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Ένας 14χρονος από την Πρέβεζα
Μεγάλη δημοσιότητα πήρε η ταινία που
έκανε ο Λουκάς Λελόβας, 14χρονος μαθητής από
το 2ο Γυμνάσιο Πρέβεζας με τίτλο ʺΚάνε ένα
άλμα πιο γρήγορο από τη φθοράʺ. Η ταινία είχε
βραβευθεί με το 1ο βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακού Βίντεο της
ΕΡΤ, με τίτλο ʺΈνας πλανήτης‐ μια ευκαιρίαʺ,
πριν από μερικούς μήνες. Έγινε ιδιαίτερα
δημοφιλής όταν προβλήθηκε στο TEDx Athens
2010 στην Αθήνα, στις 27 Νοεμβρίου, στο τέλος
ενός πρωτότυπου διημέρου με εκδηλώσεις και
ομιλίες πάνω στις νέες ιδέες
Θα ήταν ανακουφιστικό και ελπιδοφόρο για γονείς πολλών εφήβων να συστήναμε τον Λουκά Λελόβα
ως ένα παιδί όπως όλα τα άλλα. Όμως ο Λουκάς δεν ακολουθεί τον κανόνα. Βλέπει σπάνια τηλεόραση και
αυτό μόλις τα τελευταία δύο τρία χρόνια, δεν περνάει τα απογεύματα στις καφετέριες της πόλης του, της
Πρέβεζας, δεν παίζει play station αλλά «κανονικά» υπαίθρια παιχνίδια με τους συνομηλίκους του στον
Μύτικα ‐ χωριό λίγα χιλιόμετρα έξω από την Πρέβεζα ‐ ενώ μόλις πρόσφατα απέκτησε σελίδα στο
Facebook. Όταν έχει τα κέφια του, ή τις ακεφιές του, παίρνει τα βουνά και τις θάλασσες της περιοχής του,
ενίοτε με την κάμερα επ΄ ώμου. Αυτό το τελευταίο τον έκανε διάσημο. Με λίγη βοήθεια από το Διαδίκτυο
φυσικά.
Τι θα γίνει όταν μεγαλώσει; Θα σπουδάσει στην Καλών Τεχνών ή θα πάει στη Γερμανία για
σκηνοθεσία. Όσο για την Αθήνα, ο μόνος λόγος που θα προτιμούσε να ζει στην πρωτεύουσα είναι οι
ευκαιρίες που δίνει. «Εδώ δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο έξω από τα τετριμμένα. Δεν μας δίνεται η
ευκαιρία να ασχοληθούμε με πράγματα πέρα από τα μαθήματα που θα δώσουμε στις εξετάσεις. Δεν
υπάρχουν χόμπι». Δεν μοιάζει υπερήφανος για τη γενιά του πάντως. «Είναι κολλημένη στους
υπολογιστές και το play station» λέει με αποστασιοποιημένη ωριμότητα. Και μετά από μικρή διακοπή
συμπληρώνει: «Παρ΄ όλο που έβαλα το στοιχείο της ελπίδας στην ταινία είμαι πιο πολύ απαισιόδοξος
παρά αισιόδοξος για το μέλλον που υποτίθεται ότι θα χτίσουμε εμείς». Ποιοι όμως φταίνε; Οι μεγάλοι ή οι
μικροί; «Όλοι φταίμε αλλά οι μεγάλοι περισσότερο» λέει ο Λουκάς. «Δεν μας δίνουν χώρο, ο κόσμος είναι
φτιαγμένος για εκείνους. Τα παιδιά δεν ψηφίζουμε, γι΄αυτό δεν μας υπολογίζουν.
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Στην πόλη μου διαθέτουν χώρο για καφετέριες αλλά όχι για γήπεδα. Μας λένε να χρησιμοποιούμε
ποδήλατα, αλλά δεν φτιάχνουν ποδηλατόδρομο. Όσο για το περιβάλλον; Οι μεγάλοι δεν δίνουν καμιά
ευκαιρία. Εμείς πρέπει να κάνουμε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά, όπως λέει ο ποιητής (Οδυσσέας
Ελύτης, “Μαρία Νεφέλη”‐1978). Να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας, να πετύχουμε τους στόχους μας. Για
την ώρα, όσους στόχους βάζω τους πετυχαίνω. Είναι θέμα επιμονής».
Αφιερώσαμε το εξώφυλλο του τεύχους αυτού στο μαθητή του 2ου Γυμνασίου Πρέβεζας Λουκά Λελόβα,
γιατί πιστεύουμε ότι αποτελεί παράδειγμα προς όλους εμάς που προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο μας
καλύτερο, για εμάς που δεν επαναπαυόμαστε σε ότι κληρονομήσαμε από τους μεγάλους, αλλά
πιστεύουμε σε ένα καλύτερο μέλλον!
Λαμπρινή Σιντόρη

Πιθανότατα, η φωτογραφία της χρονιάς...
Η συγκεκριμένη εικόνα, συγκεντρώνει
πολλές πιθανότητες να ψηφιστεί ως η
φωτογραφία της χρονιάς. Δείχνει μία
μητέρα, η οποία από το ένα της στήθος
θηλάζει το μικρό της παιδί και από το
άλλο, ένα νεογέννητο πιθηκάκι.
Στη λεζάντα της, η φωτογραφία η
οποία δημοσιεύθηκε στον ινδικό τύπο
αναγράφει:
« Μόνον όποιος είναι φτωχός και
ξέρει τι θα πει πείνα ενεργεί με τόση
γενναιοδωρία…
Τι θλιβερό που ο άνθρωπος δεν είναι
πάντα έτσι »
Ελένη Νάκα

Ο δαίμον του τυπογραφείου !

Συντακτική Ομάδα
Υπήρχαν κάποια λάθη που μας επισήμαναν φίλοι μας για
την προηγούμενη έκδοση της εφημερίδας μας.
Συγκεκριμένα κάτω από την επικεφαλίδα της εφημερίδας
όπου αναγραφόταν η ημερομηνία Ιανουάριος – Φεβρουάριος
2010, έπρεπε προφανώς να γραφεί 2011 !
Αλλά και η τελευταία σελίδα ήταν κενή! Έγινε λάθος και δεν
τυπώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί.
Ευχαριστούμε όλους εσάς που αγκαλιάσατε αυτή μας την
προσπάθεια και όλους εσάς που με τις συμβουλές σας και τις
Υπεύθυνος Εφημερίδας :
προτάσεις μας βοηθάτε να πετύχουμε σε αυτό που κάνουμε!
Κώτσης Μάνθος
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Σιάρκο Θωμά, ο οποίος έγινε ο
πρώτος μόνιμος συνδρομητής της εφημερίδας μας και τον κ.
Μπόκια Βασίλη για τα θέματα που μας πρότεινε.
Θα θέλαμε άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε την Αδελφότητα Παπαδιωτών που εκτυπώνει την
εφημερίδα μας !
•
•
•
•
•
•
•
•

Κίτσιου Κατερίνα
Κοκκίνη Αναστασία
Κοκκίνη Βαλεντίνη
Kοκκίνης Παναγιώτης
Νάκα Ελένη
Σιντόρη Λαμπρινή
Χρήστου Κωσταντίνος
Χρήστου Νικόλαος

Οι πιτσιρίκοι

2

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΦΥΛΛΟ ΝΟ 3

Ανέκδοτο !
Συζητούν δύο τύποι:
‐ Έχω παντρευτεί τρεις φορές, αλλά και οι τρεις γυναίκες μου πέθαναν.
‐ Σοβαρά; ρωτά ο άλλος.. Πώς συνέβη;
‐ Η πρώτη μου γυναίκα πέθανε από δηλητηριώδη μανιτάρια...
‐ Τι λες, βρε παιδί μου; Και η δεύτερη;
‐ Κι εκείνη από δηλητηριώδη μανιτάρια.
‐ Κοίτα κάτι πράγματα! Και η τρίτη;
‐ Η τρίτη πέθανε από κάταγμα κρανίου.
‐ Αλήθεια; Πώς έγινε;
‐ Ε, δεν ήθελε να φάει τα μανιτάρια !!!
Νίκος Χρήστου
Γελοιογραφία από τις
‘’ Χαμηλές πτήσεις ‘’ του Αρκά

Όλα είναι θέμα εμπιστοσύνης
Μια από τις σημαντικότερες κατακτήσεις στη ζωή του ανθρώπου είναι η εμπιστοσύνη.
Εμπιστοσύνη δηλαδή η απόλυτη πίστη σε κάποιον ως προς την τιμιότητα, ικανότητα και εχεμύθεια. Είναι
θεμέλιο για το χτίσιμο μιας γερής, αληθινής και ίσως παντοτινής φιλίας. Υπάρχουν άνθρωποι που μόλις
γνωρίζουν κάποιον τον εμπιστεύονται εξαρχής, ορισμένοι όμως δυσκολεύονται να ανοιχτούν απέναντι σε
άλλον και να τον εμπιστευτούν. Μερικές φορές η εμπιστοσύνη θεμελιώνεται από την αρχή μιας φιλίας.
Βέβαια δε δωρίζεται απλόχερα και αυτό είναι κάτι που μαθαίνουμε από τα πρώτα κιόλας χρόνια της
παιδικής μας ηλικίας. Γι’ αυτό όλοι προσπαθούμε να θεμελιώσουμε τις ανθρώπινες σχέσεις μας, με αυτό
το πολυπόθητο αγαθό.
Λαμπρινή Σιντόρη

Μια Παραδοσιακή συνταγή για τις νοικοκυρές
Πατατοκεφτέδες
ΥΛΙΚΑ
Πατάτες ,τυρί φέτα, μαϊντανός, φρυγανιά τριμμένη, σκόρδο, αλάτι, πιπέρι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ξεφλουδίζετε τις πατάτες και τις βράζετε.
Τις περνάτε από το μύλο λαχανικών.
Ύστερα βάζετε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και τα ανακατεύετε καλά.
Πλάθετε σε κεφτέδες, τις αλευρώνετε και τις τηγανίζετε σε καυτό λάδι.
Αυτή τη συνταγή την έχω δοκιμάσει κι εγώ και μου βγήκε πολύ ωραία.
Αναστασία Κοκκίνη
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Το Αρχαίο θέατρο της Δωδώνης.
Η Αρχαία Δωδώνη υπήρξε λατρευτικό κέντρο του Δία και
της Διώνης. Προσδιορίζεται γεωγραφικά σε απόσταση
περίπου 2 χλμ. από τον οικισμό της Δωδώνης και κείται σε
κλειστή, επιμήκη κοιλάδα, στους πρόποδες του όρους
Τόμαρος, σε υψόμετρο 600 μ.
Οι πρώτες μαρτυρίες για την ύπαρξη του μαντείου της
Δωδώνης ως λατρευτικού χώρου τοποθετείται περί το 2.600
π.Χ.. Είναι το αρχαιότερο μαντείο που συναντάται στον
Ελληνικό χώρο. Η μυθολογία λέει ότι από τη Θήβα της
Αιγύπτου πέταξαν δυο περιστέρια: το ένα προσγειώθηκε
στη Λιβύη, όπου χτίστηκε ο ναός του Άμμωνα Δία, και το δεύτερο ήρθε στη Δωδώνη, όπου ιδρύθηκε το
μαντείο.
Το μαντείο στην αρχή ήταν υπαίθριο, με μια βελανιδιά, που γύρω είχε έναν περίβολο από χάλκινους
λέβητες πάνω σε τρίποδες, οι οποίοι με τους ήχους που έκαναν όταν χτυπούσαν μεταξύ τους αλλά και σε
συνδυασμό με το θρόισμα των φύλλων του δέντρου και άλλους ήχους (περιστέρια, πηγή κτλ.) έδιναν τους
χρησμούς, τούς οποίους ερμήνευαν οι ιερείς. Οι ιερείς δεν έπλεναν ποτέ τα πόδια τους και σέρνονταν στο
χώμα για να έχουν επαφή με τη γη. Στις ρίζες της βελανιδιάς, στην αρχή πιστευόταν ότι κατοικούσε η
Γαία, αλλά με το Δωδεκάθεο αντικαταστάθηκε από το Δία και τη γυναίκα του Διώνη.
Στα χρόνια του Πύρρου (312‐272 π.Χ.) χτίζονται στοές γύρω – γύρω, εκτός από την πλευρά της φηγού. Στο
ναό και στις στοές φυλάγονταν τα αφιερώματα των πιστών. Εκείνη την εποχή χτίζονται και πολλά άλλα
κτίρια: βουλευτήριο, πρυτανείο, θέατρο κτλ. και η Δωδώνη γίνεται για ένα διάστημα πρωτεύουσα των
Ηπειρωτών. Μετά το θάνατο του Πύρρου και το γκρέμισμα του ιερού από τους Αιτωλούς το 219 π.Χ.,
επιδιορθώθηκε από το βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Εʹ και επεκτάθηκε αποκτώντας και άλλους
χώρους, κολώνες κτλ. Τότε πήρε και την τελική του μορφή, ενώ κατά τον Παυσανία, η φηγός υπήρχε
ακόμη.
Το Αρχαίο θέατρο Δωδώνης χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. επί βασιλείας Πύρρου και ακολουθεί το σχέδιο
που έχουν όλα τα ελληνικά θέατρα. Χωρούσε 18.000 θεατές και ήταν το μεγαλύτερο της εποχής του. Κατά
την τέλεση των Ναΐων προς τιμήν του Νάιου Δία, εκτός από τους αγώνες στο στάδιο γίνονταν και
θεατρικοί αγώνες.

Φωτογραφία από την εκδρομή της ενορίας μας στην Αρχαία Δωδώνη, με φόντο το Αρχαίο Θέατρο
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Το θέατρο καταστράφηκε και επισκευάστηκε δυο φορές. Την
πρώτη φορά το κατέστρεψαν οι Αιτωλοί με τον βασιλιά
Δωρίμαχο το 219 π.Χ., αλλά την επόμενη χρονιά ο βασιλιάς
Φίλιππος Εʹ της Μακεδονίας άρχισε τις επισκευές. Το 167 π.Χ., ο
Ρωμαίος στρατηγός Αιμίλιος Παύλος το κατέστρεψε ξανά ώσπου
το 31 π.Χ. το επισκεύασε πάλι ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας
Οκταβιανός Αύγουστος για να χρησιμοποιηθεί ως αρένα για
θηριομαχίες από τους Ρωμαίους. Ο τοίχος που υπάρχει μπροστά
από τα πρώτα καθίσματα χτίστηκε αυτή την εποχή για την
προστασία των θεατών από τα θηρία.
Κωσταντίνος Χρήστου

Φωτογραφία από την εκδρομή

Λαϊκές Εκφράσεις και από πού προέρχονται
ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΥΣ Η λαϊκή έκφραση συνδέεται με τη μετεπαναστατική ζωή στο Ναύπλιο,
πρωτεύουσα τότε της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, μετά την επανάσταση του 21 υπήρχε στο Ναύπλιο μια
ταβέρνα που ανήκε σε μια γυναίκα, τη Μιχαλού. Η Μιχαλού είχε το προτέρημα να κάνει «βερεσέδια»
αλλά υπό προθεσμία. Μόλις εξαντλείτο η προθεσμία ‐ και η υπομονή της ‐ στόλιζε τους χρεώστες της με
«κοσμητικότατα» επίθετα. Όσοι τα άκουγαν, ήξεραν καλά ότι αυτός που δέχεται τις «περιποιήσεις» της
«χρωστάει της Μιχαλούς».
ΕΦΑΓΑ ΧΥΛΟΠΙΤΑ Γύρω στα 1815 υπήρχε κάποιος κομπογιαννίτης, ο Παρθένης Νένιμος, ο οποίος
ισχυριζόταν πως είχε βρει το φάρμακο για τους βαρύτατα ερωτευμένους. Επρόκειτο για ένα
παρασκεύασμα από σιταρένιο χυλό ψημένο στο φούρνο. Όσοι λοιπόν αγαπούσαν χωρίς ανταπόκριση, θα
έλυναν το πρόβλημά τους τρώγοντας αυτή τη θαυματουργή πίτα ‐ και μάλιστα επί τρεις ημέρες, κάθε
πρωί, τελείως νηστικοί.
ΜΟΥ ΕΦΥΓΕ ΤΟ ΚΑΦΑΣΙ Στα Τούρκικα καφάς θα πει κεφάλι, κρανίο. Όταν, λοιπόν, η καρπαζιά, που
έριξαν σε κάποιον είναι δυνατή λέμε :ʺ του έφυγε το καφάσιʺ, δηλαδή, του έφυγε το κεφάλι από τη δύναμη
του κτυπήματος. Το ίδιο και όταν αντιληφθούμε κάτι σπουδαίο, λέμε :ʺμου έφυγε το καφάσιʺ , δηλαδή, μου
έφυγε το κεφάλι από τη σπουδαιότητα
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ Η φράση αυτή παλαιότερα είχε εντελώς διαφορετική σημασία και τη
χρησιμοποιούσαν όλοι σχεδόν οι αρματολοί της Επανάστασης. Όταν στις 25 Μαρτίου 1821, ο Παλαιών
Πατρών Γερμανός έδωσε το σύνθημα της εθνικής εξέγερσης μετά από την ολονυκτία που έγινε στην Άγια
Λαύρα, κρέμασε το λάβαρο σʹ ένα μεγάλο πλάτανο, που βρισκότανε στον περίβολο της αυλής της Μονής.
Κατόπιν άρχισαν να περνούν ένας ‐ ένας κάτω από την πυκνή φυλλωσιά του δένδρου, για να
κοινωνήσουν. Από τότε, όταν κανείς απʹ αυτούς, πήγαινε να πάρει εντολές ή να δώσει μηνύματα στον
ηρωικό δεσπότη, οι σύντροφοι του έλεγαν: ‐Χαιρέτα μας τον πλάτανο. Με το «πλάτανο» εννοούσαν τον
Παλαιών Πατρών Γερμανό ή τον πλάτανο το δέντρο, που κοντά του κοινώνησαν.
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ΔΥΟ ΓΑΪΔΑΡΟΙ ΜΑΛΩΝΑΝΕ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΧΥΡΩΝΑ
Κατά μία εκδοχή που φαίνεται, πως είναι και η επικρατέστερη, τη
φράση «Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένον αχυρώνα», την είπε ο
Γέρος του Μοριά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν βρισκόταν στη
Ζάκυνθο (πριν αρχίσει η επανάσταση). Τότε άκουσε, πως ο
Ναπολέων Βοναπάρτης ‐ αυτοκράτορας της Γαλλίας ‐ μάλωνε με
τον τσάρο της Ρωσίας, για το ποιος από τους δυο θα έπαιρνε την
Πολωνία.
‐ Τι είναι αυτή η Πολωνία; ρώτησε ο Κολοκοτρώνης.
Του εξήγησαν τότε, πως ήταν ένα κράτος, μία χώρα, που δεν ήταν
ούτε γαλλική ούτε ρωσική και πως τσακωνόντουσαν οι δυο
Μεγάλοι, ποιος θα την πάρει.
‐ Δυο γάιδαροι μαλώνουνε σε ξένο αχυρώνα,
είπε τότε ο Κολοκοτρώνης.
Αν κι ο πρώτος που είπε αυτή τη φράση, μάλλον δεν είναι ο
Κολοκοτρώνης, αυτός, τουλάχιστον, μας την έκανε γνωστή.
( Συνέχεια στο επόμενο . . . )
Παναγιώτης Κοκκίνης

Ένα τραγούδι . . .
Το καλύτερο ψέμα
Στίχοι: Νίκος Γρίτσης
Μουσική: Μιχάλης Χατζηγιάννης
Άνοιξες την πόρτα για να φύγεις

Το ψέμα
Αυτό το θέμα εμπνεύστηκα να το γράψω από το

Πας να με αγκαλιάσεις, μα με πνίγεις

τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη ‘’ Το καλύτερο

Άλλο ένα δάκρυ να προλάβω

ψέμα ’’ και από μια εμπειρία που έζησα λέγοντας

Όσα δεν μπορώ να καταλάβω

ένα ψέμα. Το ψέμα είναι ο χειρότερος εχθρός κάθε

Πες μου το καλύτερο ψέμα
Βάλ’ τα δυνατά σου στο τέρμα
Να μου ξεγελάσεις το μυαλό
Το ‘χω ανάγκη σε παρακαλώ
Να μην καταλάβω πως σε χάνω

πιστεύουν ότι το

ψέμα είναι ένας τρόπος του κακού να εισχωρήσει
ανάμεσα στις

σχέσεις των ανθρώπων .Λέγοντας

ένα ψέμα πιστεύουμε ότι αυτό θα μας βγάλει από
μια δύσκολη θέση όμως αυτό δεν είναι σωστό
γιατί ένα μικρό ψέμα μπορεί να γίνει η αιτία για

Τον ανόητο να κάνω
Πες μου ακόμα ένα ψέμα
Που δεν μοιάζει με κανένα
Άσε με στην άκρη και στην τύχη

την καταστροφή κάποιας αληθινής φιλίας. Είναι
δύσκολο και ίσως ακατόρθωτο ένας

Δεν μπορώ να ακούσω την φωνή μου
Δεν με υπακούει το κορμί μου
Πώς να ξεπεράσω την συνήθεια
Πώς να την πιστέψω την αλήθεια
Κατερίνα Κίτσιου

άνθρωπος

να μπορέσει να βρει ένα ψέμα που θα μπορούσε να
τον δικαιολογήσει χωρίς

Ένα ακόμα παραμύθι

Οι πιτσιρίκοι

ανθρώπου. Οι πιο ηλικιωμένοι

να μην υποστεί τις

συνέπειες. Αυτό που θα ‘πρεπε να κάνουν οι
άνθρωποι είναι πάντα να λένε την αλήθεια όσο
δύσκολο και να ‘ναι γιατί από ένα μικρό ψέμα
μπορεί εύκολα να χαθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε
αυτόν και τους αγαπημένους του.
Λαμπρινή Σιντόρη
6

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΦΥΛΛΟ ΝΟ 3

Έθιμα Προλήψεις
1η Μάρτη
Η πρώτη του Μάρτη, σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης. Σηματοδοτεί την έξοδο από τη χειμερινή
αδράνεια την υποχρεωτική χειμερία νάρκη, στην οποία είχαν όλοι, φυτά ζώα και άνθρωποι, είχαν
περιπέσει. Από την παραμονή το βράδυ, η μάνα έπρεπε να φροντίσει, να φορέσει Μάρτη, στα χέρια των
παιδιών. Ο Μάρτης είχε αποστολή να προφυλάξει τα παιδιά από το ‘’μαύρισμα’’. Όταν έβγαινε ο μήνας, ο
Μάρτης κρεμιόταν στα κλαδιά δέντρου, για να το πάρουν τα χελιδόνια στη φωλιά τους.
24 Μάρτη
Τα παιδιά του σχολείου, αγόρια και κορίτσια, το βραδύ πριν σουρουπώσει, έπαιρναν το καθένα από ένα
χαλκωματένιο αγγειό στα χέρια του και ένα καλό ξύλο και έβγαιναν γύρω από το σπίτι, στην αυλή, στα
καλύβια. Χτυπούσαν το αγγειό με τη βέργα και συγχρόνως φώναζαν δυνατά, σχεδόν τραγουδιστά.
‘’ Φευγάτε φίδια και γκοσταρίτσες,
Γιατί έρχεται ο Ευαγγελισμός,
σας κόβει το κεφάλι
και σας το ρίχνει στο ποτάμι . . . ‘’
Και ξανά από την αρχή, μέχρι να πείθονταν τα παιδιά, ότι στην αυλή τους, δεν έμεινε ποδάρι από αυτά
τα ερπετά.
Παναγιώτης Κοκκίνης

Απόκριες
Το έθιμο της αποκριάς ξεκίνησε από την αρχαιότητα, με τη μορφή
λατρευτικών εκδηλώσεων προς τιμήν του θεού Διονύσου, κατά τις
οποίες οι Αθηναίοι πάνω στα κάρα, μεταμφιεσμένοι και σκωπτικοί,
έκριναν τους πολιτικούς ηγέτες τους.
Στον χριστιανισμό, οι Απόκριες (αποχή από το κρέας ) συμβόλιζαν
την περίοδο ξεφαντώματος πριν από την σαρανταήμερη περίοδο
ενδοσκόπησης και νηστείας που συνιστά η Σαρακοστή. Και σε αυτή
τη μετάβαση από το πολιτικό (της αρχαιότητας ) στο προσωπικό
(του χριστιανισμού) σκοπός είναι η ψυχική και σωματική προετοι‐
μασία για την κάθαρση που προέρχεται στη συνέχεια με το Πάσχα,
τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα Αποκριάτικων εθίμων είναι ο παραδοσιακός γάμος. Η μασκαροπαρέα
έφτανε στο Μεσοχώρι, άρχιζε, με χορούς, κωμικές κινήσεις, απειλές και αστεία την ετοιμασία για τα
στέφανα. Ο παπάς με το θυμιατό, ο γαμπρός, η νύφη, ο νουνός, οι συμπέθεροι. Πριν να τελειώσει το
μυστήριο, έφτανε κοντά στο ζευγάρι, ο ύπουλος απαγωγέας, καθώς επίσης και ένας από τους κυριότερους
ρόλους του εθίμου, αυτός του χωροφύλακα. Το συγκεκριμένο έθιμο συνεχίζεται και γίνεται σε ένα
διπλανό μας χωριό στο Ριζοβούνι. Φέτος και στο χωριό μας θα γιορτάσουμε τα κούλουμα της Καθαρής
Δευτέρας στην πλατεία του χωριού μας, με χορό, τραγούδι και φαγοπότι, σε μια πρωτοβουλία του τοπικού
συμβουλίου και του Μορφωτικού Συλλόγου.
ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ!!!
Βαλεντίνη Κοκκίνη

Οι πιτσιρίκοι
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Υπάρχουν και χειρότερα
Εάν μειώναμε τον πληθυσμό της Γης στο μέγεθος μίας μικρής πόλης με 100 ανθρώπους, διατηρώντας τις
αναλογίες θα ήταν ως εξής:
55 Ασιάτες, 21 Ευρωπαίοι, 14 Αμερικάνοι, 8 Αφρικανοί, και 2 από την Ωκεανία, 52 θα ήταν γυναίκες και
48 άντρες. 70 έγχρωμοι και 30 λευκοί. 6 άνθρωποι θα κατέχουν το 59% του παγκόσμιου πλούτου και όλοι
θα είναι Αμερικανοί. 80 θα έχουν κακές συνθήκες διαβίωσης και 70 θα είναι αγράμματοι. 1 θα πεθάνει
και 2 θα γεννηθούν, 1 θα έχει computer και 1 μόνο θα έχει ανώτατη εκπαίδευση
Αν δεις τον κόσμο από αυτή την οπτική, θα δεις πόση ανάγκη έχει από αλληλεγγύη, υπομονή,
αλληλοκατανόηση, και εκπαίδευση. Σκέψου το !
Το ξέρατε ότι κάθε 3 δευτερόλεπτα ένα παιδί χάνει την ζωή του από πείνα;
Εάν αυτό το πρωινό ξύπνησες υγιής, είσαι πιο χαρούμενος από 1.000.000 ανθρώπους που δεν θα
επιζήσουνε μέχρι την άλλη εβδομάδα.
Εάν δεν έζησες πόλεμο, την μοναξιά ενός κελιού, την αγωνία του βασανιστηρίου ή την πείνα
είσαι πιο χαρούμενος από 500.000.000 ανθρώπους αυτού του κόσμου !
Εάν μπορείς να μπεις σε μία εκκλησία χωρίς τον φόβο της φυλάκισης ή του θανάτου, είσαι πιο
ευτυχισμένος από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους του πλανήτη !
Εάν υπάρχει φαγητό στο ψυγείο σου, εάν έχεις παπούτσια και ρούχα εάν έχεις κρεβάτι και στέγη
είσαι πλουσιότερος από το 75% των ανθρώπων του πλανήτη !
Εάν έχεις τραπεζικό λογαριασμό, χρήματα στο πορτοφόλι σου και μερικά νομίσματα στον κουμπαρά
σου ανήκεις στο 8% των ανθρώπων του πλανήτη που ζουν καλά !
Εάν διαβάζεις αυτό το κείμενο είσαι τυχερός, γιατί δεν ανήκεις στα δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους του
πλανήτη που δεν μπορούν να διαβάσουν. Ας μην είμαστε λοιπόν εγωιστές !
Αναστασία Κοκκίνη

Γελοιογραφία

‘’ Χαμηλές πτήσεις’’ του Αρκά

Νίκος
Χρήστου
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