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Κοίτα Ψηλά
Περιοδική Έκδοση των Νέων του Λυκείου της Κατακόμβης

 Γ Η  Τ Η Σ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ  -  Γ Η  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η !



Είναι γεγονός ότι το 
θωρακισµένο καταδροµικό 
Αβέρωφ είναι ένα ιστορικό πλοίο 
της Ελλάδας. Για την απόκτησή 
του δόθηκαν από την τότε 
κυβέρνηση του Μαυροµιχάλη 
περίπου 20.000.000 δραχµές. 
Μέρος  του ποσού πλήρωσε ο 
Γεώργιος Αβέρωφ που 
παραχώρησε 8.000.000 στη 
διαθήκη του για τη ναυπήγηση του 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΣΤΟ ‘ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ’

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

Η μεγάλη διπλή 
εθνική και 
θρησκευτική 
εορτή.  
Το μεγάλο 
πανηγυρι της 
Μεγαλόχαρης του 
Ευόσμου!  
Θα είμαστε όλοι 
εκεί!
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ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ:



Το  όνομα  μου  έδωσαν  ελληνικό 
στις αμμουδιές του Ομήρου…

Πρωτάκουστο ήταν για τους πολίτες της 
χώρας το γεγονός ότι οι Σκοπιανοί θέλησαν 
να καταχωρήσουν το όνομα Μακεδονία ως 
επίσημο όνομα για τη δική τους χώρα. 
Φυσικά το γεγονός προκάλεσε τους 
Έλληνες για ακόμα μια φορά να 
ξεσηκωθούν για να υπερασπιστούν κάτι που 
τους ανήκει δικαιωματικά. 

Κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί θέλουν καταρχήν 
να υπάρξει κάποιος συμβιβασμός,  
αγνοώντας και ξεχνώντας τους αγώνες που 
έδωσαν οι Έλληνες και το αίμα που χύθηκε 
για να ελευθερωθεί η Μακεδονία. 

Ωστόσο στο πλευρό των Ελλήνων στάθηκε 
για ακόμη μια φορά η Εκκλησία που, με 
πολλές ατομικές και δημόσιες ομιλίες 
μελών της, στήριξε με κάθε τρόπο αυτόν 
τον  αγώνα του ελληνικού λαού, ο οποίος 
με ποικίλες ενέργειες, πορείες, υπογραφές, 
συλλαλητήρια κ.α. προσπάθησε να 
εκδηλώσει το παράπονό του στην ελληνική 
κυβέρνηση η οποία δεν κατάφερε μέχρι 
στιγμής να λύσει το θεμελιώδες αυτό 
πρόβλημα. Μέσα στον αλλοπρόσαλλο 
βομβαρδισμό της κοινής γνώμης για 
εξελλίξεις, πολλοί αναρωτιούνται: θα 
υπάρξει τελικά μια λύση στο «Σκοπιανό»; 
Θα δικαιωθεί τελικά ο δίκαιος αγώνας των 
Ελλήνων; 

Τον τελευταία καιρό η Ελλάδα, μια χώρα η 
οποία έδωσε πολλούς κατά σειρά αγώνες για 
να διεκδικήσει δικαιώματα που άλλοι 
πάσχιζαν να της τα πάρουν, καλείται τώρα να 
δώσει έναν ακόμα σημαντικό αγώνα. 

Αυτή τη φορά δεν πολεμά κάποιον που θέλει 
να πάρει τα εδάφη, δεν πολεμά κάποιον που 
θέλει να πάρει την ελευθερία της, αλλά 
κάποιον ο οποίος θέλει να πάρει ένα όνομα 
που έχει σημαδέψει την πορεία της Ελλάδας 
σύμφωνα με την πανάρχαια - αλλά και την 
πρόσφατη! -  ιστορία, αυτό της Μακεδονίας. 
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Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018, 
πραγµατοποιήθηκε η Τελετή Έναρξης των 
Χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων, στην 
Πιονγκτσάνγκ της Νότιας Κορέας. 

Κύριο θέµα της Τελετής ήταν η ειρήνη 
σε όλο τον πλανήτη, µε πρωταγωνιστές 
παιδιά-ηθοποιούς από την αγροτική 
επαρχία Γκανγκγουόν (όπου βρίσκεται η 
Πιονγκτσάνγκ), τα οποία αρχίζουν ένα 
παραµυθένιο ταξίδι µέσα στο χρόνο 
αναζητώντας την ειρήνη. Τα παιδιά ήταν 
πέντε, αριθµός που εκφράζει τους πέντε 
Ολυµπιακούς κύκλους, ενώ τα χρώµατα 
των κοστουµιών των παιδιών συµβόλιζαν 
πέντε στοιχεία: φωτιά, νερό, ξύλο, µέταλλο 
και γη. 

Η πρωταθλήτρια του αλπικού σκι, 
Σοφία Ράλλη, ήταν η σηµαιοφόρος της 
ελληνικής αποστολής, η οποία παρέλασε 
πρώτη στο στάδιο, ενώ τελευταίες µπήκαν 
µαζί στο Ολυµπιακό Στάδιο οι αποστολές 
της Νότιας και της Βόρειας Κορέας υπό την 
σηµαία της κορεατικής ενοποίησης.  

Αυτή κρατούσαν µαζί ο Νοτιοκορεάτης 
αθλητής του µπόµπσλεϊ, Γουόν Γιούν-
τζονγκ, και η αθλήτρια του χόκεϊ επί πάγου 
από τη Βόρεια Κορέα, Χουάνγκ Τσουνγκ-
γκουµ, και έγιναν αποδέκτες ενθουσιασµού 
από το κοινό.

Αρκετές χώρες απείλησαν µε µη 
συµµετοχή τους σε αυτούς τους Αγώνες 
εάν η ασφάλεια των αποστολών τους δεν 
ήταν δεδοµένη. Τον Ιανουάριο του 2018 οι 
δυο χώρες συµφώνησαν να συνεργαστούν 
στην τελετή έναρξης και να δηµιουργήσουν 
µια κοινή γυναικεία οµάδα χόκεϊ.  

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο Γιάννης 
Αντωνίου και η σηµαιοφόρος µας στην 
τελετή έναρξης, Σοφία Ράλλη, στα 
αγωνίσµατα του αλπικού σκι, και 
οι Απόστολος Αγγέλης και Μαρία 
Ντάνου στο σκι δρόµων αντοχής. 

Η Νότια Κορέα έγινε η όγδοη χώρα 
στον κόσµο που φιλοξένησε τόσο θερινούς 
όσο και Χειµερινούς Ολυµπιακούς 
Αγώνες µετά τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη 
Γαλλία, τη Γερµανία, την Ιταλία, τη Ρωσία 
και τον Καναδά. Οι Αγώνες 
ολοκληρώθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου, µε 
την διεξαγωγή 102 αγωνισµάτων 
µεταλλίων. Συνολικά δόθηκαν 306 
µετάλλια.

Χειµερινοί  Ολυµπιακοί  Αγώνες
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΄Εφηβοι 
παγιδευµένοι 
στο διαδίκτυο 
Απόκοµµα από την 
εφηµερίδα Καθηµερινή που 
κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου όσον αφορά τον 
εθισµό στη χρήση των 
ηλεκτρονικών µέσων

Μεγάλο είναι το ποσοστό εφήβων και παιδιών 
τα οποία κατέχουν κάποιο μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης το οποίο χρησιμοποιούν σε καθημερινή 
κλίμακα. Tην ίδια ώρα καταγράφεται πως ένα στα 
5 παιδιά ηλικίας 6 -12 ετών διαθέτει συσκευές με 
τις οποίες μπορεί να συνδεθεί στο ίντερνετ 
(ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα κ.α.). 


Αξιοσημείωτη καταγραφή είναι πως αυτό το 
παραπάνω γεγονός αρκετές φορές μπορεί να 
αποτελέσει αιτία οικογενειακών διαμαχών στο 
θέμα της χρήσης τους στην οποία τα παιδιά δεν 
μπορούν να καταλάβουν ότι κάνουν κατάχρηση.


Σε αυτό το φαινόμενο αξίζει να αναφέρουμε και 
την εμπειρία ενός πατέρα του οποίου ο γιος 
ζήτησε να φιλοξενήσει έναν φίλο του τις μέρες των 
Χριστουγέννων. O μπαμπάς αναφέρει πως τα 
παιδιά ξενύχτησαν παίζοντας ένα παιχνίδι έως τις 5 
τα ξημερώματα και την επομένη μέρα δεν 
μπορούσαν να ξυπνήσουν ως τις 2 το μεσημέρι.


Στη βάση όλων των παραπάνω δεν θα έπρεπε 
να μας κάνει εντύπωση η αυξητική τάση κυρίως 
από πλευράς γονέων να αναζητήσουν βοήθεια 
στην αντιμετώπιση της εξάρτησης από το 
διαδίκτυο και τον υπολογιστή στις γραμμές του 
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Δικτύου πράγμα 
που καθιστά την Ελλάδα την πρώτη στην Ευρώπη 
χώρα στις αναφορές προβλημάτων εξάρτησης από 
το διαδίκτυο. Όσον άφορα τις παθολογικές 
συνέπειες αυτής της χρήσης, θα ήθελα να 
επισημάνω πως στο 15,1 % των μαθητών ηλικίας 
16 ετών διακρίνονται συμπεριφορές όπως πτώση 
της σχολικής επίδοσης, μαθησιακές δυσκολίες ή 
ακόμη και αυτοκτονικός ιδεασμός τα οποία 
προέρχονται κυρίως από την υπεραπασχόληση με 
τον παγκόσμιο ιστό.
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Το 1937, σε µια φιλόδοξη προσπάθειά της να πραγµατοποιήσει τον γύρο του κόσµου, αφού είχε 
καλύψει τα δύο τρίτα της διαδροµής, το αεροπλάνο της εξαφανίστηκε και δεν βρέθηκε ποτέ, στον 
Κεντρικό Ειρηνικό, κοντά στη διεθνή γραµµή αλλαγής ηµεροµηνίας...Η ζωή της, η σταδιοδροµία και 
κυρίως η εξαφάνισή της συνεχίζουν όµως µέχρι σήµερα να προσελκύουν το ενδιαφέρον της κοινής 
γνώµης. 

Έκδοση έκπληξη
Και φέτος είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να επισκεφθεί 
την ενορία μας ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Αργολίδος 
κ. Νεκτάριος Αντωνόπουλος, για να μας δώσει πνευματική 
καθοδήγηση με την ομιλία του: «Θεός εκπλήξεων». Ο 
πατήρ Νεκτάριος αντέκρουσε το επιχείρημα της μη 
ύπαρξης του Θεού και την παρουσίασε ακόμα και με 
παραδείγματα άπιστων ανθρώπων. 

Εµπειρίες και προβληµατισµός
Τα παραδείγματα που ανέλυσε ήταν του φιλοσόφου Νίτσε, 
του συγγραφέα Ν. Καζαντζάκη, αλλά και του συγγραφέα 
Ντοστογιέφσκι. Στη συνέχεια παίρνοντας κάποιες 
προσωπικές του εμπειρίες και κάποιους συγκλονιστικούς 
του προβληματισμούς, μέσα από τη ζωή του θέτει το 
δύσκολο ζήτημα γιατί ο Θεός να επιτρέπει τον θάνατο. 

Θεός που ξαφνιάζει
Τέλος, η φράση-κλειδί που έμεινε από την ομιλία του και 
συνόψιζε το θέμα που ανέλυσε ήταν: «ο Θεός είναι 
άπαιχτος»! 

 ‘Θεός  Εκπλήξεων ’

Κάτω από έναν καταγάλανο ουρανό, περικυκλωμένοι από τις μεθυστικές μυρωδιές των γιασεμιών, 
εκείνοι ψάχνουν να βρουν το χαμόγελό τους, σαν να’ ναι ένα μικρό-μεγάλο θαύμα. Άνθρωποι που 
έχουμε συναντήσει, που έχουμε καθίσει δίπλα τους, άνθρωποι που έχουμε δει στον καθρέφτη  μας. 
Άνθρωποι που μας μοιάζουν ή τους μοιάζουμε. Η Αυλή των Θαυμάτων αντικατοπτρίζει τη σημερινή 
Ελλάδα. Ο συγγραφέας πέτυχε αυτό που επιδίωκε: να γράψει έργα με όσο το δυνατόν γνησιότερη 
την προέλευσή τους από τον τόπο μας.
Ένα κρύο Κυριακάτικο βραδινό, τα κορίτσια του λυκείου καθίσαμε απέναντι από τον τόπο μας  και 
προσπαθήσαμε να τον μάθουμε, να τον ανακαλύψουμε. Μέσα σ’ ένα σκηνικό που μύριζε πατρίδα και 
κοντά σε ερμηνείες που βρήκαν το δρόμο της καρδιάς μας, γευτήκαμε την ιστορία μας. Και η 
ιστορία μας είναι γεμάτη με πολλά μικρά-μεγάλα θαύματα!    

1957. Μια Ελλάδα που οι βαθιές 
πληγές της ακόμα αιμορραγούν. 
Μια Ελλάδα  τόσο μακριά από τη 
δική μας γενιά που ακουμπάει 
όμως τη δική μας Ελλάδα. Μέσα 
σε μια μικρή αυλή κατοικεί όλη η 
Ελλάδα: η φτωχιά, η ονειροπόλα, 
η προσφυγοπούλα, η αισιόδοξη, η 
ασταθής που περιμένει το θαύμα. 
Σε μια μικρή αυλή που βασίλευε 
η ανασφάλεια, το θαύμα παίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι ένοικοι 
αυτής της μικρής αυλής έχουν 
ξεμείνει ανυπεράσπιστοι ακόμη 
κι από τον ίδιο τους τον εαυτό. 

Ιακ. Καµπανέλλη ‘Η Αυλή των Θαυµάτων’
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Τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλάζουν ταχύτατα με 
την πάροδο των ετών και θα συνεχίσουν να αλλάζουν με ακόμη 
γρηγορότερο ρυθμό. Κάποια από αυτά θα εξακολουθούν να 
κατακτούν τις πρώτες θέσεις, ενώ άλλα θα ξεχαστούν ή απλά θα 
αποτελούν λιγότερο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

1. Την πρώτη θέση δεν θα μπορούσε να μη κατέχει το Facebook. Αυτό 
δημιουργήθηκε μόλις στις 4 Φεβρουαρίου 2004 και μέχρι το 2007 δύο 
δισεκατομμύρια χρήστες είχαν εγγραφεί. Πρόκειται για μια υπηρεσία 
όπου ο κάθε χρήστης μπορεί α) να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε 
χρήστη της μέσω γραπτών / ηχητικών μηνυμάτων, κλήσεων και 
βιντεοκλήσεων, β) να κοινοποιήσει φωτογραφίες, βίντεο, ζωντανές 
μεταδόσεις, γραπτά κείμενα ακόμη και επέτειο φιλίας με φίλους στο 
Facebook, γ) να ενημερωθεί ανά πάσα στιγμή για θέματα της 
επικαιρότητας, ειδήσεις κ.α. δ) αλλά και να δημιουργήσει 
εκδηλώσεις / ομάδες / σελίδες, στις οποίες όλοι οι χρήστες μπορούν 
να  έχουν πρόσβαση.  

2. Την δεύτερη θέση κερδίζει το Twitter, ένα πολυαγαπημένο μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης που ιδρύθηκε στις 21 Μαρτίου 2006. Αυτή η 
υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν, να διαβάζουν και να 
κάνουν tweet σε σύντομα γραπτά μηνύματα (μέχρι 280 χαρακτήρες). 
Τα αναρτημένα αυτά μηνύματα εκφράζουν συναισθήματα κι 
οτιδήποτε άλλο επιθυμούν οι χρήστες να δηλώσουν. 

3. Τρίτο δημοφιλέστερο μέσο είναι το Instagram. Το μέσο αυτό αν και 
ιδρύθηκε πολύ πρόσφατα, 6 Δεκεμβρίου 2010, έχει κερδίσει την 
καρδιά κάθε χρήστη λόγω της ευκολίας του. Ο χρήστης μπορεί να 
τραβήξει μια φωτογραφία μέσω της εφαρμογής ή να χρησιμοποιήσει 
κάποια που έχει ήδη αποθηκευμένη στο τηλέφωνό του. Πριν την 
κοινοποιήσει μπορεί να εφαρμόσει εφέ και φίλτρα, να επισημάνει 
άλλους χρήστες στις δημοσιεύσεις του (tag), να προσθέσει περιγραφή 
και τοποθεσία και να την κοινοποιήσει κατευθείαν και στο Facebook, 
Twitter, Flickr, Tumblr  και Foursquare. 

4. To Snapchat είναι ένα μέσο που δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο 
του 2011. Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει στους χρήστες της να 
χρησιμοποιούν μόνο ένα βίντεο ή μια φωτογραφία για να 
επικοινωνήσουν με όποιον άλλο φίλο τους αυτοί επιθυμούν. Ένα 
«snap» μπορεί να είναι ένα βίντεο ή μια εικόνα ή ένα μήνυμα που θα 
στείλουμε σ’ένα φίλο. Τα παιδιά λατρεύουν το Snapchat επειδή η 
δημοσίευση γίνεται σε φίλους κι όχι σε όλους όπως γίνεται στα 
παραδοσιακά κοινωνικά δίκτυα. 

5. Το Viber αρχικά ξεκίνησε για το iPhone στις 2 Δεκεμβρίου 2010,  
ενώ στις 19 Ιουλίου ήταν δυνατή η εγκατάσταση του σε οποιαδήποτε 
συσκευή επιθυμούσαν οι μελλοντικοί του χρήστες. Εκτός από την 
ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, οι χρήστες μπορούν να ανταλλάζουν 
φωτογραφίες, βίντεο και μηνύματα πολυμέσων ήχου.

Social Μedia
Τα πέντε δημοφιλέστερα  
μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Κοίτα Ψηλά 7



Ùfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙÉ˜ ÎÚ›ÛË˜ Î·› Ù‹Ó àÓ¿ÁÎË ï Ó¤Ô˜ ôÓıÚˆÔ˜ Ó¿ Í˘Ó‹ÛÂÈ, Ó¿ ¿-
ÚÂÈ Ù‹ ˙ˆ‹ ÛÙ¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·› Ó¿ Î¿ÓÂÈ ï ú‰ÈÔ˜ Ù‹ ‰È·ÊÔÚ¿. ¡¿ Ì‹Ó ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ àfi ÙÔ‡˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ó¿ ‰ÒÛÔ˘Ó

Ï‡ÛÂÈ˜, àÏÏ¿ ï ú‰ÈÔ˜ Ó¿ ÎÚ›ÓÂÈ, Ó¿ ‰È·Ï¤ÍÂÈ ≤Ó·Ó ÙÚfiÔ ˙ˆÉ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·› ÙÂÏÈÎ¿ Ó¿ àÏÏ¿ÍÂÈ Ù›˜ ÚÔÔÙÈÎ¤˜.

ì ˙ˆ‹ ëÓfi˜ ·È‰ÈÔÜ, ëÓfi˜ Ì·ıËÙ‹, ëÓfi˜ Ó¤Ô˘ ö¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜. ^∏ ›ÂÛË ÙáÓ âÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·› ÙÉ˜
âÈÙ˘¯›·˜ ÙfiÓ Î¿ÓÂÈ Ó¿ Ì‹Ó ¯·›ÚÂÙ·È Ù›˜ Ï›ÁÂ˜ ÂéÎ·ÈÚ›Â˜ Ô‡ ö¯ÂÈ Ó¿ Î¿ÓÂÈ Ì›· ‚fiÏÙ·, Ó¿ ¯·ÚÂÖ Ùfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙfiÓ

ÎfiÛÌÔ, Ù›˜ ·Ú¤Â˜ ÙÔ˘, âÓá ôÓ ‰¤ ˙‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÂ˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÛÙÈÁÌ¤˜, ÙfiÙÂ ‰¤Ó ı¿ ö¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ó¿ ı˘ÌÄÙ·È ÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÉ˜
˙ˆÉ˜ ÙÔ˘.

‰¤Ó Û˘ÌÊ¤ÚÂÈ Ùfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÉ˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË˜, ÙáÓ ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ‰ËÌÔ-
ÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ, ·éÙáÓ Ô‡ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó Ùfi ‰ÚfiÌÔ ÙÉ˜ ·È‰Â›·˜ Î·› ÙÉ˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ Ó¿

ÛÎ¤ÊÙÔÓÙ·È Ôî Ó¤ÔÈ, ÁÈ·Ù› ôÓ ñ¿Ú¯ÂÈ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË öÓ·ÓÙÈ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ Î·› ÙÉ˜ ˙ˆÉ˜ Î·› ÙáÓ ¬ÛˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È, Ôî ÚáÙÔÈ
Ô‡ Ôî Ó¤ÔÈ ı¿ àÔÚÚ›„Ô˘Ó, ı¿ ÂrÓ·È ¬ÛÔÈ ñËÚÂÙÔÜÓ ·éÙfi Ùfi Û‡ÛÙËÌ·. ^∂ÔÌ¤Óˆ˜, ¬ÏÔ˘˜ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ‰›ÓÔ˘Ó ÙfiÓ ÙfiÓÔ ÛÙ‹Ó
âÈÎ·ÈÚfiÙËÙ· ÙÔ‡˜ Û˘ÌÊ¤ÚÂÈ Ó¿ ‚Ï¤Ô˘Ó Ôî Ó¤ÔÈ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ âÈÊ·ÓÂÈ·Î¿ Î·› Ì¤Û· àfi Ù‹Ó Ì·ÁÈÎ‹ ÂåÎfiÓ· Ô‡ ‰›ÓÂÈ ì âÈÊ¿-
ÓÂÈ· ÙÔÜ Facebook, ÙÔÜ Twitter, ÙÔÜ òπÓÙÂÚÓÂÙ, ÙÉ˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË˜, ÙáÓ ÂûÎÔÏˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ.

∫¿ÓÂ Ù‹ ‰È·ÊÔÚ¿
(ªÔ˘ÛÈÎ‹, ™Ù›¯ÔÈ ª∂£, 

∆Ú·ÁÔ‡‰È Stavento Î·› ∫ÏÂÔ¿ÙÚ· àfi Ùfi ‰›ÛÎÔ ª›· ÊÔÚ¿ ÎÈ ≤Ó·Ó Î·ÈÚfi)

∫¿ÓÂ Ù‹ ‰È·ÊÔÚ¿

¢¤Ó ÙÔ‡˜ Û˘ÌÊ¤ÚÂÈ ì ÁÂÓÈ¿ Ì·˜ Ó¿ ÛÎ¤ÊÙÂÙ·È

BfiÏÙ·

K¿ÓÂ Ù‹
‰È·ÊÔÚ¿
K¿ÓÂ Ù‹

‰È·ÊÔÚ¿
K¿ÓÂ Ù‹

‰È·ÊÔÚ¿

∫¿ÓÂ Ù‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ì›· ÊÔÚ¿ Î¿ÓÂ Ù‹ ‰È·ÊÔÚ¿
∂rÓ·È Ô‡ ÛÔ˘ \ÏÂÈ„Â Ó¿ Î¿ÓÂÈ˜ Ì›· ‚fiÏÙ·
∂rÓ·È Ô‡ ï ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÔÜ ¯Ù˘¿ÂÈ Ù‹Ó fiÚÙ·
∂rÓ·È Ô‡ ì ̇ ‹ÛË ÌÄ˜ ̇ ËÙ¿ÂÈ ÛÙÈÁÌ¤˜ ÁÈ¿ Ó¿ ÎÔÈÙÄÌÂ Ì¤ Î·-
Ì¿ÚÈ Ì¿ÁÎ· ·ûÚÈÔ Ùfi ¯Ù¤˜
¢¤Ó ÙÔ‡˜ Û˘ÌÊ¤ÚÂÈ ì ÁÂÓÈ¿ Ì·˜ Ó¿ ÛÎ¤ÊÙÂÙ·È
^À¿Ú¯Ô˘Ó zÚÂ˜ Ô‡ Ùfi ÂrÓ·È ÌÔ˘ ÓÙÚ¤ÂÙ·È
^À¿Ú¯Ô˘Ó ôÏÏÂ˜ Ô‡ ì âÈÊ¿ÓÂÈ· Ì·ÁÂ‡ÂÙ·È
ª¿ ì „˘¯‹ ÌÔ˘ Ì¿ÁÎ· ôÏÏË ›ÂÛË ‰¤Ó àÓ¤¯ÂÙ·È
∂rÓ·È ¬,ÙÈ ‰¤Ó Û¤ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ì¿ ÛÙ’ àÏ‹ıÂÈ· Û¤ ¯·Ï¿ÂÈ
∂rÓ·È Ô‡ ì ÏÂ˘ÙÂÚÈ¿ ôÚ¯ÈÛÂ Ó¿ ÎÏˆÙÛ¿ÂÈ
∂rÓ·È ¬ÙÈ ‰¤Ó Û’ àÚ¤ÛÂÈ Ì›· ˙ˆ‹ Ó¿ ˙ÂÖ˜ ÁÈ¿ ôÏÏÔ˘˜
¢fi˜ ÙÔ‡˜ ›Ûˆ ¬,ÙÈ ÛÔÜ ‰ÒÛ·Ó Ì›· ˙ˆ‹ àÂ›ÚÔ˘ Î¿ÏÏÔ˘˜
∫¿ÓÂ Ù‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ì›· ÊÔÚ¿ 
¢ÂÖÍÂ á˜ ÂrÓ·È Ó¿ ›ÓÂÈ˜ Ù‹ ˙ˆ‹ ÁÔ˘ÏÈ¿-ÁÔ˘ÏÈ¿
∂rÓ·È Ô‡ ‹Ú·ÓÂ Ù¿ ‰¿ÓÂÈ· ÙfiÎÔ˘˜
∂rÓ·È Ô‡ Á¤ÌÈÛÂ ì ‚Ô˘Ï‹ Ì·˜ Ì¤ ÛÙfiÎÔ˘˜
∂rÓ·È Ô‡ ı¤ÏÔ˘Ó Ó¿ ÌÄ˜ Â›ÛÔ˘Ó ¬ÏÔÈ ÓÙ¤ Î·› Î·Ï¿ 
¬ÙÈ Ôî Ï›ÁÔÈ ÌfiÓÔ Ú¤ÂÈ Ó¿ ö¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· Ù¿ ÔÏÏ¿
∂rÓ·È ÂÚ›ÂÚÁÔ Î·› Û˘Ó¿Ì· àÓÔ‡ÛÈÔ
Ó¿ ÙÚ¤¯Ô˘ÌÂ ¬ÏÔÈ Ì¿ÁÎ· ÌfiÓÔ ÁÈ¿ ÙfiÓ âÈÔ‡ÛÈÔ
¡¿ ‚Ï¤Ô˘ÌÂ ì ˙ˆ‹ Ì·˜ öÙÛÈ êÏ¿ Ó¿ ÂÚÓÄ
Ã·›ÚÔÌ·È àÏ‹ıÂÈ· ¬ÙÈ Ù‹ ˙á, ¬ˆ˜ Ù‹ ˙á ¬Ìˆ˜ Ì¤ ¯·Ï¿ÂÈ 
∂rÓ·È ¬,ÙÈ ‰¤Ó Û¤ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ì¿ ÛÙ’ àÏ‹ıÂÈ· Û¤ ¯·Ï¿ÂÈ
∂rÓ·È Ô‡ ì ÏÂ˘ÙÂÚÈ¿ ôÚ¯ÈÛÂ Ó¿ ÎÏˆÙÛ¿ÂÈ
∂rÓ·È ¬ÙÈ ‰¤Ó Û’ àÚ¤ÛÂÈ Ì›· ˙ˆ‹ Ó¿ ˙ÂÖ˜ ÁÈ¿ ôÏÏÔ˘˜
¢fi˜ ÙÔ‡˜ ›Ûˆ ¬,ÙÈ ÛÔÜ ‰ÒÛ·Ó Ì›· ˙ˆ‹ àÂ›ÚÔ˘ Î¿ÏÏÔ˘˜
∫¿ÓÂ Ù‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ì›· ÊÔÚ¿ 
¢ÂÖÍÂ Ò˜ ÂrÓ·È Ó¿ ›ÓÂÈ˜ Ù‹ ˙ˆ‹ ÁÔ˘ÏÈ¿-ÁÔ˘ÏÈ¿
∂rÓ·È Ù¿ ùÓÂÈÚ· Ô‡ àÁÎÈÛÙÚˆıÉÎ·Ó Û¤ çÓÂÈÚÔ·Á›‰· ÎÈ
âÎÂÖ Ì¤Û· âÁÎÏˆ‚›ÛÙËÎ·Ó
^∏ ˙ˆ‹ ±ÁÈÔ ‰áÚÔ, ù¯È ÁÈ¿ ‰fiÛË, ÁÈ¿ ¯·Ú¿
ÄÌÂ Ó¿ Ù‹ ˙‹ÛÔ˘ÌÂ ÄÌÂ ÁÈ’ ôÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿
¢fi˜ ÙÔ˘˜ ›Ûˆ ¬,ÙÈ ÛÔÜ ‰ÒÛ·Ó Ì›· ˙ˆ‹ àÂ›ÚÔ˘ Î¿ÏÏÔ˘˜
∫ÄÓÂ Ù‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ì›· ÊÔÚ¿ 
¢ÂÖÍÂ Ò˜ ÂrÓ·È Ó¿ ›ÓÂÈ˜ Ù‹ ˙ˆ‹ ÁÔ˘ÏÈ¿-ÁÔ˘ÏÈ¿
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ì „˘¯‹ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Î·› Âå‰ÈÎ¿ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰¤Ó àÓÙ¤¯ÂÈ ›ÂÛË ÔÏÏ‹, ÁÈ·Ù› ì Ê˘ÛÈÎ‹ Ù¿ÛË ÙÔÜ Ó¤Ô˘ Ó¿ ÂrÓ·È âÏÂ‡-
ıÂÚÔ˜ àÚ¯›˙ÂÈ Ó¿ ÎÏˆÙÛ¿ÂÈ, Ó¿ Î¿ÓÂÈ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ Ó¿ ÓÈÒıÂÈ Ùfi „Â‡ÙÈÎÔ, Ô‡ ÙÔÜ Ó›ÁÂÈ Ùfi Û˘Ó·›ÛıËÌ· Î·› Ù‹Ó

âÏ›‰·. ªÔÚÂÖ ï Ó¤Ô˜ Ó¿ Ì‹Ó ÌÈÏ¿ÂÈ, ¬Ìˆ˜ Ì¤Û· ÙÔ˘ Î¿ÙÈ ÙÔÜ Ï¤ÂÈ ¬ÙÈ Ù¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ‰¤Ó ÄÓÂ Î·Ï¿. ^√ Ó¤Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó¿ ¯·ÚÂÖ
Ù‹ ˙ˆ‹ Î·› Ó¿ Ù‹ ˙‹ÛÂÈ ÚáÙ· ÁÈ¿ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘. \∞ÎfiÌË ÎÈ ôÓ àÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó¿ ˙‹ÛÂÈ Î·› ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜, ı¤ÏÂÈ Ó¿ Ùfi Î¿ÓÂÈ
âÂÈ‰‹ ï ú‰ÈÔ˜ Ùfi ö¯ÂÈ âÈÏ¤ÍÂÈ Î·› ù¯È âÂÈ‰‹ Î¿ÔÈÔÈ ôÏÏÔÈ ÙÔÜ Ùfi âÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó. ∆fi Úfi‚ÏËÌ· ÂrÓ·È ¬ÙÈ ÂÚÓÄÓÂ ¯ÚfiÓÈ· Ì¤-
¯ÚÈ Ó¿ Á›ÓÂÈ ·éÙfi Î·Ù·ÓÔËÙfi Î·› ì âÊË‚Â›· Û‹ÌÂÚ· ÂrÓ·È ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË á˜ ı¿ ÂÚ¿ÛÂÈ, á˜ ı¿ ‰È·ÛÎÂ‰¿ÛÂÈ, á˜ ı¿ Î¿-
ÓÂÈ Û¯¤ÛÂÈ˜, Ù› ı¿ ‰ÂÖ ÛÙ‹Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ì¤Û· àfi Ùfi Û‡Á¯ÚÔÓÔ life- style, âÓá ñ¿Ú¯Ô˘Ó âÏ›‰· Î·› ôÏÏÂ˜ âÈÏÔÁ¤˜. 

Ôî âÈÏÔÁ¤˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¬Ù·Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÈÂÖ ï Î·ı¤Ó·˜ Ù‹ ̇ ˆ‹ ÁÔ˘ÏÈ¿-ÁÔ˘ÏÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ Ó¿ ̄ ·›ÚÂÙ·È ¬,ÙÈ
Î¿ÓÂÈ, Ó¿ Ùfi ‰È·Ï¤ÁÂÈ Î·› Ó¿ Ùfi àÁ·Ä. ∞éÙfi ¬Ìˆ˜ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ Û˘Ì‚ÂÖ ôÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂÖ àÚÓËÙÈÎ¿ à¤Ó·ÓÙÈ Û¤ ¬,ÙÈ ÂrÓ·È ‚¿ÛË
ÁÈ¿ Ó¿ ¯Ù›ÛÂÈ Ù‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·› Ó¿ ‚ÚÂÖ ÓfiËÌ· Û’ ·éÙ‹Ó. √ûÙÂ ‚Â‚·›ˆ˜ â¿Ó ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ï Î·ı¤Ó·˜ Ùfi Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÙÔ˘ Î·› àÊ‹ÓÂÈ
âÓÙÂÏá˜ ÛÙ‹Ó ôÎÚË Ù‹Ó àÁ¿Ë. ¶á˜, ÁÈ¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó¿ àÁ·‹ÛÔ˘Ó Ôî Ó¤ÔÈ Ùfi Û¯ÔÏÂÖÔ, ¬Ù·Ó Ôî Î·ıËÁËÙ¤˜ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È Èfi
ÔÏ‡ ÁÈ¿ Ùfi ÌÈÛıfi ÙÔ˘˜ õ ÁÈ¿ Ùfi á˜ ı¿ ÙÔ‡˜ Î¿ÓÔ˘Ó Ó¿ ··Á·Ï›ÛÔ˘ÓÂ Ùfi Ì¿ıËÌ·, Î·› ‰¤Ó ¯·›ÚÔÓÙ·È Ì·˙› Ì¤ ÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜
Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜; °È·Ù› Ùfi Û¯ÔÏÂÖÔ ‰¤Ó ÂrÓ·È âÈÏÔÁ‹, àÏÏ¿ àÓ¿ÁÎË. ∆fi á˜ ¬Ìˆ˜ ı¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ï Î·ı¤Ó·˜ Ì¤Û·
ÛÙfi Û¯ÔÏÂÖÔ Î·› Ùfi ôÓ ı¿ Ùfi àÁ·‹ÛÂÈ, â‰á ÂrÓ·È ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ àfiÊ·ÛË Î·› ¬ÏˆÓ Ì·˙›. ^À¿Ú¯ÂÈ ôÏÏË Ï‡ÛË; ∂rÓ·È ·éÙ‹ ÙÉ˜ ·-
Ú¤·˜, ¬ˆ˜ â›ÛË˜ Î·› Ùfi Î›ÓËÙÚÔ ÙÉ˜ àÁ¿Ë˜, ÙfiÛÔ ÁÈ¿ Ù‹ ÁÓÒÛË ¬ÛÔ Î·› ÁÈ¿ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ. 

Tfi Û‡ÛÙËÌ· ÌÈÏÄ ÁÈ¿ ÔåÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÎÚ›ÛË, ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ó˜ ÚfiÙ˘· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô‡ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ÊÚÂ-
ÛÎ¿‰· Î·› ‰ÚÔÛÈ¿ ÛÙfi Ì˘·Ïfi Î·› ÛÙ¿ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜, àÏÏ¿ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ¿ ÙfiÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏÔ˘-

ÙÈÛÌfi, âÓá ï Î‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÂrÓ·È Ó¿ ‚Á¿˙ÂÈ ÙfiÓ âÈÔ‡ÛÈÔ, Ó¿ ÌÔÚÂÖ ‰ËÏ·‰‹ Ó¿ ˙‹ÛÂÈ Ì¤ Ù¿ Ï›Á· ¯Ú‹Ì·Ù·.
≠OÙ·Ó ¬Ìˆ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ‡˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ó¿ àÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù¿ ÔÏÏ¿, ì àÓÙ›‰Ú·ÛË ÂrÓ·È ï ı˘Ìfi˜...

T¿ ùÓÂÈÚ· ÙÔÜ Ó¤Ô˘ àÓıÚÒÔ˘ àÁÎÈÛÙÚÒÓÔÓÙ·È Û¤ ·Á›‰Â˜ Ô‡ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ùfi Û‡ÛÙËÌ·. ¢¤Ó „¿¯ÓÂÈ ï Ó¤Ô˜
ÁÈ¿ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË, ÁÈ¿ àÁ¿Ë, ÁÈ¿ ·Ú¤·, ÁÈ¿ ÌÔ›Ú·ÛÌ·, àÏÏ¿ ÁÈ¿ òπÓÙÂÚÓÂÙ, Ì›· ıÂÛÔ‡Ï· ÛÙfi ‰ËÌfiÛÈÔ, ≤Ó· ÌÈ-

ÎÚfi ÌÈÛıfi ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹Ó ÂrÓ·È ôÓÂÚÁÔ˜ Î·› Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙ‹ ÏÔÁÈÎ‹ ¬ÙÈ Ù›ÔÙÂ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ àÏÏ¿ÍÂÈ. 

^H ˙ˆ‹ ÂrÓ·È ‰áÚÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ Ô‡ ÌÄ˜ ‰›‰ÂÙ·È ù¯È ÁÈ¿ Ó¿ Ù‹Ó Î¿ÓÔ˘ÌÂ Ó·ÚÎˆÙÈÎfi õ Ó¿ Ù‹Ó Ô˘Ï‹ÛÔ˘ÌÂ
ÛÙfi Û‡ÛÙËÌ·, àÏÏ¿ ÁÈ¿ Ó¿ Ù‹ ¯·ÚÔÜÌÂ Î·› Ó¿ Ù‹ ˙‹ÛÔ˘ÌÂ Ì¤ ÓfiËÌ· Î·› ÛÎÔfi. ∫·› ÁÈ¿ Ó¿ Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ,

¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È âÏÂ˘ıÂÚ›·, âÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÉ˜ ˙ˆÉ˜ Ô‡ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ Ùfi Û‡ÛÙËÌ· Î·› ˘îÔı¤ÙËÛË Ì›·˜ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·˜, Ì¤ àÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·› ‰È·-
ÊÔÚ¿.

1. ^∏ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ‹ ˙ˆ‹
ö¯ÂÈ Ó¿ Î¿ÓÂÈ Ì¤ ‰‡Ô â›Â‰·:
ÚáÙ· Ùfi âÛˆÙÂÚÈÎfi Î·› ÌÂÙ¿ Ùfi âÍˆÙÂÚÈÎfi. ™Ùfi âÛˆÙÂÚÈÎfi â›Â‰Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÌÄ˜ Î¿ÓÂÈ ì âÏÂ˘ıÂ-
Ú›· Î·› ì àÁ¿Ë, ‰ËÏ·‰‹ Ó¿ Ì‹Ó Û˘Ì‚È‚·˙fiÌ·ÛÙÂ Ì¤ Ù›˜ âÈÏÔÁ¤˜ ÙáÓ ÔÏÏáÓ, àÏÏ¿ Ó¿ ‰È·Ï¤ÁÔ˘ÌÂ
·éÙfi Ô‡ ÌÄ˜ âÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·› ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ó¿ àÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙÂ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙáÓ ·ıáÓ Î·› ÙÉ˜ Î·Î›·˜, ·éÙáÓ
Ô‡ ì \∂ÎÎÏËÛ›· çÓÔÌ¿˙ÂÈ êÌ·ÚÙ›·, ‰ËÏ·‰‹ âÍ¿ÚÙËÛË àfi Ù›˜ âÈı˘Ì›Â˜ Ì·˜. \E›ÛË˜, Ùfi Ó¿ ÌÔÚÔÜÌÂ
Ó¿ ‚Ï¤Ô˘ÌÂ Ì¤ àÁ¿Ë Î¿ıÂ Ù› Ô‡ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, ÙfiÓ Î·ı¤Ó·Ó Ô‡ Û˘Ó·ÓÙÄÌÂ. \∞ÎfiÌË ÎÈ ôÓ Î¿ÔÈÔ˜ ‰¤Ó
ÌÄ˜ Û˘Ì·ıÂÖ, ‰È·Ï¤ÁÔ˘ÌÂ Ó¿ Ì‹Ó ÙÔÜ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Î·Îfi Î·› Ó¿ ÙfiÓ Û˘Á¯ˆÚ¤ÛÔ˘ÌÂ. ™Ùfi âÍˆÙÂÚÈÎfi â›Â-
‰Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÁÈÓfiÌ·ÛÙÂ ¬Ù·Ó ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ Ùfi Û‡ÛÙËÌ· Î·› ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙfiÓ ïÔÖÔ ˙ÔÜÌÂ Î·›, ·Ú¿ÏÏË-
Ï·, ‰È·Ï¤ÁÔ˘ÌÂ Ó¿ ö¯Ô˘ÌÂ ôÔ„Ë ÁÈ¿ Ù‹Ó ÔÏÈÙÈÎ‹, ù¯È Î·Ù’ àÓ¿ÁÎËÓ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, àÏÏ¿ ÁÈ¿ Ùfi
Ù› ·åÛı·ÓfiÌ·ÛÙÂ Î·› ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ ¬ÙÈ ı¿ Î¿ÓÂÈ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, Î·ıÒ˜ Î·› ÔÈ¤˜ àÍ›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó¿
ñËÚÂÙÂÖ Ùfi Û‡ÛÙËÌ· Î·› ï ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÁÈ¿ Ó¿ Á›ÓÂÈ ï ÎfiÛÌÔ˜ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜. ¢¤ ÊÙ¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ ì ÙÈÌÈfiÙËÙ·,
¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È å‰¤Â˜. 
2. ò∞Ó Ì¿ıÔ˘ÌÂ Ó¿ Ì‹Ó ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ ó˜ àÏËıÈÓfi ¬,ÙÈ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ó˜ Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙ‹Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ôÓ Ì¿ıÔ˘-
ÌÂ ¬ÙÈ ‰¤Ó ÂrÓ·È ÌfiÓÔ ÏÂÊÙ¿, ‰¿ÓÂÈ·, ÎÚ›ÛË, ÛÙfiÎÔÈ Ùfi ÓfiËÌ· ÙÉ˜ ˙ˆÉ˜, ÙfiÙÂ Î·ÓÂ›˜ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÌÄ˜ ÍÂ-
ÁÂÏ¿ÛÂÈ. £¿ ÌÔÚÔÜÌÂ Ó¿ ¯·ÚÔÜÌÂ Î¿ıÂ ùÌÔÚÊË ÛÙÈÁÌ‹ Î·› Î˘Ú›ˆ˜, Ó¿ àÁ·‹ÛÔ˘ÌÂ ¬,ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, ÁÈ·-
Ù› ÌfiÓÔ öÙÛÈ ì ˙ˆ‹ ı¿ ÂrÓ·È àÏËıÈÓ¿ óÚ·Ö·.
3. °È¿ Ù‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›· ì Û¯¤ÛË Ì¤ Ùfi ÃÚÈÛÙfi ÌÄ˜ Î¿ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜, ÍÂ¯ˆÚÈÛÙÔ‡˜, ÂåÎfiÓÂ˜ £ÂÔÜ. \∞ÏÏ¿
‰¤Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ Û˘Ì‚È‚·ÛÙÔÜÌÂ Ì¤ Ù‹Ó à·Í›ˆÛË Î·› Ù‹Ó ÂåÚˆÓÂ›· Ô‡ ÁÎÚÂÌ›˙ÂÈ Î¿ıÂ ıÂÛÌfi Û‹ÌÂÚ·.
¢¤Ó ÂrÓ·È Ù¿ ¿ÓÙ· ÏÂÊÙ¿. ò∂¯ÂÈ àÍ›· Ó¿ àÛ¯ÔÏËıÔÜÌÂ Ì¤ Ù‹Ó ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·› Ù›˜ å‰¤Â˜, Ó¿ àÁ·‹ÛÔ˘ÌÂ
Î¿ıÂ Ù› ÛÙfi ïÔÖÔ Î·ÏÔ‡Ì·ÛÙÂ Ó¿ âÚÁ·ÛÙÔÜÌÂ Î·› Ó¿ Ùfi ‰È·Ï¤ÍÔ˘ÌÂ ¤Ú· àfi Ù¿ ñÔ¯ÚÂˆÙÈÎ¿. 

. £∂ªπ™∆√∫§H™ ª√Àƒ∆∑∞¡O™ 

¶›ÂÛË

∆fiÎÔ˘˜ Î·› ÛÙfiÎÔ˘˜

T‹ ˙ˆ‹ ÁÔ˘ÏÈ¿-ÁÔ˘ÏÈ¿

\√ÓÂÈÚÔ·Á›‰·

^∏ ˙ˆ‹ ±ÁÈÔ ‰áÚÔ

^H \EÎÎÏËÛ›· ÌÄ˜ ‚ÔËıÄ Ó¿ ÔÜÌÂ ù¯È ÛÙfi „Â‡ÙÈÎÔ ÙÔÜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
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ì „˘¯‹ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Î·› Âå‰ÈÎ¿ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰¤Ó àÓÙ¤¯ÂÈ ›ÂÛË ÔÏÏ‹, ÁÈ·Ù› ì Ê˘ÛÈÎ‹ Ù¿ÛË ÙÔÜ Ó¤Ô˘ Ó¿ ÂrÓ·È âÏÂ‡-
ıÂÚÔ˜ àÚ¯›˙ÂÈ Ó¿ ÎÏˆÙÛ¿ÂÈ, Ó¿ Î¿ÓÂÈ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ Ó¿ ÓÈÒıÂÈ Ùfi „Â‡ÙÈÎÔ, Ô‡ ÙÔÜ Ó›ÁÂÈ Ùfi Û˘Ó·›ÛıËÌ· Î·› Ù‹Ó

âÏ›‰·. ªÔÚÂÖ ï Ó¤Ô˜ Ó¿ Ì‹Ó ÌÈÏ¿ÂÈ, ¬Ìˆ˜ Ì¤Û· ÙÔ˘ Î¿ÙÈ ÙÔÜ Ï¤ÂÈ ¬ÙÈ Ù¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ‰¤Ó ÄÓÂ Î·Ï¿. ^√ Ó¤Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó¿ ¯·ÚÂÖ
Ù‹ ˙ˆ‹ Î·› Ó¿ Ù‹ ˙‹ÛÂÈ ÚáÙ· ÁÈ¿ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘. \∞ÎfiÌË ÎÈ ôÓ àÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó¿ ˙‹ÛÂÈ Î·› ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜, ı¤ÏÂÈ Ó¿ Ùfi Î¿ÓÂÈ
âÂÈ‰‹ ï ú‰ÈÔ˜ Ùfi ö¯ÂÈ âÈÏ¤ÍÂÈ Î·› ù¯È âÂÈ‰‹ Î¿ÔÈÔÈ ôÏÏÔÈ ÙÔÜ Ùfi âÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó. ∆fi Úfi‚ÏËÌ· ÂrÓ·È ¬ÙÈ ÂÚÓÄÓÂ ¯ÚfiÓÈ· Ì¤-
¯ÚÈ Ó¿ Á›ÓÂÈ ·éÙfi Î·Ù·ÓÔËÙfi Î·› ì âÊË‚Â›· Û‹ÌÂÚ· ÂrÓ·È ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË á˜ ı¿ ÂÚ¿ÛÂÈ, á˜ ı¿ ‰È·ÛÎÂ‰¿ÛÂÈ, á˜ ı¿ Î¿-
ÓÂÈ Û¯¤ÛÂÈ˜, Ù› ı¿ ‰ÂÖ ÛÙ‹Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ì¤Û· àfi Ùfi Û‡Á¯ÚÔÓÔ life- style, âÓá ñ¿Ú¯Ô˘Ó âÏ›‰· Î·› ôÏÏÂ˜ âÈÏÔÁ¤˜. 

Ôî âÈÏÔÁ¤˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¬Ù·Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÈÂÖ ï Î·ı¤Ó·˜ Ù‹ ̇ ˆ‹ ÁÔ˘ÏÈ¿-ÁÔ˘ÏÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ Ó¿ ̄ ·›ÚÂÙ·È ¬,ÙÈ
Î¿ÓÂÈ, Ó¿ Ùfi ‰È·Ï¤ÁÂÈ Î·› Ó¿ Ùfi àÁ·Ä. ∞éÙfi ¬Ìˆ˜ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ Û˘Ì‚ÂÖ ôÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂÖ àÚÓËÙÈÎ¿ à¤Ó·ÓÙÈ Û¤ ¬,ÙÈ ÂrÓ·È ‚¿ÛË
ÁÈ¿ Ó¿ ¯Ù›ÛÂÈ Ù‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·› Ó¿ ‚ÚÂÖ ÓfiËÌ· Û’ ·éÙ‹Ó. √ûÙÂ ‚Â‚·›ˆ˜ â¿Ó ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ï Î·ı¤Ó·˜ Ùfi Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÙÔ˘ Î·› àÊ‹ÓÂÈ
âÓÙÂÏá˜ ÛÙ‹Ó ôÎÚË Ù‹Ó àÁ¿Ë. ¶á˜, ÁÈ¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó¿ àÁ·‹ÛÔ˘Ó Ôî Ó¤ÔÈ Ùfi Û¯ÔÏÂÖÔ, ¬Ù·Ó Ôî Î·ıËÁËÙ¤˜ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È Èfi
ÔÏ‡ ÁÈ¿ Ùfi ÌÈÛıfi ÙÔ˘˜ õ ÁÈ¿ Ùfi á˜ ı¿ ÙÔ‡˜ Î¿ÓÔ˘Ó Ó¿ ··Á·Ï›ÛÔ˘ÓÂ Ùfi Ì¿ıËÌ·, Î·› ‰¤Ó ¯·›ÚÔÓÙ·È Ì·˙› Ì¤ ÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜
Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜; °È·Ù› Ùfi Û¯ÔÏÂÖÔ ‰¤Ó ÂrÓ·È âÈÏÔÁ‹, àÏÏ¿ àÓ¿ÁÎË. ∆fi á˜ ¬Ìˆ˜ ı¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ï Î·ı¤Ó·˜ Ì¤Û·
ÛÙfi Û¯ÔÏÂÖÔ Î·› Ùfi ôÓ ı¿ Ùfi àÁ·‹ÛÂÈ, â‰á ÂrÓ·È ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ àfiÊ·ÛË Î·› ¬ÏˆÓ Ì·˙›. ^À¿Ú¯ÂÈ ôÏÏË Ï‡ÛË; ∂rÓ·È ·éÙ‹ ÙÉ˜ ·-
Ú¤·˜, ¬ˆ˜ â›ÛË˜ Î·› Ùfi Î›ÓËÙÚÔ ÙÉ˜ àÁ¿Ë˜, ÙfiÛÔ ÁÈ¿ Ù‹ ÁÓÒÛË ¬ÛÔ Î·› ÁÈ¿ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ. 

Tfi Û‡ÛÙËÌ· ÌÈÏÄ ÁÈ¿ ÔåÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÎÚ›ÛË, ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ó˜ ÚfiÙ˘· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô‡ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ÊÚÂ-
ÛÎ¿‰· Î·› ‰ÚÔÛÈ¿ ÛÙfi Ì˘·Ïfi Î·› ÛÙ¿ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜, àÏÏ¿ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ¿ ÙfiÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏÔ˘-

ÙÈÛÌfi, âÓá ï Î‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÂrÓ·È Ó¿ ‚Á¿˙ÂÈ ÙfiÓ âÈÔ‡ÛÈÔ, Ó¿ ÌÔÚÂÖ ‰ËÏ·‰‹ Ó¿ ˙‹ÛÂÈ Ì¤ Ù¿ Ï›Á· ¯Ú‹Ì·Ù·.
≠OÙ·Ó ¬Ìˆ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ‡˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ó¿ àÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù¿ ÔÏÏ¿, ì àÓÙ›‰Ú·ÛË ÂrÓ·È ï ı˘Ìfi˜...

T¿ ùÓÂÈÚ· ÙÔÜ Ó¤Ô˘ àÓıÚÒÔ˘ àÁÎÈÛÙÚÒÓÔÓÙ·È Û¤ ·Á›‰Â˜ Ô‡ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ùfi Û‡ÛÙËÌ·. ¢¤Ó „¿¯ÓÂÈ ï Ó¤Ô˜
ÁÈ¿ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË, ÁÈ¿ àÁ¿Ë, ÁÈ¿ ·Ú¤·, ÁÈ¿ ÌÔ›Ú·ÛÌ·, àÏÏ¿ ÁÈ¿ òπÓÙÂÚÓÂÙ, Ì›· ıÂÛÔ‡Ï· ÛÙfi ‰ËÌfiÛÈÔ, ≤Ó· ÌÈ-

ÎÚfi ÌÈÛıfi ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹Ó ÂrÓ·È ôÓÂÚÁÔ˜ Î·› Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙ‹ ÏÔÁÈÎ‹ ¬ÙÈ Ù›ÔÙÂ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ àÏÏ¿ÍÂÈ. 

^H ˙ˆ‹ ÂrÓ·È ‰áÚÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ Ô‡ ÌÄ˜ ‰›‰ÂÙ·È ù¯È ÁÈ¿ Ó¿ Ù‹Ó Î¿ÓÔ˘ÌÂ Ó·ÚÎˆÙÈÎfi õ Ó¿ Ù‹Ó Ô˘Ï‹ÛÔ˘ÌÂ
ÛÙfi Û‡ÛÙËÌ·, àÏÏ¿ ÁÈ¿ Ó¿ Ù‹ ¯·ÚÔÜÌÂ Î·› Ó¿ Ù‹ ˙‹ÛÔ˘ÌÂ Ì¤ ÓfiËÌ· Î·› ÛÎÔfi. ∫·› ÁÈ¿ Ó¿ Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ,

¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È âÏÂ˘ıÂÚ›·, âÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÉ˜ ˙ˆÉ˜ Ô‡ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ Ùfi Û‡ÛÙËÌ· Î·› ˘îÔı¤ÙËÛË Ì›·˜ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·˜, Ì¤ àÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·› ‰È·-
ÊÔÚ¿.

1. ^∏ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ‹ ˙ˆ‹
ö¯ÂÈ Ó¿ Î¿ÓÂÈ Ì¤ ‰‡Ô â›Â‰·:
ÚáÙ· Ùfi âÛˆÙÂÚÈÎfi Î·› ÌÂÙ¿ Ùfi âÍˆÙÂÚÈÎfi. ™Ùfi âÛˆÙÂÚÈÎfi â›Â‰Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÌÄ˜ Î¿ÓÂÈ ì âÏÂ˘ıÂ-
Ú›· Î·› ì àÁ¿Ë, ‰ËÏ·‰‹ Ó¿ Ì‹Ó Û˘Ì‚È‚·˙fiÌ·ÛÙÂ Ì¤ Ù›˜ âÈÏÔÁ¤˜ ÙáÓ ÔÏÏáÓ, àÏÏ¿ Ó¿ ‰È·Ï¤ÁÔ˘ÌÂ
·éÙfi Ô‡ ÌÄ˜ âÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·› ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ó¿ àÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙÂ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙáÓ ·ıáÓ Î·› ÙÉ˜ Î·Î›·˜, ·éÙáÓ
Ô‡ ì \∂ÎÎÏËÛ›· çÓÔÌ¿˙ÂÈ êÌ·ÚÙ›·, ‰ËÏ·‰‹ âÍ¿ÚÙËÛË àfi Ù›˜ âÈı˘Ì›Â˜ Ì·˜. \E›ÛË˜, Ùfi Ó¿ ÌÔÚÔÜÌÂ
Ó¿ ‚Ï¤Ô˘ÌÂ Ì¤ àÁ¿Ë Î¿ıÂ Ù› Ô‡ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, ÙfiÓ Î·ı¤Ó·Ó Ô‡ Û˘Ó·ÓÙÄÌÂ. \∞ÎfiÌË ÎÈ ôÓ Î¿ÔÈÔ˜ ‰¤Ó
ÌÄ˜ Û˘Ì·ıÂÖ, ‰È·Ï¤ÁÔ˘ÌÂ Ó¿ Ì‹Ó ÙÔÜ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Î·Îfi Î·› Ó¿ ÙfiÓ Û˘Á¯ˆÚ¤ÛÔ˘ÌÂ. ™Ùfi âÍˆÙÂÚÈÎfi â›Â-
‰Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÁÈÓfiÌ·ÛÙÂ ¬Ù·Ó ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ Ùfi Û‡ÛÙËÌ· Î·› ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙfiÓ ïÔÖÔ ˙ÔÜÌÂ Î·›, ·Ú¿ÏÏË-
Ï·, ‰È·Ï¤ÁÔ˘ÌÂ Ó¿ ö¯Ô˘ÌÂ ôÔ„Ë ÁÈ¿ Ù‹Ó ÔÏÈÙÈÎ‹, ù¯È Î·Ù’ àÓ¿ÁÎËÓ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, àÏÏ¿ ÁÈ¿ Ùfi
Ù› ·åÛı·ÓfiÌ·ÛÙÂ Î·› ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ ¬ÙÈ ı¿ Î¿ÓÂÈ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, Î·ıÒ˜ Î·› ÔÈ¤˜ àÍ›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó¿
ñËÚÂÙÂÖ Ùfi Û‡ÛÙËÌ· Î·› ï ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÁÈ¿ Ó¿ Á›ÓÂÈ ï ÎfiÛÌÔ˜ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜. ¢¤ ÊÙ¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ ì ÙÈÌÈfiÙËÙ·,
¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È å‰¤Â˜. 
2. ò∞Ó Ì¿ıÔ˘ÌÂ Ó¿ Ì‹Ó ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ ó˜ àÏËıÈÓfi ¬,ÙÈ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ó˜ Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙ‹Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ôÓ Ì¿ıÔ˘-
ÌÂ ¬ÙÈ ‰¤Ó ÂrÓ·È ÌfiÓÔ ÏÂÊÙ¿, ‰¿ÓÂÈ·, ÎÚ›ÛË, ÛÙfiÎÔÈ Ùfi ÓfiËÌ· ÙÉ˜ ˙ˆÉ˜, ÙfiÙÂ Î·ÓÂ›˜ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÌÄ˜ ÍÂ-
ÁÂÏ¿ÛÂÈ. £¿ ÌÔÚÔÜÌÂ Ó¿ ¯·ÚÔÜÌÂ Î¿ıÂ ùÌÔÚÊË ÛÙÈÁÌ‹ Î·› Î˘Ú›ˆ˜, Ó¿ àÁ·‹ÛÔ˘ÌÂ ¬,ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, ÁÈ·-
Ù› ÌfiÓÔ öÙÛÈ ì ˙ˆ‹ ı¿ ÂrÓ·È àÏËıÈÓ¿ óÚ·Ö·.
3. °È¿ Ù‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›· ì Û¯¤ÛË Ì¤ Ùfi ÃÚÈÛÙfi ÌÄ˜ Î¿ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜, ÍÂ¯ˆÚÈÛÙÔ‡˜, ÂåÎfiÓÂ˜ £ÂÔÜ. \∞ÏÏ¿
‰¤Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ Û˘Ì‚È‚·ÛÙÔÜÌÂ Ì¤ Ù‹Ó à·Í›ˆÛË Î·› Ù‹Ó ÂåÚˆÓÂ›· Ô‡ ÁÎÚÂÌ›˙ÂÈ Î¿ıÂ ıÂÛÌfi Û‹ÌÂÚ·.
¢¤Ó ÂrÓ·È Ù¿ ¿ÓÙ· ÏÂÊÙ¿. ò∂¯ÂÈ àÍ›· Ó¿ àÛ¯ÔÏËıÔÜÌÂ Ì¤ Ù‹Ó ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·› Ù›˜ å‰¤Â˜, Ó¿ àÁ·‹ÛÔ˘ÌÂ
Î¿ıÂ Ù› ÛÙfi ïÔÖÔ Î·ÏÔ‡Ì·ÛÙÂ Ó¿ âÚÁ·ÛÙÔÜÌÂ Î·› Ó¿ Ùfi ‰È·Ï¤ÍÔ˘ÌÂ ¤Ú· àfi Ù¿ ñÔ¯ÚÂˆÙÈÎ¿. 

. £∂ªπ™∆√∫§H™ ª√Àƒ∆∑∞¡O™ 

¶›ÂÛË

∆fiÎÔ˘˜ Î·› ÛÙfiÎÔ˘˜

T‹ ˙ˆ‹ ÁÔ˘ÏÈ¿-ÁÔ˘ÏÈ¿

\√ÓÂÈÚÔ·Á›‰·

^∏ ˙ˆ‹ ±ÁÈÔ ‰áÚÔ

^H \EÎÎÏËÛ›· ÌÄ˜ ‚ÔËıÄ Ó¿ ÔÜÌÂ ù¯È ÛÙfi „Â‡ÙÈÎÔ ÙÔÜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
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Αφιέρωµα στη µεγαλόνησο Κρήτη 
Ψυχή καµωµένη από ελληνική παράδοση και πανάρχαιο πολιτισµό

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
Η Κρήτη είναι το µεγαλύτερο νησί της Ελλάδας 
και το πέµπτο σε έκταση µεγαλύτερο της 
Μεσογείου. Πρωτεύουσά της είναι το Ηράκλειο. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
Στην Κρήτη µιλούν την κρητική διάλεκτο, την 
οποία συναντάµε και στις µαντινάδες, τα 
γνωστά δεκαπεντασύλλαβα ποιήµατα µε 
οµοιοκαταληξία. Η Κρήτη επίσης είναι γνωστή 
για την παραδοσιακή µουσική της, µε 
χαρακτηριστικά όργανα την κρητική λύρα, το 
λαούτο και το βιολί. Ένας από τους 
γνωστότερους Κρητικούς µουσικούς είναι ο 
Νίκος Ξυλούρης. Μεγάλη παράδοση υπάρχει 
και στο χορό, µε γνωστότερους χορούς τους: 
Σιγανό,  Πεντοζάλη,  Χανιώτη, Σούστα και 
Μαλεβιζιώτη. 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Πολλοί από τους σηµαντικότερους Έλληνες 
λογοτέχνες ήταν Κρητικοί, όπως ο Βιτσέντζος 
Κορνάρος που έγραψε τον Ερωτόκριτο, ο Νίκος 
Καζαντζάκης και ο Οδυσσέας Ελύτης.  

ΓΑΜΟΣ 
Στους κρητικούς γάµους τηρούνται διάφορα 
έθιµα, όπως ο καλεστής (αντίστοιχο των 
σηµερινών προσκλητηρίων), τα προικιά 
(απλώνουν την προίκα της νύφης για να τη δει 
όλο το χωριό), το γαµοπίλαφο (παραδοσιακό 
γαµήλιο φαγητό) κ.α.  

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΘΙΜΑ 
Το Πάσχα στην Κρήτη χαρακτηρίζεται από 
διάφορα έθιµα, µερικά από τα οποία είναι τα 
παρακάτω: 
 
Φουνάρα: Μεγάλη φωτιά, στη µέση της οποίας 
υπάρχει ένα σκιάχτρο, που παριστάνει τον Ιούδα. 
Το βράδυ της Ανάστασης, όταν ακούγεται το 
«Χριστός Ανέστη» καίνε τον Ιούδα στην αυλή της 
εκκλησίας. 
 
Το αµίλητο φως: Οι Κρήτες µεταφέρουν το Άγιο 
Φως στα σπίτια τους χωρίς να µιλούν, 
πιστεύοντας πως έτσι θα γίνει κάτι καλό στο 
σπιτικό τους. 

Κάλαντα των παθών: Κάλαντα που λέγονται το 
Σάββατο του Λαζάρου, όπως «Λάζαρε πες µας τι 
είδες», τη Μ. Παρασκευή «Σήµερα µαύρος 
ουρανός» κ.α. Καθώς λένε τα κάλαντα κρατούν 
ένα ωραίο στεφάνι, το οποίο τοποθετείται στον 
Επιτάφιο την ηµέρα του στολισµού του.                                       
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Ουρανός
Γιατί φαίνεται γαλάζιος  
στην διάρκεια της μέρας;

KATAKOMVI TECH  
FLL 2018
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα 
ρομποτικής της Κατακόμβης η Katakomvi 
Tech, συμμετείχε στο First Lego League 
(πρωτάθλημα ρομποτικής). Οι προκριματικοί 
της Θεσσαλονίκης διεξήχθησαν στο χώρο 
της ΔΕΘ στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2018 
με 69 ομάδες. 

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού ήταν 
Hydro Dynamics και ασχολείται με τον κύκλο 
του νερού και τη χρήση του από  τον 
άνθρωπο. Κάθε ομάδα, εκτός από τις 
αποστολές στο Robo Game, είχε να 
ασχοληθεί με ένα project (έρευνα και 
προτάσεις για ένα πραγματικό πρόβλημα), 
το σχεδιασμό του ρομπότ (robot design) και 
τη συνεργασία μέσα στην ομάδα. Η 
Katakomvi Tech τερμάτισε 11η στο robot 
game, όμως δεν κατάφερε να μπει στον 
τελικό. Τα παιδιά δούλεψαν πολύ, 
συνεργάστηκαν και κέρδισαν εμπειρίες, 
γνώσεις και συναισθήματα πιο σπουδαία 
από ένα έπαθλο. Άλλωστε αυτό είναι και το 
νόημα του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Και 
του χρόνου ομάδα! 

Το ορατό φως προέρχεται από τον ήλιο και 
περιλαμβάνει όλα τα χρώματα. Η γήινη ατμόσφαιρα 
είναι γεμάτη από αέρια τα οποία αποτελούνται από 
απειροελάχιστα σωματίδια που τα ονομάζουμε 
μόρια του αέρα. Τα μόρια του αέρα είναι αόρατα με 
γυμνό μάτι. 

Ορισμένα όμως χρώματα που προέρχονται από τον 
ήλιο συγκρούονται μαζί τους. Τα χρώματα αυτά 
είναι πολύ δύσκολο να διασχίσουν την ατμόσφαιρα 
της Γης. Κάθε φορά που συναντούν ένα μόριο του 
αέρα η πορεία τους παρεκκλίνει προς όλες τις 
κατευθύνσεις: προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς 
τα δεξιά, προς τα αριστερά, σε τέτοιο βαθμό που 
τελικά, εξαιτίας των τόσων παρεκκλίσεων 
διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα χρώματα και 
γεμίζουν όλο τον ουρανό. Λέγεται τότε ότι 
διαχέονται. Όσο μικρότερο είναι το μήκος κύματος 
ενός χρώματος, τόσο δυσκολότερο είναι γι’ αυτό 
να διασχίσει την ατμόσφαιρα. Τα χρώματα που 
δυσκολεύονται περισσότερο είναι το ιώδες 
(βιολετί) και το γαλάζιο. Επειδή το ιώδες έχει 
μικρότερο μήκος κύματος από το γαλάζιο, θα 
έπρεπε κανονικά να γεμίζει τον ουρανό 
περισσότερο από το γαλάζιο. Συνεπώς θα έπρεπε 
να βλέπουμε τον ουρανό να έχει ιώδες (βιολετί) 
χρώμα.
 
Οι λόγοι για τους οποίους το χρώμα του ουρανού 
δεν είναι ιώδες είναι οι παρακάτω: Α] Ο ήλιος 
εκπέμπει λιγότερο ιώδες χρώμα από ό,τι γαλάζιο. 
Β]Από όλα τα χρώματα που εκπέμπει ο ήλιος το 
ισχυρότερο είναι το κίτρινο. Γ] Τα μάτια μας είναι 
πολύ ευαίσθητα στο κίτρινο. Δ] Όταν το κίτρινο 
μπαίνει επάνω από το ιώδες, το χρώμα που 
προκύπτει είναι το γαλάζιο. Χωρίς να το 
καταλαβαίνουμε, τα μάτια μας αναμιγνύουν το 
κίτρινο με το ιώδες και αυτό μετατρέπεται στον 
αμφιβληστροειδή χιτώνα των ματιών μας σε 
γαλάζιο. Τελικά το γαλάζιο που δημιουργείται στο 
μάτι μας προστίθεται στο γαλάζιο που εκπέμπεται 
κατευθείαν από τον ήλιο και έτσι προκύπτει το 
ωραίο γαλανό του ουρανού. 

Όταν τον κοιτάζει κανείς από την επιφάνεια της 
γης, ο ήλιος φαίνεται κίτρινος και όχι λευκός όπως 
φαίνεται από το διάστημα επειδή η ατμόσφαιρα 
έχει πάρει το γαλάζιο για να χρωματίσει τον 
ουρανό. Όταν από το λευκό αφαιρέσει κανείς το 
γαλάζιο, προκύπτει το κίτρινο.  
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