
 

 

Φφλλο 2 

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΛΕΖΟΥ 

Σαν ςιμερα αλλά 190 χρόνια πριν 

Τα τελευταία ιδίωσ χρόνια πολλά ακοφγονται 
για τα δάνεια του ελλθνικοφ κράτουσ. Ξζρετε 
όμωσ ότι αυτό το μινα ςυμπλθρϊνονται 190 
χρόνια από τότε που θ Ελλάδα  ζλαβε το πρϊτο 
τθσ δάνειο; Ασ μεταφερκοφμε ςτο 1823 όταν θ 
Ελλάδα ςυνζχιηε τον αγϊνα τθσ για απελευκζ-
ρωςθ. Οι ςυνεχείσ μάχεσ όμωσ είχαν εξαντλι-
ςει τουσ Ζλλθνεσ που αναηθτοφςαν νζουσ οικο-
νομικοφσ πόρουσ. Ζτςι τον Λοφνιο του 1823 το 
Εκτελεςτικό (Θ κυβζρνθςθ) εξουςιοδότθςε 
τουσ Λωάννθ Ορλάνδο, Ανδρζα Ηαΐμθ και Αν-
δρζα Λουριϊτθ να μεταβοφν ςτο Λονδίνο για 
να ςυνάψουν δάνειο 4.000.000 ιςπανικϊν ταλ-
λιρων. Φυςικά θ Ελλάδα δεν είχε χριματα 
οφτε για να καλφψει τα ζξοδα τθσ επιτροπισ 
ςτο Λονδίνο. Τελικά ο Λόρδοσ Βφρων δανείςτθ-
κε το απαραίτθτο ποςό κι ζτςι ταξίδεψε θ απο-
ςτολι. Το Φεβρουάριο του1824 θ Επιτροπι 
ςφναψε δάνειο 800.000 λιρϊν με τον οίκο Λόφ-
ναν. Ωσ εγγφθςθ για τθν αποπλθρωμι του δα-
νείου τζκθκαν από τθν ελλθνικι πλευρά όλα τα 
δθμόςια κτιματα κι όλα τα δθμόςια ζςοδα. 
Αυτό το πρϊτο δάνειο δίκαια χαρακτθρίςτθκε 
λθςτρικό, αφοφ τελικά ςτθν ελλθνικι επανα-
ςτατικι διοίκθςθ ζφταςαν μόλισ 298.000 λίρεσ 
( αφοφ αφαιρζκθκαν προκαταβολζσ τόκων, 
χρεολφςια, προμικειεσ κι άλλεσ δαπάνεσ). Ρα-
ρόλα αυτά για τουσ Ζλλθνεσ ιταν ιδιαίτερα 
ςθμαντικό το δάνειο αυτό γιατί ςιμαινε τθν 
ζμμεςθ αναγνϊριςθ Ελλθνικοφ Κράτουσ. Ζςτω 
και τα λίγα αυτά χριματα που ζφκαςαν ςτα 
χζρια των Ελλινων κα μποροφςαν να ανακου-
φίςουν τουσ αγωνιςτζσ και να παράςχουν εφό-
δια για τθν επανάςταςθ. Δυςτυχϊσ το ποςό 

του δανείου ςπαταλικθκε για να κερδίςει θ 
παράταξθ του Κουντουριϊτθ τθν εμφφλια 
διαμάχθ. Ζνα χρόνο αργότερα ςυνάφκθκε 
και καινοφριο δάνειο αυτι τθ φορά ονομα-
ςτικισ αξίασ 2.000.000 λιρϊν. ςτθν Ελλάδα 
ζφκαςε το ποςό των 232.558 λιρϊν δθλαδι 
ακόμα λιγότερα κι από το πρϊτο δάνειο. Και 
τα δφο αυτά δάνεια που γζννθςαν αρχικά 
ελπίδεσ ότι κα βοθκιςουν τον Αγϊνα, οι ο-
ποίεσ όχι μόνο διαψεφςτθκαν αλλά  αποτζλε-
ςαν τθν αφετθρία τθσ εξάρτθςθσ τθν χϊρασ 
από τθν Αγγλία και τισ Μεγάλεσ Δυνάμεισ 
γενικότερα. 

Θ ςυνζχεια λίγο ι πολφ είναι γνωςτι. Θ Ελλά-
δα ςυνζχιηε να δανείηεται ςυχνά με δυςμε-
νείσ όρουσ που τθν ζφεραν αρκετζσ φορζσ ςε 
δεινι κζςθ. Δάνεια ταλαιπϊρθςαν και ςυνε-
χίηουν να ταλαιπωροφν τθ χϊρα μασ. αυτό 
που δε γνωρίηουμε όμωσ είναι αν υπιρξε 
ζςτω και μια φορά που θ Ελλάδα αντί να 
δανειςτεί δάνειςε. Και ποια ιταν τελικά θ 
κατάλθξθ; Ριρε πίςω αυτά που δάνειςε; Τθν 
απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα ζδωςε ςε 
τζςςερεισ ςυμμακθτζσ μασ ο κ. Μανϊλθσ 
Γλζηοσ ςε  ςυνζντευξθ που τουσ παραχϊρθςε 
ςτισ 8 Οκτωβρίου 2013. 

 

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ ΜΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑ-
ΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΜΑΝΙΚΕΣ ΟΦΕΙ-

ΛΕΣ 

Ποιεσ είναι οι οφειλζσ τθσ Γερμανίασ; Οι 
οφειλζσ τθσ Γερμανίασ προσ τθν Ελλάδα εί-
ναι: οφειλζσ προσ το δθμόςιο και οφειλζσ 
προσ τουσ πολίτεσ. Οι οφειλζσ προσ το δθμό-
ςιο είναι τριϊν κατθγοριϊν. Θ πρϊτθ κατθγο-
ρία είναι θ λεθλαςία που ζκανε ςτουσ αρχαι-
ολογικοφσ κθςαυροφσ και ςτα ζργα τζχνθσ.  
Ρρζπει να ξζρετε ότι είναι πολλϊν κατθγο-
ριϊν θ λθςτρικι επιδρομι πάνω ςτουσ αρ-
χαιολογικοφσ μασ κθςαυροφσ. Ρρϊτθ κατθ-
γορία: Φανερά. Ζμπαιναν μζςα ςτα αρχαιο-
λογικά μουςεία, ζπαιρναν εκείνο που τουσ 
άρεςε και το δίνανε ωσ δϊρο ςτουσ κατακτθ-
τζσ. Αυτι ιταν μια αρπαγι φανερι. Μια δεφ-
τερθ κλοπι, κρυφι αυτι τθ φορά: ξζρουμε 
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Σελίδα  2 

Καταλαβαίνετε τθ μορφι αυτισ τθσ κλοπισ. Και πάμε τϊρα 
ςτθν τρίτθ μορφι κλοπισ. Θ κυβζρνθςθ Τςολάκογλου ηιτθ-
ςε από τουσ Γερμανοφσ να αποςφρουν το πλαςτό χαρτονό-
μιςμα. Κι απάντθςαν οι Γερμανοί. Να το αποςφρουμε, α-
φοφ το αγοράςετε. Κι υποχρζωςαν τθν Ελλάδα να πλθρϊ-
ςει τότε- αν κυμάμαι καλά- 540.000 χρυςζσ λίρεσ για τθν 
αγορά του πλαςτοφ χαρτονομίςματοσ. Κοιτάξτε πόςο μασ 
κόςτιςε το πλαςτό χαρτονόμιςμα. 

Αυτά είναι επανορκϊςεισ. Για όλα αυτά όταν ςυνιλκε ςτο 
Ραρίςι το 1946 θ επιτροπι που προςδιόριςε τι κα πλθρϊ-
ςουν οι χϊρεσ του Άξονα ςτισ χϊρεσ που κατζκτθςαν και 
κατζςτρεψαν τθν οικονομία τουσ προςδιόριςε ότι κα πλθ-
ρϊςει θ Γερμανία ςτθν Ελλάδα 7.100.000.000 δολάρια αγο-
ραςτικισ αξίασ του 1938. ωτιςαμε τϊρα τθν Τράπεηα τθσ 
Ελλάδασ και μασ απάντθςε ότι το ποςό αυτό αντιςτοιχεί ςε 
108.000.000.000 δισ ευρϊ χωρίσ τουσ τόκουσ. 

  Επίςθσ οι Γερμανοί  βρικανε τα αςθμζνια νομίςματα  των 
20 και των 10 δραχμϊν, τα νικζλινα που ιταν των 5 και των 
2 δραχμϊν  και υπιρχαν και  οι δεκάρεσ που ιταν από χαλ-
κό. Αυτά τα μάηεψαν, τα ζλιωςαν. Ριραν 95 τόνουσ αςιμι. 
Ριραν –αν κυμάμαι καλά – 19 τόνουσ νικελίου και δεν ξζρω 
πόςουσ τόνουσ χαλκό. Κι αυτά μασ είπαν κα ςασ τα πλθρϊ-
ςουμε. Και μασ τα πλιρωςαν κάπου104 χρυςζσ λίρεσ. 

  Ράμε τϊρα ςτο αναγκαςτικό δάνειο. Ρρζπει να ξζρετε ότι 
οι Γερμανοί ιταν και είναι πολφ νομότυποι. Κζλουν να τθ-
ροφν τουσ νόμουσ και να φαίνονται απζναντι ςτθν ανκρω-
πότθτα ότι είναι εντάξει. Στθ Χάγθ, ςτθ Διεκνι Διάςκεψθ 
που κανόνιηε τα πάντα για τισ ςχζςεισ των κρατϊν μεταξφ 
τουσ είχε βγει μια απόφαςθ που ζλεγε ότι ,όταν ζνα κράτοσ 
κατακτιςει ζνα άλλο κράτοσ, ο λαόσ τθσ χϊρασ αυτισ είναι 
υποχρεωμζνοσ να διατρζφει το ςτρατό κατοχισ «εάν δφνα-
ται». Κάντε λοιπόν ζνα λογαριαςμό. Μπικανε μζςα 
500.000 Γερμανοί, ακολοφκθςαν 250.000 Λταλοί, και το 
πρϊτο ςϊμα ςτρατοφ το βουλγάρικο 60.000. ςυνολικά 
810.000 ςτρατό. Μποροφςε θ Ελλάδα να πλθρϊςει, να κρζ-
ψει 810.000 ςτρατό;  Επειδι λοιπόν ιταν νομότυποι οι 
Γερμανοί και βλζπανε ότι θ οικονομία τθσ χώρασ δεν μπο-
ρεί να πλθρώςει αυτά κεωρικθκε το επιπλζον που παίρ-
νανε για τθ διατροφι του ςτρατοφ ωσ δάνειο τθσ Ελλάδασ 
προσ τθ Γερμανία. Και παρουςιάςτθκε  το καταπλθκτικό 
παράδοξο. Από το 1824 μζχρι και τώρα δανειηόμαςτε. Η 
μοναδικι φορά που δανείςαμε ιταν θ χειρότερθ περίο-
δοσ τθσ ηωι μασ, δθλαδι θ περίοδοσ που οι κάνατοι ςτθν 
Αττικι μονάχα φκάςανε 400 τθν θμζρα. Αυτό είναι το α-
ναγκαςτικό δάνειο.  

  Οι οφειλζσ τϊρα προσ τουσ πολίτεσ. Αυτζσ τισ λζμε αποηθ-
μιϊςεισ. Είναι πολλϊν κατθγοριϊν αλλά μιλάμε για μια 
τϊρα. Ροιων κατθγοριϊν είναι; Αν βλζπανε και περνοφςε 
ζνα ποδιλατο ςταματοφςαν τον ποδθλάτθ. Κατάςχεται το 
ποδιλατό ςου πάρε ζνα χαρτί, ςτο τζλοσ του πολζμου ηιτα 
το ποδιλατο. 

  Πλα αυτά πιγανε χαμζνα. Κι ζμεινε να ηθτοφμε μονάχα 
αποηθμίωςθ για τουσ νεκροφσ, λεσ και  μπορεί να μετρθκεί 
θ ηωι κι ο κάνατοσ…  

από τουσ φφλακεσ των μουςείων ότι πιγαιναν νφχτα, 
ζμπαιναν μζςα κι άρπαηαν ό, τι ικελαν πάντα βζβαια κάτι 
ςυγκεκριμζνο. H τρίτθ κλοπι: ό, τι δρόμουσ άνοιγαν και ό, τι 
οχυρωματικά ζργα ζκαναν και ζβριςκαν αρχαία δεν τα διλω-
ναν, τα ζκλεβαν. Αλλά πζρα από όλα αυτά ζκαναν και αρχαιο-
λογικζσ ζρευνεσ και δεν ζλεγαν ςτθν αρχαιολογικι υπθρεςία 
να παραςτεί, όπωσ όφειλαν. Το ζκαναν κρυφά αλλά επειδι 
χρθςιμοποιοφςαν Ζλλθνεσ εργάτεσ μακεφτθκε το τι βρικανε. 
Και υπάρχει ακριβισ πίνακασ όλων των αρχαιολογικϊν ευρθ-
μάτων και των ζργων τζχνθσ  που ζχουν κλζψει.  Αυτι λοιπόν 
είναι  θ πρϊτθ οφειλι για τθν οποία ζπρεπε να χαλάμε τον 
κόςμο. 

Θ δεφτερθ οφειλι είναι κάπωσ πιο δφςκολθ αλλά κζλω να τθν 
καταλάβετε. Μόλισ μπικανε μζςα  ςτθν Ελλάδα οι Γερμανοί 
είχαν μαηί τουσ μια επιτροπι οικονομολόγων που αμζςωσ, 
αμζςωσ πριν φτιαχτεί ακόμα θ κυβζρνθςθ είχε πάρει από το 

Βερολίνο απόφαςθ και το 51% των μετοχϊν οποιαςδιποτε 
κρατικισ ι ιδιωτικισ μεγάλθσ επιχείρθςθσ τραπεηικισ- οικονο-
μικισ, περνοφςε ςτα χζρια τουσ. Επίςθσ  αναβίωςαν το φόρο 
τθσ δεκάτθσ τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορία κι  ζτςι ζπρεπε το 
10% τθσ παραγωγισ να περάςει ςτα χζρια τουσ. 

 Ρζρα από αυτό κυκλοφόρθςαν και το πλαςτό χαρτονόμιςμα. 
Και με αυτό ιταν εφοδιαςμζνοι όλοι οι  Γερμανοί φαντάροι. 
Τουσ  είχαν πει ότι θ αναλογία είναι ζνα μάρκο= μια δραχμι 
και πιγαιναν ςτα περίπτερα, ςτα εςτιατόρια, ςτα καταςτιμα-
τα παντοφ κι αγόραηαν με αυτό το πράγμα ό, τι κζλανε. Αυτό 
ιταν μια λθςτεία ολόκλθρου του ελλθνικοφ λαοφ. Επίςθσ οι 
επιςιτιςτζσ των λόχων πιγαιναν ςτα μεγάλα καταςτιματα και 
πλιρωναν με αυτό το χαρτονόμιςμα για να πάρουν τα τρόφι-
μα για το ςυςςίτιο των ςτρατιωτϊν. Ιταν μια κλοπι όλου του 
κόςμου. Θ πρϊτθ μορφι κλοπισ. 

Ρροςζξτε τϊρα τθ δεφτερθ μορφι κλοπισ. Ριγαινε  ο Γερμα-
νόσ ςτρατιϊτθσ ςτο περίπτερο κι ζλεγε δϊς’ μου ζνα πακζτο 
τςιγάρα. Κι ζδινε το πενθντάρι τα μάρκα. Το πλαςτό. Το πακζ-
το τα τςιγάρα ζκανε ζξι δραχμζσ και  ζλεγε ςτον περιπτερά 
δϊςε  μου και τα ρζςτα. Κι εφοδιάηονταν με γνιςια ελλθνικά 
χριματα εκείνθσ τθσ εποχισ που ακόμα είχαν τθν αξία τουσ το 
πρϊτο διάςτθμα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΛΕΖΟΥ (ςυνζχεια από τθ ςελίδα 1) 

1ο Γυμνάςιο Υμθττοφ 

* Με τθ ματιά του Πρϊτου * 
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1ο Γυμνάςιο Υμθττοφ 

Αφιερωμζνο με πολλι αγάπθ  ςτο φιλόλογό μασ κ. Ταραβιρα 
Στ. 

Ξζρουμε ότι ςυχνά οι ερωτιςεισ μασ μπορεί να ακοφγονται 
αφελείσ αλλά μθν απελπίηεςτε. Θα κζλατε να είχατε μακθτι 
αυτόν που ζγραψε τθν παρακάτω περίλθψθ για τθν Οδφςςεια; 

Το ζργο που με ςυντομία μου άρεςε περιςςότερο το είδα ε-
χτζσ και το λζγανε «Οδφςςεια». Τϊρα εγϊ κα ςασ το διθγθκϊ. 

Μια φορά υπιρχε ο Οδυςςζασ, που είχε κάψει τθν πόλθ τθσ 
Τροίασ. Αυτόσ είχε κάνει το ςτρατιγθμα με το ξυλζνιο άλογο 
και ζτςι τουσ ςκότωςε όλουσ. Τότε ο πόλεμοσ είχε τελειϊςει, 
κι αυτόσ ζπρεπε να γυρίςει ςτο ςπίτι. 

Το ςπίτι του το λζγανε «Στθν Λκάκθ». 

Τότε άρχιςε το ταξίδι του και ταξίδευε, ταξίδευε, ταξίδευε 
πάντα. Τϊρα αυτόσ, από δω και πζρα, πζραςε τόςουσ μπελά-
δεσ, μα τόςουσ μπελάδεσ, μα τόςουσ πολλοφσ μπελάδεσ, που 
ιταν χίλιοι μπελάδεσ! Ο πρϊτοσ μπε-
λάσ που πζραςε ιταν ο Ρολφφθμοσ. 
Ιταν μια πολφ μεγάλθ ςπθλιά, με 
μια πολφ μεγάλθ τςατςάρα, ζνα πο-
λφ μεγάλο πιςτολάκι για τα μαλλιά, 
ζνα πολφ μεγάλο κομμάτι τυρί και 
ζνα πολφ μεγάλο κρεβάτι. Μπαίνει ο 
Ρολφφθμοσ, ζνα τεράςτιο τζρασ με 
ζνα μόνο μάτι. Οφρλιαξε πάρα πολφ 
δυνατά, μετά βλζπει τουσ φίλουσ του 
Οδυςςζα και τουσ τρϊει. Αλλά κανζ-
νασ δεν ικελε να πεκάνει. Κζλανε να 
ηιςουνε λίγο ακόμθ. Ζνασ φϊναηε! 
Ρολφφθμε, μθ με φασ, φάε εκείνονα εκεί! Αλλά ο Ρολφφθμοσ 
ακριβϊσ αυτόν ικελε να καταπιεί: είχε δει καλά πωσ ιτανε 
χοντροφλθσ! 

Τότε ο Οδυςςζασ τον ζβαλε να πιει ζνα κραςί ηαλιςτικό, και ο 
Ρολφφθμοσ ζπεφτε από τον φπνο. Χωρίσ να βγάλουνε τςιμου-
διά του βγάλανε το μάτι, και το ςκάνε. Τότε ο γίγαντασ φϊνα-
ξε, αλλά κανζνασ δεν τον άκουγε  αλλά ςτο τζλοσ τον ακοφςα-
νε τα άλλα τζρατα και τον ρωτιςανε!- ποιοσ ςου ζβγαλε το 
μάτι; Και ο Ρολφφθμοσ ζλεγε- κανζνασ, και οι άλλοι του λζγα-
νε τότε είςαι χαηόσ. 

Και ζτςι ο Οδυςςζασ το ζςκαςε. Αλλά είχε ζνα άλλο μπελά. 
Κάτι ςειρινεσ μιςζσ ψάρι και μιςζσ γυναίκεσ τραγουδοφςαν, 
τραγουδοφςαν ζνα ωραίο τραγοφδι. Και ο Οδυςςζασ λζει να 
βάλουνε δφο φελλοφσ από μπουκάλι ςτα αυτιά από τουσ φί-
λουσ του, αλλά αυτόσ δεν άφθςε να του βάλουνε, και όταν 
εκείνα τα μιςά ψάρια τραγουδάνε αυτόσ κα ικελε να πζςει 
ςτθ κάλαςςα αλλά είναι δεμζνοσ, και κανζνασ δε νοιάηεται γι’ 
αυτόν. 

 Φςτερα ςτο τζλοσ τον ξελφνουν, αλλά αμζςωσ περνά ζναν 
άλλο μπελά. Αυτόσ ςυνάντθςε το κεό των ανζμων, που του 
ζδωςε μια ςακοφλα με τουσ ανζμουσ, αλλά οι ςφντροφοι α-
νοίγουν τθ ςακοφλα και το καράβι πθγαίνει πάνω κάτω. Τότε 
ξεμπαρκάρουν ςτθ μάγιςςα Κίρκθ, που είναι ζνασ άλλοσ μπε-
λάσ. Θ μάγιςςα όπωσ τουσ βλζπει τουσ κάνει γουροφνια, αλλά 
όχι και τον Οδυςςζα. Ο Οδυςςζασ είναι πιο δυνατόσ και δε 
κζλει να γίνει γουροφνι. Ζτςι ελευκερϊνει τουσ φίλουσ τουσ 
και χαιρετάει τθ μάγιςςα Κίρκθ. 

Ριο φςτερα πεκαίνουνε όλοι, όμωσ ο Οδυςςζασ είναι ακόμα 
ηωντανόσ. Γυρίηει ςτο ςπίτι, γυρίηει, αλλά ζνασ άγγελοσ τον 
κάνει να γίνει γζροσ ςα γζροσ, και τουσ λζει να μθν πει τίποτα 
ποιοσ είναι αυτόσ. Αλλά ο ςκφλοσ Άργοσ το καταλαβαίνει και 
μετά από τριακόςια χρόνια που τον περίμενε πεκαίνει. 

Γυρίηει ςτο ςπίτι, γυρίηει τα λζει όλα ςτο γιο του που δε κυμά-
μαι πωσ τον λζνε. Ο γιοσ του είναι πονθρόσ, λζει: «εδϊ είμα-
ςτε, μθ φοβάςαι, τϊρα κα τουσ ςφάξουμε ςαν αρνιά»! 

 Τότε ετοιμάςτθκε ζνα ωραίο κόλπο, κάτι ςαν παγίδα. Ιταν 
ζνα τόξο ςκλθρό, που κανζνασ δεν ιξερε να το ρίξει. Τότε όλοι 
οι Μνθςτιρεσ προςπακοφςανε κάνανε τουσ βλάκεσ, κάνανε 
τουσ μάγκεσ, κάνανε τουσ καμπόςουσ! Αλλά κανζνασ δεν τα 
κατάφερε. Τότε ζρχεται ο Οδυςςζασ και όλοι γελοφςανε, τον 
λζγανε γερομπαμπαλι, αλλά αυτόσ τα καταφζρνει, και όλοι 
τρζχουνε από το φόβο τουσ και ο Οδυςςζασ γίνεται νζοσ και 
ςκλθρόσ,  και οι πόρτεσ είναι όλεσ κλειςτζσ και ο Οδυςςζασ 
και ο γιοσ του ςκοτϊνανε με χτυπιματα ςτο κεφάλι. 

Στο τζλοσ πλφνανε το πάτωμα από το αίμα με κάτι ςαν χλωρί-
νθ, και πιγανε να κοιμθκοφνε. 

(θ ζκκεςθ είναι από το βιβλίο του Μαρτςζλο Ντ’ Όρτα  «εγϊ 
ελπίηω να τθ βολζψω») 

Οδφςςεια - Μαρτςζλο Ντ’ Πρτα   

Ο Κεόσ ακοφει μόνο κι εμπιςτεφεται εςζνα να τα βγάλεισ πζρα 
με τον εαυτό ςου. 

Γι’ αυτό ςε παρακαλϊ πρόςεξζ με κι άκουςζ με 
κι αν κζλεισ να μιλιςεισ περίμενε μια ςτιγμι.  

Κα ζρκει θ ςειρά ςου. Σου υπόςχομαι ότι κα ςε 
ακοφςω προςεχτικά. 

Απλϊσ μόνο άκουςζ με… 

 

(επιλογι τθσ Αναςταςίασ  Φωτεινάκθ) 

 Σε παρακαλώ… (γράμμα ςτον πατζρα)                                      (του Λ. Μπουςκάλια) 

Πταν ςου ηθτϊ να μ’ ακοφςεισ κι εςφ αρχίηεισ να δίνεισ ςυμ-
βουλζσ, δεν ζκανεσ αυτό που ςου ηιτθςα, 

όταν ςου ηθτϊ να μ’ ακοφςεισ κι εςφ αρχίηεισ να μου λεσ γιατί 
δε νιϊκω τόςο ωραία, ποδοπατείσ τα αιςκιματά μου 

όταν ςου ηθτϊ να με ακοφςεισ και νιϊκεισ υποχρεωμζνοσ να 
κάνεισ κάτι για να λφςεισ τα προβλιματά μου, δε με κατάλα-
βεσ, όςο κι αν φαίνεται παράξενο.  

Μςωσ γι’ αυτό θ προςευχι αποδίδει ςε μερικοφσ ανκρϊπουσ,  

επειδι ο κεόσ είναι βουβόσ και δεν προςφζρει ςυμβουλζσ  

και δεν προςπακεί να τακτοποιιςει πράγματα. 

 



 

 

τρια εικαςτικϊν του δθμοτικοφ κ. Καραγιάννθ φροντίηει να 
εξοικειϊςει τουσ μικροφσ μακθτζσ τθσ με τθ διαφορετικότθ-
τά τουσ. Σε μια από αυτζσ τισ προςπάκειεσ τθσ χρθςιμοποίθ-
ςε μια ιςτορία που τθσ ζδωςε τον τίτλο «οι λζξεισ είναι ςπό-
ροι». Σφμφωνα με τθν εκπαιδευτικό οι λζξεισ με τισ οποίεσ 
χαρακτθρίηουμε κάποιον κακορίηουν ςε μεγάλο βακμό τθ 
ςυμπεριφορά του. Αν κάποιον τον χαρακτθρίηεισ άχρθςτο 
κα αρχίςει να ςυμπεριφζρεται ςα να είναι άχρθςτοσ. Φυςι-
κά ό,τι ιςχφει για τισ αρνθτικά φορτιςμζνεσ λζξεισ ιςχφει και 
για τισ κετικζσ λζξεισ. 
Τόςο πολφ άγγιξε θ ιςτορία τθσ κυρίασ Καραγιάννθ όχι μόνο 
εμζνα αλλά ολόκλθρο το τμιμα μου το Α2 που ςτείλαμε ςε 
αυτι και τουσ μικροφσ μακθτζσ τθσ τθν παρακάτω  κάρτα 
για να τθν ευχαριςτιςουμε που τθ μοιράςτθκε μαηί μασ. 

Αν  λοιπόν ςυμφωνείτε κι εςείσ πωσ 
οι λζξεισ 
είναι ςπόροι 
και φυτρϊ-
νουν ασ αρ-
χίςουμε να 
φυτεφουμε 
τθν καλοςφ-

νθ, τθ χαρά, τθν αιςιοδοξία και τθν αποδοχι ςτισ ςχζςεισ 
μασ με τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ. 

1ο Γυμνάςιο Υμθττοφ 

 Οι Λζξεισ είναι Σπόροι... 

Σελίδα  4 * Με τθ ματιά του Πρϊτου * 

Τα βλζπουμε ςυχνά γφρω μασ και τα καυμάηουμε. Άλλα για το 
χρϊμα άλλα για τθν ευωδιά τουσ, άλλα για τθν θρεμία που 
μασ χαρίηουν. Στεναχωρικθκε ποτζ κανείσ γιατί υπάρχουν 
τόςα πολλά και διαφορετικά είδθ φυτϊν; Ρροβλθματίςτθκε 
ποτζ κανείσ γιατί ανάμεςα ςτισ παπαροφνεσ φυτρϊνουν μαρ-
γαρίτεσ; Αν υπιρχε ζνα μόνο είδοσ φυτϊν πόςο λειψι κα φαι-
νόταν θ πλάςθ; 
Αυτό που ςτθ φφςθ είναι αυτονόθτο δυςτυχϊσ δεν είναι ςτθ 
ηωι μασ. κυμϊνουμε κι οργιηόμαςτε, όταν οι άλλοι δεν είναι 
ςαν εμάσ. Μασ ενοχλεί όταν ντφνονται διαφορετικά, όταν μι-
λάνε ςε γλϊςςα που δεν τθν καταλαβαίνουμε, όταν δεν μπο-
ροφν να κινθκοφν όπωσ εμείσ, όταν το δζρμα τουσ ζχει άλλο 
χρϊμα, όταν…, όταν…, όταν…, ζχουμε κεςπίςει τόςα όταν ςτθ 
ηωι μασ που αρκετοφσ ςυνανκρϊπουσ μασ τουσ τρομάηει ότι 
δεν προςεγγίηει τθν εικόνα τουσ. Το διαφορετικό γφρω μασ 
αντί να μασ ελκφει, μασ απωκεί. Μασ τρομάηει, και κάποιουσ 
από εμάσ τουσ κάνει απόλυτουσ, δογματικοφσ, αγενείσ άλλοτε 
επικετικοφσ. Συχνά με τα λόγια κίγουμε όποιον δεν είναι ςαν 
κι εμάσ. 
Αφορμι για αυτζσ τισ ςκζψεισ μου ζδωςε  θ κακθγιτρια οικια-
κισ οικονομίασ κ. Βάκα. Κζλοντασ να μιλιςει για τθ διαφορε-
τικότθτα μασ ενθμζρωςε για τθν ιςτοςελίδα του 2ου Δθμοτικοφ  
Σχολείου Αχαρνϊν. Το ςχολείο αυτό  είναι ζνα πολυπολιτιςμι-
κό ςχολείο με παιδιά 8 διαφορετικϊν εκνικοτιτων. Θ κακθγι-

τα πάντα ζχουν ςχζςθ μεταξφ τουσ. 

Σε αυτιν τθν κουραςτικι μάχθ νικθτισ βγαί-
νει ο ψαράσ. Πμωσ θ δοκιμαςία του δεν τελεί-
ωςε εκεί. Ρρζπει να ανεβάςει τον ξιφία πάνω 
ςτθ βάρκα και ταυτόχρονα να αντιμετωπίςει 
ζνα καινοφριο εμπόδιο: τουσ καρχαρίεσ. Μυ-
ρίηοντασ το αίμα του ψαριοφ ιρκαν να πά-
ρουν κι αυτοί το μερίδιό τουσ. 

  Ραράλλθλα μασ ςυςτινει το μικρό αλλά γε-
μάτο με μια αγνι παιδικι αγάπθ φίλο του 
γζρου, ο οποίοσ κάνει τα πάντα για να τον βοθκιςει να επι-
βιϊςει ςε αυτι τθ δφςκολθ, ακατόρκωτθ ςχεδόν περιπζτειά 
του, προςφζροντασ του φαγθτό και καφζ. Πμωσ θ ευάλωτθ 
ελευκερία και θ ιδιαίτερθ τακτικι του ξιφία ζμακε ςτο γζρο
-ψαρά μια απλή αλήθεια: ποτέ μη λεσ ποτέ. Και αυτή η θα-
νάςιμθ μάχθ ιταν ο καλφτεροσ τρόποσ να το μάκει γιατί ο 
πιο ακατζργαςτοσ τρόποσ είναι πάντα ο πιο πολφτιμοσ. 

 Διάβαςα και ςασ προτείνω                                               από τθν Ακθνά Χαϊκάλθ 

ΕΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΙ   « Ο γζροσ και θ κάλαςςα»  

Ο Χεμινγουζι μζςα από το παράδειγμα τθσ πότε ευχάριςτθσ 
και πότε μελαγχολικισ απλότθτασ που βρίςκεται ςτθ ηωι ενόσ 
ψαρά, καταφζρνει να μασ περάςει αςυναίςκθτα πωσ νικθτισ 
είναι ο άνκρωποσ που ςτζκεται ικανόσ ς’ ζναν αγϊνα απζνα-
ντι ς’ ζνα ίςο με αυτόν ςφμβολο ηωισ, δίνοντασ τα πάντα ε-
κτόσ από τθν αξιοπρζπειά του. 

Κακϊσ ο γζροσ ανοίγε-
ται ςτθ κάλαςςα μετά 
από ζνα τεράςτιο διά-
ςτθμα κακισ ψαριάσ, 
τθν πετονιά του τρα-
βάει ζνασ ξιφίασ. Ρα-
λεφουν μεταξφ τουσ 
για μζρεσ για να ικα-
νοποιιςουν δφο τόςο 

διαφορετικοφσ και ςυνάμα τόςο ςχετικοφσ ςκοποφσ. Εξάλλου 

 Αγόρια εναντίον κοριτςιών 

ΤΑ 5 ΡΑΓΜΑΤΑ ΡΟΥ ΔΕ ΜΑΣ ΑΕΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΓΟΙΑ 

1. Καλό ντφςιμο γι’ αυτοφσ είναι οι φόρμεσ και τα ακλθτικά 

παποφτςια. 

2. Το μόνο τουσ ενδιαφζρον είναι τα ακλθτικά γεγονότα. 

3. Συχνά είναι αγενείσ. 

4. Είναι ανϊριμοι 

5. Σχολιάηουν ςυνεχϊσ τα κορίτςια (προφανϊσ γιατί μασ 

ηθλεφουν!) 

ΤΑ 5 ΡΑΓΜΑΤΑ ΡΟΥ ΔΕ ΜΑΣ ΑΕΣΟΥΝ ΣΤΑ ΚΟΙΤΣΙΑ 

1. Αγοράηουν (και ζχουν) πάρα πολλά ροφχα και παποφτςια. 

2. Κάνουν πολλι ϊρα μζχρι να ετοιμαςτοφν. 

3. Κουτςομπολεφουν όποιον και  ό,τι  βρεκεί μπροςτά τουσ. 

4. Κάνουν απερίςκεπτεσ ερωτιςεισ. 

5. Σε ενοχλοφν ςυνεχϊσ μζχρι να πετφ-

χουν αυτό που κζλουν 



 

 

Το χιονοδρομικό κζντρο Καλαβρφτων βρίςκεται ςε απόςταςθ 
15 χλμ. περίπου από τθν πόλθ των Καλαβρφτων, ςτθ ΒΔ πλευ-
ρά του Χελμοφ και ςε υψόμετρο 1700 μ. (Ξερόκαμποσ), ζωσ 
2340 μ. (Νεραϊδόραχθ). Διακζτει ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ με 
8 αναβατιρεσ και 13 πίςτεσ όλων των κατθγοριϊν. Λειτοφργθ-
ςε για πρϊτθ φορά το 1988 και ζδωςε μεγάλθ ϊκθςθ ςτθν 
τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ.  
Αξιόλογουσ προοριςμοφσ ςτθν περιοχι των Καλαβρφτων απο-
τελοφν επίςθσ τα δφο ιςτορικά μοναςτιρια, τθσ Αγίασ Λαφρασ 
και του Μεγάλου Σπθλαίου, όπωσ επίςθσ το Σπιλαιο των Λι-
μνϊν κοντά ςτο χωριό Καςτριά Αχαΐασ και το φαράγγι του Βου-
ραϊκοφ ποταμοφ που το διαςχίηει ο περίφθμοσ οδοντωτόσ ςι-
δθρόδρομοσ. 

Ο Οδοντωτόσ ςιδθρόδρομοσ 
Ο οδοντωτόσ ςιδθρόδρομοσ εγκαινιάςτθκε το 1895 και κατα-
ςκευάςτθκε για να ςυνδζςει ςιδθροδρομικϊσ το Διακοπτό με 
τα Καλάβρυτα. Αποτζλεςε ζνα από τα δυςκολότερα ζργα για 

τθν εποχι του λόγω του ιδιαίτε-
ρα δφςβατου εδάφουσ, αλλά και 
του μεγάλου υψομζτρου ςτο 
οποίο κατζλθγε κακϊσ ο οδο-
ντωτόσ είναι ο ορεινότεροσ ςι-
δθρόδρομοσ τθσ Ελλάδασ. Για να 
ξεπεραςτοφν αυτζσ οι δυςκολίεσ 
ο ςιδθρόδρομοσ καταςκευάςτθ-

κε με τθν τεχνικι τθσ οδόντωςθσ κατά τθν οποία το τραίνο γα-
ντηϊνεται ςτισ ράγεσ ςτισ διαδρομζσ που θ κλίςθ του εδάφουσ 
υπερβαίνει ο 10%. Ο ςιδθρόδρομοσ διαςχίηει το φαράγγι του 
Βουραϊκοφ περνϊντασ ςε μεγάλο μικοσ του από ςιραγγεσ και 
γζφυρεσ, καλφπτοντασ ςυνολικά απόςταςθ 22 χιλιομζτρων. 
Εξακολουκεί να χρθςιμοποιείται και ςιμερα για τουριςτικι 
περιιγθςθ ςε μία από τισ ομορφότερεσ διαδρομζσ με τραίνο 
ςτθν Ελλάδα. 

Τα Καλάβρυτα ζχουν γίνει γνωςτά τα τελευταία χρόνια από 
το χιονοδρομικό τουσ κζντρο και τουσ διάςθμουσ που το επι-
ςκζπτονται. Ρρόκειται όμωσ για μια ιςτορικι και πολυβαςα-
νιςμζνθ πόλθ. 
Τα Καλάβρυτα είναι χτιςμζνα ςτθν κζςθ τθσ αρχαίασ Αρκαδι-
κισ πόλθσ Κφναικασ ι Κυναίκθσ. Το όνομα Καλάβρυτα (καλζσ 
βρφςεσ) φαίνεται να το απζκτθςαν τθν εποχι τθσ Φραγκο-
κρατίασ  
Θ περιοχι των Καλαβρφτων ςυμμετείχε τόςο ςτθν επανάςτα-
ςθ του 1770 όςο και του 1821. Εξαιτίασ του πρωταγωνιςτικοφ 
τουσ ρόλου ςτθν επανάςταςθ του 1821, τα Καλάβρυτα πυρ-
πολικθκαν δφο φορζσ από τα ςτρατεφματα Λμπραιμ, το 
1826 και το 1827 

Η ςφαγι των Καλαβρφτων 
Το μνθμείο των πεςόντων 
 

Τα Καλάβρυτα υπιρξαν μία από 
τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ που βίω-
ςαν με τον ςκλθρότερο τρόπο τα 
γερμανικά αντίποινα κατά τθ 
διάρκεια τθσ κατοχισ. Στισ 13 Δε-
κεμβρίου 1943 ο γερμανικόσ 

ςτρατόσ κατοχισ εκτζλεςε ςχεδόν όλο τον ανδρικό πλθκυςμό 
των Καλαβρφτων και ζκαψε τθν πόλθ 

Τα Καλάβρυτα ςιμερα 
Τα Καλάβρυτα ςιμερα αποτελοφν πόλο ζλξθσ τουριςτϊν 

κυρίωσ κατά τθν χειμερινι περίοδο κα-
κϊσ διακζτουν μία από τισ καλφτερεσ 
υποδομζσ χειμερινοφ τουριςμοφ ςτθν 
Ελλάδα λόγω κυρίωσ του χιονοδρομικοφ 
κζντρου που βρίςκεται εκεί. Το χιονο-
δρομικό κζντρο των Καλαβρφτων είναι 
ζνα από τα μεγαλφτερα τθσ Ελλάδασ.  

Καλάβρυτα: Ο απόλυτοσ χειμερινόσ προοριςμόσ    από τθν Άντηελα Καραουλάνθ 

1ο Γυμνάςιο Υμθττοφ 
Φφλλο 2 Σελίδα  5 

Μόντε Λμζττο και από παραφκορά λεγόταν Μόντε  Μάττο  που  
κατά ςφμπτωςθ ςθμαίνει Τρελό βουνό, ονομαςία που διατθ-
ρικθκε. Το πικανότερο είναι ότι δεν ζγινε καμιά  παραφκορά-
τθσ λζξθσ αλλά θ ονομαςία Τρελόσ προχπιρχε, γιϋ αυτό 
και οι Φράγκοι τον είπαν και με τα δφο ονόματά του, δθλαδι 
Monte Imetto και Monte Matto.  
δ. Μια εφκολθ και  πολφ διαδεδομζνθ εξιγθςθ είναι ότι το 
Τρελόσ προερχόταν από τθν ονομαςία tres long = πολφ μα-
κρφσ, που  ζδωςαν  οι  Γάλλοι  γιατί  δεν γνϊριηαν τθ λζξθ Υ-
μθττόσ. Αυτό δεν ευςτακεί κακόλου γιατί θ ονομαςία προχ-
πιρχε αιϊνεσ πριν.  
ε. Τον Υμθττό  τον  χρθςιμοποιοφςαν και από τθν αρχαιότθτα 
για μετεωρολογικό βαρόμετρο, δθλαδι βλζποντασ τθν  κορυ-
φι του πρόβλεπαν τι καιρό κα κάνει. Επειδι  όμωσ  παρά τισ 
προβλζψεισ, αρκετζσ φορζσ παρουςιάηονταν καιρικζσ ανωμα-
λίεσ, ονόμαςαν με τον καιρό το βόρειο Υμθττό Τρελό (το νότιο 
Υμθττό τον ζλεγαν Μαυροβοφνι). Μάλλον αυτι είναι θ πιο 
πικανι εκδοχι. Αλθκινζσ ι ψεφτικεσ όλεσ οι εκδοχζσ είναι γο-
θτευτικζσ. Εςείσ μπορείτε να επιλζξετε όποια ςασ φαίνεται πιο 
ελκυςτικι. Π, τι και να αποφαςίςετε πάντωσ ο Υμθττόσ πάντα 
…τρελόσ κα μείνει. 

Ωραία λιακάδα ςιμερα μασ είπε ο πατζρασ μου τθν περαςμζ-
νθ Κυριακι. Τι λζτε πάμε μια βόλτα ςτον Τρελό; Τρελόσ για 
όςουσ δε γνωρίηουν είναι ο Υμθττόσ. Τελικά πιγαμε ςτον Τρε-
λό και μάλιςτα περάςαμε πάρα πολφ ωραία αλλά τθ δικι μου 
απορία δεν μπόρεςε να τθ λφςει κανζνασ από τθν οικογζνειά 
μου: γιατί λζμε τον Υμθττό τρελό; 
Ζτςι με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ αποφάςιςα να λφςω μόνθ 
τθν απορία μου. Από το διαδίκτυο λοιπόν ζμακα ότι υπάρχουν 
οι εξισ εκδοχζσ για  τθν προςωνυμία τρελόσ: 
α. Θ λζξθ Υμθττόσ προζρχεται από το κφμοσ (κοιν. κυμάρι) που 
ζγινε ςιγά-ςιγά κυμζτ -> Υμζτ -> Υμθττόσ. Οι αρχαίοι (Κεόφρα-
ςτοσ) ονόμαςαν κφμουσ, τα φρφγανα που αφκονοφςαν ςτον 
Υμθττό, και που με το δυνατό άρωμά τουσ ζκαναν τισ μζλιςςεσ 
να ςτροβιλίηουν ςαν μεκυςμζνεσ (από το κυμόσ = διάκεςθ τθσ 
ψυχισ). Από  αυτό  το φαινόμενο τθσ "τρζλασ" των μελιςςϊν 
ονομάςτθκε και το βουνό  Τρελόσ.  
β. Οι παλαιοί κάτοικοι τθσ Ν. Λταλίασ (Μεγάλθ Ελλάδα) πρόφε-
ραν τθ λζξθ Υμθττόσ Υματτόσ που από παραφκορά ζγινε Μάτ-
τοσ. Αργότερα οι Φράγκοι των Ακθνϊν ερμινευςαν τον Υμθττό 
- Μάττο ςτουσ ντόπιουσ, ςαν τρελό.  
γ. Ο Υμθττόσ μεταφράςτθκε ςτα χρόνια τθσ Φραγκοκρατίασ 

Γιατί ο Υμθττόσ λζγεται τρελόσ;                                  Από τθ Μαριλζνα Σακελλαρίου 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BC


 

 

1ο Γυμνάςιο Υμθττοφ 

Βενετίασ, επί του Ρατριάρχθ τθσ Ακουιλζια, Οφλρικο, το 

1162. Για να τιμιςουν αυτι τθ νίκθ οι κάτοικοι άρχιςαν 

να χορεφουν και να κάνουν ςυγκεντρϊςεισ ςτθν Ρλατεία 

του Αγίου Μάρκου. Απ' ότι φαίνεται αυτι θ γιορτι άρχιςε 

αυτι τθν περίοδο και επιςθμοποιικθκε τθν Αναγζννθςθ. 

Εντοφτοισ υπό τθν εξουςία του Βαςιλιά τθσ Αυςτρίασ τζ-

κθκε πλιρωσ εκτόσ νόμου το 1797 και θ χριςθ των μα-

ςκϊν απαγορεφκθκε αυςτθρά. 

Mετά από μακρά ανυπαρξία το Καρναβάλι 

ξαναλειτοφργθςε το 1979. Σιμερα περίπου 

3 εκατομμφρια επιςκζπτεσ ζρχονται ςτθ 

Βενετία κάκε χρόνο για το Καρναβάλι. Μία 

από τισ ςθμαντικότερεσ εκδθλϊςεισ είναι ο 

διαγωνιςμόσ για la maschera piu bella (τθν ωραιότερθ 

μάςκα) το τελευταίο ςαββατοκφριακο του Καρναβαλιοφ 

που κρίνεται από μια επιτροπι ενδυματολό-

γων και ςχεδιαςτϊν μόδασ.  

 

ΤΟ ΒΑΖΙΛΙΑΝΙΚΟ ΚΑΝΑΒΑΛΙ 

Το καρναβάλι τθσ Βραηιλίασ είναι μια χρόνια παρά-

δοςθ για τουσ κατοίκουσ τθσ Βραηιλίασ. Κάκε χρόνο χιλιά-

δεσ άνκρωποι μαηεφονται ςτθν πρωτεφουςά τθσ, ίο 

Ντε Τηανζιρο για να παρακολουκιςουν από κοντά τα φα-

νταςμαγορικά άρματα ςε ςυνδυαςμό τουσ εντυπωςια-

κοφσ χοροφσ, Samba και BossaNova .  

 Το καρναβάλι αυτό άρχιςε το 1641 και από τότε οι Βραηι-

λιάνοι δεν ςταματοφν να τθροφν το ζκιμο τουσ κάκε χρό-

νο. Επίςθσ το καρναβάλι διαρκεί 20 θμζρεσ μζχρι τθν κο-

ρφφωςι του, όταν όλεσ οι ςχολζσ παρελαφνουν ςτο περί-

φθμο «ςαμποδρόμιο» με επικεφαλισ τθ βαςίλιςςα του 

καρναβαλιοφ.  

 

ΡΑΤΙΝΟ ΚΑΝΑΒΑΛΙ 

Το Ρατρινό καρναβάλι είναι θ μεγαλφτερθ αποκριάτικθ 

εκδιλωςθ ςτθν Ελλάδα. Μετρά 180 χρόνια ιςτορίασ. Οι 

εκδθλϊςεισ αρχίηουν ςτισ 17 Λανουαρίου και διαρκοφν 

μζχρι τθν Κακαρι Δευτζρα. Το καρναβάλι τθσ Ράτρασ δεν 

είναι μόνο μια ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ αλλά ζνα ςφνολο 

εκδθλϊςεων που περιλαμβάνουν χοροφσ, παρελάςεισ, 

κυνιγι κρυμμζνου κθςαυροφ, καρναβάλι 

των μικρϊν κ.ά. Κορυφϊνεται το τελευταίο 

Σαββατοκφριακο τθσ Αποκριάσ με τθ νυχτε-

ρινι ποδαράτθ παρζλαςθ των πλθρωμά-

των του Σαββάτου, τθ φανταςμαγορικι 

μεγάλθ Ραρζλαςθ αρμάτων και πλθρωμά-

των τθσ Κυριακισ και τζλοσ το τελετουργικό κάψιμο του 

βαςιλιά καρνάβαλου ςτο μϊλο τθσ Αγίου Νικολάου ςτο 

λιμάνι τθσ Ράτρασ.  

 

ΤΟ ΚΑΝΑΒΑΛΙ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 

 Το Καρναβάλι τθσ Βενετίασ ςχετίηεται άμεςα με τισ Βενε-

τςιάνικεσ μάςκεσ. Λζγεται ότι ξεκίνθςε από μια νίκθ τθσ 

«Γαλθνοτάτθσ Δθμοκρατίασ», προθγοφμενο όνομα τθσ 

Γιατί ο Υμθττόσ λζγεται τρελόσ;                               Από τθ Μαριλζνα Σακελλαρίου 

Σελίδα  6 * Με τθ ματιά του Πρϊτου * 

Τα πιο γνωςτά Καρναβάλια                                           (από τθν Αλεξάνδρα Χαχάλθ)                            



 

 

Κάκε μζρα το 13χρονο κορίτςι πιγαινε ςτο ςχολείο του κα-
λοντυμζνο. Θ μθτζρα του δοφλευε ςε ταβζρνεσ για να κερδί-
ςει τα χριματα για να ηιςουν. Πμωσ ςτθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ 
θ δουλειά δεν ιταν κακθμερινι. Τα λιγοςτά χριματα δεν 
ιταν αρκετά για τισ δυο γυναίκεσ. Ζτςι δεν πλιρωςαν το 
λογαριαςμό του ρεφματοσ και τουσ το ζκοψαν. Για τρεισ μι-
νεσ ηοφςαν χωρίσ ρεφμα. Ρολφ περιφανεσ και οι δυο για να 
ηθτιςουν βοικεια. Σε κανζνα δεν αποκάλυψαν το δράμα 
που ηοφςαν. Οφτε  ςτισ κολλθτζσ φίλεσ τθσ μικρισ. Για να 
ηεςτακοφν θ μθτζρα άναβε ζνα μαγκάλι. Πμωσ δεν ιξερε…
δε ςκζφτθκε πωσ οι ανακυμιάςεισ κα τθσ ςτεριςουν ό, τι 
πολυτιμότερο είχε. Ζνα πρωί θ μικρι Σάρα δεν ξφπνθςε για 

να πάει ςχολείο. Το νιμα τθσ ηωισ τθσ κόπθκε γριγορα κι 
άδικα. Κάποιοι κατθγόρθςαν τθ μθτζρα για ανευκυνότθτα, 
κάποιοι το Κράτοσ που ζκοψε το ρεφμα 
ςτισ δυο γυναίκεσ. Κάποιοι άλλοι πάλι 
μίλθςαν για τισ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ 
που όςο περνάει ο καιρόσ κα γίνονται 
και πιο εμφανείσ. Πποια κι αν είναι θ 
αλικεια,  γεγονόσ είναι ότι θ Σάρα δε  
περπατάει πια ανάμεςά μασ. 
 

Καλό ςου ταξίδι, Σάρα. 

 (από τθν Αναςταςία Φωτεινάκθ) 

Για τθ Σάρα                                                     ζφυγε από τθ ηωι ςτισ 2/12/2013) 
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1ο Γυμνάςιο Υμθττοφ 

ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

ΥΛΙΚΑ 
8 φζτεσ κζικ 
1 ςυςκευαςία μπιςκότα oreo 
1 μικρι ςυςκευαςία merenda 
1 ςυςκευαςία Philadelphia  ςε κερμοκραςία δωματίου 
100 γρ. λιωμζνθ κουβερτοφρα 
100 γρ. λιωμζνθ λευκά ςοκολάτα 
Ξυλάκια για γλειφιτηοφρια 

Για το γαρνίριςμα 
Τριμμζνα μπιςκότα oreo 
Σπαςμζνα καραμελάκια ςοκολάτασ 

Εκτζλεςθ 
1. Κρυμματίςτε το κζικ ςε μπολ με τα χζρια ςασ 
2. Ρροςκζςτε το τριμμζνο μπιςκότο, τθ merenda και το Phila-

delphia και ανακατζψτε μζχρι να νοτιςτοφν τα υλικά. 
3. Στρϊςτε λαδόκολλα ς’ ζνα δίςκο, πλάςτε μπαλίτςεσ ςε 

μζγεκοσ καρυδιοφ και τοποκετείςτε τεσ ςτθ λαδόκολλα 
4. Σκεπάςτε με μεμβράνθ και βάλτε ςτο ψυγείο ι ςτθν κατά-

ξυψθ για 10’ λεπτά για να ςφίξουν. 
5. Βουτιξτε τα ςτθ λιωμζνθ ςοκολάτα βάλτε τα ς’ ζνα δίςκο. 
6. Βουτιξτε ξυλάκια ςε ςοκολάτα και μπιξτε τα ςτα γλειφι-

τηοφρια. 
7. Ραςπαλίςτε με ςπαςμζνεσ καραμζλεσ. 

Η πιο γλυκιά μασ ώρα είναι …τώρα                                             από τθ Ντόρα Πατερουλάκθ 

Το βράδυ τρζχει και ςκοντάφτει ςτο επόμενο 
κι άντε να μετριςεισ απ’ τα βουθτά τθ ηωι. 

Ονειρεφομαι αιϊνεσ, 
μα τελικά ηω δευτερόλεπτα. 
Ονειρεφομαι μια αδιαμφιςβιτθτθ ευτυχία 

μα νιϊκω μονάχα 
τοφτθ τθ βαςανιςτικι προςδοκία του καλοκαιριοφ. 
Μα το καλοκαίρι ερθμϊνει θ Ακινα 

και ο περιπατθτισ με τ’ ακορντεόν 
δε με αφινει να κοιμθκϊ. 
 

Στθν Ρλάκα θςυχία 
τα ςοκάκια κουραςμζνα 

και ςτα ςκαλιά τουσ απομζνουν μόνο 
τα βρϊμικα περιςτζρια 

να μετροφν τθν Ιςτορία. 
 

Μα τισ κερμζσ νφχτεσ ςτα πόδια τθσ Ακρόπολθσ, 

δεν ερθμϊνει θ Ακινα. 
Ρερπάτθςα ζνα καυτό βράδυ του Αυγοφςτου 

τα μαρμάρινα ςκαλιά του Ηρωδείου 
με τα φωταγωγθμζνα λιόδεντρα που τα’ αψιδϊνουν 
να δείχνουν τοφτο το αβυςςϊδεσ κενό ςτθν Ιςτορία 

και από τότε τα όνειρά μου άγρυπνα 

παλεφουν με τα κφματα, 
και νιϊκω πωσ μεγαλϊνουμε, 

κι όλα γίνονται ξεκάκαρα 
 

Τοφτοσ ο τόποσ κρφβει φιλοςοφίεσ, 

γι’ αυτό μασ βαςανίηει τόςο 
είναι το κζροσ που μεςτϊνει τα μάρμαρα, 
μα τοφτα τα μάρμαρα κρφβουν ςτοιχειά ςτα κεμζλια, 

τουσ προδομζνουσ τθσ Ιςτορίασ. 
 

Να καταλάβω τοφτεσ τισ φωνζσ 
κι φςτερα δε με κρατά τίποτα. 
Θα πετάξω ωσ τουσ Βορείουσ, τουσ Ανατολίτεσ, 

τουσ Αφρικανοφσ 
να μάκω πωσ θ Ιςτορία δεν είναι δικιά μου 

για να υπερθφανεφομαι, 
να καταλάβω πωσ θ Ιςτορία είμαι εγϊ 
για ν’απογοθτεφομαι, 

να λθςμονιςω πωσ θ Ιςτορία είςαι ςυ 
γιατί κα ςε ςιχαίνομαι. 
 

Δεν ξαποςτά ς’ αραχνιαςμζνεσ Ακροπόλεισ θ Ιςτορία, 
πετά μακριά, 

Ππου υπάρχει κζλθςθ. 

Ιςτορία                                                                         Από τθν Άννα Γοφλα (16/12/13) 



 

 

Τθν εφθμερίδα μασ μπορείτε να 

τθν διαβάςετε και on line ςτθν 

ιςτοςελίδα του ςχολείου μασ 

http://1gym-ymitt.att.sch.gr  

Επικυμοφν μόνο τθν ειλικρινι ανκρϊπι-

νθ επαφι, τα αςτεία , το χορό , τισ ςυηθ-

τιςεισ που ο κακζνασ μασ επικυμεί και 

τα προςφζρουν τα ίδια δίχωσ φραγμοφσ, 

απελευκερωμζνα, ίςωσ δίχωσ να το 

ζχουν επιλζξει, από το βάροσ τθσ 

"φτιαχτισ" εικόνασ που οι υπόλοιποι 

επιλζγουμε να ςζρνουμε ςυνικωσ ςτισ 

κοινωνικζσ μασ ςυναναςτροφζσ… Γυρί-

ςαμε όλοι μασ ςκεφτικοί ςτα ςπίτια μασ, 

αναλογιηόμενοι τισ καταςτάςεισ και τα 

περικϊρια επιλογϊν αυτϊν των παιδιϊν, 

και νιϊκοντασ μικροί μπροςτά ςτθ φφςθ 

του ανκρϊπου που μπορεί να ακρωτθ-

ριάηει πολλζσ φορζσ τθ ςυνείδθςθ, αλλά 

δεν τθν εξαφανίηει ποτζ. Οι επιλογζσ μασ 

είναι εξάλλου αυτζσ που μασ κακορί-

ηουν, θ ανκρϊπινθ ανάγκθ να απελευκε-

ρωκοφμε από το προκακοριςμζνο. Οι 

επιλογζσ μασ είναι θ εξουςία μασ και θ 

αντίςταςι μασ ςτο όριο τθσ φφςθσ που 

πολλζσ φορζσ αυκαίρετα τείνει να μασ 

περιορίηει. Οι επιλογζσ μασ είναι οι μό-

νεσ που μποροφν να μασ οδθγιςουν ζξω 

Συγχαρθτιρια ςτουσ μακθτζσ τθσ β 

τάξθσ: ΓΕΩΓΛΟΥ Ρ. και ΛΑΛΑΟΥΝΘ Α. 

και ςτουσ μακθτζσ τθσ Γ. τάξθσ ΚΛΟΣΕ Κ. 

και ΡΑΟΥΣΘ-ΡΑΑΣΚΕΥΑ Ο., οι οποίοι 

διακρίκθκαν ςτον 74 ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΟ 

ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Ο ΚΑΛΘΣ. Στισ 18 Λανουα-

ρίου διαγωνίςτθκαν ςτθ δεφτερθ φάςθ 

του μακθματικοφ διαγωνιςμοφ « Ο ΕΥ-

ΚΛΕΛΔΘΣ». Τουσ ευχόμαςτε να προκρι-

κοφν όλοι ςτθν τελικι φάςθ του διαγω-

νιςμοφ.  

Στισ 20 Δεκεμβρίου 2013 8 μακθτζσ 

του ςχολείου μασ εκπροςϊπθςαν το 1ο 

Γυμνάςιο Υμθττοφ ςτθν εκδιλωςθ που 

διοργάνωςε το ειδικό ςχολείο τθσ θ-

λιοφπολθσ. Τουσ μακθτζσ ςυνόδευςε 

ςτθν εκδιλωςθ θ κ. Λεονταρίδθ. Θ μα-

κιτρια Γοφλα Ά. Ζγραψε τισ εντυπϊςεισ 

τθσ από τθν εμπειρία τθσ αυτι, τισ ο-

ποίεσ μπορείτε να διαβάςετε και ςεισ 

ςτθν ιςτοςελίδα μασ. ζνα μικρό χαρα-

κτθριςτικό απόςπαςμα ςασ παρακζτου-

με κι εδϊ: «Τα παιδιά αυτά δεν επιηθ-

τοφν οίκτο, ίςα ίςα που τον αντιπακοφν. 

από το όριο που διακρίνει τθν απλι λει-

τουργία τθσ ηωισ από τθν ίδια τθν 

φπαρξθ ωσ άτομο και προςωπικότθτα. 

Και τα παιδιά αυτά κατζχουν τθν δυνα-

τότθτα τθσ επιλογισ , ζςτω και κολοβω-

μζνθ, και αποδεικνφουν ζτςι, με ζναν 

παράδοξο τρόπο, τθν υπεροχι και τθν 

ουςία του ανκρϊπου.» 

Ρλθςιάηει ο Μάρτιοσ και ο κ. Χρυ-

ςανκίδθσ για 3θ ςυνεχόμενθ χρονιά κα 

γιορτάςει τθν θμζρα του π  (3,14).Τα 

γενζκλια του π όπωσ εφκολα μπορείτε 

να καταλάβετε είναι το Μάρτιο (3μινασ) 

ςτισ 14. Ρεριμζνουμε και φζτοσ τα  «π» 

μπιςκότα που προςφζρει ο μακθματι-

κόσ. Στθ φωτογραφία βλζπετε τα «π» 

μπιςκότα του 2013.(Άντε! να κόψουμε 

και τοφρτα φζτοσ)  

Τα νζα του Σχολείου                                 
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Μιπωσ γράφετε ποιιματα ι 

πεηά; Ηωγραφίηετε ι ςκιτςά-

ρετε;  

Με χαρά κα φιλοξενιςουμε 

τα ζργα ςασ 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
 

Μακθτζσ: 

Αλευράσ Ραναγιϊτθσ 

Βαςιλοποφλου Ελζνθ Χριςτίνα 

Καρακατςανίδθσ Στζλιοσ 

Καραουλάνθ Αγγελικι 

Λεγάκθσ Αντϊνθσ 

Μιτςθσ Ραναγιϊτθσ 

Ραπαδθμθτροποφλου Μαριλζνα 

Ρζτρου Χάρθσ 

Σακελλαρίου Μαριλζνα 

Σιγάλα Κωνςταντίνα 

Στοφπασ Ρζτροσ 

Τερεηοποφλου άνια 

Τριανταφφλλου Αλζξανδροσ 

Χαϊκάλθ Ακθνά 

Χατηισ Αναςτάςθσ 

Χαχάλθ  Αλεξάνδρα 

Φωτεινάκθ Αναςταςία 

Ψαρρόσ Γιϊργοσ 
 

Κακθγθτζσ: 

Δρακοποφλου Αγγελικι 

Χρυςανκίδθσ Μανϊλθσ 

Γεωργοφλια Κατερίνα 


