
01) Αυτός ο ψυχαναγκασμός ότι ΠΡΕΠΕΙ να είσαι ευτυχισμένος και αγαπημέ-
νος με τους άλλους. Sometimes θέλω απλά να τους πλακώσω. Γιατί να 
‘’ψυχαναγκαστώ’’ δηλαδή; 
 
02) Δεν έχω αγωνία για τα δώρα κάτω από το Δέντρο... Μεγάλωσα, μου είπε 
η  μαμά μου, και τέλος τα παιχνίδια... 
 
03) Η γαλοπούλα δεν είναι πλέον από το χωριό... Είναι από το κρεοπωλείο 
του Τάκη. 
04) Έμαθα να μετράω τις μέρες... Χάθηκε το στοιχείο του αιφνιδιασμού... 
 
05) Η Ρούλα δεν θα είναι εκεί να μας πει... Ευτυχισμένο το 2010... Δεν κάνει 
πλέον εκπομπή... Κατάρα... 
 
06) Ξαφνικά όλοι  θυμούνται ότι πρέπει να βγουν το βράδυ των Χριστουγέν-
νων και της Πρωτοχρονιάς. ΟΚ, σαρδέλες του κόσμου ΕΝΩΘΕΙΤΕ. 
 
07) Μου την σπάει που ο Ρούντολφ έχει κόκκινη μύτη... Τι σημαίνει αυτό; 
Ότι είναι μπεκρής ή ότι πλακώθηκε με κάποιον άλλο τάρανδο πιο μάγκα από 
αυτόν;; 
08)«Μικρέ, φύγε μη βγω έξω» θα ήθελα πολύ να πω στον τριγωνοφόρο στού-
μπο με την φάλτσα φωνή που νομίζει ότι τραγουδάει κιόλας και με αγουρο-
ξυπνά πρώτη αργία μετά από βδομάδες σκληρού διαβάσματος. «Άντε μη γίνει 
του Ηρώδη μέρες που είναι! Ακούς;»  
 
Αλλά, του το λές; Δεν του το λες! 
 
09)Που παντού είναι στολισμένα. Και να μην έχεις, μια επιληψία θα την πά-
θεις. Επίσης είπαμε η ΔΕΗ θα κάνει αυξήσεις ε;;;;;;  
 
10) Τα κάλαντα. Γιατί να σου δώσω 5ευρώ για 30 δευτερόλεπτα; Να πάω και 
εγώ αν είναι έτσι. 
 

Ρούλα Καραγκούνη 
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Σ Ε Λ Ι ∆ Α  2  Χαίρε αγαπητέ συμμαθητή! 
Σου έχω δυσάρεστα μαντάτα! 
Σε περίπτωση που δεν το κα-
τάλαβες τελείωσαν οι διακο-
πές… και ναι άλλος ένας χρό-
νος πέρασε πριν πεις κύμινο! 
Ώρα λοιπόν να στρωθείς στο 
διάβασμα γιατί έρχονται οι 
βαθμοί ΚΑΙ οι εξετάσεις!  
Ξέρω πως δεν ευχαριστήθηκες 
ξεκούραση και είχες συνεχώς 
ένα βάρος για τα μαθήματα 
που πρέπει να διαβάσεις αλλά 
ποτέ δεν σηκωνόσουν να το 
κάνεις. Ή γιατί τόσο καιρό 
ξεσκίστηκες στο διάβασμα για 
να κάνεις όλα τα μαθήματα 
και επαναλήψεις!! Ουκ ολίγες 
εργασίες που φορτώθηκες από 
τους συμπονετικούς καθηγη-
τές που ο καθένας σου έβαζε 
από μια εργασία. Και φυσικά 
αν έλεγες τίποτα σου έλεγε 
 «15 μέρες, δεν μπορείς να 
μου γράψεις μια εργασία;!»  
(φυσικά ήταν ρητορική ερώ-
τηση γιατί αν απαντούσες όχι 
δεν θα σε απάλλασσε!) Αλλά 
για δες δεν έχεις μονό ένα κα-
θηγητή! Έχεις δεκατρείς! Χω-
ριά τα κατεβατά του φροντι-
στηρίου!  
Και το ημερολόγιο σου δεί-
χνει 7 Ιανουαρίου! (καλή χρό-
νια κιόλας!) και εσύ δεν έχεις 

ανοίξει ούτε βιβλίο! Άντε πάλι 
τελευταία στιγμή να προλά-
βεις να κάνεις τόσα πολλά 
πράγματα… 
Μια χαρά ήταν το καλοκαιρά-
κι άραζες μπάνια ήλιος, θά-

λασσα… ααχ! Ωραίες στιγ-
μές! Μετά άνοιξαν τα σχο-
λειά. Χαλαρά άρχισαν τα μα-
θήματα, ήρθε μετά και η κα-
τάληψη ήσουν αεράτος και 
cool! Άνοιξαν πάλι τα κατα-
ραμένα και σου βγήκε η ψυχή 
να περιμένεις τα Χριστούγεν-
να και να ταυτίζεσαι με την 
σπαστικιά μεν, χρήσιμη δε, 
διαφήμιση του JUMBO και να 
μετράς και συ σαν τους φα-
ντάρους… 72 και σήμερα,48 
και σήμερα, 15 και σήμερα 
είχες φτάσει 2 και σήμερα και 
νόμιζες πως θα εκραγείς από 
την βαρεμάρα! Ε με  τα πολλά 
ήρθαν και τα Χριστούγεννα τα 
οποία δεν απόλαυσες… εν 
πάση περιπτώσει ο χρόνος 
περνά… 
Βεβαία μην απελπίζεσαι σκέ-
ψου πως έπονται και χειρότε-
ρα! Σκέψου πως σε κάνα μηνά 
έρχονται οι βαθμοί! Και αν 
δεν είναι καλοί ξέρεις τι έχεις 
να ακούσεις πάλι! 
«σκουπιδιάρης θα γίνεις… 
τσομπάνης θα βοσκάς πρόβα-
τα και θα αρμέγεις  
γελάδια…» και σκέπτεσαι… 
πάντα υπερβολικοί οι δικοί 
μου! 
Να όμως διακοπές έρχονται 
και πάλι μετά από λίγες ε-
βδομάδες βασανιστικού μα-
θήματος…  και πρέπει να 
μετρήσεις σωστά τις απουσί-
ες που σου απομένουν για να 
έχεις περιθώριο να κάνεις 
μερικές την άνοιξη που το 
μυαλό σου πετάει στα λιβά-
δια. 
Και να η 25η Μαρτίου! Ε 
λοιπόν αυτές οι εθνικές εορ-
τές είναι μεγάλο ζήτημα. Σκέ-
πτεσαι να κάνω παρέλαση να 
μην κάνω και από την πολύ 
σκέψη που απορροφά όλη σου 
την προσοχή τσουπ! περνάνε 
και οι παρελάσεις και σου 
φεύγει ένα βάρος που απέφυ-

γες τη  δύσκολη απόφα-
ση. Είσαι και τυχερός 
βρε αδελφάκι μου οι 
διακοπές του Πάσχα 
φέτος είναι αμέσως με-
τά από την παρέλαση!! 
Για δες ευτυχία!! Και 
εκεί που λες εδώ είμα-
στε καιρός να διαβάσω 
λίγο τώρα που έχω και-
ρό για τις εξετάσεις, 
εκεί είναι που σε απο-
σπάνε οι χοροί, γιατί 
όλα και όλα Έλληνας 
είσαι παραδόσεις κρα-
τάς δεν μπορεί ένα κα-
λαματιανό θα το ρίξεις 
έτσι να σε καμαρώσει 
και ο παππούς, τσεπώ-
νεις και το πενηντάρικο 
γιατί είσαι και λεβέ-
ντης… εμ τι τσάμπα οι 
τούμπες! Πάει και το 
Πάσχα πέρασε και  βι-
βλίο δεν άνοιξες… και 
στον  
ορίζοντα προβάλουν 
σιγά οι εξετάσεις… αγ-
χώνεσαι τρέμεις και  
σκέπτεσαι «δεν διάβα-
σα τίποτα, τι θα γράψω, 
τι θα γράψω.». Και αυ-
τή λοιπόν είναι η  
στιγμή της κρίσης. είναι 
η στιγμή που λες θα  
διαβάσω και θα γράψω! 
Εκείνη λοιπόν την 
ένδοξη στιγμή αφήνεις 
τα λόγια σκύβεις το 
κεφάλι και χώνεσαι μέ-
σα στα πολυσέλιδα 
κουραστικά και (ίσως) 
ακαταλαβίστικα βιβλία 
του υπουργείου, που  
πρέπει οπωσδήποτε να 
τα παπαγαλίσεις για να 
γράψεις και για να έχεις 
ένα καλό καλοκαίρι  
Με εκτίμηση  
η συμπάσχουσα. 
Σταυρούλα Τσιούδη 
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...αγχώνεσαι, 
τρέμεις και  

σκέπτεσαι «δεν 
διάβασα 
τίποτα...»  
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Σύμφωνα με όσα ορίζει ο 
νόμος ισχύει ότι: 
Σε περιπτώσεις που δημι-
ουργείται πρόβλημα από τη 
συμπεριφορά μαθητή ή μα-
θήτριας στο σχολείο, στα 
πλαίσια της διαδικασίας 
επιβολής ποινών, όπως ορί-
ζεται από τη σχολική νομο-
θεσία, η γενική συνέλευση 
της μαθητικής κοινότητας, 
στην οποία ανήκει ο μαθη-
τής ή η μαθήτρια συνέρχε-
ται έκτακτα με πρωτοβουλί-
α του συμβουλίου της κοι-
νότητας, συζητάει το θέμα 
και εισηγείται τον τρόπο 
αντιμετώπισης του στο σύλ-
λογο των καθηγητών που 
έχει την ευθύνη της τελικής 
απόφασης. 
Σύμφωνα πάντα με τον ι-
σχύοντα μαθητικό κανονι-

σμό ισχύει ότι : 
Η αμφίεση μέσα στο σχο-
λείο ανήκει στην προσωπι-
κή ευθύνη των ίδιων των 
μαθητριών και των μαθη-
τών. Η μαθητική κοινότητα 
έχει το δικαίωμα να επεμ-
βαίνει, όταν παρατηρούνται 
ακρότητες η εκκεντρικότη-
τες και να συστήνει συμ-
μόρφωση σε ότι θεωρείται 
αντικειμενικά ευπρεπές και 
είναι πλατιάς κοινωνικής 
αποδοχής. Τα οποιαδήποτε 
προβλήματα όμως σχετικά 
με την εμφάνιση των μαθη-
τριών ή των μαθητών αντι-
μετωπίζονται με πνεύμα 
διαλόγου, καλής θέλησης 
και συνεννόησης των μαθη-
τικών κοινοτήτων με τη 
διεύθυνση του σχολείου, το 
σύλλογο των καθηγητών 
και το σύλλογο γονέων και 

κηδεμόνων. Αν ανάλογο 
θέμα παραπεμφθεί για συζή-
τηση και απόφαση στο σύλ-
λογο των καθηγητών, όπου 
ανήκει και η όποια τελική 
απόφαση, στη συζήτηση 
του συλλόγου καθηγητών 
παραβρίσκονται, με δικαίω-
μα λόγου, ο πρόεδρος της 
μαθητικής κοινότητας, στην 
οποία ανήκει η μαθήτρια ή 
ο μαθητής που κρίνεται, 
καθώς και το τριμελές προε-
δρείο του μαθητικού συμ-
βουλίου του σχολείου. 
   
 
 
 
Ρούλα Καραγκούνη 

άρτιο εξοπλισμό και την 
υποστήριξη αμερικανικών 
στρατευμάτων,  έχει θέσει 
ως στόχο να οικειοποιηθεί 
αυτό το πολύτιμο αγαθό, 
χρησιμοποιώντας ως πειρα-
ματόζωο τον πεζοναύτη 
Τζέικ Σάλλυ (Sam Wor-
thington)  υπό τις οδηγίες 
της Δρ. Γκρέις (Sigourney 
Weaver). Μεταφέρεται ως 
“avatar” (συνείδηση που 
κατέχει ανθρώπινα συναι-
σθήματα, σκέψεις και προ-
σωπικότητα σε σώμα ιθαγε-
νή Navi) και μετεξελίσσεται 
σε έναν αυθεντικό κάτοικο 
της φύσης. Ο Τζέικ σταδια-
κά έλκεται από την ζωή στη 
φύση, ερωτεύεται την κόρη 
του αρχηγού της φυλής την 
Neytiri (Zoe Saldana) και 
αρνείται να συνεργαστεί με 
την ομάδα. Ενώ η Δρ. Γκρέ-
ις προσπαθεί να ξανακερδί-

σει την εμπιστοσύνη του 
Τζέικ, εμπλέκεται στην υπό-
θεση και ο Αμερικανικός 
στρατός με τον αδίστακτο 
στρατηγό Μάιλς  (Stephen 
Lang), o οποίος εξαρχής 
αμφέβαλε για την αποτελε-
σματικότητα των πειραμά-
των της ομάδας, και ανα-
λαμβάνει δράση με ισχυρά 
στρατιωτικά μέσα σε ένα 
“προληπτικό” πόλεμο ενα-
ντίων του Τζέικ και της φυ-
λής. Είναι γεγονός πως η 
ταινία πέρα από τις εντυπω-
σιακές σκηνές περνάει και 
ένα οικολογικό μήνυμα που 
είναι σημαντικό για την ε-
ποχή μας! Η ταινία έχει δε-
χτεί πολύ καλές κριτικές και 
κατά τη γνώμη μου αξίζει 
να τη δείτε! 
Ρούλα Καραγκούνη 

AVATAR! Δεν υπάρχουν 
λόγια για να χαρακτηρίσουν 
αυτή την ταινία! Πρόκειται 
για ένα ΥΠΕΡΘΕΑΜΑ χω-
ρίς καμία υπερβολή! Αρχικά 
έχουμε την επιστροφή του 
σκηνοθέτη Τζέημς  Κάμε-
ρον. Ύστερα από δεκατρία 
χρόνια μετά τη μεγάλη επι-
τυχία του «Τιτανικού» επέ-
στρεψε για να μας παραδώ-
σει το “Avatar”. Να μην 
ξεχάσω να αναφέρω πως 
είναι 3D η ταινία και πραγ-
ματικά νιώθεις σαν να βρί-
σκεσαι και εσύ μέσα! Λίγα 
λόγια σχετικά με το σενάρι-
ο: Βρισκόμαστε στο 2154 
στον πλανήτη Πανδώρα 
εκεί που κατοικεί η φυλή 
των Navi, όπου υπάρχει ένα 
πολύτιμο 
oρυκτό ,απαραίτητο για την 
ανθρώπινη επιβίωση. Μία 
αμερικανική εταιρεία με 

AVATAR!  



Σ Ε Λ Ι ∆ Α  4  

Όταν ένα 

βράδυ, ο Λούκυ 

Λουκ τον 

τσάκωσε στα 

πράσα, ο 

Σαντάνα έριξε το 

φταίξιμο στον 

Σπάιντερμαν και 

την έκανε 

Λούης... 

 Όλα όσα (δεν) θέλετε να ξέρετε για τον Σαντάνα Κλάους. 

  Γεννήθηκε στις 21 Δε-
κεμβρίου του 1943, στη 
βόρεια Καλιφόρνια. Το 
οικογενειακό του περιβάλ-
λον μπορούσε να είναι και 
καλύτερο. Ο πατέρας του 
είχε καταδικαστεί σε εικο-
σαετή ποινή φυλάκισης, 
με την κατηγορία της κτη-
νοβασίας (φήμες που θέ-
λουν το άτυχο ζώο να 

ήταν τάρανδος, παραμένουν ανε-
πιβεβαίωτες). Η μητέρα του 
έπασχε από μανιοκαταθλιπτικό 
σύνδρομο (κοινώς, ήταν emo). 
Όταν ο μικρός Σαντάνα, της α-
νακοίνωσε στην ηλικία των 8 
ετών, πως ανακηρύχθηκε καλύ-
τερος μαθητής της τάξης του, 
εκείνη έβαλε τα κλάματα και τον 
έδειρε ουρλιάζοντας «Όχι άλλο 
κάρβουνο!». Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, η μόνη διέξοδος που 
του απέμενε, ήταν η τηλεόραση. 
Εκεί ανακάλυψε και τελικά αγά-
πησε τους Πάουερ Ρέιντζερς. 
Συνήθιζε μάλιστα, να ντύνεται 
ροζ Πάουερ Ρέιντζερ και να πο-
λεμάει ενάντια στον Τσακ Νόρις 
(στα ψέματα φυσικά – άλλωστε, 
ποιος τα βάζει με τον Τσακ Νό-
ρις???). Στα 22 του χρόνια εφηύ-
ρε την Βασιλόπιτα, μια πρωτο-
ποριακή συσκευή, που επέτρεπε 
σε τετράποδα ζώα να πετάνε. Η 
ανακάλυψή του αυτή, του χάρισε 
τη θέση του Πρύτανη του Πανε-
πιστημίου του Χάρβαρντ, μαζί 
με μια θέση στην ιστορία, καθώς 
διατύπωσε την περίφημη φράση 
«Πετάει ο γάιδαρος?». Έπειτα, 
το 1974, σε ηλικία 29 ετών, ανα-
κάλυψε μια πηγή εισοδήματος 
που θα του εξασφάλιζε τα χρή-
ματα που χρειαζόταν για να συ-
νεχίσει τις έρευνες του πάνω 
στην Βασιλόπιτα. Άρχισε, λοι-
πόν, το λαθρεμπόριο κοτόπου-
λων. Έκρυβε τα κοτόπουλα μέσα 
σε μεγάλες κόκκινες τσάντες και 
τα μετέφερε από χώρα σε χώρα, 
χρησιμοποιώντας ιπτάμενα κου-
νάβια. Δημιουργήθηκαν όμως 

αρκετά προβλήματα, διότι 
τα κοτόπουλα έτρωγαν τα 
κουνάβια. Έτσι πήρε την 
απόφαση να δουλέψει 
στην FedEx. Για αρκετά 
χρόνια κρυβόταν πίσω από 
την εταιρία-βιτρίνα, συνε-
χίζοντας το λαθρεμπόριο 
κοτόπουλων. Όταν ένα 
βράδυ, ο Λούκυ Λουκ τον 
τσάκωσε στα πράσα, ο 
Σαντάνα έριξε το φταίξιμο 
στον Σπάιντερμαν και την 
έκανε Λούης (a.k.a. Σπύ-
ρος). Το 1981, αποφάσισε 
πως ήταν καιρός να κάνει 
οικογένεια. Παραιτήθηκε 
από τη θέση του Πρύτανη 
και από τη FedEx, και με-
τακόμισε στο Στρουμφο-
χωριό. Εκεί βρήκε τη γα-
λήνη και την ηρεμία που 
έψαχνε, αλλά δυστυχώς, 
όχι την οικογένεια (σ.σ. Η 
Στρουμφίτα δεν είχε γεν-
νηθεί ακόμα). Μετά από 7 
χρόνια εσωτερικής αναζή-
τησης, γύρισε στην ιδιαίτε-
ρη πατρίδα του, την Αμε-
ρική, για να πρωταγωνι-
στήσει στον «Ροζ Πάνθη-
ρα». Η επιτυχία της ταινί-
ας ήταν τόσο μεγάλη, που 
ο Σαντάνα κλήθηκε να 
πρωταγωνιστήσει και σε 
διαφημιστικά σποτ, γνω-
στής εταιρίας αναψυκτι-
κών. Την ημέρα που υπέ-
γραψε το συμβόλαιο, οι 
παραγωγοί του ζήτησαν να 
αλλάξει το χρώμα της στο-
λής του, και από ροζ, να το 
κάνει κόκκινο. Εκείνος 
αρνήθηκε πεισματικά, διό-
τι το ροζ, του θύμιζε πά-
ντοτε τον αγαπημένο του 
Πάουερ Ρέιντζερ. Όταν 
του είπαν ότι ο Ροζ Πάου-
ερ Ρέιντζερ ήταν γυναίκα, 
έκλαψε με μαύρο δάκρυ 
και αποφάσισε να ιδρύσει 
το κίνημα του Φεμινισμού 
(βλ. Φύλλο 1). Το 1993, 

κατηγορήθηκε για παιδεραστί-
α και καταδικάστηκε σε ισόβι-
α φυλάκιση. Τον ίδιο χρόνο, 
απέδρασε με ανεμόπτερο από 
τις φυλακές, ενώ παράλληλα, 
το FBI ξεκίνησε την καταδίω-
ξη του. Τα επόμενα χρόνια, 
εθεάθη πολλές φορές ένας 
συνταξιούχος με κόκκινες πι-
τζάμες, να εισβάλει σε σπίτια 
κατά τις βραδινές ώρες, χρη-
σιμοποιώντας την καμινάδα 
ως είσοδο. Η δραστηριότητα 
του Κοκκινοσκουφίτσου 
(όπως τον βάφτισαν τα ΜΜΕ) 
ήταν ιδιαίτερα αυξημένη την 
περίοδο των Χριστουγεννιάτι-
κων διακοπών και έφτανε στο 
αποκορύφωμά της το βράδυ 
της Πρωτοχρονιάς. Ωστόσο 
ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε η υ-
ποψία της ταύτισης των δύο 
αυτών προσώπων 
(Κοκκινοσκουφίτσου – Σα-
ντάνα). 
  Τελικά, στις 11 Σεπτεμβρίου 
του 2001, ένα πτώμα που θα 
άλλαζε τη ροή της Παγκόσμι-
ας Ιστορίας ανασύρθηκε από 
τα συντρίμμια των Δίδυμων 
Πύργων.  Ήταν ζωσμένο με 
εκρηκτικά και είχε στην τσέπη 
του μια ταυτότητα με το 
όνομα Obama Bin Laden. Η 
εξέταση του DNA όμως 
έδειξε πως επρόκειτο για το 
νεκρό σώμα του Σαντάνα 
Κλάους. Ο καταζητούμενος 
για χρόνια, εγκληματίας, είχε 
επιτέλους βρεθεί. Στις 13 Σε-
πτεμβρίου 2001, θάφτηκε στο 
1ο νεκροταφείο Αθηνών. 
 
Θοδωρής Cortez Μανώλας 
 
ΥΓ: Και μια απάντηση στους 
μικρούς μας φίλους που συνε-
χώς αναρωτιούνται. Όχι, ο 
Άγιος Βασίλης, δεν υπάρχει 
πια. 
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Όπως όλοι μάθαμε από τον διατυμπανισμό που γίνεται τον τελευταίο καιρό , στη Θεσ-
σαλονίκη εδώ και μερικά 24ωρα βλέπουνε τηλεόραση ψηφιακά, πράγμα που σημαίνει 
πως θα υπάρχει τέλεια ανάλυση ήχου και εικόνας χωρίς τα «χιόνια» τις γραμμές και τις 
παρεμβολές του αναλογικού συστήματος που έχουμε εμείς. Για την μετάβαση στο ψη-
φιακό σήμα είναι απαραίτητος ο αποκωδικοποιητής ή αλλιώς μια τηλεόραση που να 
δέχεται το σήμα αυτό. 
    Τα κέντρα εκπομπής της βρίσκονται στον Χορτιάτη και στο Φιλίππειο. Οι περιοχές 

που λάμβαναν σήμα από τον Χορτιάτη μπορούν να βλέπουν ακόμη και αναλογικά, κάτι που δεν ισχύει για 
τον Κέδρινο Λόφο στην περιοχή του Φιλιππείου, πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να προμηθευτούν άμεσα 
τους αποκωδικοποιητές. Το σήμα έχει μεγάλη εμβέλεια και καλύπτει πολλές περιοχές της κεντρικής Μακε-
δονίας όπως  το Κιλκίς, η Έδεσσα, η Κατερίνη και τα Γιαννιτσά. Τα ιδιωτικά κανάλια που εκπέμπουν μέσω 
της digea είναι : star, alpha, alter, mega, skai, antenna και Μακεδονία TV. 
    Τα μέρη όμως που είναι τοποθετημένα τα κέντρα με κάνουν να αναρωτιέμαι πως γίνεται και το σήμα κά-
νει τον κύκλο της Χαλκιδικής προσπερνώντας μας με ελιγμούς! Πράγμα που συμβαίνει και με τους κόμ-
βους για διάφορες άλλες υπηρεσίες τηλεφώνου, internet και τηλεόρασης που δεν ανταποκρίνονται στην 
Χαλκιδική. Παρόλα αυτά ας ελπίσουμε πως κάποτε θα τα δούμε και εδώ… 

Λάουρα Κρόμετσεκ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
Τον περασμένο Νοέμβριο η χώρα μας παρέδωσε την ολυμπιακή φλόγα στην οργανωτική επιτρο-
πή του Βανκούβερ του Καναδά, όπου και θα διεξαχθούν οι 21οι χειμερινοί ολυμπιακοί αγώνες. 
   Η τελετή αυτή ήταν και η αφορμή για να γίνει λόγος, ίσως και για πρώτη φορά από τα Μ.Μ.Ε, 
για τους ολυμπιακούς αυτούς. 
    Οι αθλητές που παίρνουν μέρος σε αυτή την οργάνωση αγωνίζονται στα αθλήματα: 
! Alpine ski, που αποτελείται από 5 αγωνίσματα για άντρες και 5 για γυναίκες, τα οποία είναι: 
slalom, giant slalom, downhill, combined και super G. 
! Cross-country skiing (langlauf).  
! Freestyle skiing που αποτελείται από τα moguls και τα aerials 
! Ski jumping καθώς και Nordic combined.  
! Snowboard που αποτελείται από τα Half pipe,  
Giant parallel slalom και Snowboard cross. 
! Biathlon  
! Bobsleigh 
! Curling 
! Ice hockey 
! Luge 
! Skating 
     Τους  αγώνες αυτούς, αφού δεν τους προβάλλει η ελληνική  
τηλεόραση, μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε από το eurosport, όπως επίσης και τα προκρι-
ματικά που ήδη διεξάγονται σε όλο τον κόσμο από την διεθνή ομοσπονδία χιονοδρομίας (FIS). 
    * Οι επόμενοι χειμερινοί ολυμπιακοί αγώνες θα διοργανωθούν στη Μόσχα της Ρωσίας το 
2014, που ξέρεις μπορεί να πάμε καμία βόλτα από κει εκείνη την περίοδο.. 

Λάουρα Κρόμετσεκ 
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Σ Ε Λ Ι ∆ Α  6  «Χριστούγεννα 1000 ψυχές ευρώ»  
Μόλις πέρασαν και τα φετινά 

Χριστούγεννα και καθώς κάθομαι στο 
κρεβάτι λίγες ώρες πριν από την επανέ-
νταξη στο σχολικό πρόγραμμα, λίγο 
εκείνο το ποτό που απολάμβανα πριν 
δυο περίπου ώρες λίγο και η χαλάρωση 
μέσα στην αμαρτία τις στιγμής. Χωρίς 
να θέλω να σταθώ στο πνεύμα των Χρι-
στουγέννων και χωρίς να θέλω να νου-
θετήσω θα αναφερθώ σε πράγματα που 
παρατήρησα όσων αφορά την προσωπι-
κότητα, ανθρώπων που ήξερα. Όχι κά-
ποιου συγκεκριμένου πρόσωπου, αλλά 
με αυτό το έναυσμα θα ασχοληθώ με τον 
άνθρωπο και το πώς αυτός μπορεί στο 
όνομα μιας ιδέας με σκοπό να ταιριάξει 
με όλους να σβήσει το εγώ του. 
Σύμφωνα με αυτά, ο άνθρωπος εισέρχε-
ται σε στιγμές πλαστικότητας, στο 
όνομα ξένων ιδεών και αντιλήψεων, 
αποσκοπώντας σε μια κοινωνική ανα-
γνώριση. Κατ’ αυτό τον τρόπο λοιπόν το 
άτομο ξεπουλιέται και κοινωνικά και 
ατομικά. 
Άλλωστε όλα μπορούν να χαρακτηρί-
σουν ένα ξεπούλημα. Ο άνθρωπος, στο 
όνομα αυτού που πρέπει, το οποίο κά-
ποιος άλλος καθόρισε, ξεχνά το εγώ του, 
ξαπολάει την προσωπικότητα του, για το 
φαίνεσθε και γίνεται ένα άθυρμα μέσα 
στη κοινωνία. Ένα κοινωνικά ακοινώνη-
το ον. 
Επεξηγώντας λοιπόν, ο μόνος στόχος 
πλέον δεν είναι η ικανοποίηση του ίδιου 
του άτομου, ως ψυχικό όφελος, αλλά 

των άλλων. Εδώ φυσικά, δεν τίθε-
ται θέμα σωστής θρησκευτικής 
αντίληψης, παρά θέμα “taboo”, 
μιας και ο απροσάρμοστος, ο δια-
φορετικός, δεν θα ταιριάξει ποτέ 
στο πνεύμα της παρέας, αλλά αντί-
θετα θα εκδιωχτεί. 
Αυτά τα «μανιχαιστικά» πρότυπα 
προβάλλει η κοινωνία, η οποία έχει 
χάσει και η ιδία το ίδιο το νόημα 
της. Ο Σκρουτζ άλλωστε ποτέ δε θα 
ταιριάξει στις ζωές μας, αλλά αυ-
τός, που θα φορέσει το ακριβότερο 
παλτό, και αφού μονό αυτό θα τον 
ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους, θα 
είναι το πρόσωπο τις βραδιάς. 
Καθένας κοιτάζει να μοιάσει στον 
άλλον. Να σκοτώσει το διαφορετι-
κό, να γίνει αυτό που κοροϊδεύει 
ίσως, με σκοπό να βιώσει κάποιες 
παροδικές στιγμές χαράς, ακόμα 
και κρυμμένος πίσω από κάτι που 
δεν είναι σίγουρα αυτός. Το ξεπού-
λημα λοιπόν των ψύχων συνεχίζε-
ται και η ματαιοδοξία του ανθρώ-
που φτάνει  στο «ζενίθ». 
Μάλιστα καθώς ο ανθρωπινός του 
αβδηριτισμός  κορυφώνετε, για 
καταξίωση, αποζητά να γίνει το 
πρόσωπο της βραδιάς. Κοιτάζει 
τους πάντες ως εχθρούς, τον ίδιο ως 
εμπόδιο. Τίποτα πάνω του δεν είναι 
σωστό και πρέπει να καταφέρει να 
φτάσει με κάθε τρόπο εκεί που του 
καθόρισαν να πάει. 

Θυμάμαι τώρα πως άκουσα, ότι σε 
κάποια ληστεία, οι μάρτυρες είπαν, 
πως ο δράστης φίλησε επιδεκτικά 
τα χρήματα και ευχήθηκε Καλά 
Χριστούγεννα. Ο άνθρωπος έχασε 
την ταυτότητα του και με κάθε 
μέσω αποζητά να υλοποιήσει τους 
στόχους του. 
Ψέματα… 
Ο όρος άνθρωπος δεν ταιριάζει 
πλέον σε αυτό το ζώο που θέλει να 
λέγεται έτσι και να ανέχεται την 
οχλοκρατία. Ο άνθρωπος πρέπει να 
είναι ον και όχι ξεπούλημα ψυχής 
και συμφερόντων. 
Έχοντας υπόψη λοιπόν πάνω απ 
όλα την ψυχική ακεραιότητα, θα 
πρέπει να φανούμε αντάξιοι των 
περιστάσεων που μας όρισαν ως μη 
έλλογα όντα. Θα πρέπει όλοι αρχι-
κά να αναζητάμε ποιοι είμαστε και 
όχι ποιοι πάμε και ίσως θέλουμε να 
γίνουμε. 
Έν κατακλείδι, θέλω να τονίσω 
πως πρέπει ο καθένας να ακολουθεί 
τις δίκες του επιλογές, ώστε το 
φαίνεσθαι και το πλασματικό να 
πάψουν να κυβερνούν τις ζωές μας, 
ξεπουλώντας τες σε γιορτές εμπο-
ρίου. 

Νίκος Ευτάτογλου 
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 ΒΟΥΜ ΒΟΥΜ 
Αγαπητό ημερολόγιο 
 
Σήμερα επιτέλους θα πάω 
στον Παρνασσό!! Ξεκινάω το 
μεσημέρι. Στο δρόμο για Θεσ-
σαλονίκη μπορώ να περάσω 
άνετα, θα τα δω μόνο στην 
άκρη του δρόμου. Ομολογώ 
ότι όπως τα έβλεπα ανάμεσα 
στις ελιές και τα στάχυα μου 
φαίνονταν τόσο επιβλητικά 
όμορφα και χαρούμενα. Εδώ 
όμως ασχημαίνουν και μου 
προκαλούν άγχος, φαίνονται 
έτοιμα να ορμήξουν. Ευτυχώς 
μετά τη Θεσσαλονίκη θα 
συνεχίσω με τρένο, οι ράγες 
είναι ένας δρόμος που δύσκο-
λα κλείνει.. Στο γυρισμό 
όμως; Είχαμε την πρώτη δυ-
σκολία με τις κατολισθήσεις 
στα Τέμπη, όπου αναγκαζό-
μασταν να μεγαλώσουμε το 
ταξίδι μας κατά μια ώρα μέσα 
από έναν κακοτράχαλο δρό-

μο, και τώρα σαν να μην 
έφτανε αυτό θα μας κλείσουν 
και τις μόνες εναλλακτικές 
διαδρομές με τα τρακτέρ. 
   Ποια είναι όμως η λογική 
της κίνησης αυτής των αγρο-
τών; Πως κλείνοντας τον 
δρόμο σε εμάς θα ταρακουνή-
σουν την κυβέρνηση, που απ' 
ότι φαίνεται είναι πολύ απα-
σχολημένη με το να ακούει το 
κήρυγμα των «ευρωπαίων» 
οικονομολόγων για την κατά-
σταση στην οποία έφτασε η 
οικονομία της χώρας μας και 
για το έλλειμμα και και και... 
Γιατί ποτέ κανείς δεν πήγε να 
κλείσει την είσοδο της βου-
λής; Να πάει ένα συμβούλιο 
να μιλήσει με τον αρμόδιο 
υπουργό; Και στο κάτω κάτω 
ας κάνουν την δική του ζωή 
δύσκολη! Εμείς τι φταίμε;;; 
   Αλλά από την άλλη αυτό 
δεν θα είχε πλάκα, δεν θα 

ήταν σαν κατασκήνωση με τα 
φιλαράκια, να πίνουμε τα ουι-
σκάκια μας, να τρώμε στην 
καντίνα από δίπλα τα hot dog 
και τα πυτόγυρα, να καπνίζου-
με τις πουράκλες μας, αα μην 
ξεχάσω, να αγκαλιάζουμε την 
Πετρούλα ( βλ. οοοο Σουλτάν) 
που έρχεται να μας 
«συμπαρασταθεί» στα σύνορα 
της Βουλγαρίας και άλλες τέ-
τοιες μοναδικές εμπειρίες σε 
βάρος των άλλων. 
     Τέλος πάντων, ξεκινάω το 
ταξίδι μου με τον μουντζούρη 
για αρχή και για τον γυρισμό 
πιστεύω ότι φτάνουν οι ασκή-
σεις που έχουμε για το σαββα-
τοκύριακο για να περάσει η 
ώρα. 

Λάουρα Κρόμετσεκ 
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Ας ζήσουμε 

το δικό μας 

Γούντστοκ 

όχι ως 

τριήμερο 

φεστιβάλ 

αλλά ως 

μια στάση 

ζωής. 

Μπορούμε 
να 
αλλάξουμε 
τον κόσμο. 

ΓΟΥΝΤΣΤΟΚ 
ήταν νέοι. Ήξεραν να ονει-
ρεύονται , να είναι αισιόδο-
ξοι και ρομαντικοί. Ταξί-
δευαν όλοι μαζί για να βοη-
θήσουν οποίον ήθελε να 
τους ακολουθήσει για να 
βρει έναν άλλο τρόπο ζωής. 
Μια ζωή απ’ την οποία η 
αγάπη για το αλόγιστο κέρ-
δος, οι τυπικότητες και οι 
στημένες φωτογραφίες 
έμεναν απ’ έξω. Σπίτι τους 
ήταν η φύση και όπλο η χα-
ρά και ο έρωτας. Μέσα στον 
αυθορμητισμό τους και 
στην αισιοδοξία τους για τη 
ζωή προσπάθησαν να  προ-
βάλλουν μια άλλη διάσταση 
για το ανθρώπινο είδος. 
Πως  ο άνθρωπος γεννήθηκε 
για να αγαπά το συνάνθρω-
πο, να ονειρεύεται και να 
προσπαθεί για ένα καλύτερο 
κόσμο χωρίς πόλεμους και 

κοινωνικές ανισότητες. 
     Σίγουρα όλα αυτά ακού-
στηκαν ιδανικά και πολύ 
ρομαντικά. Έστω και αν ο 
ρομαντισμός αυτός είναι 
υπερβολικός, πού μπορεί να 
βρει κανείς σήμερα δείγμα-
τα ευαισθησίας και ρομαντι-
σμού; Γιατί ο κόσμος στα-
μάτησε να κάνει όνειρα; 
Είναι το άγχος της δουλειάς, 
της εύρεσης μιας σίγουρης 
θέσης εργασίας, ο ταχύτα-
τος τρόπος ζωής και ο τε-
χνοκρατικός χαρακτήρας 
της, ίσως όμως ευθύνεται 
και η ίδια η παιδεία. Σαν 
μαθητές πολλοί θα συμφω-

νήσουν πως μας μαθαίνουν 
περισσότερα για το πώς να 
μετριάζουμε τα όνειρα 
μας ,και για το πόσο ρεαλι-
στικά πρέπει να αντιμετωπί-
ζουμε τις καταστάσεις παρά 
για το πόσο σημαντικά είναι 
τα ίδια τα όνειρα. Τα όνειρα 
ανοίγουν νέους δρόμους 
στη ζωή του ανθρώπου. Του 
δίνουν κουράγιο και πιστή. 
Και κάποια στιγμή όταν ο 
άνθρωπος μεγαλώσει και 
σκεφτεί τη πιο ζωντανή του 
ηλικία που είναι αυτή που 
εμείς ζούμε τώρα δεν  έχει 
να θυμάται τίποτα. Γιατί 
ήταν συγκρατημένος μήπως 
και “γίνει ρεζίλι” ,δεν 
έπαιξε σα παιδί γιατί δε 
ήταν στη “μόδα” της επο-
χής. Κάθε είδος ρομαντι-
σμού, αισιοδοξίας και αυ-
θορμητισμού έχει γίνει κα-
τάλοιπο μια άλλης εποχής. 
Οι άνθρωποι αποζητούν 
επαγγελματικό κύρος, αλό-
γιστη περιούσια και ένα 
σιδερένιο τείχος γύρω τους 
μήπως και πληγωθούν από 
τα ανθρώπινα συναισθήμα-
τα. Μπορούμε να αλλάξου-
με τον κόσμο. Αρκεί να α-
ποβάλλουμε τη στερεότυπη 
και εύκολη απάντηση πως ο 
κόσμος δε θα αλλάξει ποτέ. 
Ας ζήσουμε το δικό μας 
Γούντστοκ όχι ως τριήμερο 
φεστιβάλ αλλά ως μια στά-
ση ζωής. Σίγουρα δεν ήταν 
έτσι όπως ακούγεται, αλλά 
είχε και αρνητικά στοιχεία 
όπως κάθε κίνημα. Μπο-
ρούμε όμως να φέρουμε 
πίσω τα χαμένα όνειρα και 
τις ελπίδες αυτών των αν-
θρώπων που αγωνίσθηκαν 
για ένα κόσμο χωρίς προκα-
ταλήψεις. 

Κατερίνα Ζαγκαρέτου 
 

Αύγουστος 1969. 15 – 17 
του μηνός. Φάρμα Μπέθελ 
στη Νέα Υόρκη. Γούντστοκ. 
500.000 άνθρωποι από κάθε 
άκρη του κόσμου συγκε-
ντρώθηκαν σ’ αυτό το φε-
στιβάλ που δεν προωθούσε  
εταιρείες  καλλυντικών, κι-
νητής τηλεφωνίας , επώνυ-
μων ρούχων η  λουξ αυτοκι-
νήτων αλλά την αγάπη και 
την ειρήνη. Ονόματα όπως 
Jimmy Hendrix, Joan Baez, 
Santana , Jannis Joplin κ.α. 
ανέβηκαν στη σκηνή και 
κατέπληξαν το πλήθος. 
Άνθρωποι από κάθε γενιά 
ήταν εκεί. Άνθρωποι κάθε 
κινήματος και ιδεολογί-
ας ,ανεξάρτητα από εθνικά 
και ηθικά σύνορα, ενώθη-
καν και άφησαν πίσω τους 
κάθε προκατάληψη. Τρα-
γούδησαν για το πόλεμο του 
Βιετνάμ, για τις ανισότητες 
στο κόσμο, για την αντιμε-
τώπιση του υλικού πάθους 
της εποχής. Σύμφωνα  με τη 
κατάθεση ενός υπερασπιστή 
της ιδεολογίας αυτής : 
<<Μένω στο έθνος του 
Γούντστοκ. Είναι ένα έθνος 
διαφοροποιημένων νέων. 
Είναι ένα έθνος αφιερωμένο 
στην συνεργασία ενάντια 
στον ανταγωνισμό, βασι-
σμένο στην ιδεολογία πως 
οι άνθρωποι έπρεπε να εί-
χαν ευγενέστερα μέσα συ-
ναλλαγής από την ιδιοκτη-
σία και το χρήμα>>. 
    Οι άνθρωποι αυτής της 
γενιάς ήταν αλλιώς. Αλλερ-
γικοί στα πολυτελή πάρτι 
των πλούσιων, στις παρτίδες 
γκολφ, στα ακριβά και επώ-
νυμα ρούχα. Σέβονταν τη 
φύση και την άξια της αν-
θρώπινης ύπαρξης. Γελού-
σαν ,τραγουδούσαν για την 
αγάπη και αγωνίζονταν μέ-
χρι θανάτου για την ειρήνη 
στο κόσμο. Οι νέοι τότε 



 

•  Ένας καρχαρίας μπορεί να μυρίσει μία σταγόνα αίματος σε 100 εκατομμύρια σταγόνες νερού! 

• Μία γάτα έχει τέσσερις σειρές μουστάκια, με τα οποία προσδιορίζει εάν ένας   
       χώρος είναι υπερβολικά μικρός για να στριμωχτεί και να περάσει! 

• Μία γινομένη γλυκοκολοκύθα έχει περίπου 24 χιλιόμετρα ρίζες! 

• Ένας άντρας, ονόματι Τσαρλς Όσμπορν, είχε λόξυγκα για 69 ολόκληρα  
       χρόνια. (ισχύει! ) 

• Μία γυναίκα από τη Σαουδική Αραβία μπορεί να πάρει διαζύγιο εάν ο  
       σύζυγός της δεν της σερβίρει καφέ! 

• Εάν μασάς τσίχλα ενώ καθαρίζεις κρεμμύδια δεν κλαις! 

• Η μνήμη του χρυσόψαρου διαρκεί περίπου 3 δευτερόλεπτα. 

• Η χειραψία παλιά γινόταν για να δείχνει κανείς πως είναι άοπλος! 

• Η γλώσσα μια καμηλοπάρδαλης έχει το ίδιο μήκος με τη διάμετρο μιας 21'' τηλεόρασης! 
 Κατερίνα Ζαγκαρέτου 

ΠΑΡΑΞΕΝΑ  

-Μετά από δεκαετίες ερευνών οι επιστήμονες κατάφεραν να παρασκευάσουν ένα εμβόλιο το οποίο 
αποτρέπει την μόλυνση από τον ιό του AIDS κατά 31%. Το εμβόλιο χορηγήθηκε σε ανθρώπους από 
την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης και στον αμερικανικό στρατό. 
 
-Σε 40 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ο βασανιστής των ΧΜΕΡ, αντί για ισόβια.Ο ‘Ντουκ’ η Κάινγκ 
Γκουέκ Εαβ όπως είναι το πραγματικό του όνομα είναι υπεύθυνος για τον βασανισμό και το θάνατο 
του ενός τετάρτου του πληθυσμού του Βιετνάμ.  Ο Ντουκ κατηγορείται για εγκλήματα κατά της αν-
θρωπότητας, για δουλεία, βασανιστήρια, σεξουαλική κακοποίηση και άλλες απάνθρωπες πράξεις, την 
εποχή που ήταν διοικητής των φυλακών 
 
-Η Ρωσία και οι ΗΠΑ κληθήκαν να υπογράψουν μια νέα συνθήκη για τη μείωση των πυρηνικών 
όπλων. 
 
-Στην Αμερική μια ομάδα οι survivalists είναι οι άνθρωποι που θεωρούν βέβαιη την κατάρρευση της 
πολιτισμένης κοινωνίας και προετοιμάζονται για αυτή. Χτίζουν υπόγεια καταφύγια, συγκεντρώνουν 
τρόφιμα, εκπαιδεύονται στα όπλα και μαθαίνουν πώς να ζουν στην ύπαιθρο. Η ομάδα αυτή απαρτίζε-
ται κυρίως από παραστρατιωτικούς, ρατσιστές, θεοφοβούμενους ή απλά αφελείς. 
 
-Εδώ και 4 χρόνια, 1500 κρατούμενοι σε φυλακή των Φιλιππίνων, οι περισσότεροι από τους οποίους 
βρίσκονται αντιμέτωποι με την ισόβια ή την θανατική ποινή, είναι «καταδικασμένοι» να χορεύουν υπό 
την καθοδήγηση χορογράφου, στους ρυθμούς του “Θρίλερ” του Μάικλ Τζάκσον και άλλων ποπ επιτυ-
χιών. Ένα αμφιλεγόμενο πρόγραμμα σωφρονισμού που έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα εκατομμυρίων 
χρηστών του διαδικτύου και πληθώρα καταγγελιών για τα όσα συμβαίνουν όταν σταματήσει…η μου-
σική. «Πρόκειται για το πρώτο σύνολο ανθρώπων που υποβάλλεται σε θεραπεία μετά μουσικής» υπο-
στηρίζει το αφεντικό της φυλακής. «Είναι το παρανοϊκό σχέδιο ενός μεγαλομανούς και επικίνδυνου 
ατόμου» καταγγέλλουν ανθρωπιστικές οργανώσεις και πρώην κρατούμενοι. 
 
Πηγη: www.kathimerini.gr                                                                              Σταυρούλα Τσιούδη 

*Όλες οι εικόνες πάρθηκαν από το διαδίκτυο 

Νέα από τον Κόσμο  


