
Ο σκοπός των «Φωνών του Γυμνασίου»
Δύο χρόνια τώρα στο σχολείο μας ‘ζυμώνεται’ η ιδέα της δημιουργίας 
μιας μαθητικής εφημερίδας. Μιας εφημερίδας όλων των μαθητών του 
Γυμνασίου Τυμπακίου η οποία θα είναι έντυπη αλλά και ηλεκτρονική έχο-
ντας το χώρο της στην ιστοσελίδα του σχολείου.  Φέτος, οι συνθήκες ωρί-
μασαν και προχωρήσαμε στο τόλμημα της έκδοσής της. Επειδή πράγματι 
‘η αρχή είναι το ήμισυ του παντός’, θεωρώ ότι τώρα που έχετε το πρώτο 
φύλλο της εφημερίδας στα χέρια σας, τα δύσκολα έχουν ξεπεραστεί. Η 
αμφιθυμία έχει δώσει τη θέση της στον ενθουσιασμό που εμφανίζεται 
όταν ένα όραμα χρόνων παίρνει σάρκα και οστά. 
Η μαθητική εφημερίδα είναι ένα έντυπο που εκδίδεται από μαθητές και 
απευθύνεται σε μαθητές και ‘νέους’ όλων των ηλικιών. Η πρώτη ελληνική 
μαθητική εφημερίδα ήταν η «Παιδική Αποθήκη» που εκδόθηκε το 1836 
στην Αθήνα. Ακολούθησαν η «Εφημερίς των Μαθητών» το 1872 και η 
«Πλειάς» το 1875 που εκδόθηκαν στην Πάτρα. 
Μια σχολική κοινότητα αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς του σχολεί-
ου, τις οικογένειες των μαθητών και φυσικά από την ψυχή της, τον λόγο 
ύπαρξής της, τους ίδιους τους μαθητές της. Η σχολική κοινότητα έχει επι-
τύχει τον στόχο της όταν έχει καταφέρει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι 
να γίνει ένας πόλος Παιδείας.  Πρώτα και κύρια να δώσει Παιδεία στους 
μαθητές της αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα μέλη της και στην ευρύτερη 
κοινωνία, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι. Το δεύτερο είναι 
να μάθει τους μαθητές πώς να μαθαίνουν. Να τους διδάξει πώς να ερευ-
νούν, πώς να ανακαλύπτουν, πώς να κατακτούν τη γνώση μόνοι τους. 
Έτσι η σχολική κοινότητα έχει μετατραπεί σε μια μανθάνουσα κοινότητα 
στην οποία όλοι οι μετέχοντες (αλλά και οι συναναστρεφόμενοι με αυτή) 
βελτιώνουν και βελτιώνονται. 
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου της, η σχολική κοινότητα επιστρα-
τεύει διάφορα μέσα. Ένα από τα πολύ αποτελεσματικά είναι η Μαθητική 
Εφημερίδα. Με την προσπάθεια να δημιουργήσει τη δική του εφημερίδα 
ο μαθητής προάγει την κοινωνικοποίησή του και βελτιώνει τις επικοινωνι-
ακές δεξιότητες του. Όταν θα αναγνώσει το άρθρο του συμμαθητή του, 
ο μαθητής θα συνειδητοποιήσει ότι η ανάγνωση είναι μια ευχάριστη και 
εποικοδομητική ενασχόληση, η οποία, εκτός των άλλων, προάγει την ευγε-
νή άμιλλα. Ο διακεκριμένος Γάλλος παιδαγωγός, εκπαιδευτικός και μεταρ-
ρυθμιστής Φρενέ πίστευε ότι μόνος λόγος για να γράψει ένα παιδί είναι 
για να φτάσει η σκέψη του εκεί οπού δεν μπορεί να φτάσει η φωνή του. 
Επίσης, είναι γνωστό ότι όλοι οι άνθρωποι δεν μαθαίνουν με τον ίδιο τρό-
πο. Διαφορετικοί άνθρωποι μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους. Για 
πολλούς μαθητές η εφημερίδα είναι ένας από τους δρόμους της προσωπι-
κής τους μάθησης. Η έρευνα, η συνεργασία, ο ομαδικός τρόπος δουλειάς, 
η τριβή με τα κοινωνικά φαινόμενα που απαιτεί η εφημερίδα, αναπτύσσει 
τη δημιουργικότητα καλλιεργεί την κοινωνικότητα (κοινωνική αλληλοδιά-
δραση)  και παράλληλα προάγει την απαίτηση κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Ο Βραζιλιάνος παιδαγωγός και φιλόσοφος Φρέιρε έλεγε: «Η δουλειά μας 
(του εκπαιδευτικού) δεν τελειώνει στη διδασκαλία των μαθηματικών, της 
γεωγραφίας, του συντακτικού, της ιστορίας. Η δουλειά μας είναι να διδά-
ξουμε αυτά τα πράγματα με σοβαρότητα και επιδεξιότητα, αλλά και να 
συμμετέχουμε, να αφιερωθούμε στον αγώνα για να νικηθεί η κοινωνική 
αδικία.» Ο μαθητής ο οποίος έχει μπολιαστεί με όλα τα παραπάνω οδηγεί-
ται ανακλαστικά στην πειθαρχία. Η πειθαρχεία και ο σεβασμός των κοι-
νωνικών κανόνων δεν πρέπει να έρχεται ως συνέπεια του φόβου. Πρέπει 
να είναι συνειδητή επιλογή.    
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μαθητές, το σύλλογο διδα-
σκόντων και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου που βοήθη-
σαν στην υλοποίηση της ιδέας. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους φιλολόγους του 
σχολείου μας κύριο Δημήτρη Σταματάκη και κυρία Αθηνά Ανδριανάκη οι 
οποίοι επωμίστηκαν το έργο της καθοδήγησης των μαθητών-συντακτών 
και των μαθητών-δημοσιογράφων. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω εγώ 
προσωπικά και όλη η ομάδα της εφημερίδας τον Άρη Κλαουράκη για τη 
γραφιστική επιμέλεια και την καθοριστική συμμετοχή του για την επιτυχή 
έκδοση του παρόντος τεύχους. 
Είμαι βεβαίως ότι η εμπειρία που αποκτούμε από την έκδοση κάθε τεύ-
χους θα οδηγεί σ’ ένα επόμενο καλύτερο από το προηγούμενο.   
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Στα μέσα του Νοέμβρη 2019, το 
δεκαπενταμελές συμβούλιο του Γυ-
μνασίου Τυμπακίου αποφάσισε να 
συγκαλέσει  γενική συνέλευση, στην 
οποία συμμετείχαν όλοι οι μαθητές του 
σχολείου. Από κοινού, συζητήθηκαν οι 
λόγοι για τους οποίους θεωρήθηκε ως 
μονόδρομος η λύση να οδηγηθεί το 
σχολείο σε κατάληψη. Οι περισσότεροι 
μαθητές επιδοκίμασαν τους λόγους 
που κατατέθηκαν, κι αφορούν κυρί-
ως σε προβλήματα του σχολείου, και 
υποστήριξαν την πραγματοποίηση της 
κατάληψης.
Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στη γε-
νική συνέλευση του Νοέμβρη, πρόβλη-
μα αποτελεί η έλλειψη κλειστού γυμνα-
στηρίου στο σχολείο. Συγκεκριμένα, 
έχει ζητηθεί και από το φετινό δεκα-
πενταμελές συμβούλιο, όπως και από 
μαθητές προηγούμενων ετών, η μετα-
τροπή του ανοιχτού γυμναστηρίου του 
σχολείου σε κλειστό. Με αυτόν τον τρό-
πο, το μάθημα της φυσικής αγωγής θα 
είναι δυνατόν να διεξάγεται και υπό 
δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως για 
παράδειγμα όταν ο καιρός είναι βρο-
χερός. Παρ’ όλα αυτά, η διαμόρφωση 
του κλειστού γυμναστηρίου βρίσκεται 
ακόμα στο στάδιο των συζητήσεων.
Παράλληλα, το ίδιο το κτήριο του σχο-
λείου παρουσιάζει προβλήματα. Οι μα-
θητές υποστηρίζουν πως οι αίθουσες 
του Γυμνασίου είναι ανεπαρκείς, για 
να στεγαστούν όλοι. Αυτό είναι προ-

φανές κυρίως από το ότι ένα τμήμα της 
Α΄ Γυμνασίου αναγκάζεται να κάνει μά-
θημα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 
η οποία προορίζεται ουσιαστικά ως χώρος 
εορταστικών εκδηλώσεων. Βάσει όσων 
αναφέρονται παραπάνω, η ανάγκη νέων 
λυόμενων αιθουσών έχει ήδη προκύψει, 
κάτι που δυστυχώς ακόμη δεν έχει εφαρ-
μοστεί. Το πρόβλημα επεκτείνεται και στην 
έλλειψη χώρου στην αυλή του σχολείου, 
καθώς υπάρχουν ήδη πέντε λυόμενες αί-
θουσες.
Το τελευταίο πρόβλημα προέκυψε τις πρώ-
τες βροχερές ημέρες του φθινοπώρου. Αρ-
χικά ο καιρός φαινόταν ελάχιστα μουντός, 
ωστόσο αργότερα άρχισε να βρέχει. Η 
βροχή συνοδεύτηκε από ισχυρό χαλάζι. Το 
φαινόμενο προκάλεσε την έκπληξη τόσο 
των μαθητών όσο και των κατοίκων της πε-
ριοχής μας. Από την άλλη, καταγράφηκαν 
προβλήματα του προκάλεσε ο καιρός αυ-
τός. Το πρόβλημα, ουσιαστικά, αφορούσε  
την κατάσταση του κτηρίου, μιας κι έσταζε 
νερό από τους τοίχους.
Όλα τα παραπάνω προβλήματα αποκα-
λύπτουν τους λόγους που οδήγησαν στην 
πραγματοποίηση των καταλήψεων. Ευτυ-
χώς, με τη συνεργασία του συλλόγου γο-
νέων και κηδεμόνων, αλλά και του προσω-
πικού του σχολείου, τα προβλήματα αυτά 
μπορεί να ξεπεραστούν, ενώ παράλληλα 
να εκπληρωθεί το αίτημα των μαθητών για 
την ίδρυση κλειστού γυμναστηρίου.

[Μαριλένα Κατενώφ, Γ2]

Τα προβλήματα του σχολείου μου…

Ο εκφοβισμός που εκδηλώνεται μεταξύ των μαθητών θεωρείται κοινωνικό πρόβλη-
μα. Ο όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς για να περιγράψει το φαινόμενο του σχολικού 
εκφοβισμού είναι «bullying». Προέρχεται από το ρήμα «bully» που σημαίνει «πληγώνω ή 
τρομοκρατώ ή υποχρεώνω κάποιον με τη βία να κάνει κάτι που δεν θέλει». Η συμπεριφο-
ρά του bullying συνήθως είναι επαναλαμβανόμενη και είτε εκφράζεται από ένα άτομο σε 
κάποιο άλλο είτε από μία ομάδα ατόμων. Συνήθως το άτομα που υφίστανται αυτή την 
επιθετική συμπεριφορά έχουν διαφορετική εθνικότητα, θρησκεία, διαφορετικό σεξουαλι-
κό προσανατολισμό, είναι πιο εσωστρεφή και έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Στην Ελλάδα ο σχολικός εκφοβισμός 
εκδηλώνεται κυρίως στην δευτερο-
βάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, στις ηλικίες 13-18 ετών έχοντας  
πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Σύμ-
φωνα με έρευνα του Χαμόγελου του 

Παιδιού 1/3 των μαθητών έχει υποστεί κάποια μορφή σχολικού εκφοβισμού, ενώ οι μισοί  
μαθητές έχουν γίνει μάρτυρες παρόμοιου συμβάντος!
Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή χρήζει και ο διαδικτυακός εκφοβισμός  (Cyberbullying). Ο 
διαδικτυακός εκφοβισμός αφορά τον εκφοβισμό, την απειλή, την ταπείνωση ή παρενό-
χληση παιδιών και εφήβων μέσω της χρήσης του διαδικτύου.
Ο εκφοβισμός μέσω του Διαδικτύου μπορεί να είναι άμεσος ή έμμεσος εμπλέκοντας 
και άλλα άτομα που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν καν το θύμα. Τα μέσα που χρησι-
μοποιούνται για τον εκφοβισμό μέσω του Διαδικτύου είναι το Ηλεκτρονικό Ταχυδρο-
μείο (email), τα Γραπτά Μηνύματα (TextMessaging),  οι Ιστότοποι Κοινωνικού Δικτύου 
(SocialNetworkingSites), τα Μέρη Συζητήσεως στο Διαδίκτυο (Chat Rooms), τα Blogs, τα 
Web Sites, ακόμα και τα διαδικτυακά παιχνίδια (Internet Gaming)

[Κική Σαραντουλάκη Γ4]

   STOP BULLYING!
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Σας ευχαριστούμε που δεχτήκα-
τε να συνομιλήσουμε. Πρόκειται 
για την πρώτη συνέντευξη που 
θα φιλοξενήσουμε στην εφη-
μερίδα μας. Θα θέλαμε να σας 
εκφράσουμε τις ευχές μας για 
καλή δύναμη στη θητεία σας 
στον Δήμο μας. Κατ’ αρχάς να 
ρωτήσουμε ποιος ήταν ο λόγος 
ή οι λόγοι που σας ώθησαν να 
ασχοληθείτε με την τοπική αυτο-
διοίκηση; 

Να σας ευχαριστήσω κι εγώ με τη 
σειρά μου. Οι  λόγοι για τους οποίους 
ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοί-
κηση ξεκίνησε από την παιδική μου 
ηλικία. Από μικρός έδειχνα τεράστιο 
ενδιαφέρον καθώς και συμμετείχα 
στα κοινά. Έτσι συνειδητοποίησα  ότι 
ήθελα να ασχοληθώ με αυτόν τον 
τομέα και στο μέλλον. Και πράγμα-
τι αυτό έγινε καθώς τελειώνοντας 
το πανεπιστήμιο και την θητεία μου 
στον στρατό δέχτηκα μια επαγγελμα-
τική πρόταση από έναν πολύ αξιόλο-
γο δήμαρχο\ άνθρωπο με σκοπό να 
κατέβω υποψήφιος σύμβουλος.

Ας περάσουμε σε ένα θέμα που 
άπτεται των άμεσων ενδιαφε-
ρόντων και προβλημάτων μας, 
κι αυτό δεν είναι άλλο από το 
κτηριακό πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζει το σχολείο μας. Για το 
φλέγον πρόβλημα της έλλειψης 
τάξεων και της προσφυγής στην 
προσωρινή – ελπίζουμε – λύση 
των λυομένων αιθουσών, πώς 
σκοπεύετε να κινηθείτε, ώστε να 
δοθεί λύση μόνιμη και ωφέλιμη 
για τον μαθητικό κόσμο;

Όχι μόνο στο Τυμπάκι αλλά και σε 
πολλές άλλες περιοχές του Δήμου μας 
υπάρχουν προβλήματα στέγασης κα-
θώς και όχι μόνο σε δημοτικά σχολεία 
αλλά και σε γυμνάσια. Για να λυθεί 
το κτηριακό πρόβλημα του σχολείου 
σας κατά την γνώμη μου η καλύτερη 
λύση είναι να γίνει ένας διαχωρισμός 
των κτιρίων και να προστεθεί ένα νέο 
κτίριο ως Λύκειο. Βεβαίως, για να παρ-
θούν όλα αυτά τα μέτρα χρειάζονται 
χρήματα που ο Δήμος δεν έχει. Γι’ 
αυτό πρέπει το συγκεκριμένο έργο να 
μελετηθεί και να ζητηθούν χρήματα 
από κρατικούς φορείς. 

Αρχικά πάγια επιταγή μας, ως 
μέλη της μαθητικής κοινότητας εί-
ναι η δημιουργία κλειστού γυμνα-
στηρίου στον ευρύτερο σχολικό  

χώρο. Υπάρχει πρόβλεψη ή προ-
γραμματισμός δημιουργίας του; 

Δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου 
στο Τυμπάκι θα ξεκινήσει άμεσα. 
Υπήρχαν σκέψεις από παλιά οι οποί-
ες τώρα άρχισαν να γίνονται και 
πράξεις καθώς την προηγούμενη 
βδομάδα υπογράφηκε συμβόλαιο με 
το υπουργείο αθλητισμού προκειμέ-
νου την δημοπράτηση του κλειστού 
γυμναστηρίου.

Ποιες κινήσεις σκοπεύετε να 
κάνετε στη διάρκεια της θητεί-
ας σας για τη δημιουργία αθλη-
τικών εγκαταστάσεων ή και τη 
συντήρηση των ήδη υπαρχόντων 
που τελούν υπό φθορά;

Θεωρώ πως με την δημιουργία κλει-
στού γυμναστηρίου θα υπάρξουν 
αθλητικές δομές καθώς επίσης πι-
στεύω πως υπάρχουν ήδη αθλητικές 
δομές εκτός από κάποια ανοιχτά 
γήπεδα μπάσκετ όπου θα μπορούν 
τα παιδιά να παίζουν με ασφάλεια 
αποφεύγοντας την συνεχή παρου-
σία τους σε καφετέριες, μπαρ κλπ. Ο 
αθλητισμός είναι ένα πολύ σημαντικό 
κομμάτι της ζωής μας. Η διαφορά 

είναι ότι οι εθνικές μας εγκαταστά-
σεις θέλουν συντήρηση και όπως 
είπα πρωτίστως είμαστε ως Δήμος σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητι-
σμού και ευελπιστώ πως έως το τέ-
λος της τετραετίας  στο κομμάτι των 
αθλητικών εγκαταστάσεων θα  είμα-
στε αρκετά ικανοποιημένοι. 

Ποιος είναι ο προγραμματισμός 
του Δήμου στα θέματα καθαρι-
ότητας και πιο συγκεκριμένα με 
ποιες δράσεις σχεδιάζετε να καλ-
λιεργήσετε – έστω και στοιχειώδη 
οικολογική, περιβαλλοντική συνεί-
δηση στους δημότες σας; 

Η καθαριότητα είναι ένα σημαντικό 
στοιχείο στο να φανεί αν μια περιο-
χή είναι πολιτισμένη ή όχι, γι’ αυτό κι 
εμείς διοργανώσαμε πρόσφατα μία 
εβδομάδα καθαριότητας την οποία 
ονομάσαμε <<Εβδομάδα Πολιτι-
σμού>>. Αυτή η προσπάθεια έγινε για 
να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες 
του τόπου μας. Η καθαριότητα δεν 
είναι μόνο θέμα του Δήμου μας αλλά 
και αν όλοι μας δεν προσφέρουμε 
δεν θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα. 
Το βασικό είναι ότι η ανακύκλωση 
είχε σταματήσει για μεγάλο χρονικό 

διάστημα στο Δήμο μας. Σκοπός μας 
είναι μετά τις γιορτές  να αρχίσει και 
πάλι η ανακύκλωση. Η ανακύκλωση 
εκτός από οικονομικά συμφέροντα 
ελαχιστοποιεί την μόλυνση του περι-
βάλλοντος. Γι’ αυτό όλοι μας θα πρέ-
πει να συνεισφέρουμε.   

Ας περάσουμε σε κάποια άλλα 
θέματα που αναδύονται συνε-
χώς λόγω της προβληματικότη-
τάς τους και ζητάμε να τοποθε-
τηθείτε ως προς τις κινήσεις που 
σκοπεύετε να κάνετε ώστε να δι-
ευθετηθούν. Αυτά είναι τα πλημ-
μυρικά φαινόμενα του οδικού 
δικτύου τους χειμερινούς μήνες 
αρχικά κι έπειτα ο ανεπαρκής 
φωτισμός του Δήμου που καθι-
στά επικίνδυνη την κυκλοφορία 
των πεζών τις βραδινές ώρες.

Λόγω τις κλιματικής αλλαγής, μπο-
ρούμε να παρατηρήσουμε ότι τα τε-
λευταία χρόνια τα περάσματα νερού 
(ρυάκια) τα οποία παλαιότερα επαρ-
κούσαν για να περνάνε από μέσα 
οι ποσότητες νερού, αυτή τη στιγμή 
με τις βροχοπτώσεις δεν επαρκούν. 
Άρα παρατηρούμε μικρά ρυάκια να 
μετατρέπονται σε χείμαρρους και 
να αποδεικνύονται τρομερά επικίν-
δυνα για τη δημόσια ασφάλεια. Το 
θέμα αυτό πρέπει να διευθετηθεί 
από την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία 
είναι υποχρεωμένη  να καθαρίζει τα 
ρέματα, ώστε να είναι προετοιμα-
σμένη για το χειμώνα. Επειδή όμως 
η Περιφέρεια δεν τα φροντίζει όσο 
θα έπρεπε , αναλαμβάνουν οι Δήμοι 
διότι πρέπει να υπάρχει πρόληψη για 
να μπορέσουμε να έχουμε τα κατάλ-
ληλα αποτελέσματα. Όσον αναφορά 
το θέμα του φωτισμού , έχω παρατη-
ρήσει το μικρό χρονικό διάστημα της 
θητείας μου ότι τα χρήματα που πλη-
ρώνουν οι δημότες δεν επαρκούν στο 
κόστος με σκοπό να προχωρήσεις σε 
γενναίες αλλαγές και να βελτιώσεις 
την ποιότητα του φωτισμού. Έχουμε 
στο μυαλό μας να τοποθετήσουμε 
λάμπες λεντ με τις οποίες να εξοικο-
νομήσουμε ενέργεια και χρήματα. Ό, 
τι εισπράττεις από τους πολίτες σου 
αυτά επιτρέπεται και να δώσεις.  

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο 
σας! 

Κι εγώ σας ευχαριστω!

[ Έλενα Δρακάκη Β3,  
Ιωάννα Λαμπράκη Β1]

Δυστυχώς, στην Ελλάδα οι κακοποιήσεις, οι δηλητηριάσεις και οι εγκαταλείψεις ζώων συνεχώς αυξάνονται
Όσοι αγαπούν τα ζώα, μόνο ψυχικό πόνο μπορούν να νιώσουν βλέποντας εικόνες και βίντεο, που δείχνουν σκελετωμέ-
να, αποστεωμένα, κακοποιημένα, δηλητηριασμένα, άρρωστα πλάσματα, τα οποία ζουν στους δρόμους και πασχίζουν 
για την επιβίωσή τους. Και οργή. Γιατί αυτές οι εικόνες ντροπής είναι… ανθρώπινος δάκτυλος.
Η συμβίωσή μας με ένα κατοικίδιο ενέχει πολλές υποχρεώσεις και ευθύνες απέναντι σε αυτό. Όποιος δεν τις έχει συ-
νειδητοποιήσει πλήρως, δεν θα πρέπει να αποκτά κατοικίδιο. Αποτελεί μέλος της οικογένειάς του και πορεύονται μαζί. 
Με στόχο να προσφέρει βοήθεια στα αδέσποτα ζώα, στην περιοχή του Τυμπακίου, δημιουργήθηκε μια ομάδα με 
εθελοντές που αγαπούν τα ζώα και θέλουν να προσφέρουν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη υπάρχουν δωρεές τροφών, για τα αδέσποτα, ωστόσο δεν αρκεί μόνο αυτό, αφού για να 
λειτουργήσει η ομάδα και να αντιμετωπιστεί το θέμα των αδέσποτων στο Τυμπάκι, χρειάζονται «χέρια»! Χρειάζονται 
άτομα να βοηθήσουν το τάισμα, τη μεταφορά στο γιατρό, μεταφορά για στειρώσεις και άλλα πολλά που απαιτούνται 
για να επιτευχθεί ο στόχος της ομάδας!  Όσοι εθελοντές και φιλόζωοι ας προστρέξουμε.

                                                                                                         [Κλαούντια Τσούπι, Γ4]

Συνέντευξη από τον Δήμαρχο  
Φαιστού, κ. Γρηγόρη Νικολιδάκη

                                         ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ!
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Το σχολείο ως ζωντανός οργα-
νισμός, αποτελεί θεσμό που προ-
ορίζεται να παρέχει Παιδεία – δη-
λαδή Καλλιέργεια κι Εκπαίδευση. 
Παιδεία που θα μεριμνά, αφενός, 
για την απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων με στόχο την αυτοσυ-
ντήρηση κι αφετέρου, Παιδεία που 
θα καλλιεργεί την αξιολογική ικανό-
τητα του ανθρώπου, την ποιότητά 
του, ώστε να συμβιώνει αυτός αρ-
μονικά με τον Άλλο. Στο πλαίσιο αυ-
τής της πολυεπίπεδης στόχευσης, 
δημιουργήθηκε, καλλιεργήθηκε και 
εμπεδώθηκε ο θεσμός των μαθη-
τικών κοινοτήτων. Κοινότητες που 
δρουν κατ’ αρχήν εντός του σχολι-
κού περιβάλλοντος, αλλά η δράση 
τους και τα κυήματά της διασπεί-
ρονται και στο ευρύτερο κοινωνικό 
συγκείμενο.

Προσδιορίζοντας τις μαθητικές 
κοινότητες, εύλογα γίνεται αντιλη-
πτό, ότι αφορούν στο σύνολο του 
μαθητικού δυναμικού ενός σχολεί-
ου, το οποίο μαθητικό δυναμικό 
διαθέτει όργανα – αιρετά – που 
προκύπτουν μέσα από μια διαδι-
κασία δημοκρατικών διεργασιών. 
Αυτά είναι :

α) Τα πενταμελή συμβούλια των 
τμημάτων 

β) Η Γενική Συνέλευση.

Μέσω του θεσμού των μαθητικών 
κοινοτήτων, τα παιδιά, οι έφη-
βοι καλλιεργούν την αξιολογική 
τους ικανότητα και μαθαίνουν 
να απολαμβάνουν, να ηδύνονται 
επι-κοινωνώντας και να κερδίζουν 
συνεταιριζόμενοι. Ασκούνται στη 
δημοκρατική διαδικασία και στη 
συμμετοχή στα κοινά. Διεκδικούν 
συλλογικά. Συνεργάζονται ανα-
πτύσσοντας δίκτυα συνεργασιών 
μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών 
και γονέων. Εθίζονται …στη συλλο-
γική ζωή. 

Στο Γυμνάσιο Τυμπακίου, τον Νο-
έμβρη του 2019 εκλέχθηκαν τα 
όργανα των μαθητικών κοινοτήτων 
για το σχολικό έτος 2019-20 και 
οι «αιρετοί» εκπρόσωποι των μα-
θητών όπως προέκυψαν  από την 
εκλογική διαδικασία είναι:

Α1
Τσουρδίνη Νικολέτα – Παρασκευή Πρόεδρος
Πολυχρονάκη Ελένη  Γραμματέας
Σαραντουλάκη Αμαλία – Μαρία Ταμίας
Χριστουλάκη Μαρία  Μέλος
Νικολιδάκη Ευαγγελία Μέλος

Α2
Βερβεράκη Ιωάννα  Πρόεδρος
Άλλα Τζούλια  Γραμματέας
Ανδριγιαννάκη Άννα  Ταμίας
Βοζικάκη Χρυσάμαλη  Μέλος
Άλλα Αρμπάν  Μέλος

Α3
Κυδωνάκη Κάλλια  Πρόεδρος
Κιουμουρτζάκης Γεώργιος Γραμματέας
Κλάδος Μιχαήλ  Ταμίας 
Κατσιράκη Μαρία  Μέλος
Κυπράκη Χρύσα  Μέλος
   
Α4
Ντρέκα Εμιλιάνο  Πρόεδρος
Παπαδάκης Ιωάννης  Γραμματέας
Παπουτσιδάκης Γεώργιος Ταμίας
Μηναδάκης Νικόλαος Μέλος
Μηναδάκη Ειρήνη  Μέλος
   
Α5
Φιντικάκης Γεώργιος  Πρόεδρος
Σπετσωτάκης Ελευθέριος Γραμματέας
Τζωρτζακάκη Ειρήνη  Ταμίας
Πατσουράκης Γεώργιος Μέλος
Σοφουλάκης Στέφανος Μέλος

Β1 
Κυδωνάκης Νικόλαος Πρόεδρος
Καρταλιανάκη Σουζάνα Γραμματέας
Γαλυφιανάκης Ραφαήλ – Γεώργιος Ταμίας
Κατσικαλάκης Αλέξανδρος Μέλος
Βρέντζου Ζαχαρένια  Μέλος
 
Β2  
Φασουλάκης Νικόλαος Πρόεδρος
Σπινθάκη Αναστασία  Γραμματέας
Τσουρδίνη Γεωργία  Ταμίας
Πετρόπουλος Αριστείδης Μέλος
Πολυχρονάκης Γεώργιος Μέλος
  
Β3  
Καρταλιανάκη Μαρία - Ελένη Πρόεδρος
Θεοδωράκης Εμμανουήλ Γραμματέας
Ανδριγιαννάκη Αλεξάνδρα Ταμίας
Ανδριγιαννάκη Εμμανουέλα Μέλος
Δρακάκη Ελένη  Μέλος
   
Β4  
Μηλολιδάκη Μαρία  Πρόεδρος
Μπαλαφούτη Μαρία - Ελένη Γραμματέας
Κυδωνάκης Εμμανουήλ Ταμίας
Κοτζάκης Δημήτριος  Μέλος
Μπλιζνάκοβα Βιάρα  Μέλος
   
Β5  
Φασομυτάκη Γεωργία Πρόεδρος
Ριζικιανάκη Ιωάννα  Γραμματέας
Τσακίρης Νικόλαος  Ταμίας
Σαραντουλάκης Ιωάννης Μέλος
Τζανάκη Ειρήνη  Μέλος

Γ1  
Μαυρογιαννάκης Άγγελος Πρόεδρος
Σαριδάκης Δημήτριος Γραμματέας
Νιόλης Κωνσταντίνος  Ταμίας
Αποστολάκη Χριστίνα  Μέλος
Μακρυδάκης Άγγελος Μέλος
   
Γ2  
Δασκαλάκης Μιχαήλ  Πρόεδρος
Κατενώφ Μαρία - Ελένη Γραμματέας
Βερβεράκη Μαρία  Ταμίας
Αυγενάκης Ιωάννης  Μέλος
Δρακάκης Αλέξανδρος Μέλος
   
Γ3 
Κουρτάκης Χρήστος  Πρόεδρος
Ορφανουδάκη Ευαγγελία Γραμματέας
Κουρτάκης Νικόλαος  Ταμίας
Πανιεράκη Εβελίνα  Μέλος
Μαρκάκη Αικατερίνη  Μέλος
   
Γ4 
Παπουτσάκη Στυλιανή Πρόεδρος
Παρτικαλάκη Στυλιανή Γραμματέας
Σαραντουλάκη Κυριακή Ταμίας
Σταυριανάκης Μιχαήλ Μέλος
Σφακιανάκη Ηλιάνα  Μέλος

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρμουτάκης Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατσιράκης Ζαχαρίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πανιεράκη Ευαγγελία

ΤΑΜΙΑΣ: Κουρτάκης Νικόλαος

ΜΕΛΗ: Ανυφαντάκης Μανόλης, Θεοδωράκης Μα-
νόλης, Αυγενάκης Ιωάννης, Τσιμπραγάκης Στέργι-
ος, Παπαστεφανάκης Κυρίακος, Ασκοξυλάκης Άγ-
γελος, Βοζικάκης Ιωάννης, Καρταλιανάκη Στέλλα, 
Κουτεντάκη Ευγενία, Ανδριγιαννάκη Άννα, Κατε-
νώφ Μαρία - Ελένη 
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ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ…ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
ΑΣΤΡΑΔΕΝΗ
Η Ευγενία Φακίνου γεννήθηκε το 1945 στην Αλεξάνδρεια. Είναι σύζυγος του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μιχάλη Φα-
κίνου. Μεγάλωσε στην Αθήνα και σπούδασε γραφικές τέχνες, κουκλοθέατρο και ξεναγός. Εργάστηκε και σταδιοδρόμησε 
για μερικά χρόνια σε τυπογραφείο ως γραφίστρια. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την παιδική λογοτεχνία και με το παιδικό 
θέατρο.
Το βιβλίο μιλάει για ένα κορίτσι, την Αστραδενή, που ζει με την οικογένειά του στη Σύμη. Όμως η ζωή στο νησί είναι δύσκο-
λη και ο πατέρας της αναγκάζεται να πουλήσει το καΐκι του και να μετακομίσει με όλη την οικογένειά του στην Αθήνα. Η 
Αστραδενή νοσταλγεί τη ζωή στο νησί, το σπίτι της, το σχολείο της, τους γείτονές της, τους φίλους της και τα χαρούμενα 
παιχνίδια μαζί τους. Νιώθει αποξενωμένη στο νέο της περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν στο καινούργιο της σχολείο  συμπεριφέ-
ρονται με περιφρόνηση στο πρόσωπό της. Δεν παύει να ζει όμως όπως κάθε παιδί στην ηλικία της, μέχρι ένα απρόοπτο 
γεγονός που θα της αλλάξει όλη της την ζωή και θα χάσει την παιδικότητά της.
                                                                                                                                                          [Σημαιάκη Ευαγγελία, Γ4 ]

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΑ ΑΣΤΡΑ
Ο Μενέλαος Λουντέμης γεννήθηκε στο χωριό Αγία Κυριακή της Γιάλοβας Αιγιαλού στη Μικρά Ασία το 1912. Πρωτοεμφανί-
στηκε στα ελληνικά γράμματα σε πολύ νεαρή ηλικία, δημοσιεύοντας ποιητικές συλλογές στην «Αγροτική Ιδέα» της Έδεσσας το 
1927 και το 1928. Γύρω στο 1930 δημοσιεύει ποιήματα και διηγήματα του στο περιοδικό «Νέα Εστία». Η πρώτη φορά που 
χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο του ήταν το 1934 στο διήγημα «Μια νύχτα με πολλά φώτα κάτω από μια πόλη με πολλά αστέ-
ρια». Τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Πεζογραφίας το 1938 για τη συλλογή διηγημάτων του. Τα πλοία δεν άραξαν και με τη 
Χρυσή Δάφνη Πανευρώπης στο Παρίσι το  1951. Επίσης τιμήθηκε και με το βραβείο «Μενέλαου Λουντέμη» που το καθιέρωσε 
προς τιμήν του η Ελληνική Εταιρία Λογοτεχνών και απονέμεται κάθε χρόνο στο καλύτερο πεζογράφημα του προηγούμενου 
έτους. Προς τιμήν του, στο Βουκουρέστι δόθηκε το όνομα του σε δημόσιο κτίριο (Λουντέμειο Μέγαρο). Σύμφωνα με τον Βα-
σίλη Βασιλικό, «θεωρείται ο πιο πολυδιαβασμένος Έλληνας έπειτα από τον Νίκο Καζαντζάκη».[1]
Το βιβλίο εξιστορεί την περιπέτεια του Μέλιου Καδρά -ενός φτωχού και ορφανού αγοριού: Στο χωριό του Μέλιου το αφεντικό 
του δεν τον αφήνει να μορφωθεί, διότι υποστηρίζει πως θα του αποσπά την προσοχή από τη δουλειά. Ένας καλός δάσκαλος 
του χωριού θα καταλάβει τη δίψα του παιδιού για μάθηση και θα του δώσει, αρχικά, κάποια βιβλία. Ο Μέλιος μοιάζει να 
συγκλονίζεται από τα βιβλία, όσες φορές κι αν τα διαβάσει. Η όρεξή του για μάθηση, τελικά, θα τον προδώσει στο αφεντικό, 
που μόλις μαθαίνει ότι ο Μέλιος ασχολείται με τα βιβλία θυμώνει πολύ και του απαγορεύει να ξανασυναντήσει τον δάσκαλο. 
Οι δρόμοι του παιδιού και του δάσκαλου χωρίζουν, ο Μέλιος πηγαίνει στην πόλη ολομόναχος, για να πάει σχολείο. Εκεί, θα 
ζήσει την αδικία και το δίκιο, την αγάπη και το μίσος, την καλοσύνη και την κακία, τη φιλία και την έχθρα, αλλά ο μόνιμος 
συνοδοιπόρος του σε αυτό το κακοτράχαλο ταξίδι θα είναι πάντα το βιβλίο και η αστείρευτη δίψα του για μάθηση. 
Πολλά θα συμβούν κατά την διάρκεια της διανομής του μελιού στην πόλη.

Τι είναι η ροκ και πώς έφτασε εδώ. 
Η ροκ μουσική αποτελεί ένα είδος δημοφιλούς μου-
σικής που χαρακτηρίζεται συνήθως από έντονο ρυθμό και από 
μια χαρακτηριστική μελωδία φωνητικών η οποία συνοδεύεται συνήθως 
από ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικό μπάσο και ντραμς. Πολλές φορές χρη-
σιμοποιούνται και πληκτροφόρα όργανα όπως πιάνο και συνθεσάιζερ.

Πότε και πού πρωτοεμφανίστηκε.
Εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 στην Αμερική και βασι-
ζόταν στην τεχνοτροπία του Rhythm and Blues  και το ρυθμό του rock and 
roll κοινοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και από το rockabilly που 
αποτελούσε την έκφραση των λευκών μέσω του rock and roll.
Η  ροκ επηρεάστηκε και επηρεάζεται ακόμη από τα άλλα είδη μουσικής 
που είναι δημοφιλή ανά περίοδο δημιουργώντας καινούρια είδη. Στη δε-
καετία του 1960, η παραδοσιακή (folk) μουσική των λευκών κοινοτήτων 
των ΗΠΑ επηρέασε το είδος της ροκ αλλά και επηρεάστηκε από αυτό με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία του folk rock.  Παράλληλα, γίνεται γνωστό το 
blues rock του οποίου η βαρύτητα δίνεται στην ηλεκτρική κιθάρα και στις 
μπλουζ ρίζες της μουσικής αυτής. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, εμ-
φανίζεται το ψυχεδελικό ροκ, που φέρει στοιχεία  της μουσικής της 

α ν α -
τολής. Λίγα 
χρόνια αργότερα. Οι 
μουσικοί της ροκ που είχαν τζαζ παι-
δεία και μουσική τζαζ, δημιούργησαν το μείγμα 
που έγινε γνωστό ως τζαζ-ροκ φιούζιον ή απλά φιούζιον. Στη 
δεκαετία του 1970 η ροκ δέχτηκε επιρροές από άλλα είδη μουσικής 
που ήταν αρκετά δημοφιλή εκείνη την περίοδο. Την ίδια στιγμή, δημι-

ουργούνται τα υποείδη soft rock, progressive rock, punk rock  
και heavy metal. Τη  δεκαετία του 1980 γίνεται δημοφιλές το 

hard rock και το εναλλακτικό ροκ κάνει τα πρώτα του βήματα. 
Στην επόμενη δεκαετία, τα υποείδη της ροκ που εισάγονται είναι το 

grange,  το brit pop  και το ανεξάρτητο ροκ.

[Στέλλα Πατρικαλάκη Γ4 ]

ΜΟΥΣΙΚΕΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Σπουδαία 
συγκροτήματα 

της ροκ μουσικής 
θεωρούνται τα εξής:

1. The Beatles
2. Pink Floyd

3. Rolling Stones
4. Led Zeppelin

5. AC/DC
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Χριστούγεννα, ημέρες κατάνυ-
ξης, ημέρες αγάπης, ημέρες γιορ-
τινές, ημέρες οικογενειακές. Τέτοιες 
ημέρες, κάθε σπίτι στον τόπο μας 
ακολουθούσε και ακολουθεί συνή-
θειες – έθιμα –  από τα οποία άλλα 
χάθηκαν μέσα στον χρόνο κι άλλα 
διατηρούνται αναλλοίωτα ή με προ-
σθήκες.
Παλαιότερα, όταν δεν υπήρχαν χρι-
στουγεννιάτικα δέντρα, πολυκατα-
στήματα και δώρα, κάθε οικογένεια 
είχε τουλάχιστον έναν χοίρο, ο οποί-
ος ζύγιζε περίπου 100-120 κιλά. Αρ-
χικά, μεγάλωναν τον χοίρο, στη συ-
νέχεια τον έσφαζαν την παραμονή 
των Χριστουγέννων και τον κρεμού-
σαν στη κουζίνα του σπιτιού τους. 
Έπειτα, τον έκοβαν σε μικρά κομμά-
τια, τα τσιγάριζαν και τα σκέπαζαν 
με το λίπος τους. Αυτό ονομαζόταν 
«συντριμάς». Το υπόλοιπο κρέας, το 
τοποθετούσαν σε μικρά πιθάρια, τα 
οποία ονομάζονταν «κουρούπες». 
Επίσης, οι γυναίκες την παραμονή 
των Χριστουγέννων μετά που έσφα-
ζαν τους χοίρους ,έπαιρναν τα έντε-
ρα τους και έφτιαχναν «οματιές». 
Πιο συγκεκριμένα είναι τα μεγαλύ-
τερα έντερα γεμισμένα με χόντρο, 
συκωτάκια και σταφίδες.  Τέλος, 
έφτιαχναν λουκάνικα και «απάκια», 
τα οποία τα κάπνιζαν στις καμινάδες 
των τζακιών.
Οι γυναίκες ζύμωναν κουλουράκια 
τα οποία είχαν το σχήμα του Χριστού 
και ονομάζονταν «κακαρίστρες». 
Επιπλέον, την ημέρα των Χριστου-
γέννων πήγαινε κάθε οικογένεια 
στην εκκλησία με μεγάλη χαρά.  για 
την γέννηση του Χριστού. Δυστυχώς, 
ελάχιστα από αυτά τα  έθιμα διατη-
ρούνται μέχρι σήμερα.
Στην σημερινή εποχή, τα περισσότε-
ρα έθιμα χάθηκαν… τα πήραν μαζί 
στο φευγίο τους οι παππούδες και 
γιαγιάδες μας, που τα συντηρούσαν 
ευλαβικά, κάθε χρόνο. Ένα κοινό 
έθιμο που έχει παραμείνει μέχρι και 
σήμερα είναι τα κάλαντα. Για την 
ακρίβεια τα παιδιά γυρίζουν σε όλο 
το χωριό και λένε τα κάλαντα με 
σκοπό να καταφέρουν να περάσουν 
το πνεύμα των Χριστουγέννων σε 
όλους τους κατοίκους.
Σήμερα, ιδίως τα παιδιά ανυπομο-
νούν να πλησιάσουν τα Χριστούγεν-
να. Ανυπομονησία που οφείλεται 
στην προσμονή των δώρων που θα 
βρουν κάτω από ένα φωτισμένο και 
φορτωμένο στολίδια δέντρο. Και, 
κάπως έτσι χάνεται η ουσία της 
εορτής, η ουσία της γέννησης του 
Χριστού και του μηνύματος που κου-
βαλά. Του μηνύματος της αγάπης.
Ωστόσο, και τότε και τώρα, οι γιορ-
τές αποτελούσαν και αποτελούν 
αφορμή μάζωξης της οικογένειας 
και σύσφιξης των σχέσεων των αν-
θρώπων. Αυτή η προσέγγιση και η 
ζεστασιά της επαφής με τους δίπλα 
μας κάνει να μοιάζει …πως μυρίζουν 
Χριστούγεννα. 

[Καδιανάκη Α.Β1 ,  Ριζικιανάκη Ι. Β5, 
Τσουρδίνη Γ. Β2, Φασομυτάκη Γ.Β5]

Χριστούγεννα…χθες και σήμερα στη Μεσσαρά

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
& ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Καλήν εσπέραν άρχοντες αν είναι ορισμός σας
Χριστού την θείαν γέννησιν να πω στ’ αρχοντικόν σας
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει
Οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η φύσις όλη.
Κερά καμαροτραχυλή και φεγγαρομαγούλα
οπού τον έχεις τον υγιό, τον μοσχοκανακάρη
λούζεις τον και χτενίζεις τον και στο σχολειό τον πέμπεις
κι ο δάσκαλος τον έδειρε μ’ ένα χρυσό βεργάλι
και η κυρα δασκάλισσα με το μαργαριτάρι.
Είπαμε δα για την κερά ας πούμε για τη βάγια
Άψε βαγίτσα το κερί άψε και το λυχνάρι
και κάτσε και ντουχούντιζε ίντα θα μας εβγάλεις
για απάκι για λουκάνικο για χοιρινό κομμάτι
κι από τον πύρο του βουτσού να πιούμε μια γεματη,
κι από τη μαύρη όρνιθα κανένα αυγουλάκι,
κι αν τόκανε κι η γαλανή ας είναι ζευγαράκι
Κι από το πιθαράκι σου ένα κουρούπι λάδι
κι αν είναι κι ακρομπλιάτερο βαστούμε και τασκάκι
Φέρε πανιέρι κάστανα, πανιέρι λεπτοκάρυα
και φέρε και γλυκό κρασί να πιούν τα παλληκάρια
Κι αν είναι με το θέλημα, άσπρη μου περιστέρα
ανοίξετε την πόρτα σας να πούμε καλησπέρα

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Ταχιά ταχιά ν’ αρχιμηνιά ταχιά ν’ αρχή του χρόνου,
ταχιά (ν)όπου προπάτηξεν ο Κύριος στον κόσμο,
κι εβγήκεν κι εχαιρέτησεν όλους τσοι σευγολάτες,
ο πρώτος που χαιρέτηξεν ήταν ο Άγιος Βασίλης.
________________________________________
– Καλώς τα κάνεις Βασιλειό καλό ζευγάριν έχεις.
– Καλό το λες Αφέντη μου καλό και βλογημένο,
απού το ‘βλόγα η χάρη Σου με το δεξό σου χέρι,
το μαύρο και το μελισσό που ‘ναι στεφανικέρι,
πευκένιο ‘ναι τ’ αλέτρι σου δαφνένιος ο ζυγός σου,
τ’ απανωζεύγια του ζυγού βασιλικού κλωνάρι.
________________________________________
– Πες μου να ζήσεις Βασιλειό πόσα μοζούρια σπέρνεις.
– Σπέρνω σταράκι δώδεκα κριθάρι δεκαπέντε,
ταγή και ρόβη δεκαοχτώ κι από νωρίς στο σταύλο.
________________________________________
Μ’ αλήθεια κάτω στο γιαλό κάτω στο περιγιάλι,
μοζούριν στάρι ήσπειρα με το πλατύ πινάκι,
κι εκειά το νεργιαστήκανε λαγούδια και περδίκια,
στένω πλακάκια για λαγούς βροχάδες για περδίκια,
μούδε λαγούδια έπιασα μούδ’ έρημα περδίκια.

________________________________________
Κι εθέρισα κι αλώνεψα κι ήκαμα χίλια μόδια,
και τ’ αποκοσκινίδια μου χίλια και παντακόσια,
και τ’ άλλα δεν εμέτρησα γιατί ο Χριστός απέρνα.
________________________________________
Κι εκειά που στάθηκε ο Χριστός χρυσό δεντρίν εβγήκε,
κι εκειά που παραπάτησεν ωριά πανώρια βρύση,
και πάν’ οι πέρδικες να πιουν με όλα τα πουλάκια,
με όλα τα πετούμενα και τα περιστεράκια,
παίρνουν νερό στα νύχια ντως και μόσχο στα φτερνά ντως,
και ραίνουν τον αφέντη μας τον Πολυχρονεμένο.

________________________________________
Επά που καλαντίσαμε καλά μας επλερώσαν,
καλά να ‘ναι τα έχει ντων και τα αποδώματά τους,
κι αν έχουν σερνικό παιδί στη σέλα καβαλάρη,
να σιέται να λογίζεται να πέφτει το λογάρι,
να το μαζώνουν οι άρχοντες να ‘χουν χαρά μεγάλη.
________________________________________

Σημείωση: Αν η οικογένεια δεν είχε παιδιά οι 
καλαντιστές έλεγαν:
«Επά παιδί δεν έχουνε ο Θιός να τως ε’ πέψει, κι αν 
είν’ α σερνικό παιδί στη σέλα καβαλάρης να σειέται 
να λυγίζεται να πέφτει το λογάρι να το μαζώνει η 
μάνα ν’ του να’ χει χαρά μεγάλη. Πάλι κι αν είναι θη-
λυκό μοίρα καλή να κάμει του Ρεζοσπάντη τον υγιό 
άντρα να τον ε’ πάρει.»



7ΤΕΥΧΟΣ 1
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

 «Το Χριστόψωμο»
Μεταξὺ τῶν πολλῶν δημωδῶν τύπων, τοὺς ὁποί-
ους θὰ ἔχωσι νὰ ἐκμεταλλευθῶσιν οἱ μέλλοντες 
διηγηματογράφοι μας, διαπρεπῆ κατέχει θέσιν ἡ 
κακὴ πενθερά, ὡς καὶ ἡ κακὴ μητρυιά. Περὶ μη-
τρυιᾶς ἄλλοτε θὰ ἀποπειραθῶ νὰ διαλάβω τινὰ 
πρὸς ἐποικοδόμησιν τῶν ἀναγνωστῶν μου. Περὶ 
μιᾶς κακῆς πενθερᾶς σήμερον ὁ λόγος.
Εἰς τί ἔπταιεν ἡ ἀτυχὴς νέα Διαλεχτή, οὕτως ὠνο-
μάζετο, θυγάτηρ τοῦ Κασσανδρέως μπαρμπα-
Μανώλη, μεταναστεύσαντος κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν 
Ἐπανάστασιν εἰς μίαν τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου, εἰς 
τί ἔπταιεν ἂν ἦτο στεῖρα καὶ ἄτεκνος; Εἶχε νυμ-
φευθῆ πρὸ ἑπταετίας, ἔκτοτε δὶς μετέβη εἰς τὰ 
λουτρὰ τῆς Αἰδηψοῦ, πεντάκις τῆς ἔδωκαν νὰ πίῃ 
διάφορα τελεσιουργὰ βότανα, εἰς μάτην, ἡ γῆ ἔμε-
νεν ἄγονος. Δύο ἢ τρεῖς γύφτισσαι τῆς ἔδωκαν νὰ 
φορέσῃ περίαπτα θαυματουργὰ περὶ τὰς μασχά-
λας, εἰποῦσαι αὐτῇ ὅτι τοῦτο ἦτο τὸ μόνον μέσον, 
ὅπως γεννήσῃ, καὶ μάλιστα υἱόν. Τέλος καλόγηρός 
τις Σιναΐτης τῇ ἐδώρησεν ἡγιασμένον κομβολόγι-
ον, εἰπὼν αὐτῇ νὰ τὸ βαπτίζῃ καὶ νὰ πίνῃ τὸ ὕδωρ. 
Τὰ πάντα μάταια.
Ἐπὶ τέλους μὲ τὴν ἀπελπισίαν ἦλθε καὶ ἡ ἀνά-
παυσις τῆς συνειδήσεως, καὶ δὲν ἐνόμιζεν ἑαυτὴν 
ἔνοχον. Τὸ αὐτὸ ὅμως δὲν ἐφρόνει καὶ ἡ γραῖα 
Καντάκαινα, ἡ πενθερά της, ἥτις ἐπέρριπτεν εἰς 
τὴν νύμφην αὐτῆς τὸ σφάλμα τῆς μὴ ἀποκτήσεως 
ἐγγόνου διὰ τὸ γῆράς της.
Εἶναι ἀληθὲς ὅτι ὁ σύζυγος τῆς Διαλεχτῆς ἦτο τὸ 
μόνον τέκνον τῆς γραίας ταύτης, καὶ οὗτος δὲ συ-
νεμερίζετο τὴν πρόληψιν τῆς μητρός του ἐναντίον 
τῆς συμβίας αὐτοῦ. Ἂν δὲν τῷ ἐγέννα ἡ σύζυγός 
του, ἡ γενεὰ ἐχάνετο. Περίεργον δὲ ὅτι πᾶς Ἕλλην 
τῆς ἐποχῆς μας ἱερώτατον θεωρεῖ χρέος καὶ ὑπερ-
τάτην ἀνάγκην τὴν διαιώνισιν τοῦ γένους του.
Ἑκάστοτε, ὁσάκις ὁ υἱός της ἐπέστρεφεν ἐκ τοῦ 
ταξιδίου του, διότι εἶχε βρατσέραν, καὶ ἦτο τολμη-
ρότατος εἰς τὴν ἀκτοπλοΐαν, ἡ γραῖα Καντάκαινα 
ἤρχετο εἰς προϋπάντησιν αὐτοῦ, τὸν ὡδήγει εἰς τὸν 
οἰκίσκον της, τὸν ἐδιάβαζε, τὸν ἐκατήχει, τοῦ ἔβα-
ζε μαναφούκια*, καὶ οὕτω τὸν προέπεμπε παρὰ τῇ 
γυναικὶ αὐτοῦ. Καὶ δὲν ἔλεγε μόνα τὰ ἐλάττώματά 
της, ἀλλὰ τὰ αὐγάτιζε· δὲν ἦτο μόνον «μαρμάρα», 
τουτέστι στεῖρα, ἡ νύμφη της, τοῦτο δὲν ἤρκει, 
ἀλλ᾽ ἦτο ἄπαστρη*, ἀπασσάλωτη*, ξετσίπωτη, 
κτλ. Ὅλα τὰ εἶχεν, «ἡ ποίσα, ἡ δείξα, ἡ ἄκληρη».\
Ὁ καπετὰν Καντάκης, σφλομωμένος, θαλασσο-
πνιγμένος, τὰ ἤκουεν ὅλα αὐτά, ἡ φαντασία του 
ἐφούσκωνεν, ἐξερχόμενος εἶτα συνήντα τοὺς συ-
ναδέλφους του ναυτικούς, ἤρχιζαν τὰ καλῶς ὥρι-
σες, καλῶς σᾶς ηὗρα, ἔπινεν ἑπτὰ ἢ ὀκτὼ ρώμια, 
καὶ μὲ τριπλῆν σκοτοδίνην, τὴν ἐκ τῆς θαλάσσης, 
τὴν ἐκ τῆς γυναικείας διαβολῆς καὶ τὴν ἐκ τῶν 
ποτῶν, εἰσήρχετο οἴκαδε καὶ βάρβαροι σκηναὶ συ-
νέβαινον τότε μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τῆς συζύγου του.
Οὕτως εἶχον τὰ πράγματα μέχρι τῆς παραμονῆς 
τῶν Χριστουγέννων τοῦ ἔτους 186... Ὁ καπετὰν 
Καντάκης πρὸ πέντε ἡμερῶν εἶχε πλεύσει μὲ τὴν 
βρατσέραν του εἰς τὴν ἀπέναντι νῆσον μὲ φορτί-
ον ἀμνῶν καὶ ἐρίφων, καὶ ἤλπιζεν ὅτι θὰ ἑώρταζε 
τὰ Χριστούγεννα εἰς τὴν οἰκίαν του. Ἀλλὰ τὸν 
λογαριασμὸν τὸν ἔκαμνεν ἄνευ τοῦ ξενοδόχου, 
δηλ. ἄνευ τοῦ Βορρᾶ, ὅστις ἐφύσησεν αἰφνιδίως 
ἄγριος, καὶ ἔκλεισεν ὅλα τὰ πλοῖα εἰς τοὺς ὅρμους 
ὅπου εὑρέθησαν. Εἴπομεν ὅμως ὅτι ὁ καπετὰν Κα-
ντάκης ἦτο τολμηρὸς περὶ τὴν ἀκτοπλοΐαν.
Περὶ τὴν ἑσπέραν τῆς παραμονῆς τῶν Χριστου-
γέννων, ὁ ἄνεμος ἐμετριάσθη ὀλίγον, ἀλλ᾽ οὐχ 
ἧττον ἐξηκολούθει νὰ πνέῃ. Τὸ μεσονύκτιον πάλιν 
ἐδυνάμωσε.

Τινὲς ναυτικοὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐστοιχημάτιζον ὅτι, 
ἀφοῦ κατέπεσεν ὁ Βορρᾶς, ὁ καπετὰν Καντάκης 
θὰ ἔφθανε περὶ τὸ μεσονύκτιον. Ἡ σύζυγός του 
ὅμως δὲν ἦτο ἐκεῖ νὰ τοὺς ἀκούσῃ καὶ δὲν τὸν ἐπε-
ρίμενεν.
Αὕτη ἐδέχθη μόνον περὶ τὴν ἑσπέραν τὴν ἐπίσκε-
ψιν τῆς πενθερᾶς της, ἀσυνήθως φιλόφρονος καὶ 
μειδιώσης, ἥτις τῇ εὐχήθη τὸ ἀπαραίτητον «καλὸ 
δέξιμο» καὶ διὰ χιλιοστὴν φορὰν τὸ στερεότυπον 
«μ᾽ ἕναν καλὸ γυιό».
Καὶ οὐ μόνον τοῦτο, ἀλλὰ τῇ προσέφερε καὶ ἓν 
χριστόψωμο.
- Τὸ ζύμωσα μοναχή μου, εἶπεν ἡ θεια-Καντάκαινα, 
μὲ γειὰ νὰ τὸ φᾷς.
- Θὰ τὸ φυλάξω ὣς τὰ Φῶτα, διὰ ν᾽ ἁγιασθῇ, πα-

ρετήρησεν ἡ νύμφη.
- Ὄχι, ὄχι, εἶπε μετ᾽ ἀλλοκότου σπουδῆς ἡ γραῖα, 
τὸ δικό της φυλάει ἡ καθεμιὰ νοικοκυρὰ διὰ τὰ 
Φῶτα, τὸ πεσκέσι τρώγεται.
- Καλά, ἀπήντησεν ἠρέμα ἡ Διαλεχτή, τοῦ λόγου 
σου ξέρεις καλύτερα.
Ἡ Διαλεχτὴ ἦτο ἀγαθωτάτης ψυχῆς νέα, οὐδέποτε 
ἠδύνατο νὰ φαντασθῇ ἢ νὰ ὑποπτεύσῃ κακόν τι.
- Πῶς τό ᾽παθε ἡ πεθερά μου καὶ μοῦ ἔφερε χρι-
στόψωμο, εἶπε μόνον καθ᾽ ἑαυτήν, καὶ ἀφοῦ 
ἀπῆλθεν ἡ γραῖα, ἐκλείσθη εἰς τὴν οἰκίαν της καὶ 
ἐκοιμήθη μετά τινος δεκαετοῦς παιδίσκης γειτο-
νοπούλας, ἥτις τῇ ἔκαμνε συντροφίαν ὁσάκις ἔλει-
πεν ὁ σύζυγός της.
Ἡ Διαλεχτὴ ἐκοιμήθη πολὺ ἐνωρίς, διότι σκοπὸν 
εἶχε νὰ ὑπάγῃ εἰς τὴν ἐκκλησίαν περὶ τὸ μεσονύ-
κτιον. Ὁ ναὸς δὲ τοῦ ἁγ. Νικολάου μόλις ἀπεῖχε πε-
ντήκοντα βήματα ἀπὸ τῆς οἰκίας της.
Περὶ τὸ μεσονύκτιον ἐσήμαναν παρατεταμένως οἱ 
κώδωνες. Ἡ Διαλεχτὴ ἠγέρθη, ἐνεδύθη καὶ ἀπῆλθεν 
εἰς τὴν ἐκκλησίαν. Ἡ παρακοιμωμένη αὐτῇ κόρη 
ἦτο συμπεφωνημένον, ὅτι μόνον μέχρις οὗ σημάνῃ 
ὁ ὄρθρος θὰ ἔμενε μετ᾽ αὐτῆς, ὅθεν ἀφυπνίσασα 
αὐτὴν τὴν ὡδήγησε πλησίον τῶν ἀδελφῶν της. Αἱ 
δύο οἰκίαι ἐχωρίζοντο διὰ τοίχου κοινοῦ.
Ἡ Διαλεχτὴ ἀνῆλθεν εἰς τὸν γυναικωνίτην τοῦ 
ναοῦ, ἀλλὰ μόλις παρῆλθεν ἡμίσεια ὥρα καὶ γυνή 
τις πτωχὴ καὶ χωλὴ δυστυχής, ἥτις ὑπηρέτει ὡς νε-
ωκόρος τῆς ἐκκλησίας, ἐλθοῦσα τῇ λέγει εἰς τὸ οὖς:
- Δῶσέ μου τὸ κλειδί, ἦλθε ὁ ἄντρας σου.
- Ὁ ἄντρας μου! ἀνεφώνησεν ἡ Διαλεχτὴ ἔκπλη-
κτος.
Καὶ ἀντὶ νὰ δώσῃ τὸ κλειδὶ ἔσπευσε νὰ καταβῇ ἡ 
ἰδία.
Ἐλθοῦσα εἰς τὴν κλίμακα τῆς οἰκίας βλέπει τὸν 
σύζυγόν της κατάβρεκτον, ἀποστάζοντα ὕδωρ καὶ 
ἀφρόν.
- Εἶμαι μισοπνιγμένος, εἶπε μορμυρίζων οὗτος, ἀλλὰ 
δὲν εἶναι τίποτε. Ἀντὶ νὰ τὸ ρίξωμε ἔξω, τὸ καθίσαμε 
στὰ ρηχά.
- Πέσατε ἔξω; ἀνέκραξεν ἡ Διαλεχτή.
- Ὄχι, δὲν εἶναι, σοῦ λέγω, τίποτε. Ἡ βρατσέρα 
εἶναι σίγουρη, μὲ δύο ἄγκουρες ἀραγμένη, καὶ κα-
θισμένη.
- Θέλεις ν᾽ ἀνάψω φωτιά;

- Ἄναψε, καὶ δῶσέ μου ν᾽ ἀλλάξω.
Ἡ Διαλεχτὴ ἐξήγαγεν ἐκ τοῦ κιβωτίου ἐνδύματα 
διὰ τὸν σύζυγόν της καὶ ἤναψε πῦρ.
- Θέλεις κανένα ζεστό;
- Δὲν μ᾽ ὠφελεῖ ἐμένα τὸ ζεστό, εἶπεν ὁ καπετὰν 
Καντάκης. Κρασὶ νὰ βγάλῃς.
Ἡ Διαλεχτὴ ἐξήγαγεν ἐκ τοῦ βαρελίου οἶνον.
- Πῶς δὲν ἐφρόντισες νὰ μαγειρεύσῃς τίποτε; εἶπε 
γογγύζων ὁ ναυτικός.
- Δὲν σ᾽ ἐπερίμενα ἀπόψε, ἀπήντησε μετὰ ταπει-
νότητος ἡ Διαλεχτή. Κρέας ἐπῆρα. Θέλεις νὰ σοῦ 
ψήσω πριζόλα;
- Βάλε στὰ κάρβουνα, καὶ πήγαινε σὺ στὴν ἐκκλη-
σιά σου, εἶπεν ὁ καπετὰν Καντάκης. Θὰ ἔλθω κ᾽ 
ἐγὼ σὲ λίγο.
Ἡ Διαλεχτὴ ἔθεσε τὸ κρέας ἐπὶ τῆς ἀνθρακιᾶς, ἥτις 
ἐσχηματίσθη ἤδη, καὶ ἡτοιμάζετο νὰ ὑπακούσῃ εἰς 
τὴν διαταγὴν τοῦ συζύγου της, ἥτις ἦτο καὶ ἰδική 
της ἐπιθυμία, διότι ἤθελε νὰ κοινωνήσῃ. Σημειω-
τέον ὅτι τὴν φράσιν «πήγαινε σὺ στὴν ἐκκλησιά 
σου» ἔβαψεν ὁ Καντάκης διὰ στρυφνῆς χροιᾶς.
- Ἡ μάννα μου δὲν θὰ τό ᾽μαθε βέβαια ὅτι ἦλθα, 
παρετήρησεν αὖθις ὁ Καντάκης.
- Ἐκείνη εἶναι στὴν ἐνορία της, ἀπήντησεν ἡ Δια-
λεχτή. Θέλεις νὰ τῆς παραγγείλω;
- Παράγγειλέ της νὰ ἔλθῃ τὸ πρωί.
Ἡ Διαλεχτὴ ἐξῆλθεν. Ὁ Καντάκης τὴν ἀνεκάλεσεν 
αἴφνης.
- Μὰ τώρα εἶναι τρόπος νὰ πᾷς ἐσὺ στὴν ἐκκλησιά, 
καὶ νὰ μὲ ἀφήσῃς μόνον;
- Νὰ μεταλάβω κ᾽ ἔρχομαι, ἀπήντησεν ἡ γυνή.
Ὁ Καντάκης δὲν ἐτόλμησε ν᾽ ἀντείπῃ τι, διότι ἡ 
ἀπάντησις θὰ ἦτο βλασφημία. Οὐχ ἧττον ὅμως 
τὴν βλασφημίαν ἐνδιαθέτως τὴν ἐπρόφερεν.
Ἡ Διαλεχτὴ ἐφρόντισε νὰ στείλῃ ἀγγελιοφόρον 
πρὸς τὴν πενθεράν της ἕνα δωδεκαετῆ παῖδα τῆς 
αὐτῆς ἐκείνης γειτονικῆς οἰκογενείας, ἧς ἡ θυγά-
τηρ ἐκοιμήθη ἀφ᾽ ἑσπέρας πλησίον της, καὶ ἐπέ-
στρεψεν εἰς τὸν ναόν.
Ὁ Καντάκης, ὅστις ἐπείνα τρομερά, ἤρχισε νὰ 
καταβροχθίζῃ τὴν πριζόλαν. Καθήμενος ὀκλαδὸν 
παρὰ τὴν ἑστίαν, ἐβαρύνετο νὰ σηκωθῇ καὶ ἀνοίξῃ 
τὸ ἑρμάρι διὰ νὰ λάβῃ ἄρτον, ἀλλ᾽ ἀριστερόθεν 
αὐτοῦ ὑπεράνω τῆς ἑστίας ἐπὶ μικροῦ σανιδώμα-
τος εὑρίσκετο τὸ χριστόψωμον ἐκεῖνο, τὸ δῶρον 
τῆς μητρός του πρὸς τὴν νύμφην αὐτῆς. Τὸ ἔφθασε 
καὶ τὸ ἔφαγεν ὁλόκληρον σχεδὸν μετὰ τοῦ ὀπτοῦ 
κρέατος.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Περὶ τὴν αὐγήν, ἡ Διαλεχτὴ ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ 
ναοῦ, ἀλλ᾽ εὗρε τὴν πενθεράν της περιβάλλουσαν 
διὰ τῆς ὠλένης τὸ μέτωπον τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ γο-
ερῶς θρηνοῦσαν.
Ἐλθοῦσα αὕτη πρὸ ὀλίγων στιγμῶν τὸν εὗρε κοκ-
καλωμένον καὶ ἄπνουν. Ἐπάρασα τοὺς ὀφθαλ-
μούς, παρετήρησε τὴν ἀπουσίαν τοῦ χριστοψώ-
μου ἀπὸ τοῦ σανιδώματος τῆς ἑστίας, καὶ ἀμέσως 
ἐνόησε τὰ πάντα.
Ὁ Καντάκης ἔφαγε τὸ φαρμακωμένο χριστόψω-
μον, τὸ ὁποῖον ἡ γραῖα στρίγλα εἶχε παρασκευάσει 
διὰ τὴν νύμφην της.
Ἰατροὶ ἐπιστήμονες δὲν ὑπῆρχον ἐν τῇ μικρᾷ νήσῳ· 
οὐδεμία νεκροψία ἐνεργήθη. Ἐνομίσθη ὅτι ὁ θάνα-
τος προῆλθεν ἐκ παγώματος συνεπείᾳ τοῦ ναυα-
γίου. Μόνη ἡ γραῖα Καντάκαινα ἤξευρε τὸ αἴτιον 
τοῦ θανάτου.
Σημειωτέον ὅτι ἡ γραῖα συναισθανθεῖσα καὶ 
αὐτὴ τὸ ἔγκλημά της, δὲν ἐμέμφθη τὴν νύμφην 
της, ἀλλὰ τοὐναντίον τὴν ὑπερήσπισε κατὰ τῆς 
κακολογίας ἄλλων. Ἐὰν ἔζησε καὶ ἄλλα κατόπιν 
Χριστούγεννα, ἡ ἄστοργος πενθερὰ καὶ ἀκουσία 
παιδοκτόνος, δὲν θὰ ἦτο βεβαίως πολὺ εὐτυχὴς εἰς 
τὸ γῆράς της.                           (1887)
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Φωτο…γραφήματα

Κανάλι… ζωής

Καζάνι που… βράζειΚλαδί  ελιάς… λευκό πανί!

[Αντώνης Ζευγαδάκης, Γ2 ]

ΣΚΙΤΣΟ [Στεφανία Ταβερναράκη]

Σκιτσο…γραφώντας


