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      Περιοδική  έκδοση  των  μαθητών  του   6 ου  Γυμνασίου  Βέροιας    Τεύχος 4    ΜΑΡΤΙΟΣ   2015

            ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ 
ΤΗΝ
                ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
                                           
1823

  « …   Με τα ρούχα 
αιματωμένα               
           ξέρω ότι έβγαινες 
κρυφά
           να γυρεύης εις τα 
ξένα
             άλλα χέρια 
δυνατά.

           Μοναχή το δρόμο 
επήρες,
              εξανάλθες 
μοναχή.
            Δεν είν’ εύκολες οι 
θύρες
         εάν η χρεία τες 
κουρταλή.  …»

       « Απ’ τα κόκαλα 
βγαλμένη 
           των Ελλήνων τα ιερά,

       και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
        χαίρε,  ω χαίρε, Ελευθεριά! »

                           Διονύσιος Σολωμός

                                    ΜΑΘΗΜΑ 
… ΙΣΤΟΡΙΑΣ
                                                                    
                                                                    
2015                              

 «Μάθετε την ιστορία του τόπου μας,
για να ξέρετε το μέλλον σας». 

Μάταια  οι  δάσκαλοι   στα  σχολεία
πασχίζανε να μας πείσουν για  τα οφέλη
της  γνώσης.  Και  να,  με  αφορμή  την
επικείμενη εθνική επέτειο, ξεφυλλίζω τον
εθνικό μας ποιητή, Διονύσιο Σολωμό. 

Για  μια  στιγμή,  πάγωσα.  Είναι
δυνατόν;  Αν  δεν  ήξερα  τα  στοιχεία
συγγραφής  του  ποιήματος,  θα
στοιχημάτιζα ότι το ποίημα γράφτηκε στις
μέρες μας  και  στιγματίζει  τη δεινή θέση
της χώρας μας. Να μάθουμε, λοιπόν. 

Να μάθουμε ότι πρέπει να πατήσουμε γερά στα πόδια μας και
μόνοι μας να σηκώσουμε κεφάλι. Είναι …  δύσκολο το μάθημα αυτό;
Ξεχωριστή η εκδήλωση για την Εθνική Επέτειο, που διοργανώθηκε
στο  σχολείο  μας  από  τις  κ.  Καραφόλα  -  κ.  Φώτη  και  πληθώρα
μαθητών.
       
                                         

                 Περιεχόμενα

 Θέματα Ιστορίας,  σελ. 2-3
 Κάθε τόπος… μια ιστορία, σελ. 4
 Μουσεία,  σελ. 4 και 5
 Η ζωή των ναυτικών, σελ.5
 Παιδική Εργασία,  σελ 7
 Αθλητικά -Βία Γηπέδων, σελ. 6,10
 Έθιμα στην Αλβανία, σελ. 10

 Ποντιακοί χοροί, σελ. 11
 Εκδηλώσεις 6ου Γυμν. Σελ.12-13
 Κοινωνικές Ανισότητες, σελ. 9
 Σκάκι,  σελ. 11
 Τζόγος και Έθισμός, σελ. 9
 Βραβεία Όσκαρ, σελ. 8
 Χειροτεχνίες πασχαλινές, σελ. 15
 Αφιέρωμα στον Σ. Μυριβήλη, σελ. 16

Το  συγκεκριμένο  τεύχος  είναι  το
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τέταρτο  μιας  κοπιαστικής  προσπάθειας  με
συντονιστές τους εκπαιδευτικούς Μαντζουλά
Γεωργία  και  Γαλουζή  Μιχαήλ  και  βοηθούς
πλήθος εκπαιδευτικών και  μαθητών του 6ου

Γυμνασίου Βέροιας.
Η  εφημερίδα  μας   εκφράζει  τα

συλλυπητήρια  όλης  της  μαθητικής
κοινότητας στην οικογένεια της εκλιπούσης
μαθήτριας από το 2ο ΓΕΛ  Αλεξάνδρειας. 

                   Αυτός που αγωνίζεται
                   μπορεί και να χάσει, 
         όμως  αυτός  που  δεν
αγωνίζεται 
                       έχει ήδη χάσει.  

                       ΜΠ. ΜΠΡΕΧΤ
                                 Γερμανός ποιητής

ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
1821 ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΑΤΣΟΣ     ΑΓΓΕΛΗΣ: 
Οπλαρχηγός  της  Βέροιας  (Έδεσσα  1771  –
Αταλάντη  1839).  Στα  τέλη  του  18ου  αιώνα 
δρούσε ως αρματολός στον Όλυμπο και το 1821
κήρυξε την  Επανάσταση στη Νάουσα, μαζί με τον
Τ.  Καρατάσο  και  τον  Ζαφειράκη  Θεοδοσίου.
Συνεργάστηκε  με  τον  Γ.  Καραϊσκάκη.  Το  1823
πολέμησε  μαζί με τον  Καρατάσο στο Τρίκερι και
στις Βόρειες Σποράδες. Πέθανε πάμπτωχος.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 

Έλληνας  πρόκριτος
από τη Νάουσα (1772-
1822).   Τον κυνήγησε
και τον φυλάκισε, στα
Γιάννενα,  ο  Αλή
πασάς,  αλλά  ο
Ζαφειράκης
δραπέτευσε  και  πήγε
στη  Νάουσα.  Μόλις
κηρύχτηκε  η
Επανάσταση  του
1821,  οι  Τούρκοι
σκότωσαν  το
εικοσάχρονο  παιδί

του.  Μετά την  καταστροφή  της  γενέτειράς  του
από τον τουρκικό στρατό, έφυγε στα βουνά, όπου
και σκοτώθηκε μαζί με πολλούς στρατιώτες του,
ενώ  η  γυναίκα  του  και  πολλοί  συγγενείς  του
υποβλήθηκαν  σε  φριχτά  βασανιστήρια  από  τους
Τούρκους.

              

ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΤΑΣΟΣ :

 
      Περίφημος
οπλαρχηγός  της
δυτικής
Μακεδονίας.
Γεννήθηκε  το
1764  στη  Δοβρά
της  Βέροιας.
Μόλις  δεκαοχτώ
ετών,  βγήκε
κλέφτης  στο
Βέρμιο.  Γρήγορα
έγινε πρωτοπαλίκαρο του καπετάν Ρομφαία και σε
δύο  χρόνια  έγινε  καπετάνιος  και  τέλος
οπλαρχηγός.  Το  1822  με  την  έκρηξη  της
επαναστάσεως στη Μακεδονία, ο Καρατάσος έγινε
αρχιστράτηγος. Πολέμησε με μεγάλη ανδρεία και
διακρίθηκε στις μάχες του Πέτα, της Αλοννήσου

και του Τρίκερι.  

                

ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ     Κωνσταντίνος:
 Καταγόταν από τη Σιάτιστα. Μυήθηκε στη Φιλική
Εταιρία και εργάστηκε για την προπαρασκευή του
Αγώνα.  Ήταν  από  τους  πρωτεργάτες  του
Μακεδονικού  επαναστατικού  κινήματος,  μαζί  με
τους  γιους  του  Γεώργιο,  Δημήτριο,  Ιωάννη  και
Νικόλαο. 
         Πήρε μέρος σε πολλές μάχες και διακρίθηκε
στη  μάχη  της  Γάστρας  και  της  μονής  Δόβρας.
Στην  πολιορκία  της  Νάουσας  πολέμησε  με  τον
Καρατάσο, όπου και πολιορκήθηκε στενά μέσα σ’
ένα μικρό σπίτι και σκοτώθηκε μετά από ηρωική
αντίσταση.

ΛΑΣΣΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  Λόγιος,  φιλικός  και
πολιτικός (Κοζάνη 1793 – Αθήνα 1870). Μυήθηκε
από τους πρώτους στη Φιλική Εταιρεία το 1818.
Στη  Φιλική  εταιρεία  ο  Λασσάνης  πρόσφερε  με
ενθουσιασμό πολύτιμες υπηρεσίες, περιηγούμενος
ρωσικές  και  βαλκανικές  πόλεις  και
αποκαθιστώντας επαφή με διακεκριμένα στελέχη
της πατριωτικής εκείνης οργάνωσης. 

Τον  Αύγουστο  του  1820  ο  Υψηλάντης
έρχεται  στην  Οδησσό  και  διορίζει  το  Λασσάνη
γραμματέα  και  υπασπιστή  του.  Ο  Λασσάνης
οργάνωσε  τα  «καπετανάτα»  και  συνέταξε   την
περίφημη προκήρυξη που απεύθυνε ο Αλέξανδρος
Υψηλάντης,  όταν  πέρασε  τον  Προύθο,
κηρύσσοντας την επανάσταση. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ :
 Μέλος  της  φιλικής  εταιρίας  και  έμπορος.

Γεννήθηκε  το1772
στη  Δοβίστα  των
Σερρών,  που
σήμερα  φέρει  προς
τιμή  του  το  όνομά
του.  Εργάστηκε  ως
έμπορος  στις
Σέρρες,  στη
Θεσσαλονίκη,  στην
Κωνσταντινούπολη
και  στη  Βιέννη  και

κατάφερε να αποκτήσει μέσα σε μικρό διάστημα
πολύ μεγάλη περιουσία. 

Το  1819  μυήθηκε  στη  Φιλική  Εταιρία  και
κατέλαβε τη θέση του αρχιταμία. Στις 23 Μαρτίου
του 1821 πήγε στο Άγιο Όρος, μεταφέροντας όπλα
και  πυρομαχικά  που  είχε  αγοράσει  ο  ίδιος,  και
οργάνωσε την εξέγερση στη Χαλκιδική. Έτσι στις
16 Μαΐου του 1821 ξέσπασε η επανάσταση στον
Πολύγυρο,  μετά  από  την  οποία  ακολούθησαν
άλλες στην Κασσάνδρα, στη Σιθωνία και αλλού. 

Ενώ  όμως  βρισκόταν  στο  καράβι  του
Βισβίζη  κατευθυνόμενος  προς  την  Ύδρα,  έπαθε
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καρδιακή προσβολή και πέθανε (1821).

     

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:
        Έλληνας  φιλικός  και  οπλαρχηγός  της
επανάστασης του 1821.  Γεννήθηκε  το 1750 στο
χωριό Μπλάτσι της Μακεδονίας. 

Έδρασε  στον  Όλυμπο,  σαν  αρχηγός  σε
σώματα  κλεφτών.  Έλαβε  μέρος  στα  Ορλωφικά,
καθώς και στην Επανάσταση του Θύμιου Βλαχάβα.

Το  1816  πήγε  στην  Πετρούπολη  κι  ένα
χρόνο αργότερα στην Οδησσό. Εκεί μυήθηκε στη
Φιλική Εταιρία. Όταν οι Έλληνες ηττήθηκαν στο
Δραγατσάνι,  υποχώρησε  και  μαζί  με  άλλους
κλείστηκαν στη μονή Σέκου, περιμένοντας κάποια
ελληνική βοήθεια. Αφού είδαν ότι τέτοια βοήθεια
δεν  έφτανε,  ο  Φαρμάκης  παραδόθηκε  στους
Τούρκους  μετά  από  διαπραγματεύσεις  κι
εγγυήσεις για τη ζωή του. Αυτοί όμως μόλις τον
πήραν,  τα  ξέχασαν  όλα  και  τον  έστειλαν  στην
Πόλη, όπου τον καρατόμησαν (1821).         
                                        Καγκελίδης Στάθης Γ1

                  ΚΙΛΕΛΕΡ 
          « τίνος είναι η γη;»

       Ο Νομός της Ημαθίας είναι  κατεξοχήν
αγροτικός,  με  χιλιάδες  αγρότες  ιδιοκτήτες  γης.
Βέβαια  πριν  από  100  περίπου  χρόνια,
κάποιοι άλλοι φτωχοί αγρότες, αγωνίσθηκαν
και  θυσιάστηκαν  προκειμένου  να  γίνει  το
μοίρασμα της γης. 
    Όταν η περιοχή της Θεσσαλίας και μέρος της
Μακεδονίας  απελευθερώθηκαν  από  τους
Τούρκους,  και  εντάχθηκαν  στην  Ελληνική
επικράτεια  το  1881,  μεγάλοι  κερδισμένοι  της
ενσωμάτωσης  αυτής  υπήρξαν  οι  τσιφλικάδες,
δηλαδή Έλληνες που με την στήριξη των Τούρκων
απέκτησαν μεγάλη έκταση γης.  Υπήρχαν όμως και
οι  αγρότες κολίγοι,  που ούτε επί τουρκοκρατίας
αλλά ούτε και τώρα επί ελληνικών κυβερνήσεων
απέκτησαν γη,  αλλά συνέχιζαν να δουλεύουν ως
πάμφτωχοι  αγρότες  εξαθλιωμένοι  στα  χωράφια
των τσιφλικάδων. 

    Με τον καιρό οι κολίγοι έθεταν την ανάγκη
απαλλοτρίωσης και μοιράσματος της γης. Για το
σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν στις αρχές του 20ου

αιώνα οι πρώτοι αγροτικοί σύλλογοι.  Τον αγώνα
των κολίγων βοήθησαν φωτισμένοι άνθρωποι της
εποχής,  μεταξύ  αυτών  ο  δάσκαλος  Μαρίνος
Αντύπας  ο  οποίος  δολοφονήθηκε  το  1907  από
όργανα των τσιφλικάδων.  

  

 Στις  6 Μαρτίου 1910 ημέρα Σάββατο, οι κολίγοι
είχαν  προγραμματίσει   πανθεσσαλικό
συλλαλητήριο  στη  Λάρισα,  με  αφορμή  τη
συζήτηση του αγροτικού νομοσχεδίου στη Βουλή.
Όμως  στο  σιδηροδρομικό  σταθμό  του  Κιλελέρ,
σημειώθηκαν  αιματηρά  επεισόδια  ανάμεσα  σε
κολίγους  και  στην  αστυνομία-στρατό.  Αρκετοί
αγρότες  έπεσαν  νεκροί  από  τα  βόλια  των
δυνάμεων καταστολής. Δεκάδες οι τραυματίες.

 Η εξέγερση του Κιλελέρ ξεσήκωσε κύμα
συμπάθειας σε όλη τη χώρα. Ως αποτέλεσμα
του  ξεσηκωμού  των  κολίγων,  ήταν  τα
επόμενα χρόνια να παρθούν τα πρώτα μέτρα
μοιράσματος  της  γης  και  των  μεγάλων
χωραφιών,  που  ανήκαν  σε  λίγους
τσιφλικάδες.
                            Ο Ιστορικός 

1η ΜΑΗ: Μια Παγκόσμια Μέρα 
      Την  πρώτη Μαΐου κάθε χρόνου όλα είναι
κλειστά.  Γιορτάζεται  η  μέρα  των  εργατών.
Είναι η μέρα εκείνη όπου τιμάται η εξέγερση των
εργατών του Σικάγου. Τον Μάη του 1886 χιλιάδες
εργάτες  από  τις  βιομηχανίες  των   πόλεων  της
Αμερικής  ξεσηκώθηκαν  διεκδικώντας  ωράριο
εργασίας 8  ώρες  και  καλύτερες  συνθήκες
εργασίας.

 Αίτημα των διαδηλώσεων και σύνθημα
ήταν 

«Οχτώ  ώρες  δουλειά,  οχτώ  ώρες
ανάπαυση,     οχτώ ώρες ύπνο».

http://www.sansimera.gr/almanac/0603
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CF%81%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CF%81%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1886
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
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Την 1η Μαΐου του  1886, 400.000 άνθρωποι
συμμετείχαν σε απεργίες που γίνονταν σε όλη την
Αμερική, και πάνω από 80.000 στην πόλη Σικάγο.
Αφορμή υπήρξε, η δολοφονία από την αστυνομία,
δύο  μέρες  πριν,  τεσσάρων  εργατών.   Ήταν  μια
εργάσιμη  μέρα.  Οι  εργάτες,  ξεκίνησαν  με  τις
γυναίκες και τα παιδιά τους για να διαδηλώσουν
ειρηνικά  στο  χώρο  της  συγκέντρωσης  στην
πλατεία  Haymarket. Στην  κεφαλή  της  πορείας
ήταν ο εργάτης Άλμπερτ Πάρσονς, η γυναίκα του
Λούσι και τα επτά παιδιά τους.

Στη  γύρω  περιοχή,  είχαν  παραταχθεί
αστυνομικές δυνάμεις αποτελούμενες από περίπου
1.300  άτομα,  οπλισμένα  με  οπλοπολυβόλα  οι
οποίοι περίμεναν το σύνθημα για να δράσουν.

Κι  ενώ  το  πλήθος  παρακολουθούσε  τις
ομιλίες, ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης,
διατάσσει  να  διαλυθεί  η  συγκέντρωση.  Ξαφνικά
άρχισαν να πέφτουν πυροβολισμοί. Υπήρξαν νεκροί
διαδηλωτές αλλά και αστυνομικοί. 

Ως  υπεύθυνοι  για  τα  επεισόδια
συνελήφθησαν οκτώ εργάτες που δικάσθηκαν με
ψευδή στοιχεία. Έτσι, στις  11 Νοεμβρίου 1887 οι
Σπις, Πάρσονς, Φίσερ και Έγκελ οδηγήθηκαν στην
αγχόνη,  τραγουδώντας  τη  «Μασσαλιώτιδα».  Η
δίκη  των  οκτώ  θεωρείται  από  διαπρεπείς
Αμερικανούς  νομικούς  ως  μία  από  τις
σοβαρότερες υποθέσεις κακοδικίας στην ιστορία
των ΗΠΑ. 

Μετά  από  αυτά  τα  τραγικά  γεγονότα  το
ιδρυτικό συνέδριο της Β’ Σοσιαλιστικής Διεθνούς
καθιέρωσε  το  1889  την  Πρωτομαγιά  ως
παγκόσμια ημέρα εργατικών αγώνων. 
                                                      Ο Ιστορικός

Κάθε τόπος  …  μια ιστορία

         Στο σχολείο μας φοιτούν παιδιά από διάφορα
χωριά, τα οποία έχουν τη δική τους ιστορία και
παράδοση.

ΤΡΙΛΟΦΟΣ Είναι χωριό προσφυγικό. Αρχικά
ονομαζόταν  Κούκλενα  ,  έπειτα  Διαβόρνιτσα  και
τέλος  πήρε  το  όνομα  Τρίλοφος  όταν  χτίστηκαν
στους  τρεις  λόφους  του  οι  τρεις  εκκλησίες.  Η
εκκλησία  του  Αγίου  Τρύφωνα,  η  εκκλησία  του
Αγίου  Δημητρίου  που  είναι  και  προστάτης  του
χωριού  και  τέλος  η  εκκλησία  του  Αγίου
Αθανασίου. 
         Στο χωριό  λειτουργεί  και  πολιτιστικός
σύλλογος που μετά την ανανέωσή του, δύο χρόνια
πριν  περίπου,   προσφέρει  στους  χωριανούς
διάφορες  δραστηριότητες,  όπως  χορό  και
εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

         ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αρχικά βρισκόταν στον
δρόμο  προς  Αγγελοχώρι  –Ειρηνούπολη-  Κρύα
Βρύση.  Ωστόσο,  μετά  από  ξέσπασμα πλημμύρας,
σώθηκε μόνο η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και
το  χωριό  μεταφέρθηκε  στην  τωρινή  του  θέση,
δηλαδή κοντά στο χωριό Αγία Μαρίνα. Μετά από
κάποια χρόνια η καινούρια εκκλησία (Η  Κοίμηση
της  Θεοτόκου)  υπέστη  μία  πυρκαγιά  με
αποτέλεσμα να καταστραφεί ένα μέρος της. Παρ’
όλα αυτά έχουν γίνει εργασίες και στην εκκλησία
έχουν  δημιουργηθεί  νέες,  εντυπωσιακές
Αγιογραφίες.

                  
         ΠΑΤΡΙΔΑ  Παλαιότερα  ονομαζόταν
Τουρκοχώρι  διότι  κατοικούσαν  οι  Τούρκοι  στην
κατοχή,  έπειτα  ονομάστηκε  Πατρίδα  από  τους
κατοίκους  του.   Στο  χωριό  λειτουργεί  παιδικός
σταθμός,  νηπιαγωγείο  και  δημοτικό  σχολείο.
Υπάρχουν τρεις εκκλησίες η Αγ. Παρασκευή, ο Αγ.
Νικόλαος  και  η  Υπαπαντή  του  Χριστού.  Μέχρι
πρότινος  υπήρχαν  δυο  ποδοσφαιρικές  ομάδες  η
«Κίτρινη  Θύελλα  Πατρίδος»  και  οι  «Ιπτάμενοι».
Αξιομνημόνευτο  είναι  ακόμα,  ότι  στο  χωριό
λειτουργεί  Ποντιακός  σύλλογος  και
πραγματοποιείται  εκμάθηση  Ποντιακών  χορών
κάθε Σάββατο.

ΑΓΙΑ  ΜΑΡΙΝΑ    Η  ιστορία  του  χωριού
αυτού  είναι  παρόμοια  με  την ιστορία  του Αγίου
Γεωργίου. Και αυτό το χωριό έπειτα από πλημμύρα
μεταφέρθηκε ενώ διασώθηκε μόνο η παλαιά του
εκκλησία.  Το  χωριό  διαθέτει  επίσης  πολιτιστικό
σύλλογο  και  πραγματοποιούνται  μαθήματα
παραδοσιακών χορών από ολόκληρη την Ελλάδα.

        ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ Σημαντικό  μνημείο  του
χωριού κρίνεται η εκκλησία του χωριού προς τιμή
των  Δώδεκα  Αποστόλων, κτίσμα  του  δεύτερου
μισού  του  19ου  αιώνα.  Διασώζει  τέμπλο  και
εικόνες από την εποχή της ίδρυσής του σε καλή
σχετικά κατάσταση. Αποτελεί μαζί με το διπλανό
χωριό  της  Νέας  Λυκογιάννης  (αρχικά  Νέος
Λυκογιάννης)  ,  από  το  οποίο  τους  χωρίζει  η
αποστραγγιστική  Τάφρος  66.  Διαθέτει  σύλλογο
Μικρασιατικής  κυρίως  ταυτότητας  που  επίσης
γίνονται μαθήματα παραδοσιακών χορών.
       Αντωνία Βασιλείου - Αλεξίδου Κυριακή
Β1

Αρχαιολογικό Μουσείο ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσφατα  επισκέφτηκα  το  Αρχαιολογικό
Μουσείο Βεροίας. Από την αρχή έως και το τέλος
της ξενάγησης ο ξεναγός μου έδινε πληροφορίες
για  τα  εκθέματα,  και  παράλληλα μου  έλυσε  και
κάποιες απορίες που μου είχαν δημιουργηθεί κατά
την  διάρκεια  της  ξενάγησης.  Μου  είπε  ότι  το
μουσείο  χτίστηκε  γύρω  στα  1965  και  ότι  στην
αρχή  χρησιμοποιόταν  ως  αποθηκευτικός  χώρος
και  ότι  πριν  από  δύο  περίπου  χρόνια  έγινε  η
ανακαίνιση  του  εσωτερικού  χώρου.  Το  μουσείο
στεγάζει  αρκετά  εκθέματα  όπως  κοσμήματα,
αγγεία  καθώς  και  ορισμένα  αγάλματα.  Τα
περισσότερα από αυτά βρέθηκαν μέσα σε ταφικά
κτερίσματα,  τα  οποία  συνόδευαν  τους  νεκρούς,
έξω από  τα  τείχη  της  πόλης.  Η  πόλη  όπως  και

http://www.sansimera.gr/articles/163
http://www.sansimera.gr/almanac/1111
http://el.wikipedia.org/wiki/1886
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όλες  οι  πόλεις  διέθετε  Γυμνάσιο,  λουτρά καθώς
και πολλά αλλά δημόσια κτίρια.        

Πραγματικά  είμαι  πολύ  ευχαριστημένη  και
για την ξενάγηση αλλά και για τα εκθέματα που
είδα. Μου άρεσε ιδιαίτερα και το εσωτερικό του
μουσείου  καθώς  παρουσιάζεται  με  πάρα  πολύ
ωραίο τρόπο. Θα σας συμβούλευα αν καμιά φορά
σας συμβεί να περάσετε από την οδό Ανοίξεως, να
πάτε μια βόλτα και στο μουσείο.

 

                        Χατζηγεωργίου Μαρία Β3
     « … γύρισες και μου ‘πες
        πως το Μάρτη 
      σ’ άλλες παραλλήλους 

θα βρεθείς …»
                         Ν.Καββαδίας

 Η Ελλάδα ήταν και
θα  είναι  πάντα
πατρίδα  ναυτικών.
Οι  Έλληνες
ναυτικοί
ταξιδεύουν  σε  όλα
τα  μέρη  της  γης
μεταφέροντας  με
τον  τρόπο  τους
τον  πολιτισμό  της
χώρας μας. 

Η ζωή των ναυτικών δε μοιάζει καθόλου με
τη  ζωή  των  στεριανών.  Οι  ναυτικοί  ζουν  πολύ
καιρό ταξιδεύοντας με πλοίο από τόπο σε τόπο. Η
δουλειά  τους  είναι  δύσκολη  και  δεν  υπάρχουν
περιθώρια για λάθη. Δουλεύουν προσεκτικά και με
μεγάλη  υπευθυνότητα  και  πειθαρχία  γιατί
οποιοδήποτε λάθος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το
καράβι αλλά και τις ζωές τους. Δουλεύουν μέρα
αλλά και νύχτα, αν χρειαστεί, γιορτές και αργίες. 

Στο παρελθόν οι δυσκολίες και οι κακουχίες
οδηγούσαν συχνά το πλήρωμα ενός καραβιού σε
ανταρσία.  Σήμερα  ενώ  οι  δυσκολίες  είναι

διαφορετικές,  παραμένουν μεγάλες.  Το  δικαίωμα
όμως  στην  διαμαρτυρία  και  στην  απεργία  έχει
περιοριστεί τρομακτικά. 

Οι ναυτικοί περνούν μήνες πολλούς μακριά
από την οικογένειά τους και το σπίτι τους. Όταν
γυρνούν η χαρά είναι πολύ μεγάλη. Είναι άνθρωποι
με  ξεχωριστό  χαρακτήρα  και  ιδιοσυγκρασία.
Μαθαίνουν να ζουν για  μήνες ολόκληρους μόνοι

τους  αλλά  συγχρόνως  εκπαιδεύονται  να
συνεργάζονται  με  αρμονία  με  όσους  είναι  μαζί
πάνω στο καράβι.

Βέβαια  σήμερα  η  τεχνολογία  έχει  κάνει
κάπως καλύτερα τις συνθήκες επικοινωνίας των
ναυτικών με τις οικογένειες τους. Ιδιαίτερα μέσω
skype μπορούν  να μιλούν σχεδόν  καθημερινά με
συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα.

 Ο  Νίκος  Καββαδίας,  ναυτικός  ο  ίδιος,
έγραψε  πολλά  ποιήματα  αφιερωμένα  στην
σκληροτράχηλη ζωή τους.       
                            Κρύπας Νίκος Β1

       ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΠΑΛΗ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ

Το  Μουσείο  Λαϊκής  Τέχνης  και  Ιστορίας
Πηλίου  στεγάζεται  στο  Αρχοντικό  Τοπάλη,  το
οποίο  κτίστηκε  το  1844. Πρόκειται  για  ένα
τριώροφο  Αρχοντικό  αντιπροσωπευτικό  δείγμα
της  κλασσικής  Πηλιορείτικης  Αρχιτεκτονικής,
όπως αυτή διαμορφώθηκε στο τέλος του πρώτου
μισού  του  περασμένου  αιώνα.  Είναι  λιθόκτιστο
στο μεγαλύτερο μέρος του.  
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Στεγάζεται με ξύλινη τετράκλινη στέγη με
σχιστολιθικές σκεπόπλακες της περιοχής, η οποία
προεξέχει  περιμετρικά  προφυλάσσοντας  έτσι  με
τον τρόπο αυτό τους ευαίσθητους λασπόκτιστους
τοίχους.

Το Αρχοντικό  αυτό,  το  1932 η  οικογένεια
Τοπάλη,  δώρισε  στην  Κοινότητα  Μακρινίτσας,
προκειμένου  να  στεγάσει  το  Μουσείο  Λαϊκής
Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου..

Η  λαογραφική  συλλογή  περιλαμβάνει  ένα
πλήθος εκθεμάτων που σήμερα ξεπερνούν τα 1500
αντικείμενα, από τα 311 που είχε αρχικά, μεταξύ
των  οποίων  μια  σειρά  τοιχογραφιών  λαϊκής
ζωγραφικής από Αρχοντικά του 18ου και του 19ου
αιώνα από την περιοχή του Πηλίου,  μια πλούσια
συλλογή  παλιών  φωτογραφιών  των  αρχών  του
αιώνα  μας,  χάλκινα,  ξύλινα  και  κεραμικά  σκεύη
οικιακής  χρήσης,  τον  εξοπλισμό  της  απόσταξης
του  τσίπουρου,  εικόνες,  χαλκογραφίες  και
μικροαντικείμενα  εκκλησιαστικής  τέχνης,
παραδοσιακές  φορεσιές  του  Πηλίου,  ιστορικά
κειμήλια της Μακρινίτσας,  όπως το λάβαρο της
Επανάστασης  του  1878,  ο  εξοπλισμός  της
κλωστικής  και  της  υφαντικής  τέχνης.  Το  1998
ενέταξε  στην  συλλογή  του  μια  σειρά  πινάκων
λαϊκής ζωγραφικής   του Βολιώτη θαλασσογράφου
Ν. Χριστόπουλου. 

                      
 
                                Γαγάτση Μαρία Β1

 
                        3D printing

 Η  τρισδιάστατη  εκτύπωση  (3D  printing)
είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής στην
οποία  κατασκευάζονται  αντικείμενα  μέσω  της
διαδοχικής  πρόσθεσης  επάλληλων  στρώσεων
υλικού. Στην τρισδιάστατη εκτύπωση μπορούν να
χρησιμοποιηθούν  διάφοροι  τύποι  υλικού,  κυρίως
κεραμικά  και  πολυμερή.  Σε  σύγκριση  με  άλλες
τεχνολογίες  και  εξοπλισμό  προσθετικής
κατασκευής,  οι  τρισδιάστατοι  εκτυπωτές  είναι
συνήθως ταχύτεροι,  φθηνότεροι και  ευκολότεροι
στη χρήση.

 Οι  τρισδιάστατοι  εκτυπωτές
χρησιμοποιούνται  κυρίως  για  την  κατασκευή
φυσικών  μοντέλων  και  πρωτοτύπων  από
σχεδιαστές,  μηχανικούς  και  ομάδες  ανάπτυξης
νέων  προϊόντων,  έχουν  τη  δυνατότητα  να
εκτυπώνουν  μέρη  και  εξαρτήματα  από  διάφορα
υλικά,  με  διαφορετικές  μηχανικές  και  φυσικές
ιδιότητες  και  συχνά  σε  μια  ενιαία  διαδικασία
κατασκευής. 

Η  τεχνολογία  των  3D  εκτυπωτών  βρίσκει
επίσης χρήση στους τομείς του κοσμήματος, των
υποδημάτων,  του  βιομηχανικού  σχεδιασμού,  της
αρχιτεκτονικής,  της  μηχανικής  και  των
κατασκευών.  

Επίσης  στην  αυτοκινητοβιομηχανία,  την
αεροδιαστημική,  την  οδοντιατρική  και  ιατρική
βιομηχανία,  την  εκπαίδευση  ,  τη  χαρτογράφηση
πληροφοριακών  συστημάτων,  σε  έργα  πολιτικών
μηχανικών, και πολλά άλλα.

 Στην  πόλη  μας  μπορούμε  να  βρούμε  ένα
τρισδιάστατο εκτυπωτή στην δημόσια βιβλιοθήκη.

       
Κωνσταντινίδης Μιχάλης Γ2

                 

                 H κολύμβηση
Η  κολύμβηση  είναι  ένα  από  τα  καλύτερα

αθλήματα που υπάρχουν στον κόσμο.  Tα είδη της
είναι 4. Ένα από αυτά που όλοι το ξέρουμε είναι η
κλασική  κολύμβηση.  Η  κλασική  κολύμβηση
αποτελείται από  4 στιλ, την πεταλούδα, το ύπτιο,
το πρόσθιο και το ελεύθερο.

Το δεύτερο είδος  της  κολύμβησης είναι  η
τεχνική  κολύμβηση  που  γίνεται  μόνο  με
μονοπέδιλο.   Το  μονοπέδιλο  είναι  2  ενωμένα
βατραχοπέδιλα  που  μπορούν  να  κάνουν  τον
κολυμβητή  απίστευτα  γρήγορο  στο  νερό.   Η
τεχνική  κολύμβηση  είναι  πολύ  σημαντική   γιατί
όταν κολυμπάς με ένα τέτοιο  βατραχοπέδιλο σε
κάνει  να  θέλεις  να  κολυμπήσεις  ακόμα
περισσότερο. 
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Ένα  άλλο  είδος  είναι  η  συγχρονισμένη
κολύμβηση.  Η  συγχρονισμένη  κολύμβηση  είναι
μπαλέτο,  απλώς  γίνεται  μέσα  στο  νερό.  Η
συγχρονισμένη  είναι  άθλημα  που  γίνεται
αποκλειστικά  από  κορίτσια.   Θέλει  μεγάλη
ευλυγισία  και  δύναμη  και  φυσικά  ικανότητα
συγχρονισμού.  Και  το  τελευταίο  είδος  είναι  το
polo, η υδατοσφαίριση. Η υδατοσφαίριση είναι και
για  τα  2  φύλα  (αγόρια  ,  κορίτσια).  Είναι  ένα
άθλημα δύσκολο και απαιτεί από τους παίκτες να
έχουν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα.  

Στην  ιστορία  της  κλασικής  κολύμβησης
έχουν  υπάρξει  σπουδαίοι  αθλητές.  Ένας  από
αυτούς  ήταν  ο  Βλαδιμήρ  Σαλνίκοφ.  Ξεκίνησε  το
κολύμπι  με  πρόταση  των  γιατρών  του,  για  να
θωρακίσει  τον  οργανισμό  του  και  να  μην
αρρωσταίνει κάθε τρεις και λίγο. 

Τελικά  όχι  μόνο  θωράκισε  τον  οργανισμό
του,  αλλά  χάρισε  στη  κολύμβηση  ένα  μεγάλο
αθλητή  των  μεγάλων  αποστάσεων,  που
κυριάρχησε για πολλά χρόνια. Ήταν ο πρώτος που
κολύμπησε  τα  400μ   σε  χρόνο  μικρότερο  των
τεσσάρων λεπτών  και  τα 1.500μ  σε μικρότερο
των δεκαπέντε λεπτών.     

                    Χρήστος Μπόγκοτς Α3

  

Η Βέροια από το 1960 και μετά παρουσιάζει
έντονη  δραστηριότητα  στο  άθλημα  της
καλαθοσφαίρισης. Εκτός από τον Φίλιππο Βέροιας
δραστηριοποιείται από το 1998 και η ομάδα του
ΑΟΚ με έμβλημα τον λύκο. 

Μέλη  της  ιδρυτικής  τότε  ομάδας  ήταν
μερικοί παλιοί αθλητές του Φιλίππου Βέροιας, που
θέλησαν να δημιουργήσουν  ένα σύλλογο  που να
ασχολείται μόνο με το  άθλημα του μπάσκετ. 

Από τότε πολύ νερό κύλησε στο αυλάκι. Ο
σύλλογος ανδρώθηκε και μπήκε για τα καλά στα
μπασκετικά δρώμενα της περιοχής και όχι μόνο.

Όσον  αφορά  τις  ομαδικές  διακρίσεις,  ο
Α.Ο.Κ.  Βέροιας  από  την  εμφάνισή  του  στα
πρωταθλήματα της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. έως και σήμερα
είναι  ο  πρώτος  σε  επιτυχίες  σύλλογος  της
ένωσης.  Προπονητής  της  ομάδας  είναι  ο
Γυμναστής Θωμάς Τούσας.
                          Γαβριηλίδης Αργύρης Β1

Το έθιμο του Μάρτη
 Μάρτης  ή  Μαρτιά είναι  ένα  παμπάλαιο

έθιμο, με βαλκανική διασπορά. Πιστεύεται ότι έχει
τις  ρίζες  του  στην  Αρχαία  Ελλάδα,  και
συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια.

Οι  μύστες  των  Ελευσίνιων  Μυστηρίων
έδεναν μια κλωστή, την Κρόκη, στο δεξί τους χέρι
και το αριστερό τους πόδι.

Από τη 1η ως τις 31 του Μάρτη, τα παιδιά
φορούν  στον  καρπό  του  χεριού  τους  ένα
βραχιολάκι,  φτιαγμένο από στριμμένη άσπρη και
κόκκινη κλωστή, τον Μάρτη ή Μαρτιά.  Σύμφωνα
με τη λαϊκή παράδοση, ο Μάρτης προστατεύει τα
πρόσωπα των  παιδιών  από  τον  πρώτο  ήλιο  της
Άνοιξης, για να μην καούν. 

Το  έθιμο  του  Μάρτη  γιορτάζεται  ίδιο  και
απαράλλαχτο  στα  Σκόπια  με  την  ονομασία
Μάρτινκα  και  στην  Αλβανία  ως  Βερόρε.  Οι
κάτοικοι των δυο γειτονικών μας χωρών φορούν
βραχιόλια από κόκκινη και άσπρη κλωστή για να
μην τους «πιάσει» ο ήλιος, τα οποία και βγάζουν
στα  τέλη  του  μήνα  ή  όταν  δουν  το  πρώτο
χελιδόνι. Άλλοι πάλι, δένουν τον Μάρτη σε κάποιο
καρποφόρο  δέντρο,  ώστε  να  του  χαρίσουν
ανθοφορία, ενώ μερικοί τον τοποθετούν κάτω από
μια πέτρα κι αν την επόμενη ημέρα βρουν δίπλα
της ένα σκουλήκι, σημαίνει ότι η υπόλοιπη χρονιά
θα είναι πολύ καλή.

 

Τηρώντας  παραδόσεις  και  έθιμα  αιώνων,  οι
Βούλγαροι, την πρώτη ημέρα του Μάρτη, φορούν
στο πέτο τους στολίδια φτιαγμένα από άσπρες και
κόκκινες κλωστές που αποκαλούνται Μαρτενίτσα.
Σε  ορισμένες  περιοχές  της  Βουλγαρίας,  οι
κάτοικοι τοποθετούν έξω από τα σπίτια τους ένα
κομμάτι  κόκκινου  υφάσματος  για  να  μην  τους
«κάψει  η  γιαγιά  Μάρτα»  (Μπάμπα  Μάρτα,  στα
βουλγαρικά), που είναι η θηλυκή προσωποποίηση
του  μήνα Μάρτη.  Η  Μαρτενίτσα λειτουργεί  στη
συνείδηση του βουλγαρικού λαού ως φυλαχτό. 

Το  ασπροκόκκινο  στολίδι  της  1ης  του
Μάρτη  φέρει  στα  ρουμανικά  την  ονομασία
Μαρτιζόρ.  Η  κόκκινη  κλωστή  συμβολίζει  την
αγάπη για το ωραίο  και  η  άσπρη την αγνότητα
του φυτού χιονόφιλος.             

                 Γερούκη Ελισάβετ Γ1

12 Ιούνη: Παγκόσμια Ημέρα κατά της
Παιδικής Εργασίας

Για  εκατοντάδες  εκατομμύρια  παιδιά  στον
κόσμο,  δεν  χτυπάει  το  κουδούνι  του  σχολείου,
απλούστατα γιατί  δεν  πηγαίνουν  σχολείο  επειδή
δουλεύουν.  Πάνω  από  246  εκατομμύρια  παιδιά
(ηλικίας 5 έως 17 ετών) στον κόσμο εργάζονται.
Και  δυστυχώς,  αντίθετα  από  ό,τι  θα  νόμιζαν
πολλοί,  το  φαινόμενο  των  εργαζόμενων  παιδιών
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και  των  παιδιών  που  δεν  πάνε  στο  σχολείο  δεν
είναι  άγνωστο  και  στις  αναπτυγμένες  χώρες.
Εκατομμύρια  παιδιά σε όλο  τον  κόσμο
εξαναγκάζονται  να  δουλεύουν  κάτω  από  άθλιες
και  εξοντωτικές  συνθήκες.  Όχι  λίγες  φορές,  τα
προϊόντα  πολλών  μεγάλων  εταιρειών  είναι
αποτέλεσμα  απάνθρωπης  παιδικής
εκμετάλλευσης.

 Η  Παγκόσμια  Ημέρα  κατά  της  Παιδικής
Εργασίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Ιουνίου.
Καθιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασία,
με  στόχο  την  καταπολέμηση  της  παιδικής
εργασίας  και  πιο  συγκεκριμένα  τον  περιορισμό
της παράνομης διακίνησης παιδιών.
                                        Νταούκα Μαρία
Γ2

Ed Sheeran – Το “αναπάντεχο
ταξίδι” προς την κορυφή

 

      
 

Αν  και  μόλις  24  χρονών  έχει  καταφέρει
τόσες επιτυχίες στο μουσικό στερέωμα που άλλοι
δεν έχουν καν φανταστεί! 

Ο Edward Christopher Sheeran, όπως είναι
το πλήρες όνομά του,  ξεκίνησε  την ενασχόλησή
του με τη μουσική και τις ηχογραφήσεις από τα 16
του χρόνια. Το ταλέντο του ήταν ολοφάνερο από
τα πρώτα του βήματα αλλά τώρα πια είναι  και
παγκοσμίως  αναγνωρισμένο  εκ  του
αποτελέσματος. 

Σαν στιχουργός αλλά και σαν τραγουδιστής
έχει ιδιαίτερο στυλ, κάτι το οποίο τον έχει κάνει
mainstream  αλλά  ταυτόχρονα  και  διαφορετικό
από τους περισσότερους. 

Στον  πρώτο  του  δίσκο  υπήρχαν  και
τραγούδια  που  έγιναν  επιτυχίες:  “The  A  team”,
“Give Me Love”,“Drunk”, “Lego House” και “Small
Bump”.

Η εκτόξευση της καριέρας του ήρθε με τον
δεύτερό του δίσκο, “x”, που κυκλοφόρησε το 2014.
Ένα  από  τα  πιο  ωραία  και  αναγνωρισμένα
τραγούδια  του  δίσκου  είναι  το  “Thinking  Out
Loud”.  Βασικό  χαρακτηριστικό  του  Ed  Sheeran
είναι η προτίμησή του να εμφανίζεται μόνος του
στα live που κάνει.

Ο Ed πάλεψε από μικρός με κάθε τρόπο να

πετύχει  σε  αυτό  που  αγαπάει:  τη  μουσική.  Και
τελικά τα κατάφερε, χωρίς όμως να είναι καθόλου
εύκολο. 
              Ελευθεριάδου Κατερίνα Β1– 
                             Τζιούρτζια Σταυρούλα Γ4

Ο ΣΚΥΛΟΣ

Ένας πιστός φίλος

        Ο σκύλος είναι παγκόσμια ένα από τα πλέον
αγαπημένα  κατοικίδια  των  ανθρώπων  και  όχι
μόνο. Πολλές φορές γίνονται και πραγματικοί μας
φίλοι. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που διατηρούν
αποστάσεις  και  τον  αποφεύγουν  είτε  από  φόβο
είτε από έλλειψη χρόνου.

Γεγονός  είναι  ότι  όσοι  συνυπάρχουν  με
σκυλιά  γνωρίζουν  καλά  τα  πλεονεκτήματα  της
«συμβίωσης».  Παραδέχονται  ότι  οι  τετράποδοι
φίλοι  συναισθάνονται  τον  ανθρώπινο  πόνο  και
προσεγγίζουν κάποιον που κλαίει. Κατανοούν πότε
κινδυνεύει  κάποιος,  συμπονούν  και
συμπαραστέκονται  όσους  πονούν  και  υποφέρουν.
Με  την  απίστευτη  όσφρηση  που  διαθέτουν,
μπορούν  να  ανιχνεύσουν  ακόμα  και  κάποιες
ασθένειες. 

   

Κάποια  εκπαιδευμένα  σκυλιά,  έχουν  την
ικανότητα  να  προειδοποιήσουν  τους  ιδιοκτήτες
τους πριν αυτοί βιώσουν μία επίθεση. Τα μωρά που
ζουν με σκυλιά εμφανίζουν λιγότερο βήχα, ρινική
καταρροή και  λοιμώξεις  του  αυτιού.  Οι  κάτοχοι
των  σκύλων  γυμνάζονται  περισσότερο  και
φροντίζουν  το  σώμα  τους.  (Σύμφωνα  με  μια
μελέτη του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.)

Οι  πάσχοντες  από  χρόνια  κατάθλιψη
βρίσκουν  παρηγοριά  ,  συντροφιά  και  νιώθουν
συναισθηματική  ασφάλεια κοντά σε  ένα  σκυλάκι
γιατί πιστεύουν ότι κάποιος τους αγαπά και τους
χρειάζεται κι αυτό είναι ένα κίνητρο να σηκωθούν
και να συνεχίσουν.

Όσοι  λοιπόν έχουν  κοντά τους  ένα σκύλο,
προσφέρουν  βέβαια   φαγητό,  καταφύγιο  και
κτηνιατρική  φροντίδα  όμως  απολαμβάνουν  τη
συντροφιά τους και αποκομίζουν και πολλά οφέλη.

                     Κώστας Πετρίδης Α3   
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 ΒΡΑΒΕΙΑ Oscars 2015:
 Οι νικητές στις βασικές κατηγορίες

     ΟΣΚΑΡ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ:  Το  Όσκαρ
καλύτερης  ταινίας  στην  τελετή  των  87ων
περίφημων  βραβείων  της  αμερικανικής
Ακαδημίας  Κινηματογράφου  κατέκτησε  η  ταινία 
«Birdman».  
     ΟΣΚΑΡ  ΠΡΩΤΟΥ  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ  ΡΟΛΟΥ:
Το βραβείο Όσκαρ για τον πρώτο γυναικείο ρόλο
πήγε στη περίφημη Αμερικανίδα ηθοποιό Τζούλιαν
Μουρ  για  την  ερμηνεία  της  στην  ταινία  «Still
Alice». Το βραβείο παρέδωσε ο περσινός μεγάλος
νικητής των Όσκαρ Μάθιου ΜακΚόναχι.

     ΟΣΚΑΡ  ΠΡΩΤΟΥ  ΑΝΔΡΙΚΟΥ  ΡΟΛΟΥ:
Στον  Έντι  Ρέντμεϊν  για  την  ερμηνεία  του  στην
ταινία «Η θεωρία των πάντων» πήγε το βραβείο
Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Την απονομή στον
νικητή έκανε η διάσημη ηθοποιός Κέιτ Μπλανσέτ.

     ΟΣΚΑΡ  ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ:  Το  Όσκαρ
σκηνοθεσίας  κατέκτησε  ο  Αλεχάντρο  Γκονζάλες
Ινιαρίτου για την ταινία του «Birdman».

     ΟΣΚΑΡ  ΔΕΥΤΕΡΟΥ  ΑΝΤΡΙΚΟΥ  ΡΟΛΟΥ: 
Ο ηθοποιός Τζέι Κέι Σίμονς κατέκτησε το Όσκαρ
δεύτερου  αντρικού  ρόλου  για  την  ερμηνεία  του
στην ταινία «Whiplash». Ο Σίμονς επικράτησε του
Μάρκ  Ρούφαλο  για  το  "Foxcatcher»,  του
Έντουαρντ  Νόρτον  για  το  "Birdman»,  του  Ίθαν
Χοκ για το Boyhood και του  Ρόμπερτ Ντιβάλ για
το  The  Judge.
     ΟΣΚΑΡ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ:
Η Πατρίσια Αρκέτ κατέκτησε το βραβείο Όσκαρ Β'
γυναικείου  ρόλου.  Η  ηθοποιός  κατέκτησε  το
βραβείο  για  την  ξεχωριστή  ερμηνεία  της  στην
ταινία  «Boyhood».
Το  χρυσό  αγαλματίδιο  στην  Αρκέτ  παρέδωσε  ο
Τζάρεντ  Λέτο  που  είχε  πάρει  το  Όσκαρ  Β΄
ανδρικού  ρόλου  κατά την  περσινή  απονομή  των
βραβείων.
      ΟΣΚΑΡ  ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ  ΤΑΙΝΙΑΣ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ  ΣΧΕΔΙΩΝ: Η  παραγωγή  της
Disney με πρωταγωνιστές τους υπέρ-ήρωες "Big
hero 6"(Υπερέξι) κατέκτησε το βραβείο Όσκαρ για
την  καλύτερη  ταινία  κινουμένων  σχεδίων.
  ΟΣΚΑΡ  ΤΑΙΝΙΑΣ  ΜΙΚΡΟΥ  ΜΗΚΟΥΣ: 
Σε  αυτήν  την  κατηγορία  το  Όσκαρ  για  την
καλύτερη ταινία Μικρού Μήκους κέρδισε η ταινία
«The  Phone  Call».
      ΟΣΚΑΡ  ΗΧΗΤΙΚΟΥ  ΜΙΞΑΖ:  Το  Όσκαρ
καλύτερου  ηχητικού  μιξάζ  κέρδισε  η  ταινία
«Whiplash».
      ΟΣΚΑΡ  ΗΧΗΤΙΚΟΥ  ΜΟΝΤΑΖ:  Το  Όσκαρ
ηχητικού  Μοντάζ  κερδίζει  η  ταινία  «American
Sniper».

      ΟΣΚΑΡ  ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ  ΟΠΤΙΚΩΝ  ΕΦΕ: 
Σε αυτήν την ειδική κατηγορία το βραβείο Όσκαρ
για  τα  καλύτερα  κινηματογραφικά  οπτικά  εφέ
κατέκτησε η ταινία «Interstellar».

  Ταρασίδου Ειρήνη, Αναστασία Τζίμπουλα Β
3

Εθισμός στον Τζόγο
        Ο Εθισμός στον τζόγο είναι ένα πρόβλημα
που στις μέρες μας απασχολεί πολλές οικογένειες.
Ιδιαίτερα  ανησυχητικές  διαστάσεις,  παίρνει  το
πρόβλημα και στην νεολαία. 

      
         Μια  πολύ  ενδιαφέρουσα ταινία  μικρού

μήκους  υπάρχει  στο  Internet και  φτιάχτηκε
πρόσφατα από ομάδα φοιτητών του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι προσεγγίζουν με
καλλιτεχνική  ματιά  το  πρόβλημα  του  εθισμού
στον τζόγο και των παρενεργειών του.

Η  ταινία  μέσα  σε  λίγες  ημέρες είχε
περισσότερα  από  5.000  «χτυπήματα»  στο  Υou
tube,  αλλά  και  αναρτήσεις  σε  σαράντα
διαφορετικές ιστοσελίδες.

Σύμφωνα με τους συντελεστές της ταινίας,
«ο τζόγος μπορεί εύκολα να ξεγελάσει λόγω του
ότι  εύκολα  προεξοφλεί  θετικό  αποτέλεσμα.  Εδώ
ακριβώς  έγκειται  και  το  πρόβλημα.  Κανείς  δεν
παίζει  για  να  χάσει  και  η  αδρεναλίνη,  καθώς
περιμένουμε τη νίκη-κέρδος, (ιδίως όσων το έχουν
ανάγκη) μπορεί να προκαλέσει εθισμό».

Στόχος της ταινίας είναι να κινητοποιήσει
νέα  άτομα  ηλικίας  16-24  να  συνειδητοποιήσουν
τον  κίνδυνο  που  ελλοχεύει  πίσω  από  μια
φαινομενικά  παροδική  συμπεριφορά,  καθώς  το
φαινόμενο  του  εθισμού  στα  τυχερά  παιχνίδια
αποκτά  δραματικές  διαστάσεις  σε  αυτή  την
ηλικιακή ομάδα. 
Η ταινία  έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο: 
www.youtube.com/watch?v=YIJkvbGCivA
   Τσέπας Ανέστης Γ2 -  Βασιλείου Τραϊανός 
Γ1

Διαφορές  και Ανισότητες…
     Ακόμα περισσότερους δισεκατομμυριούχους, με
περισσότερα...  δισεκατομμύρια  για  τον  καθένα
μετρά  ο  κόσμος,  ενώ  την  ίδια  ώρα  το
εισοδηματικό  χάσμα μεγαλώνει  και  οι  κοινωνίες
φτωχοποιούνται!
     Σήμερα καταγράφονται  σε όλον τον κόσμο
συνολικά  1.826  δισεκατομμυριούχοι  με  συνολική
περιουσία που ξεπερνάει τα 7 τρις δολάρια, ένας
αριθμός που αποτελεί  ρεκόρ.  Οι  46  από  αυτούς
είναι  μικρότεροι  των  40  ετών,  ενώ  536  είναι
Αμερικανοί,  213  Κινέζοι,  103  Γερμανοί,  90  Ινδοί
και  88  Ρώσοι.  Η  Ευρώπη  έχει  συνολικά  482
δισεκατομμυριούχους. 

https://www.youtube.com/watch?v=YIJkvbGCivA
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       Ας πάμε όμως στο μεγάλο ερώτημα που μας
καίει.  Πόσα  από  αυτά  αποκτήθηκαν  με  δίκαιο
τρόπο και πόσα από τα ποσά αυτά φορολογούνται;
Επίσης πόσες ανάγκες κοινωνικές θα μπορούσαν
να  είχαν  καλυφθεί  αν  τα  χρήματα  αυτά
χρησιμοποιούνταν προς όφελος της κοινωνίας; 
      Από την άλλη πλευρά έχουμε εκατομμύρια
ανθρώπους,  εργαζόμενους,  μικρομεσαίους   που
δουλεύουν  καθημερινά,  για  τα  προς  το  ζην  και
φορολογούνται ακόμα και για τα λίγα εισοδήματα
που έχουν.
     Ιδιαίτερα στη χώρα μας όπου τα τελευταία
χρόνια βιώνουμε τις  συνέπειες μιας οικονομικής
κρίσης, με τα απανωτά μέτρα που λαμβάνονται,
αποτελεί πρόκληση να μαθαίνουμε ότι τόσο λίγοι
άνθρωποι  διαθέτουν  τέτοιες  μεγάλες
περιουσίες!!!  
     Ελπίζω  οι  σκέψεις  μου  αυτές  να
προβληματίσουν περισσότερους ανθρώπους, ώστε
το μέλλον για μας την νέα γενιά και για τη χώρα
μας να είναι καλύτερο.  
                                  Δημήτρης Γκουντάρας
Γ1

                        Το Quiz της Αναστασίας…

                    Ορφανίδου Αναστασία Γ2

                                         

Ένα λουλούδι από τον Φιτίμ
ΒΙΑ… Στα Γήπεδα

Εδώ  και  πάρα  πολλά  χρόνια  η  βία  των

γηπέδων  είναι  ένα  πρόβλημα  που  μαστίζει  τον
ελληνικό  αθλητισμό  και  δεν  αφήνει  το  ελληνικό
πρωτάθλημα  να  καταταγεί  στα  καλύτερα  της
Ευρώπης. Κατά καιρούς, έχουν γίνει πολύ σοβαρά
επεισόδια στα γήπεδα με νεκρούς τις πιο πολλές
φορές.  Δυστυχώς  δεν  έχει  γίνει  τίποτα  από  τις
ανώτατες αρχές του ελληνικού ποδοσφαίρου για
να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Όμως, δεν
ευθύνεται μόνο η ελληνική ομοσπονδία, αλλά και η
Πολιτεία  δηλαδή  το  υπουργείο  αθλητισμού,  το
οποίο δεν έχει επέμβει μέχρι τώρα παρά τα τόσα
σοβαρά επεισόδια που δυσφημίζουν το άθλημα.

Μέσα σε όλα αυτά ήρθαν να προστεθούν τα
σοβαρά επεισόδια της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο
ντέρμπι  ανάμεσα  στον  Παναθηναϊκό  και  τον
Ολυμπιακό. Μετά από όσα έγιναν εκεί, δεν έχουμε
δει  πρόοδο  σε  σχέση  με  τα  επεισόδια  καθώς
κανείς δεν έχει προτείνει δυνατές λύσεις. 

  
         Εγώ όμως σαν φίλαθλος, είμαι εδώ για να
θέσω  κάποιες  πιθανές  προτάσεις.  Καταρχάς,
κύριος  παράγοντας  των  επεισοδίων  σε  κάθε
αγώνα είναι οι οργανωμένοι οπαδοί των ομάδων.
Γι'  αυτό  θα  πρέπει  πρώτα,  να  καταργηθούν  οι
σύνδεσμοι  των  οργανωμένων  οπαδών  και  να
δημιουργηθούν  λέσχες  φιλάθλων  (τις  οποίες  θα
ελέγχουν  οι  ομάδες),  όπου  οι  φίλαθλοι  των
ομάδων  θα  συγκεντρώνονται  όλοι  μαζί  και  θα
βλέπουν αγώνες αλλά και θα συζητάνε για θέματα
των ομάδων τους. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, θα
πρέπει οι ταραξίες να αντιμετωπίζονται αυστηρά.
Έτσι όποιοι  έχουν σκοπό να κάνουν φασαρίες να
παραδειγματίζονται.  Γι'  αυτό  το  λόγο  θα  ήταν
καλό να τοποθετηθούν κάμερες στα γήπεδα έτσι
ώστε να εντοπίζονται οι παραβάτες. 

Τώρα  σε  σχέση  με  την  ρίψη
αντικειμένων  στον  αγωνιστικό  χώρο  και  ειδικά
ρίψη κροτίδων, θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως
ο αγώνας καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού
των  ποδοσφαιριστών  και  φιλάθλων.  Για  να
αποφευχθούν  οι  τραυματισμοί  θα  πρέπει  να
γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος των πιο φανατικών
οπαδών  μήπως  έχουν  στην  κατοχή  τους
επικίνδυνα  αντικείμενα,  γιατί  τώρα  ο  καθένας
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μπορεί να κουβαλάει ό,τι θέλει.
            Όσον  αφορά  την  κάθαρση  του
ποδοσφαίρου  πρέπει  να  παρθούν  πολύ  δραστικά
μέτρα.  Πρώτον,  να  φύγουν  από  τις  ομάδες
άνθρωποι,  κυρίως  επιχειρηματίες,  οι  οποίοι
διοικούν  τις  ομάδες  και  συμμετέχουν  στο
ποδόσφαιρο μόνο και  μόνο για τα ατομικά τους
συμφέροντα.  Αυτοί  προκαλούν  προβλήματα  όχι
μόνο στους αντιπάλους αλλά και στην ίδια τους
την ομάδα καθώς οι φίλαθλοι θέλουν να βλέπουν
μια  υγιή  και  καθαρή  ομάδα.  Δεύτερον,  να
καταργηθεί  κάθε   δυνατότητα  παράνομου  ή
νόμιμου  στοιχήματος,  γιατί  μέσα  από  τα
στοιχήματα  στήνεται  μια  ολόκληρη  βιομηχανία
στημένων  παιχνιδιών  που  αποφέρει  τεράστια
κέρδη  στους  διοργανωτές  των  στοιχημάτων
αυτών. Φυσικά σε βάρος του ποδοσφαίρου.

           Τρίτον, θα πρέπει οι ομάδες να μην είναι
ανώνυμες εταιρίες,  αλλά τα οικονομικά τους να
ελέγχονται από το κράτος. Αυτό είναι σημαντικό,
επειδή πολλοί έχουν μια ομάδα σαν κάλυψη για να
μπορούν να  φοροδιαφεύγουν πιο εύκολα χωρίς να
γίνονται αντιληπτοί.   
                                           Καζίλας Γιώργος Γ2

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
             Α) Ένα έθιμο από την Αλβανία είναι ο
γάμος που  κρατάει 4ημέρες. Την πρώτη ημέρα οι
καλεσμένοι πηγαίνουν στο σπίτι του γαμπρού για

να  του  ευχηθούν.  Τη  δεύτερη  οι  καλεσμένοι
επισκέπτονται το σπίτι της νύφης για να ευχηθούν
σε αυτήν. Την Τρίτη μέρα ο γαμπρός παίρνει τη
νύφη από το σπίτι  της  και  την οδηγεί  στο δικό
του. Η νύφη μπαίνοντας στο καινούριο της σπίτι,
βουτά τα δυο δάχτυλά της σε μέλι και αλείφει την
πόρτα με μέλι για να έχουν καλή τύχη. Τέλος, την
τέταρτη μέρα γίνεται το μεγάλο γλέντι του γάμου

Β)  Υπάρχει  μια  γιορτή  αρχαίας
προέλευσης  που  γιορτάζεται  κυρίως  από  τους
πολίτες του Ελμπασάν  στις 14 Μαρτίου. Η γιορτή
γίνεται  προς  τιμήν  των  Αλβανών.  Τα  παιδιά
γυρνάνε  κρατώντας  σακούλες  με  γλυκά,
σοκολάτες  κ.ά.   λέγοντας  κάλαντα  αλλά  δεν
παίρνουν λεφτά. Ούτε τραγουδάνε αλλά μόνο λένε
(χαρούμενη Άνοιξη). Βάζουν κι αυτοί Μάρτη όπως
στην  Ελλάδα.  Οι  δρόμοι  γεμίζουν  με  κόσμο  και
μοιράζονται μπισκότα. 

Γ)  Ένα  άλλο  έθιμο  είναι  η  γιορτή  του
«ΜΠΑΪΡΑΜΙ». Είναι ένα είδος νηστείας προς τιμήν
όλων των μουσουλμάνων. Αυτή η γιορτή γίνεται
στο τέλος του μήνα Ραμαντάν (Οκτωβρίου). 

Δ)  Για  την  Πρωτοχρονιά  υπάρχει  το
έθιμο  να φτιάχνουν μπακλαβά και να τον τρώνε
το βράδυ της Πρωτοχρονιάς για να είναι γλυκιά η
χρονιά  που  έρχεται.  Εκτός  από  τον  μπακλαβά
ψήνουν όλοι μαζί κρέας στη σχάρα και  φτιάχνουν
διάφορες πάστες. 

                        Μπριχμάνι   Ρέντι    Α3
           Ποντιακοί Χοροί 

        Ποντιακοί χοροί ονομάζονται οι ελληνικοί
παραδοσιακοί χοροί των Ποντίων. 
Διπάτ’  (Δύο  Πατήματα):  Είναι  χορός  απλός,
ήσυχος  ,  αρχοντικός  με  πολλές  παραλλαγές  και
σταθερούς  βηματισμούς,  που  δίνουν  στον  χορό
χρώμα ιεροτελεστίας.  Η  σοβαρότητα του  χορού
αυτού φαίνεται και από το γεγονός ότι χορευόταν
από πρόσωπα της σεβαστής κυρίως ηλικίας, Την
ονομασία  Διπάτ  την  πήρε  από  τα  δύο  επιτόπια
πατήματα. Λέγεται και  Ομάλ Τραπεζούντας,  από
το  όνομα  της  πόλης  και  της  περιοχής  που  τον
ανέδειξε. 

Κότσαρι:  Μεικτός  χορός  με  προέλευση  από  το
Καρς,  όπου  παιζόταν  με  κλαρίνο.  Ανήκει  στους
πολεμικούς χορούς και συμβολίζει την δύναμη των
ανδρών. Πήρε το όνομα από την λέξη Κοτζ  όπως
λένε οι Πόντιοι τον τράγο. Τα τρομαχτά βήματα
του  χορού,  θυμίζουν  τα  χαρακτηριστικά
πηδηματάκια που κάνουν οι τράγοι στις αρχές της
άνοιξης. Είναι κυκλικός χορός και χορεύεται από
άνδρες  και  γυναίκες  τρεμουλιαστά  με
τραντάγματα στο δεξί πόδι. 
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Λετσίνα:  Χορός  που  χορευόταν  από  Πόντιους
ορισμένων περιοχών του ανατολικού Πόντου και
του Αντικαυκάσου (Καρς, Παϊπουρτ). Το όνομα του
προέρχεται  από  ένα  είδος  γερακιού,  το  λατσίν.
Ανήκει  στην  ομάδα  των  χορών  που  μιμούνται
κινήσεις  ζώων,  όπως υπήρχαν τέτοιοι  χοροί  και
στην αρχαιότητα. Το κάρφωμα των δακτύλων στο
έδαφος  φέρνει  στο  νου  τα  γαμψά  νύχια  και  το
ράμφος του γερακιού. Κατά άλλους κατατάσσεται
στους πολεμικούς ποντιακούς χορούς και έχει τις
ρίζες του στον αρχαίο χορό των Κουρητών. 
Κοτσ’:  Παμποντιακός χορός που τον συναντάμε
σε δύο παραλλαγές όσον αφορά το κράτημα των
χεριών. Στον ανατολικό Πόντο τα χέρια είναι με
λυγισμένους αγκώνες, ενώ στον Δυτικό Πόντο το
κράτημα των χεριών είναι από τους ώμους. Είναι
χορός  ζωηρός  και  εύθυμος.  Έχει  μόνο  μία
χαρακτηριστική μουσική και  παίζεται με όλα τα
όργανα,  χωρίς  τραγούδι.  Κότς  σημαίνει  φτέρνα,
πήρε το όνομά του από το διπλό επιτόπιο χτύπημα
της φτέρνας στο έδαφος.

Σέρρα  ή  ο  Σέρραν  Χορόν  ή  Πυρρίχιος:  Ο
ωραιότερος και γνωστότερος χορός του Πόντου.
Έχει  πάρει  την  ονομασία  του  από  τον  ποταμό
Σέρρα,  δυτικά  της  Τραπεζούντας.  Η  μορφή  του
χορού στον Πόντο ήταν σε κλειστό κύκλο και η
μουσική παιζόταν από όλα τα μουσικά όργανα, με
προτίμηση,  ειδικά  στους  ανοιχτούς  χώρους,  το
ζουρνά  ή  το  αγγείο  με  όργανο  συνοδείας  το
νταούλι. 
Τικ’  (Διπλόν):  Τικ  σημαίνει  ίσιο,  κατακόρυφο.
Είναι  ο  αντιπροσωπευτικότερος  χορός  των
Ποντίων,  εκφράζει  την  λεβεντιά  και  την
υπερηφάνεια  της  Ποντιακής  ψυχής.  Χορός  που
συναντάμε σε όλο τον Πόντο με 10 βήματα και
παίζεται από όλα τα μουσικά όργανα του Πόντου.
Λύρα, αγγείον,  γαβάλ, ζουρνά, νταούλι,  κλαρίνο,
κεμανέ, βιολί και ούτι.
Τρυγώνα:  Σημαίνει  η αγαπημένη μου,  χορεύεται
σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός χορός. Είναι ο
μοναδικός Παμποντιακός χορός που ο κύκλος του
χορού  πηγαίνει  αριστερά.  Παίζεται  με  όλα  τα
μουσικά  όργανα.  Αναφέρεται  στον  ανεπρόκοπο
άνδρα που στέλνει την γυναίκα του να κουβαλήσει
ξύλα  από  το  βουνό.  Είναι  ένας  χορός  που  μας
οδηγεί στις Διονυσιακές γιορτές της αρχαιότητας
σχετικά  με  την  συγκομιδή  και  τον  τρύγο.  Η
προέλευση του χορού είναι από την Τραπεζούντα
και το Κάρς αλλά χορεύεται  σε όλο σχεδόν τον
Πόντο.                      Τζένη Πασίδου  Γ3

             ΣΚΑΚΙ για όλους….ΕΥΚΟΛΟ

Την κίνηση έχουν τα μαύρα. Ποια είναι η 
καθοριστική κίνηση με την οποία  κερδίζουν;
(Απ.: ….Πη8+, Βη3 ΠxΒ+…)

ΣΚΑΚΙ για λίγους….. ΔΥΣΚΟΛΟ

Τη
ν κίνηση έχουν τα άσπρα και κάνουν ματ σε 3 
κινήσεις.   (Απ.: Βε8+ ΡxΒ, Ιζ6+ Ρδ8, Ιζ7+ ματ)
                       ΟΜΑΔΑ ΣΚΑΚΙ 6ου Γυμνασίου

    ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

   Να ’ταν κάθε μέρα  Τσικνοπέμπτη…
        Για  μια  ακόμα  χρονιά  το  σχολείο  μας
γιόρτασε την Τσικνοπέμπτη με ένα πάρτι γεμάτο
μουσική και χορό. Αφού στήθηκε ο μουσικός μας
εξοπλισμός,  2  μαθητές  της  Γ΄  τάξης  ανέλαβαν
χρέη  dj.  Με  λίγη  βοήθεια  από  το  you  tube  και
πολλή  όρεξη,  έσπειραν  το  κέφι  και  όλων  των
ειδών οι μουσικές κυρίευσαν το σχολείο.

Γιορτή Τριών Ιεραρχών
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       Το πνευματικό αλλά κυρίως κοινωνικό έργο
των τριών  Ιεραρχών αναδείχθηκε  μέσα από  την
γιορτή  που  πραγματοποιήθηκε  στο  σχολείο  μας.
Υπεύθυνες καθηγήτριες ήταν οι  κ. κ. Ευαγγελία
Βογιατζή  και  Έφη  Μπιζέτα.  Συμμετείχε  η
χορωδία μας και αρκετοί μαθητές.

Προσφορά αγάπης στο παιδικό
χωριό στο Φίλυρο

Η προσφορά του Ελληνικού παιδικού χωριού
στο  Φίλυρο  και  το  έργο  που  προσφέρει  σε  όσα
παιδιά  στερούνται  μια  ομαλή  ζωή,  μέσα  σε  μια
ζεστή οικογένεια, είναι το λιγότερο συγκινητική.

Το σχολείο μας, δείχνοντας το κοινωνικό του
πρόσωπο  με  πρωτοβουλία  της  κ.  Ε.  Μποΐτση,
την  υποστήριξη  όλου  του  συλλόγου  των
καθηγητών και την πολύ θερμή ανταπόκριση των
μαθητών  μας  συγκέντρωσε  τρόφιμα,  ρούχα  και
παιχνίδια.

Στις  18/12/2015  η  Α΄  και  Β΄  τάξη  του
σχολείου  μας  επισκέφτηκε  το  Ελληνικό  Παιδικό
χωριό στο Φίλυρο για να γνωρίσει από κοντά τους
ανθρώπους  και  τα  παιδιά  που  ζουν  εκεί  και  να
προσφέρει τα δικά μας δώρα αγάπης.
 

   Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 
«Παύλος Μυλωνάς» στο σχολείο μας

 Με πρωτοβουλία των κ. Χατζησάββα και
κ.  Φώτη την  Τρίτη  09/12/2014  το  Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» επισκέφτηκε
το  6°  Γυμνάσιο  Βέροιας,  στο  πλαίσιο  των
εκδηλώσεων  του  προγράμματος  κυκλοφοριακής
αγωγής, που διεξάγεται στο σχολείο μας. Σκοπός
της  επίσκεψης  ήταν  η  ενημέρωση  και
ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα οδικής
ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής. 

       
  Στις 6 Μαρτίου η Γ΄τάξη είχε την ευκαιρία
να συζητήσει με την Ψυχολόγο του σχολείου
μας κ.  Βιβή Ξαγαρά,   θέματα  ενδοσχολικής
βίας-Bullying.  Αποτελεί  κοινή  διαπίστωση
ότι  οι  εκδηλώσεις  αυτές  μπορούν  να
ασκήσουν πολύ θετικό ρόλο στην κοινωνική
ανάπτυξη των μαθητών.

 Η Ώρα του κώδικα (code.org)

Το σχολείο μας, υπό τον συντονισμό του κ. 
Μπιζέτα Στέφανου. συμμετείχε και εφέτος στην 
«Ώρα του Κώδικα» την εβδομάδα από 8 έως 12 
Δεκεμβρίου 2014 . 

  Ενημέρωση από την Πυροσβεστική 
 Στα  πλαίσια  του  προγράμματος

Κυκλοφοριακής  Αγωγής  που  εκπονεί  το  σχολείο
μας, ένα κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Βέροιας  μας  επισκέφτηκε  και  έκανε  ενημέρωση
για  τη  λειτουργία  και  το  σημαντικό  έργο  της
Πυροσβεστικής. Υπεύθυνοι καθηγητές: 

κ .Χατζησάββα και  κ. Φώτη.
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

      Η Γ΄ τάξη του σχολείου μας επισκέφτηκε το
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και το Πολεμικό
Μουσείο με υπεύθυνη καθηγήτρια την Φιλόλογο
κ. Δουμάνη Εφη.
     Στις 5 Μαρτίου τα τμήματα της Β΄τάξης με
συντονιστή  τον  Φυσικό  Κουγιουμτζίδη  Δημ.
ξεναγήθηκαν  στο  χώρο  του  Τεχνοπάρκου που
βρίσκεται στο Πλανητάριο Θεσσαλονίκης. 
     Η Α΄τάξη με πρωτοβουλία της Φιλολόγου  κ.
Κεφαλά ξεναγήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσ/κης. Στις 6 Μαρτίου πάλι η  Α΄τάξη υπό την
καθοδήγηση της μουσικού μας  κ. Ζιωγοπούλου
Θεοδώρας επισκέφθηκε  το  Νέο  Ωδείο
Θεσσαλονίκης.  Το  Ωδείο  εντυπωσίασε  τους
μαθητές.  Χαρακτηριστικά  είναι  τα  λόγια  μιας
μαθήτριας  «…Ανεβαίνοντας  τα  σκαλοπάτια
αναρωτηθήκαμε αν αυτό που περιμέναμε  άξιζε.
Όταν  τελικά  φθάσαμε,  περιμέναμε  με
ανυπομονησία.  Εκεί  παρουσιάστηκαν  διάφορα
όργανα  όπως  βιολί,  πιάνο,  κιθάρα,  φαγκότο,
φλογέρα,  τρομπέτα,  ντραμς,  κλαρινέτο,
σαξόφωνο,  ακορντεόν.    Ακούσαμε  ζωντανά
αποσπάσματα  από  όπερες,  ανακαλύπτοντας  τις
δυνατότητες  της  ανθρώπινης  φωνής.  Το  ωδείο
φάνταζε πλέον στα μάτια μας υπέροχο…» Ανθία
Τσιτούρα 
     Στις 24 Μαρτίου έγινε σχολική εορτή για
την  Εθνική  επέτειο  του  1821. Υπεύθυνες
καθηγήτριες κ. Καραφόλα και κ. Φώτη
 Η  ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΉ  ΟΜΆΔΑ του
σχολείου  μας  είχε  επισκεφθεί  πέρσι  τα  Πέτρινα
Γιοφύρια  Δ.  Μακεδονίας  και  το  Μικρολίβαδο
Γρεβενών.  Φέτος  με  συντονιστές  τους  κ.κ.
Δασταμάνη  Χ.  και  Γιοβανόπουλο  Μ.
ετοιμάζεται  να γνωρίσει τον Εθνικό Δρυμό Βάλια-
Κάλντα.  

Μουσικές Επιλογές Μαθητών
Οι μαθήτριες Δάσκαλου Χρύσα και Μούσκα
Νικολέτα πραγματοποίησαν  έρευνα  στους
μαθητές του 6ου Γυμνασίου σχετικά με τη μουσική
που ακούνε. Ρωτήθηκαν 150 μαθητές (73 αγόρια
και 77 κορίτσια). Τα αποτελέσματα ήταν:

Μουσική       Αγόρι     Κορίτσι      Σύνολο        %
Pop                8           32             40        26,6%
Rock              11            6             16        10,6%
Rap                10            2             12         8%
Trap                7             2              9          6%
Dapster           2             0              2         1.3%
Τα πάντα        16            15           31        20,6%
Κλασσική         4              1             5        3,3%
Hip-hop           4             1              5        3,3%
Έντεχνη           0             4             4        2,6%
Jazz                1             1              2        1,3%
Λαϊκά/Ελλην     3            12           15        10%
Ποντιακά          2             1             3          2%
Τίποτα             5            0               5         3,3%
                     75           77            152       100%

Ο Δεκάλογος για την προστασία του
περιβάλλοντος

1. Ανακύκλωση
2. Μείωση στην κατανάλωση του νερού
3.Μείωση  στη  χρήση  του  ηλεκτρικού
ρεύματος
4.   Δεντροφύτευση
5.  Κομποστοποίηση 
6. Χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών
7. Μείωση καπνίσματος
8. Συντήρηση του αυτοκινήτου σας
9. Μείωση της βιομηχανικής ρύπανσης
10. Περιορισμός φαινομένου θερμοκηπίου
                         Χατζηγκούμα Ιωάννα Α4
       Πασχαλινό στεφάνι με αυγά

 Υλικά: Χαρτόνι - κόκκινο,πράσινο/Τέμπερες/

Πινέλο/ Κόλλα/ Ψαλίδι/ Πατρόν για αυγό  

1. Κόψτε ένα στεφάνι από το πράσινο  χαρτόνι, με
διάμετρο περίπου 24 εκατοστά η εξωτερική και 17
εκατοστά η εσωτερική.

2. Χρησιμοποιήστε  το  πατρόν  για  το  αυγό  και
κόψτε από κόκκινο χαρτόνι όσα αυγά χρειάζονται.
Κολλήστε  τα  γύρω γύρω στο  στεφάνι,  ώστε  να
καλύπτει λίγο το ένα το άλλο.

  

http://www.mamakid.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1379:2011-04-11-10-11-46&catid=105:2011-03-08-18-56-17&Itemid=173
http://www.kalavrytanews.com/2011/11/blog-post_6044.html
http://www.kalavrytanews.com/2011/11/blog-post_6044.html
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3.  Τώρα  μπορείτε  να  διακοσμήσετε  τα
κόκκινα  αυγά  σας!  Μπορείτε  να
χρησιμοποιήσετε  τέμπερες  όπως  εδώ,  αλλά
και  άλλους  τρόπους  διακόσμησης,  π.χ.
μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  την  τεχνική
του  κολάζ  και  να  κολλήσετε  κομμάτια  από
χαρτόνια ή γκοφρέ χαρτιά.  Το στεφάνι  σας
είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσετε στην
πασχαλινή  σας  διακόσμηση  και  μπορείτε
ακόμη και να το κρεμάσετε!

 

                                 Ελένη  Βουγιούκα Β1   

       Χταποδοκεφτέδες ΚΑΛΥΜΝΟΥ

            Για τους Μερακλήδες…

ΥΛΙΚΑ
1/2 κιλό κιμά χταποδιού,    Ίση ποσότητα ψωμί ,
βρεγμένο  και  στυμμένο,  1  μεγάλο  κρεμμύδι
τριμμένο,  2-3 σκελίδες σκόρδο τριμμένες,  αλάτι
-  πιπέρι – θρούμπι  ή ρίγανη,  2-3 κουτ. σούπας
αλεύρι  για  να  δέσει  η  ζύμη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ανακατεύουμε  όλα  τα  υλικά  μαζί  και  με  ένα
κουτάλι  παίρνουμε  ανάλογη  ποσότητα  ,
αλευρώνουμε  και  τηγανίζουμε  τους
χταποδοκεφτέδες μας , μέχρι να ροδίσουν καλά .
(Αν θέλετε , μπορείτε να προσθέσετε στο ζύμωμα
και λίγο ούζο -δίνει ωραίο άρωμα-)

     

 

Παγκόσμιες Ημέρες

27  Γεν:  Διεθνής  Ημέρα  Μνήμης  Θυμάτων
Ολοκαυτώματος.  4  Φεβ:  Παγκόσμια  Ημέρα
Καρκίνου. 8 Μαρτ: Διεθνής Ημέρα Γυναικών. 
21 Μαρτ:  Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη των
Φυλετικών  Διακρίσεων.  22Μαρτ:  Παγκόσμια
Ημέρα  για  το  Νερό.  7  Απρ:  Παγκόσμια  Ημέρα
Υγείας. 1 Μαΐου: Παγκόσμια ημέρα εργατών.
 3  Μαΐου:  Παγκόσμια  Ημέρα  Ελευθερίας  του
Τύπου.  9  Μαΐου:  Ημέρα  αντιφασιστικής  Νίκης
κατά  του  Ναζισμού.  15  Μαΐου:  Διεθνής  Ημέρα
Οικογένειας.  31 Μαΐου:  Παγκόσμια Ημέρα Κατά
του Καπνίσματος.  4 Ιουν: Διεθνής Ημέρα για τα
Αθώα  Παιδιά  Θύματα  Επιθέσεων.  5  Ιουν:
Παγκόσμια  Ημέρα  Περιβάλλοντος.  12  Ιουν:
Παγκόσμια  Ημέρα  κατά  της  Παιδικής  Εργασίας.
12  Αυγ:  Διεθνής  Ημέρα  Νεολαίας.   21  Σεπτ:
Διεθνής Ημέρα Ειρήνης. 5 Οκτ: Παγκόσμια Ημέρα
Εκπαιδευτικών.  20 Νοεμβ: Παγκόσμια Ημέρα του
Παιδιού.  25  Νοεμβ:  Διεθνής  Ημέρα  για  την
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
                      Αποστόλου Μαρίνα  Β1

ΕΙΠΑΝ
Το  να  ξέρεις  τους  άλλους  είναι  ευφυΐα.
Το  να  ξέρεις  τον  εαυτό  σου  είναι  σοφία.
Το να κυριαρχείς στους άλλους είναι ισχύς.
Το  να  κυριαρχείς  στον  εαυτό  σου  είναι  η
πραγματική δύναμη.  
                    ΛΑΟ ΤΣΕ   Κινέζος Φιλόσοφος

Ιστορία του 6ου Γυμνασίου
Μέρος Β’

Αναμνήσεις  από  τα  πρώτα  χρόνια
λειτουργίας  του  σχολείου  μας,  από  ένα  παλιό
καθηγητή που υπηρέτησε 27 χρόνια και  μάλιστα
από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του.Πρόκειται
για   τον  Πέτρο  Μπερπερίδη, ειδικότητας
Γαλλικών.

Ήταν 1η Σεπτεμβρίου 1981 που κατά τις 9
η ώρα το πρωί, μετά από αρκετή περιπλάνηση για
την αναζήτηση του Σχολείου “κάτω στο γήπεδο”
όπως  μου  είχαν  πει  στη  Δ/νση  της
Δευτεροβάθμιας,  μπήκα  στο  Γραφείο  του  6ου
Γυμνασίου  και  πρωτοσυνάντησα  τον  Δ/ντή,
αείμνηστο Γιαμουστάρη Πασχάλη, και τον Υπ/ντή
Νάκα  Αλέξανδρο.  Ήμασταν  οι  τρεις  πρώτοι  που
κάναμε ποδαρικό στο σχολείο, όπως μου είπαν, αν
και  αυτοί  είχαν  πάει  κάποιες  μέρες  νωρίτερα,
αλλά  η  1η  Σεπτεμβρίου  μετρούσε  σαν  επίσημη
μέρα λειτουργίας του σχολείου, μου επεσήμανε ο
Δ/ντής. 

Μετά  τις  συστάσεις  γνωριμίας  και  τις
σχετικές ενημερώσεις, η πρώτη ψυχρολουσία που
πήρα ήταν όταν πληροφορήθηκα ότι  το  γραφείο
που βρισκόμασταν ήταν ο μοναδικός χώρος της
Διοίκησης  του  Σχολείου,  δηλ.  προοριζόταν  για
γραφείο  του  Δ/ντή,  του  Υπ/ντή  και  όλων  των
Καθηγητών!!  Ένα  γραφείο  αφάνταστα  στενό,  με
διαστάσεις  3χ4  !!  και  στο  οποίο  χωρούσαν
ελάχιστα έπιπλα, δηλ. το γραφείο του Δ/ντή, του
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Υ/ντή, ένα ακόμα γραφείο στο μοναδικό παράθυρο
για τους  2-3  καθηγητές  που  είχαν την ανάθεση
της  μισθοδοσίας  και  του  προγράμματος,  ένας
μεταλλικός φοριαμός πίσω από την πόρτα για τα
έγγραφα,  και  για  τους  Καθηγητές  ή  κάποιον
επισκέπτη,  μόνο  3  καρέκλες,  οι  οποίες  ήταν
απέναντι από το γραφείο του Δ/ντή σε απόσταση
αναπνοής.

Το Νέο κτίριο του 6ου Γυμνασίου Βέροιας

   

 Σε αυτό το γραφείο/δωμάτιο στεγαζόταν
και  λειτουργούσε  η  Διοίκηση  του  Σχολείου
δυστυχώς  για  πολλά  χρόνια!  Και  για  να  μη
νομίσεις ότι υπερβάλλω, θα σου πω ότι την πρώτη
μέρα  -και  όχι  μόνο,  γιατί  ήταν  σύνηθες  το
φαινόμενο  -  όταν  παρουσιάστηκαν  όλοι  οι
συνάδελφοι και  συνεδρίασε ο Σύλλογος,  θυμάμαι
τον  εαυτό  μου  να  κάθεται  όρθιος  στην  πόρτα,
μισός μέσα στο γραφείο και μισός έξω, γιατί δεν
χωρούσαμε  όλοι  ούτε  όρθιοι.  Ήμουν ο  νεότερος
στην  ηλικία  και  στην  εκπαίδευση  και  για  αυτό
ήμουν πάντα με τους όρθιους. 

Για  δε  τις  άλλες  μέρες  λειτουργίας  του
σχολείου η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη, γιατί
οι  περισσότεροι  από τους καθηγητές δεν είχαμε
ούτε  ένα συρτάρι  για  να αφήνουμε  πρόχειρα τα
τεστ, τα βιβλία μας, … Φυσικά δεν γίνεται λόγος
για  ύπαρξη  βιβλιοθήκης  και  άλλες  “ανέσεις”.
Όταν  μετά  από  μερικά  χρόνια  προστέθηκε  ένα
έπιπλο βιβλιοθήκης, οι 2 από τις 3 καρέκλες των
καθηγητών μπήκαν μπροστά από τις πόρτες του
και  για  να  ανοίξει  η  πόρτα  της  βιβλιοθήκης
έπρεπε   να  μετακινηθούν   πρώτα  οι  καρέκλες.
Μετά  από  κάποια  χρόνια,  το  συστεγαζόμενο
Δημοτικό, στο οποίο ανήκε το κτίριο, δέχθηκε να
χρησιμοποιεί και το Γυμνάσιο την μεγάλη αίθουσα
που είχε για Γραφείο και τότε πήραμε μια κάποια
ανάσα. Αλλά το οξύ πρόβλημα της στενότητας και
της  έλλειψης  χώρων  ήταν  πιο  γενικευμένο,  όχι
μόνο  γιατί  δεν  υπήρχαν  βασικοί  χώροι
(εργαστήρια,  κατάλληλες αίθουσες,  …) αλλά και
γιατί οι αίθουσες διδασκαλίας δεν μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν όπως θα επιθυμούσαμε λόγω της
κοινής  χρήσης  τους  με  το  Δημοτικό.  Πώς  να
βάλεις  κάποιον  πίνακα,  ένα  χάρτη,  μια  εργασία,
μια αφίσα, …, ένα στολίδι για να αλλάξει λίγο το
περιβάλλον και η διάθεση!!     

 Στεφ. Μπιζέτας Πληροφορικός

Να με προσέχεις…

Αγαπημένε μου φίλε, 
Μου  έχεις  δείξει  στο  παρελθόν  την

αγάπη  σου  αλλά  σήμερα  μου  τη  δείχνεις
ανιδιοτελώς. 

Σ’  αγαπώ,  γιατί  είσαι  ένας  φίλος   με
ουσία,  σ’  αγαπώ,  γιατί  έχεις  αισθήματα,

ευαισθησίες. Σ’ αγαπώ, γιατί έχεις άποψη για τη
ζωή  σου  .Σ’  αγαπώ,  γιατί  έχεις  διάθεση  να
χαρίζεις καρδιά σε μένα.

Σ΄  αγαπώ,  γιατί  νιώθεις  τη  στέρηση
διότι την έχεις ζήσει. Σ’ αγαπώ, γιατί  κοιτάς και
λίγο παρακάτω εκεί που άλλοι δεν ξέρουν καν ότι
υπάρχει  .Σ’  αγαπώ,  γιατί  συμπονάς  τους
αδύναμους  και  τους  βοηθάς.  Σ’  αγαπώ,  γιατί
αγαπάς  .Σ’ αγαπώ, γιατί ξέρεις τι θα πει πόνος
και τον νιώθεις κι εσύ κοντά στο φίλο. Σ’ αγαπώ,
γιατί  είσαι  ένας  τρυφερός  ήρωας   που  ότι  σου
δίνουν το ανταμείβεις με το παραπάνω. Σ’ αγαπώ
γιατί οι καλοί Σαμαρείτες σπανίζουν.

Σ’ αγαπώ, γιατί με βοήθησες δίχως να το
ξέρεις  πάρα  πολύ  τη  στιγμή  που  κατέρρεα.  Σ’
αγαπώ,  γιατί  μου  είπες  την  αλήθεια.  Σ  ’αγαπώ,
γιατί είσαι αληθινός άνθρωπος του θεού και τον
αγαπάς  κι  εσύ.  Τέλος  σ’  αγαπώ,  γιατί  μαζί  σου
ένιωσα  τι  θα  πει  να  αγαπάς  και  να  αγαπιέσαι
δίχως κανένα απολύτως όφελος

Το μόνο όφελος είναι ότι νιώθω πλήρης
όταν σ’ έχω δίπλα μου, έναν φίλο  που διοχετεύει
καύσιμο σε μένα και σε όποιον τo έχει ανάγκη. Σε
μένα  έχεις  δώσει  ζωή,  ελπίδα,  πνοή  με   το
ενδιαφέρον σου, τη συμβουλή σου, την παρουσία
σου. Το ευχαριστώ είναι λίγο. Το μόνο που μπορώ
να  κάνω  είναι  να  είμαι  κι  εγώ  εκεί,  όταν  με
χρειάζεσαι για πάντα ...μεγάλη κουβέντα αλλά την
πιστεύω. Τέτοιες σχέσεις μόνο για πάντα μπορεί
να  είναι..  γλυκό  μου  εξωγήινο   φιλαράκι,  είσαι
σπάνια κατάσταση και κοίτα  να το πάρεις πάνω
σου διότι πρέπει να είσαι δυνατός. Να μ’ αγαπάς,
όσο  μπορείς,  να  μ’  αγαπάς  γιατί  εγώ σ  ’αγαπώ
πολύυυυυυυυυ.                        Ένας Φίλος

            ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ
Διαχρονικός Αντιπολεμικός Λογοτέχνης

Ο  Στρατής  Μυριβήλης(1892-1969)  ήταν
Έλληνας  πεζογράφος  της  Γενιάς  του  ΄30.  Το
πραγματικό  του  όνομα  ήταν  Ευστράτιος
Σταματόπουλος.

Γεννήθηκε στη Συκαμιά της Λέσβου στις 30
Ιουνίου 1892, όπου και έζησε ως το 1969. Κατά τα
πρώτα  του  σχολικά  χρόνια  αδιαφορούσε  για  τα
μαθήματα  και  δεν  άντεχε  την  πειθαρχία  του
σχολείου.  Παρόλα  αυτά  στο  γυμνάσιο  η
λογοτεχνία κίνησε έντονα το ενδιαφέρον του.  Ο
Μυριβήλης  ήρθε  σε  επαφή  με  τους
πνευματικούς κύκλους του νησιού και  άρχισε
να εργάζεται σε εφημερίδες και περιοδικά.

 Παράλληλα,  επειδή  αντιμετώπιζε
οικονομικές δυσκολίες,  εργαζόταν ως δάσκαλος.
Το 1912 μετακόμισε στην Αθήνα όπου γράφτηκε
στη  Φιλοσοφική  και  τη  Νομική  σχολή  του
Πανεπιστημίου  Αθηνών,  ενώ  παράλληλα
εργαζόταν ως συντάκτης σε διάφορες εφημερίδες.
Την  ίδια  χρονιά  κατατάχθηκε  στο  στρατό  ως
εθελοντής  και  πολέμησε  στους  Βαλκανικούς
Πολέμους,  στον  Α΄  Παγκόσμιο  Πόλεμο  και  στη
Μικρασιατική Εκστρατεία. Μετά την Μικρασιατική
καταστροφή  επέστρεψε  στη  Λέσβο,  όπου  και
παρέμεινε ως το 1932.
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Στρατιώτης στην περιοχή του Μοναστηρίου,
 το καλοκαίρι του 1917

Έργα  του  είναι:  Τα  διηγήματα Κόκκινες
ιστορίες.  Τα  μυθιστορήματα   Η  ζωή  εν
τάφω (1924)  και  Η  δασκάλα  με  τα  χρυσά
μάτια. Επίσης  οι  νουβέλες Ο  Βασίλης  ο
Αρβανίτης (1943), Τα  παγανά (1945), Ο
Παν (1946),  το  μυθιστόρημα Η  Παναγιά  η
Γοργόνα (1949)  και  οι  συλλογές  διηγημάτων Το
πράσινο  βιβλίο (1935), Το  γαλάζιο
βιβλίο (1939), Το  κόκκινο  βιβλίο (1952)  και
Το βυσσινί βιβλίο (1959).

Η ζωή εν τάφω
Η  ζωή  εν  τάφω είναι   ίσως  το  πιο

σημαντικό  αντιπολεμικό  έργο  του  Στρατή
Μυριβήλη  και  ένα  από  τα  πιο  σημαντικά
αντιπολεμικά έργα της παγκόσμιας αντιπολεμικής
λογοτεχνίας. Το έργο έχει μεταφραστεί σχεδόν
σε όλες τις βαλκανικές γλώσσες καθώς και
σε  αγγλικά  ,γαλλικά,  γερμανικά   σουηδικά
και άλλες. 

Στο έργο αυτό ο Μυριβήλης περιγράφει τη
φρίκη του Α΄ παγκοσμίου πολέμου, ενός πολέμου
που έμεινε γνωστός στην ιστορία ως πόλεμος των
χαρακωμάτων.  Ο συγγραφέας έζησε τον πόλεμο
των χαρακωμάτων στο Μακεδονικό Μέτωπο   (στην
περιοχή Μοναστηρίου της Σερβίας) ως εθελοντής.

 Το  βιβλίο  είναι  γραμμένο  με  τη  μορφή
σειράς  επιστολών  που  υποτίθεται  ότι  έγραψε  ο
λοχίας Αντώνης Κωστούλας, για να τις στείλει σε
κάποια γυναίκα,  χωρίς  ποτέ  να μπορέσει  να τις
ταχυδρομήσει. Τα χειρόγραφα, λέει ο συγγραφέας,
τα περιμάζεψε, όταν σκοτώθηκε ο συμπολεμιστής
του λοχίας, και τα εξέδωσε. Φυσικά πρόκειται για
«πλαστοπροσωπία»,  δηλαδή  για  συγγραφικό
τρόπο  που  χρησιμοποιεί  ο  Μυριβήλης,  για  να
εκθέσει τις δικές του εμπειρίες. 

        
Στον πόλεμο αυτό, οι στρατιώτες ζουν μέσα

στα  χαρακώματα  θαμμένοι  –  ζωντανοί.  Δεν
αντικρίζουν το φως της ημέρας, δεν  αναπνέουν
φρέσκο αέρα. Μούχλα, υγρασία, κρύο, ψείρες και
θάνατος  τους  συντροφεύει.  Καμία  ελπίδα,  μόνο
απόγνωση. Ο Μυριβήλης καταφέρνει να δώσει
με πολύ ρεαλιστικό τρόπο όλη τη φρίκη του
πολέμου. Ταυτόχρονα   μέσα  από  πολύ  λυρικές
εικόνες  τονίζει  την  δύναμη  της  ζωής  και  τα
αγαθά  της  ειρήνης  προτρέποντας  τους
ανθρώπους  να  μην  κάνουν  πόλεμο  ποτέ  ξανά.
Εντυπωσιακή είναι και η επιλογή του τίτλου που
τον  δανείζεται  από  τα  εγκώμια  της  Μ.
Παρασκευής  συνδέοντας  τον  πόλεμο με  τον
θάνατο και τα  χαρακώματα με τον  τάφο - τον
κάτω κόσμο. 
 Γ3  (Καθηγήτρια κ. Πουλή Γεωργία) 

http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/09.html
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