
Απολογισμός της χρονιάς του Ειδικού Σχολείου... 

 Σε αυτό το δεύτερο 
φύλλο της εφημερίδας 
μας, θα μιλήσουμε, δυστυ-
χώς για εμάς, για την κα-
θυστέρηση της τόσο πια 
πολυφορεμένης μεταφο-
ράς μας στο Δ. Σχολείο 
των Παλουκίων. 
 Το πρόβλημα που αντι-
μετώπισε φέτος το Ειδικό 
Σχολείο, ήταν πιο τραγικό 
από κάθε προηγούμενη 
χρονιά. Και αυτό γιατί, 
ενώ φέτος ήρθαν ειδικό-
τητες, όπως Λογοθερα-
πευτές, Εργοθεραπευτές, 
Κοινωνική Λειτουργός, 
Ψυχολόγος, Βοηθητικό 
προσωπικό, ήταν στοι-
βαγμένες μέσα σε τέσσε-
ρις αίθουσες. Τριανταε-
φτά ψυχές, η μια πάνω 
στην άλλη. Ειδικότητες 
που απαιτούν, αν θέλουμε 
να λέμε πως παράγουν 
έργο και όχι φύλαξη, να 
βρίσκονται σε μια τάξη 
δύο, βία τρία παιδιά – για 
όσους γνωρίζουν τι θα 
πουν αυτές οι Ειδικότη-
τες. Η μεταφορά μας εκεί, 
θα ήταν για εμάς σωτήρια 
φέτος, μα δεν έγινε ποτέ, 
παρά τις άπειρες διαβε-

βαιώσεις των υπευθύνων. 
Τόσο εγώ προσωπικά, όσο 
και τα υπόλοιπα μέλη του 
Συλλόγου, κατανοούμε 
πλήρως τους οικονομι-
κούς λόγους καθυστέρη-
σης που προβάλλει η Δη-
μοτική Αρχή, μια και δεν 
ζούμε σε άλλον πλανήτη 
και μιλάτε με γονείς που 
έχουν μεγάλη κατανόηση, 
αφού έτσι έχουμε μάθει 
να ζούμε χρόνια τώρα, 
είτε λόγω των καταστάσε-
ων που βιώνουμε στο σπί-
τι με τα παιδιά μας, είτε 
έξω, μέσα από την ίδια 
την κοινωνία, που μας 
δυσκολεύει απίστευτα 
πολύ! 
 Όμως λίγο, μόνο λίγο, 
αν ρίχνατε μια ουσιαστική 
ματιά και δείχνατε έναν 
αποτελεσματικό τρόπο ως 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
τώρα δεν θα μιλάγαμε για 
το θέμα αυτό! Κοιτάμε 
όμως μπροστά και δεν 
«κλαίμε πάνω από το χυ-
μένο γάλα» και με όλη 
μας την καλή διάθεση, 
την καλή μας πίστη και 
την υπόσχεση της ίδιας 
τής Δημάρχου Ι. Νάννου, 

η οποία ήταν παρούσα 
στη γιορτή μας, ελπίζουμε 
ο αγιασμός της νέας χρο-
νιάς πραγματικά να γίνει 
στο Σχολείο των Παλουκί-
ων. 
 Από το Νήπιο, την 
Πρωτοβάθμια, καθώς και 
τη σοβαρή σας μελέτη, 
στην ίδρυση Ειδικού Γυ-
μνασίου, που αποτελεί 
μεγάλο αγκάθι για όλα τα 
παιδιά που ήδη έφυγαν 
και που θα φύγουν… Όλα 
καλά τα έργα που κάνετε 
στο νησί, μεγαλύτερο 
όμως κοινωνικό πρόσωπο 
που να σας τιμά ως Αν-
θρώπους προσωπικά και 
όχι ως Πολιτευτές, από το 
να έχετε Σχολεία Ειδικής 
Αγωγής, Ανθρώπινα και 
Επανδρωμένα όπως πρέ-
πει, δεν θα αποκτήσετε με 
τίποτε άλλο! 
 
 
 
 
Με τιμή, 
η Πρόεδρος 
Χριστίνα Καζανιάτορα 
 
 

γράφει η  
Χριστίνα Γούργαρη,  
1ο ΕΠΑΛ Σαλαμίνας 

  
 Οι σχέσεις ανάμεσα σε 
γονείς και παιδιά αρχί-
ζουν να κλονίζονται όταν 
τα παιδιά διανύουν την 
περίοδο της εφηβείας. Σε 
αυτήν την ηλικία οι 
έφηβοι αρχίζουν να κά-
νουν φιλίες με παιδιά δια-
φορετικού χαρακτήρα 
από τον δικό τους, με α-
ποτέλεσμα να θέλουν να 

μιμηθούν τους φίλους 
τους και να επηρεάζονται 
από αυτούς. 
 Επίσης, έρχονται σε 
σύγκρουση με τους γονείς 
τους και επαναστατούν 
για να αποτινάξουν το 
γονεϊκό πρότυπο. Ταυτό-
χρονα έχουν την ανάγκη 
να νιώσουν αυτόνομοι και 
ανεξάρτητοι.  Οπότε 
συμπεραίνουμε ότι η εφη-
βεία για τους  γονείς, εί-
ναι μια βραδυφλεγής βόμ-

βα, η οποία καθυστερεί να 
αντιδράσει, αλλά κάποια 
στιγμή θα εκραγεί με θε-
τικά η αρνητικά αποτελέ-
σματα.  Γι΄αυτό τον λόγο, 
όταν τα παιδιά φτάνουν 
σε αυτή την ηλικία χρειά-
ζεται να έχουν την απα-
ραίτητη στήριξη και κατα-
νόηση από τους γονείς 
τους, προκειμένου να 
«κυλήσει» ομαλά η περίο-
δος της εφηβείας τους. 

 

Οι μαθητές σκέφτονται και γράφουν 
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 Όπως είναι φυσικό, η στήλη μας 
σε αυτό το τεύχος της εφημερίδας 
μας, ανήκει εξ ολοκλήρου στα σχο-
λεία του νησιού μας. Αφορμή οι 
τελετές λήξης της φετινής σχολικής 
χρονιάς. Δυστυχώς για εμάς, δεν 
μπορέσαμε να τις παρακολουθή-
σουμε όλες. 
 Έτσι λοιπόν, θα κάνουμε αναφο-
ρά σε αυτές που είδαμε. 
Το 3ο Γυμνάσιο Σαλαμίνας και η 
θεατρική του ομάδα στις 26 Μάϊου 
στην αίθουσα Δ. Μπόγρη, ανέβασε 
τη θεατρική παράσταση «Φον Δη-
μητράκης» του Δημ. Ψαθά. 

 Ήταν πράγματι μια καταπληκτι-
κή παράσταση, με όλα τα παιδιά να 
υποδύονται τους ρόλους τους σαν 
επαγγελματίες ηθοποιοί! Ένα μεγά-
λο μπράβο στην υπεύθυνη της θεα-
τρικής ομάδας Κ. Ψαράκη στην 
Διευθύντρια του Γυμνασίου Θ. Πα-

παϊωάννου και φυσικά στους υπέ-
ροχους μαθητές του σχολείου. 
 Λίγες μέρες αργότερα, στις 8 
Ιουνίου στην ίδια αίθουσα, αποχαι-
ρετώντας το Δημοτικό, τα παιδιά 
των Τάξεων ΣΤ1 και ΣΤ2 του Δημο-
τικού σχολείου Αιαντείου, σε ένα 
υπέροχο αφιέρωμα με τίτλο 
«Μάνος Λοίζος σε πρώτο πρόσω-
πο», τα παιδιά έντυσαν μουσικά και 
χορευτικά τα διαχρονικά τραγούδια 
του αξέχαστου Μάνου.  

Ένα μεγάλο μπράβο από εμάς στα 
παιδιά, στην δασκάλα μουσικής για 
την υπέροχη συνεργασία που είχε 
μαζί τους Κ. Σταματίου και τέλος 
στην Διευθύντρια τους Κ.Μπούτση. 
 Άφησα τελευταίους εμάς, την 
δική μας γιορτή, με θέμα τον πλα-
νήτη Γη και την προστασία της, από 
τα παιδιά φυσικά. 
 Τι να πω εγώ τώρα… γιατί εδώ 

δεν μιλάμε αντικειμενικά, αλλά με 
την καρδιά! Ήταν μια γιορτή υπέ-
ροχη, γιατί εδώ οι δασκάλες παίρ-
νουν ρόλους πολλαπλούς, γίνονται 
αυτές που οργανώνουν, παίζουν, 
χορεύουν, τραγουδούν, καθοδη-
γούν, με τον μοναδικό τρόπο που 
έχουν μάθει, μέσα από την σχέση 
τους με τα παιδιά. Απλά υπέροχες! 
 Τα παιδιά μας ευτυχισμένα, τι 
άλλο να ζητήσει κανείς… 

 Μπράβο λοιπόν σε αυτά, μπρά-
βο στα κορίτσια μας, μπράβο και 
στον Διευθυντή μας Δ. Παπαδόπου-
λο, που όλο τον χρόνο οδήγησε το 
καράβι του σχολείου μας, δύσκολα 
μεν, μιας και οι απαιτήσεις ήταν 
πολλές, ασφαλή δε στον προορισμό 
του, που ήταν -τι άλλο;- το τέλος 
της χρονιάς! 
 Καλό καλοκαίρι σε παιδιά, δα-
σκάλους και γονείς! 

Σχολικά δρώμενα... 

 

 Και κάπως έτσι, μαγικά, σε ένα 
υπέροχο μέρος, στο Πέτρινο Θεα-
τράκι των Σεληνίων, κάτω από τον 
καλοκαιρινό ουρανό, τα παιδιά 
έδωσαν το πιο ζεστό μάθημα σε 
όλους εμάς. Όλοι διαφορετικοί - 
όλοι ίσοι!  
 Ο Βαγγέλης Γερμανός μαζί με 
την Κρινιώ Νικολάου τελικά μας 
ταξίδεψαν σε μια ονειρεμένη κρου-
αζιέρα με επιβάτες τα υπέροχα 
παιδιά τού Συλλόγου ΑΜΕΑ Σαλα-
μίνας  
 

Καλό καλοκαίρι! 



Βιβλιοπρόταση... 

 Ένα καθηλωτικό βιβλίο που 
περιγράφει, μέσα από τα αθώα και 
παιδικά μάτια των πρωταγωνιστών 
του, όλη τη φρίκη τού πολέμου. Τη 
διαδρομή από την κόλαση στον 
Παράδεισο, η μήπως όχι; 
12 παιδιά, 12 διαφορετικές, μα τό-
σο κοινές ιστορίες, 12 όνειρα για το 
αύριο, 12 ανήλικα ασυνόδευτα 
προσφυγόπουλα, περιγράφουν με 
τα αθώα παιδικά τους μάτια τη 
φρίκη που έζησαν, όσα άφησαν 
πίσω στην πατρίδα τους, όσους 

δικούς έχασαν στο ταξίδι για το 
όνειρο, όσα ελπίζουν για το αύριο… 
12 παιδιά υψώνουν μια φωνή: ΌΧΙ 
ΆΛΛΟ ΠΟΛΕΜΟ 
 Πώς καταλήγουν όλα; Μια μέρα 
να μπορέσουμε να ζήσουμε ειρηνι-

Λεζάντα που περι-

γράφει την εικόνα ή 

το γραφικό. 

γράφει η Ευτυχία Κανάρη,  
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 

 
 (Μια ιστορία πόλης...) 
 
 28 του Δεκέμβρη. Ηλεκτρικός. 
Ένα κορίτσι γλυκό, γύρω στα 13-14, 
γεματούλα, με το πρόσωπό της ολό-
κληρο καλυμμένο από μια επιθετι-
κότατη βαριά ακμή, που σε κά-
ποιους μορφασμούς πονούσε τόσο 
το δέρμα της και γι' αυτό σοβάρευε 
απότομα. Κι αυτό συνέβαινε συνέ-
χεια, καθώς το κορίτσι ήταν η προ-
σωποποίηση της ευδιαθεσίας κι όλο 
χαμογελούσε!  
 Πλάι της η μητέρα της, γύρω στα 
45, το ίδιο όμορφη αλλά χωρίς προ-
βληματικό δέρμα. Και χωρίς καθό-
λου χαμόγελο. Η μικρή είχε στην 
κυριολεξία γαντζωθεί πάνω στη 
μητέρα της, τυλίγοντας τις παλάμες 
της γύρω από το μητρικό μπράτσο, 
την κοιτούσε μέσα στα μάτια κι όλο 
της έλεγε... της έλεγε, προσπαθώ-
ντας να τραβήξει λίγη από την προ-
σοχή της. Η μητέρα, αδιαφορώντας 
για όσα άκουγε, κοιτούσε μακριά 
κουνώντας το κεφάλι καταφατικά 
και ανόρεχτα. Και κάπου μέσα στο 
βλέμμα της, αν κάποιος ήθελε να 
ασχοληθεί και να την αναλύσει, 
φαινόταν ίσως η επίγνωση του τι 
ζητάει το παιδί και τι αρνείται εκεί-
νη να του δώσει… 
 Δεν έχω ιδέα για τι πράγματα 
της μιλούσε το κορίτσι, μονάχα συ-
γκράτησα τα παρακάτω: 
 "(...) και τι νόμιζες, πως θα 
άφηνα να γίνει κάτι τέτοιο φέτος 
την Πρωτοχρονιά; Αχ, μανούλα 
μου, σ' αγαπάω τόσο πολύ! Το ξέ-
ρεις;;;" 
 "(...) και ξέρεις γιατί διάλεξα 
αυτή την ποιητική συλλογή; Γιατί 

πιστεύω πως είναι τόσο γεμάτη με 
αλήθειες και συναισθήματα και ενώ 
έχει τόσο χρώμα, είναι ταυτόχρονα 
τόσο σοβαρή... Αχ! Είναι μαγική! 
Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω;" 
 Μια κοπέλα που καθόταν ακρι-
βώς απέναντί τους, την κοίταξε με 
τέτοια λαχτάρα, προφανώς σε μια 
αυτόματη αντίδρασή της να της 
δώσει αυτό που έμοιαζε να αποζη-
τά, ένα βλέμμα αποδοχής και κατα-
νόησης... Μα δεν το δέχτηκε... Το 
κορίτσι αγνόησε σχεδόν επιδεικτικά 
την κοπέλα κι έστρεψε γρήγορα το 
βλέμμα και πάλι στη μητέρα της, 
που εξακολουθούσε να κοιτάζει 
μακριά και να κουνά το κεφάλι δί-
χως να παρακολουθεί.  
 Φυσικά και δεν θα το δεχόταν... 
Αν δεχόταν την αποδοχή και την 
κατανόηση της κοπέλας, θα ένιωθε 
ίσως πως την αξίζει. Κι αν την αξί-
ζει, γιατί δεν της τη δίνει η μητέρα 
της; Όχι, όχι, αν δεν την παίρνει 
από τη μητέρα της, τότε προφανώς 
δεν είναι αρκετή η ίδια για να την 
αξίζει... Θα μπορούσε ως και να 
θυμώσει ενδόμυχα στην κοπέλα, θα 
έλεγα ίσως και με κάποια υπερβο-
λή... Με ποιο δικαίωμα αυτή η ξένη 
να κάνει τη μητέρα της να φανεί 
πιο "λίγη"; Με ποιο δικαίωμα να 
σπεύσει να καλύψει το κενό; Όχι, 
όχι... δεν υπάρχει κενό... Όλα είναι 
εντάξει, το κορίτσι χαμογελάει! Χα-
μογελάει διάπλατα κι ας σοβαρεύει 
απότομα επειδή η ακμή την πονά-
ει... 
 Η ακμή, που θα ευθύνεται για 
την έλλειψη αποδοχής και εγγύτη-

τας με τους υπόλοιπους ανθρώ-
πους... Α να... τελικά κάπου υπάρχει 
ένα κενό. Αλλά γι' αυτό ευθύνεται η 
ακμή... Ναι, ναι... 
 
...Ναι;… 
 
 «Η ακμή αποτελεί έναν τρόπο να 
κρατάμε σε απόσταση τον εαυτό μας 
από τους άλλους, ώστε να μη μας 
βλέπουν από πολύ κοντά. Επηρεάζει 
όσους έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. 
Δεν τους αρέσει ο εαυτός τους, δεν 
ξέρουν πώς να τον αγαπήσουν και 
γενικά πρόκειται για ευαίσθητες και 
αποτραβηγμένες ψυχές. Αυτός ακρι-
βώς είναι ο λόγος που η ακμή επηρε-
άζει τόσο συχνά τους εφήβους, επει-
δή ζητούν πολλά από τον εαυτό τους 
και νιώθουν πολύ εύκολα ντροπή. 
Αντί να είναι υποχρεωμένοι να κρύ-
βονται από τους άλλους, τους απω-
θούν με τα δερματικά τους προβλή-
ματα.  
 Η ακμή μπορεί επίσης να αποτε-
λέσει πρόβλημα στους εφήβους που 
αγωνίζονται να ευχαριστήσουν τον 
έναν ή και τους δύο γονείς τους. 
Τους είναι δύσκολο να αποδεχτούν 
τον εαυτό τους επειδή βρίσκονται 
στη διαδικασία του αυτοπροσδιορι-
σμού τους.»  
 
Απόσπασμα από το βιβλίο 
«Αγάπησε τον εαυτό σου»  
της Lise Bourbeau 
(Ένας πλήρης οδηγός για τις πνευ-
ματικές και ψυχικές αιτίες των α-
σθενειών) 
 

Πέρα από τα προφανή... 

Το διαβάσαμε και σας το  
προτείνουμε: 
 
Μέσα από τα μάτια τους, 
της Φωτεινής Κωνσταντοπούλου 
Εκδόσεις: Ελληνοεκδοτική 



Σχέση ζωής ή σχέση με 
τον εαυτό σου... 
 
γράφει η Χριστίνα Καζανιάτορα 

 

 Έχετε ποτέ αναρωτηθεί ποια 
είναι η πιο σημαντική σχέση στη 
ζωή σας; Με ποιον τρόπο αυτή 
σας καθορίζει ως προσωπικότη-
τα, απέναντι στις υπόλοιπες 
σχέσεις που θα δημιουργήσετε; 
 Στη διάρκεια της ζωής μας θα 
σχηματίσουμε πολλών ειδών 
σχέσεις και δεσμούς. Η σημαντι-
κότερη όμως από όλες, είναι 
αυτή που έχουμε με τον ίδιο μας 
τον εαυτό! Είναι άμεσα συνδε-
δεμένη με την πορεία που θα 
χαράξουμε, είτε την επαγγελμα-
τική, είτε αυτή των προσωπικών 
μας σχέσεων. 
 Πως γίνεται αυτό; 
 Φανταστείτε πως όλοι οι 
άνθρωποι έχουμε μέσα μας μια 
ενέργεια, μέσω του τρόπου που 
αντιλαμβανόμαστε εμείς τον 
εαυτό μας· αυτή η ενέργεια με-

ταδίδεται στους άλλους. 
 Ποιοι είμαστε; Ποιες είναι οι 
αξίες και τα πιστεύω μας; Τι πι-

στεύουμε εμείς οι ίδιοι για τον 
εαυτό μας; Ποιες είναι οι δυνατό-
τητές μας; Τι μας αξίζει; Ποια 

είναι τα συναισθήματά μας για 
εμάς τους ίδιους; Αποδέχεσαι 
εσένα;…  
 Ακόμα, ποιες είναι οι επιθυ-
μίες μας και τι είναι αυτό που 
έχουμε ανάγκη από τις σχέσεις 
που δημιουργούμε;  
 Αυτά είναι κάποια ερωτήμα-
τα που οφείλουμε να θέσουμε 
στον εαυτό μας. Δίνοντας τις 
αληθινές απαντήσεις, θα τον 
γνωρίσουμε! 
 Το κλειδί για να ανοίξουμε 
την πόρτα σε αυτούς που θα 
μπουν στη ζωή μας και θα τους 
ζητάμε αγάπη, κατανόηση και 
σεβασμό, είμαστε εμείς οι ίδιοι. 
Όσο πιο καλά γνωρίσεις τον 
εαυτό σου, όσο πιο πολύ ζεις 
σύμφωνα με τις αξίες που έχεις 
σαν άνθρωπος και όσο πιο κο-
ντά έρχεσαι στις επιθυμίες σου, 
τόσο πιο ευτυχισμένος θα γίνε-
σαι με τις επιλογές σου. 
 Έτσι θα δημιουργείς σχέσεις 
αγάπης, κατανόησης και απο-
δοχής! 

 

Μεταξύ μας... 

Στη... γλώσσα των παιδιών... 



Λεζάντα που περιγράφει 

την εικόνα ή το γραφικό. 

Προστασία των παιδιών το 
καλοκαίρι... 
 
γράφει η Χαρούλα Κ. Αναστασίου, 
Παιδίατρος 

 
 Επιτέλους Καλοκαίρι! 
 Η πιο όμορφη εποχή του χρό-
νου! Μια εποχή όμως που κρύβει 
κινδύνους για τους μικρούς μας 
θησαυρούς, τα παιδιά μας. 
 Ήλιος: Τι μέτρα πρέπει να πά-
ρουμε για προστασία από ηλιακό 
έγκαυμα: 
 *Στα βρέφη κάτω των 6 μηνών, 
αποφεύγουμε την έκθεση στον 
ήλιο. Πρέπει να βρισκόμαστε είτε 
κάτω από ομπρέλα, ή δέντρα 
 *Αποφεύγουμε την έκθεση στον 
ήλιο από 11 π.μ. ως 5 μ.μ., όπου η 
υπεριώδης ακτινοβολία είναι πιο 
ισχυρή 
 *Τα ρουχαλάκια τους πρέπει να 
είναι βαμβακερά, ανοιχτόχρωμα, 
άνετα και να καλύπτουν όλο τους το 
σώμα 
 *Τα καπέλα τους πρέπει να 
έχουν μεγάλη διάμετρο, ώστε να 
καλύπτουν πρόσωπο και αυχένα 
 *Τα αντηλιακά γυαλιά πρέπει να 
έχουν τουλάχιστον 99% UV προ-
στασία 

Αντηλιακά: Επιλογή 
 *Τα αντιηλιακά πρέπει να έχουν 
ένδειξη προστασίας από UVA και 
UVB ακτίνες 
 *Ο δείκτης προστασίας πρέπει 
να είναι από 25 για φυσικά φίλτρα 
ως και 50 για χημικά φίλτρα. Εφαρ-
μόζεται το αντηλιακό 15-30 λεπτά 
πριν την έκθεση στον ήλιο, γιατί 
χρειάζεται χρόνος για την απορρό-
φησή τους. Χρησιμοποιήστε αρκετή 
ποσότητα κρέμας, για να καλύψετε 
όλες τις εκτεθειμένες στον ήλιο πε-
ριοχές. Εφαρμόστε κάθε 2 ώρες 
μετά από κολύμπι η σκούπισμα με 
πετσέτα 

 Κουνούπια: Προληπτικά μέτρα 
 *Σε νεογνά και βρέφη ως 6 μη-

νών, αντενδείκνυται η χρήση φαρ-
μακευτικών αντικουνουπικών, βά-
ζουμε κουνουπιέρα ώστε να απομα-
κρύνουμε τα κουνούπια από τα μω-

ρά 

 *Βάζουμε εντομοαπωθητικά 
στον χώρο πάντα όμως με ανοιχτά 
παράθυρα 
 *Τοποθετούμε σίτες 
 *Χρησιμοποιούμε ανεμιστήρα, 
γιατί ο αέρας απομακρύνει τα κου-
νούπια 
 *Δεν βάζουμε τα παιδιά κοντά 
σε στάσιμα νερά 
 *Κουρεύουμε το γρασίδι και α-
ποψιλώνουμε φυτά και δέντρα, μια 
και εκεί βρίσκουν καταφύγιο τα 
έντομα 
 *Ποτίζουμε πρωινές ώρες για να 
αποφύγουμε την υγρασία 
 *Χρησιμοποιούμε εντομοαπωθη-
τική κρέμα στα μικρότερα παιδιά, 
επάνω στα ρούχα και στα μεγαλύτε-
ρα επάνω στο δέρμα τους, σε σημεί-
α που δε μπορούν να έρθουν σε ε-
παφή με το στόμα. 
 Θεραπεία: Στα τσιμπήματα των 
κουνουπιών, βάζουμε την ανάλογη 
κρέμα σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Παιδιάτρου. Σε αλλεργική αντίδρα-
ση στα τσιμπήματα κουνουπιών 
δίνουμε αντισταμηνικό σιρόπι. 
 

Καλό Καλοκαίρι 

Παιδίατρος 

Το βρήκαμε ενδιαφέρον... 

γράφει η Χριστίνα Καζανιάτορα 

 
 Ανυπότακτοι, Περιθωριακοί 
 Κάπου εκεί στο λιμάνι του Πει-
ραιά, σε ένα καφενεδάκι με ξύλινες 
καρέκλες γύρω από ένα μαγκάλι. 
 Οι μόρτες, τα κουτσαβάκια, η 
αλλιώς οι Ρεμπέτες, τραγουδούν τα 
μόρτικα, τα μουρμούρικα. 
Ως άνθρωποι εργατικών συνοικιών, 
προσπαθούν να μελοποιήσουν με 
τον δικό τους συνθηματικό λόγο τη 
φτώχεια τους, τον πόνο τους, τον 
νταλγκά τους. Έτσι περνούν τη 
μέρα τους σε μια απέλπιδα προ-
σπάθεια να την εξωραΐσουν. 
 Κάπως έτσι, λοιπόν, γεννήθηκε 
το Ρεμπέτικο, ένα μουρμουρητό 
της βασανισμένης ζωής εκείνης της 
εποχής. Το μπουζούκι στους τεκέ-
δες του υποκόσμου, απέναντι στα 
βιολιά των αριστοκρατικών σαλο-
νιών της Αθήνας. Απαγορευμένοι 
ήχοι, που έκρυβαν όλη την αλήθεια 

της πραγματικής ζωής τους στον 
στίχο και την πενιά. Ύμνοι στη μα-
γκιά, στο χασίς και στον έρωτα, 
στην καψούρα. 
 Το ρεμπέτικο εκφράζει απόλυτα 
τον αβάσταχτο πόνο και την κακο-
μοιριά τής τότε εποχής.  
 Ο σεβασμός που πρέπει να μά-
θουμε στις νεότερες γενιές να του 
δείχνουν είναι το λιγότερο που μπο-
ρούμε να κάνουμε, ως φόρο τιμής 
σε μια εποχή που κουβαλάει χιλιά-
δες ιστορίες ακούσιας θλίψης και 
δυστυχίας. Θέλουμε δεν θέλουμε, 
είμαστε η συνέχεια αυτών των γενε-
ών και η οποιαδήποτε απόρριψή 
τους θα σήμαινε την άρνηση της 
ίδιας μας της ταυτότητας. 
 Ο Λαογράφος Ηλίας Πετρόπου-
λος, είπε κάποτε πως «Η Ρεμπετο-
λογία σαν ανύπαρκτη επιστήμη δεν 
διδάσκεται σε κανένα Πανεπιστή-
μιο». 
 Και πως θα μπορούσε άλλωστε 

το ρεμπέτικο τραγούδι να ανα-
λυθεί, με προσεγγίσεις επιστη-
μονικού τύπου και να επεξηγη-
θεί, με την αποστασιοποιημένη 
σε ψυχικό απόθεμα σκέψη ενός 
ερευνητή! 
 Το Ρεμπέτικο, είναι από μό-
νο του ένα συναίσθημα, που 
απαιτεί να το βιώσεις και όχι να 
το εξετάσεις μέσα από μεγεθυ-
ντικό φακό. Απαιτεί να ΘΕΛΗ-
ΣΕΙΣ να αισθανθείς, να συμπο-
νέσεις. 
 Να ΘΕΛΗΣΕΙΣ να τρυπώ-
σεις στην Ιστορία και να αφε-
θείς στο ταξίδι της· ένα ταξίδι 
τού νου, ένα άφημα ψυχής!... 
Όταν οι ιστορικές συνέχειες 
διαρρηγνύονται, τόσο μεγαλύ-
τερες είναι οι πιθανότητες επα-
νάληψης της Ιστορίας.  



γράφει η Κόππα Βασιλική - Εσθήρ 
 
(...συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος…)
  

 Η Αθήνα στην αρχαιότητα, 
ήταν μια πόλη γεμάτη από είδωλα, 
σεβάσματα και βωμούς, για τους 
δώδεκα θεούς του Ολύμπου και 
ιδιαιτέρως για τη θεά Αθηνά, από 
την οποία πήρε και το όνομα της. 
 Τα Παναθήναια ήταν μια αρ-
χαία ελληνική γιορτή της πόλης 
των Αθηνών, αφιερωμένη στη θεά 
Αθηνά, η οποία γίνονταν κάθε τέσ-
σερα χρόνια. Εκτός από όλους αυ-
τούς τους βωμούς, οι αρχαίοι Αθη-
ναίοι είχαν και βωμούς για τον 
άγνωστο θεό, όπως αναφέρει ο 
αρχαίος ιστορικός Ηρόδοτος τον 5ο 
αιώνα π.Χ. και ο Παυσανίας τον 2ο 
αιώνα μ.Χ. 
 Επίσης είναι γραμμένο και 
μέσα στην Αγία Γραφή, στις Πρά-
ξεις των αποστόλων, στο κεφάλαιο 
17:16-34, που αναφέρεται για το 51 
μ.Χ. όπου ο Απόστολος Παύλος 
ήρθε στην Αθήνα στο πλαίσιο της 
δεύτερης αποστολικής περιοδείας 
του, για να κηρύξει για τον Ιησού 
Χριστό και την ανάσταση Του. Κα-
θώς είδε τους βωμούς για τον 
άγνωστο θεό, ενημέρωσε τους Α-
θηναίους, ότι για αυτόν τον 
άγνωστο θεό που ήδη λάτρευαν, 
έστω και ας μην τον γνώριζαν, είχε 
έρθει να τους μιλήσει.  
 Αργότερα, κατά τη διάρκεια 
της βασιλείας του Μέγα Κωνστα-
ντίνου, ή αλλιώς του Ρωμαίου Αυ-
τοκράτορα Κωνσταντίνου Α’, (του 
Αγίου Κωνσταντίνου), ο Χριστιανι-
σμός απέκτησε το επίσημο δικαίω-

μα να υπάρχει και να αναπτύσσε-
ται, με το διάταγμα των Μεδιολά-
νων το 313 μ.Χ. το διάταγμα της 
θέσπισης της ανεξιθρησκίας, επά-
νω σε όλη τη ρωμαϊκή αυτοκρατο-
ρία. Ήδη πάρα πολύ καιρό πριν 
από αυτό, στην πόλη της Αθήνας 
υπήρχαν πολλοί χριστιανοί που 
υποδέχτηκαν το νέο για το διάταγ-
μα με μεγάλη τους χαρά.  
 Η Αθήνα σήμερα είναι η πρω-
τεύουσα της χώρας μας και είναι η 
μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό, σε 
ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι ένα 
κοσμοπολίτικο αστικό κέντρο, κα-
θώς κατοικούν άνθρωποι με διαφο-
ρετικές ρίζες και καταγωγή, από-
γονοι διαφορετικών φυλών της 
αρχαίας Ελλάδας, (Πελασγοί, 
Ίωνες, Δωριείς, Αχαιοί, Αιολείς, 
Φαίακες κ.τ.λ.) αλλά και από δια-
φορετικά έθνη και φυλές που 
ήρθαν από το εξωτερικό, συνυπάρ-
χοντας ειρηνικά και έχοντας σχέ-
σεις αμοιβαίου σεβασμού και δη-
μοκρατίας, παρά τις διαφορετικές 
τους πεποιθήσεις, το διαφορετικό 
τους χρώμα ή τα διαφορετικά τους 
ήθη και έθιμα. 
 Η Αθήνα βρίσκεται μέσα στην 
Περιφέρεια Αττικής και αποτελεί 
το κέντρο της οικονομικής, βιομη-
χανικής, πολιτικής και πολιτιστικής 
ζωής ολόκληρης της Ελλάδας. Σύμ-
φωνα με την απογραφή του 2011, η 
περιοχή της Αθήνας και των προα-
στίων της, είχε πληθυσμό 3.181.872 
κατοίκων, σήμερα βέβαια έχει πο-
λύ περισσότερο. Έχει έκταση 462 
τετραγωνικών χιλιομέτρων και πε-
ριλαμβάνει συνολικά 35 δήμους 
κατανεμημένους σε τέσσερεις Πε-
ριφερειακές ενότητες. 

 Την περιφερειακή ενότητα του 
Κέντρου με 8 δήμους, την περιφε-
ρειακή ενότητα του Βόρειου τομέα 
Αθηνών, με 12 δήμους, την περιφε-
ρειακή ενότητα του Νότιου τομέα, 
με 8 δήμους και την περιφερειακή 
ενότητα του Δυτικού τομέα Αθη-
νών, με 7 δήμους. Η Αθήνα κατέχει 
τις τέσσερεις από τις οκτώ περιφε-
ρειακές ενότητες της Περιφέρειας 
Αττικής. Υπάρχει και η Περιφε-
ρειακή ενότητα Πειραιώς, στην 
οποία ανήκουν 5 δήμοι. Η Αθήνα 
και ο Πειραιάς είναι τα δύο μεγάλα 
αστικά κέντρα της Αττικής. 
 Η Αθήνα έχει πάρα πολλά ιστο-
ρικά αξιοθέατα, που αξίζει να α-
φιερώσετε χρόνο, να τα επισκεφ-
θείτε. Πρώτα από όλα την Ακρόπο-
λη και το Μουσείο της Ακρόπολης, 
τον Παρθενώνα, τον Άρειο Πάγο, 
την Αρχαία Αγορά της Αθήνας, τον 
Ναό του Ηφαίστου στο Θησείο, το 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το 
Πολεμικό Μουσείο, την πλατεία 
Συντάγματος, τον Ναό του Ολυμπί-
ου Διός, το Θέατρο του Διονύσου, 
τον Ναό των Αγίων Αποστόλων, 
μέσα στην Αρχαία Αγορά. κ.τ.λ. 
 

 

Πόλεις του Κόσμου 



γράφει η Χριστίνα Καζανιάτορα 
 

 Είναι αλήθεια πως κάποιοι στί-
χοι, όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα 
μοιάζουν πάντα σαν να γράφτηκαν 
σήμερα, για το σήμερα… 
 Έτσι πάμε να συναντήσουμε 
έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν ποι-
ητή, ονειροπόλο, μεταφραστή και 
στιχουργό, που αποτελεί μια ξεχω-
ριστή θέση για τα ελληνικά γράμ-
ματα. Έναν άνθρωπο που κατάφε-
ρε να βάλει την ποίηση στον στίχο 
και για χάρη του να γεννηθούν ποι-
ητικά τραγούδια. 
 Το ταξίδι μας σήμερα θα πάει 
να βρει τον “Κεμάλ”. 
 Ο Κεμάλ, γραμμένος το 1968 
από τον Μάνο Χατζιδάκι, χρόνια 
μετά από τη συμβολική μελωδία 
του, παίρνει τεράστιες διαστάσεις, 
μέσα από τους ριζικούς τρόπους 
που χρησιμοποίησε στους στίχους 
τού Μάνου ο Νίκος Γκάτσος. 
 Ο Κεμάλ, ένα νέο αγόρι που 
πάει κόντρα στην εκ καταγωγής 
τάξη του και συντάσσεται με τους 
καταπιεσμένους, που τους ζητά να 
τον ακολουθήσουν σε έναν δρόμο 
ελπίδας… Έναν Άραβα πρίγκιπα 
που ονειρεύεται να προστατέψει 
τους αδύναμους. Ο στίχος από τον 
Μ. Χατζιδάκι μέχρι τον Ν. Γκάτσο 
τροποποιείται μαγικά, δίνοντας 
ένα από τα διαχρονικότερα τρα-
γούδια, για την άνιση μάχη του 
καλού και του ουτοπικού απέναντι 
στη σκληρή και αμείλικτη πραγμα-
τικότητα αυτού του κόσμου.  

 Μέσα από τους στίχους που θα 
δούμε παρακάτω, αποκαλύπτεται η 
σκληρή αλήθεια αυτού του νεαρού 
ονειροπόλου.  

 
 Ακούστε την ιστορία του Κεμάλ, 
ενός νεαρού πρίγκηπα, της Ανατο-
λής, απόγονο του Σεβάχ του Θα-
λασσινού, που πίστεψε πως μπορεί 
να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές 
οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές 
οι ψυχές των ανθρώπων… 
Στης Ανατολής τα μέρη, μια φορά 
κι έναν καιρό, ήταν άδειο το κεμέ-
ρι, μουχλιασμένο το νερό 
Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην 
παλιά τη χουρμαδιά, λυπημένα 
κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. 
Κι ένας νέος από σόι και γενιά βα-
σιλική αγροικάει το μοιρολόι και 
τραβάει κατά εκεί 
Τον κοιτούν οι Βεδουίνοι με ματιά 
λυπητερή και όρκο στον Αλλάχ 
τους δίνει πως θα αλλάξουν οι και-
ροί 
Σαν ακούνε οι Αρχόντοι του παι-

διού την αφοβιά, ξεκινούν με λύ-
κου δόντι και με λιονταριού προβιά 
Απ΄ τον Τίγρη στον Ευφράτη, απ’ 
την γη στον ουρανό, κυνηγάν τον 
αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό 
Πέφτουν πάνω του τα στίφη , σαν 
ακράτητα σκυλιά και τον πάνε 
στον Χαλίφη να του βάλει την θη-
λειά 
Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα, ήπιε ε-
κείνο το πρωί πριν αφήσει στη κρε-
μάλα την στερνή του την πνοή 
Με δυο γέρικες καμήλες, με ένα 
κόκκινο φαρί, στου Παράδεισου τις 
πύλες ο προφήτης καρτερεί 
Πάνε τώρα χέρι, χέρι και είναι γύ-
ρω συννεφιά μα της Δαμασκού το 
αστέρι τους κρατούσε συντροφιά 
Σ’ ένα μήνα σ’ ένα χρόνο βλέπουν 
μπρος τους τον Αλλάχ που από τον 
ψηλό του θρόνο λέει στον άμυαλο 
Σεβάχ : « Νικημένο μου ξεφτέρι, 
δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά 
και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος 
προχωρεί» 
Οι στίχοι στην κατακλείδα του τρα-
γουδιού, αποκαλύπτουν την τραγι-
κή αλήθεια που κυριαρχεί στην 
εποχή μας: καληνύχτα, Κεμάλ, αυ-
τός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ! 
 
 Κι όμως αν το θελήσουμε και το 
πιστέψουμε, μπορούμε να τον αλ-
λάξουμε… 
 Ονειροπόλοι υπάρχουν ακόμη, 
δεν έχουμε παρά να τους ακολου-
θήσουμε… 
 Καληνύχτα… Κεμάλ                                                         

Πρόταση για έξοδο... 

 Καλοκαιράκι, ψάχνοντας μικρές 
οάσεις δροσιάς - και τι καλύτερο 
από τα θερινά σινεμά!  
 Πάρτε, λοιπόν, τα μικρά σας 
και μπείτε μαζί τους στη μεγάλη 
οθόνη, στον μαγικό και νοσταλγικό 
κόσμο των θερινών σινεμά της πό-
λης!  
 Αποδράσεις για μικρούς και 
εσάς τους μεγάλους και το νου σας, 

τα παιδιά έχουν τα πρωτεία!!! 
 Εσείς απολαύστε τη χαρά, το 
χαμόγελο και, γιατί όχι, και τα 
αυτοκινητάκια Νο 3! 

Το τραγούδι που μας εμπνέει... 



τήν. Μόνο η γυναίκα που αγαπά πραγ-
ματικά, η γυναίκα που είναι πιο ευτυ-
χισμένη όταν δίνει, παρά όταν παίρνει, 
μπορεί να είναι μια μητέρα που αγαπά 
όταν το παιδί βρίσκεται στο στάδιο του 
αποχωρισμού.  
 Αδερφική αγάπη, είναι αγάπη για 
όλες τις ανθρώπινες υπάρξεις, είναι  
αίσθηση της ευθύνης, η φροντίδα, ο 
σεβασμός, η γνώση για κάθε ανθρώπι-
νη ύπαρξη. 
 Ερωτική αγάπη. Αναφερόμαστε 
στην αγάπη που υπάρχει ανάμεσα σε 
δυο ανθρώπους που συνδέονται και 
ερωτικά, δηλαδή αισθάνονται και σω-
ματική έλξη. 
 Η αγάπη, συμβάλλει στη διαμόρ-
φωση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, 
γεμάτων εμπιστοσύνη, αλληλοκατανό-
ηση, μακριά από ανταγωνισμό, κανι-
βαλισμό και ατομοκεντρισμό. Εξευγε-
νίζει τον συναισθηματικό κόσμο και 
διαμορφώνει το αναγκαίο κλίμα ψυχι-
κής και συναισθηματικής επαφής, αλ-
ληλοπροσέγγισης και βαθύτερης επι-
κοινωνίας, χωρίς ωφελιμιστικά κριτή-
ρια. Αποδιώχνει την αίσθηση της μονα-
ξιάς, αφού καλύπτει τις συναισθηματι-
κές ανάγκες των ανθρώπων, περιστέλ-
λει την εγωκεντρική προσέγγιση των 
πραγμάτων και τον άκρατο ατομικι-
σμό. Με το αίσθημα της αγάπης το 
άτομο απομακρύνεται από τα στενά 
πλαίσια του «εγώ» και μεταβαίνει 
προς το «εσύ». Αποτρέπει τον ανταγω-
νισμό και το συγκρουσιακό κλίμα στις 
διαπροσωπικές σχέσεις. Προσανατολί-

γράφει η  
Αλεξάνδρα Μπούτση,  
1ο ΕΠΑΛ Σαλαμίνας 
  
 Η Αγάπη είναι ένα έμφυτο συναί-
σθημα, μια δύναμη που ενώνει ανθρώ-
πους με ανθρώπους ή ανθρώπους με 
αντικείμενα και ιδέες, με έναν δεσμό 
γεμάτο πάθος, τρυφερότητα. Δημιουρ-
γεί το αίσθημα της πληρότητας, της 
ικανοποίησης, της ψυχικής ευφορίας, 
της ασφάλειας, και αποτελεί τη βασι-
κότερη αρχή για την ομαλή προσωπική 
και κοινωνική ζωή. 
 Η αγάπη λαμβάνει διάφορες μορ-
φές, όπως η αγάπη προς τον συνάν-
θρωπο, μπορεί να έχει θρησκευτικό 
χαρακτήρα η κοινωνικό. Είναι ανθρω-
πισμός που μπορεί να έχει τη μορφή 
της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού, 
της συνεργασίας η της φιλανθρωπίας. 
Είναι εντελώς αντίθετη έννοια προς 
τον ρατσισμό και τον εθνικισμό. 
 Η αγάπη της μητέρας προς το παιδί 
έχει δύο όψεις. Στη μικρή ηλικία αντι-
προσωπεύει τη φροντίδα και την ευθύ-
νη, που είναι απολύτως αναγκαίες για 
τη διαφύλαξη της ζωής του παιδιού και 
την ανάπτυξή του. Όσο όμως μεγαλώ-
νει, η μητρική αγάπη μεταφράζεται 
στη στάση εκείνη που ενσταλάζει στο 
παιδί την αγάπη για τη ζωή, όχι μόνο 
την επιθυμία να παραμείνει ζωντανός. 
Η πραγματική ουσία της μητρικής 
αγάπης, είναι η φροντίδα για την ωρί-
μανση του παιδιού. Αυτό σημαίνει να 
θέλει την απομάκρυνση του από αυ-

ζει το άτομο στην αντιμετώπιση της 
ζωής με αισιόδοξη και ελπιδοφόρα 
διάθεση. Απαλλάσσει από αρνητικούς 
προϊδεασμούς, προκαταλήψεις και 
ρατσιστικές αντιλήψεις. Καλλιεργεί 
πνεύμα ανοχής και ανεκτικότητας 
προς τη διαφορετικότητα. Αναπτύσσει 
πνεύμα οικουμενικής συνείδησης. 
 Υπάρχουν βέβαια και παράγοντες 
που αλλοιώνουν την αγάπη στις μέρες 
μας. Ζώντας σε μια εποχή που τα πά-
ντα αποκτούν εμπορική αξία, πολλοί 
πιστεύουν πως την αγάπη μπορείς να 
την αγοράσεις η να την πουλήσεις. 
Υπάρχουν άνθρωποι διαθέσιμοι για 
αγοραπωλησία, σωματική και πνευμα-
τική, στο όνομα της αγάπης. Ωστόσο, 
απλώς ξεγελά τον εαυτό του όποιος 
πιστεύει ότι η αγάπη μπορεί πραγματι-
κά να αγοραστεί. Μπορεί κάποιος να 
αγοράσει το σώμα κάποιου άλλου, τον 
χρόνο του, τα εγκόσμια υπάρχοντα 
του, αλλά δεν θα μπορέσει να αγορά-
σει ποτέ την αγάπη του. Η ιδιοτέλεια 
και το υπολογιστικό πνεύμα δεν αφή-
νουν να αναπτυχθεί η αγάπη. Πολύ 
λίγοι από εμάς είναι τόσο ισχυροί, 
ώστε να προσφέρουν χωρίς προσμονή 
ανταλλαγμάτων. Και αυτό βέβαια δεν 
είναι τυχαίο, καθώς εξ απαλών ονύχων 
έχουμε μάθει να περιμένουμε αντάλ-
λαγμα για την κάθε μας προσπάθεια. 
Αλλά η αγάπη δεν ταυτίζεται με την 
ανταπόδοση. 
Είναι πραγματική αγάπη, μόνο όταν 
προσφέρεται χωρίς προσμονή ανταλ-
λαγμάτων. 
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