
  

 

ΓΕ.Λ. Νέας Περάμου 

Σχολικό έτος: 2016-

Από τις μαθήτριες της Β΄ 

τάξης Νίνα ύμπουρα, 

Φριστίνα Πετροπούλου, 

Υανή Υαλαγγά, Διονυσία 

αντή, Ελένη κλήρη. 

 

Με τη συγγραφέα 

οφία Νικολαΐδου 

συναντηθήκαμε 

ένα πρωινό αββά-

του σε ένα καφέ 

στο κέντρο της 

Αθήνας. Είχαμε 

διαβάσει το τε-

λευταίο βιβλίο 

της, Καλά και 

Σήμερα, το ο-

ποίο είναι αυτο-

βιογραφικό, ένα 

είδος ημερολο-

γίου στο οποίο 

καταγράφονται 

οι σκέψεις και τα συναι-

σθήματα της συγγραφέως 

αφ’ ότου  διαγνώσθηκε με 

καρκίνο του μαστού. Περι-

μέναμε να δούμε μια μεσή-

λικη συγγραφέα εμφανώς 

καταβεβλημένη από την περι-

πέτεια της ασθένειάς της –η 

οποία, πρέπει να πούμε, είχε 

αίσιο τέλος. Προς μεγάλη μας 

έκπληξη βρεθήκαμε μπροστά 

σε μια τηνέιτζερ απίστευτα 

κεφάτη και οικεία. Με 

κατάξανθα βαμμένα μαλλιά 

και κοριτσίστικα μοντέρνα 

κοσμήματα. Επειδή γνωρίζα-

με ότι ταυτόχρονα με τη συγ-

γραφική της ιδιότητα κατείχε 

και αυτή της φιλολόγου, η 

έκπληξή μας έγινε ακόμα με-

γαλύτερη… Μετά τα καλωσορί-

σματα, τις συστάσεις και τις 

ζεστές σοκολάτες που παραγ-

γείλαμε και μέσα σε ένα κλίμα 

απί-

στευτα άνετο και φιλι-

κό, η συνέντευξη άρχισε… 

 

(υνέχεια στη σελίδα 4) 
Συνέντευξη με μία 

δημοσιογράφο... 

Από τις μαθήτριες της Β΄ τά-

ξης Γκλόρια Μελγούση και 

Εύη Μέγα. 

Σον Μάρτη που μας πέρασε, συνα-

ντήσαμε την Αλέκα ταματιάδη, 

δημοσιογράφο σε γνωστή εφημερί-

δα της πόλης μας. Μας υποδέχτη-

κε στο γραφείο της, στα Μέγαρα, 

και μας μίλησε για όλα. 

(υνέχεια στη σελίδα 7) 

Από τις μαθήτριες της 

Α΄  τάξης Ιωάννα Τσώλα 

και Ειρήνη Στεργίου. 
 

 

Η εφηβεία είναι η πε-

ρίοδος της μετάβασης από 

την παιδική στην ώριμη 

ηλικία κι έχει για κέντρο 

της την ήβη. Φαρακτηριστικό 

της εφηβείας είναι το λεγόμε-

νο «αυξητικό τίναγμα», κατά 

το οποίο το σώμα αλλάζει θεα-

ματικά. 

Ιδιαίτερη σημασία στην 

περίοδο αυτή της ανάπτυξης 

έχει η διατροφή. Για τις δια-

τροφικές ιδιαιτερότητες και 

ανάγκες του εφήβου μας μίλη-

σε ο διαιτολόγος, κος Παναγιώ-

της ακελλάριος, που επισκέ-

φτηκε το σχολείο μας και μίλη-

σε στο τμήμα Α3. 

 

(υνέχεια στη σελίδα 6) 

Σην ελληνική γλώσσα και τα 

Greeklish... 

 

Σις εκπαιδευτικές δραστηριότη-

τες του σχολείου μας… 

 

Σις εκδρομές...  

Σο αναγνωστικό ενδιαφέρον των 

μαθητών του σχολείου μας… 

 

Σον αθλητισμό...  

Ση φιλοσοφία...  

Ση θεατρική ομάδα του σχολείου 

μας… 

 

Βιβλιοπαρουσιάσεις… 

 

Και για την υποδιευθύντρια του 

σχολείου μας σε μια ...αλλιώτικη 

συνέντευξη … 

 

Στο τεύχος αυτό διαβάστε 

ακόμη για: 

Η Σοφία Νικολαΐδου μας ανοίγει 

την καρδιά της... 
 

Κάμπιες 
Ιούνιος 2016 ΄Ετος 2ο — Τεύχος 2ο 

Από τις μαθήτριες της Β΄ τάξης Νάσια Μπουτζού και Αγγελική Νικολάου 

 

Από την ίδρυσή του, το 1959, ο ύλλογος Περαμίων Κυζικηνών έχει διατρέξει αισίως μισό 

αιώνα κοινωνικού και πολιτιστικού έργου στη Νέα Πέραμο Αττικής,  την πόλη μας. 

 (υνέχεια στη σελίδα 9)  

Η διατροφή στην εφηβεία 
Συνέντευξη με τον διαιτολόγο, κο Παναγιώτη Σακελλάριο  

Σύλλογος Περαμίων Κυζικηνών 
Συνέντευξη με την πρόεδρο, κα Ελπίδα Χονδρίδου  
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Τηλ.: 22960 33000 

Fax: 2296034922  

http://lyk-n-

peram.att.sch.gr/ 

 

Διευθυντής:  

Παπαγιάνναρος 

Ηρακλής 

 

Υπεύθυνες 

καθηγήτριες:  

Πεχλιβάνη Αγγελική 

Κωστή Κατερίνα 

ΓΕ.Λ. Νέας 

Περάμου 

Σχολικό έτος: 

2016-2017 
Θερμές ευχαριστίες σε όσους βοήθησαν 

στην  έκδοση του τεύχους αυτού... 

Λίγα λόγια για τον τίτλο μας Όλα ξεκίνησαν πέρυσι…. Προσωρινός —είπαμε— τίτλος της εφημερίδας μας  θα είναι οι … ΚΑΜΠΙΕ… 
Έτσι κυκλοφόρησε και το πρώτο τεύχος με τον τίτλο αυτό… Εφέτος οριστικά το αποφασίσαμε:  ΚΑΜΠΙΕ και πάλι ΚΑΜΠΙΕ. 

Σο εξώφυλλο του περσι-

νού μας τεύχους. 
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Από τον Κώστα Δαρουκάκη και τη Μαρία  Στεφανάτου, 

μαθητές της Γ΄ και Α΄ τάξης αντίστοιχα. 

 

Αμφιλεγόμενο, πολυσυζητημένο, πολύπλοκα αποκαλυπτικό το 

ερωτηματολόγιο του Προυστ χρησιμοποιείται εδώ και εκατόν εί-

κοσι περίπου χρόνια. Αποδίδεται στον συγγραφέα του περίφημου 

έργου "Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο", Μαρσέλ Προυστ, αν και η 

έρευνα καταλήγει ότι ο Προυστ απλώς απάντησε σ' αυτό.  

Γεννήθηκε στη Νέα Πέραμο Αττικής. πούδασε Γυμνά-

στρια στην Αθήνα και είναι ο «άνθρωπος» μας στο σχο-

λείο…  Η Τποδιευθύντρια που όλοι αγαπάμε…. 

 

Ποιο είναι το βασικό γνώρισμα του χαρακτήρα 

σας; 

Η αγωνιστικότητα. 

Ποια αρετή προτιμάτε σ' έναν άντρα;  

Σην εντιμότητα. 

Ποια αρετή προτιμάτε σε μια γυναίκα;  

Σην εντιμότητα. 

Τι εκτιμάτε περισσότερο στους φίλους σας; 

Σην εχεμύθεια. 

Το βασικό σας ελάττωμα; 

Η αυταρχικότητα. 

Η βασική σας απασχόληση;  

Η δουλειά. 

Τι είναι για σας ευτυχία;  

Να είναι οι άνθρωποι που αγαπώ καλά. 

Τι είναι για σας δυστυχία;  

Η μοναξιά. 

Αν δεν ήσασταν ο εαυτός σας, ποιος θα θέλατε 

να είστε;  

Κανένας. 

Ποιος θα ήταν για σας ο ιδανικός τόπος για να 

ζήσετε;  

Ο τόπος μου, η Νέα Πέραμος. 

Το αγαπημένο σας χρώμα;  

Σο πορτοκαλί. 

Το αγαπημένο σας λουλούδι;  

Η μαργαρίτα. 

Το αγαπημένο σας πουλί;  

Σο ελεύθερο. 

Ο αγαπημένος σας συγ-

γραφέας;  

Αρκετοί. 

Ο αγαπημένος σας ποιη-

τής; 

Καβάφης κι Ελύτης. 

Ο αγαπημένος σας 

ήρωας από την λογοτε-

χνία;  

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος. 

Ο αγαπημένος σας συν-

θέτης;  

Ο αββόπουλος. 

Ο αγαπημένος σας ζω-

γράφος;  

Κανένας. 

Οι ήρωές σας από την 

πραγματική ζωή;  

Ο πατέρας μου. 

Ποια ιστορική προσωπι-

κότητα αντιπαθείτε πε-

ρισσότερο;  

Σον Φίτλερ. 

Η αγαπημένη σας ηρωίδα από την παγκόσμια 

ιστορία;  

Καμία. 

Το αγαπημένο σας όνομα;  

Παναγιώτης. 

Τι μισείτε περισσότερο;  

Σην υποκρισία. 

Ποιο στρατιωτικό γεγονός θαυμάζετε περισσό-

τερο;  

Κανένα. 

Με ποιο φυσικό ταλέντο θα θέλατε να είστε 

προικισμένη;  

Σης μουσικής. 

Πώς θα επιθυμούσατε να πεθάνετε;  

Ανώδυνα. 

Σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκεστε αυ-

τό τον καιρό;  

Αδράνειας. 

Σε ποια λάθη δείχνετε τη μεγαλύτερη επιείκει-

α;  

τα ανθρώπινα μη εσκεμμένα. 

Το αγαπημένο σας motto; 

«Να αγωνίζεστε». 

Κα Φωτίου, σας ευχαριστούμε θερμά. 

Γνωριμία με την Υποδιευθύντρια του σχολείου μας 
Με τις ερωτήσεις του Προυστ 
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(υνέχεια από τη σελίδα 1) 

 

Πώς αισθανθήκατε την ώρα που 

σας ανακοίνωσαν τη διάγνωση; 

 

Εμείς οι συγγραφείς έχουμε μια λει-

τουργία σε σχέση με τα συμβάντα η 

οποία πολλές φορές δημιουργεί προ-

βλήματα όμως 

άλλες φορές 

είναι σωτήρια. 

Είναι μια ανι-

σόρροπη τρα-

μπάλα. Αυτό 

που μπορώ να 

πω, γεγονός 

που το καταγράφω και στο βιβλίο μου, 

είναι ότι μ’ έπιασε ρίγος έως ότου γί-

νουν όλες οι αξονικές. Δηλαδή λέω στο 

άκη (ο συζυγός μου) είναι καρκίνος! 

Ήταν λοιπόν το ρίγος μέχρι τη στιγμή 

της ανακοίνωσης.  

Επίσης την ώρα της αξονικής μου εί-

παν και άλλες γυναίκες που είχαν νο-

σήσει ότι είχαν την ίδια σωματική α-

ντίδραση πράγμα που δείχνει ότι το 

σώμα έχει ένα κοινό παρονομαστή.  

 

Γιατί υπήρχε αυτή η εξωστρέφεια 

της ανακοίνωσης της ασθένειας; 

 

Γιατί ήταν καθαρά πρακτικό ζήτημα. 

Έπρεπε να το πω στην οικογένεια, αν 

δεν το έλεγα θα μαθευόταν από 

άλλους. το σχολείο που δουλεύω δεν 

μπορούσα να λέω ψέματα ούτε και να 

κρύβομαι...κάποιος θα το μάθαινε. 

τον γιο μου, πως θα συμπεριφερό-

μουν; αν να μη συμβαίνει τίποτα; 

Πρέπει όλοι να το ξέρουν απαρχής και 

να ειπωθεί η ασθένεια με το όνομά 

της, πείτε το κάτι σαν ξόρκι. Ήταν μια 

φυσική κίνηση, άμεση. Άλλωστε έτσι 

συμπεριφέρομαι παντού. Και στη Λο-

γοτεχνία και στη ζωή. 

 

Κατά τη διάρκεια της ασθένειας 

επικαλεστήκατε το Θεό; 

Δηλώνω αγνωστικίστρια. Δεν αποκλεί-

ω την ύπαρξη του θεού. Ση στιγμή της 

μαγνητικής, όμως,  το «Θεέ μου παρα-

καλώ» ήταν αντανακλαστική αντίδρα-

ση. 

 

Υπήρχαν στιγμές που νιώσατε ότι 

θα ηττηθείτε και ότι δεν θα βγεί-

τε νικήτρια από αυτή τη μάχη; 

 

Δεν το έβλεπα έτσι. Και αυτού του εί-

δους τους χαρακτηρισμούς «νίκη» 

κ.τ.λ. δεν τους καταλαβαίνω, ούτε θε-

ωρώ ότι έληξε τίποτα. Τπήρξαν στιγ-

μές που το σκοτάδι ήταν φοβερό! Όμως 

είμαι απίστευτα ρεαλίστρια. Σο θέμα 

ήταν πρακτικό και σημασία είχε ο 

τρόπος αντιμετώπισής του. Για αυτό 

δεν καθυστέρησα με τέτοιου είδους 

σκέψεις. 

 

Υπήρχαν στιγμές που νιώσατε 

μοναξιά κατά τη διάρκεια της μά-

χης; 

 

Υυσικά! Ο άρρωστος είναι μόνος του. 

Εξάλλου η αρρώστια είναι κάτι που το 

περνάς εσύ στο σώμα σου, ακόμα και 

αν έχεις άτομα δίπλα σου που σε αγα-

πούν. Ο καθένας από τους δικού σου 

ανθρώπους το εισπράττει με το δικό 

του τρόπο αλλά ο άρρωστος στο κρεβά-

τι είναι μόνος του. ε μια σκηνή από-

λυτης καθαρότη-

τας στο βιβλίο 

μου, όταν 

ήμασταν στο αμά-

ξι,  αντίκρισα  

τον άκη, τον 

άντρα μου  και 

τον Γιάννη, τον 

γιο μου μαζί και ένιωσα ότι μπορούν 

να τα καταφέρουν μόνοι τους. Ήταν 

μια στιγμή αποχαιρετισμού! Από την 

άλλη ήταν μια στιγμή ηρεμίας...ότι 

αυτοί οι δύο δεν με έχουν ανάγκη. Ε-

πομένως μπορώ αν συμβεί κάτι, να 

φύγω. 

  

Η ασθένειά σας επηρέασε κάποια 

από τις κοινωνικές σας σχέσεις; 

 

Εννοείται! Είναι ένα μεγάλο crush 

test για όλους τους αρρώστους. Έχω 

αντιληφθεί διάφορες άσχημες συμπε-

ριφορές ενώ απουσίαζα, που όταν επέ-

στρεψα έγιναν επιφανειακά θετικές 

 

Πώς σας αντιμετώπισε ο ασφαλι-

στικός σας φορέας και πώς αντι-

μετωπίζει μια γυναίκα που νοσεί 

αυτή τη στιγμή;  

 

Είναι γνωστό ότι οι πιο ευαίσθητοι 

τομείς είναι η υγεία και η παιδεία. 

ήμερα, ειδικά, οι δομές τους έχουν 

Η Σοφία Νικολαΐδου μας ανοίγει 

την καρδιά της... 
 

Συνέντευξη στους μαθητές του Γενικού Λυκείου Νέας Περάμου 
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καταστραφεί εντελώς. Λόγω της μεγά-

λης μου προϋπηρεσίας έχω πληρώσει 

αρκετά χρήματα στα ταμεία της δημό-

σιας υγείας. Παρόλα αυτά  μπόρεσα να 

αντεπεξέλθω μόνο από τις οικογενεια-

κές αποταμιεύσεις και την ιδιωτική 

ασφάλεια. Η γραφειοκρατία στο ελλη-

νικό δημόσιο είναι ένα καρκίνωμα, 

όπως και η ασχετοσύνη αλλά και η 

έλλειψη ενσυναίσθησης. 

 

Θεωρείτε ότι το βιβλίο σας έχει 

βοηθήσει γυναίκες που νοσούν; 

 

Μπορώ να το πω αυτό επειδή δέχομαι 

πάρα πολλά γράμματα και έρχεται 

πολύς κόσμος στις παρουσιάσεις. Πι-

στεύω ότι είναι ένα βιβλίο που απευ-

θύνεται σε όλους και κυρίως σε αυ-

τούς που νομίζουν ότι είναι υγιείς. 

Θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο 

με τον τρόπο της λογοτεχνίας, τις λέ-

ξεις, μας δείχνει τι γίνεται όταν τα 

πράγματα στραβώνουν. 

 

Τώρα που  αυτή τη περιπέτεια 

τελείωσε με αίσιο τρόπο, μπορεί-

τε να μας πείτε εάν νιώθετε 

άτυχη, αν νιώθετε κάποια πικρία;   

 

Μόνο χαρά! Σίποτα παραπάνω… έτσι 

είναι ο χαρακτήρας μου. Διότι η ασθέ-

νεια είναι σαν τα γηρατειά, δεν μπο-

ρεί να σου αλλάξει μυαλά.  

 

Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να 

καταγράψετε την προσωπική σας 

περιπέτεια; 

 

Ήταν η πρώτη μου σκέψη και μάλιστα 

δεν ήθελα να καταγράψω την περιπέ-

τεια μου ως ημερολόγιο. Εξάλλου η 

καταγραφή των ημερών της ασθένειας 

έγινε εν θερμώ. Σην ημέρα, μάλιστα, 

πριν την εγχείρηση βρισκόμουν σπίτι. 

Επικοινώνησα με την επιμελήτριά 

μου και όταν της ανακοίνωσα  ότι θα 

γράψω το βιβλίο, εκείνη μου ανταπά-

ντησε ότι θα το εκδώσει. Έτσι έκανα 

την καθημερινότητά μου πλοκή με 

σκοπό να την ερμηνεύσω. Σο ερώτημα 

είναι : ωραίες οι λέξεις όταν τις χρησι-

μοποιούμε στην μυθοπλασία για να 

επινοούμε ιστορίες, όμως στην πραγ-

ματικότητα αντέχουν; Μπορούν να 

αντέξουν και πόσο; 

Για μένα αυτό ήταν πολύ μεγάλο ερώ-

τημα και για αυτό το λόγο προσπαθού-

σα με κάθε τρόπο και όχι μόνο με την 

συγγραφή να καταγράψω αυτό που 

μου συνέβαινε. Αυτός ήταν και ο λό-

γος που κρατούσα φωτογραφικό υλικό 

από όλα τα στάδια. 

 

Μετά την ασθένειά σας αλλάξατε 

κάτι στην κοσμοθεωρία σας; 

Επί της ουσίας όχι, αλλά είμαι πιο 

χαρούμενος άνθρωπος. Παίρνω λιγό-

τερα πράγματα στα σοβαρά πλέον. 

Π.χ. όταν έχεις στην ζωή σου ένα παι-

δί, μπορεί να καταφέρει να σε γειώσει 

στην πραγματικότητα μέσω αυτών που 

το προβληματίζουν και εσύ να κατα-

νοείς τι είναι σοβαρό. Οποιαδήποτε 

ατυχία στη ζωή σε γυρνάει εκεί όπου 

έπρεπε να ήσουν από την αρχή. 

 

Συνεχώς πληθαίνουν οι συγγρα-

φείς με αυτοβιογραφίες. Ο Αύ-

γουστος Κορτώ, ο Χωμενίδης… 

Πού το αποδίδετε αυτό;  

 

υγκυριακό! Θεωρώ ότι πάντα υπήρ-

χαν. υγγραφικά το βρίσκω τρομερά 

ενδιαφέρον αλλά πιστεύω ότι πάντα οι 

άνθρωποι-συγγραφείς μιλούσαν για τη 

ζωή τους.  

 

Ποια συμβουλή θα δίνατε στις 

γυναίκες που αυτή νοσούν από 

καρκίνο του μαστού; 

 

Δύναμη! Μια λέξη, αυτό που μου εί-

χαν πει κάποτε :  

«οφία, θα τελειώσει». Και τελείωσε…  

 

Ευχαριστούμε κα Νικολαΐδου 
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(υνέχεια από τη σελ. 1) 

 

Σον Υεβρουάριο ήρθε στο σχολείο μας, 

μετά από πρόσκληση της κας Κωστή, ο 

κος Παναγιώτης ακελλαρίου, απόφοι-

τος Διαιτολογίας του Φαροκόπειου Πα-

νεπιστημίου και Επιθεωρητής Δημόσι-

ας Τγείας, για να μας εξηγήσει μερικά 

πράγματα σχετικά με τη διατροφή και 

γενικότερα την υγεία των εφήβων. Με 

εύληπτο και ευχάριστο τρόπο μάς πα-

ρουσίασε βασικές πτυχές της διατροφής 

των νέων, που επηρεάζουν την ανάπτυ-

ξη, την υγεία και την εικόνα τους. 

  

Στοιχεία της υγιεινής διατροφής 

 

 Αρχικά ο κος ακελλάριος μας 

τόνισε πως, όταν κάποιος έχει γνώση 

για τη διατροφή, μπορεί να ελέγξει 

πολλές παραμέτρους της ζωής του, η 

κυριότερη εκ των οποίων είναι η υγεί-

α. υγκεκριμένα, ανέφερε πως βασι-

κές αρχές της υγιεινής διατροφής εί-

ναι: 

1. Η πρόσληψη όλων των θρεπτικών 

συστατικών (υδατανθράκων, πρω-

τεϊνών, λιπών, μετάλλων, βιταμι-

νών, ιχνοστοιχείων) από γαλακτο-

κομικά προϊόντα, φρούτα, λαχανι-

κά, αμυλούχα τρόφιμα, ζωικές τρο-

φές, ξηρούς καρπούς. 

2. 2. Η εξασφάλιση του ισοζυγίου της 

προσλαμβανόμενης και καταναλι-

σκόμενης ενέργειας. 

3. 3. Η αποφυγή τροφίμων των ο-

ποίων η θρεπτική αξία είναι αμφί-

βολη. 

 Ψς προς την κατανάλωση ενέρ-

γειας, μας επισήμανε ότι ένα αγόρι 

στην ηλικία της εφηβείας χρειάζεται 

να προσλαμβάνει 3000 θερμίδες κάθε 

μέρα, ενώ ένα κορίτσι 2200. υγκε-

κριμένα, τα λίπη πρέπει να αποτε-

λούν το 30-35% των ημερησίων θερμί-

δων και μας παρέχουν ενέργεια με 

έμμεσο τρόπο˙ οι υδατάνθρακες είναι 

η κύρια πηγή ενέργειας του οργανι-

σμού μας και πρέπει να αποτελεί το 

50-55% των ημερησίων θερμίδων.  

 Όσον αφορά στα μέταλλα, ένα 

από τα βασικότερα και πιο χρήσιμα, 

το οποίο συντελεί και στην ανάπτυξή 

μας, είναι το ασβέστιο. Γι’  αυτό πρέ-

πει να προσλαμβάνουμε 1500 mg α-

σβεστίου την ημέρα κυρίως από γαλα-

κτοκομικά προϊόντα. Άλλο ένα πολύ 

σημαντικό μέταλλο είναι ο σίδηρος, ο 

οποίος επίσης συμμετέχει σε διάφορες 

λειτουργίες και δομές του οργανισμού 

μας. Αποτελεί μέρος της κεντρικής 

δομής των οργανιδίων τα οποία μετα-

φέρουν οξυγόνο στους ιστούς. Ένα κο-

ρίτσι πρέπει να προσλαμβάνει 15 mg 

ανά ημέρα, ενώ ένα αγόρι 12 mg. 

 

Οι πρωτεϊνικές δίαιτες  

 

 Ο κος ακελλάριος μας μίλησε 

ακόμη για τις διάφορες μορφές δίαιτας 

για απώλεια βάρους, δίνοντας έμφαση 

τις πρωτεϊνικές δίαιτες, για τις οποίες 

οι γνώμες διίστανται. Από τη μια υ-

πάρχουν αυτοί που τις θεωρούν το 

«μαγικό εργαλείο» για την γρήγορη 

απώλεια βάρους και από την άλλη ε-

κείνοι που ισχυρίζονται ότι δημιουρ-

γούν προβλήματα υγείας, αλλά και ότι 

δεν εξασφαλίζουν μόνιμη απώλεια βά-

ρους. Η αλήθεια όμως, όπως πάντα, 

βρίσκεται κάπου στη μέση. 

 Για να χαρακτηριστεί πρωτεϊ-

νική μια δίαιτα πρέπει να περιέχει 

τουλάχιστον 25% πρωτεΐνη. Φαρακτη-

ριστικές τέτοιες δίαιτες είναι η 

Άτκινς, ακραία πρωτεϊνική δίαιτα, 

και η δίαιτα της Ζώνης, η οποία περι-

λαμβάνει 30% πρωτεΐνη, 40% υδατάν-

θρακες και 30% λιπαρά. Η κλασική 

μεσογειακή διατροφή περιέχει 15% 

πρωτεΐνες, 55% υδατάνθρακες και 

30% λιπαρά. 

 Λέγεται ότι τα μειονεκτήματα 

μίας τέτοιου είδους δίαιτας υπερτε-

ρούν των πλεονεκτημάτων. Μπορούν 

να αναφερθούν διάφορα παραδείγματα 

ως επιπτώσεις της δίαιτας αυτής, όπως 

οι διατροφικές ελλείψεις, η αύξηση 

κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων 

και νεφρικών προβλημάτων, η πιθανό-

τητα επιληπτικών κρίσεων και εντερι-

κών ερεθισμών κ.ά. Γι’  αυτό, στην πε-

ρίπτωση που χρειαζόμαστε για οποι-

ονδήποτε λόγο μια πρωτεϊνική δίαιτα, 

μια αποτελεσματική λύση θα ήταν να 

επισκεφτούμε έναν έμπειρο ιατρό ή 

διαιτολόγο, ώστε να είμαστε σίγουροι 

πως δεν υπάρχει πιθανότητα να αντι-

μετωπίσουμε κάποια παρενέργεια. 

  

 Αφού συζήτησε με τους μαθη-

τές ειδικότερα θέματα διατροφής σε 

σχέση με τον αθλητισμό και τη μυϊκή 

ενδυνάμωση, την νευρωσική ανορεξία 

και τους κινδύνους απώλειας βάρους 

χωρίς προσοχή, ο κος ακελλάριος, 

κλείνοντας την εισήγησή του, τόνισε 

ότι η Τγεία είναι ο παράγοντας που 

μετράει την φυσική, ψυχολογική ή 

ακόμα και την πνευματική κατάσταση 

ενός ζώντος οργανισμού. Ένας από 

τους παράγοντες της καλής υγείας εί-

ναι η σωστή διατροφή. Γι’ αυτόν τον 

λόγο δεν πρέπει κανείς από εμάς να 

την αμελεί.  

 

Ευχαριστούμε πολύ τον κο 

Σακελλάριο 

Η διατροφή στην εφηβεία 
Συνέντευξη με τον διαιτολόγο, κο Παναγιώτη Σακελλάριο  
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(υνέχεια από σελ. 1) 

 

Ήταν 24 Μαρτίου. Η κα Κωστή μάς 

συνόδευσε στα γραφεία της εφημερίδας 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ, όπου εργάζεται η Αλέ-

κα ταματιάδη. 

Ήμασταν μάλλον προβληματισμέ-

νες. Εμείς θα πάρουμε συνέντευξη από 

δημοσιογράφο! Μας φαινόταν τρομερά 

δύσκολο. Σι ενδιαφέρον μπορούμε να 

ρωτήσουμε εμείς μια δημοσιογράφο; 

υναντήσαμε μια νέα κοπέλα, όχι 

πολύ μεγαλύτερη από την ηλικία μας. 

Ήταν επίσης αγχωμένη, γιατί θα έδινε 

την πρώτη συνέντευξη της καριέρας 

της… Σης ευχηθήκαμε να δώσει κι 

άλλες, όσο γίνεται περισσότερες. 

 

ας ευχαριστώ πολύ! Εύχομαι ολό-

ψυχα κάθε επιτυχία στην εφημερίδα 

σας. Κι εγώ από σχολική εφημερίδα 

είχα ξεκινήσει. Είναι πολύ ενθαρρυ-

ντικό να υπάρχουν σχολικές εφημερί-

δες, γιατί είναι  ένα κίνητρο να ανα-

καλύπτουν τα παιδιά  τη γνώση κι 

ένας τρόπος για ομαδική δουλειά, για 

συντονισμό και συνεργασία. Γενικά, 

είναι μια πολύ καλή κίνηση. 

 

Ερ.: Είστε πολλά χρόνια δημοσιο-

γράφος; 

Είμαι δημοσιογράφος θα μπορούσα 

να πω από το Γυμνάσιο με τη σχολική 

εφημερίδα. Επαγγελματικά δουλεύω 

δέκα χρόνια και από αυτά τα εννέα 

είμαι στην ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΜΕΓΑ-

ΡΨΝ. Έχω τελειώσει το Σμήμα Επι-

κοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενη-

μέρωσης στο Εθνικό και Καποδιστρια-

κό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

Ερ.: Πώς επιλέξατε αυτό το επάγ-

γελμα; 

Περισσότερο με διάλεξε αυτό, για-

τί δεν είχα σκεφτεί ότι ήθελα να γίνω 

δημοσιογράφος. Μου άρεσε να γράφω, 

βρέθηκα σε πολύ καλό περιβάλλον και 

συνέχισα ευχαριστημένη με την καθη-

μερινότητα της δουλειάς μου. 

 

Ερ.: Πώς θα σκιαγραφούσατε τη 

δουλειά ενός δημοσιογράφου; Είναι 

δύσκολο επάγγελμα; 

Είναι από τα δυσκολότερα επαγ-

γέλματα, γιατί αλλάζουν συνεχώς τα 

δεδομένα και θα πρέπει να έχεις γνώ-

ση άμεσα για οποιοδήποτε θέμα και 

για κάθε τομέα που μπορεί να απα-

σχολεί την επικαιρότητα. Σο πιο δύ-

σκολο είναι να μεταδώσεις στον ανα-

γνώστη μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της 

πραγματικότητας όσων συμβαίνουν 

στην πολιτική και κοινωνική σφαίρα. 

Να μπορείς να μεταφέρεις όσο πιο πι-

στά κι αληθινά μπορείς τα συμβάντα. 

 

Ερ.: Πώς θα περιγράφετε το περι-

βάλλον εργασίας σας; 

την εφημερίδα δουλεύουμε τέσ-

σερα άτομα. Είμαστε σχεδόν οικογε-

νειακά, σε πολύ φιλικό κλίμα. 

 

Ερ.: Με τι ασχολείστε κυρίως; 

Ο χώρος στον οποίο εργάζομαι εί-

ναι τα Μέγαρα. Ασχολούμαι με την 

επικαιρότητα των Μεγάρων και με 

απασχολούν θέματα της τοπικής κοι-

νωνίας, της πολιτικής και του πολιτι-

σμού. 

 

(υνέχεια στη σελ. 8) 

Συνέντευξη με μία δημοσιογράφο… 

Αλέκα Σταματιάδη 
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(υνέχεια από σελίδα 7) 

 

Ερ.: Έχετε βρεθεί σε δύσκολη θέση; 

χεδόν καθημερινά. Όταν γράφεις ως δημοσιογράφος  για κάτι που συμβαίνει στην κοινωνία είτε για κάποιον κο-

ντινό σου, φίλο ή συγγενή, αναγκαστικά έρχεσαι σε τριβή με τα πρόσωπα. Σο μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να μεταφέ-

ρεις την πληροφορία ανεξάρτητα και να τη διαχειριστείς σωστά. 

 

Ερ.: Θα συμβουλεύατε ένα παιδί να γίνει δημοσιογράφος; 

Θα συμβούλευα ένα 

παιδί να ακολουθήσει το 

όνειρό του είτε αυτό είναι η 

δημοσιογραφία είτε κάποιο 

άλλο επάγγελμα, που του 

αρέσει πραγματικά. 

 

Ερ.: Πώς μπορεί να 

σπουδάσει κανείς δημοσιο-

γραφία; 

Τπάρχουν τρεις πανεπι-

στημιακές σχολές στην Ελ-

λάδα. Η μία είναι στο Κα-

ποδιστριακό, η άλλη στο 

Πάντειο και η άλλη στη 

Θεσσαλονίκη. 

 

Ερ.: Ιδιωτικές σχολές; 

Έχοντας σπουδάσει δη-

μοσιογραφία στο Ελληνικό 

Πανεπιστήμιο και γνωρίζο-

ντας τις συνθήκες υπό τις 

οποίες σπουδάζουν παιδιά 

σε Ιδιωτικές χολές θέλω 

να τονίσω κατηγορηματικά 

ότι μόνο οι Πανεπιστημια-

κές σχολές παρέχουν αξιόπιστη μόρφωση κι εμπειρία. Σα μαθήματα των τεσσάρων χρόνων που παρακολουθούν οι φοι-

τητές είναι τρομερής ποικιλίας και αγγίζουν πολλές θεματικές. Είναι αδύνατο να καλυφθούν όλες αυτές οι πτυχές σε 

ένα πρόγραμμα δύο ή τριών ετών. 

 

Ερ.: Σι θα απαντούσατε σε μια πρόταση για εργασία σε εφημερίδα πανελλήνιας εμβέλειας ή στην τηλεόραση; 

Πιστεύω στη δυναμική του τοπικού δημοτικού Σύπου. Είναι ένας χώρος που παρέχει πλεονεκτήματα στο δημοσιο-

γράφο κι ανοίγει προοπτικές σε ποικίλους χώρους.  

 

Σε ευχαριστούμε, Αλέκα 
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(υνέχεια από τη σελίδα 1) 

 

H Nέα Πέραμος,  πριν τον Καλλικρά-

τη, ήταν Δήμος του Νόμου Αττικής που 

ιδρύθηκε από πρόσφυγες της Μικράς 

Ασίας. Σο 1924, οι Περάμιοι, που εί-

χαν εγκατασταθεί και δημιουργήσει 

μία παροικία στην Κωνσταντινούπολη, 

διώχθηκαν.  To κύμα προσφύγων, φτά-

νοντας στην Ελλάδα, επέλεξε την πα-

ραθαλάσσια περιοχή «Μεγάλο Πεύκο» 

της επαρχίας Μεγαρίδος, όπου εκεί 

ίδρυσε την νέα εστία, τη Νέα Πέραμο 

Αττικής, δηλώνοντας έτσι την καταγω-

γή και την πολιτιστική ταυτότητα των 

κατοίκων της.  

 

κοπός του υλλόγου είναι η διατή-

ρηση της αναμνήσεως της γενέτειρας 

Περάμου της Κυζίκου που επιτυγχά-

νεται με αρκετά έργα του υλλόγου 

όπως το πανηγύρι την παραμονή του 

Αϊ-Γιώργη της Περάμου, την αναβίω-

ση του Κλείδωνα ή και επίσης τα Πε-

ράμεια που πραγματοποιούνται κάθε 

χρόνο. Ένα από τα σημαντικότερα 

έργα ήταν η αναστύλωση του Ελαιο-

τριβείου Νικ. Πέτκα, στο οποίο εδρεύ-

ει πλέον ο ύλλογος. 

 

Σύλλογος Περαμίων Κυζικηνών 
Συνέντευξη με την πρόεδρο, κα Ελπίδα Χονδρίδου  

Με την πρόεδρο του υλλόγου, κα Φονδρίδου 

Η Πέραμος της Κυζίκου της Μικράς Ασίας (σημ. Karsiyaka) Από τη συλλογή φορεσιάς 

τιγμιότυπο 

από την αναπα-

ράσταση του 

Περαμιώτικου 

γάμου τον Ιού-

νιο 2016 στο 

θεατράκι της 

Νέας Περάμου 

 

Ευχαριστούμε 

θερμά την κα 

Χονδρίδου 
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Από τη μαθήτρια της Α΄ Λυκεί-

ου, Τατιάνα Παϊέ 

 

Μία συχνή ερώτηση σήμερα, εί-

ναι αν η χρήση γραφής των κειμένων 

με λατινικούς χαρακτήρες, τα Greek-

lish, επηρεάζουν αρνητικά τη γνώση, 

και γενικότερα την ποιότητα χρήσης 

της γλώσσας. Η χρήση τους έχει προ-

καλέσει αντιδράσεις και ατελείωτες 

συζητήσεις όχι μόνο στον ακαδημαϊκό 

χώρο, αλλά και στο χώρο των σχολεί-

ων, καθώς υποστηρίζεται από πολλούς 

ότι τείνουν να καταστρέψουν την ελ-

ληνική γλώσσα. 

τις μέρες μας είναι γεγονός 

πως τα Greeklish έχουν μπει για τα 

καλά στη ζωή μας και στην ελληνική 

γλώσσα. Σα Greeklish είναι η ελληνι-

κή γλώσσα γραμμένη 

με το λατινικό αλφάβη-

το. Είναι ένα είδος με-

ταγραφής. Αρχικά η 

γραφή ελληνικών λέξε-

ων με λατινικούς χαρα-

κτήρες εμφανίστηκε 

στα κινητά τηλέφωνα˙ 

ωστόσο τα Greeklish 

έγιναν περισσότερο 

γνωστά μέσω χρηστών 

στο facebook.  

Σο φαινόμενο που 

μας απασχολεί έχει θε-

τικές και αρνητικές 

συνέπειες. Ας δούμε 

αρχικά τη θετική πλευ-

ρά. Η ψηφιακή γλώσσα δεν αποτελεί 

μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά συνα-

ντάται σε ολόκληρο τον κόσμο, συνι-

στώντας συστατικό γνώρισμα της 

προόδου στο χώρο της ηλεκτρονικής 

και της διαδικτυακής επικοινωνίας. 

Ιδιαίτερα για τους Έλληνες εξυπηρε-

τεί τις ανάγκες επικοινωνίας, όταν 

δεν 

είναι 

δυνα-

τή η 

χρή-

ση 

ελληνικών γραμματοσειρών. Παράλ-

ληλα, γλιτώνουμε χρόνο, γράφουμε σε 

οποιαδήποτε συσκευή χωρίς καμία 

δυσκολία και περιορισμούς και δεν 

έχει σημασία αν κάνουμε ορθογραφι-

κά και συντακτικά λάθη, γιατί δεν 

υπάρχουν ανάλογοι κανόνες. 

Ας δούμε τώρα την αντίθετη 

πλευρά. Σα Greeklish διαβρώνουν την 

ελληνική γλώσσα και κυρίως το αλφά-

βητό της, καθώς με την αντικατάστα-

ση των ελληνικών χαρακτή-

ρων με λατινικούς, απομα-

κρύνονται οι χρήστες από 

τη γραμματική και την ορ-

θογραφία της ελληνικής 

γλώσσας. ταδιακά, η γλώσ-

σα μας μεταλλάσσεται και κινδυνεύει 

και να εξαφανιστεί μαζί με τον πολιτι-

σμό μας, διότι μέσα από τη γλώσσα 

διαιωνίζονται παραδόσεις, αντιλή-

ψεις, ήθη, η ίδια η ιστορία της χώρας 

μας. Αναμφισβήτητο είναι, επίσης, το 

γεγονός ότι η συχνή χρήση των 

Greeklish επηρεάζει αρνητικά τη σω-

στή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, 

διότι πολλοί μαθητές που είναι εξοι-

κειωμένοι με αυτή τη μορφή γραφής 

κάνουν ασυνήθιστα και πολλά λάθη 

στην ορθογραφία. 

Έτσι, η άποψη μου είναι πως η 

ψηφιακή γλώσσα θα πρέ-

πει, αν όχι να σταματήσει, 

τουλάχιστον να ελαττωθεί. 

Είναι δύσκολο, φυσικά, να 

αντιμετωπιστούν οι αρνη-

τικές συνέπειες του φαινο-

μένου αυτού. Με τη σωστό-

τερη όμως διδασκαλία της 

νεοελληνικής γλώσσας στα 

σχολεία, την ενθάρρυνση 

των νέων και τη μετρημέ-

νη πρόσβαση στο διαδίκτυο 

θα μειωθεί η δυσκολία α-

ντιμετώπισης των επιπτώ-

σεων. Εφόσον κατανοήσου-

με εμείς οι ίδιοι τη σημα-

σία των αρνητικών συνε-

πειών της χρήσης αυτής 

της γλώσσας, αλλά και την αξία του 

πλούτου της γλώσσας μας, μπορούμε 

να δράσουμε ανάλογα. 

Σο μέλλον θα δείξει ποια θα εί-

ναι η συνέχεια της γλώσσας αυτής, 

αλλά είναι χρέος μας να αφυπνίσουμε 

όλους τους νέους, ώστε να καταλάβουν 

το πόσο μεγάλο κακό κάνουν στην Ελ-

ληνική με τη χρήση της. 

Greeklish… 

Να τα προτιμήσω ή όχι; 

Ο Ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας του πανεπιστημί-

ου Αθηνών, κος Γεώργιος Μπαμπινιώτης, λέει χαρακτη-

ριστικά για τα Greeklish: «Τα greeklish είναι ο καλύτε-

ρος δρόμος αποξένωσης από την εικόνα της λέξης. Αυτό 

μπορεί οι νέοι άνθρωποι να το πληρώσουν ακριβά. Έχουμε 

ελληνικές γραμματοσειρές και μπορούμε, αξιοποιώντας το 

Διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά μέσα, να χρησιμοποιούμε 

τις ελληνικές γραμματοσειρές που έχουν το προτέρημα να 

δίνουν την εικόνα της λέξης, το οπτικό ίνδαλμα, και να μας 

συμφιλιώνουν με την ορθογραφία της λέξης και με τη ση-

μασία της. Εγώ θα έλεγα στον κόσμο που μας ακούει: «τη 

γλώσσα και τα μάτια σας». Θα έλεγα ότι σε ημέρες κρίσης 

θα πρέπει να σκύψουμε σε ό,τι καλύτερο διαθέτει αυτός ο 

τόπος, που είναι ο πολιτισμός μας, η παράδοση μας και με 

τον πιο εύγλωττο τρόπο η γλώσσα μας ».  
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Λύκειο Νέας Περάμου,  

14 Φεβρουαρίου 2016 

 

τις 14 Υεβρουαρίου του 2016 το 

σχολείο μας επισκέφθηκε τη Λυρική 

κηνή στο Θέατρο Ολύμπια, για να 

παρακολουθήσει την παράσταση 

«Κουρέας της εβίλλης». 

  

Η επέτειος των 200 ετών από την 

πρώτη παρουσίαση του Κουρέα της 

εβίλλης, εορτάστηκε παγκοσμίως το 

2016 και η Εθνική Λυρική κηνή πα-

ρουσίασε μια νέα, σύγχρονη, ανατρε-

πτική παραγωγή του αριστουργήματος 

του Ροσσίνι, σε μουσική διεύθυνση 

των Μίλτου Λογιάδη, Κωνσταντίνου 

Δημηνάκη και σκηνοθεσία του διακε-

κριμένου Ιταλού σκηνοθέτη Υραντσέ-

σκο Μικέλι, από τις 13 Υεβρουαρίου 

και για 10 παραστάσεις στο Θέατρο 

Ολύμπια.    

 Σο έργο δεν χρειάζεται συστάσεις. 

Η πνευματώδης, σβέλτη και ιδιαίτερα 

μελωδική μουσική ντύνει μια σειρά 

από κωμικές καταστάσεις, καθώς ο 

κουρέας Υίγκαρο βοηθά τον κόμη Αλ-

μαβίβα να παντρευτεί την όμορφη Ρο-

ζίνα, η οποία κατοικεί με τον ηλικιω-

μένο προστάτη της Δόκτορα Μπάρτο-

λο, που την προορίζει για τον εαυτό 

του.    

Για την νέα παραγωγή του Κουρέ-

α, η ΕΛ ανέθεσε τη σκηνοθεσία στον 

καλλιτεχνικό διευθυντή του φημισμέ-

νου Ιταλικού Υεστιβάλ Όπερας της 

Ματσεράτας, Υραντσέσκο Μικέλι.  

Σα εντυπωσιακά σκηνικά υπέγρα-

φε ο Νίκολας Μπόουβυ, ο οποίος είχε 

και την ευθύνη των φωτισμών, ενώ τα 

πολύχρωμα κοστούμια σχεδιάσε ο 

Σζανλούκα Υαλάσκι. Ο Παναγιώτης 

Σομαράς ανέλαβε το σχεδιασμό των 

οπτικών μέσων. Σην ευθύνη της μου-

σικής διεύθυνσης της παραγωγής εί-

χαν ο διακεκριμένος Έλληνας Αρχι-

μουσικός Μίλτος Λογιάδης, και ο α-

νερχόμενος Κωνσταντίνος Δημηνά-

κης. Ση Φορωδία της ΕΛ διύθυνε ο 

Αγαθάγγελος Γεωργακάτος. Σο ρόλο 

του Υίγκαρο ερμήνευσαν σε διπλή 

διανομή δύο Έλληνες βαρύτονοι, ο 

Διονύσης ούρμπης και ο Φάρης Αν-

δριανός. τον ρόλο της Ροζίνας οι υ-

ψίφωνοι της ΕΛ, Βασιλική Καρα-

γιάννη και Μίνα Πολυχρόνου. Ο Α-

ντώνης Κορωναίος και ο Νίκος τεφά-

νου ερμήνευσαν το ρόλο του Κόμη Αλ-

μαβίβα, οι Δημήτρης Κασιούμης και 

Άκης Λαλούσης το ρόλο του Μπάρτο-

λο και οι Σάσος Αποστόλου, Πέτρος 

Μαγουλάς τον ρόλο του Μπαζίλιο. 

Μαζί τους συναντήσαμε μια πλειάδα 

σημαντικών ελλήνων Μονωδών.   

Σο διάσημο έργο που συμπληρώνει 

το 2016, διακόσια χρόνια ζωής, αφού 

πρωτοπαρουσιάστηκε στη Ρώμη τον 

Υεβρουάριο του 1816, κρύβει μια εν-

διαφέρουσα ιστορία, για τον τρόπο 

που γράφτηκε, αλλά και την αποδοχή 

του από το ιταλικό και το παγκόσμιο 

κοινό. Η πρεμιέρα του έργου έγινε 

στις 20 Υεβρουαρίου 1816 στο θέατρο 

Αρτζεντίνα της Ρώμης.  

 

(υνέχεια στη σελ.  12) 

Ο Κουρέας της Σεβίλλης  

Λυρική Σκηνή 
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(υνέχεια από τη δελ. 11) 

 

τις 17 του προηγούμενου μήνα ο 

Ροσσίνι δεν είχε καν ξεκινήσει να το 

γράφει, μιας και ο Δούκας Υραντσέ-

σκο φόρτσα δεν του είχε παραδώσει 

το ποιητικό κείμενο. Σελικά, στις 6 

Υεβρουαρίου ο 24χρονος Ροσσίνι είχε 

ήδη συνθέσει την Α' πράξη του έργου 

και έως τις 20 Υεβρουαρί-

ου που δόθηκε η πρώτη 

παράσταση, είχε ολοκλη-

ρώσει τη σύνθεση, αλλά 

και την ενορχήστρωση 

του έργου. ήμερα μοιά-

ζει εξωπραγματικό το γε-

γονός ότι η σύνθεση ενός 

τέτοιου έργου ολοκληρώ-

θηκε μέσα σε μόλις 24 

μέρες. Εκείνη την εποχή, 

όμως, ο χρόνος μετρούσε 

αλλιώς: "Δεν εκπλήσσο-

μαι, πάντοτε συνέθετε 

αργά", είπε χαρακτηριστι-

κά ο Γκαετάνο Ντονιτσέτ-

τι, όταν έμαθε για το χρό-

νο που απαιτήθηκε από τον Ροσσίνι 

για την σύνθεση του Κουρέα. Είναι 

άλλωστε ενδεικτικό ότι ο Ροσσίνι 

χρειάστηκε για τη σύνθεση της Ιταλί-

δας στο Αλγέρι μόλις 18 μέρες!  

Η αποδοχή του έργου δεν ήταν η 

αναμενόμενη - η πρεμιέρα στη Ρώμη 

ήταν ένα φιάσκο. "Ενοχλημένο από 

τις κοινοτοπίες που βρίσκονται στην 

αρχή της β' πράξης, σοκαρισμένο από 

την απόλυτη απουσία έκφρασης, το 

κοινό υποχρέωσε την αυλαία να πέ-

σει", γράφει χαρακτηριστικά ο τα-

ντάλ για την πρεμιέρα της 20ης Υε-

βρουαρίου 1816. Πολύ σύντομα όμως, 

στο τέλος του ίδιου έτους η όπερα 

έφτασε στη Μπολόνια και τη Υλωρε-

ντία, ενώ το 1818 παρουσιάστηκε στο 

Λονδίνο και το 1819 κατέκτησε και τη 

Νέα Τόρκη. Μέσα στο διάστημα των 

200 ετών ο Κουρέας της εβίλλης, 

έχει καταφέρει να καταγράφεται ως η 

δημοφιλέστερη κωμική όπερα όλων 

των εποχών και σίγουρα ως μια από 

τις πλέον απολαυστικές. Η διαχρονι-

κή επιτυχία του έργου βασίζεται στη 

μουσική έμπνευση του Ροσσίνι. τον 

Κουρέα τα λόγια λειτουργούν ως πυξί-

δα, μιας και ο πραγματικός χαρακτη-

ρισμός προσώπων και καταστάσεων 

βρίσκεται στα στοιχεία της μουσικής: 

στη μελωδία, το ρυθμό, την αρμονία. 

Όπως και στα έργα του Μπαρόκ έτσι 

και στον Κουρέα, ο ακροατής δεν 

χρειάζεται να καταλαβαίνει λέξη προς 

λέξη το κείμενο για να παρακολουθή-

σει την ιστορία, αφού τον ρόλο του 

αφηγητή αναλαμβάνει η μουσική που 

απευθύνεται άμεσα στο συναίσθημα. 

Φαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

άρια του Ντον Μπαζίλιο: δεν 

χρειάζεται κανείς να κατανοεί 

τα λόγια προκειμένου να πει-

σθεί για την τρομακτική δύνα-

μη της συκοφαντίας - αρκεί η 

ερμηνεία της μουσικής να 

μπορέσει να αναδείξει την 

κλιμάκωση από τον ψίθυρο 

στο τρομακτικό ξέσπασμα. Ο 

κόσμος που περιγράφει ο Κου-

ρέας της εβίλλης είναι ηδονι-

στικός, κυνικός, γεμάτος εγω-

παθείς ανθρώπους, όπως ακρι-

βώς το κοινωνικό εκείνο περι-

βάλλον στο οποίο έζησε ο Ροσ-

σίνι στην καθημερινότητα της 

νιότης του στην Ιταλία. Σο 

χρήμα κινεί τα πάντα: ο Αλμαβίβα 

πληρώνει τους κανταδόρους, δωροδο-

κεί δύο φορές τον Ντον Μπαζίλιο και 

αμείβει γενναιόδωρα τον Υίγκαρο, ο 

οποίος εξηγεί πόσο καλύτερα λειτουρ-

γεί και μόνον στην ιδέα του χρυσού. 

Διακόσια χρόνια αργότερα, είναι πασι-

φανές πως λίγα πράγματα έχουν αλλά-

ξει στον κόσμο.  

Πηγή: www.lifo.gr  

http://www.lifo.gr/guide/culturenews/theater/89113
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Από τη μαθήτρια της Β΄ Λυκείου  

Διονυσία Σάντη 

 

ειρά: ΥΙΛΟΟΥΙΑ 

υγγραφέας: LOU MARINOFF 

Μεταφραστής: ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΛΑΒΑΝΟΤ 

Εκδοτικός οργανισμός: ΛΙΒΑΝΗ 

Έτος έκδοσης: 2002 

Περιοχή έκδοσης: Αθήνα 

                                            

Σο βιβλίο «Πλάτωνας, όχι Πρόζακ!» αναφέρεται στις καθημερινές 

χρήσεις της φιλοσοφίας στη ζωή των ανθρώπων στη σύγχρονη εποχή. Η 

φιλοσοφία, σύμφωνα με το βιβλίο, δεν βασίζεται σε γενικές και αόριστες 

θεωρίες πάνω σε άχρηστα ζητήματα, όπως είναι γενικώς αποδεκτό από την 

κοινή γνώμη, αλλά στην υιοθέτηση ενός αξιοπρεπούς και ικανοποιητικού 

τρόπου ζωής. Μπορεί να δώσει λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετω-

πίζει κανείς, αρκεί να γνωρίζει πώς να την χειρίζεται. 

  Επειδή δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ειδικευμένοι στην επιστήμη 

της φιλοσοφίας, καλό θα ήταν να συμβουλεύονται κάποιο γνώστη της. Γι’ 

αυτό το λόγο, ο συγγραφέας του βιβλίου, Λου Μάρινοφ, πραγματεύεται το 

ρόλο της φιλοσοφικής συμβουλευτικής. ε όλο το βιβλίο δίνει παραδείγ-

ματα προβλημάτων που επιλύθηκαν με τη βοήθεια εκπαιδευμένου φιλο-

σοφικού συμβούλου. 

  Μέσα σε τέσσερα μέρη και δεκατέσσερα κεφάλαια ο συγγραφέας 

καταφέρνει να εκφράσει τις σημαντικότερες χρήσεις της φιλοσοφίας στη 

σύγχρονη εποχή. 

  Σο πρώτο μέρος αναφέρεται στις νέες χρήσεις της αρχαίας φιλο-

σοφίας, το δεύτερο στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων 

και το τρίτο στη φιλοσοφική θεραπεία πέρα από τη συμβουλευτική πελα-

τών. το τέταρτο μέρος, που αποτελείται από πέντε παραρτήματα, δίνο-

νται επιπρόσθετες πηγές πληροφοριών. 

  Σο «Πλάτωνας, όχι Πρόζακ!» έχει προκαλέσει μικτές κριτικές. Άλλοι υποστηρίζουν πως είναι βαθύ, ενώ άλλοι 

ρηχό. Άλλοι το βαρέθηκαν από τις πρώτες κιόλας σελίδες, ενώ άλλοι βρήκαν την παρηγοριά που αναζητούσαν σε αυτό. 

Καθώς διάβαζα τις κριτικές διαφόρων ανθρώπων διαπίστωσα πως η πλειονότητα των αναγνωστών που έκριναν πως το 

βιβλίο δεν ήταν άξιο της φήμης του, δεν είχαν καν διαβάσει το πρώτο μέρος. Είδα σχόλια του τύπου: «από τις πρώτες 

κιόλας σελίδες κατάλαβα πως το βιβλίο δεν είχε να κάνει με το θέμα που πρόβαλλε ο ελκυστικός του τίτλος κι έτσι το 

παράτησα» ή «ο συγγραφέας δεν γνωρίζει τίποτα για την ψυχολογική θεραπεία, πολύ απογοητευτικό, δεν κατάφερα 

καν να διαβάσω το μισό βιβλίο». Απέκλεισα αυτές τις κριτικές αμέσως μόλις τις διάβασα. Για να κρίνεις κάτι δημόσια 

πρέπει να έχεις ολοκληρωμένη επίγνωση του θέματος.  

  Παρόλο που το «Πλάτωνας, όχι Πρόζακ!» είναι το μόνο βιβλίο φιλοσοφικής αυτοβοήθειας και αυτοθεραπείας 

που έχω διαβάσει, πιστεύω πως αξίζει 

κανείς να το μελετήσει. Εκτός από το 

ότι προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες 

για τη φιλοσοφία, παρέχει και φιλοσο-

φικές συμβουλές που μπορούν να εφαρ-

μοστούν ως λύσεις σε καθημερινά ζητή-

ματα. Επίσης, αν και ο λόγος του συγ-

γραφέα δεν είναι καθόλου αντικειμενι-

κός, αφήνει περιθώρια στον αναγνώστη 

να ασπαστεί τις απόψεις και τις ιδέες 

που αυτός θεωρεί ορθότερες. την προ-

κειμένη περίπτωση, εγώ διαμόρφωσα 

κάποιες προσωπικές φιλοσοφικές αρχές 

και αξίες που ίσως να μην είχα καταφέ-

ρει, ακόμη κι αν είχα τις απαραίτητες 

φιλοσοφικές γνώσεις.  

υμπερασματικά, θα έλεγα ότι το συ-

γκεκριμένο βιβλίο μπορεί να λειτουρ-

γήσει ως μέσο παρακίνησης, για να απο-

κτήσει κανείς μία φιλοσοφική υπόστα-

ση στη ζωή του και να κατανοήσει τη 

βασική σημασία της φιλοσοφίας. Όπως 

συμβουλεύει και ο συγγραφέας, είναι 

προτιμότερο κανείς να προσπαθεί με 

τον Πλάτωνα όχι με το Πρόζακ! 

Θεραπεία μέσω φιλοσοφίας… 

Βιβλιοπαρουσίαση –Βιβλιοκριτική  
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Από τη μαθήτρια της Β΄ Λυκείου  

Μαρία Βαρσάκη 

 

Jostein Gaarder, Ο κόσμος της οφίας, Νέα 

ύνορα- Α.Α. Λιβάνη, Όσλο 1994 

  

 

Ο κόσμος της οφίας είναι ένα βιβλίο το οποίο ασχολείται με τη φιλοσοφία. ε αυτό το βιβλίο περιγράφεται η 

ζωή ενός έφηβου κοριτσιού, που ξαφνικά άρχισε να λαμβάνει διάφορα γράμματα, τα οποία περιείχαν φιλοσοφικά ερω-

τήματα στην αρχή και έπειτα μετατράπηκαν σε μαθήματα δι’ αλληλογραφίας. Η ζωή της οφίας άλλαξε ριζικά μετά 

από αυτά τα μαθήματα, διότι σκεφτόταν συνεχώς τα ερωτήματα που της έθετε ο μυστηριώδης αυτός φιλόσοφος. Η ταυ-

τότητα του ανθρώπου αυτού, παρέμενε άγνωστη μέχρι τη στιγμή που έλαβε 

ένα βίντεο με εκείνον πρωταγωνιστή. Παράλληλα, η οφία γνώρισε μια κο-

πέλα, που βρισκόταν στην ίδια θέση με την οφία. Δυο άνθρωποι, έγραφαν 

για τα δυο αυτά κορίτσια, οι οποίες διάβαζαν η μια για τη ζωή της άλλης. 

Η αφήγηση ξεκινά από την παρουσίαση της ζωής της οφίας και συ-

νεχίζει με αναφορά φιλοσόφων. Παρουσιάζονται αρκετοί φιλόσοφοι, οι ο-

ποίοι με τις θεωρίες τους «έχτισαν» έναν νέο κόσμο κάνοντας τους ανθρώ-

πους να αναθεωρήσουν ό,τι πίστευαν. Οι φιλόσοφοι αυτοί ήταν: ο Δημόκρι-

τος, ο ωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο  Μπαρόκ, ο Ντεκάρτ, ο πι-

νόζα, ο Λοκ,  ο Φιούμ, ο Μπέρκλεϊ, ο Μπιέρκελι, ο Καντ, ο Φέγκελ, ο Κίρ-

κεγκορ, ο Μαρξ, ο Δαρβίνος και ο Υρόιντ.  

Σο βιβλίο είναι ένα μυθιστόρημα που περιλαμβάνει περιπέτεια, μυ-

στήριο, αλλά και δίνει ευκαιρία για σκέψη, προβληματισμό και γνώση. Ο 

συγγραφέας προσπαθεί με απλό και ταυτοχρόνως λογοτεχνικό τρόπο να 

προβάλει τη χρησιμότητα της φιλοσοφίας στη ζωή μας, αλλά και να παρου-

σιάσει το σημαντικό έργο των φιλοσόφων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

για ένα άτομο που θέλει να εξερευνήσει τη φιλοσοφία, λόγω της ενδιαφέ-

ρουσας πλοκής και της αλληλουχίας της αφήγησης για τους φιλοσόφους. 

Προσφέρει τις γνώσεις μιας εγκυκλοπαίδειας μέσα από μια ιστορία. Παρόλο 

που δεν υπάρχουν εικόνες, συνιστάται για όλες τις ηλικίες, από εφήβους 

μέχρι και άτομα μεγάλης ηλικίας, γιατί είναι ευανάγνωστο και ενδιαφέρον. 

Ο συγγραφέας, χρησιμοποιώντας διάφορα παραδείγματα, τεκμηριώνει τις 

απόψεις που εκθέτει, παρακινώντας τον αναγνώστη να αναρωτηθεί γι’ αυτά 

στην καθημερινή ζωή. Σο βιβλίο έχει μεταφερθεί στον κινηματογράφο. 

   O συγγραφέας, Γιοστέιν Γκάαρντερ, γεννήθηκε το 1952. πούδασε 

φιλοσοφία, θεολογία και λογοτεχνία στο Όσλο. Kατόπιν εργάστηκε για δέκα χρόνια ως καθηγητής φιλοσοφίας μέσης 

εκπαίδευσης. Aρχικά, έγραψε βιβλία για παιδιά και εφήβους. Tο πρώτο του μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε στα ελλη-

νικά είναι O Kόσμος της οφίας, το οποίο μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Tο 

Mυστήριο της Tράπουλας κυκλοφόρησε το 1990, ενώ το 1991 κέρδισε το Bραβείο Kριτικών Λογοτεχνίας της 

Nορβηγίας. Eίναι 

συγγραφέας επί-

σης των παιδικών 

βιβλίων Tο μυστή-

ρ ι ο  τ ω ν 

Xριστουγέννων , 

Eίναι κανείς εκεί; 

και των μυθιστο-

ρημάτων Vita 

Brevis, Μέσα από 

το σκοτεινό καθρέ-

φτη, Σο κάστρο 

των Αγγέλων, Μά-

για, Σο θαύμα της 

ζωής, Η μαγική 

βιβλιοθήκη, Η 

κόρη του διευθυ-

ντή του τσίρκου 

και Σο κορίτσι με 

τα πορτοκάλια.  

 

 

       

Μυθιστόρημα φιλοσοφίας 

Βιβλιοπαρουσίαση –Βιβλιοκριτική 

Από την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου 
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Από τις μαθήτριες της Β΄ τάξης 

Έλενα Μάνουζα και Χριστίνα Γκέρ-

γκι 

 

Ο ιντάρτα Γκαουτάμα 

(πιθανή χρονολογία 560-480 π.Φ.) υ-

πήρξε ο ιδρυτής του Βουδισμού. Βέ-

βαιες ιστορικά πληροφορίες για τη 

ζωή του δεν υπάρχουν. ύμφωνα με 

κάποια αποσπασματικά στοιχεία που 

διασώζει ο Κανόνας Πάλι, ο ιντάρτα 

ήταν γιος του ηγεμόνα του κρατιδίου 

της φυλής των άκυα, η οποία κατοι-

κούσε κοντά στα σημερινά σύνορα της 

Ινδίας με το Νεπάλ.  

Νωρίς βίωσε μια κρίση σχετικά 

με την αξία της ζωής, η οποία με αρχή 

τη γέννηση καταλήγει στη φθορά, την 

αρρώστια, τα γηρατειά και το θάνατο 

και η οποία με τις μετενσαρκώσεις 

διαιωνίζεται σε διάφορες μορφές 

ύπαρξης, που έχουν την ίδια κατάλη-

ξη. Αυτή η κρίση τον οδήγησε να ε-

γκαταλείψει την πριγκιπική ζωή και 

να αναζητήσει έναν τρόπο απελευθέ-

ρωσης από τον αιώνια ανανεούμενο 

κύκλο της ύπαρξης (σαμσάρα). Μετά 

από ένα στάδιο αναζητήσεων, στη 

διάρκεια μιας ολονύκτιας περισυλλο-

γής κάτω από ένα δέντρο στην περιο-

χή Μπούντα-γκάγια, είχε μια πνευμα-

τική εμπειρία που ο ίδιος θεώρησε ως 

φωτισμό. Έτσι έγινε Βούδας 

(Buddha=φωτισμένος). Αυτός ο φωτι-

σμός θεωρείται ως ένα είδος γνώσης, 

για το περιεχόμενο της οποίας οι διά-

φορες βουδιστικές σχολές δίνουν ποι-

κίλες απαντήσεις. Πάντως, ο Κανόνας 

Πάλι περιέχει μια από τις αρχαιότε-

ρες συστηματοποιήσεις της. Αυτή εί-

ναι η γνωστή ως σχήμα των «τεσσάρων 

ευγενικών αληθειών», οι οποίες είναι: 

 Η οδύνη: Η οδύνη είναι εγγενές 

κομμάτι της ύπαρξης από τη γέν-

νηση, τις αρρώστιες και τα γηρα-

τειά, ως τον θάνατο. 

 Η αιτία της οδύνης: Η αιτία της 

οδύνης είναι η επιθυμια, η λαχτα-

ρά για τις ηδονές των αισθήσεων 

και η προσκόλληση στα υλικά αγα-

θά και τη δύναμη. 

 Η εξάλειψη της οδύνης: Η οδύνη 

τερματίζεται με την εξάλειψη της 

επιθυμίας και της εξάρτησης.  

 Η ατραπός που οδηγεί στην εξά-

λειψη της οδύνης.  

 Η τελευταία εξ αυτών δεν εί-

ναι τίποτα άλλο παρά η οκταπλή α-

τραπός. Αυτή η τελευταία αλήθεια 

μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές του 

να φτάσουν στην φώτιση. Η Οκταπλή 

Ατραπός (ορθή συμπεριφορά, ορθή 

πρόθεση εργασία προσπάθεια, λόγος) 

είναι ουσιαστικά ένας ηθικός κώδι-

κας, μια συνταγή για την καλή ζωή 

και την ευτυχία που πρώτος από 

όλους αναζήτησε ο Γκαουτάμα. 

Σιντάρτα Γκαουτάμα… 

Ο Βούδας 
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Από τις μαθήτριες της Α΄ τάξης  

Ευγενία Ανδριοπούλου και  

οφία Ζαφειροπούλου. 

 

ΚΟΣΜΟΣ 
 

Υλικά: 

500 gr μπλε της θάλασσας 

300 gr πράσινο χορταράκι του αφρού 

100 gr ηλιαχτίδες ψιλοκομμένες 

1 1/2 κ.σ. ηλιοκαμένης άμμου 

100 gr κοσκινισμένο χωματάκι 

50 gr πολύχρωμα πέταλα λουλουδιών 

1 μπουκαλάκι κοπανιστό αέρα του βουνού  

 

Εκτέλεση: 

Παίρνουμε τα 500 gr μπλε της θάλασσας και προσθέτουμε 100 gr κοσκινισμέ-

νο χωματάκι και τα ανακατεύουμε μαζί με το 1 1/2 κουταλάκι της ηλιοκαμέ-

νης άμμου. Ανακατεύουμε με αγάπη. Προσθέτουμε στο μίγμα διαδοχικά τα 

300 gr πράσινο χορταράκι του αγρού. ε ξεχωριστό δοχείο ανακατεύουμε τα 

100 gr ηλιαχτίδες ψιλοκομμένες μαζί με τον κοπανιστό αέρα του βουνού. Ανα-

μειγνύουμε τα δύο μείγματα και τα τοποθετούμε σε φόρμα στρογγυλή. Χή-

νουμε στη ζεστασιά της αγκαλιάς μας στους 180οC για 15΄. 

 

Βγάζουμε το κέικ αγάπης από το φούρνο και το αφήνουμε να πάρει θερμοκρα-

σία δωματίου. Αφού έχουμε βράσει τα 50 gr πέταλα λουλουδιών και αφού τα 

έχουμε αφήσει να σιροπιάσουν, τα ρίχνουμε ομοιόμορφα πάνω στο στρογγυλό 

κέικ. Σέλος, πασπαλίζουμε με λίγη αγάπη, ευτυχία και υγεία –ή ό,τι άλλο 

προτιμάτε. 

 

Καλή σας απόλαυση! 

 

Μια συνταγή ...αλλιώτικη 

Για τη φύση... 

Είμαι ένα λουλούδι 

Ένα όμορφο μπλε λουλούδι 

Που λέει ένα τραγούδι 

το θρόισμα του ανέμου. 

Μια ανοιξιάτικη μέρα 

Μια ηλιόλουστη μέρα 

Υύτρωσα πάνω στη γη 

Μετά από δυνατή βροχή 

Και γέμισα τον κόσμο 

Με όμορφα αρώματα 

Και χρώματα. 

 

Μυρίστε αρώματα, κοιτάξτε χρώματα! 

Παρασκευή Γερολύμου 

Είμαι ένας  σπόρος 

Σο ζεστό χώμα σκεπάζει το σώμα μου, 

Καθώς το δροσερό νερό βρέχει το κορμί 

μου και μου δίνει ζωή. 

Βγήκαν οι ρίζες, 

Μεγάλωσα κι έγινα κοτσανάκι. 

Ο ήλιος πλέον αντανακλά στο γυαλιστερό 

μου βλαστό 

Και με κάνει να νιώθω ξεχωριστό. 

Οι μέρες  περνούν και μεγαλώνω κι άλλο 

Και φτάνει ο καιρός  που ξεπετάγονται τα 

ρόδινά μου πέταλα. 

Σώρα είμαι ένα όμορφο λουλούδι που στο-

λίζει το λιβάδι. 

Η άνοιξη είναι η μητέρα μου. 

Ο θάνατός μου θα γίνει ζωή του έρωτα 

Και το σώμα μου θα στολίσει τις μουντές καρδιές . 

Έλενα Δημοπούλου & Εριφίλη ουλελέ 

Σα κείμενα που παρουσιάζονται στη σελίδα δημιουργήθηκαν 

από μαθητές  της Α΄ τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος της 

Καλλιτεχνικής Παιδείας. 
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Από τη μαθήτρια της Β΄ Λυκείου,  

Στέλλα Κούγια 

 

Σο Ντάιτο-ρίου Αϊκιζιουζίτσου είναι 

μια παραδοσιακή ιαπωνική πολεμική τέχνη 

που μεταδίδεται για πολλές γενιές μέσα από την οικογένεια του Σακέντα το γένος Αΐζου, και γνωστοποιείται  στο ευ-

ρύ κοινό από τον Σακέντα οκάκου γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα. Η κύρια γραμμή αυτής της παράδοσης κληρονομή-

θηκε από τον γιο του Σακέντα οκάκου, τον Σακέντα Σοκιμούνε, η οποία πέρασε στη συνέχεια στον Κόντο Κατσου-

γιούκι. 

Σο Ντάιτο-ρίου Αϊκιζιουζίτσου είναι μια μορφή jujutsu, ένα σύστημα άοπλης μάχης με μικρές τεχνικές «όπλα» 

έτσι, ώστε να είναι δυνάτο να νικηθούν είτε ένοπλοι είτε άοπλοι αντίπαλοι.  

To Aiki-Jujutsu εστιάζει κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη της σωστής κινησιολογίας, στο σωστό χειρισμό και 

έλεγχο της αναπνοής, στην ανάπτυξη της γενικής αντοχής του σώματος και στην ανάπτυξη πολλαπλών κινήσεων.  Αρ-

γότερα, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της ταχύτητας, για την πολλαπλή αποφυγή των κινδύνων και την αποτροπή 

τους και τέλος για την άμεση και αποτελεσματική εξάλειψη των κινδύνων αυτων. Παράλληλα, το Αϊκί Σζουτζούτσου 

επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην έννοια του Zanshin, 

όπου ελεύθερα μπορεί να μεταφραστεί και ως «γνώση 

του τώρα / ετοιμότητα για περαιτέρω πράξεις/

κινήσεις». Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευόμενος διδάσκε-

ται ότι μια κίνηση δεν τελειώνει ποτέ, αλλά συνεχί-

ζεται. 

Όπως αναφέρθηκε πριν, το Αϊκιζιουζίτσου είναι ένα 

παραδοσιακό σύστημα πολεμικών τεχνών. Αν και 

ήταν η «πηγή» για την εκμάθηση των τεχνικών του 

«πολέμου», σε αντίθεση με άλλες πολεμικές τέχνες ή 

μαχητικά σπορ, δεν προβλέπει πρωταθλήματα. Υυσι-

κά, όταν πρόκειται για τα επίπεδα της «ύψιστης γνώ-

σης», γίνονται κάποιες εξετάσεις (μικρές μάχες) μετα-

ξύ των μαθητών με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν 

χώρα στη σχολή υπό την αυστηρή επίβλεψη του 

Δασκάλου/Εκπαιδευτή. Δεν υπάρχουν «βαθμοί» που 

να δίνονται για αυτές. 

Σο «Πρωτάθλημα» είναι κάτι που το Αϊκιζιουζίτσου 

δεν μπορεί να ενσωματώσει, όπως και κάθε άλλη μορ-

φή παραδοσιακής πολεμικής τέχνης. ε αυτές τις πο-

λεμικές τέχνες οι πρώτες θέσεις  δεν έχουν σημασία, 

όπως επίσης και το μετάλλιο ή το Κύπελλο, και αυτό 

γιατιί δεν εκπροσωπούν τίποτα σε σχέση με την 

πραγματική έννοια του budo, η οποία πρεσβεύει το «δρόμο του πολεμιστή» και ουδεμία σχέση έχει με το αν θα είναι 

κάποιος πρώτος ή δεύτερος. Σο νόημα είναι να είναι σωστός «πολεμιστής», ακόμη και αν είναι τελευταίος.  

Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να 

αγνοηθεί ότι ακόμη και το διαγωνιστικό μέ-

ρος των μαχητικών σπορ, όπως αυτά διαμορ-

φώνονται στις μέρες μας, είναι μια εξέλιξη 

των παραδοσιακών πολεμικών τεχνών. Κατά 

συνέπεια, τόσο Αϊκί Σζουτζούτσου και τα 

άλλα παραδοσιακά συστήματα δεν 

―πολεμούν‖ την έννοια των πρωταθλημάτων 

των διαφόρων μαχητικών σπορ.  

Κλείνοντας, η αρμονία των κινήσεων, 

ο σεβασμός και η πειθαρχία είναι μερικοί 

βασικοί λόγοι για να ξεκινήσει κάποιος το 

Αικί Ζιουζίτσου. Επίσης βελτιώνει τις ικα-

νότητες του εκάστοτε αθλητή, την εμπιστο-

σύνη, τις αντανακλαστικές δεξιότητές του, 

την αντοχή του, την ευεξία και την ποιότητα 

ζωής του. 

«Αν επιθυμείς να ―ελέγχεις‖ τους 

άλλους θα πρέπει πρώτα να ελέγχεις τον ε-

αυτό σου» -Miyamoto Musashi – Ιάπωνας 

ξιφομάχος και Ρονίν, δηλαδή αμουράι ο ο-

ποίος δεν υπηρετεί κανέναν. 

Αικί Ζιουζίτσου  
Η πολεμική τέχνη των Σαμουράι  
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Θεατρικό εργαστήρι 
Από τη μαθήτρια της Α΄ τάξης,  

Έλενα Δημοπούλου 

 

Όταν μας ανακοινώθη-

κε πως θα δημιουργηθεί θεα-

τρική ομάδα ήμασταν στο μά-

θημα της καλλιτεχνικής παι-

δείας. Έχοντας έρθει σε μια 

πρώτη επαφή με το θέατρο 

μας φάνηκε μια καλή ιδέα να 

συμμετάσχουμε. Έτσι, σαν μια 

ιδέα στο μυαλό μας, ξεκίνησαν 

όλα. 

την πρώτη μας συνά-

ντηση, μαζευτήκαμε όλα τα 

ενδιαφερόμενα παιδιά στο θέ-

ατρο του σχολείου. Διαφορετι-

κά άτομα όλοι μας και μας 

φαινόταν πως δεν θα καταφέρ-

ναμε να δέσουμε σαν μια ομά-

δα. Έπειτα συμφωνήσαμε όλοι 

μαζί σχετικά με την ώρα και 

την ημέρα συνάντησης μας 

και ορίσαμε την πρώτη συνάντηση. 

Μετά από την πρώτη συνάντηση, η 

οποία περιλάμβανε παιχνίδια για τον 

συντονισμό της ομάδας, όλα φάνηκαν 

διαφορετικά: όλοι έκαναν ένα βήμα! 

Όταν καταφέραμε να γνωρίσουμε ο 

ένας τον άλλον, να κάνουμε ένα βήμα 

πίσω ή ένα βήμα μπροστά, όταν προ-

σπαθήσαμε να καταλάβουμε ο ένας 

τον άλλον, τότε γίναμε μια ομάδα, μια 

παρέα. 

Οι πρόβες ξεκίνησαν με την 

ανάγνωση του κειμένου Ιφιγένεια εν 

Αυλίδι. Μπορεί να μην ακούγεται ι-

διαίτερα σημαντικό, αλλά ο ορθός τρό-

πος ομιλίας είναι πολύ σημαντικός, 

ώστε να γίνεσαι κατανοητός όχι μόνο 

στους ηθοποιούς γύρω σου, αλλά και 

στο κοινό που θα βρίσκεται από κάτω. 

Μετά προχωρήσαμε στο κομμάτι της 

κίνησης. Αρχίσαμε να κινούμαστε 

στην σκηνή, αρχικά με τον τρόπο που 

«μας έβγαινε» και στη συνέχεια με 

την κατάλληλη καθοδήγηση από 

την κ Κωστή. Μαζί με την κίνηση 

μας εξηγούσε το ύφος της σκηνής 

και μας βοηθούσε στην διαμόρφω-

ση της έκφρασης και στην αποτύ-

πωση των συναισθημάτων.  

Σα χορικά αποτελούσαν ένα 

διαφορετικό και ενδιαφέρον κομ-

μάτι. Η κίνηση ήταν διαφορετική, 

καθώς το ύφος της σκηνής αποτυ-

πωνόταν κυρίως μέσω της κίνη-

σης. Η κάθε στάση είχε κάποιο 

νόημα και ύφος το οποίο δεν γνω-

ρίζαμε πριν από τη στιγμή που 

μας το εξηγούσε.  

 

(υνέχεια στη σελ. 19) 

Για δεύτερη χρονιά εφέτος η θεατρική ομάδα Antigonistas του Γενικού Λυκείου Νέας 

Περάμου προετοίμασε και παρουσίασε στο κοινό αρχαία τραγωδία, την Ιφιγένεια στην 

Αυλίδα του Ευριπίδη. 

Οι συντελεστές της παράστασης ήταν μαθητές του σχολείου μας: 

Αγαμέμνων: Αντώνης Λιούνης, Πρεσβύτης Α: Κώστας Δαρουκάκης, Πρεσβύτης Β: Νίκος 

Κατσαρέλος, Άγγελος Α: Αγγελική Νικολάου, Άγγελος Β: Νάσια Μπουτζού, Μενέλαος: 

Γιάννης Γιαννόπουλος, Κλυταιμνήστρα: Τριανταφυλλιά Λεμονούδα, Ιφιγένεια: Έλενα 

Δημοπούλου, Αχιλλεύς: Σπύρος Ανδριόπουλος, Χορός: Εριφίλη Σουλελέ, Ιωάννα Τσώ-

λα, Ειρήνη Στεργίου, Ανδριανή Πασχάλη, Γαβριέλλα Καζέλη, Σοφία Ζαφειροπούλου, 

Βιβή Λελεκοπούλου,  Μαρία Οικονόμου, Βασιλική Σοφού, Εύη Μέγα, Σμαρδά Παναγιώ-

τα, Μαρία Στεφανάτου, Ευγενία Ανδριοπούλου.  

Η διασκευή και η σκηνοθεσία ήταν της φιλολόγου του σχολείου Κατερίνας Κωστή. 

Το έργο παρουσιάστηκε σε δύο παραστάσεις ανοιχτές στο κοινό στις 22 και 23 Απριλίου 

2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Νέας Περάμου. 

Είχαν προηγηθεί αναρίθμητες πρόβες στο σχολείο και το Πολιτιστικό Κέντρο από τον 

Οκτώβριο του 2015, ενώ παράλληλα οι μαθητές παρακολούθησαν επαγγελματικές πα-

ραστάσεις, όπως την όπερα Ο Κουρέας της Σεβίλλης στην Εθνική Λυρική Σκηνή. 

Επίσης, τον Απρίλιο η θεατρική ομάδα επισκέφθηκε την Επίδαυρο και έκανε μια πρό-

βα στην ορχήστρα του θεάτρου, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εφορείας αρχαιο-

τήτων, ενώ παρακολούθησε και μάθημα υποκριτικής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Ναύπλιο, με την κα Χριστίνα Ζώνιου. 

Υπεύθυνη προγράμματος: Κατερίνα Κωστή 



19 

 

(υνέχεια από τη σελ. 18) 

 

Εκτός από όλα εκείνα τα πράγματα που μα-

θαίναμε κατά τη διάρκεια των προβών, είχαμε τη 

δυνατότητα να δούμε και να μάθουμε περισσότερα 

πράγματα μέσω των εκπαιδευτικών εκδρομών που 

πήγαμε σαν θεατρική ομάδα. Είχαμε την ευκαιρία 

να επισκεφτούμε την Επίδαυρο και να παίξουμε κά-

ποια κομμάτια από την παράσταση, πράγμα που μας 

έκανε να νιώσουμε χαρούμενοι και να κάνουμε κάτι 

διαφορετικό. Ήταν μια διαφορετική και πρωτόγνωρη 

εμπειρία, γιατί όχι μόνο παίξαμε στο αρχαίο αυτό 

θέατρο, αλλά είχαμε και την δυνατότητα να γνωρί-

σουμε από κοντά το ιστορικό αυτό μέρος. Μετά από 

αυτό μεταφερθήκαμε στο Ναύπλιο στο τμήμα Θεα-

τρικών πουδών. Εκεί ήρθαμε σε επαφή με κάποιους 

διδάσκοντες. Αφού μας εξήγησαν κάποια πράγματα 

για την σχολή, αλλά και το θέατρο και αφού έλυσαν 

όλες τις απορίες που είχαμε παίξαμε όλοι μαζί κά-

ποια θεατρικά παιχνίδια. 

Κι έτσι περνούσαν οι μέρες, ώσπου έφτασε η 

ημέρα της παράστασης χωρίς καν να το καταλάβου-

με. Σο θέατρο γέμιζε, το άγχος γινόταν κόμπος στο 

στομάχι και υπερένταση˙ έτσι μέχρι και την τελευ-

ταία στιγμή πήγαινα και ερχόμουν, όπως και τα πε-

ρισσότερα παιδιά. Για πολλούς από εμάς ήταν η πρώ-

τη φορά που έπρεπε να συνδυάσουμε τα λόγια, την 

κίνηση, το συναίσθημα με σκοπό να ξεδιπλωθούν 

όμορφα και αρμονικά, ώστε να αρέσουν στο κοινό. 

Όλες οι πρόβες, ο χρόνος, ο κόπος ήρθε η ώρα να φα-

νούν μπροστά σε τόσο κόσμο.  

Και τελικά ήταν μια όμορφη εμπειρία. Αντι-

μετωπίσαμε τους εαυτούς μας, το άγχος, όλα σε μια 

πρωτόγνωρη για κάποιους εμπειρία. Κι άσχετα με 

τις κριτικές, εμείς νιώσαμε καλά που το καταφέρα-

με, που ξεκινήσαμε το ταξίδι με έναν κοινό σκοπό και που τώρα το ολοκληρώναμε όλοι μαζί. Κι αυτό ήταν που μας 

μελαγχολούσε, πως όλο αυτό που είχαμε ξεκινήσει όλοι μαζί, ήρθε σε ένα τέλος.  

την τελευταία παράσταση, στο τέλος οφείλαμε ένα ευχαριστώ στον άνθρωπο που μας συντόνισε και που συνέ-

βαλε στην δημιουργία της ομάδας από την αρχή και ταυτόχρονα σε αυτήν την εμπειρία. 
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