ετοιμάζουν το
τραπέζι, ώστε να είναι έτοιμο μετά την Ανάσταση. Το χαρμόσυνο χτύπημα της καμπάνας, οι φωνές των πιστών και οι
κροτίδες, συναποτελούν το ηχητικό πλαίσιο του γιορτινού αυτού εθίμου. Ο ήχος και το φως αποτελούν τα μαγικά
μέσα που σφραγίζουν την Αναστάσιμη χαρά. Το φως αυτό μεταφέρεται από τους πιστούς στα σπίτια, όπου σχηματίζεται με τις λαμπάδες ο σταυρός στο ανώφλι (μέρος του σπιτιού γεμάτο με μαγικές δοξασίες), για να προστατεύει
τους ενοίκους από κάθε τι κακό. Το καντήλι ανάβεται με το άγιο φως και ειδικά τα παλαιότερα χρόνια παρέμενε
άσβεστο για σαράντα μέρες (δεν το άφηναν οι γυναίκες να σβήσει). Τη λαμπάδα τη φυλάνε «για καλό στο σπίτι». Ακολουθεί το πανηγυρικό τραπέζι μετά τη θεία λειτουργία και τη θεία κοινωνία. Παλιότερα έτρωγαν βραστό κρέας. Υπάρχει η λαϊκή αντίληψη ότι δεν τηγανίζουν ποτέ κρέας και γαρδούμπες (τζιτράκια) το βράδυ της Ανάστασης, κάτι
που θεωρούμε λογικό καθώς μετά από σαρανταήμερη νηστεία οι τηγανητές τροφές βλάπτουν το στομάχι. Το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών επισφραγίζει τη γιορτή της Ανάστασης και όπως παρατηρούν οι παλαιότεροι
«εβουλώναμε με το αυγό και τελειώναμε με το αυγό» (έτρωγαν αυγό το βράδυ της Τυρινής Κυριακής πριν τη νηστεία
και ξανάτρωγαν αυγά μετά το τέλος της Σαρακοστής, το βράδυ της Ανάστασης – σχήμα κύκλου).
Την Κυριακή του Πάσχα παρασκευάζεται το λεγόμενο «πάτουδο» (αρνί γεμιστό με μυρωδικά χόρτα, σέσκλα,
κουτσουνάδες και άλλα άγρια χόρτα, ρύζι και σταφίδες), έθιμο που απαντά σε πολλά χωριά της Νάξου αλλά και σε
άλλα νησιά εκτός των Κυκλαδίτικων. Η δεύτερη Ανάσταση τελείται νωρίς το απόγευμα πανηγυρικά και οι πιστοί συμμετέχουν στη λιτάνευση της εικόνας της Ανάστασης. Μετά την πομπή, επισκέπτονται το νεκροταφείο για να τελέσουν
μνημόσυνες δεήσεις, με την εικόνα της Ανάστασης πάνω από τους τάφους, εξευμενίζοντας έτσι το φόβο για το θάνατο.

Σελ. 3

Χοροί της Νάξου
Ζ Νάμνο απνηειεί ρνξεπηηθό θαη κνπζηθό κηθξόθνζκν ζηε κεγάιε θαη πνιπκνξθηθή αηγαηνπειαγίηηθε πνιηηεία. ηε
Νάμν απνηππώλνληαη ρνξεπηηθά θαηλόκελα ηα νπνία εμειίζζνληαη παξάιιεια κ' έλα πινύζην ηξαγνπδηζηηθό πιαίζην, δεκηνπξγώληαο έλα γεληθόηεξν θαηλόκελν παξαδνζηαθώλ ρνξεπηηθώλ ζηνηρείσλ. Σν λεζί ραξαθηεξίδεηαη από κνπζηθνρνξεπηηθή καλία (πάζνο), ηε θπζηθή αιιά θαη ηελ πλεπκαηηθή γέλλεζε ησλ ζηηρνπιόθσλ, ησλ ρνξεπηάδσλ θαη ησλ
"παηρληδηαηόξσλ" (νξγαλνπαηρηώλ).
Μπνξνύκε, ρσξίο ιάζνο, λα ηζρπξηζηνύκε πσο ηα

Ο βαζηθόηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ δηακόξθσ-

βαζηθά ζηνηρεία πνπ δηακόξθσζαλ ηνλ ραξαθηήξα

ζε ηεο κνπζηθνρνξεπηηθήο παξάδνζεο ησλ Να-

ηεο κνπζηθήο θαη ρνξεπηηθήο παξάδνζεο απηήο

μησηώλ ππήξμε ε πιεηάδα ζηηρνπιόθσλ, νξγα-

είλαη: Ο κεγάινο αξηζκόο παηρληδηαηόξσλ, ε κεηα-

λνπαηρηώλ θαη ηξαγνπδηζηώλ. Απηή ε ππεξε-

θίλεζή ηνπο ζηα άιια ρσξηά ηνπ λεζηνύ αιιά θη

πάξθεηα ησλ παξαπάλσ παξαγόλησλ ζπλέηεηλε

άιισλ λεζηώλ ησλ Κπθιάδσλ, ν μεληηεκόο θαη ε

ζηελ θηλεηηθόηεηά ηνπο από ρσξηό ζε ρσξηό

πεξηνδηθή ή κόληκε επηζηξνθή ησλ θαηνίθσλ πνπ

αιιά θαη ζε άιια γεηηνληθά Κπθιαδνλήζηα, ζηα

πήγαλ λα εξγαζηνύλ ζαλ "παξακάλεο" ζηελ Πόιε,

νπνία έδσζαλ θαη από ηα νπνία αθνκνησηηθά

ηελ Αζήλα θαη αιινύ, ν Πόιεκνο ηνπ '12-13 θαη ε

πήξαλ πλεπκαηηθά πξντόληα πνπ θόξηηζαλ

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ε νηθνλνκία πνπ ζηεξί-

ςπρηθά ηνπο κνπζηθνύο θαη ηνπο ρνξεπηέο ηεο

ρηεθε εθηόο από ηε ηελ γεσξγία, θπξίσο ζηελ θηε-

Νάμνπ.

λνηξνθία, ε απνκόλσζε θαηά θάπνην ηξόπν νξηζκέλσλ ρσξηώλ ιόγσ ηνπ νξεηλνύ ραξαθηήξα, ν

Σπξηόο: Ο πξηόο ρνξεύεηαη ζε δηάθνξεο ξπζκηθέο αγσγέο (ηέκπν αξγό-κέηξην
-γρήγορο), ποσ στην κάθε μια απ' αστές
παίδνπλ θαη ηξαγνπδνύλ δηαθνξεηηθά
ηξαγνύδηα (είηε ακηγή λαμηώηηθα, είηε
κηθξαζηάηηθα, είηε από άιια Κπθιαδνλήζηα).

κε "ζαιαζζηλόο" ραξαθηήξαο ηνπ λεζηνύ.
Οι τοροί ποσ τορεύοσν:

Καιακαζηαλόο: Δίηε κε ηξαγνύδηα Αμηώηηθα είηε κε ηξαγνύδηα
πνπ είραλ έιζεη από ηελ επεηξσηηθή Διιάδα ή ηα άιια λεζηά, αιιά θαη ηξαγνύδηα ηνπ Αθξηηηθνύ Κύθινπ κε παξαιιαγκέλνπο ηνπο ζηίρνπο αιιά πξνζαξκνζκέλε ηελ κεισδία
ζην ηνπηθό κνπζηθό ηδίσκα. Πνιιά ηξαγνύδηα ζην ξπζκό
ηνπ Καιακαηηαλνύ ηξαγνπδνύζαλ θαη ρόξεπαλ ηηο Απόθξηεο,
ρσξίο ην πεξηερόκελν ησλ ηξαγνπδηώλ λα είλαη πξνζαξκνζκέλν απαξαίηεηα ζην πλεύκα ησλ εκεξώλ.

Μπάινο: Δίλαη είηε αξγόο, είηε ζηε ζπλέρεηα
γξήγνξνο. εκαληηθά ζηνηρεία πνπ ζπλδένπλ
ηε κνπζηθή, ην ηξαγνύδη θαη ην ρνξό ζηνλ
Μπάιν είλαη ηα εμήο: α) Ο Μπάινο δελ ρνξεύεηαη ζηε Νάμν ζαλ απηόλνκνο ρνξόο, αιιά απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πξηνύ. β) Υσξίο νη
νξγαλνπαίρηεο λα ζηακαηνύλ λα παίδνπλ,
ιακβάλνπλ ρώξα ηα θεξάζκαηα ζηνπο ρνξεπηέο, πνπ ζηακαηνύλ ην ρνξό πξνο ζηηγκή,
θαζώο θαη ε δηαδηθαζία ηνπ "κπαξληό".

Βιάρα: Ο λαμηώηηθνο ηύπνο ηεο Βιάραο δελ ρνξεύεηαη ζε άιια λεζηά. Γηαθνξεηηθέο
κνξθέο ηνπ ρνξνύ Βιάρα, ζε κνπζηθή, ζε ζηίρνπο θαη ζε θίλεζε, ρνξεύνπλ ζηα
δηάθνξα ρσξηά ηνπ λεζηνύ. Ζ Βιάρα ραξαθηεξίδεη ηηο Απόθξηεο, ελώ όιν ηνλ
ππόινηπν ρξόλν βξίζθεηαη εληόο ή εθηόο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ρνξεπηηθνύ ηππηθνύ.
Σέινο, ρόξεπαλ ειάρηζηα, θη ειάρηζηνη ρνξεπηέο Εετκπέθηθν, Καξζηιακά θαη Υαζάπηθν.

Κούηζοσπα Ειρήνε Β2
Λσγούρα Αναζηαζία Β2
Σελ. 4

Το νηόπινγκ έτει ηε δική ηοσ ιζηορία
Από ηελ αξραηόηεηα νη αζιεηέο έβξηζθαλ ηξόπνπο λα εληζρύζνπλ ηελ απόδνζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ, κε πνιύ
πην αζώα βέβαηα κέζα από απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζηε ζεκεξηλή επνρή. Αιιά δελ ήηαλ νη κόλνη. Ο όξνο doping εκθαλίζηεθε γηα
πξώηε θνξά ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 1896 όπνπ μεθίλεζε λα πηζηεύεηαη όηη ππήξραλ ληνπαξηζκέλνη αζιεηέο. Μάιηζηα ην
1904 ν ληθεηήο ηνπ Μαξαζσλίνπ Σόκαο Υηθο θαηέξξεπζε κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ θαη αλαθαιύθζεθε πσο είρε θαηαλαιώζεη ζηξπρλίλε κε κπξάληη, πξνθεηκέλνπ λα δηεγείξεη ηνλ νξγαληζκό ηνπ.

Μπρος ζηε νίκε ηι είναι ο πόνος;
Κάπσο έηζη ζθέθηνληαη πνιινί αζιεηέο πνπ θαηαπνλνύλ γηα εθαηνληάδεο ώξεο ην θνξκί ηνπο ζηηο αηέιεησηεο πξνπνλήζεηο.
Φαληαζηείηε άιισζηε ηόζνπο κήλεο πξνεηνηκαζίαο γηα έλα αζιεηηθό γεγνλόο λα πεγαίλνπλ ρακέλνη, επεηδή ν αζιεηήο δελ κπνξεί
λα αγσληζηεί ιόγσ πόλσλ. Γηα ην ιόγν απηό ινηπόλ αξθεηνί από απηνύο παίξλνπλ ηζρπξέο δόζεηο doping, ρσξίο λα γλσξίδνπλ όηη
απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πηώζε ηεο θαξηέξαο ηνπο. ηηο παξελέξγεηεο ηνπ doping νθείινληαη ζηνκαρηθνί εξεζηζκνί, έιθνο,
θαζώο θαη καθξνπξόζεζκεο βιάβεο ζηνπο κπο θαη ηα θόθαια. Πξνθαιείηαη όκσο θαη εζηζκόο θαη κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο ζηνλ
νξγαληζκό, ελώ ηα θάξκαθα απηά δεκηώλνπλ θαη ηε δηαλνεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αζιεηή.

Η μάζηιγα ζηοσς εθήβοσς
ηε ζεκεξηλή επνρή ην πνζνζηό ησλ εθήβσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ πξσηαζιεηηζκό έρεη θζάζεη ζε ηξνκαθηηθέο δηαζηάζεηο. Οη πεξηζζόηεξνη από απηνύο έρνπλ μεθηλήζεη από πνύ λεαξή ειηθία, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληίζεην απνηέιεζκα από απηό πνπ πεξηκέλνπλ. Ηδηαίηεξα, ηα ηαιαληνύρα παηδηά δηςνύλ γηα κεγάιεο επηδόζεηο,
γεγνλόο πνπ ζνιώλεη ην κπαιό ηνπο λα ζθεθηεί ινγηθά. Δίλαη γλσζηό όηη πνιινί πξνπνλεηέο παξνηξύλνπλ ηνπο λεαξνύο αζιεηέο ζηε ρξήζε doping, ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηηο κειινληηθέο ζπλέπεηεο. Έηζη ινηπόλ, ζηνρεύνληαο κόλν ζηελ
επηηπρία, νη λένη αζιεηέο παξαζύξνληαη εύθνια θαη απνθηνύλ αλδξηθά ραξαθηεξηζηηθά, πξόσξε αθκή, βιάβεο ζην ζώκα θαη άιια ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ είλαη δύζθνιν λα αληηκεησπηζηνύλ.

Σελ. 6

Ξέζπαζμα doping ζε παγκόζμιο επίπεδο: ηα αζηέρια πέθηοσν
Μαξία Εαξάπνβα
Ζ δηάζεκε Ρσζίδα ηελίζηξηα Μαξία Εαξάπνβα απνθάιπςε ζε έθηαθηε ζπλέληεπμε Σύπνπ όηη επί δέθα πεξίπνπ ρξόληα έθαλε
ρξήζε doping πνπ ηεο ην είρε ζπζηήζεη σο θάξκαθν ν γηαηξόο ηεο. Ζ θαηαμησκέλε αζιήηξηα απνγνήηεπζε ρηιηάδεο ζαπκαζηέο ηεο νη
νπνίνη πίζηεπαλ ζην ηαιέλην θαη ηηο δπλάκεηο ηεο. Σν αζηέξη ηνπ ηέληο κε ηηο αλαινγίεο κνληέινπ παξακέλεη ε πην αθξηβνπιεξσκέλε
αζιήηξηα ζηνλ θόζκν κε δηεζλή θαξηέξα. Ωζηόζν ην ζθάλδαιν γηα ρξήζε αλαβνιηθώλ μέζπαζε θαη απηό είρε σο ζπλέπεηα λα πέζεη
ζηα κάηηα ηνπ θόζκνπ. Ζ ίδηα δήισζε: «ηελ καθξόρξνλε θαξηέξα κνπ ήκνπλ αλνηρηή θαη ηίκηα γηα πνιιά πξάγκαηα. Κάζε κέξα θέξνκαη κε κεγάιε επζύλε θαη επαγγεικαηηζκό. Έθαλα έλα ηεξάζηην ιάζνο. Απνγνήηεπζα ηνπο ππνζηεξηθηέο κνπ. Απνγνήηεπζα ην
άζιεκα ην νπνίν αθνινύζεζα από ηα ηέζζεξά κνπ ρξόληα».

Κώζηαο Κεληέξεο. Από ηνλ κύζν ζηελ απαμίσζε
Πέξαζαλ δεθαηέζζεξα ρξόληα από ηε κέξα πνπ ν Κώζηαο Κεληέξεο θαηέθηεζε ην ρξπζό κεηάιιην ζην Δπξσπατθό Πξσηάζιεκα ηίβνπ, θάηη πνπ ηνλ έθαλε ην κόλν αζιεηή κε ρξπζά ζε ηξεηο κεγάιεο δηνξγαλώζεηο. Ωζηόζν, ην ζθάλδαιν γηα doping ηνλ
έβιαςε ζε κεγάιν βαζκό, αθνύ ην όλνκά ηνπ έρεη μεραζηεί πιένλ. Ο Κώζηαο Κεληέξεο κε ηελ αλαθάιπςε όηη έθαλε ρξήζε ζθιεξώλ
αλαβνιηθώλ δελ παίξλεη κέξνο ζε θαλέλα παγθόζκην αζιεηηθό γεγνλόο. Απηό καξηπξεί όηη πήξε δηαδύγην από ηνλ πξσηαζιεηηζκό θαη
εύθνια κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο πσο ην ιάζνο ηνπ απηό ηνπ ζηέξεζε ηε ζπλέρεηα ηνπ νλείξνπ ηνπ.

Κόξδα Γεωξγία Β2

Σελ. 7

Α

δέζπνηα θαη Φηινδσία

Φηινδσία είλαη έλαο σξαίνο ηξόπνο γηα λα
πιεζηάδνπκε ηα δώα, νπνηαδήπνηε δώα (αδέζπνηα,
νηθόζηηα). Βέβαηα, πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηνλ ηξόπν.

Καη απηά είλαη ςπρέο, ληώζνπλ όπσο θαη
νη άλζξσπνη. Ξέξνπλ λα πξνζηαηεύνληαη από

Γελ πξέπεη λα ηα θνβίδνπκε ή νηηδήπνηε άιιν, αιιά

ηνπο θηλδύλνπο, λα βξίζθνπλ ηξνθή κόλα ηνπο,

πξέπεη λα ηα αγαπάκε, λα ηα θξνληίδνπκε θαη λα

θαηάιιεια κέξε γηα λα επηδήζνπλ. Σώξα είλαη

δείρλνπκε ζηνξγή γη απηά. Τπάξρνπλ πνιιά δώα

θαηξόο λα δξάζνπκε θαη εκείο. Μπνξνύκε λα

πνπ ζέινπλ ηε θξνληίδα θαη ηελ αγάπε καο. Γελ εί-

βνεζάκε ηα αλππεξάζπηζηα δώα. Γηα παξάδεηγ-

λαη σξαίν λα ηα βιέπνπκε κόλα ηνπο θαη αλππεξά-

κα, όηαλ βιέπνπκε όηη θάπνην δών πξνζπαζεί

ζπηζηα.

λα βξεη θαηαθύγην, κπνξνύκε λα ηνπ ην πξνζθέξνπκε εκείο ή λα ην θξνληίδνπκε εκείο ή λα
ηνπ βξνύκε έλα θαηάιιειν κέξνο γηα λα επηβηώζεη.

Όηαλ βιέπνπκε όηη πεηλάεη θάπνην δών, κπνξνύκε λα ηνπ πξνζθέξνπκε ηξνθή. Απηά είλαη ηα πην βαζηθά βήκαηα γηα ηελ θηινδσία. ηε ζπλέρεηα,
ππάξρνπλ θαη άιια πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνύκε λα
ζπλεξγαζηνύκε κε έλαλ ζύιινγν πνπ βνεζάεη ηα αδέζπνηα δώα. Δπίζεο, ην
πην ζσζηό θαη θηιόδσν βήκα είλαη λα αλαιάβνπκε ηελ επζύλε γηα ηελ θξνληίδα
θάπνηνπ δώνπ. Απηή ζα ήηαλ ε πην θαιή πξάμε γηα εθείλα. Μπνξνύκε λα πάξνπκε ζέζε θαη λα μεθηλήζνπκε από ηώξα ηνπιάρηζηνλ λα βνεζάκε δώα πνπ
έρνπλ ηελ αλάγθε καο. Οη θσηνγξαθίεο πάξζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο ησλ παηδηώλ ζην ζρνιείνπ καο από νκάδα θηιόδσσλ εζεινληώλ.

Σελ. 8

Σταυρός. Από μέσο μαρτυρίου σύμβολο ελπίδας

Ο Σταυρός του Ιησού Χριστού

O σταυρός είναι σύμβολο ελευ-

αναφέρεται στο όργανο θανατικής

θερίας και όργανο θριαμβευτικής απε-

εκτέλεσης πάνω στο οποίο πέθανε ο

λευθέρωσης του ανθρώπου από το

Ιησούς Χριστός, γεγονός που απετέ-

κακό, σύμφωνα με την Καινή Διαθή-

λεσε την κατάληξη της τριετούς δρά-

κη. Επιπλέον, είναι απαίτηση και τίτ-

σης του ιδρυτή του Χριστιανισμού.

λος δόξας, πρώτα για το Χριστό και

Σύμφωνα με τις ευαγγελικές διηγή-

έπειτα για τους χριστιανούς. Οι Χρι-

σεις, ο Ιησούς, με εντολή του Πιλά-

στιανοί δεν φοβούνται τον σταυρό

του, οδηγήθηκε εκτός των τειχών της

και δεν τον λατρεύουν. Τον τιμούν.

Ιερουσαλήμ, στο μικρό λόφο Γολγο-

Είναι ένα σύμβολο της μεγαλύτερης

θά, για να σταυρωθεί από ειδικό ε-

πράξης αγάπης που έχει γίνει ποτέ.

κτελεστικό τμήμα στρατού, που το

Είναι σύμβολο νίκης και προστασίας.

διοικούσε κάποιος εκατόνταρχος. Ο

Σύμβολο του ιδίου του Χριστιανικού

Ιησούς υποχρεώθηκε να μεταφέρει

Ευαγγελίου.

στους ώμους του τον σταυρό, καθώς
ήταν συνήθεια για τους κατάδικους,
και μόνο αργότερα, όταν ήταν εξαντλημένος από τις μαστιγώσεις και
την κόπωση, έδωσαν το φορτίο της
μεταφοράς σε κάποιο περαστικό αγρότη με το όνομα Σίμων ο Κυρηναίος.

Πολλές χριστιανικές εκκλησίες,
όταν μιλούν για το Σταυρό επάνω
στον οποίο πέθανε ο Ιησούς Χριστός,
αναφέρονται σε ένα ξύλινο όργανο
σχήματος † ή και Τ (ταυ), καθώς θεωρούν ότι έτσι ήταν κατασκευασμένο
και στην πραγματικότητα. Η Ύψωση
του Τιμίου Σταυρού εορτάζεται με
ιδιαίτερη λαμπρότητα κάθε χρόνο
στις 14 Σεπτεμβρίου. Στις εκκλησίες
ψάλλεται, μεταξύ των άλλων, το πασίγνωστο απολυτίκιο «Σώσον Κύριε
τον λαόν σου…» και στους πιστούς
μοιράζονται κλώνοι βασιλικού, εκκλησιαστική συνήθεια που πηγάζει
από την παράδοση ότι στο μέρος που
βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός είχε φυτρώσει το αρωματικό αυτό φυτό. Η
Εκκλησία επιτάσσει την ημέρα αυτή
αυστηρά νηστεία.

Σελ. 9

Σθέςεηο— απόςεηο καζεηώλ γηα ηνλ Σηαπξό
Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζύκβνια ηνπ
Υξηζηηαληζκνύ είλαη ν ζηαπξόο. Αξρηθά,
όινη μέξνπκε όηη ν Ηεζνύο θαηαδηθάζηεθε
ζε ζηαπξηθό ζάλαην ρσξίο ιόγν. Πάλσ
ζην ζηαπξό ν Ηεζνύο μεςύρεζε άδηθα θαη
κεηά αλαζηήζεθε, πξνζπαζώληαο λα
δείμεη πσο είλαη Θεόο. Γηα εκέλα ν ζηαπξόο ζεκαίλεη πνιιά πξάγκαηα: Πηζηεύσ
πσο είλαη έλα από ηα αληηθείκελα πνπ
δόζεθαλ ζηνπο αλζξώπνπο από ηνλ Ηεζνύ γηα λα ηνλ ζπκόκαζηε θαη λα δηαηεξήζνπκε ηε ζρέζε καο καδί ηνπ. Δπίζεο,
θνηηάδνληαο κία εηθόλα ηνπ ζηαπξνύ ζθέθηνκαη πώο θαηάθεξε ν Ηεζνύο αδηακαξηύξεηα λα αληέμεη ηελ ζηαύξσζε. Ζ απάληεζε βέβαηα είλαη πσο ν Ηεζνύο είλαη
έλαο Θεόο, ν νπνίνο ζπζηάζηεθε γηα ην
θαιό θαη ηελ ειεπζεξία όισλ ησλ αλζξώπσλ, γηα εκάο.

Ο ζηαπξόο γηα εκέλα είλαη ην ηεξό
ζύκβνιν ηεο Θξεζθείαο κνπ. Όηαλ
ηνλ έρσ καδί κνπ ληώζσ πσο κε πξνζηαηεύεη από ην θαθό, κνπ δίλεη θώηηζε θαη κε βνεζάεη ζε ό,ηη θάλσ. Σνλ
ηηκώ δηόηη εθεί ζηαπξώζεθε ν Κύξηνο
γηα λα ζπγρσξεζνύλ νη ακαξηίεο καο.

Ο ζηαπξόο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο ζηε
δσή κνπ. Καηαξράο, κέζα από ηε
γλώζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζηαπξνύ εληζρύεηαη ε πίζηε κνπ ζην Θεό. Δπίζεο,
ζε δύζθνιεο ζηηγκέο παίξλσ δύλακε
θαη ζάξξνο κε ηελ πξνζεπρή κνπ θαη
κπνξώ λα αληηκεησπίζσ ό,ηη θη αλ κνπ
ζπκβεί. Σέινο, ν ζηαπξόο θαη ν Υξηζηηαληζκόο κέζα από ην κάζεκα ησλ
Θξεζθεπηηθώλ κνπ δηδάζθεη από κηθξή ειηθία βαζηθέο αξρέο πνιύ ζεκαληηθέο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθόηεηάο κνπ. Θεσξώ όηη ε γλώζε ηεο Ηζηνξίαο ηνπ απνηειεί αλεθηίκεην όθεινο γηα θάζε άλζξσπν.

Ο ζηαπξόο είλαη ην ζύκβνιν ηνπ
Υξηζηηαληζκνύ. Καηά ηε γλώκε
κνπ, είλαη ζεκαληηθό λα θνξάκε
έλα ζηαπξό έηζη ώζηε λα καο
αλαγλσξίζνπλ νη άιινη κεηά από
νπνηνδήπνηε ζπκβάλ, αιιά θαη
γηα λα καο ζπκίδεη πνηνί είκαζηε.
Πηζηεύσ, επίζεο, πσο είλαη ζεκαληηθό λα ηνλ θνξάκε, δηόηη
κπνξνύκε λα δηώμνπκε ηνπο θόβνπο καο, αθόκα θαη γηα λα παξαθαιέζνπκε ην Θεό γηα θάηη. Ο
ζηαπξόο καο πξνζηαηεύεη θαη
καο εληζρύεη ζε θάζε δπζθνιία.

Υξηζηηάλα Πάια
Νίθνο Μνπζηάθαο

Ο ζηαπξόο είλαη ην ηεξό ζύκβνιν ηεο
Θξεζθείαο κνπ ηελ νπνία έκαζα ζην
ζπίηη κνπ από ηνπο γνλείο κνπ. Γηα εκέλα ν ζηαπξόο είλαη ην ζύκβνιν ηεο πίζηεο κνπ πξνο ην Υξηζηό, ν νπνίνο
βξίζθεηαη πάληα δίπια κνπ θαη κε βνεζάεη ζε θάζε δπζθνιία πνπ πξέπεη λα
αληηκεησπίζσ.

Σν ζύκβνιν ηεο Υξηζηηαληθήο
καο πίζηεο είλαη ν ζηαπξόο. Ο
ζηαπξόο όηαλ ηνλ θνξάκε εθθξάδεη ηελ πίζηε καο, ηελ αγάπε καο, αιιά θαη ην ζεβαζκό
πξνο ην Θεό. Σν ζύκβνιν απηό ζε πξνζηαηεύεη από όια ηα
θαθά πλεύκαηα θαη ζνπ γαιελεύεη ηελ ςπρή ζνπ.

Νάζνο Οξθάλεο ππξόπνπινο
Θάλνο Παληαδόπνπινο

Ο ζηαπξόο απνηειεί έλα Υξηζηηαληθό
ζύκβνιν ηεο πίζηεο θαη ζπκβνιίδεη
αγάπε, αιήζεηα θαη ζπζία. Γηα εκέλα
ν ζηαπξόο ζπκβνιίδεη ηελ πίζηε ζην
Θεό.
Έθε Κόιιηα

Νηθόιαο Παπαειίαο

Ο ζηαπξόο ζπκβνιίδεη ηε
Θξεζθεία καο, ε νπνία καο
βνήζεζε σο ιαό λα θξαηεζνύκε ελσκέλνη όινπο απηνύο ηνπο αηώλεο. Κάζε θνξά πνπ αληηθξίδσ ηνλ ζηαπξό ζθέθηνκαη όηη πξέπεη λα
ηνλ ηηκάκε πάληα.

Ο ζηαπξόο γηα εκέλα είλαη ην ζύκβνιν ηεο πίζηεο καο θαη έλα θνκκάηη ηεο παξάδνζήο καο! Κάζε θνξά
πνπ ηνλ θνηηάσ ζην κπαιό κνπ
έξρνληαη πνιιέο εηθόλεο θαη αηζζάλνκαη ιύπε θαη ζπγθίλεζε, επεηδή
εθεί πάλσ ζπζηάζηεθε ν Θεάλζξσπνο γηα ηε ζσηεξία καο.

Λεπθή Κξηθδώλε

Μαξίιηα Μαξηόιε

Γηα ηνπο Υξηζηηαλνύο ν ζηαπξόο είλαη ζύκβνιν αγάπεο θαη ζπζίαο. Σν θαηαθόξπθν μύιν ζπκβνιίδεη ηελ αγάπε
πνπ πξέπεη λα έρνπκε πξνο ην Θεό, ε νπνία είλαη ηόζν κεγάιε πνπ έζηεηιε ηνλ Τηό ηνπ θη έγηλε ζπζία γηα καο.
Σν νξηδόληην μύιν ηνπ ζηαπξνύ ζπκβνιίδεη ηελ αγάπε πνπ πξέπεη λα έρνπκε πξνο ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο.
Δθείλνο πνπ αγαπά πξαγκαηηθά ην Θεό αγαπά θαη ηνλ πιεζίνλ ηνπ.
Κνθίλεο Βαζίιεηνο
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