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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ’88
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Στο πέρασμα του χρόνου πολύ γρήγορα το παρόν γίνεται παρελθόν, άλ
λοτε ζωντανό και αξέχαστο, άλλοτε λησμονημένο. Σ' αυτό το παιχνίδι του 
χρόνου η μαθητική μας στράτευση σημαδεύει οριστικά την κατοπινή μας 
ζωή, γι' αυτό η αναδρομή στη χρονική αυτή περίοδο είναι ιδιαίτερα ευχάρι
στη.

Η προσπάθεια του Συλλόγου Αποφοίτων του Πειραματικού Σχολείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στοχεύει σ' αυτό το ζωντάνεμα, με την επισή
μανση συμβάντων από τη φετινή σχολική χρονιά. Γι' αυτό επαινώ ανεπιφύ
λακτα τους παλιούς μας μαθητές, που συντηρώντας φιλικούς δεσμούς με το 
σχολείο τους, επιχειρούν μ' αυτή τους τη συμβολή, να μειώσουν τη σημασία 
του καταλύτη χρόνου.

I

ί
,1,

ϊ'
ΐ

8 
I-
ϊ 

ί
Ρ

'Ι 

ί 
ί



Θανάσης
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Γειά σας.
Πραγματικότητα λοιπόν το ΥβαιΕοο/< του '88. Το αν 
είναι καλό ή όχι Θα το κρίνετε εσείς. Θέλω πάντως 
να ξέρετε ότι κουραστήκαμε πολύ για να βγει το βι
βλίο αυτό. Ξοδέψαμε πολύ από τον ελεύθερο μας χρό
νο και μάλλον δε Θα αναλαμβάναμε την έκδοση, αν 
γνωρίζαμε από την αρχή όλες τις δυσκολίες.

Πράγματι στην πορεία εμφανίζονταν συνεχώς 
προβλήματα. Πρώτα-πρώτα έπρεπε να πείσου με και 
να πάρουμε το Ο.Κ. από το σύλλογο καθηγητών. Αυ
τό έγινε μάλλον εύκολα. Μεγάλο πρόβλημα ήταν η 
απειρία μας. Ο Αρης από ανάγκη ανέλαβε τις φιοτο- 
γραφίες. Το παιδί δεν είχε ιδέα από φωτογραφία. 

Στην πραγματικότητα εγώ κι ο Χρήστος του φορτώσαμε την ευθύνη για να είμαστε εμείς πιο 
άνετοι. Πάντως ο Αρης αφού δοκιμάστηκε μια ολόκληρη χρονιά, έχει φτάσει σ' ένα αρκετά καλώ 
επίπεδο και πιστεύω πως του χρόνου δε θα συναντήσουμε προβλήματα στο χώρο της φωτογρα
φίας, αν βέβαια αναλάβουμε το ΥοαεόοοΕ κάτι που δεν είναι πολύ πιθανό.

Σχετικά με τα κείμενα τώρα τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα. Τα περισσότερα από τα λίγα 
κείμενα που μας δώσατε ήταν χαμηλού επιπέδου με αποτέλεσμα να προβληματιζόμαστε πάρα πολύ 
για το ποιά Θα κρατήσουμε. Αν κρίνετε λοιπόν το ΥοαιΕοοΚ υποβαθμισμένο, να ξέρετε ότι φέρετε 
μέρος της ευθύνης. Αν πόλο κάποιοι ενοχληθούν για τη μεγαλύτερη προβολή ορισμένοι ατόμων, 
αυτό οφείλεται στο ότι νοιάστηκαν περισσότερο. Αεν υπήρξε καμία σκοπιμότητα από τη μεριά 
μας.

Πέρα όμως από τη δική σας αδιαφορία συναντήσαμε και την καχυποψία κάποιων τουλάχι
στον καθηγητών. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω την επίμονη άρνησή τους ακόμη και να φοτογραφη
θούν. Λίγοι ήταν αυτοί που αν όχι βοήθησαν τουλάχιστον ενδιαφέρθηκαν και τους ευχαριστού
με.

Αεν θέλω να σας κουράσου άλλο' ήθελα απλά να προλάβω κάποια άσχημα σχόλια, της στιγμής. 
Ελπίζω ότι του χρόνου - είτε συμμετέχω είτε όχι - θα υπάρξει μια αρμονικότερη συνεργασία 
αποφοίτων, μαθητών και καθηγητών, ώστε το ΥοαιΕοοΚ ’89 να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
όλων σας.
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Αγαπητοί φίλοι, γειά σας
Τα δικά μας βάσανα επιτέλους τελειώσανε. Το ΥοατόοοΚ ’88 είναι έτοιμο! 
Τώρα αρχίζουν τα δικά σας βάσανα.

Πέρα πάντως από το - ίσως κρύο - χιούμορ, η όλη απασχόληση μας σχε
τικά με την έκδοση του φετεινού ΥεαιΕοοΙτ δεν ήταν και τόσο απογοητευτική. 
Μπορεί να συναντήσαμε αρκετά προβλήματα, αλλά σίγουρα δεν έλλειψαν οι ευ
χάριστες στιγμές. Επίσης μπορέσαμε να βγάλουμε κάποια πιο κατασταλλαγμέ- 
να συμπεράσματα - ως τυπικά ξένοι πλέον με το σχολικό χώρο - τόσο για το 
καθηγητικό προσωπικό όσο και για τους μαθητές.

II επαφή μας λοιπόν με το καθηγητικά) προσωπικό ήταν μάζΛον θετική. 
Αρκετοί καθηγητές διευκόλυναν το έργο μας, άλλοι ήταν απλώς ανεκτικοί ενώ 
ελάχιστοι ήταν οι μη συνεργάσιμοι. Συγκεκριμένες αναφορές δεν είναι σκόπιμο, 
ούτε σωστό να γίνουν. Οφείλουμε όμως να ευχαριστήσουμε όσους καθηγητές 

μας βοήθησαν και διευκόλυναν το έργο μας. Νομίζω μάλιστα ότι στο μέλλον θα ήταν απαραίτητη και 
πολύ χρήσιμη μια ευρύτερη και ουσιαστικότερη συνεργασία με τους καθηγητές του σχολείου.

. ίν όμως από τους καθηγητές δεν έχουμε σοβαρά παράπονα, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε το ίδιο 
και για τους μαθητές. II αλήθεια είναι ότι περιμέναμε η συνεργασία μας να ήταν, αν όχι πιο ποιοτική, 
τουλάχιστον ευρύτερη. Αεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο στο θέμα. Το μόνο που θέλω να τονίσω 
είναι ότι το ΥοαεϋοοΚ δεν βγαίνει για να κάνουν το κέφι τους τα δύο-τρία άτομα που αναλαμβάνουν την 
έκδοσή του ούτε για να λέμε απλώς ότι το σχολείο μας βγάζει ένα ΥβαεϋοοΚ και να κομπάζουμε δήθεν 
γι' αυτό. Οι σκοποί που μπορεί να εξυπηρετηθούν με την έκδοση ενός τέτοιου βιβλίου είναι πολύ πιο 
σημαντικοί. Εδώ θα σταθώ σύντομα μόνο σε έναν, από τους πιο σημαντικούς κατά τη γνώμη μου.

Είναι σίγουρο ότι αρκετοί από σας διαθέτετε κάποιο ή κάποια ταλέντα καθώς και έξυπνες και 
δημιουργικές ιδέες. Το ΥβαιΕοοΚ αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για να εκφράσετε και να καλλιεργή
σετε αυτό το ταλέντο σας, να το κάνετε ευρύτερα γνωστό και, αν θέλετε, να διαπιστώσετε την απήχησή 
του σε μια κοινωνικέ] ομάδα όπως το σχολείο μας. Μπορεί δηλαδή το ΥβαιΕοοΙί να συντελέσει στην 
εμφάνιση και σε μια πρώτη φάση στην αξιοποίηση κάποιων ικανοτήτων σας και κυρίως να συμβάλει 
στη δραστηριοποίησή σας.

Ορισμένοι από σας βλέπουν το ΥοαεϋοοΚ σαν ευκαιρία για να εκφράσουν τα όποια παράπονά τους 
με τους καθηγητές. Σίγουρα στόχος του ΥοαεϋοοΚ δεν είναι να παρουσιάσει τις διαφορές μαθητών- 
καθηγητών. Για την προώθηση και επίλυση παρόμοιων προβλημάτων προβλέπονται από τη νομοθεσία 
κατάλληλα όργανα και διαδικασίες. Επειδή όμως το ΥοαιΕοοΚ αποτελεί μέσο έκφρασης των μαθητών, 
θεωρώ αναπόφευκτο να γράφονται κείμενα με ανάλογο περιεχόμενο. Τα κείμενα αυτά όμως θα πρέπει 
να δημοσιεύονται μόνο όταν έχουν το κατάλληλο ύφος και μόνο όταν εκφράζουν τον προβληματισμό και 
τις καλοπροαίρετες σκέψεις των μαθητών για τις σχέσεις τους με τους καθηγητές και όχι όταν είναι 
αποτέλεσμα εμπάθειας με τους καθηγητές. Μόνο έτσι μπορεί να προκόψει κάποιο θετικό αποτέλεσμα 
και να βοηθήσεις εσύ όμως μαθητής να μην «καταρρεύσει το ετοιμόροπο κτίριο» μόνο όταν εσύ δείξεις 
καλή θέληση για διάλογο και συνεργασία με τη συμπεριφορά σου θα «ανοίξουν οι πόρτες» και θα μπο
ρείς να υποστηρίζεις ότι συνέβαλες στη δημιουργία των προϋποθέσεων για «σχέσεις φιλίας, αλληλοσε
βασμού και συμπαράστασης».

Θα τελειώσω παραθέτοντας σύντομα την πιο δυσάρεστη εμπειρία μου με την ιδιότητα του απόφοι
του του Π.Σ.Π.Θ. Στις φετινές εκλογές για την ανάδειξη του συμβουλίου του Σ.Α.Π.Σ.Π.Θ. οι απόφοι
τοι που ήρθαν να ψηφίσουν δεν ξεπερνούσαν τους τριάντα. λάβει κανείς υπόψη το σύνολο των 
αποφοίτων του σχολείου μας αλλά και τη δραστηριότητα του συλλόγου - που μπορεί να μην είναι η 
ιδανική και η πλέον ικανοποιητική, αλλά, είναι αρκετά σημαντική και ελπιδοφόρα - καταλαβαίνει το 
μέγεθος της αδιαφορίας των περισσοτέρων αποφοίτων για το σύλλογο. Θέλω να πιστεύω όμως ότι 
εσείς, οι σημερινοί μαθητές, όταν έρθει η ώρα θα αναλογιστείτε τι σημαίνει να είσαι απόφοιτος του 
Π.Σ.Π.Θ. και θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα του σύλλογον.

Ελπίζω να χαρείτε το φετεινό ΥοαιΕοοΚ και του χρόνου να συμβάλλετε όλοι στην έκδοση ενός κα
λύτερου.
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Χρηστός
(ννίίΚ ογ ηΐίΚοιΚ γου)

Στα προηγούμενα τεύχη τον ΥΕΑΚΒΟΟΚ τα παιδιά που το 
είχαν αναλάβει γράψανε κάτι για να το προλογίσουν. Έτσι και 
εμείς, θέλοντας να συνεχίσουμε την παράδοση των προκατό- 
χων μας, αποφασίσαμε ότι καλό θα ήταν να «πούμε» κάτι. Θα 
μου επιτρέψετε, λοιπόν, να διηγηθώ πως έγινε και αναλάβαμε 
την έκδοση του φετεινού ΥοτίΓόοοΚ. καθώς και για τα προβλή
ματα που αντιμετωπίσαμε.

Ο πρώτος λόγος που μας οδήγησε στο να αναλάβουμε τη 
φετεινή έκδοση ήταν η επιθυμία μας να διατηρήσουμε τους 
δεσμούς μας με το σχολείο. Και όταν λέω σχολείο δεν εννοώ 
τους τοίχους και τα θρανία, αλλά τις αναμνήσεις και το έμψυ
χο υλικό που κλείνουν οι τοίχοι και φιλοξενούν τα θρανία. 
Κάτι άλλο που μας ώθησε να αναλάβουμε μια τέτοια εργασία 
ήταν και ο πολύς ελεύθερος χρόνος που μας εξασφάλισε η φοι

τητική ζωή. Ολα αυτά, λοιπόν, μας έπεισαν να κάνουμε - με τη βοήθειά σας βέβαια - το 
τέταρτο τεύχος του ΥοτιτόοοΚ πραγματικότητα.

Η απόφαση, όμως, ήταν εύκολη. Στη συνέχεια ήρθαν και τα προβλήματα. Αρχικά είχαμε 
να αντιμετωπίσουμε την εύλογη, σε αρκετές περιπτώσεις, δυσπιστία των καθηγητών. Υπήρ
χαν, βλέπετε, κάποια δυσάρεστα προηγούμενα που οφείλονταν είτε στη απροσεξία κάποιων 
μαθητών, είτε στην υπερβολική ίσως ευθιξία κάποιων καθηγητών. Με αμοιβαία, όμως, κατα
νόηση η επανέκδοση του ΥοατόοοΚ έγινε επιτρεπτή.

Σ' αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω ορισμένους καθηγητές καθώς και τη λυκειάρ
χη για τη συμπαράσταση και τις διευκολύνσεις που μας παρείχαν. Επίσης πιστεύω ότι οφείλου
με ένα «ευχαριστώ» στο Σύλλογο Αποφοίτων που μας αποδέχθηκε τόσο θερμά στους κόλπους 
του και ιδιαίτερα στον Βασίλη τον Θεοδοσίου που μας βοήθησε με την... πολυετή του πεί
ρα.

Δυστυχώς, υπάρχουν από την πλευρά μας και λίγα παράπονα που αφορούν τη σι>μπεριφο
ρά μερικών καθηγητών απέναντι μας. όπως και την έλλειψη συνεργασίας από τους διδάσκο
ντες. κάτι στο οποίο εμείς είμασταν «ανοικτοί» και το είχαμε τονίσει. Αλλωστε, το τεύχος 
ονομάζεται «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ '88» και το Πειραματικό δεν είναι μόνο οι μαθητές του. Κάτι 
τέτοιο, όμως, το περιμέναμε.

Πρόβλημα, βέβαια, για εμάς υπήρξατε και εσείς με την αδιαφορία που. ώρες-ώρες. δείχνα
τε. Περιττό, ακόμη, να πω ότι μονίμως ζούσαμε με το άγχος για χρήματα καθώς οι προθεσμίες 
στένευαν. Τελικά όλα αυτά παραμερίστηκαν και επήλθε το... Ηαρρν Εηά.

Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω μια ευχή μου που πιστεύω ότι τελικά θα γίνει πραγματι
κότητα. Εύχομαι, λοιπόν, ο θεσμός του ΥοζγΘοοΚ να συντηρήται από χρονιά σε χρονιά και να 
περνάει συνέχεια σε καινούργια πρόσωπα που έχουν μεράκι και αγαπούν το σχολείο όπως και 
εμείς.



Τρεις κι ο Καρπάς.

5

ί

Θεοδοσίου: «Αμάν ρε παιδιά! Λί
γη τάξη στο γραφείο!».
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ο επόπτης Ανδρέας Μιχαηλίδης - Νουάρος

Η λυκειάρχης Ανθούλα Σεφεριάδου
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Τσιάτσιος Θ.
Χημικός 
Παντελίδης Π. 
.Μαθηματικός
Οικονόμου X 
Θεολόγος

Σκαρλάτος Η.
Φιλόλογος
Χατζηβασιλείου Β.
Φιλόλογος

Καλαμπάκας Γ.
Φυσικός
Πολύχρονη Φ.
Φιλόλογος
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Γωτης Κ.
Μαθηματικός 
Μπολέτσης Σ. 
Φιλόλογος

Μαστροδήμος X.
Θεολόγος
Τιμονίδου Σ.
Καθηγήτρια . Ιγγλικών
Ιωαννίδης (-).
Φιλολογίας

Κάλφα Β.
Καθηγήτρια Γαλλικών
Μαυρογιάννη Τ.
Καθηγήτρια Γα/,λικών
Κούκουρα Δ.
Φιλόλογος
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Ευθυμιάδου Κ.
Φυσικός
Γιουφτσόγλου Κ.
Γραμματέας

Ιωαννίδης Θ.
Φιλόλογος
Χατζηβασιλείου Β.
Φιλόλογος
Πολύχρονη Φ.
Φιλόλογος
Κατραμάδος Μ.
Φιλόλογος

Δεδουσης Π. 
Μαθηματικός 
Καλαμπάκας Γ.
Φυσικός 
Πολύχρονη Φ. 
Φιλόλογος
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Καθηγητικό τσιμπούσι.

Κυρ - Στέφανος και 
Κυρά - Μαρία

Χατζηγιάννης Γ. (Β' Δημοτικού) 
Κοκκάλου Ε. (Γ' Δημοτικού) 
Γκαμπράνης Π. (Ε' Δημοτικού) 
Βουλγαρόπου?νθς Π. (Στ' Δημοτικού -

Διευθυντής)
Χρηστίδης Π. (Μονοθέσιο)
Λούβρου Ε. (Δ' Δημοτικού)
Λνδρεάδου Λ. (Νηπιαγωγείο)
Απόντες: Χαριζιόνα Ε. (Α' Δημοτικού) 

Μουρατίδης II. (Γυμναστής)
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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Απόστολος Μαγγηριάδης
Δ' Δημοτικού

: ι

Αχ αυτό το σχολείο! Πέντε ολόκληρες ώρες μάθημα. Αλλά ό,τι και να πω θα έχω άδικο, γιατί περνάμε 
πολύ ωραία παίζοντας ποσόσφαιρο, κυνηγητό και πολλά άλλα παιχνίδια.

Φυσικά τσακωνόμαστε για μικροπράγματα και για αντίθετες γνώμες στο παιχνίδι. Όπως θα καταλα
βαίνετε είμαστε μια απίθανη παρέα. Όχι μόνο η τάξη μας αλλά κι άλλες τάξεις είναι άτακτες. Βλέπω στο 
διάλειμμα πως σπρώχνονται στις σκάλες και το κυλικείο.

Στο μάθημα φροντίζουμε όλα τα παιδιά να είμαστε ήσυχοι, γιατί δε θέλουμε να στεναχωρήσουμε τη 
δασκάλα μας. Εκτός από τα μαθήματα φροντίζει να μας δίνει και πολλές χρήσιμες γνώσεις για διάφορα 
θέματα. Συζητούμε για την παγκόσμια επικαιρότητα. Ό,τι ακούμε στις βραδινές ειδήσεις η κυρία μας το 
εξηγεί. Έτσι είμαστε πάντα καλά ενημερωμένοι.
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Νήπια
Γεωργαντάς Λ.. Κυριακίδης Β.. Κωνσταντινίδης Γ.Ο.. Κωνσταντινίδης Σ., Λιολιόπουλος Π.. Ματζί- 
ρης I., Μιχαηλίδης Γ.. Μπολλές Κ., Νούτσος Β., Ξανθόπουλος Δ.. Παπαδοπούλας X., Πολάτογλου 
Μ.. Σιδεράς Μ.. Ταμ τάκος Π.. Φυλακτόπουλος Γ.. Εγγλέζου Β.Ε.. Ευάγγελοπούλου Π., θαλασσούδη 
X.. Κυζιρίδου Σ.. Λιάλια X. Παπαδοπούλου Μ.Ε.. Παυλοπούλου Ε.. Πιστιόλη Μ.Χ.. Πολυχρονάκη 
Β . Τσεπκεντζή Ε.. Τσιτουρΐδου I.. Χατζηαγόρου Ε., Χατζηαντωνίου Ε.. Χατζησταύρου Α., Χρυσαφί- 
δου Ε.
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Α' Δημοτικού
Αγαλερίδης X., Αλεξανδρίδης Α.. Βακουφάρης Δ., Βινιέρη Α.. Βερεσετζίδου Κ.. Γρηγοριάδου Μ.-Σ., 
Δενδρινού Α., Δενδρινού Β.. Δογιάμας Γ., Ιωαννίδου X., Καραμπάσης Σ., Καρακατσάνη Δ., Κωνστα- 
ντινίδου Ε., Μουρε?.άτος Κ.. Παπαδοπούλας Π.. Παπαλάζαρος Ν., Παπαγιάννη Ε.Α.. Παπαντώνης I., 
Παπαχρήστου X., Παγόπουλος Ε., Πετροπούλου Δ.. Σιάπαντα Α., Σεραφειμίδου Μ., Σοφιανίδης Κ., 
Τούρτας Α., Τσιτσικώστας Α.. Χατζησπύρου Δ.. Χατζηχρήστου Σ.. Ψαριανός Π., Ψωμιάδης X.

Β' Δημοτικού
Γεωργιάδης Α., Ζαβραηλής Σ., Ζωϊκίδης Β., Καλούτσα Κ., Καπνουλάς Ε., Καραγεωργιάδης Σ., Κα- 
ρασιώτος X., Κονδύλη Μ., Κράπης Θ., Κρέτζας Ε., Χρυσοστομίδου X., Λαδά X., Λιάμος Γ., Μηνού- 
δη Μ., Μπαδέμα Α., Ουζούνη Ε., Παπαγεωργίου Α., Παπασιώτης Α., Παπασταύρου Ν., Πασχαλίδης 
Σ., Σακελλάρη Α., Σιμσιρίδης I., Συμεώνογλου Θ., Τροιζή Π., Χατζηθεοδώρου Σ., Χατζώκος Γ., Χα- 
ρατσίδου Α., Ακριτίδου Κ., Βαγιάνου Ε., Χίζιος Δ., Χατζηγιάννη Π.

ί
ιί

Ν

4

5 <.
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Γ Δημοτικού
Αβτζής Δ.. Αχτσαλωτίδης Κ., Βαρναλίδης Γ., Γεωργαντάς Δ.. Θεοδωρίδης Π., Κλειδόπουλος Π., Αα- 
ζαρίδης X., Μαμόπουλος Α.. Μπαλουτόγλου Τ., Μπαλτάς Σ.. Νικόπουλος Δ., Παρθενάκης Σ.. Τζιώ- 
γας X.. Τζιώγας Ζ.. Τουρνάς Λ., Βαρβαλιού Ν., Δουμπάρατζη Δ.. Ευραιμιάδου Σ.. Ζαφείρη Μ.. Καρά- 
μπαγλη Π.. Κιλιντάρη Γ.. Μανιτσίδου Ν., Μανώλη Σ.. Μητάδη I.. Μουτοπούλου X.. Μπάκα Α.Μ.. 
Παπαλαζάρου Α., Σαγερίδου Κ.. Σιδηροπούλου Β.. Τσερτσή Σ., Μανώλης X.. Μπολέτση Μ.. Χατζη- 
γιάννης Λ., Σαχίνης Α.

Δ' Δημοτικού
Αγγελιδάκης Π., Δοβλέτογλου Ν., Καρατζόγλου Γ., Κεφαλωνίτης Μ., Κωνσταντινίδης Κ., Λατσός 
Δ.. Μαγγηριάδης Α., Μαργαρίτης Α., Πέτρου I., Ποσπορέλης Π., Προγιόπουλος X., Τριανταφύλλου 
Α., Φραντζός Γ.. Χαυτόγλου I.. Χατζηκωνσταντίνου θ., Ψαλίδας θ., Βίσκα Α., Ζιώγα X., θεοδοσιά- 
δου Π., Κλωνάρη Μ., Κούμαρά Α., Αάσκαρη Σ., Μελλάχ Μ., Οικονομίδου X., Παναγιωτίδου Α., 
Παπαδοπούλου Μ., Παπαδοπούλου Σ., Παπαϊωάννου Ε., Χατζηγιάννη Α.Α., Χατζηελευθεριάδου Ε„ 
Χρηστίδου I., Φυλακτοπούλου Β.
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ΣΤ' Δημοτικού
Αλεξιάδης Α., Γκαγκανιάρας Κ., Δασίλλας Κ., Δεμίρογλου Δ., Κυριακίδης Ν., Λαχανίδης Λ., Οικο
νόμου Γ., Οικονόμου Κ., Ποιμενίδης Κ., Σιδηρόπουλος Π., Συνάδος Γ., Φιλίππου Γ., Φωτακέλης X., 
Χαλιαμπάλιας Δ., Χριστιάς Σ., Μαστοροδήμος Κ., Αλεξιάδου Θ., Βαβίτσα Κ., Βαλίδου Μ., Κωνστα- 
ντινίδου Β., Μήκα Ε., Παζαρτζή Ο., Σκαραγκά Ε., Στεργιάνη X., Τατάρη Ν., Τερζιάν Ρ., Τσικούδη 
Μ., Τολίκα Μ., Τουτουτζή Λ., Τσαμούρη Τ., Φραντζή Ε., Τσιάτσιου Μ., Κιρμιζή X., Σαρβάνη 
X.

I;

I
I

Ε' Δημοτικού
Κουτρούβας Α., Αράπογλου Δ., Χατζηδήμος I.. Τσαντάρης Σ., Κόγιας Γ.. Δείνας Β.. Κεχαγιόπουλος 
Α.. Τρυφερίδης Θ., Μάτσκας X., Αργυρόπουλος Σ., Ιωαννίδου Σ., Ροδινός Γ.. Χαβαρδάς Π.. Ρηγάτης 
Δ.. Χαβούζης Ν., Κουτρούκη Κ., Σαρβάνη Ε., Δημοπούλου Δ., Δημητρόγλου Μ., Βογιατζής 1.. Κοκ- 
κάλη I.. Μανούρη Λ., Ταγκίνη Μ., Συμεωνίδου Ν., Πάργα Μ.. Τσιάτσιου Δ.. Κομνηνού Μ.. Βογιατζή 
Ν., Ράπτη Ε., Δημητρόγλου Ε., Κεφαλίδου Σ., Κατραμάδου Φ.. Μανιτσίδου Λ., Γιαλλουράκη Μ.. 
Κυριακοπούλου Ο., Ρίγκας Α., Τσιούτσιας Γ.
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Μονοθεσιο
Αναστασοπούλου Α., Περίσογλου Μ.. Σόμπολος Γ., Χατζηλάμπρου I., Χριστιά Μ.. Αδαμοπούλου X., 
Αχτσαλωτίδης Μ., Μανώλης I., Προγιοπούλου Α., Χοβαρδά X.. Ζιώγας Β.. Οικονόμου Ε., Ρηγάτης 
Μ., Τριανταφύλλου Κ., Χαβούζης Δ.. Κυριακίδης Α., Πάργα Α.. Σκοτίδα X., Τσατσαρέλης Θ., Χρι- 
στοδουλοπούλου X., Δεμίρογλου Π.. Μαντζουρίδης Α., Μπιτσιάδου Θ.. Τσοχατζής Μ.. Αγγελίδου Ε., 
Καλούσης Τ., Κουϊδής Ν.. Μαυροπούλου Κ.

I

1

Ρ

I
!

ί

I 
ί

5^ ” ·>·τ··-^····

ί :. ί Λ»
Ί£·



Κάπως έτσι α/νχίςουν όλα.

\ Κιαηά όν ηιο! Γ
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Επιδόσεις στο χούλα-χουπ.
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Φτάνει-φτάνει.
Θα το αγοράσω το } οαιΦοοΙτ..



22

ύ

I

!

I ί

Α1 Γυμνασίου
Αδαμόπουλος Α.. Αθανασούλας Ν., Ανδρέου Α.. Αντωνιάδης Φ.. Αρβανιτόπουλος Σ., Βλάχος Γ., Βο- 
γιατζή Μ.. Βρόντος I., Γεωργίου Α., Δαγλάρογλου Κ., Ζεγκίνη X., Ιωαννίδου I.. Καραβασίλη Α.. 
Καραγεωργίου Η., Καραγεωργίου I.. Καργοπούλου Κ., Κατσαμπέλας Μ., Κισκίνης I.. Κόγια Μ., 
Κοντογιώργης X., Κουτσουδάκη Α.. Κυριακίδου Μ., Κωνσταντάρα Α., Ααζαρίδης Ν., Αούβρου Α., 
Μαδαμάς Σ., Μακαρονά Α., Μεταξιώτης Μ., Μηχανετζής Β.
Απόντες: Ελευθερίου Α.. Μαστρογιαννάκης Δ.

Α2 Γυμνασίου
Μπιτσίδης Β., Μπιτσιάδου Μ., Μπολιού Κ., Μπουρλίβα Ά., Ναρλή Μ., Νεσλεχανίδου Α., Ντούρου 
I., Οικονομίδου X., Παπαστεφάνου Φ., Παρηγόρης Α., Πεϊνιρτζόγλου Σ., Περγαντής Α., Πετρίδου 
Α.Β., Πολυμενίδου Μ., Πουλιοπούλου Α., Προνάκης Α., Ρίζου Α., Ροδινού Γ., Σαλπιγγίδου Α., Σαχί- 
νη I., Σιγιουλτζή Ο., Σορτίκος Ν., Σουλελές Ν., Σπανουδάκη Ε. Τιμόλογος Γ., Τσίγκου Α., Τσοχατ- 
ζής I., Φάσσας Α., Χατζηκαμάρης Α., Χατζοπούλου Α.

I

ι
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Η Α' Γυμνασίου υπόσχεται πολλά!
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Χαμόγελα και ξενοιασιά.
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Β1 Γυμνασίου
Αγοραστίδου Α., Αγοραστού Λ., Αξιώτης Θ.. Αποστολίδου Ν., Αραμπουσάκης I.. Αργυρής Δ.. Ασβε
στά Μ., Βακιρτζή Σ., Βασιλάκη Ο.. Γεωργίου Φ.. Ααδακαρίδου Ε.. Δεληγκιαούρη Α.. Διαμαντάρας 
Σ.. Διαμαντίδης Σ., Διαμαντίδου Ζ.. Διάφα Α.. Ζήκος Γ., Ζούσης Α.. Καγκάνη Ο.. Καραβιδύπουλος 
Α.. Καραδημητρίου Κ., Καραταγλίδης Σ., Καρατσοβή Μ.. Κοτραμάδος Α.. Κοσμάς Α.. Κουλιάστας 
Α., Κυπριώτου Φ.. Κωνσταντινίδης Α.. Αιόλιου Ε.
Απών: Ανδριαδάκη Α.

Β2 Γυμνασίου
Καμπίτση Α., Μακρίδης Π., Καρβουνιάρη Ο., Μαυρίδης Α., Μίκος Μ., Οικονόμου Θ., Ορφανίδου 
Μ., Παντελίδου Φ., Παπαδοπούλου Α., Πατσαρού Α., Περίσογλου Μ., Πινακίδου Σ., Σκαρμούτσου 
Μ., Σοπέογλου Η., Σοφίκης Ν., Σουγκουρλίδου I., Στυλιανίδου X., Ταμπουρής Σ., Τζίκας Α., Φιλιπ
πίδης Γ., Χαλκίδης Α., Χαριτίδου Δ., Χατζή Μ., Χεκίμογλου Α., Χιωτέλη Α., Χρηστάκης Σ., Χριστο- 
δουλόπουλος X.
Απόντες: Μέγας Α., Σαχπάζης Α., Τσεκούρα Δ.

ι
I
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Πρωταγωνιστούν:

ΡίοοΙο: Απόστολος Τζΐκας
Μαρία: Μαρία Σκαρμούτσου

ΡΙϋΟΕΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ
Μια φορά και έναν καιρό 
σ’ ένα γήπεδο τρελλό 
απ' το πρώτο το λεπτό 
ο ΡΐσοΙο κάνει παιχνίδι τρομερό. 
Μα στο δεύτερο λεπτό 
ρίχνει την μπάλα στο χαμό 
και η εξέδρα που φωνάζει 
παύει να ζητωκραυγάζει.
Η Μαρία μια τρελή και πολύ φανατική 
είν' θαυμάστρια του Ρϊ<?.
Του φωνάζει σ' αγαπώ 
τι μανάρι είναι αυτό: 
και το ΡΐσοΙαΚί το τρελλό 
παίρνει δύναμη από αυτό 
και το τρίποντο χλατσώνει. 
Αχ να δείτε πως καμαρώνει 
και το ημίχρονο τελειώνει 
με τον Ρΐυοίο να καρφώνει 
μ' ένα άλμα τρομερό 
και λέει ο Τζόρταν πω πω πω! 
Και στο δεύτερο ημίχρονο 
το ΡίοοΙαΚΐ το τρελό 
κάνει παιχνίδι πάλι τρομερό 
και το παιχνίδι που τελειώνει 
τον βρίσκει νικητή 
και δέχεται πάλι της Μαρίας το φιλί.
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Γ1 Γυμνασίου
Αγγελίδου Α.. Άγγος Δ.. Άγγος Μ.. Αθανασιάδου Ζ., Αθανασιάδου Κ.. Αναστασίου Ε.. Αντωνιάδης 
Μ. Αργυρίου Δ.. Αργυροπούλου Ε.. Βακουφάρης Μ.. Βαφειάδου Ε., Βήκας Κ.. Βλάσση Δ.. Γερμανί- 
δου Α.. Γεωργίου Γ., Γιαννόπουλος Γ., Γιουβανάκη Α.. Γκρίτζος Ε.. Γούναρη Ε.Μ.. Δαράκης Ε.. 
Δεδούσης Ε., Δημητριάδης Γ., Διαμαντίδης Σ., Διπλοΐδου Σ., Ζαταγιά X., Ιωαννίδου Β.. Ιαννίδου Ε.. 
Κόκαλου Ε., Καντάς Δ.. Κατραμάδος Δ.. Κατσαράκης Κ.

Γ2 Γυμνασίου
Κοτσιάνης Σ., Κοφινάς Α., Μανδίκος Ε., Μαυρίδης Ε., Μισιούδη X., Μιχαηλίδης-Νουάρος Λ., 
Μούρτζιου Ε., Μουταφτσή Ε., Μπεγγλή Μ., Μπιτζίδου Ξ., Ορφανίδης Α., Παπαγεωργίου Ε., Παπα- 
γιάννη Δ., Παπανικολάου Α., Πετρίδης Α., Πινακίδου Α., Ρωμανίδου Ν.Ε., Σκοτίδας Ε, Σκουφου Φ., 
Σομπόλου Β., Σοπέογλου Ε., Σοφιανίδης Γ., Τζωρτζίδης Ε., Τολούδη Ε., Τσαπακίδης Ε., Τσατσαρέλη 
Ε., Τσιντζικλόγλου Θ., Τσιτσόπουλος Δ., Φώτης Δ., Χαριτίδου Α. Χατζηαγγέλου Μ.

Ε··:.
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Γειά σου. Τζωρτζίδη. πατέρα μας!
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Φανατικοί του μπάσκετ. 
και... «Δεν είμαστε καλά 
δεν έχουμε μυαλό 
είμαστε άρρωστοι 
με το Πειραματικό!»

Λύο τρελές ποιήτριες

Ποτέ μην το ξεχάσεις. 
την ευκαιρία μη χάσεις, 
να νοιώσεις τι σημαίνει 
καζούρα, ξενοιασιά.

I

I

I
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Μοναδικοί στ' αστεία, 
στ' ανέκδοτα τα κρύα, 
στις φάρσες και στις φάπες 
και στα χασμουρητά.

Στην τάξη μας αν έρθεις 
καθ' ώρα που γελάμε, 
που τρώμε, που μιλάμε 
θα μείνεις, θα σαστίσεις, 
σπίτι δεν θα γυρίσεις.

Αν θες να μας γνωρίσεις 
δε χάνεις, να το ξέρεις.
Το γ2 είναι
τάξη φανταστική.
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Α1 Λυκείου
Αθανασάκη Ρ., Ανδριώτη Ο., Αντωνιάδου Ε., Βακαλούδης Λ.. Βασιλείου Β.. Βογιατζή Δ.. Γείοργόπου- 
λος Δ., Γιαννακάρη Α.. Γκανάκης Δ., Γκουνταρούλης Β.. Γουσγούνη Ε.. Γραμματικού I.. Δημητρίου 
Κ., Διβινής Ν.. Δορδίου Π., Δουφεξή Ε.Α., Δρούτσας Σ., Θεοφανίδης Κ., Ιγνατιάδης Μ., Καζάκης Α.. 
Καζαντζίδου Σ., Καλαμπάκα X.. Καρυοφύλλης X., Κίνα Α., Κόγια Μ.. Κούρκουλου Α.. Κυριακίδης 
Θ., Κωνσταντίνου Τ.. Κώτση Α.. Αύτρα Ε., Μαστρογιαννάκη X.. Μαυρομάτη Κ.
Απών: Δημητριάδης Γ.

Α2 Λυκείου
Μπλέκας Ν., Μυλωνάς Σ., Ντουνούση Ε., Οικονομίδης Ε., Ορφανίδης Β., Παλιούρας Β., Παντελίδης 
Α., Παπαϊωάννου Γ., Παπαναστασούλης Β., Παπασταύρου Φ., Παπαστεφάνου Π., Παπιλίκογλου Μ., 
Παρασκευοπούλου Α., Πάσχος Δ., Ποζοκλής Θ., Πολυχρονιάδης Π., Πράσινου Α., Ραπτοπούλου Λ., 
Σαϊτάς I., Σακελλαρίου Α., Σαμαράς Μ., Σκαρμούτσος Π., Τιμήνη Μ., Τσίλκος Κ., Χατζηανδρέου Ε., 
Χατζηλάμπρου Ε., Χατζόπουλος I.
Απόντες: Μητρέγκα Μ., Παυλίδου I., Σαρρή Α.
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Β2 Λυκείου
Κυριακίδης Σ., Λιασκοβίτης Π.. Λυπουρλή Α., Μανταλενάκη Φ.. Ματτάς Ν., Μισσιούδη I., Μπαλιό- 
ζογλου Γ., Μπούμπα X., Μπούτουρα Α., Νάκου Θ., Νικολετόπουλος Β., Οικονόμου-Πέτροβιτς Α., 
Παπαδημητρίου Κ., Παπαδοπούλου Α., Παπατζανάκης Σ., Πετράς Π., Ρίζος Γ., Σαμαρά Ε., Σαρη- 
γιάννης Α., Σεβαστιάδου Σ., Σταυρούλα Π., Τασοπούλου Α., Τριανταφυλλίδης X., Τσιτσιπάνης Σ., 
Χαλκίδου Μ., Χατζηαγγελίδου X., Χουρμούζη Ε., Χριστιανού Α., Ψαλλίδας Γ.
Απών: Μαστοροδήμου Δ.

Β1 Λυκείου
Αθανασιάδου Σ.. Αθανασόπουλος I.. Αληχανίδου Α., Ανδρεαδάκης Ε., Λργύρης Π.. Βαλμά Κ.. Βαλμά 
Ο.. Βασιλείου Σ., Βεργιανέλου Μ.. Βήτας Γ.. Γαλάνης Κ., Γεωργιάδης Μ.. Γκρίτζος X.. Γουδή Μ.. 
Γούναρη Ε., Δάφα I., Δούκα Θ.. Δούκας Γ., Δρικούδη Δ., Καζανά Β.. Καζαντζής Κ.. Καλλιφατίδης Π.. 
Καραγκούνης Σ., Καραμητρόγλου Φ., Καρασαββίδης Α.. Καργόπουλος Γ.. Κατσαράκη Ε., Κοντογι- 
ώργη Α., Κουρεμένος Ε.. Κουταλίδου Α.. Κουτσουδάκης Β.
Απών: Βασιλειάδου Ε.



Καλλονές στο χαγιατι.
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Κάτω τα πόδια 
απ' το τραπέζι!

Γελάει καλά όποιος γελάει 
τελευταίοι.

..............



I

I

ί

<

I

32

ι

ι

I

Γ

(
I

I ί

ι
ι

ι

Γ1 Λυκείου
Αγγελοπούλου Α.. Βαρμάζη Ε., Βενέτης X., Βλαχοδημητρόπουλος Δ., Βουτσινά Ε., Γκράτζιος Σ., 
Γούδα Α.. Γυιόκα I.. Δημητριάδη Α., Ευθυμιάδης Δ., Ζαχαριάδης Ν., Ζογλοπίτου Μ.. Ζούσης Ε.. 
Θεοδοσίου Μ., Ισαακίδης Α.. Ιωαννίδης Ν., Ιωαννίδου Ε.. Καλλινικίδου Α.Σ.. Καλούση Π.. Καρπού- 
ζας Μ.. Κιρμιζής Δ., Κόγια X., Κορίτσας Λ., Κοσμά Θ., Κυριακίδης I., Κώτση Σ., Μαβίδου Ε.. 
Μαντζουρίδης X., Καρυπίδου Ο.. Παντελίδης Κ.
Απόντες: Βουλογιάννη Μ.. Κατσίφας X.

Γ2 Λυκείου
Μαρκίδου Α., Μαυρίδου Ο., Μαυρομιχάλης Α., Μεϊμάρης X., Μέλλη Μ., Μουμούρης Μ., Μποζατζί- 
δης Δ., Μπόζιου Ρ., Νικολαΐδου Κ., Ουζούνης X., Παντελίδης I., Παπαδοπούλου Ε., Παπαδοπούλου 
I., Περίσογλου Μ., Πρίντζα Ν., Σάννης Β., Σουγκουρλίδου Δ., Σταυρίδου Α., Σφήκας Σ., Ταμπουρής 
I., Τασόπουλος X., Τερζίδου Μ., Τζελάτης I., Τζερέλης Γ., Τσακαλίδης Σ., Τσακίρογλου Π., Τσάμης 
I., Τσεκούρα Λ., Τσουμάνης Α., Χατζηπαναγιώτου Κ., Χαψιά Α., Χύμα Ε., Ψαλλίδα Ε.
Απών: Μαυρουδή Α.
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ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ

I Ιι >ρε τός εργασίας.

Οι μικρές κυρίες.

Τί ήταν η 1η Δέσμη του Π.Σ.Π.Θ. για το 1988;
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Τους ευχόμαστε καλή τύχη στις 
Μεγάλες εξετάσεις και φυσικά μια... 

βολική θέση στα Μεταλυκειακά.
ϋοήππγ

ΛΥΣΗ:
Ήταν ο διανυσματικός χώρος που παραγόταν από 21 παλαβιάρικα ηλεκτρόνια που οξειδώνουν (κατα

στρέφουν) όποιον μπαίνει στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο τους, με ασύλληπτες συνέπειες στην έκθεση 
ιδεών. Βασικό τους όπλο η παραγώγιση (βλέπε παραγκώνιση), ειδικότητά τους οι επιταχυντές καθηγη
τών.

Και φυσικά αρχηγός, καθοδηγητής, ηγετικό στοιχείο και στοιχειό ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάλη
πτος Μγ 8ροΚθ που μας ήρθε από το διπλανό σύμπαν προκειμένου να επιβάλει την τάξη. Στο μεταξύ 
όμως, τον νεπερίσαμε, φαλκιδεύτηκε και κατάληξε τρελός επιστήμονας με ιδιαίτερη αγάπη στο ΚοοΚβόίΙ- 
Ιγ χτένισμα.

Με λίγα, λιτά, απλά λόγια, δηλαδή, ήταν ο νεπέριος, παραγωγίσιμος λογάριθμος της ταυτοτικής συ
νάρτησης που οξειδώθηκε και κατόπιν ανάχθηκε σύμφωνα με τις διαφορικές - δορυφορικές εξισώσεις 
του ΜβχννθΙΙ.

Δρυοκολάπτες που κλονίζουν 
κάθε είδους άναρχη δομή, 
κυκλοφορούν μεσ’ στο σχολείο 
το βουτηγμένο στη ντροπή.

Κάνουν αδέξιες κινήσεις 
είναι, θαρείς. πρωτοετείς. 
Ψάχνουν μαζί να βρουν το δρόμο, 
που σπάει το φράγμα της σιωπής.

Μα κάπου χάνεται ο πάγος· 
παίρνουν αέρα ηγετικό.
Ξέρουν πια πως να αντιδράσουν 
σε κάθε θέμα σχολικό.

Δε λογαριάζουν τους δασκάλους, 
που πάνε κόντρα στον «καιρό». 
Λεν’ όχι στη σεμνοτυφία 
και στον παλιό «καλό:» καιρό.

Υποστηρίζουν ως ηγέτες 
πληθωρικούς καθηγητές, 
που είναι μεσ’ στα γεγονότα, 
και όχι ανούσιους κλασσικιστές.

Διαμορφώνουν πλήρη γνώμη 
για κάθε τι το σοβαρό 
και θέλουνε ελευθερία, 
σ’ ένα σχολείο προοδευτικό.

Είναι οι πρώτοι μπρος στο τέρμα- 
έχουν πια πείρα και τριβή.
Κάποιοι θα βγουν απ' το παιχνίδι, 
μα οι πολλοί θα παίξουν στ' Α.Ε.Ι.

Άλλοι τους λέσια, άλλοι μάγκες, 
γλεντζέδες ή και σοβαροί.
Ασκητές τυπάδες όλοι- 
όποιος τους ζει. αυτό θα πει.

ΚΟ€Κ 10
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Κέρκυρα, 29/3

Του ανταποκριτή μας Δημήτρη Βλαχοδημητρόπουλου

- Συγχαρητήρια στο μαθητή της Γ' Λυκείου Γιάννη Παντελίδη που τιμήθηκε με έπαινο για την 
επιτυχία του στο διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας. Και σ’ ανώτερα, Γιάννη.

- Στη φωτογραφία η απονομή του βραβείου από τον Πρόεδρο της Μαθηματικής Εταιρείας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

Σημεία και τέρατα συνέβησαν στο πολυαγαπημένο μας νησί των Φαιόκων. Φαινόμενα εν μέρει ανεξήγη
τα. Οι γεροντότεροι λένε πως παρόμοια γεγονότα είχαν να συμβοΰν από την εποχή του Οδυσσέα, του Ποσει- 
δώνα και ακόμα παλιότερα, στην προϊστορία.

Όλοι στο νησί γνωρίζαμε ότι κάτι θα συνέβαινε στις 28 Μαρτίου, μα κανείς δε φανταζόταν κάτι τόσο 
τρομερό. Η γριά μάγισσα που ζει στη σουίτα του ξενοδοχείου ΚΕΠΚΥΗΑ (3ΟΙ_Ρ είχε προειδοποιήσει, αλλά 
ήταν «φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Παράλληλα η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε ενημερώσει τις αρ
χές, όπως διαπιστώθηκε, αλλά αυτές δεν έδωσαν σημασία, συνηθισμένες από τα τόσα αλλοπρόσαλα που 
συμβαίνουν.

Ακόμα και στους κατοίκους του νησιού από τα Ανατολικά ως τα Δυτικά, οπό τα Νότια ως τα Βόρεια, 
κυκλοφορούσε ευρέως η φήμη ότι ο σύγχρονος πειρατής Κάπταιν Τζιμ Βλαχοτζίμ θα περνούσε μαζί με τη 
συμμορία του, τους Ηθ3νγ Μπουνταλάδες, πέντε μέρες από την πολυτάραχη ζωή του, στα νερά εκείνο. 
Ανεπιβεβαίωτες, μέχρι τη στιγμή αυτή, φήμες λένε ότι ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κων/νος 
Καραμανλής, ανέβαλε το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Γλυφάδα της Κέρκυρας, προκειμένου να συμμε- 
τάσχει σε διεθνές τουρνουά γκολφ. Οι Κερκυριώτες έκρυψαν τις Κερκυριώτισσες ηλικίας από 3 ως 173 ετών 
σε ασφαλή τοποθεσία στο κέντρο της γης προκειμένου να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με τους σύγχρο
νους πειρατές.

Η ζωή στην πόλη είχε νεκρώσει, στους δρόμους δεν κυκλοφορούσε ούτε θυληκή γάτα, το μαγαζιά είχαν 
κλείσει, ακόμα και τα περιστέρια είχαν εγκαταλείψει τις ωραίες μας πλατείες. Η πόλη είχε ταμπουρωθεί (το 
ρήμα δεν προέρχεται από το Ταμπουρής) στα κάστρα της και περίμενε. Οι μέρες κυλούσαν, το πράγμα 
πήγαινε να ξεχαστεί, οι γάτες ξανακυκλοφόρησαν στους δρόμους, τα περιστέρια άρχισαν και πάλι να κου- 
τσουλούν τους περαστικούς, με άλλα λόγια η ζωή έβρισκε το ρυθμό της. Στις 17 του Μαρτίου, το νησί ήρθε 
να επισκεφθεί ο διάσημος φιλόλογος Παρτσακλό Μουστάκι - Μακρύ Δάχτυλο- προς τιμή του δόθηκε χορός 
στο δημαρχείο, η μαντολινάτα έπαιξε γνωστά κομμάτια, το Πάρτσακλό Μουστάκι - Μακρύ Δάχτυλο ξεπατώ
θηκε στο χοροπηδητό, τα ήπιαμε, φάγαμε, περνούσαμε απίθανα.

34
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Ελάχιστοι άκουγαν τις συζητήσεις των κοριτσιών που κύριο θέμα τους είχαν τον Τζιμ και τους Ηθβνγ 
Μπουνταλάδες. Η ανηψιά του Δημάρχου, μάλιστα, πιάστηκε από το θείο της να φιλά φωτογραφία που εικόνι- 
ζε το πρωτοπαλλίκαρο του Τζιμ, τον Βοί, τον ξανθό ροκά. Μετά από έρευνες που έγιναν, κατασχέθηκαν 
φωτογραφίες, μενταγιόν, σπαθιά, τατουάζ που είχαν στην κατοχή τους οι νέες (κακά, όμως, τα ψέματα πρό
κειται γιο πολύ τυπάδες).

Ξαφνικά σηκώθηκε δυνατός αέρας, τα ζωντανά έσκουζαν, άστραφτε χωρίς να βρέχει, ο ήλιος αναβόσβη
νε σαν φλας, και τα μαλλιά του Παρτσακλού Μουστακιού - Μακρού Δάχτυλου (πιο μεγάλο όνομα και από το 
δικό μου έχει ο τύπος) είχαν μαζευτεί όλα στη μια μεριά του κεφαλιού του, ώστε να διασκεδάζουν τους 
λίγους αναίσθητους. Ξαφνικά η νύχτα αντήχησε από ιαχές, τραγούδια πολεμικά που έρχονταν από ανατολικά. 
Όλοι νόμιζαν πως οι Τούρκοι είχαν εισβάλλει στην Ελλάδα και κατευθύνονταν προς την Κέρκυρα. Δυστυχώς, 
όμως, ήταν κάτι ακόμα χειρότερο. Μαντατοφόρος λαχανιασμένος έφτασε στο Δημαρχικό μέγαρο είχε όψη 
ωχρή και λαλιά κομμένη, τρίχες κάγκελο και μάτια πεταγμένα έξω - ξέρετε πως είναι πεταγμένα έξω τα μάτια 
όπως όταν περιμένεις το λεωφορείο στη στάση 2:30 το μεσημέρι, πίττα η στάση και η κουκλάρα περνάει 
άνετη από μπροστά σου με το μίνι και σκύβει να ρωτήσει το ξαφνιασμένο ταξιτζή αν μπορεί να την πάρει. 
Τέτοιο κακό. Πιάνει, λοιπόν, ο μαντατοφόρος το μικρόφωνο και μας λέει ο αθεόφοβος: «Ουγε, Οοοόπεε 
Οτβοίουε Θτθ3ΐ ΒεΙΙε οί Είτε! ΒΙονν γπθ όον/π!» (Μετάφραση: Αδέλφια χανόμαστε Βοήθεια, Παναγιά μου!) Οι 
τρελοί έρχονται. Ο Τζιμάρας και οι Μπουνταλάδες προ των πυλών. Και τότε έγινε το έλα να δεις, της Πόπης 
(ας με συγχωρέσουν η Χατζηπανογιώτου και η Νικολαΐδου) της Κορέας Σκυλιά αλυχτούσαν, μανάδες κυνη
γούσαν τις κόρες τους, πατεράδες τις μανάδες και τις κόρες και τα κορίτσια τσίριζαν λες και θα 'ρχότανε ο 
ΕΙνίε (Αθάνατε!) Λένε πως ο Τζιμ είχε το πρόσωπο του ΕΙνίε' κανείς όμως δεν μπορούσε να το επιβεβαιώσει 
γιατί όποιος τον αντίκρυσε πέθανε!

6η πρωινή και κοκόρι δεν λαλούσε! Η αυγή αργούσε λες και ο ήλιος φοβόταν να εμφανιστεί. Οι ιαχές όλο 
και πλησίαζαν, γίνονταν καθαρότερες!

Εφτά το πρωί, η στιγμή της καταστροφής, ο Βεζούβιος εκρήγνυται. Η απόβαση στη Νορμανδία. Το πλοίο 
του Τζιμάρα, το «Γοβριέλα» πιάνει κάβο (δηλαδή τι πιάνει που ξήλωσαν το λιμάνι τα τομάρια). Εξήντα μαντρά
χαλοι αποβιβάζονται και οδεύουν προς το εσωτερικό της Κέρκυρας. Οι δρόμοι πάθαιναν καθίζηση, τα σπίτια 
γκρεμίζονταν και ο Τζιμάρας με τους τρελούς διαβαίνει τους δρόμους με τα γουόκμαν στα αυτιά και τα 
ρέιμπαν κάργα. Η Κέρκυρα βουλιάζει, τα νερά μας κατακλύζουν. Επεσαν ακρίδες και δεν αφήνουν τίποτα 
όρθιο. Ο Τζέρυ το Αλογο και ο Οιπίι ο Χαζο-άανεε έχουν ριχτεί στις πίτσες- ο Χοντρο-Τζερελάκος ηγείται 
των υπολοίπων που καταβροχθίζουν ότι βρουν. Ο Τζιμάρας, όμως και ο 3οί ο ροκάς δε βρίσκουν αυτό που 
θέλουν, ΒοοΚ ή ΒοΙΙ και όμορφα κορίτσια.

Με απόφαση του δημάρχουν και για να διασωθεί ότι απέμεινε (δηλαδή μόνο το ξενοδοχείο που χρησιμο
ποιούν για βάση, το ΚΕΒΚΥΒΑ (3ΟΙ_Ε) αποφάσισε να ικανοποιήσει τα αιτήματα της τρελοπαρέας. Τη στιγμή 
που γράφω βρίσκομαι στη σάλα του ΚΕΡΚΥΡΑ (3ΟΙ_Ε όπου διοργανώνεται ο χορός προς τιμή των ένδοξων 
Ηθ3νγ Μπουνταλάδων και του Τζιμ Βλαχοτζίμ. Αφθονο, καλό φαγητό και κρασί, ροκάκια, τρελός χορός, 
κούκλες απ' όλα τα μέρη της γης, τρελό γλέντι και ξεφάντωμα. Τόση ώρα, όμως, που γράφω παρατηρώ σε 
μια γωνιά τρεις πολύ καθωσπρέπει κύριους, δεμένους και φιμωμένους, με περίλυπο ύφος. Ο ένας μοιάζει με 
τον Τσακ Νόρρις, ο δεύτερος με το διάσημο Βαν Μπάστεν, της Μίλαν (ομαδάρα μου!) και ο τρίτος μάλλον 
είναι αξιοπερίεργος γιατί έχει κάτι που μοιάζει με μύτη, αλλά είναι γαμψό, μαύρο και χοντρό. Το δημοσιογρα
φικό μου δαιμόνιο με κεντρίζει και μου συνιστά να τους πάρω συνέντευξη. Πλησιάζω, τους βγάζω τα μαντήλια 
από το στόμα, τους δίνω να πιούν νερό, το οποίο κάνουν με πρωτοφανή βουλιμία και τους ρωτώ:
- Καλησπέρα. Είμαι δημοσιογράφος, ανταποκριτής του Υθ3ΓόοοΚ του Π.Σ.Π.Θ. Εσείς ποιοι είστε;
- (Μυταράς): Ο θεός να σ' έχει καλά παλλικάρι μου και να σε περιλλάβει στη θ. Οικονομία Του. Μόνο μίλα 

σιγά, μη μας ακούσουν τα παιδιά.
- Εντάξει, μα ποιοι είστε; Γιατί είστε δεμένοι;
- (Βαν Μπάστεν): Αν το φιλοσοφήσεις το πράγμα δικέ μου, εμείς δεν είμαστε οι χαμένοι της υπόθεσης. 

Αλλά, πάλι, δεν μπορείς να πεις ότι είμαστε οι κερδισμένοι...
Τους ξαναφίμωσα στα γρήγορα και τους άφησα στις σκέψεις τους. Φαίνεται πάντως πως ήταν ταλαιπω

ρημένοι. Ίσως και όμηροι και να ζητούσαν λύτρα γι’ αυτούς. Πάντως ο Μυταράς όποτε έβλεπε τον Τζιμάρα 
και τον δοί να χορεύουν με τις ντάμες τους μούγκριζε και γινόταν κόκκινος. Εδώ πρέπει να σας αφήσω γιατί 
παίζουν το αγαπημένο μου ΗοοΚ. Μπορεί τα παιδιά να είναι λίγο ατακτούτσικα, αλλά ξέρουν να διασκεδά
ζουν. Γ ιεεε!

Από Κέρκυρα 
Δημήτρης Βλαχοδημητρόπουλος 
κι άλλο κακό να μη σας έβρει! 

(Και μη χειρότερα να λέτε!)
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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______

Από τη γιορτή των Χριστουγέννων που ανέλαβε η Γ' Γυμνασίου. Συγχαρητήρια στα 
παιδιά και τους υπεύθυνους καθηγητές Β. Χατζηβασιλείου και Ν. Παραλή για την 
ωραία και πρωτότυπη γιορτή που παρουσίασαν.



Από τη γιορτή του Πο?ωτεχνείου που παρουσίασε η Γ' Λυκείου.
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Από τη θεατρική παράσταση που παρουσιάστηκε πέρυσι στις 13-5-1987 στο Κρατι
κό θέατρο Β. Ελλάδος. Το έργο ήταν «Η αρκούδα» του Α. Τσέχωφ. Συντελεστές της 
παράστασης υπήρξαν οι μαθητές Τζελάτης. Ταλίδης. Κυριακίδης. Βουλογιάννη. Γε- 
(υργιάδης και Μπαλιόζογλου. Την παράσταση επιμελήθηκε η καθηγήτρια Στέλλα 
Τιμονίδου.



ΜΠΑΖΑΡ

Ο μπουφές του Μπαζάρ.

.... ______

Το τραπέζι του Συλλόγου Απο
φοίτων.

Οι κυρίες 
οργάνωση 
απαρτία.

Γ
ϊ 1 1 ί ! £

που ανέλαβαν την
του Μπαζάρ. σε



ι

ΑΠΟΚΡΙΕΣ

και... ο

70 όεΰτερο συγκρότημα που έλαβε μέρος στη συναυλία.
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Ένα απο τα
Αλέκος στην έξαψη του πάθους (όοάν !ι?αί)
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πάντων:
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Τί ντύθηκες, τέλος

Φλέβα πετρελαίου 
στο Πειραματικό.



ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
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Αγόρια Λυκείου: 
1ος: Ουζούνης X. 
2ος: Σκαρμούτσος Π. 
3ος: Ευθυμιάδης Δ.

Κορίτσια Λυκείου:
1η: Καλαμπάκα X., 
2η: Κόγια Μ.
3η: Κώτοη Αι.

Βλαχοδημητρόπουλος Δημήτρης, Πρόεδρος 
Παντελίδης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος 
Πολυχρονιάδης Παναγιώτης, Γραμματέας 
Κυριακίδης Σταύρος 
Γκανάκης Δημήτρης 
Βεργιανέλου Λίνα 
Μανταλενάκη Μελίνα 
Μαυρομιχάλης Αναστάσιος 
Ουζούνης Χρήστος 
Διβινής Νίκος 
Δημητριάδης Γρηγόρης 
Χατζηαγγελίδου Χριστίνα 
Καρυοφύλλης Χρήστος 
Σκαρμούτσος Παναγιώτης 
Παλιούρας Βασίλης

Αγόρια Γυμνασίου:

1ος: Καραταγλίδης Σ.
2ος: Τσαπακίδης Ε.
3ος: Γκρίτζος Σ.

Κορίτσια Γυμνασίου

1η: Βλάσση Δ.
2η: Ιωαννίδου I.
3η: Μπιτζίδου Ξ.

Μισιούδη X.
Μιχαηλίδης-Νουάρος θ., Πρόεδρος
Τολούδη Ε.
Χαριτίδου Λ.
Αργυρίου Δ.
Μπιτζίδου Ξ.
Μπεγλή Τ.
Παπαγεωργίου Ευ., Γραμματέας
Διαμαντάρας Σ.
Λιόλιου Ε.
Τζίκας Α., Αντιπρόεδρος
Κωνσταντάρα Α.
Τσοχατζής I.
Σουγκουρλίδου I.
Ορφανίδου Μ.
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Έτσι εξηγήται γιατί γελάνε. 
Πίσω από το φακό ήταν ο Θεο
δοσίου.

Μετά τον ανώμαλο 
(... δρόμο εννοείται).
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Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
κριτικός κειμένων, συνταγών, θεατρικών 

και πόσης φύσεως έργων,
Δημήτρης Βλαχοδημητρόπουλος

τις Πανελλαδικές. (Σαν βγω απ' αυτή τη φυλακή...)

_ ___ ι

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
Αγαπητοί αναγνώστες μας, γειά σας! Μετά από μια δίχρονη απουσία - ψάχναμε... χαρτί για γράψιμο - επανερχό

μαστε δριμύτεροι. Οι κακές γλώσσες δούλευαν κατά την απουσία του λαμπρού αυτού έργου τέχνης, που επιμελούνται 
απλοί μαθητές και πολίτες, αυριανοί λογοτέχνες και καλλιτέχνες. Ακούστηκε ότι έπεσε η δημοσιότητα του ΥθβΓόοοΚ 
επειδή έλειπαν οι φωτογραφίες του Βασίλη και του Αχιλλέα που τόσο πολύ συγκινούν το γυναικείο πληθυσμό. Ο 
ανέμελος και πάντα αχτένιστος Βασίλης με το σαγηνευτικό του αδιάβροχο είχε γίνει το σύμβολο του σχολείου. Τη 
θέση του όμως πήραν άλλοι οι οποίοι και θα θαφτούν παρακάτω. Αλλοι πάλι διέδωσαν ότι έλειπε η φωτογραφία 
βασικού στελέχους των καθηγητών. Δεν νομίζω όμως να είναι τόσο διάσημος ο αξιαγάπητος αυτός κύριος. Πλάκα θα 
’χει τώρα να μας μηνύσει γιατί λέει τον είπαμε αξιαγάπητο- αν είναι έτσι χαλάλι η μήνυση. Χώρια, δηλαδή, που θα είναι 
ένεση δημοσιότητας στην περιοδικάρα μας. Μια τρίτη εκδοχή υποστηρίζει ότι ο Βασίλης αποσύρθηκε γιατί ανέλαβε 
Πρόεδρος μιας μυστικής οργάνωσης, ανεξακρίβωτων λοιπών στοιχείων, οι στόχοι της οποίας ερευνούνται από το 
διάσημο ντετέκτιβ, που συνεργάζεται με το περιοδικό μας.

Τα ηνία της έκδοσης του «ΥθθΓόοοΚ» ανέλαβαν τρία παλληκάρια, ξένοιαστα, ανέμελα και πάνω από όλα κυριλέ- 
δες- για έναν από αυτούς δεν είμαι σίγουρος- ψυθιρίζεται ότι κάνει παρέα με αγρότες, κατόχους αγροκτημάτων, 
γαλακτοκόμους και άλλα συναφή. Οι τρεις καμπαλέρος είναι ο Θανάσης Δεβλιώτης, ο Χρήστος Κοσμάογλου και ο 
φωτογράφος της παρέας Αρης Βαλδίρκας. Γνωστά κουμάσια, πορωμένοι κακοποιοί, ανέλαβαν τη διοίκηση και δημο
σίευση του περιοδικού με ραδιουργίες. Λέγεται ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε η βοήθεια του Βασίλη και της σατανικής 
σπείρας του. Θα διαπιστώσετε και μόνοι σας ξεφυλίζοντας το τεύχος αυτό - πιστεύω να έχει κάτι μέσα, γιατί μέχρι 
τώρα τα μόνα σίγουρα είναι τα εξώφυλλα και το κείμενο αυτό - την προσεγμένη σε κάθε λεπτομέρεια φωτογραφία, 
έκδοση, σελιδοποίηση, θα σας γίνει βίωμα αν αντέξετε να το διαβάσετε για δεύτερη φορά- αν αντέξετε και τρίτη 
φορά είστε ήρωες και κερδίζετε το Νόμπελ μαζοχισμού. Κατά τα άλλα πρόκειται για μιας πρώτης τάξης εκδοτική 
δουλειά, με εμφανή στοιχεία κυριλλέ, ρόκ, χέβυ μέταλ, σουρεαλισμού και σιγοψημένου κοκκινιστού σβησμένου δέκα 
λεπτά πριν το σερβίρετε με κόκκινο κρασί Ανδαλουσίας, εσοδείας 1738. Αφήνει στο στόμα μια γλυκιά στυφάδα που 
συνδυασμένη με την αλμύρα του ροκφόρ και την όψη της φωτογραφίας του αξύριστου Δεβλιώτη σε ξετρελαίνει. Η 
κριτική μου είναι εντελώς αντικειμενική, κανείς δε με κλείδωσε στο γραφείο των αποφοίτων δεκαπέντε μέρες, χωρίς 
νερό και φαγητό με έξι τόννους χαρτί και σαρανταεννιά στυλό- όχι κανείς. Απλά έκανα νηστεία και αυτοσυγκεντρωνό
μουν για το Πάσχα και τις Πανελλήνιες. Τώρα θα πείτε έξι τόννους χαρτί, τι τους ήθελες; χαζή ερώτηση- ιδρώνω, 
λερώνομαι, θέλω να σκουπιστώ. Εξάλλου, μπορεί έτσι κατά τύχη και όλως απρογραμμάτιστα, να μου έρχονταν να 
γράψω για το Υθ3ΓόοοΚ. ΓΓ αυτό και οι σαρανταεννιά στυλό- τώρα θα πείτε γιατί τόσοι πολλοί. Αφού είναι ελληνικής 
κατασκευής, τί περιμένεις. Σε παρακαλώ Αρη, πάρε πιο εκεί το όπλο να γυρίσω το κεφάλι μου. Ευχαριστώ, αγαπημέ
νε φίλε μου.

Και μου έλεγε η μάνα μου: «Δημήτρη πρόσεχε τις παρέες σου. Με κυριλέδες, γραβατωμένους και σινιαρισμένους 
μην κάνεις παρέα». Ορίστε που καταντάς άμα δεν ακοΰς τις σοφές συμβουλές της μάνας σου.

Επειδή μου τελειώνει και το τεσσαρακοστό ένατο στυλό, ίσα που προλαβαίνω να υπογράψω - άσε που μπορεί να 
σβήσουν τη δική μου υπογραφή και να βάλουν τις δικές τους - σας αφήνω. Ελπίζω να απολαύσετε το τεύχος αυτό τις 
ώρες που θα επισκέπτεστε έναν εντελώς προσωπικό χώρο του σπιτιού σας... την κουζίνα.



Οι τέσσερις χάριτες.

Οι αγκαλίτσε»
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I Τζερέλης το κτήνος ή Μωρά 
για ντάντεμα.
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Πριν το διαγώνισμα - στο διάλειμμα

Το κουδούνι

Δ.

Το επόμενο διάλειμμα

Θ.

Κάτι τέτοια και άλλα χειρότερα κάνουμε. Για περισσότερες όμως πληροφορίες απευθυνθείτε στο
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Θ.
Γ.
Ν.
Γ.
Ε.
Θ.
Β.
Θ.
Ε.
Β.
Ν.
Θ.

Ό,τι και να γράψω θα είναι λίγο γι’ αυτήν την τάξη που τα παιδιά της αυτοαποκαλούνται «ελπίδες και 
σωτήρες του Πειραματικού». (Έτσι και κρεμόταν το άμοιρο το σχολείο από εμάς θα είχε καταρρεύσει εδώ και 
τρία χρόνια).

Θα ’θελα πάντως να αναφερθώ στις αντιδράσεις των μαθητών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα δια
γώνισμα.

- Πώς έγραψες;
- Καλά... Την άσκηση όμως την σκότωσα.
- Και σου είπα Έφη. Κάνε καλά γράμματα. Εσύ το δικό σου.
- Τί να κάνω ρε παιδί μου. Όταν γράφω, πάντα γράφω γρήγορα.
- Οξύ δίνει το μεθάνιο, όταν καίγεται ε;
- Δε φταίω εγώ. Φαίνεται κοίταζα σε λάθος σελίδα... Αμάν έτσι και κοίταζα σε λάθος σελίδα, όλα λάθος 

θα είναι.
- Παιδιά, αν δείτε τον καθηγητή χωρίς δόντια και φαλακρό θα είναι επειδή διάβασε την λύση του προ

βλήματος μου.

Ε.
Φ.
Ευ.
Εφ.
Γ.
Θ.

X.
Καθ.
Β.
Καθ.

Ε.
Θ.
Λ.
Γ.
Θ.
Γ.
Καθ.
Β.

Μαμά....
Καλημέρα παιδιά. Καθίστε τρεις-τρεις στα θρανία, κάτω τα βιβλία, θα γράψουμε ένα διαγώνισμα.
Ωριαίο Κύριε;
Και βέβαια ρε Βαγγέλη. Λοιπόν έχουμε Α από τον Φώτη, Β από τον θάνο, Α από το Βαγγέλη, Β από τη 
Λυδία, Α από τη Μαρία, Β από την Αλέκα.
Ακου Ζίνα. Ένα κτύπημα, η πρώτη ερώτηση, δύο η δεύτερη, τρία η άσκηση.
Το γραπτό σου λίγο πιο έξω. Να βλέπω λίγο.
Έφη, ωραία γράμματα. Δεν προλαβαίνω σε τόση λίγη ώρα να τα αποκρυπτογραφήσω.
Λύδια πόσο είναι το Μ.Β.;
Δεν το βρήκα ακόμη. Αν είδα όμως καλά πρέπει να είναι γύρω στο 76.
Όταν καίγεται το μεθάνιο τί δίνει;
Οξύ ρε, είναι δυνατό να δίνει τίποτα άλλο;
Άντε, και γω νόμιζα ότι δίνει στάχτη.
Έ. Βαγγέλη. Με το βιβλίο παρέα γράφεις;
Ε... Όχι κύριε. Το πήρα στα πόδια μου, για να μη λερωθεί κάτω.

- Γειάαααα  πώς και έτσι τέτοιο διάβασμα πρωινιάτικα;
- Μα γράφουμε, τί ρωτάς.
- Αποκλείεται. Γράψαμε στο προηγούμενο.
- Να δεις. Το Μεθάνιο είναι σημαντική βλακεία. Η Β' Λυκείου έγραψε εδώ.
- Ε, άλλο Β' Λυκείου και άλλο Γ γυμνασίου. Υπάρχει μεγάλη διαφορά.
- Σκάστε ρε, διαβάζω.
- Σταματήστε παιδιά, διαβάζει ο θάνος.
- Βιβλίο δεν άνοιξα σπίτι. ΒΑΡΙΟΜΟΥΝ.
- Το ίδιο κάνει. Ανοίγεις εδώ.
- Παιδιά, το στομάχι μου.
- Μη στενοχωριέσαι Βαλεντίνη. Είναι ένα από τα συμπτώματα της Χημείας.
- Θεέ μου, βόηθα. Ας γράψω τουλάχιστον πάνω από 9.
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Τί πιάνει
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Μαυρομιχάλης, ο παραμυθάς.

!
ί

ο Τζερέλης;

Διάθεση για διάβασμα 
να υπάρχει και βολευόμαστε 
μ’ ότι νάναι.
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...Και καθώς ο χρόνος για τις Μεγάλες εξετάσεις πλησιάζει αδυσώπητα, αυξάνοντας το άγχος και την 
αγωνία όλων, έρχεται κάποια στιγμή, κοντά στις 2 με 3 το βράδυ, που σηκώνεσαι κυριολεκτικά αηδιασμέ
νος ύστερα από πολύωρο διάβασμα. Μπουχτισμένος ανοίγεις το παράθυρο να σε «χτυπήσει» λίγο ο αέ
ρας, ενώ στο μυαλό σου χορεύουν ακόμη τύποι μαθηματικών ανακατεμένοι με θεωρία Χημείας και συμ
βουλές για έκθεση ιδεών. Και ενώ οι σκέψεις σου είναι θολές και ακαθόριστες, πιάνεσαι από μια ανάμνη
ση, μοναδική σανίδα σωτηρίας για σένα αυτή την ώρα: Α' γυμνασίου 1981-1982. Η πρώτη μεγάλη αλλα
γή, απ’ το δημοτικό στο γυμνάσιο, αγιασμός, κάποιες μάνες να κοιτάνε με περηφάνεια τα παιδιά τους που 
μπήκαν στο γυμνάσιο, «μεγάλωσαν», αταξίες, γέλιο, πολύ γέλιο...

Και ξαφνικά, μέσα στο γέλιο, στην ξενοιασιά και τις ευχάριστες στιγμές που σου χάρισε το γυμνάσιο 
βρίσκεσαι στην Α' Λυκείου. Το σκηνικό περίπου το ίδιο, ίσως λίγο πιο... ψηλό, οι μάνες περήφανα να 
κοιτάνε, οι καθηγητές με πατριωτικό ζήλο να μας εγκλιματίσουν στο «κλίμα σοβαρότητας» που απαιτεί το 
Λύκειο, βαθμοί που απαιτούνται να μαζευτούν για την «εξασφάλιση του μέλλοντος μας», εξετάσεις σαν 
μια μικρή, πρώτη δόση της πίεσης που θα ακολουθήσει.

Και να που δύο χρόνια περνάνε «αστραπιαία», ούτε εσύ τα κατάλαβες, ούτε κανένας (ίσως να τα 
κατάλαβαν αυτοί που σε ανέχονταν). Η Γ' Λυκείου είναι μια πραγματικότητα, για άλλους καλή, για άλλους 
σκληρή ή και τα δύο. Είναι στιγμές σαν κι αυτή που νοιώθεις κάτι να αναποδογυρίζεται μέσα σου, όταν 
σκέφτεσαι τη «διάλυση». Είναι πια θέμα ημερών να χωρίσει αυτό το σύνολο που για 12 ή 6 χρόνια ήταν 
συνεχώς στον ίδιο χώρο, ακολουθούσε το ίδιο πρόγραμμα, δημιούργησε μια κοινή αντίληψη, ίσως, σε 
ορισμένα θέματα.

Η Γ' Λυκείου μας προετοίμασε γι’ αυτή την αλλαγή. Δέσμες, υπευθυνότητα στο διάβασμα, κομμένο 
το χαβαλέδιασμα στα μαθήματα που ενδιαφέρουν, άγχος, μπόλικο άγχος, αγόρια που γίνονται άντρες, 
κορίτσια που γίνονται γυναίκες...

Όλοι νοιώθουν αυτή την ανασφάλεια, αυτό είναι σίγουρο, ίσως όμως δε θέλουν να το παραδεχθούν. 
Δείγμα, οι ώρες του κορμού. Ολη η πίεση, η ανασφάλεια αποτυπώνονται στην αδιάκοπη φασαρία που 
ξεπερνάει τα όρια μερικές φορές. Νεύρα, αντιπαραθέσεις ανοιχτές με τους καθηγητές, ίσως είναι ένας 
τρόπος να διοχετευτεί η πίεση που υποστήκαμε τόσα χρόνια.

Το σίγουρο είναι πως αυτός ο χώρος με τη σταθερότητα και την απομόνωση θα μας λείψει. Η παρέα, 
η καθημερινή επαφή που θα χαθεί θα είναι η πιο μεγάλη αλλαγή, η πρώτη μεγάλη αλλαγή στη ζωή των 
περισσότερων.

Με μίσος 
Χρΰσα

ί
!

* α

Ανοιξε το παράθυρο. Πλησίασε.
- Χρειάζομαι λίγο καθαρό αέρα, σκέφτηκε.

Πήρε βαθιά ανάσα κι αμέσως έβηξε. Απογοητεύθηκε. Κοίταξε το ψηλό κτίριο απέναντι και το άλλο 
πιο πέρα, ακόμη πιο ψηλό και τα άλλα, τόσα άλλα. Έσκυψε κάτω, είδε τώρα την πλυμμήρα των αυτοκινή
των στη μεγάλη λεωφόρο- λίγο πιο πέρα μέσα σ’ ένα στενό-στενό στενάκι, κάτι παιδιά έπαιζαν μ’ ένα τόπι 
κάνοντας κάθε τόσο στην άκρη για να περνούν τα αυτοκίνητα.

Αναστέναξε. Ντράπηκε στη θύμηση της πρωτινής του σκέψης, είπε να γυρίσει προς τη θάλασσα, το 
γαλάζιο της και το ανάλαφρο αεράκι της θα τον ηρεμούσαν. Γύρισε. Δεν είδε όμως ούτε γαλάζιο, ούτε και 
ικανοποιήθηκε από το αεράκι της. Μια μπόχα, μια αηδιαστική μυρωδιά του ανακάτεψε το στομάχι και 
εκείνο το καστανόμαυρο χρώμα, το διακοπτόμενο από τα πολύχρωμα σκουπίδια, του θόλωσε τα μά
τια.

Ανακάλυψε, έτσι, ένα σκοτεινιασμένο απόγευμα, το χάος που επικρατούσε στην πόλη αυτή και σε 
όλες τις πόλεις. Αήδιασε με τον ίδιο του τον εαυτό, με όλους τους όμοιούς του. Χαμήλωσε τα μάτια, 
χλώμιασε, κι έκλεισε το παράθυρο για να αναπνεύσει λίγο καθαρό αέρα.
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Καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του αξιαγάπητου και αξιολάτρευτου περιοδικού μας - όχι δεν κάνω 

διαφήμιση - δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του Οαόί & Οο. Ο δαιμόνιος 003 καθόταν στην αναπαυτική καρέκλα 
του γραφείου του και μετρούσε τους κόμπους του χαλιού του γραφείου. (Μετά από έρευνες τεσσάρων χρόνων 
ανακάλυψε και σκότωσε τον Πέρση που είχε κατασκευάσει το χαλί, γιατί αντί για 567.237 κόμπους που του 
είχε πει πως έχει το χαλί είχε 567.239. Αδικα όμως «πήγε» ο φτωχός Πέρσης γιατί ο 003 διαπίστωσε πως είχε 
μετρήσει και τους κόμπους από τα κορδόνια του. Αυτά τουλάχιστον λένε οι κακές γλώσσες). Φέτος όμως υπέ
πεσε στην αντίληψη του διευθυντικού τρίο (Θανάσης-Χρήστος-Αρης) κάτι το σατανικό- κάποια σπείρα ενερ
γούσε στο παρασκήνιο της σχολικής, και όχι μόνο αυτής, ζωής. Ο πράκτορας 003 μετά χαράς άκουσε τα νέα 
και ετοιμάστηκε για δράση. Η ψηλή μελαχροινή του ’ριξε μια ματιά όλο νόημα, του 'δωσε το 45άρι κολτ και του 
είπε με φωνή σπασμένη από συγκίνηση: «003, η τιμή μας κρέμεται από τα επιδέξια χέρια σου και το τετράγωνο 
μυαλό σου. Ξεσκέπασε το έγκλημα και την αδικία, προστάτεψε τις χήρες και τα ορφανά. Και για λεφτά μη σε 
νοιάζει- το ΥθθΓόοοΚ πληρώνει καλά». Τα μάτια του 003 άστραψαν- έσφιξε τα δόντια, ίσιωσε τη γραβάτα του, 
μπήκε στην 959 ΡΟΑ8ΟΗΕ (33όποΙΙβ του και χάθηκε στον ορίζοντα.

Η μυστηριώδης μελαχροινή σκούπισε γρήγορα ένα δάκρυ που έτρεχε στο χοντρό μάγουλό της και ψυθύρι- 
σε: «Έχε γεια γενναίε μου». (Και αίσθημα η υπόθεση). Ο 003 είχε χαθεί για δύο μήνες- ούτε τηλεφώνημα, ούτε 
γράμμα, ούτε τίποτα. Όλοι, εκτός από τη μελαχροινή του, τον είχανε ξεγράψει. Ωσπου μια ανοιξιάτικη μέρα 
του Απρίλη η μηχανή της ΡΟΒ8ΟΗΕ μούγκρισε έξω από το Οαόϊ & Οο. Αξύριστος και ταλαιπωρημένος, αλλά με 
το ύφος του επιτυχημένου ζωγραφισμένο στο ματωμένο πρόσωπο του, ο 003 μπήκε στο γραφείο. Κλείστηκε 
στο γραφείο του και το μόνο που ακουγόταν ήταν ο ρυθμικός ήχος της γραφομηχανής του όλοι σκεφτήκανε: Ή 
την παραίτησή του ετοιμάζει ή τη διαθήκη του ή την αναφορά του. Μυστήριο. Το χαρτί που τοιχοκολλήθηκε 
στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου μετά από 4 ώρες συνεχούς δουλειάς ήταν υπογεγραμμένο από τον 
003 και έλεγε τα εξής:

«Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω κτλ... Οι έρευνές μας στέφθηκαν από επιτυχία. Υπάρχει σπείρα με σιωνι- 
στικές ρίζες και μασονιστικούς - χιλιαστικούς προσανατολισμούς. Διασυνδέσεις με ΜΑΡΙΑ, με ΚΟΖΑ ΝΟ8ΤΡΑ 
και ενμέρει με ΟΙΑ. Μέλη της είναι δύο πράκτορες της Κ(3Β. Είναι δύσκολο να εισχωρήσει κανείς στις τάξεις 
της απαρατήρητος· εξονυχιστικός έλεγχος, άρτιος εξοπλισμός, τέλεια οργάνωση, ηλεκτρονικό φακέλωμα. Συμ
μετοχή στην πολιτική σε επίπεδο ανάδειξης προέδρου στο ΣΑΠΣΠΘ. Τα μέλη αναφέρονται με κωδικό αριθμό 
και ψευδώνυμα- φοράνε κονκάρδες και μπουρνούζια με χαραγμένα τα αρχικά τους- τα εσώρουχά τους έχουν 
κεντημένα με χρυσή κλωστή τα αρχικά του ονόματος τους και της σπείρας. Η σπείρα έχει το όνομα νΑΟΟΙ_Α- 
\/Α. Πρόκειται για αρχικά- μια εκδοχή λέει ότι προέρχεται από τις λέξεις ΒΑΣΙΚΑ/ΚΟΛΛΑΜΕ/ΒΑΖΑ. Μια δεύτε
ρη, και πιθανότερη, είναι η εξής: ΒΑσίλης/ΚΩστας/ΛΑζαρος/ΒΑσίλης. Έτσι εξηγούνται όλα:

Βασίλης: ΤΗθ Ιθ30θγ. Πρώτος στην ιεραρχία, αρχιμασόνος. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για κατάχρη
ση 20 δις δολλαρίων. Δραπέτης των φυλακών Αλκατράζ.
Κώστας: Υπαρχηγός, μούτρο. Ξανθός 1,30 ογπ ύψος, βάρος (με το χέρι τον ζύγισα) 51,75 Κςη Ασσος στο 
μαχαίρι, κόβει κρέας και με το αριστερό. Ο γόης της σπείρας.
Λάζαρος: Καμιά σχέση με αυτόν που αναστήθηκε. Ψηλός, λιγομίλητος. Μιλάει μια ειδικήδιάλεκτο- κουνάει 
τους ώμους του· άριστος χιουμορίστας (αυτός κατάντησε έτσι τη Σιβηρία). Κατά τα άλλα είναι απόλυτα φυ
σιολογικός. Αριστος μαθητής, ίσως να συμβάλλει και η οργάνωση σ’ αυτό.
Βασίλης ή αλλιώς Γέρος (όχι του Μωριά). Μικροκαμωμένος, δεινός σκοπευτής (3/10 ελέφαντες στα 2,30 
μέτρα). Έχει πολιτικές βλέψεις, γνωρίζει άπταιστα την αγγλική, έχει διασυνδέσεις με τη Βρεττανική Υπηρε
σία Πληροφοριών.

Γενικά είναι μια σπείρα με μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο. Ξοδεύουν αφειδώς για σαμπάνιες - δύο τη βραδυά 
- σε κοσμικές ντισκοτέκ, δεξιώσεις, γυναίκες, σπορ αμάξια. Είμαι σε θέση να τους εξουδετερώσω οποιαδήπο
τε στιγμή».

Η μελαχροινή άστραφτε από χαρά. Ο 003 αποκαμωμένος την κοίταξε· αυτή σηκώθηκε στις μύτες, τον 
φίλησε και του ψιθύρισε: «Σε περιμένω για δείπνο στις 8.30 στο σπίτι μου».

Στόχος κάθε περιοδικού που σέβεται τον εαυτό του είναι η θεμελίωση της δικαιοσύνης, της νομοτέλειας 
και της ηθικής στην κοινωνία μας. ΓΓ αυτόν ακριβώς το λόγο και συνεργαζόμαστε με το φημισμένο γραφείο 
ερευνών και παρακολουθήσεων (αναλαμβάνει και διαζύγια, φωτογραφήσεις, όλα με αποδείξεις, σε λογικές 
πάντα τιμές) Οβόί & Οο. Επικεφαλής του γραφείου αυτού λένε ότι είναι μια δαιμόνια μελαχρινή που έχει ως 
συνεργάτη της τον απαράμιλλης εξυπνάδας και ταχύτητας πράκτορα, όχι βέβαια Θ.Β., αλλά: 

χ2 + 1
0,025 Ιπ --------- = 003
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Οι Γαί'οΕαΓα είναι συνηθισμέ
νοι σε επιτυχίες.

Οι ΓαΟοΕαΓα σε απαρτ...
- Αμάν π κι. μας πρήξατε 
μ' αυτούς.
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Εύθραυστο σαν από γυαλί, 
Σκληρό σαν από πέτρα. 
Βελουτινένιο, απαλό, 
τραχύ, τσαλακωμένο. 
Ένα ονειροφτιάσιμο, 
ασήμαντο, σπουδαίο. 
Ένα στολίδι ζηλευτό, 
ένα χάρισμα ακριβό. 
Μια σύσπαση είναι των μυών. 
Μια λάμψη είναι των ματιών. 
Μια απέραντη γλυκύτητα, 
στο πρόσωπο απλωμένη. 
Ένα ανθρώπινο χαμόγελο, 
σαν χάδι και σαν δίκοπο μαχαίρι.

Χρυσά

- Όλοι λεν πως ατενίζω το μέλλον
κι ατενίζω το μέλλον με ψηλά το κεφάλι.

- Όλοι λεν πως κατέχω το μέλλον 
και πιστεύουν πως ξέρω τι κάνω.

- Προχωρώ με ψηλά το κεφάλι, 
περπατώ και ποτέ δε σκοντάφτω.

- Λεν τα λόγια μου πως είναι σοφά 
κι υπακούουν σε όλα τυφλά.

- Κι αν όλοι οι άλλοι μ' ακούνε, 
εγώ ο ίδιος τον εαυτό μου φοβάμαι.

- Τον φοβάμαι γιατί ξέρω πως θέλει, 
πάνω σ’ όλα αυτός να διατάζει.

-Τον φοβάμαι γιατί θέλει πάντα, 
να μιλά κι αν γνωρίζει 

κι αν όχι
- Τον φοβάμαι επειδή του αρέσει,

όλοι οι άλλοι από αυτόν να εξαρτώνται.
- Κι επειδή κι αν εγώ τον γνωρίζω, 

κείνος καν πως υπάρχω δεν ξέρει. 
Κι ίσως κάποτε πικρά μετανοιώσει, 
που δε θέλησε να με γνωρίσει.

Χρύσα

«ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 
Κρύος ιδρώτας με περιέλουσε. 
Σκέφτηκα τη ζωή μου, 
φοβήθηκα να μη χαθεί.
Θυμήθηκα δικές σου 
παλιοκα ιρίστι κες σιωπές, 
στιγμές γεμάτες από φόβο. 
Γέλασα μέσα μου και ντράπηκα. 
Πώς τόλμησα να κλάψω: 
Πώς τόλμησα να φοβηθώ 
μήπως εγώ πονέσω;
Αήδιασα με τη σκέψη μου, 
την έδιωξα αμέσως.
Το πήρα απόφαση.
Δε σκέφτηκα πια άλλο.
Ξεκίνησα... Προχώρησα...
Στάθηκα εκεί, μπροστά τους! 
Και φώναξα με δύναμη, 
κι είπα πριν πεθάνω, 
τα λόγια που εσύ φώναξες, 
πριν με τα μάτια δεις το Χάρο.

Χρύσα

Ένα μικρό χαμόγελο 
ριγμένο στο ποτάμι. 
Γλυκό σαν από ζάχαρι, 
πικρό σαν νεκροζούμι. 
Ένα μικρό χαμόγελο, 
χαμένο στο σκοτάδι. 
Μοναχικό κι αμίλητο 
και ξεχασμένο απ' όλους. 
Ένα χαμόγελο ακριβό, 
το μόνο που 'χει μείνει. 
Ένα χαμόγελο μικρό. 
Το μόνο αληθινό.

Χρύσα
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Χρήστος 
(Μβ 3Πά ΙΗΘ Ε3ΓΠΊΘΓ)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΑΣ (απαντήσεις στην τελευταία σελίδα).

Είστε από άλλο ανέκδοτο.
Βαδίζετε στο σωστό δρόμο. Ίσως κάποτε καταφέρετε να «μπείτε» σε αυτό το ανέκδοτο.
Βρίσκεστε μέσα στο ανέκδοτό μας. Είστε για γέλια.

ΣΩΣΤΟ Η ΛΑΘΟΣ;
Ψιθυρίζεται ότι ο μαθητής και πρόεδρος του Γ, Λυκείου, Δ. Ευθυμιάδης, επιδίδεται σε πράξεις φιλανθρωπικού 
περιεχομένου, προστατεύοντας ορφανά αλλά κυρίως χήρες.
Ο Λάζαρος Καρασαββίδης πιάστηκε και καταδικάστηκε σε 10ετή φυλάκιση. Το λόγο που οδήγησε τον μαθητή σε 
τέτοιο ξεπεσμό κανείς δεν κατάφερε να καταλάβει και φαίνεται ότι ο Λάζαρος θα πάρει αυτό το μυστικό στον 
τάφο του. Εκτός κι αν προκύψει περίπτωση ανάστασης, καθ' ότι υπάρχει ιστορικό προηγούμενο με το όνο
μα.
Προσφέρθηκε πρόσφατα στο Χρήστο η θέση βασικού συντελεστή του Μουσικού Δίαυλου, αλλά αυτός προτίμησε 
να δεχθεί τη θέση του ϋ.ύ. στην κοσμική ντισκοτέκ «ΑΓΠΠθδία» για την καλοκαιρινή περίοδο.

4. Ακούστηκε ότι στον Σωτήρη Γκράτσιο προτάθηκε από τον Ι_θνί 8ΐΓ3υε να λάβει μέρος στη νέα διαφήμιση του 
Ιθνί'δ 501, όπου το μουσικό θέμα θα είναι παρμένο από το γνωστό τραγούδι του ύθΓΓγ ί_θθ 1_θ\λ/ι5, «Ογθ31 03ΙΙ5 οί 
ίΪΓΘ».

5. Λέγεται ότι ο Άρης Βαλδίρκας πήγε στη Γάνδη προκειμένου να αποτελέσει σύνδεσμο μεταξύ Αρη και Τρέισερ 
και διαδίδεται ότι τελικά το παιχνίδι «πουλήθηκε» ύστερα από δικές του μεθοδευμένες ενέργειες.

6. Η Ελίνα (Από το Ελπινίκη προέρχεται) Βασιλειάδου απέρριψε πρόταση που της έγινε από το περιοδικό «δθνοπ- 
Ιθθπ» σύμφωνα με την οποία πρόταση η μαθήτρια θα έμπαινε εξώφυλλο στο τεύχος του Ιουνίου. Η Ελίνα απέρρι- 
ψε τη πρόταση γιατί προτιμούσε να κοσμήσει το εξώφυλλο του φετεινού Υθ3ΓόοοΚ.

7. Λέγεται ότι το γνωστό (υπέροχο) συγκρότημα των Ηου8θΓΠ3Γΐίπ5 διαλύθηκε επειδή τα μέλη του έμαθαν ότι ο 
τελευταίος τους δίσκος αγοράστηκε και από τη Λίνα Αλιχανίδου.

8. Οι ΙΙ2 είναι το καλύτερο συγκρότημα που πέρασε ποτέ από το πρόσωπο του πλανήτη μας.
9. Ο μαθητής της Β' Λυκείου Κώστας Καζαντζής (πιθανό μέλος οργάνωσης με σιωνιστικές - μασωνιστικές ρίζες) 

κουβαλάει πάντα μια χτένα μαζί του γιατί, λέει, θέλει να πεθάνει καλοχτενισμένος, ακόμα και σε περίπτωση 
απροειδοποίητου θανάτου.

10. Ο Βασίλης Θεοδοσίου γίνεται δεκτός σε πολύ «ανεβασμένα» μέρη της Θεσσαλονίκης όπως η Ι_3ν3ΐόοπθ και το 
Μπουντρούμι γιατί κατέχει «βρώμικα» μυστικά των ιδιοκτητών.

11.0 Φώτης Καραμητρόγλου ντύνεται στο γνωστό παρισινό οίκο μόδας του Οάπδίιαη Οιογ.
12. Ο Γιώτης Σκαρμούτσος πιθανολογείται ότι είναι μακρινός ξάδελφος του αμερικάνου σούπερσταρ και πρωταγωνι

στή στο Ν.Β.Α., ΜιοΚαθΙ ΰοΓάαπ. Μάλιστα, ο ομοσπονδιακός προπονητής μας, Κ. Πολίτης, δήλωσε ότι θα στηρι- 
χθεί σ’ αυτή τη συγγένεια προκειμένου να εντάξει τον ύθΓ03η στις τάξεις της εθνικής μας για την ολυμπιάδα της 
Σεούλ.

13. Γνωστός μαθηματικός του σχολείου μας παρομοίασε τη μύτη του Θανάση με τη μύτη του Ερμή του Πραξιτέλη, 
θέλοντας να τονίσει την τελειότητα της μύτης του αγάλματος. Το άγαλμα αρνήθηκε τον χαρακτηρισμό από με
τριοφροσύνη.

14. Ο Σταύρος Καραγκούνης το «παίζει» δίπορτο σε πολλούς τομείς.
15. Ο Δημήτρης Βλαχοδημητρόπουλος πιστεύει ότι αποτελεί τη μετεμψύχωση του ΕΙνίδ ΡΓθδΙθγ.
16. Ο Λεωνίδας Κορίτσας σκοπεύει να αλλάξει το επίθετό του γιατί δε θέλει να συγχέεται το όνομά του με το φύλο 

του.
17. Πληφορίες από έγκυρες πηγές μας βεβαιώνουν ότι ο Ανέστης Ισαακίδης σιγοτραγουδάει συνέχεια τη μεγάλη 

επιτυχία του ΗίσΚ ΑδΙΙθγ «ΤοςθΙόθΓ ίοΓθνθΓ». Παραμένει όμως, άγνωστη η μούσα που τον εμπνέει.
18. Ο Θανάσης ξυρίζεται κάθε μέρα.
19. Ο Χρήστος διαθέτει δισκοθήκη που αποτελείται από 291 δίσκους.
20. Η αγαπημένη ασχολία του Άρη είναι το παίξιμο του κομπολογίου.
21. Το όθ3νγ ΠΊθΙαΙ γκρουπ του οποίου συναυλία παρακολουθήσαμε στις Αποκριές στην αίθουσα τελετών χρηματο

δοτείται από το σύλλογο καθηγητών.
22. Ο μαθηγήτης της Γ' Λυκείου Τσάμης λέγεται ότι εκτός από εκπληκτικός ψάλτης είναι και ανερχόμενο ταλέντο 

στον τομέα της τηλεφωνικής φάρσας.
23. Λέγεται ότι στη επίτευξη του προγράμματος για τη δορυφορική τηλεόραση στη Θεσσαλονίκη, βοήθησε έμμεσα 

και μυστικά η πρόεδρος του πρώτου τμήματος της Β’ Λυκείου, προκειμένου να παρακολουθεί το αγαπημένο της 
πρόγραμμα, τη «Βιονική Γυναίκα».

24. Ανακαλύφθηκε πρόσφατα ότι στην υπόθεση «Ιγ3Π Θ3ίθ» (πώληση όπλων από τις Η.Π.Α. στην Περσία) σύνδεσμος 
υπήρξε ο Σαουδάραβας μεγιστάνας Αντνάν Κασόγκι. Φημολογείται, όμως, ότι ακόμα και αυτός δρούσε ύστερα 
από διαταγές και με την υποστήριξη του επιστάτη κυρ-Στέφανου.

25. Το κείμενο αυτό είναι τελείως χαζό αλλά εξαιρετικά διασκεδαστικό αν δεν ψάχνετε για ποιότητα και πολύ «Ηϊ^η 
πνεύμα».
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Ο Ισαακίόης και η μούσα του.
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Ο . Ιάζαρος και πάλι στο σχολείο, 
με αναστολή.

Ο κάτοχος «βρώμικων μαστι
κών^.
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Ένα ΥθΒΓΰοοΚ βγήκε, μια σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Έτσι ο καθένας θα πάρει το δικό του 
καλοκαιρινό δρόμο ξεχνώντας το σχολείο και έχοντας μοναδική ενθύμισή του αυτήν την επετηρίδα. Σκέφτηκα 
πως θα ήταν καλό να ρίχναμε μια ματιά στην επόμενη σχολική χρονιά για να δούμε τι θα συμβεί, γι’ αυτό 
αποφάσισα να κάνω κατά κάποιο τρόπο τον καζαμία.

Και ας αρχίσουμε λοιπόν από τον «καταθλιπτικό» Σεπτέμβρη.

Σεπτέμβριος
Στο σχολείο φτάνουν τα παιδιά με χαρούμενες ιαχές και υψηλό το αίσθημα της υπερηφάνιας, μετά την 

κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου της Εθνικής ομάδας μπάσκετ στους Ολυμπιακούς αγώνες της Σεούλ. Έτσι τα 
παιδιά, μετά την ακολουθία του αγιασμού, τραγουδούν τον εθνικό ύμνο όπως ποτέ άλλοτε, πράγμα που αφήνει 
έκθαμβους τους καθηγητές, οι οποίοι συμπεραίνουν ότι η χρονιά άρχισε καλά. Ιδιαίτερα έκθαμβος μένει ο 
καθηγητής του ανάλογου μαθήματος, ο οποίος βλέπει ότι οι προσπάθειες χρόνων εκπληρώνονται και υπόσχεται 
στα παιδιά να κάνουν συναυλία στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ταγκανίκα.

Οκτώβριος
Μήνας αρκετά ευχάριστος, εξαιτίας των αργιών που περιέχει. Καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστη

μίου Θεσσαλονίκης του αρχιτεκτονικού τμήματος επισκέπτονται το σχολείο μας, για να αξιολογήσουν την κατά
σταση του κτιρίου. Μένουν έκπληκτοι από τη διατήρηση της αίθουσας τελετών και κυρίως της οροφής της και 
δίνουν ρητή εντολή να μην πειραχτεί για να μην καταστραφούν τα μοναδικά της σχέδια.

Νοέμβριος
Μήνας αρκετά βαρετός. Γνωστός καθηγητής του σχολείου μας έχοντας αγανακτήσει από την συμπεριφορά 

των μαθητών του, προτείνει στην κυρία Διευθύντρια μια τροποποίηση των σχεδιών ορισμένων τάξεων, δηλαδή 
να πέσουν μερικοί τοίχοι, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος νέων θρανίων για να μπορούν οι μαθητές να κάθονται 
ένας ένας στο μάθημά του. Όμως η κυρία Διευθύντρια του το αρνείται, γιατί δεν μπορούν να τροποποιηθούν τα 
σχέδια του σχολείου. Έτσι ο καθηγητής επιστρατεύει όλες τις γνώσεις του και με μία εξίσωση 166ου βαθμού 
βρίσκει την λύση, η οποία παραμένει ακόμη άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Δεκέμβριος
Το σχολείο βρίσκεται σε γενική αναμπουμπούλα. Γίνεται η ετοιμασία του μπαζάρ. Παρουσιάζεται μια γενική 

προθυμία πρωτοφανής και από το μέρος των μαθητών και των καθηγητών. Έτσι φτάνει η μεγάλη μέρα, τα 
εκθέματα του μπαζάρ εξαφανίζονται σε μικρή χρονική διάρκεια, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα γιατί 
υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Μετά το τέλος του γίνεται η μέτρηση των χρημάτων που ανέρχονται στο ποσό των 
200.000.000 δραχμών. Όμως νέο πρόβλημα έρχεται να αναταράξει τους κόλπους του σχολείου που είναι η 
αξιοποίηση του σεβαστού αυτού ποσού. Έτσι συγκαλείται σε συνεδρίαση ο σύλλογος των καθηγητών, η οποία 
κράτησε γύρω στις τρεις ώρες. Το αποτέλεσμα της συνεδριάσεως δεν κοινοποιήθηκε, αλλά εκφράζονται φόβοι 
ότι λύση δε βρέθηκε. Έχουμε και την οργάνωση του πρώτου χορού, και η τάξη που τον οργανώνει αρχίζει τον 
αγώνα πώλησης προσκλήσεων.

Ιανουάριος
Επιστροφή στο σχολείο. Μετά από τις διενέξεις που προϋπήρξαν για την αξιοποίηση των χρημάτων, γνω

στή καθηγήτρια προτείνει να αγοραστούν νέοι χάρτες με λεπτομερειακά στοιχεία κάθε κράτους, μέχρι και το 
κάθε κατσικοχώρι τους, ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να πάρουν τις βασικές γνώσεις γύρω από τη γεωργία. Η 
πρόταση συζητείται. Οι μαθητές πρότειναν τα χρήματα να διατεθούν για την αγορά καυσίμων γιατί έχουν ξεπα
γιάσει.

Η πρόταση δεν εισακούεται και οι μαθητές του Πειραματικού σχολείου κατεβαίνουν σε αποχή, γεγονός 
που γιορτάζεται από τα άλλα σχολεία με χορό.

Φεβρουάριος
Υπάρχει ακόμη μία πρόταση για την αξιοποίηση των χρημάτων από γνωστή καθηγήτρια η οποία προτείνει 

να αγοραστούν τηλεπικοινωνιακά μέσα για να γίνεται το μάθημα των ξένων γλωσσών απ’ ευθείας από τη Γαλλία 
και την Αγγλία. Η πρόταση καταψηφίζεται και η καθηγήτρια κατεβαίνει σε απεργία διάρκειας για να εκπληρω
θούν τα αιτήματά της. Όμως ένα άλλο σημαντικό γεγονός συμβαίνει στο σχολείο μας είναι η προετοιμασία της 
ομάδας μπάσκετ για να λάβει μέρος στο περιφερειακό πρωτάθλημα. Από δηλώσεις των παικτών γίνεται γνωστό 
ότι φοβούνται τη διατησία και κατεβαίνουν γεμάτοι αισιοδοξία για την κατάκτηση της τελευταίας θέσης· αυτό 
θα πει να είσαι ή του ύψους ή του βάθους. Αποκριές και κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του ο φακός του 
ΥθδΓόοοΚ, γι’ αυτό προσοχή.



Ο κρυπτογράφος

Καλήν εσπέραν άρχοντες 
αυτά εγώ προβλέπω 
σατυρικά τα έγραψα 
για γέλια σας προτρέπω.

Αν όλα τούτα θα συμβούν 
δεν ξέρω κι ας τα γράφω.
Σε μένα μένει μια ευχή 
καλή χρονιά σε όλους παιδιά.

Μάρτιος
Οι μήνες περνούν, φτάνουμε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, και ακόμη απόφαση για το θέμα της 

αξιοποίησης των χρημάτων δεν πάρθηκε. Όμως έγιναν δυο προτάσεις οι οποίες επικροτήθηκαν. Η μία έγινε 
από καθηγητή και συγκεκριμένα φιλόλογο για να δημιουργηθεί μεγάλη δισκοθήκη, χωρητικότητας χιλιάδων 
δίσκων, γιατί όπως είπε και ο ίδιος «θα ήταν πολύ-πολύ ωραίο να μπορούν οι μαθητές μετά το εφτάωρο να 
μένουν στο σχολείο για να ακούν μουσική». Η άλλη πρόταση έγινε πάλι από καθηγητή μαθηματικό που αφορού
σε την πρόσληψη δύο ξένων καθηγητών: ενός Σουηδού που έχει ειδικευτεί στην κατασκευή καρφιών και ενός 
Γερμανού που έχει ειδικότητα να κάνει ωραία γεμιστά. Το αποτέλεσμα δεν είναι γνωστό, πάντως γίνεται μεγάλη 
μάχη μεταξύ των δυο προτάσεων.

Απρίλιος
Στο σχολείο επικρατεί γενική ηρεμία και ενώ όλοι οι μαθητές του λυκείου προετοιμάζονται για τις εξετά

σεις γίνεται μια εκρηκτική ανακοίνωση από τον υπουργό παιδείας, η οποία λέει ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις 
καταργούνται, πράγμα που προκαλεί φωνές και ζητωκραυγές από το μέρος των μαθητών. Έτσι δεν ακούν και 
τη συνέχεια της ανακοίνωσης που λέει ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα κλείνουν.

Μάιος
Μήνας κυρίως αποχαιρετισμού και τελικών αποφάσεων. Για το καυτό θέμα της χρονιάς που δεν ήταν άλλο 

από την αξιοποίηση των χρημάτων πάρθηκε επιτέλους μια απόφαση που έλεγε ότι το θέμα θα λυθεί την επόμε
νη σχολική χρονιά. Το σχολείο είναι βουβό εξαιτίας των εσωτερικών εξετάσεων. Όμως αυτές οι εξετάσεις 
έχουν κάτι το ξεχωριστό, αφού τα θέματα γράφονται σε πίνακες διαφορετικών διαστάσεων, πιο μεγάλων, μετά 
από παράκληση θεολόγου καθηγητή γιατί δεν τον έφτανε ο προηγούμενος χώρος για να γράψει. Γεγονός που 
προκαλεί έκπληξη είναι η συμμετοχή των καθηγητών στο μπουγέλο που γίνεται κάθε χρονιά.

■ι 
γ*

Ένα γθ3ΓόοοΚ πηγαίνει στο εκδοτήριο, μια σχολική χρονιά τελειώνει. Έτσι κι εγώ τελειώνω τον Καζαμία μ' 
αυτούς εδώ τους στίχους:



!

ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ

62

Νομίζω πως σαν μαθητής αυτού του σχολείου έχω το δικαίωμα, έτσι και σαν απολογισμό ύστερα από 
δώδεκα χρόνια μαθητείας, να γράψω κάποιες σκέψεις μου για το χώρο μέσα στον οποίο μεγάλωσα, πέρασα 
τα καλύτερα ίσως χρόνια μου, χάρηκα και πόνεσα. Είμαι περήφανος - για μερικούς είναι ντροπή μεγάλη - για 
το σχολείο μου και το όνομά του. θέλω λοιπόν και θα προσπαθήσω, όσο περνάει από το χέρι μου, να το 
βελτιώσω σε όλους τους τομείς.

Κάποιοι βέβαια θα πουν: «Ποιός σου στέρησε αυτό το δικαίωμα; Δεν λειτουργεί δημοκρατικά το σχολείο 
μας, σύμφωνα με τους κανονισμούς; Εξάλλου έχει και τα μαθητικά συμβούλια μέσα από τα οποία μπορείς να 
εκφραστείς»». Μπορώ άραγε; Η πολιτεία έχει θεσπίσει νόμους με τους οποίους δίνει το δικαίωμα στους μα
θητές του «έκλέγειν καί έκλέγεσθαι»» - και μετά λένε ότι οι πρωτοδεσμίτες δεν ξέρουν Αρχαία - και μέσα 
από τα συμβούλια να συμμετέχουν στη ζωή του σχολείου. Πόσο όμως όλα αυτά είναι κοντά στην πραγματικό
τητα και πόσο απέχουν από το μύθο; Αν κάποιος θελήσει να χρησιμοποιήσει τη δύναμη που του παρέχει το 
μαθητικό συμβούλιο, πρέπει να ξεχάσει την «καριέρα» του ως μαθητής και να αρχίσει μια άλλη ως συνδικαλι
στής. Για όλους θα είναι αυτός που ασχολείται με το συνδικαλισμό κατά κόσμον για μένα με τη διόρθωση των 
«κακώς κειμένων», ο αποδιοπομπαίος τράγος, ο σταλμένος από τη νεολαία ή το κόμμα, για να παρακωλύει το 
έργο της Παιδείας. Και αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Γιατί, για να διορθώσεις κάποια «κακώς κείμενα», θίγεις 
συμφέροντα, αμφισβητείς γνώμεις. Για να δεχτείς κάτι τέτοιο πρέπει να είσαι ανώτερος άνθρωπος, μορφω
μένος και καλλιεργημένος, χωρίς κόμπλεξ και απωθημένα και με μοναδικό στόχο την υπηρεσία της Παιδείας. 
«Είσαι πολύ μικρός για να κρίνεις, νεαρέ» θα πουν κάποιοι. Και έχουν εν μέρει δίκιο. Εγώ όμως δεν κρίνω, 
αλλά προσπαθώ απεγνωσμένα εδώ και τρία ή τέσσερα χρόνια να κάνω γνωστή τη γνώμη μου και στη συνέχεια 
να ληφθεί υπόψη: Προσπαθώ να διαδραματίζω πραγματικά κάποιο ρόλο στην παιδευτική διαδικασία- επιδιώ
κω να με ρωτήσουν για θέματα που αφορούν τη μόρφωσή μου και ακόμα περισσότερο τη ζωή μου σε ένα 
συγκεκριμένο χώρο. Πρέπει κάποτε να συνειδητοποιήσουμε ότι ο σχολικός χώρος δεν είναι στεγανός στα 
εξωτερικά ερεθίσματα· ότι οι συνθήκες αλλάζουν, η ζωή μεταβάλλεται, η νοοτροπία διαφοροποιείται και οι 
σχέσεις παίρνουν άλλη μορφή: Ό,τι είναι άκαμπτο και σκληρό κάποτε σπάνει κάτω από την πίεση. Και το 
σπάσιμο δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις μπορεί να επιφέρει. Δεν είναι ντροπή να διαλεγόμαστε με τους μαθητές- 
δεν είναι ντροπή να διορθωνόμαστε και να προσπαθούμε να αγγίζουμε αυτό που θεωρείται ιδανικό. Επιτέ
λους ας πάψουν τα μαθητικά συμβούλια να είναι το διακοσμητικό στοιχείο του σχολικού χώρου- ας σταματή
σει η ταπεινωτική στάση των ιθυνόντων απέναντι στους εκπροσώπους των μαθητών. Είμαστε ίσοι, σας σεβό
μαστε, σας εκτιμάμε. Από τα πιο ασήμαντα μέχρι τα πιο σημαντικά να συμμετέχουμε ενεργά σε ό,τι αφορά το 
σχολείο μας και τη ζωή μας σ' αυτό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε προσωπικά παραδείγματα και βιώματα. 
Κάποιος μου είπε ότι παραείμαι ευαίσθητος για συνδικαλιστής καθώς και πολύ ιδεαλιστής. Ίσως. Απαιτούμε 
όμως από ανθρώπους που υποτίθεται ότι έχουν περάσει και από ανώτατη βαθμίδα της εκπαίδευσης και 
καλούνται να μας μορφώσουν τουλάχιστον καλύτερη συμπεριφορά. Κανένας δεν μπορεί να ειρωνεύεται και 
να εμπαίζει το μαθητή. Ο σεβασμός εμπνέεται, δεν επιβάλλεται, πολυαγαπημένοι μας καθηγητές. Παρεξη
γείτε που δείχνουμε συμπάθεια σε κάποιους συναδέλφους σας- γιατί δεν προσπαθείτε να τους μοιάσετε; 
Ίσως γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι φίλος και συγχρόνως να εμπνέεις το σεβασμό και να κρατάς το 
μαθητή σου στην απαραίτητη απόσταση. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι το σχολείο μας έχει παιδιά από καλή 
πάστα, με σωστή ανατροφή. Μη λοιπόν το εκμεταλλεύεστε, θα ανέχονταν σε κάποιο άλλο σχολείο γνωστής 
συνοικίας να τους βρίσει ο καθηγητής ή η καθηγήτρια; θα απαντούσαν ευγενικά για να κατηγορηθούν αργό
τερα για αυθάδεια; Ή μήπως θα απαντούσαν με βρισιές; Αυτό όμως δεν είναι σχέση καθηγητή - μαθητή ούτε 
αρμόζει σε σχολικό χώρο.

Μεγαλώσαμε με την ιδέα του πρότυπου σχολείου, του υποδείγματος. Απαιτούμε λοιπόν, όπως εσείς 
από εμάς, να ανταποκρίνεστε και εσείς στο μεγάλο όνομα του σχολείου μας και να δικαιώνετε τους προκα- 
τόχους σας Α. Δελμούζο, Ξηροτύρη, όχι μόνο σε ήθος και καλλιέργεια, αλλάκαι σε γνωστικό επίπεδο. Δεν 
είναι απάντηση μορφωμένου ανθρώπου: «άμα δε σ’ αρέσει να φύγεις»». Ήρθαμε εδώ, θα μείνουμε και θα 
προσπαθήσουμε ο καθένας να διορθώσουμε κάτι. Στο χέρι του καθενός από σας είναι να μας διαμορφώσετε 
και να μας εμφυσήσετε τα ορθά αξιολογικά κριτήρια, για το τί είναι σωστό, δίκαιο, άχρηστο.

Ευχαριστώ για την προσπάθεια! 
Κρατήστε το Πειραματικό στο ύψος του! 

Ο σχεδόν απόφοιτος
Δημήτρης Βλαχοδημητρόπουλος
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Λέζ. 120. λ/ετά τον αγώνα στη Γερμανική Σχολή.
Πειραματικό Γ'ερμανικό
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Σκαρμούτσος: Οταν παίζω στους ΕΑ. ΕαΚβκ...
Παλιούρας: Σφίξου κι έρχεται. Εμένα θα πάρουν.
Γκράτσιος: Είμαι γεννημένος ροκάς.
Κοσμάογλου: Είμαι υπεράνω όλων.
Ζούσης: Του /βύνου, τέτοια εποχή, θα είμαι στο Πανεπιστήμιο.
Ευθυμιάδης: Καλά ρε. τι μου δώσατε να πιώ;
Βαλδίρκας: Του /βύνου θα φωτογραφίζω για το ΡΕΑΥΒΟΥ 
Δεβλιώτης: Αφήστε τα αυτά και πάμε για ύπνο.



ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΥΓΑ...

«Συμπόνοια (ΊυΙ)»

...Μπά’; Ούτε αυτό μου κάνει.
3
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Προσοχή: το ξεκαθαρίζω από την αρχή. Αν δεν έχετε καμιά μα καμιά μύγα μη προχωρήσετε παρακάτω. 
Δεν πρόκειται να βγάλετε νόημα - άλλωστε δεν αξίζει τον κόπο- δεν πρόκειται για κείμενο γελαστικό σαν 
κάποια άλλα παλιότερα. Το διευκρινίζω βέβαια: δεν αφορά κανένα καθηγητή - από κει και πέρα οκαθένας 
βγάζει τα συμπεράσματά του. Είναι κάποιες σκέψεις έτσι πρόχειρα απλωμένες πάνω στο χαρτί λίγο πριν από 
τα μεσάνυχτα μετά από μια εντονότατη μέρα - την πρώτη στην Ελλάδα μετά από ταξίδι. Όχι, όχι δεν πρόκει
ται με τα γραφόμενά μου να επιχειρήσω να ξυπνήσω το άγριο ένστικτο μερικών για μηνύσεις (το τονίζω: όχι 
καθηγητών). Όποιος πιστεύει πως θα βρει επιλήψιμες εκφράσεις κάνει λάθος. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. 
Κρίμα, ε;

Λοιπόν εγώ πιστεύω πως η απομόνωση είναι άσχημο πράγμα. Τι τα θες; Του τη δίνει του άλλου. Ξέρεις τί 
είναι να μη σε δέχονται σε μια παρέα; Φοβερό πράγμα! Και πρωτοφανές, ε; Νομίζεις πως μόνο σε σένα 
συμβαίνει. Και μάλιστα να θεωρείς ότι δεν σε δέχονται εξαιτίας κάποιου που εμφανίστηκε σαν κομήτης και 
που σε «φθονεί» ε, τότε... Αλήθεια σας έτυχε ποτέ; Και πώς θα αντιδρούσατε άραγε - τόχετε - καθόλου 
σκεφτεί; (Η ερώτηση για όσους έχουν τη μύγα, φυσικά).

Βεβαίως το να έχει κανείς ανθοπωλείο δεν είναι κακό - μερικές φορές όμως γίνεται! Δε συμφωνείτε; 
(Σίγουρα ξέρω 6 άτομα που θα συμφωνήσουν- οι υπόλοιποι μάλλον δεν ξέρουν τι τους γίνεται...).

Ίσως το να μην ασχολείσαι μ’ όσους σε «-δουλεύουν» είναι μια λύση. Αντέχεις όμως; Και για πόσον καιρό; 
Και εξαρτάται κι από το «δούλεμα», έτσι δεν είναι; Όχι ό,τι κι ό,τιϋ

Στην μακρινή Αφρική φοβούνται τις μύγες τσε τσε! Σου φέρνουν ύπνο, λένε οι ντόπιοι. Και μετά θα είσαι 
για όλη τη ζωή σου κοιμισμένος - τι σε πειράζει; Μήπως αν έκανες μια ασφάλεια θα σωζόσουν;

Στο κάτω κάτω το γαλάζιο είναι το χρώμα της μόδας - μαζί με το χακί. Αν δεν τα αποχωριστείς ποτέ, τι 
στο καλό, κάποτε δε θα κερδίσεις;

Να μην επεκτεινόμαστε όμως. Ο αριθμός 4 φέρνει γούρι, δηλώνει και δύναμη. Το 10 όμως δεν είναι 21Ζ> 
φορές σαν το 4;
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Καλά ρε, γιατί δεν καταλαβαί
νετε το πνεύμα μου;
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Γέννημα θρέμμα, ψυχή τε και σώματι, αναντάμ μπαμπαντάμ που λένε, θεσσαλονικιός εκ γεννησιμιού από τα 
γεννοφάσκια μου, μπήκα, ανδρώθηκα, μεγάλωσα, έγινα άνθρωπος και άνδρας, μέσα σ’ αυτό το «καθαρά πειραματι
κό σχολείο της νύμφης του Θερμαϊκού, της πόλης του Βαρδάρη, της συμπρωτεύουσας (και όχι υποπρωτεύουσας ή 
αντιπρωτεύουσας, όπως: υποστράτηγος ή αντιστράτηγος), της γλυκειάς φτωχομάνας, με λίγα λόγια, της Θεσσαλονί
κης (και όχι Σαλόνικας, όπως 83ΐοπίϋ3 ΒαεΚθΐ-όβΙΙ Οαρπρ), σχολείου που χάρι «ευφωνίας» = ονομάζεται Π.Σ.Π.Θ. (όχι 
πούσου πουθού, αλλά πσπθ). Αυτό το τελευταίο ανακαλεί στο κέντρο της μνήμης μου τη μνημονική παράσταση ενός 
βαθύτερου συλλογισμού μου: «Μήπως ο όρος Π.Σ.Π.Θ. όπως και οι ΚΥΣΥΜ, ΚΥΣΕΑ, ΕΠΣΜ, ΑΠΘ κ.ά. συγκαταλέγο
νται στις προσπάθειες πολλών να εμποδίσουν την επικράτηση της αντι-Κλυνν εποχής;» Πράγματι, βλέπουμε πως και 
ο ίδιος ο Χάρυ, χρησιμοποιεί πια πολύ λιγότερους χαρακτηριστικούς ήχους του τύπου: τουουτ, πιριπίμ, παραραρίμ, 
πιριρί, κουλούκλου, μ.κκε.λ. Τώρα επικρατούν επιστημονικά αποδεκτοί γλωσσολογκοί όροι σαν τα «πιδίμ», «'γω», 
«ιπειδής» της Βαγγελίτσας από την Ε.Τ. 2 και του Σούλη από το Μουσικό Δίαυλο. Τώρα πια φθάσαμε στην εποχή των 
λέξεων-μηνυμάτων, όπως ισχυρίζονται κάποιοι στο Ράδιο-θεσσαλονίκη με τα «διασταυρούμενα πυρά» τους. (8Ιο- 
93π: Όλοι για πτυχείο απ' τη σχολή μηνυμάτων). Άλλωστε κάποιος λαϊκός μας βάρδος, αντί για πρωτόγονους και 
σεμνότυφους ήχους λέει χαρακτηριστικώτερα «πιάσε μωρό μου με τα δύο σου χέρια το φεγγάρι... κ.ά. πολλά». Αυτό 
βέβαια ήταν για ορισμένους κάτι το αναμενόμενο μετά την τόση επιτυχία στην πόλη μας του αναμφίβολα σεμνότα
του, κατά τα άλλα, ΟεοΓςθ ΜϊσόαθΙ. Τα υπόλοιπα αφήνονται στην κρίση σας.

Γυρίζοντας τώρα στα σχολικά, να υπενθυμίσω την απουσία, από φέτος, ενός ανθρώπου, που πραγματικά έγρα
ψε ιστορία στο Πειραματικό. Σίγουρα ανήκει στους δημοφιλέστερους καθηγητές όλων των εποχών αυτου του σχο
λείου (όρος κλεμμένος από τα 150 δημοφιλέστερα όλων των εποχών του Μιχαλόπουλου), κάτι στο οποίο ίσως τον 
βοήθησε λίγο και η θέση του. Τί θα γινόταν άραγε αν ήταν λυκειάρχης; (χτύπα ξύλο ο ύοίΊππίθ λυκειάρχης!). Πάντως 
του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά αποτέλεσε μια καλά τοποθετημένη γέφυρα ανάμεσα σε καθηγη
τές, διεύθυνση και μαθητές, αυτός που κατά κάποιο τρόπο ήταν ο οργανωτικός νους του Πειραματικού μέχρι το 
1987 μ.Χ. Σίγουρα από αρκετούς θα λείψει ο όμορφος σκούφος, το χαμόγελο και η φωνή του ύοάηπιθ. Να ευχηθού
με καλή σταδιοδρομία στον αντικαταστάτη του, κάτι που μόνο ο καιρός θα δείξει. Για την ώρα, πάντως, οι γνώμες 
είναι διχασμένες. Οι κρίσεις και τα μισόλογα κυκλοφορούν. Όμως τίποτα δεν μπορεί να είναι βάσιμο. Μακάρι οι 
μαθητές να βρουν στο πρόσωπό του έναν πραγματικό συμπαραστάτη στα προβλήματά τους. Αν όμως δεν ανέχεται 
αθλούμενους με πυτζάμες (κάποιες φορές, θυμάσαι ύοίτπηιβ;) και δεν κάνει κάτι για την επαναφορά του μαθήματος 
της κολύμβησης, να του καεί το νίάθο!

Εδώ και μερικά χρόνια με αποκορύφωμα τη φετεινή χρονιά, συντελούνται βαθειές αλλαγές στο καθηγητικό 
προσωπικό του σχολείου, που αλλάζει σαν τα πουκάμισα του Βαρδινογιάννη και τους παίκτες του Κοσκωτά. Βέβαια, 
δεν υπήρξε φέτος το μεγάλο μπαμ στις μεταγραφές και η ακραία περίπτωση τμημάτων χωρίς υπεύθυνο καθηγητή 
τμήματος ή αλλαγής καθηγητών ανά δίμηνο. Όμως κάπου το πνεύμα του νέου αίματος, πληροφορούμαι πως διαφέ
ρει από το παλιό. Ίσως να υφίσταται και στο Πειραματικό μια κόντρα «παιδιών του λαού» και «αριστοκρατίας». Αλλά 
όλα είναι θέμα προσαρμογής και ενώ η καλή χρονιά απ' τον αγιασμό της φάνηκε, αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι. 
Ίσως αυτή η συμβουλή βοηθούσε και παλιότερα, όταν κάποιοι άξιοι καθηγητές εμφανίστηκαν για ένα φεγγάρι μόνο, 
και κατόπιν χάθηκαν σαν όνειρα θερινής νυκτός, παρά την όποια προσφορά τους.

Πάντως συμβαίνουν και ορισμένα παράξενα αυτή τη σχολική χρονιά, που ίσως διεκδικούν την αποκλειστικότητα 
στα σχολικά χρονικά. Από κάποια ασυνενοησία καθηγητού - καθηγητών ή καθηγητού - μαθητών ή εγωισμού - εγωι
σμών (διαλέξτε στην τύχη ένα) άλλος διδάσκων κατηγορεί μαθητές και προβαίνει ασυζητητί σε κατάληψη σχολικού 
χώρου, ενώ οι μαθητές αγανακτισμένοι υπαναχωρούν, για να ανακαταλάβουν το χώρο, αφού βρήκαν ένα ωρολογιακό 
παραθυράκι στον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου. Το θέμα φυσικά οδηγήθηκε στο σύλλογο, όμως για πρώτη 
φορά απ' όσο θυμάμαι, και λόγω ίσως της ιδιαιτερότητάς του, εντελώς αφύσικα κάτι πνίγηκε στην όλη υπόθεση (η 
υπόθεση; ο εγωισμός κάποιου; δεν ξέρω τί πνίγηκε- άχραντα μυστήρια, θεός κόλασε ποτέ θεόν;...;).

Σχετικά με τη φετινή πενταήμερη εκδρομή, να πω, ότι η σύνθεση των συνοδών συνοδεύεται από ένα μυστήριο. 
Ο Σέρλοκ Χολμς ανακάλυψε, ότι μια άδεια εκ των άνω (μην ψάχνετε στα ταβάνια ή στον ουρανό) ήταν αρκετή για να 
πνίξει και πάλι εγωισμούς και ηθικές φιμώσεις (κουτσομπολιό και στο Πειραματικό βλέπετε!). Έτσι δημιουργήθηκε κι 
εδώ μια αποκλειστικότητα (για να μην πούμε ότι είμαστε περίπτωση), ενώ ο βιολογικά αποστειρωμένος Θερμαϊκός 
γεμίζει από... πνιγμένες υποθέσεις. Να μη σου καεί το νίάθο Βλάχο. Παιδιά, δώστε τόπο στην οργή, κοιμήστε τον 
εγωισμό σας, και τερματίστε το διχασμό, που χορταίνει τα ποινολόγια. Φανήτε αγαπημένοι στις φωτογραφίες. Φθά
νουν οι Ροδίτες που μας βλέπουν με μισό μάτι, όπως φέτος και οι Κύπριοι.

Υπενθυμίζοντάς σας κάποιες απαράδεκτες γερές κόντρες τριαντάκιλης-υποψηφίων (δεν παίρνω θέση), ενώ 
παλιότερα ένα Ιθ3πί με γελοία ονόματα άφησε για ένα φεγγάρι πολύ καλές εντυπώσεις, και τη στιγμή, που κάποιοι 
από μας εξετάζονταν σε δοκίμιο λίγο πριν τις γενικές εισαγωγικές εξετάσεις (προς θεού όχι πανελλήνιες - λόγω

ί
ί
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αλλαγής - ούτε και πανελλαδικές αφού δε συμμετέχουν τα δέντρα), κάπου κοντά μας ή λίγο μακρύτερα, επιτηρητής 
υπαγόρευε τα θέματα στους μαθητές κατά την ώρα της εξέτασης και ενώ ήδη λίγες μέρες πριν, τους είχε δώσει τα 
θέματα στο δικό του μάθημα. Σε κάποιο άλλο μάθημα μάλιστα, επειδή δε μπορούσε να τους τα εξηγήσει πολύ καλά 
(να καεί το νίάθο αυτού που συνέταξε τη φιλοσοφία της Γ λυκείου) τους έδωσε το βιβλίο λέγοντάς τους χαρακτηρι
στικά: «βγάλτε τα μάτια σας· δε μπορώ άλλο αυτές τις αηδίες». Κατά τα άλλα στο Πειραματικό τα εικοσάρια δίνονται 
χάρισμα και οι καθηγητές του κορμού διαμαρτύρονται για παραγκώνισή τους. Μήπως το σερί των αδιάβαστων και των 
δηλούντων «το αυτό» έχει άλλα αίτια; Παρακαλώ ελεήστε με την κρίση σας, γιατί τα ’χω φτύσει (τα ’χω παίξει = έχω 
φλιπάρει = την έχω κάνει κρίση = την έχω κάνει λάμπα = την έχω κάνει λόλα = μου την έχει βιδώσει. Πιούου...!). Σαρ- 
δάμ!

Αξίζουν συγχαρητήρια και ευχαριστίες σε κάποιους (θετικούς κυρίως) διδάσκοντες, που χαλαλίζουν αρκετό από 
τον εξωδιδακτικό τους χρόνο για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών, ενώ άλλοι δημιουργούν τόσο σ’ αυτούς 
όσο και στους αντίστοιχους μαθητές προβλήματα, χρησιμοποιώντας όρους, όπως: «παράνομη εξωσχολική εξέταση», 
«εγώ τι φταίω» κλπ. Κόμπλεξ κατωτερότητας ή υπέρβαση καθήκοντος λέγεται αυτό; Ιπ οι υπεύθυνοι φίλοι των μαθη
τών. ΟυΙ όσοι τους αντιμάχονται.

Ίσως χαρακτηριστώ ενισχυτής (διευκόλυνση λήψης) της φωνής πολλών μαθητών, όπως παλιότερα κάποιος που 
ανακοίνωνε τα λεγόμενο καθηγητού με προβλήματα στο λαιμό του. Χρειάζεται όμως να ζητήσω μια πιο υπεύθυνη 
αντιμετώπιση των σχολικών ομάδων και πρωταθλημάτων, και όχι τον αναθεματισμό τους από κάποιους καθηγητές. 
Εκπροσωπούν κι αυτές το σχολείο. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ευκαιρία για άθληση μέσα στην κακοδομημένη 
ελληνική κοινωνία, που κατατρώει τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών. Δεν είναι πολλές, νομίζω, 5 προπονήσεις το 
χρόνο, όταν άλλα σχολεία κάνουν μεταγραφές, διεκδικώντας με εντατική εξάσκηση πανελλήνια πρωταθλήματα. Πα
ρόμοια αντιμετώπιση χρειάζεται και το ιδιόρρυθμο θέμα των σχολικών γιορτών. Επιχείρηση 8.0.3.!

Συνεχίζοντας, σας υπενθυμίζω, ότι κατά καιρούς ορισμένοι καθηγητές παρατραβάνε το σχοινί μπλέκόμενοι στα 
αισθηματικά μαθητών, οι οποίοι, αν δεν απατώμαι, δικαιούνται να ρυθμίζουν οι ίδιοι την προσωπική τους ζωή. Οι 
συμβουλές καλό κάνουν και δε βλάπτουν. Οι επεμβάσεις, όμως, προκαλούν αντίδραση και πυροδοτούν το ήρεμο 
κλίμα. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι ο έρωτας καταστρέφει τη ζωή του ανθρώπου; Μάλλον είναι ένας από τους 
λίγους ιδανικούς τρόπους για μια σωστή, τίμια και αληθινή αντιμετώπιση της ζωής. Αλλωστε τόσο ο περυσινός τερ
ματοφύλακας, όσο και φέτος ο κοντός αστέρας των μαθητικών (Β -δεσμίτης έγινε ο Πόντιος), δε νομίζω, πως είναι 
από τους ανθρώπους, που θα έριχναν έτσι εύκολα μαύρη πέτρα στο σχολείο και τις σπουδές, για να μπλεχτούν σε 
τρελές περιπέτειες. Κύριοι άοπΊ ρ3Πίο. Με το μαλακό. Η καλή εκπροσώπηση του σχολείου δεν κινδυνεύει από τα 
αισθήματα των υποψηφίων. Μη μου στενοχωριέστε. Όσοι δεν τους αφήνουν στην ησυχία τους, να δουν το νίάβο 
τους να καίγεται κι αν δεν έχουν να τους ψοφήσει ο σκύλος.

Αλήθεια, ξέρετε ότι κάποια από τις ειδικές φωτογραφίες αυτού του ΥθΒΓόοοΚ ήταν αδύνατο να μην υπάρχει, 
γιατί έπεσε τρελό τηλεφωνικό κυνηγητό προς το φωτογράφο γι’ αυτήν; Το χρήμα πολλοί εμίσησαν τη δόξα ουδείς. 
Σκέψου Κοσμά να καιγόταν το φιλμ;! Πόσα τσιγάρα δρόμο θα έκανες τότε για να κρυφτείς;

Θα τελειώσω καυτηριάζοντας τους γονείς, οι οποίοι απέχουν συστηματικά από τη συντριπτική πλειοψηφία των 
εκδηλώσεων του σχολείου και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Π.Σ.Π.Θ. Αν πάρουμε υπόψη το επίπεδο 
των διαφόρων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, αυτή η στάση μάλλον φαίνεται παράλογη. Επιτέλους η παραλαβή 
των ελέγχων είναι το λιγώτερο, που μπορούν να κάνουν για τα παιδιά τους. Μα είναι όλοι τόσο καλοί ως γονείς και 
ξέρουν τόσα, ώστε να τους είναι περιττές οι απόψεις ειδικών για τα διάφορα παιδαγωγικά προβλήματα; Προσοχή! Τα 
παιδιά και οι νέοι χρειάζονται σήμερα κάτι πολύ περισσότερο από την παραδοσιακή πατριαρχική οικογένεια. Σταμα
τήστε την άγονη αναπαραγωγή των πατριαρχικών κοινωνικών δεδομένων. Εγκλιματιστείτε και μην παριστάνετε τις 
αυθεντίες στα παιδιά σας. Προσέξτε γιατί θα σας καεί το νϊάθο. θα σας ψοφήσει ο σκύλος, θ’ αποκτήσετε και 
φαλάκρα μ’ αυτά, που θα δουν τα μάτια σας. (Αυτές είναι οι μεγαλύτερες κατάρες για το νεοέλληνα).
- Σε βαρεθήκαμε Καρπάγλομπα!...! Κλείσε επιτέλους την ένταση!
- Καλά ντε...! Μη βαράτε. Ιπ ο Κάρπας, ουί οι άλλοι. Αποστομώσαμε πάλι κολητέ μου. ΟΕΕ. ΟΝ. Βασικά και με το 

μπαρδόν δηλαδής να πούμε, ζητάω από καρδιάς και φέροντάς το βαρέως, σώρυ. Όμως ρε μούχτη μου, ήμουν 
τόσο ευτυχισμένος, που ξέφυγα απ’ αυτό το «θεοσκότεινο», «υπερσκότεινο» και «υποσκότεινο» κύκλωμα της 
αποζούμησης, της αποζύμησης, της μόρφωσης, της παραμόρφωσης, της νεολέρας κ.λ.π. ώστε εκφώνησα και 
ξεφώνησα, απόβγαλα και ξέβγαλα, έφραξα και εξέφραξα λίγα ωθημένα και απωθημένα, που με τρώγαν εξωτερικά 
από μέσα μου.



Τραγουδάει ή δεν τραγουδάει;

Οι καταχραστές της πενθήμερης. Η αδελφή της Κάλλης.
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Κοιτάζοντας με αμφιβολία στο 
φακό.

Μεγάλα ντέρτια στην αλάνα. Ο 
«Σούμπο» στην Παρτιζάν.

Ο Παναγιώτης και το όργανό 
του.



■ΗΒΚ»»

Σταμάτης Βαγιωνάς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
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Ο θεσμός του ΥβετόοοΚ εκφράζει με χαρακτηριστικό τρόπο τον έντονο προσανατολισμό που 
επιχειρείται από τον ιστορικό Σύλλογό μας προς τα νειάτα του στα τελευταία χρόνια, μέσα στα 
οποία αυτός έχει μετατραπεί σε μια πολιτιστική και αθλητική κυψέλη εκατοντάδων νέων παιδι
ών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόεδρος 
Αντιπρόεδρος 
Γεν. Γραμματέας 
Ειδ. Γραμματέας 
Ταμίας 
Μέλη

Σταμάτης βαγιωνάς 
Χρήστος Γιαρένης 
Αχιλλέας Μαυρομάτης 
Σταύρος Καμαρούδης 
Βασίλης Θεοδοσίου 
Ντάνης Σωσσίδης 
Γιάννης Αναστασιάδης 
Χαρίσης Βλιαγκόφτης 
Θόδωρος Κουτρούκης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Προέδρου Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων Πειραματικού

Χαιρετίζω με ικανοποίηση την εφετεινή έκδοση του ΥβετόοοΚ του σχολείου μας, που είναι η 
4η αντίστοιχη από τότε που άρχισε η δραστηριότητα αυτή έχοντας καταστεί πια θεσμός για τον 
Σύλλογό μας.

Το ετήσιο αυτό έντυπο είναι καρπός αυθόρμητης συλλογικής προσπάθειας νέων απόφοιτων 
καθώς και μαθητών του Σχολείου, στους οποίους ο Σύλλογός μας παρέχει απλά την οικονομική 
και οργανωτική υποστήριξή του, για να δημιουργήσουν ελεύθερα, με το δικό τους μεράκι και κέ
φι.

Στις 24 Απριλίου έγιναν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αποφοίτων 
Π.Σ.Π.Θ. Το νέο Δ.Σ. έχει την εξής σύνθεση:

Σταμάτης Βαγιωνάς
Αλέξανδρος Καραθανάσης
Βασίλης Θεοδοσίου
Σταύρος Καμαρούδης
Κυριάκος Τσ’ιλης
Αχιλλέας Μαυρομάτης
Ντάνης Σωσσίδης
Βασίλης Ιωσηφίδης
Χάρης Ταγαράς

Οφείλουμε να αναφέρουμε όμως και το προηγούμενο Δ.Σ. υπό την αιγίδα του οποίου αναλάβαμε και την έκδο
ση του ΥθαΓόοοΚ.
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ειδ. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη



ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ανδρικό Μπάσκετ

Ο Καραγούνης τουβλίζει.
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Βασίλης Θεοδοσίου 
υπεύθυνος της ομάδας

Η μοίρα το έχει να ξεκινάμε από το ανδρικό μπάσκετ. Τί θα μπορούσαμε όμως να πούμε γι' αυτό όταν 
δίπλα ακριβώς βρίσκεται η τεράστια επιτυχία των κοριτσιών να ανεβούν στην Α’ Εθνική; Ως φτωχοί συγγενείς 
(κι ας είμασταν το πιο πλουσιοπάροχα αμοιβόμενο τμήμα) δεν έχουμε ακόμη εξασφαλίσει την παραμονή μας 
στην Δ' κατηγορία... Ναι βεβαίως, μιλάμε για την προτελευταία κατηγορία της Θεσσαλονίκης 8σπρ{3 ΠΊ3ΠθηΙ 
έλεγαν οι Λατίνοι. Αυτή όμως δεν είναι η αλήθεια; γιατί λοιπόν να μη γίνει γνωστή;

Η ομάδα μετά τη ριζική ανανέωσή της, όταν αποπέμφθηκαν στελέχη ικανά και μη, κατάφερε πέρυσι ν’ 
ανέβει από την Ε στη Δ' κατηγορία. Τότε εκδηλώθηκαν και οι πρώτες τολμηρές σκέψεις: προετοιμασία στον 
Αγιο Νικόλαο Νάουσας (τοποθεσία που προτίμησαν οι πρωταθλητές Ευρώπης ’87), προπονητής εργατικός και 
αδρά αμοιβόμενος, 3 προπονήσεις εβδομαδιαίως και πολλά φιλικά. Απ' όλα πραγματοποιήθηκε το δεύτερο 
μόνο- ένας κούκος ωστόσο δεν φέρνει την Ανοιξη...

Απ' την προετοιμασία κιόλας εγκαταλείπουν 5 άτομα κουρασμένα. Ανακατατάξεις, τιμωρίες, απειρία και 
καταλήγουμε τις Τρίτες (στους αγώνες του εφηβικού) η ομάδα μας να κατεβαίνει με εφτάδα (μιλάμε για αγώ
νες μπάσκετ...). Τα αποτελέσματα ήταν ανάλογα με του ανδρικού όπου η δεκάδα τουλάχιστο ήταν εξασφαλι
σμένη (βλέπετε βοηθούσαν και οι φόρμες - το μόνο που ζήλευαν οι αντίπαλοι). Η νίκη γιορταζόταν όπως περί
που κι η Ανάσταση - η ήττα με τις καθιερωμένες πλάκες στα λεωφορεία. Δε λέω· το καλαμπούρι δεν έλειψε 
από καμιά εκδηλώση της ομάδας. Ακόμη και το όνομάτης προτάθηκε να αλλαχτεί. Τελικά βέβαια παρέμεινε 
αυτό το μυστηριώδες ΣΑΠΣΠΘ.

Ένα δημόσιο μπράβο στον Σταύρο Καραγκούνη που παρά τα όσα άκουγε απ' τον προπονητή του κατά 
καιρούς δεν έλειψε από καμιά προπόνηση. (Φίλε Σταύρο μη το πάρεις κι επάνω σου...). Από κει και πέρα οι 
διάττοντες αστέρες μας είναι πολλοί. Να μην αναφερθούν καλύτερα. Το παιδικό τί έκανε αλήθεια; Μα κατέλα
βε την έκτη θέση! Στους έξι; όχι, στους εννιά!! Πέρασε την Αρμενική και άλλες μεγάλες ομάδες με ιστορία το 
άθλημα, όπως τον Γαλαξία Αδένδρου. Λίγο είναι; Αλλωστε βασικότατος παίκτης και πρώτος σκόρερ μας το 
δήλωσε καθαρά και ξάστερα: «έρχομαι για το χόμπι μου, όταν δεν βαριέμαι!!»

Σταματάω εδώ λοιπόν κι σκυτάλη στο γυναικείο τμήμα του μπάσκετ τον πανάξιο εκπρόσωπο του συλλόγου 
μας. Ό,τι άλλο κι αν γράψω για μας θα θεωρηθεί άχρηστη κατάχρηση χώρου...
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Για το γυναικείο τμήμα ΒαεΚθί ΒεΙΙ του Συλλόγου μας η χρονιά που πέρασε ήταν πραγματικά μια 
επιτυχημένη χρονιά.

Όπως είναι γνωστό ο Σύλλογος Αποφοίτων Πειραματικού από την πρώτη χρονιά που λειτούργησε και 
σαν αθλητικό σωματείο καλλιέργησε το άθλημα σ’ όλες τις κατηγορίες και σ’ όλες τις ηλικίες. Έτσι λει
τουργούν στο Σύλλογό μας τμήματα πανκορασίδων, κορασίδων, νεανίδων, γυναικών. Το σύνολο των κορι- 
τσιών που αθλούνται (έχουν δελτίο) στις ομάδες του Συλλόγου μας είναι 110, αριθμός αρκετά ενδεικτικός 
για την δουλειά που γίνεται.

Η ομάδα πανκορασίδων έχει σαν προπονήτρια την αθλήτρια της γυναικείας ομάδας Δώρα Χαριτοπού- 
λου, η ομάδα κορασίδων έχει προπονήτρια την επίσης αθλήτρια της γυναικείας ομάδα Σχόλλ Ούρσουλα 
και τέλος η γυναικεία ομάδα μας και η ομάδα νεανίδων έχουν προπονητή τον απόφοιτο του Σχολείου μας 
κ. Νίκο Βαμβακούδη.

Δύο απόφοιτοι του Σχολείου μας και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ήταν πραγματικά οι άνθρωποι του 
γυναικείου Β380θΐ ΒθΙΙ του συλλόγου για τη χρονιά που πέρασε. Είναι ο Χρήστος Γιαρένης, γενικός αρχη
γός του γυναικείου τμήματος και ο Γιάννης Σωσσίδης έφορος της γυναικείας ομάδα.

Στην επιμονή τους, στην υπομονή τους, στην ευελιξία τους, στην οργάνωσή τους, στις επιλογές 
τους, στην δραστηριότητά τους γενικά οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό η τελική επιτυχία.

Και η φετινή επιτυχία ήταν πραγματικά ανεπανάληπτη!
Όπως θα καταλάβανε όλοι όσοι παρακολούθησαν την πορεία της γυναικείας ομάδας την χρονιά αυ

τή, η έμφαση που της δόθηκε από τον Σύλλογο ήταν πραγματικά μεγάλη. Αυτή η ομάδα που πέρσι ανέβη
κε στην Α' κατηγορία αφήνοντας πίσω της τον Αρη Θεσσαλονίκης, φέτος ήταν η πρώτη προτεραιότητα 
του Συλλόγου μας.

Ο Στόχος ήταν μεγάλος και για πριν λίγα χρόνια απίστευτος. Η Α' Εθνική!
Οι μεταγραφές που γίνανε το καλοκαίρι που πέρασε με πραγματικά μεγάλες οικονομικές θυσίες μας 

δίνανε το δικαίωμα να ελπίζουμε.
Το πρωτάθλημα ήταν ρευστό και κρίθηκε τελικά στο νήμα. Την τελευταία αγωνιστική. Οι άλλοι διεκ

δικητές της ανόδου (μόνο η πρωταθλήτρια ομάδα ανέβαινε στην Α' Εθνική) ήταν ιστορικές ομάδες της 
Πόλης μας, όπως ο ΒΑΟ, ο Νέστωρας, ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Αριών, ο Μακεδονικός.

Στον μαραθώνιο του πρωταθλήματος ηττηθήκαμε μόνο 2 φορές. Μία από τον Νέστωρα και μία από 
τον Μάρκο Μπότσαρη. Στην τελευταία αγωνιστική ο τίτλος και η άνοδος στην Α Εθνική κρινόταν στον 
αγώνα της ομάδας μας με την ομάδα του ΒΑΟ στο γήπεδο του ΒΑΟ.

Έγινε μια πραγματική κινητοποίηση του Συλλόγου μας. Στον αγώνα αυτό ενώθηκε το παρελθόν (πα
λιοί απόφοιτοι) το παρόν (οι νέοι απόφοιτοι) και το μέλλον του Συλλόγου (οι μαθητές του Σχολείου).

Όλοι μαζί με μια φωνή. Η παρουσία μας ήταν πραγματικά Βροντερή και οφείλεται κύρια στους μαθη
τές του Σχολείου που κέρδισαν την μάχη της Κερκίδας. Το αποτέλεσμα μας δικαίωσε:

Είμαστε Πρωταθλητές!
Είναι το πρώτο τμήμα του συλλόγου μας που ανεβαίνει στην Α' Εθνική. Είναι άλλωστε και η βιτρίνα 

του Συλλόγου μας! Προπονητής για δύο συνεχή χρόνια (2 συνεχή πρωταθλήματα) είναι ο Νίκος Βαμβα- 
κούδης. Βοηθός του η Αλέκα Μακρίδου.

Τα κορίτσια που αποτελούν την ομάδα μας είναι Δώρα Χαριτοπούλου, Τζίνα Τζαβέλα, Χατζούδη Θεα
νώ, Σχόλλ Ούρσουλα, Κατσαρού Μαρία, Στελίνα Βαρελτζίδου, Τίνα Λαυρεντιάδου, Αλίκη Μιχαλοπούλου, 
Τζούλυ Στυλιανίδου, Γραββάνη Κατερίνα, Βάνα Βενιάδου, Φίτσα Κατερίνα.

Ελπίζουμε ότι και του χρόνου στην Α' Εθνική με τις κατάλληλες ενέργειες της διοίκησης του Συλλό
γου μας θα έχουμε μια πετυχημένη πορεία.
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Η ομάδα του γυναικείου μπά- 
σκετ ποζάροντας με το κύπελο.
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Ο προπονήτης Βαμβακούδης 
πίνει σαμπάνια από το κύπελο 
της νίκης.
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Αχιλλέας Μαυρομάτης 
Έφορος Βόλλεϋ

Με την πρώτη ματιά η φετεινή χρονιά για τα τμήματα βόλλευ του Συλλόγου δεν φαίνεται τόσο επιτυχής. Η 
λάμψη των περσινών επιτυχιών της πρώτης και τρίτης θέσης αντίστοιχα στα πρωταθλήματα Β' κατηγορίας των 
ομάδων ανδρών και γυναικών, που όχι άδικα χαρακτηρίστηκαν ανεπανάληπτες, δυσχεραίνει την εκτίμηση της 
αξίας της 4ης και 10ης θέσης που κατέλαβαν οι δυο αυτές ομάδες φέτος στα πρωταθλήματα Α' κατηγορίας. 
Ομως τα κέρδη της φετεινής χρονιά είναι βαθύτερα και πιο ουσιαστικά. Τόσο η ανδρική όσο και η γυναικεία 
ομάδα, η «βιτρίνα» των τμημάτων αυτών, σταθεροποιήθηκαν στην ανώτερη κατηγορία ξεπερνώντας κυρίως η γυ
ναικεία το αρχικό σοκ της αλλαγής επιπέδου αγώνων, γηπέδων και αντιπάλων. Παράλληλα, λειτούργησαν για πρώ
τη φορά τμήματα παίδων και κορασίδων με αρκετά πετυχημένη πορεία για αρχή που μπορεί να χαρακτηριστεί 
κάλλιστα ενθαρρυντική για το μέλλον. Επίσης, η ανδρική και η γυναικεία ομάδα ξεπέρασαν με θαυμαστό κουράγιο 
και ομόνοια μεταξύ τους τα προβλήματα που δημιούργησε η αποχώρηση μετά τον πρώτο μόλις αγώνα της νέας 
σαιζόν του περσινού προπονητή της ομάδας Κλήμη Μπανάβα.

Η ανδρική ομάδα τερμάτισε 4η στην Α κατηγορία με 37 βαθμούς. Από την αρχή του πρωταθλήματος είχε μια 
σταθερή πορεία και ομολογουμένως πάλαιψε ακόμη και τα παιχνίδια με τους πρωτοπόρους ΜΕΝΤ και Αετό, ομά
δες ασφαλώς πιο έμπειρες από τη δική μας. Τα αποτελέσματα της ήταν: Με ΠΚ Νεάπολη 0-3 και 3-1, με Αίαντα 
3-0 και 3-0, με Αετό 2-3 και 1 -3, με Ελπίδα 3-1 και 3-0, με Ιωνικό 1 -3 και 3-2, με Δόξα 3-0 και 3-0, με ΜΕΝΤ 0-3 
και 0-3, με Νέστωρα 3-0 και 3-1, με ΕΟΣ 3-0 και 3-0, με Πέρα 3-2 και 3-0 με Μαραθώνα 0-3 και 3-0.

Προπονητής της ομάδας ήταν ο Κώστας Καιμάκης που ξεκίνησε σαν παίκτης (αποκτήθηκε με μεταγραφή 
από τον Ιωνικό Νίκαιας) και στη δύσκολη στιγμή της αποχώρησης του παλιού προπονητή, ανέλαβε με επιτυχία τα 
ηνία της ομάδας. Το έμψυχο υλικό αποτελούσαν οι παίκτες: Βακουφάρης Μιχάλης, Βακουφάρης Νίκος, Βατσέ- 
ρης Χρήστος, Βεργιανέλος Θόδωρος, Δόντσιος Γιώργος, Καιμάκης Κώστας, Καπλάνης Γιώργος, Κόπρας Ευριπί
δης, Λελίδης Γιώργος, Μυτάκος Αρης (αρχηγός α), Πατσίκας Μιχάλης, Χατζής Ακης (αρχηγός β ), ενώ από μια 
συμμετοχή είχαν και οι Μπανάβας Κλήμης και Δαγκόπουλος Παναγιώτης.

Η γυναικεία ομάδα μετά από ένα πολύ κακό ξεκίνημα, τερμάτισε στον Α γύρο προτελευταία (11η) με μόλις 
μια νίκη στο ενεργητικό της. Στο β γύρο όμως έκανε μια καταπληκτική προσπάθεια και με πέντε νίκες σε έντεκα 
αγώνες κατόρθωσε να σωθεί στέλνοντας στη Β κατηγορία τον Αίαντα και τον Κρόνο. Να σημειωθεί ότι η πορεία 
της ομάδας κρίνεται αξιοθαύμαστη, αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι το Σεπτέμβριο ήταν αβέβαιο αν θα αγωνιζόταν 
στην Α κατηγορία, για το λόγο αυτό δεν έγιναν καθόλου μεταγραφές, ενώ τον παλιό προπονητή διαδέχτηκαν δύο 
παίκτες της ανδρικής ομάδας που. αν και ήταν άπειροι, δούλεψαν σκληρά και αποτελεσματικά. Οι παίκτες αυτοί 
ήταν ο Νίκος Βακουφάρης και ο Ακης Χατζής. Τα αποτελέσματα της ομάδας ήταν:
Με Φοίνικα 0-3 και 0-3, με ΜΕΝΤ 1-3 και 3-2, με Καμπανιακό 1-3 και 2-3 με Μαραθώνα 2-3 και 0-3, ΝογϊΜ 
ΘοΙΙεςθ 1-3 και 3-1, με Μ. Αλέξανδρο 0-3 και 1-3, με ΠΑΟΔ 0-3 και 3-0, με Δόξα 1-3 και 1-3, με Κρόνο 3-2 και 
3-0, με Αίαντα 0-3 και 3-0 και με Φίλιππο 0-3 και 0-3.

Το έμψυχο υλικό της ομάδας αποτελούσαν οι παίκτριες: Γκόφα Σάσα, Ζαχαρή Ελένη, Κοκκόλη Μαρία, Κου- 
κουλούση Έλοα, Κτίστου Μαρίνα, Κτίστου Νικολέτα, Μουστάκα Κλεοπάτρα (αρχηγός), Μπάλιου Βάσια, Μυτάκου 
Εύη, Ναρέ Σούλη, Φωστηρίδου Αννα, Χατζηεμμανουήλ Μάρνη, Χρονίδου Φανή.

Η παιδική ομάδα είχε προπονητή τον Κώστα Καιμάκη, ενώ ο αρχηγός της Μιχάλης Βακουφάρης κλήθηκε στο 
κλιμάκιο Θεσσαλονίκης της εθνικής παίδων. Η ομάδα κατέλαβε την 5η θέση με 1 2 βαθμούς στον Α’ όμιλο ανάμε
σα σε 10 ομάδες συνολικά, κι έφερε τα εξής αποτελέσματα με: Μ. Μπότσαρη 1-3, με ΠΑΟΚ 3-1, με Εσπερο 
0-3, με ΒΑΟ 2-3, με Γ.Σ. Μενεμένης 3-1 και με Αρη 0-3. Οι παίκτες που αγωνίστηκαν φέτος είναι: Αντωνιάδης 
Μάνθος, Βακουφάρης Μιχάλης (αρχηγός), Γιωργίου Γιώργος, Δεδούσης Μανώλης, Δημητριάδης Γιώργος, Διαμα- 
ντίδης Στέλιος, Κατσαράκης Κώστας, Κοτσιάνης Στέφανος, Κοφινάς Θανάσης, Νικολαϊδης Δαυίδ, Τσαπακίδης 
Λευτέρης, Τσιντζικλόγλου Θόδωρος. Να σημειωθεί ότι οι ίδιοι παίκτες θα αγωνίζονται και την επόμενη χρονιά 
στην ομάδα παίδων, οπότε με την πείρα του φετινού πρωταθλήματος οι πιθανότητες μιας αξιόλογης πορείς θα 
είναι αυξημένες.

Τέλος, η ομάδα κορασίδων συγκροτήθηκε λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος με προπονητή αρχικά 
τον Κώστα Καιμάκη και μετά το Θόδωρο Βεργιανέλο, με συνέπεια η πορεία της να μην είναι πολύ καλή. Δεν 
πέτυχε καμία νίκη στους έντεκα αγώνες που έδωσε, όμως το μέλλον της ομάδας φαίνεται μάλλον ευοίωνο, αν 
αναλογιστεί κανείς την προσπάθεια που κατέβαλαν τα κορίτσια και τη θέλησή τους να τη συνεχίσουν. Οι παίκτριες 
της ομάδας είναι: Αθανασίου Ζωή, Αναστασίου Ελένη, Βαφειάδου Ελένη, Γερμανίδου Αμφιθέα, Γιουβανάκη Ανα
στασία, Διπλοΐδου Σοφία, Μητρέγκα Μαρία, Σοπέογλου Εύα, Συμεωνίδου Ελένη, Τσιβίκη Αναστασία, Φραγκιαδά- 
κη Μάγδα, Χαριτίδου Λυδία.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι φέτος λειτούργησαν και τμήματα παμπαίδων και παγκορασίδων με προπονη
τή τον Κώστα Καιμάκη, τα οποία θα λάβουν μέρος στα πρωταθλήματα της Ε.ΠΕ.Σ.Θ. που θα διοργανωθούν στο 
τέλος Μαΐου.
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Μετά από πολύχρονες περιπέτειες ο βενιαμίν των τμημάτων του Συλλόγου, κατόρθωσε να παρουσιάσει κάτι και
νούργιο και μάλιστα, αν όλα πάνε καλά υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες του χρόνου ν’ αγωνίζεται στη Β' Εθνική. 
Προπονητής της ομάδας είναι ο Μιχάλης Αντωνιάδης και παίκτριες οι: Αλεξίου Βασιλική, Βαλμά Κάλλη, Βεργιανέλου 
Λίνα, Βελιάδου Βασιλική, Ιωσηφίδου Ειρήνη, Κουρδή Χριστίνα, Κτίστου Νικολέτα. Κωστή Ευστράτιο, Κωστοπούλου 
Κωνσταντινιά, Τέλιου Αλεξάνδρα, Τριανταφυλλίδου Δέσποινα. Τσελέπη Χρυσούλα, Τσιλχοροζΐδου Τασούλα.

Η ομάδα έπαιξε ήδη με τον Τρίτωνα και κέρδισε με 15-4. θα δώσει άλλον ένα αγώνα με την ίδια ομάδα και αν 
κερδίσει ή χάσει με λιγότερα από 11 γκολ διαφορά θα ανακηρυχθεί πρωταθλήτρια Α κατηγορίας Θεσσαλονίκης. 
Πιστεύω πως μετά το φετινό ξεκίνημα, η κατάσταση του παρελθόντος δεν θα επαναληφθεί και δίνεται η δυνατότητα 
η ομάδα να διακριθεί και σε πανελλήνιο επίπεδο.

Μαυρομάτης Αχιλλέας
Εφορος γυναικείου χάντμπωλ

Δυστυχώς για το αντρικό και το εφηβικό Η3πόό8ΐΙ δε βρέθηκε να μιλήσει κανείς υπεύθυνος. Γι’ αυτό θα πω δύο 
λόγια εγώ σαν αθλητής. Τόσο το αντρικό όσο και το εφηβικό έχουν μεγάλες δυνατότητες και μπορούν να φτάσουν 
ψηλά. Διαθέτουν παίχτες με ταλέντο και φαντασία και προπαντός πολύ μέλλον. Να φανταστείτε ότι το αντρικό αποτε
λείται από το εφηβικό και τρεις-τέσσερις παίχτες ακόμη.

Για μια ακόμη φορά θα πούμε ότι λείπει η οργάνωση. Κατεβαίναμε στους αγώνες με μια - συχνά και καμία - 
προπόνηση τη βδομάδα. Ο προπονητής μας Μ. Αντωνιάδης που προσπάθησε σκληρά να επιβάλλει την πειθαρχία και 
να μας κάνει ομάδα - μάλλιασε η γλώσσα του να φωνάζει τον Καργόπουλο να παίξει ομαδικά - για μεγάλο διάστημα 
ήταν υποχρεωμένος να διατελεί και χρέη εφόρου, εφού δεν υπήρχε μέλος του Δ.Σ. που να ασχολείται ενεργά και 
μόνιμα με το Η3πάό3ΐΙ. Κάτι προσπάθησε να κάνει ο Λυσίμαχος ο Παπαιωάννου για ένα διάστημα, αλλά δεν τα κατά- 
φερε και αποσύρθηκε καθώς ήταν και εξωδιοικητικός. Ο έφορος πρέπει να γνωρίζει τα πάντα σχετικά με το σύλλογο 
και ένας εξωδιοικητικός - κακά τα ψέμματα - δεν μπορεί να επιβάλλει τις απόψεις του σχετικά με τις ανάγκες του 
τμήματος του. Παρά τις αντιξοότητες το αντρικό κατέλαβε την τρίτη θέση στη Γ τοπική κατηγορία ενώ το εφηβικό 
διεκδικεί τη δεύτερη θέση έχοντας πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις.

Τα ονόματα των παικτών - ζητώ συγνώμη αν ξεχνάω κανένα - είναι:
Λάνης Δημήτρης, Δεβλιώτης Θανάσης, Σταυρούλιας Πέτρος (δήλωσε τραυματίας για τα τρία τέταρτα της χρονιάς), 
Σιναπιδης Διονύσης, Τσιρικίδης Στέφανος, Αμπατζίδης Γιάννης (αν και φοιτητής στη Γιουγκοσλαβία βοήθησε όποτε 
βρισκόταν εδώ), Καργόπουλος Γιώργος, Τσιτσιπάνης Σταύρος, Βακαλούδης Αλέκος, Γκίνης Δημήτρης, Καζάκης Θα
νάσης, Σαρβάνος Σπύρος, Χατζόπουλος Γιάννης, Παπαναστασούλης Βασίλης, Γκουνταρούλης Βασίλης.

Εύχομαι του χρόνου με σωστή οργάνωση - ήδη σκέφτεται ο Βασίλης ο Θεοδοσίου να αναλάβει έφορος - να 
’χουμε επιτυχίες ανάλογες με το γυναικείο Η3ηόό3ΐΙ που διεκδικεί με αξιώσεις την άνοδο στη Β’ Εθνική Γυναι
κών.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Περιπλανώμενοι στην Αθήνα

Η αποστολή σε απαρτία.

Τί ζητάει ο παππούς στη φωτογραφία;Στο δρόμο προς τη δόξα.
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Παρελαύνοντας.
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Ο Κυρ-Παναγιώτης μαζεύει 
το... κοπάδι.



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
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Το γραφείο του Συ?νλόγου Αποφοίτων που με χαρά δέχεται στους 
κόλπους του τους νέους απόφοιτους.

Τον βρήκα στην αποβάθρα του Σταθμού. Αποχαιρετούσαμε κι οι δυο ταξιδιώτες του βραδινού τρένου.
- Γειά σου! μου είπε. Από το Πειραματικό - δε με θυμάσαι;

Είναι φαίνεται η μοίρα των κάθε φορά, μεγαλύτερων να μη θυμούνται τους μικρότερους. Αντίθετα οι μικρότεροι 
μας θυμούνται πιο πολύ - ίσως γιατί στα μάτια τους φαντάζαμε ημίθεοι.

(Μα αυτόν τον θυμήθηκα. Ήταν εκείνος που στο τελευταίο λεπτό στο γήπεδο του Κεραυνού είχε πετύχει το 
μοναδικό γκολ. Ξεχνιούνται τέτοια πράγματα; Δύο χρόνια μικρότεροι και να μας νικήσουν;).
- Βέβαια και σε θυμάμαι. Τί γίνεσαι βρε παιδί, του απάντησα εγκάρδια και στο μυαλό μου πέρασε σωστή σφήνα η 
σκηνή της αναγνώρισης στην τηλεοπτική διαφήμιση.

Κι έτσι αρχίσαμε να μιλούμε για τα περασμένα.
- Ξέρεις, τις προάλλες στη Χαλκιδική είδαμε τον παλιό μας γυμναστή. Τρεις-τέσσερις ήμασταν, με τις οικογένειές 
μας. Ο ένας με το γιο του τριών χρονών - ο άλλος με μια κόρη στο παιδικό καροτσάκι κι εγώ με το μωρό στο «φούρ
νο».
- Χαίρετε κύριε Καθηγητά!
- Βρε καλώς τα παιδιά, μας απάντησε. Πώς κατάντησαν οι αθληταράδες μου; Τι σκεμπέδες είναι αυτοί; Καλοζωισμέ
νους σας βλέπω. Μαθαίνω τις προόδους σας βέβαια, αλλά να γυμνάζεστε και λίγο.

Κι εγώ, συνέχισα παίρνοντας τη σκυτάλη, είδα τον φιλόλογό μας. Ευθυτενής, όπως άλλοτε, με τα μαλλιά κάτα
σπρα γυρνούσε με τα ψώνια. Με αναγνώρισε πριν του μιλήσω.
- Πού βρίσκεσαι; Στην Εκπαίδευση; Ακόμη θυμάμαι την έκθεσή σου για την Κάθοδο των Μυρίων.

Το τρένο σφύριξε. Κουνήσαμε τα χέρια - πάει καιρός που καταργήσαμε τα μαντήλια. Αλλωστε τα ταξίδια και οι 
μετακινήσεις έγιναν τόσο συχνές! Κι απομείναμε κάμποση ώρα στον έρημο σταθμό ν’ αναπολούμε παλιές αναμνήσεις. 
Ανταλλάξαμε διευθύνσεις.
- θα βρεθούμε.
- Το ελπίζω. Ίσως μέσω του Συλλόγου. Να σε λίγο υποδεχόμαστε τους νέους αποφοίτους.

Και νάμαστε πάλι σήμερα μαζί σας. Καλώς ορίσατε παιδιά στη μεγάλη παρέα των αποφοίτων του σχολείου μας, 
του Πειραματικού. Κι ευχόμαστε να εκπληρώσετε όλα σας τα όνειρα και σχέδια των μαθητικών θρανίων.

Κι εμείς που ανακαλύπτουμε κάθε τόσο μια καινούργια άσπρη τούφα στους κροτάφους, ξαναγυρίζουμε συχνά - 
στις νυκτερινές αποδράσεις των ονείρων μας - σ’ εκείνες τις δύο αυλές την πάνω και την κάτω, σ’ εκείνες τις αίθου
σες με το χαγιάτι, σ' εκείνο το θέατρο όπου παίξαμε τον «Παπαφλέσσα» ή δώσαμε την πρώτη μας συναυλία ... Γιατί 
πώς να το κάνουμε, όσο κι αν μεγαλώνουμε μένουμε πάντοτε παιδιά- η τάξη του '74, η κλάση του ’77, ο αριθμός της 
σειράς ή της κληρουχίας... Η προηγούμενη τάξη, η επόμενη, οι συνομίληκοι ή οι σχεδόν συνομήλικοι. Παιδιά κι ας 
προστίθενται τα χρόνια. Άλλωστε το είπε αιώνες πριν και ο Ηρόδοτος: «Έλληνες αεί παϊδες». Πάντοτε παιδιά.

Σταύρος Καμαρούδης
Θεσσαλονίκη 16/6/1987
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Μάθε παιδί μου γράμματα.
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Χίλιες λέξεις δεν αξίζουν όσο 
μια εικόνα. Σας αφήνουμε να 
τους απολαύσετε.

Θεώνη, σ' ευχαριστούμε για τη 
βοήθειά σου.
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7η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

τη 5 Ηαρίοΐδι

I

Ρ·ΒΒίΑΚ\Β!Ε 
ΙΙΝΕΛΧΟΕ ΒΕΙΜ»"

Εκεί στην άκρη του χρόνου 
υπάρχει το μυστικό 
εκεί που τελειώνει κάτι 
αρχίζει η αλήθεια.

Εκεί στην ψευτιά του χρόνου 
κρύβεται το μυστήριο 
εκεί στην αλήθεια του πόνου 
γίνεται το αποκαλυπτήριο.

Μα δεν υπάρχει αρχή 
ούτε και τέλος ξακάθαρο 
μήπως ξέρεις πότε άρχισες να πονάς; 
μήπως ξέρεις πότε έπαψες ν’ αγαπάς;

Εκεί στην κορυφή του χρόνου 
πριν αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση 
αν μπορέσεις να διακρίνεις την άβυσσο 
θα φτάσεις κοντά στον παράδεισο.

Ο ήλιος, πανάρχαιος, χρυσίζει λαμπρότερος 
και ηδονίζει ακόμα-
η σάρκα σου λιώνει και σβήνεται- 
δεν το κατάλαβες ακόμα;

Άρης Βαλδίρκας

Μα δεν αντικρύζεται η άβυσσος 
ούτε ο παράδεισος βρίσκεται κάπου- 
νιώσε το άπειρο μέσα σου 
ή θα 'ναι κενό ή θα 'ναι γεμάτο.

ΚΑ0ΫΦΜΑΝ

Αν το ηλιοβασίλεμα σε βρει μονάχο 
στην αμουδιά αμήχανος να το κοιτάς 
ν’ αναρωτιέσαι δίχως να μιλάς.
Αν το φεγγάρι πίσω από σύννεφο κρυφτεί 
και σε βυθίσει στο σκοτάδι της θλίψης 
και του μυαλού του θολώσει τα νερά.
Τότε δεν έχεις πλέον περιθώρια να διαλέξεις 
πάρε πηλό στα χέρια, πες δύο λέξεις 
πλάσε τους πόθους σου κάντους να σκιρτήσουν 
μην τους αφήνεις να σε αποπλανήσουν.
Και το πρωί θα δεις τον ήλιο πάλι ν' ανατέλλει 
και της ψυχής η αόρατη βοή
θα έχει σάρκα και οστά, θα έχει ορμή.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
ΕΜΠΑΣΣΥ · ΖΙΝΑ ~  7-30-10Α5 

Το αριστούργημα 
του ΜΙΛΑΝ 

ΚΟΥΝΤΕΡΑ

Αν κάποιο τέλος θαρρείς πως έχει ο ουρανός 
και πως απάτητες κορφές δεν έχει η γη μας 
ότι της θάλασσας η θωρειά δεν είναι απέραντη. 
Αν οι λαμπάδες μιας παράξενης πορείας 
θαρρείς να χάνουνε τη λάμψη απ' τον αέρα 
κι έτσι τυφλός να περπατάς μές στο σκοτάδι. 
Τότε δεν έχεις παρά μέσα σου να σκύψεις 
καινούριους τόπους, άγνωστους, θ' ανακαλύψεις 
έστίο για λίγο θ' αναθαρρήσεις.
Τότε μιας .κιθάρας η ζεστή η συντροφιά 
κι ένα κατάλευκο ερωτικό βλέμμα 
θα σου σβήσει, θα σου διώξει, θα σου λιώσει 
κάθε ψέμα

Άρης Βαλδίρκας

η αβάσταχτη 
ελαφρότητα



Φτάνει πια! Όχι άλλα ποιήματα!
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Μ’ ίΗ

Τους είδες σε θάλασσες απέραντες, πλατιές 
να κολυμπούν, σε βάθη αμέτρητα να βουτάνε. 
Τους είδες στις ημίφωτες τις αμμουδιές 
φωτιές ν' ανάβουν για να κάνουνε θυσίες, προσφορές. 
Τους είδες κάποτε σίγουρα κι εσύ.
Εκεί κατοικούν, εκεί κατοικούν, 
το ξέρεις- κάνεις να πας μα δεν τους βρίσκεις.
- Ω αιώνιες, αέναες μορφές πλάνων ονείρων, 

πόση μου η δυστυχία κάποτε μαζί σας να βρεθώ 
όνειρα να μου δώσετε κι άξαφνα να χαθείτε.

Άρης Βαλδίρκας

Τούς είδες να σχίζουν ουρανούς· 
πετούν πιο γρήγορα από ανέμους 
πάνε ψηλότερα από τα σύννεφα 
άστρα καβαλικεύουν και φεγγάρια. 
Τους είδες να βουτάνε σε γκρεμούς 
σ’ απότομες χαράδρες και φαράγγια 
μες στα ρυάκια, τα ποτάμια, τους χειμάρους 
στων δέντρων τις σκιές και στις κοιλάδες. 
Εκεί κατοικούν, εκεί κατοικούν, 
το ξέρεις· κάνεις να πας μα δεν τους βρίσκεις.
- Ω αιώνιες, αέναες μορφές πλάνων ονείρων 

πόσο ακατάδεκτες μου είστε!



I Ιροεδράρα ατελείωτη!

Τι το «παίζεις» ρε φίλε;
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Αθλοπαιδιές.
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ΤΥΧΕΣ ΤΕΙΧΩΝ

ΤΥΧΕΣ ΤΕΙΧΩΝ

Μνήμη Γιώργου Ιωάννου

I

ΙηίΓ3 ΓΠυΓΟδ - ΕχΪΓ3 0101*05

Κέρκυρα 12/2/88
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Θεσσαλονίκη, 14/5/88 

Σταύρος Καμαρούδης

Στον Κώστα Κασίνη

Κάθε μέρα δρασκέλιζε τα τείχη της πόλης. Ασυνείδητα. Είχαν άλλωστε από το πέρασμα του χρόνου 
καταρρεύσει. Συνήθως σωζόταν ένα μέτρο - τρία σκαλοπάτια στη Μελενίκου αρκούσαν για να το διαβείς 
- άλλοτε δύο - τα ερωτευμένα ζευγαράκια φωτογραφίζονταν πλάι τους - σε μια μόνο περίπτωση μέχρι 
πέντε - αρκετά για να διασώσουν την επιγραφή:

«τείχεσιν άρρήκτοις Ορμίσδας έξετέλεσε τήνδε πόλιν».

«Τείχεσιν άρρήκτοις».
Πόσο αίμα δε χύθηκε.
Υπέρ και εναντίον.
Βάρβαροι καθ' Ελλήνων.
Ενάντιοι καθ' ημετέρων
Αγώνες αιώνων.

Και τώρα εσύ να τα δρασκελίζεις κάθε μέρα. Χωρίς καν να σκέφτεσαι το αίμα. Ούτε και να πληρώνεις 
τον φόρο τον κεφαλικό στους καστροφύλακες της πύλης.

«Τείχεσιν άρρήκτοις».
Τα τείχη μπροστά για έμφαση - Τότε. Τώρα για σαρκασμό.

«Τείχεσιν άρρήκτοις».
Δύσμοιρε Ορμίσδα.
Δύο λέξεις νεκρές.

Οι ημερήσιες εκδρομές του Σχολείου. Στα Χίλια Δέντρα. Σχεδόν θεσμός ύστερα από τις εξετάσεις 
του πρώτου εξαμήνου.

Σ’ αυτούς ακριβώς τους περιπάτους γνώρισα και τα τείχη, εγώ ο καμπίσιος· το πατρικό μου στη 
συνοικία της Αγίας Τριάδας ήταν σχεδόν πάνω στο κύμα. Κι από τότε άρχισε μια παράξενη σχέση έλξης. 
Καρπός της - δεκαπέντε χρόνια αργότερα - η μικρή τριλογία. Τα πρώτα της σκαριφήματα βρίσκονται 
ακόμα στα γυμνασιακά τετράδια - φυλαγμένα στη μνήμη. Η τελική μορφή αναδύθηκε φέτος το χειμώ
να.

Να φταίει άραγε το Παλιό Φρούριο της Κέρκυρας, το αεράκι του Ιονίου ή η νοσταλγία για τη δική μου 
Ιθάκη;



II

Η ΠΥΛΗ

Στην Ελένη Σελλά

!
Θεσσαλονίκη, 14/2/88

III

ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΤΕΙΧΟΣ
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Στον Γιάννη Μάζη
Φθάσαμε στη Θεσσαλονίκη πρόσφυγες το φθινόπωρο του 22. Κι είχε ζέστη και μια σκόνη! Σύννεφο. 

Ποτέ σας δεν την έχετε γνωρίσει. Τα θυμάμαι όλα σα χθες - παλλικαρόπουλο τότε.
- Πού θα μείνουμε; ρώτησε η μητέρα.
- Σήμερα όπου μας πουν και από αύριο βλέπουμε, απάντησε ο πατέρας. Κάτσαμε δίπλα στο Σταθ

μό, είκοσι άτομα σε μια σκηνή του Ερυθρού Σταυρού.
Οι μέρες περνούσαν.
- «Μπαίνει χειμώνας, κι ένας θεός ξέρει πότε θα μας δώσουν σπίτι», μουρμούριζε ο πατέρας, «θα 

μου αρρωστήσουν και τα μικρά».
Η μάνα πούλησε κάτι χρυσαφικά κι έτσι αγοράσαμε τα πρώτα υλικά. Του Αγίου Δημητρίου είχαμε 

στήσει, ο πατέρας κι εγώ, ένα παράπηγμα δίπλα στα τείχη. Είχε ακόμη λίγο χώρο, κι ο ένας τοίχος ήταν 
κιόλας έτοιμος.

Η πύλη ήταν πάντοτε εκεί. Δίπλα στην Πορτάρα.
θυμήθηκε τον παππού του - πολυφαμελίτη αγρότη στα περίχωρα.
-«Λίγα ακόμα να μεγαλώσεις, θεοπούλα, έλεγε στη μικρή του κόρη και θα σε πάω, μπάρεμ, με το 

κάρο στο Κάστρο. Να δεις τί μεγάλη πολιτεία είναι. Με τον Πύργο τον Λευκό σχεδόν στο κύμα, πάνω στη 
θάλασσα. Ξέρεις τι ’ναι θάλασσα, εσύ;

- Να, πατέρα, σαν τον Άη Βασίλη, έλεγε η μικρή και έδειχνε τη λίμνη που χρύσιζε στον ορίζο
ντα.

- «Και βάλε!» απαντούσε ο παππούς χαμογελώντας.
Η Πύλη ήταν πάντοτε εκεί. Δίπλα στην Πορτάρα που δεν τη σφάλιζαν πια για τη νύχτα. Από κάτω 

περνούσαν τα τουριστικά λεωφορεία με τους περιηγητές και κάθε λογής άνθρωποι και τροχοφόρα αστα
μάτητα.

Η Πύλη δεν οδηγούσε πια πουθενά. Χρησίμευε μόνον για ντεκόρ φωτογραφίας στα γκρουπ των ερω
τευμένων Γιαπωνέζων που τους τραβούσε σαν μαγνήτης το λευκό μάρμαρο της επιγραφής.

Σπάνια πια κανένας ηλικιωμένος Γερμανός να προσπαθήσει να διαβάσει τα ξεθωριασμένα από τον 
καιρό γράμματα. Με προφορά ερασμιακή.

« Ανηγέρθη ή παρούσα Πύλη δαπάνη τής Κυράς ήμών καί Δεσποίνης Άννης Παλαιολογίνης - 
έτει σωτηρίω...»

Εκεί σταματούσε. Η επιγραφή γινόταν δυσανάγνωστη - οι αρχαιολόγοι βεβαίωναν το έτος 1355.
Τώρα πια η πύλη δεν οδηγούσε πουθενά. Κάποτε δεχόταν τους χωρικούς από την ύπαιθρο. Τους 

φαντάστηκε με τα ζώα του να μπαίνουν το πρωί φορτωμένα με κάθε λογής φρούτα και λαχανικά και να 
βγαίνουν το βράδυ με υφάσματα κι αλάτι.

- «Ναι, το αλάτι ήταν τότε δυσεύρετο», εξηγούσε ο παππούς στο παραμύθι με τις βασιλοπού
λες.

Τώρα τα πάντα είναι άφθονα. Κι η Πύλη «Τής Κυράς ήμών καί Δεσποίνης» άχρηστη· δεν οδηγούσε 
πια πουθενά. Χρησίμευε μόνο για σκηνικό.

Και ν’ αγναντεύεις τη Συμβασιλεύουσα να σμίγει με τον Θερμαϊκό.



Αντιγράφοντας Χημεία στην ώρα του διαλείμματος.
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«Ναυτίλος», Κέρκυρα - Θεσσαλονίκη 
12-15/2/88

Κι έτσι βρεθήκαμε αγκαλιασμένοι από το τείχος. Στην κάμαρή μου - αυτή που μοιραζόμασταν όλα τα 
παιδιά - θυμάμαι που διάβαζα κάποιους μήνες στην τελευταία τάξη του γυμνασίου συντροφιά μ’ ένα 
σπόνδυλο κίονα- οικοδομικό υλικό για τους τειχοποιούς. Στο φως του λυχναριού - πού τότε ηλεκτρονικό 
- το άσπρο μάρμαρο φάνταζε περίεργα.

Ύστερα ο πατέρας έπιασε δουλειά - Καπνεργάτης. Κι η μάνα έπλεκε και κένταγε ασταμάτητα. Το 
παράπηγμα έγινε σπιτάκι σωστό και το τείχος σοβατίστηκε.

Τότε ήταν που ανοίξαμε κλεφτά κι ένα παράθυρο στο τείχος. Πολύ δύσκολα, είναι αλήθεια. «Να 
ανασάνουμε λίγο, να μπει φως» δικαιολογήθηκε ο πατέρας στον υπάλληλο που είχε έρθει με εντολή να το 
κλείσει αμέσως. Με τα παρακάλια και τις φωνές, ο υπάλληλος έφυγε άπρακτος.

Ήρθε σε λίγες μέρες κι ένας αρχαιολόγος. Μ’ ένα χωροφύλακα μαζί. Ζήτησε να δει τα μπάζα. Μή
πως είχε τίποτε αρχαίο. Ήταν αυστηρός κι απειλούσε με δικαστήριο. Δικαστήριο που δεν έγινε ποτέ. 
Ποιος να ασχοληθεί τότε μ’ ένα παράθυρο σ’ ένα τείχος. Η τύχη της Ελλάδας κρινόταν στα Δικαστήρια 
της Ευρώπης. Και δύο εκατομμύρια προσφύγων προσπαθούσαν να ριζώσουν στις νέες πατρίδες Νέα 
Κρήνη, Νέα Μηχανιώνα, Νέος Μαρμαράς. Πόντιοι, θρακιώτες, Μικρασιάτες. Τραγικά θύματα του ονείρου 
των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών.

Το παράθυρο έμεινε εκεί. Για να κάνουν καντάδες στις αδελφές μου οι διάφοροι «πολιορκητές».
Τι παράξενο στ’ αλήθεια! Νυχτερινή καντάδα στο τείχος - σαν τους πρίγκηπες του μεσαίωνα. Κι η 

Αρετούσα, έτσι τη λέγανε τη μεσαία, να προσμένει τον Ερωτόκριτο (πείραζε ο πατέρας) που έπρεπε στο 
τέλος να βγει στο παράθυρο να καταβρέξει με το μαστραπά τους τροβαδούρους.

Κι οι περιηγητές να ξαφνιάζονται - παράθυρο στο τείχος; - Πολλοί το φωτογράφιζαν κιόλας.
Και τώρα που γυρνώ στο πατρικό μου σπίτι, προικώο της μικρής, της θεοδώρας, πηγαίνω συχνά σ’ 

εκείνο το μοναδικό παράθυρο του τείχους. Κάθομαι με τις ώρες και ρεμβάζω. Και το βλέμμα μου αγκαλιά
ζει το Επταπύργιο, τα Κάστρα, τη Ροτόντα, ως κάτω τη θάλασσα. Ύστερα ανηφορίζει πάλι τις πράσινες 
καμπύλες των βουνών ως την κορυφή του Χορτιάτη.

Ένα παράθυρο στο τείχος.
Ένα χαμόγελο για τους βαρβάρους, όπως ίσως θα έλεγε Καβαφίζων φιλόλογος.



Ωραίο μου πλυντήριο.
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Χρηστός 
(\νΗθΓΘ ίΚβ 5ΐΓθθΐ5 Κ3νθ ΠΟ Π3ΠΊθ)

Σ’ αυτό το ταξίδι είχαν περάσει μπροστά από τα μάτια μου όλων των ειδών οι ομορφιές. Ομορφιές φτιαγμέ
νες είτε από Θεού, είτε απ’ ανθρώπου χέρι. Ήταν, λοιπόν, ένα ταξίδι που θα το ζήλευαν όλοι. Προέβλεπε 
επίσκεψη της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας, της Ωκεανίας και της Αμερικής. Τίποτα δε θα ’μενε έξω. Κι 
ύστερα από την κατάλληλη, ψυχική κυρίως, προετοιμασία όλα άρχισαν.

Και ξαφνικά είδα πράγματα που ούτε να φανταστώ μπορούσα. Από το Βόρειο Σέλας στην Νορβηγία και τις 
τρεις χιλιάδες λίμνες της Φινλανδίας. Από το φως του Παρισιού και τη «γνώση» της Βιέννης ως την ευγενική 
αυστηρότητα της Μόσχας και τον απόκρυφο ερωτισμό της Κωνσταντινούπολης. Ακολούθησε η μαύρη γη. Πυ
ραμίδες και άμμος στην Αίγυπτο, πάγος και χιόνι στο Κιλιμάντζαρο. Ξηρασία και θάνατος στην Αιθιοπία ανάκα- 
τατα με την ιριδίζουσα λάμψη του διαμαντιού. Κοινωνίες απόλυτης ισότητας και ειρήνης όπως αυτές των Βου
σμάνων και κοινωνίες απόλυτης ανισότητας και πολέμου όπως αυτές της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης.

Και καθώς το μάτι μου, πάνω από το αεροπλάνο, πλανήθηκε από την Αφρική στην Ασία είδε τη θάλασσα να 
κοκκινίζει. Αλλά δεν ήταν το καθαρό κόκκινο, μα το κόκκινο που μαυρίζει όπως το αίμα όταν το βλέπεις στο 
φως του φεγγαριού. Και κατάλαβα ότι ήταν αίμα μαζί με τη μεγάλη εφεύρεση του ανθρώπου, το πετρέλαιο. Και 
το κόκκινο συνεχίστηκε ως την Ινδία. Κι από κει και πέρα μια περίεργη ηρεμία, αγνή ηρεμία εξαπλωμένη πάνω 
από το Θιβέτ και τα Ιμαλάια, εκεί όπου ο άνθρωπος γίνεται θεός και ο θεός κατεβαίνει να συνομιλήσει με τον 
άνθρωπο. Λίγο πιο πάνω η Κίνα, πυκνή και μυστηριακή, ριγμένη με τα μούτρα στην προσπάθεια να αναβιώσει το 
παλιό της μεγαλείο. Κι ακόμα πιο πάνω η Σιβηρία απέραντη και κρύα, κατοικημένη από ανθρώπους διωγμένους 
και εξόριστους. Και μετά η Ιαπωνία με την αξιοθαύμαστη παράδοση και την άξια θαυμασμού εργατικότητα. 
Αυστραλία παρακάτω και έρημοι να σου πλακώνουν την ψυχή και τροπικά δάση να την εξυψώνουν. Γύρω-γύρω 
νησιά πράσινα και λουσμένα στον ήλιο, μα αφιλόξενα και άγρια. Απύθμενες θάλασσες και πανύψηλα βουνά. 
(Αλήθεια, γιατί ο άνθρωπος είναι τόσο κοντός;).

Και μετά ο Ειρηνικός. Ατελείωτος και σπαρμένος με κοραλλιογενή συμπλέγματα όπου ο άνθρωπος κατοι
κεί σε αρμονία με τη φύση, λατρεύοντας τους θεούς της αστραπής, της θάλασσας και του ηφαιστείου. Ανθρω
ποι τυχεροί, απλοί κι ανέγγιχτοι. Οι άτυχοι γίνονται μεγαλοξενοδόχοι και ζουν από τον τουρισμό. Ήρθε και για 
μένα η πλήρης απομυθοποίηση του Ειρηνικού και έφτασε η ώρα να γνωρίσω τη «μεγάλη γη». Αμερική. Από 
κάτω προς τα πάνω. Γη του Πυρός και δικτατορίες επονομαζόμενες μπανανοδημοκρατίες. Τρελό καρναβάλι και 
τρελό κυνήγι της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μετά είδα τη γη των μεγάλων πολιτισμών που χάθηκαν και κατέλη
ξαν καπιταλιστικοί παράδεισοι. Μεξικό, λοιπόν, και Καραίβική. Μίγμα πολυτέλειας εκθαμβωτικής και φτώχειας 
αποπνικτικής σαν βρώμα παμπάλαια. Μετά τη χώρα των θαυμάτων. Το όνειρο. Τα πάντα στην υπηρεσία του 
ανθρώπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πίσω από το παγκόσμιο κουκλοθέατρο να πουλάνε όπλα με το ένα χέρι 
και με το άλλο να μοιράζουν φαγητό στην πεινασμένη Αφρική. Ύστερα ο αξιοπρεπής Καναδάς και νάμαστε 
ξανά στη Γέρικη ήπειρο. Κάπου εδώ τελείωνε το ταξίδι. Ενας κόμπος μου ανεβαίνει. Νοιώθω, όμως, μια πε
ρίεργη αίσθηση.

Από μακριά σαν κάτι να λαμπυρίζει. Μέσα από το αεροπλάνο του γυρισμού βλέπω ένα φως μικρό αλλά 
αξεπέραστο σε φωτεινότητα. Η γενέτειρά μου με καλοσωρίζει πάλι και επιτέλους καταλαβαίνω τι ήταν αυτή η 
περίεργη αίσθηση που με συνόδευε σ' όλο το ταξίδι.

Είναι κάτι που αισθάνομαι όταν βλέπω τον Γκρίζο Πύργο μας στην παραλία και τα πλοία που έρχονται και 
φεύγουν από το λιμάνι μας και τα κάστρα μας και τα πάρκα μας και το Μεγαλέξανδρό μας. Και συνειδητοποιώ 
ότι είναι η μόνη φορά σ' όλο το ταξίδι που μπορώ και βάζω κτητικές αντωνυμίες σ’ αυτά που βλέπω.

Τώρα θα μου πεις γιατί τα λέω όλα αυτά. Ισως γιατί νοιώθω υποχρεωμένος απέναντι στην πόλη που με 
μεγάλωσε και θέλω να της αποδώσω ένα φόρο τιμής. Ίσως μου πεις ότι οι άνθρωποι φτιάχνουν τις πόλεις. 
Νομίζω, όμως, ότι δεν φτιάχνω εγώ τη Θεσσαλονίκη, αλλά η Θεσσαλονίκη φτιάχνει εμένα. ΓΓ αυτό της χρω
στάω.



Καθηγητικό πηγαδάκι.
Ωραίος ουρανός, δε βρίσκετε;
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Οχι. όχι. Δεν τελειώσαμε ακό
μα. Εδιυ πληρώνονται όλα!

Ο Θεοδοσίου και οι γραμμα
τείς του. Μόνο μη ρωτήσετε τι 
του κάνουν.

•

•50
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Ν.Φ.
Χρ.

- Νίκο, πές μας πότε γεννήθηκες, τι ζώδιο είσαι, για την οικογένεια σου.
- Λοιπόν, γεννήθηκα στις 15 Ιουλίου 1962, είμαι Καρκίνος. Γονείς έχω καθώς και μια αδελφή τρία 

χρόνια μεγαλύτερη, παντρεμένη με δύο παιδιά.
- Πότε ξεκίνησες το Μπάσκετ και πού;
- Το 1977, στα Γιάννενα.

Τί όνειρα είχες τότε;
- Τίποτα. Οταν ξεκινάς να παίξεις μπάσκετ, ξεκινάς απλώς γιατί σ' αρέσει. Μετά αρχίζουν τα όνει

ρα.
- Τώρα, στα 26 σου χρόνια, βρίσκεσαι στο απώγειο της δόξας. Στα 45 τί θα ήθελες να είσαι;
- Θα ήθελα να ήμουν ένας σωστός άνθρωπος.
- Αυτό είναι πολύ σχετικό.
- Σχετικό και με τα στάνταρ τα δικά μου.
- Και ποιά είναι τα στάνταρ αυτά, Νίκο.
- Ασε τώρα, μπορώ να σου γράψω ολόκληρη έκθεση πάνω σ’ αυτό.
- Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Είσαι μόλις 26 χρόνων, έχεις στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης με την 

Εθνική, παίζεις σε μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Τί άλλο απομένει; Κάπου δεν επέρχε
ται ένας κορεσμός δόξας;

- Δε νομίζω, γιατί όσα πρωταθλήματα και να πάρεις, πάντα θέλεις ακόμα ένα.
- Να γυρίσουμε λίγο στην προσωπική του ζωή. Μίλησέ μας για τους φίλους σου, τη μουσική που ακούς, 

τη διασκέδασή σου.
- Μ' αρέσουν όλα τα είδη της μουσικής, εκτός από τα παρατραβηγμένα. Πιο πολύ ακούω ελληνικά και 

ροκ. Για διασκέδαση δε μου μένει και πολύς χρόνος· κανένα μπαράκι, καμμιά ντισκοτέκ. Ο πιο καλός 
μου φίλος είναι ο Πέτρος ο Σταμάτης.

- Νίκο, πως σε βλέπει ο κόσμος και πως συμπεριφέρεσαι εσύ στον κόσμο;
- Σ' όλους συμπεριφέρομαι φιλικά. Έχω παρεξηγηθεί μάλιστα, επειδή κάνω ορισμένες πλάκες, αλλά 

δεν έχω πρόβλημα, γιατί πιο πολύ μ' ενδιαφέρει το τι σκέφτονται για μένα αυτοί που είναι στο στενό 
μου κύκλο. Από κει και πέρα ο κόσμος μπορεί να λέει ό,τι θέλει.

- Τί τύπος κοριτσιού σου αρέσει;
- Μ’ αρέσουν τα «καλά» κορίτσια εντός εισαγωγικών. Δηλαδή όσα κορίτσια θέλουν να δουν αν πραγμα

τικά τους αρέσω, πρέπει να με γνωρίσουν πρώτα καλά.
- Σκοπεύεις να παντρευτείς;
- Όχι στο άμεσο μέλλον.

θαν.
Ν.Φ.
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Τριγυρνώντας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, έχοντας προσθέσει στο ενεργητικό μας άλλη μια κοπάνα 
από Αγγλικά και Ιταλικά, κλαίγαμε τη μοίρα μας που μας έφτασε σε τέτοιο σημείο απελπισίας και μιζέριας. Κι 
όλα αυτά οφείλονταν σε μια ηλίθια, στιγμιαία απόφαση να αναλάβουμε την έκδοση του πολυαγαπημένου σας 
Υθ3ΓόοοΚ. Λεφτά λίγα, κείμενα ανόητα και μετρημένα στα δάχτυλα και σαν να μην έφταναν αυτά ο φωτογρά
φος της παρέας διασκέδαζε από δω κι από κει στο Βέλγιο. Σαν να '.ναι τώρα θυμάμαι τα τελευταία του λόγια του 
αποχαιρετισμού: «Και χωρίς εμένα καλά θα τα καταφέρετε». Λες κι όταν ήταν κι αυτός καλά τα καταφέρναμε. 
Φευγάτος ο τύπος και βαρεμένος.

Με αβέβαιο μέλλον λοιπόν και έτοιμα τα εισιτήρια για Ν. Αμερική σε περίπτωση οικονομικής αποτυχίας 
(ποιος μας σώζει από το Θεοδοσίου), φτάσαμε κατάκοποι στην Τσιμισκή και αφού είχαμε διανύσει μια απόστα
ση πέντε χιλιομέτρων με τα πόδια. Κάπου εκεί ακούσαμε φως και είδαμε φωνές. Ήταν τα εγκαίνια του και
νούργιου καταστήματος του έφορου του Αρη στο μπάσκετ. Μέσα μερικά από τα αστέρια της ομάδας. Κάτσαμε, 
χαζέψαμε και φύγαμε Ομως μετά από ένα τσιγάρο δρόμο μας κτύπησε κάτι στο κεφάλι· μια ιδέα που έμελλε 
να αλλάξει την πορεία του Υθ3ΓόοοΚ. Σκεφτήκαμε πως μια συνέντευξη από ένα παίκτη του Αρη θα τόνωνε 
κάπως το ενδιαφέρον των ανεπρόκωπων μαθητών στους οποίους, απευθυνόμαστε για την παρούσα έκδοση. 
Σαν τρελοί γυρίσαμε πίσω δεν υπήρχε πια η κούραση. Και το πρώτο πρόσωπο που μας ήρθε στο μυαλό ήταν ο 
πάντα φιλικός και αυθόρμητος Νίκος Φιλίππου. Με θάρρος που ίσως οφειλόταν και στις μπύρες που είχαμε 
«κατεβάσει» προηγουμένως, απευθυνθήκαμε στο διεθνή φόργουορντ.

Για να μην πολυλογούμε, κλείσαμε ραντεβού για την άλλη μέρα στις 1 2.30 στο Αλεξάνδρεια. Η συνέντευξη 
έγινε και σας την παραθέτουμε αυτούσια. Κάπου εδώ οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τη Λίνα Αληχανίδου που 
διετέλεσε χρέη φωτογράφου, μια και το κάθαρμα ο Αρης γλεντοκοπούσε στο Βέλγιο χωρίς να δίνει σημεία ζω
ής
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Η φωτογραφία από τη συνέντευξη του Φιλίππου 
(Μπράβο ρε Λίνα, μας υποχρέωσες!).
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- Τί γνώμη έχεις για την εισαγωγή ξένων στο ελληνικό πρωτάθλημα;
- Σίγουρα θέλω να μπούνε, για να αυξηθεί ο συναγωνισμός, να βγαίνουν καλύτεροι παίκτες και στην 

Ελλάδα και να βελτιωθεί το θέαμα.
- Νίκο, ο νόμος μιλάει για ένα ξένο παίκτη σε κάθε ομάδα. Στον Αρη τί πρόκειται να γίνει; θα μείνει ο 

Σούμποτιτς, ο Γουίλτζερ ή θα έρθει άλλος;
- Δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα ούτε και έχει ακουστεί τίποτα. Πάντως πιστεύω ότι ο Αρης θα 

δυναμώσει ακόμα περισσότερο.
- Ο Σούμποτιτς θα μπορέσει ποτέ να γίνει Έλληνας και να παίζει με την Εθνική;
- Όχι, στην Εθνική αποκλείεται να παίξει.
- Ο Μισούνωφ όμως;
- Ίσως μπορέσει μετά από τρία χρόνια να παίξει με την Εθνική.
- Τί σημαίνει για σένα και τα άλλα παιδιά να έχετε συμπαίκτη το Νίκο Γκάλη που είναι ο πρώτος παίκτης 

σ’ όλη την Ευρώπη;
- Σίγουρα σε απαλλάσσει από ορισμένα προβλήματα, γιατί, όταν ένας παίκτης βάζει τόσους πόντους 

και προβληματίζει τόσο την αντίπαλη άμυνα, οπωσδήποτε διευκολύνει το παιχνίδι το δικό σου. Είναι η 
δύναμή μας. Όλο το παιχνίδι στηρίζεται επάνω του και είναι βασικός συντελεστής της πορείας 
μας.

- Κάτι δύσκολο τώρα. Χαρακτήρισε μας με μια λέξη τον κάθε συμπαίκτη σου.
- Έναν έναν δε γίνεται. Πάντως όλοι είναι συμπαθητικοί και τα δίνουν όλα για την ομάδα.
- Νίκο, θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά. Πήραμε το Πανευρωπαϊκό με την Εθνική. Ο Αρης διαφημίζει 

όσο γίνεται την Ελλάδα. Τί θα γίνει όμως, αφού φύγει αυτή η φουρνιά παικτών, μετά από δέκα χρό
νια;

- Αυτό πρέπει να απασχολήσει αυτούς που κάνουν τον προγραμματισμό. Πιστεύω όμως να έχει συνέ
χεια αυτή η φουρνιά παικτών, γιατί ο κόσμος έχει έρθει κοντά στο μπάσκετ και δεν πιστεύω να τον 
αφήσουνε να φύγει. Άλλωστε και στον Άρη αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι ξαφνικό και τυχαίο. Είναι 
αποτέλεσμα δουλειάς. Ο Άρης προσπαθεί εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια να μπει στους μεγάλους της 
Ευρώπης. Εννοώ δηλαδή ότι και του χρόνου που θα είμαστε στο πρωτάθλημα της Ευρώπης πάλι θα 
πρωταγωνιστούμε. Ούτε και της Εθνικής η επιτυχία ήταν ξαφνική· βγήκαμε δέκατοι στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα. Η πανευρωπαϊκή νίκη ήταν μια συνέχεια.

- Και κάτι τελευταίο, γιατί βλέπω ότι σε φωνάζουνε. Πώς θα αντιμετώπιζες την περίπτωση μιας μετα
γραφής στο εξωτερικό;

- Ας μου γίνει πρώτα πρόταση και μετά το συζητάμε.
- Εννοούμε πώς βλέπεις τον Άρη· σαν μέσο αποκατάστασης ή σαν Ιδέα;
- Δεν βλέπω τον Άρη ψυχρά επαγγελματικά. Άλλωστε όταν είσαι σε μια ομάδα για επτά χρόνια με 

τόσες επιτυχίες, οπωσδήποτε δένεσαι.
- Νίκο, σ’ ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες.
- Τίποτα, παιδιά και για ό,τι διευκρινήσεις θέλετε πάλι εδώ είμαστε.

Χρ.
Ν.Φ.

Χρ- 
Ν.Φ. 
θαν.
Ν.Φ.
Χρ.
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Ύστερα από την επιτυχημένη προσπάθεια μας με το Νίκο Φιλίππου, αποφασίσαμε να συνεχί- 
σουμε με έναν από τους πρωτεργάτες του Μουσικού Δίαυλου, το Νίκο Κατανάκη. Ο Νίκος δέχθηκε 
με ιδιαίτερη προθυμία την πρότασή μας για συνέντευξη και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό.

Χρ.
Νΐκ.
Θαν.
Νΐκ.
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- Νίκο, να αρχίσουμε από τα κλασσικά. Πότε γεννήθηκες και πού;
- Γεννήθηκα στη Μελβούρνη στις 11 Ιουλίου 1964. Ζώδιο Καρκίνος.
- Πές μας για την οικογενειακή σου κατάσταση και τις σπουδές σου.
- Εχω μια αδελφή μικρότερη. Οσο για σπουδές, έβγαλα με το ζόρι το 5ο ΚΕΤΕ. Ήρθα στην Ελλάδα 12 

χρονών.
- Πώς έγινε και ήρθες στην Ελλάδα;
- Οι δικοί μου είναι Έλληνες κι έτσι γύρισα. Το κανονικό μου όνομα είναι Καραμπουρνιώτης.
- Βλέπω εδώ μια βέρα. Παντρεμένος ή αρραβωνιασμένος;
- Έ, όχι και παντρεμένος. Υπάρχει κάτι εδώ και πέντε χρόνια. Ούτε αρραβωνιασμένος. Απλώς λογοδο

σμένος, ας πούμε.
- Από δουλειά τΐ κάνεις;
- Εχω μαγαζί με αλλαντικά-τυροκομικά.
- Από πότε άρχισες να ασχολεΐσαι με τη ραδιοφωνία;

Εδώ και δέκα χρόνια. Τέλη '78, αρχές '79. Τότε άνοιξα το Ράδιο ΙηίθΓΠ3ΐΐοπ3ΐ. Είχα ένα μικρό σταθμό, 
«έβγαινα στον αέρα» από το σπίτι μου, «έπιανα» μόνο τη γειτονιά. Αργότερα, με τον καιρό, έγινε 
μεγαλύτερος μέχρι που κάλυπτε όλη την πόλη και τα περίχωρα. Όλα αυτά μόνος μου- όλοι οι «πειρα
τές» κάποτε «βγαίναμε» μόνοι μας. Αργότερα το ’81 έκανα το ΙΒΘ. Έβγαινε κάθε μέρα 2-5 τα μεση
μέρια, με ενημερωτικές εκπομπές σχετικά με την κίνηση της μουσικής καθώς και τα βράδυα μετά τα 
μεσάνυχτα Μετά πήγα στρατό, τέλη '84, οπότε έμεινα έξω απ’ το ραδιόφωνο για αρκετό διάστημα. 
Απολύθηκα το Σεπτέμβριο του ’86. Το Φεβρουάριο του ’87 έρχομαι στο Μουσικό Δίαυλο ο οποίος 
ιδρύθηκε 1 Σεπτεμβρίου του ’86. Από τους ιδρυτές του Μουσικού Δίαυλου, ο μόνος που υπάρχει 
τώρα είναι ο Ρύκιος.

- Νίκο, πες μας κάτι για τις εμπειρίες σου με την Αστυνομία.
- Εμένα με είχαν πιέσει μόνο όταν είχα τον ΙηίθΓΠ3ΐΐοπ8ΐ. Τη γλύτωσα φτηνά, θα έλεγα. Μου πήραν, 

βέβαια, τα μηχανήματα αλλά επειδή δεν έβγαινα ποτέ σε ώρες τηλεόρασης, τα πήρα πίσω αφού μου 
έκαναν μια σύσταση και τους υποσχέθηκα ότι δε θα «έβγαινα» ξανά. Μετά από μια εβδομάδα «βγήκα». 
Είναι το πειρατικό δαιμόνιο, ψώνιο που λέμε. Ήταν σαν να ήμουν σε ψυχιατρείο όταν δεν έκανα 
εκπομπή. Ένα πράγμα τρελό. Τώρα ως προς το Μουσικό Δίαυλο μας πιέσανε το Μάρτιο, το Λευτέρη 
Λάλο συγκεκριμένα. Εμένα όχι ακόμα.

- Τι εννοείς λέγοντας «όχι ακόμα»; Δεν είστε νόμιμοι πλέον;
- Οχι, δεν είμαστε νόμιμοι. Πειρατές είμαστε.
- Και πως εκπέμπετε τόσο άνετα;
- Επειδή υπάρχει μια ανοχή θα έλεγα, τώρα που ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την ελεύθερη ραδιοφω

νία. Μαλιστα έχουμε ανοιχτεί στον κόσμο, έχουμε δώσει διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ. Κι αυτό από τότε 
που πιέσανε το Ράδιο Θεσσαλονίκη γιατί σε παρόμοια περίπτωση θα είχαμε ασπίδα τον κόσμο, θα 
γινόταν σάλος. Ο κόσμος μας είχε αγαπήσει. Αν γινόταν τίποτα, σε πέντε λεπτά θα είχε μαζευτεί όλος 
ο κόσμος από κάτω. Δε θα τολμούσαν να πειράξουν το Μουσικό Δίαυλο. Και τότε που είχε γίνει η 
ληστεία εδώ και μας είχαν κλέψει μηχανήματα, το θέμα είχε γίνει πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες.

- Αυτή τη στιγμή είστε από τις σπουδαιότερες απασχολήσεις της Θεσσαλονικιώτικης νεολαίας. Τΐ εμ
βέλεια έχετε;

- Φυσικά καλύπτουμε όλη την πόλη. Από κει και πέρα πιάνουμε Κατερίνη, Βέροια, Έδεσσα, Χαλκιδική. 
Να φανταστείτε ότι έχουμε κάποιον ακροατή που μας τηλεφωνεί κάθε μέρα από το Αμύνταιο, κοντά 
στη Φλώρινα.

- Του Ευθυμιάδη το χωριό;
- Ναι, ναι. Το χωριό του Δημήτρη του Ευθυμιάδη.
- Πές μας τώρα για τις φιλοδοξίες σου στη Ραδιοφωνία. Σου έμεινε τίποτα παραπάνω να κάνεις; θα 

ήθελες να δουλέψεις στο Κρατικό ή το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
- Στο Δημοτικό μας είχαν καλέσει πριν αρχίσει εκπομπές, συζητήσαμε, αλλά τελικά δε πήγε κανείς από 

το Δίαυλο. Ομως είναι μια λύση κι αυτή μια και το πειρατικό ραδιόφωνο δεν έχει πια μέλλον.
- Γιατί το λές αυτό;
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- Νομίζω ότι η δουΙ μουσική τουλάχιστον τα πάει περίφημα. Δεν υπάρχει κρίση και δεν μπορώ να πως 
ότι νοσταλγώ τα παλιά.

- Κάπου εδώ, Νίκο Κατανάκη, τελειώνουν οι ερωτήσεις μας.
Πες μας, λοιπόν, κάτι που θα ήθελες να ακουστεί. Κάτι για σένα, για το ραδιόφωνο ή για τους ακροα
τές σου.

- θα ήθελα να πως ότι το ραδιόφωνο το έχω πονέσει πάρα πολύ και τράβηξα πολλά για χάρη του. 
Ελπίζω, από δω και πέρα να έρθουν όλα ρόδινα για τα μέλη του Δίαυλου.

- Τί εννοείς λέγοντας «να έρθουν όλα ρόδινα». Αφού είπαμε ότι η πειρατική ραδιοφωνία δεν έχει μέλ
λον.

- Εννοώ κάποια θέση σε σταθμό ιδιωτικό ή κρατικό. Αρκεί να κάνει ο καθένας αυτό που του αρέσει. 
Εκεί, όμως θα πληρώνεσαι και ίσως καταλήξει να γίνεται αγγαρεία. Εγώ πάντως θα προτιμούσα να 
«βγαίνω» χωρίς αμοιβή. Κάπου, πιστεύω ότι θα χαθεί η αμεσότητα και η επαφή ανάμεσα στον κόσμο 
και σε μας.

- Αν θέλεις τώρα χαρακτηρισέ μας λίγο τους συνεργάτες σου.
- Πιστεύω ότι είμαστε όλοι τρελοί κι αδιάφοροι. Όπως είμαστε τώρα, είμαστε σαν μια οικογένεια, αδέρ

φια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας στο Δίαυλο που να αντιπαθώ. Γελάμε πολύ στο μικρόφωνο, 
αλλά και πίσω απ’ αυτό ακόμα περισσότερο. Είμαστε και πολύ οργανωμένοι. Υπάρχουν καταστάσεις 
καθαριότητας, επιλογής μουσικού υλικού, συντήρησης μηχανημάτων και διαχείρισης οικονομικών. 
Αλλωστε μόνο έτσι θα μπορούσε να λειτουργήσει ομαλά ο σταθμός.

- Κοιτάξτε, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την Ελεύθερη Ραδιοφωνία, θα βγούνε οι 
πρώτοι ιδιωτικοί σταθμοί κι εμείς δε θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε γιατί θα μας κυνηγάνε οι ίδιοι οι 
ιδιωτικοί μετά, θα είμαστε παράνομοι 100% γιατί δε θα έχουμε άδεια. Το να βγάλεις άδεια είναι από 
δύσκολο μέχρι αδύνατο. Χρειάζεται κεφάλαια, τρέξιμο και υπάρχουν πολλά στη μέση. Δηλαδή άδεια 
θα μπορούν να παίρνουν άνθρωποι της κλάσης του Κοσκωτά, όχι εμείς.

- Τώρα που μιλάμε για λεφτά, πές μας, πόσο σας κοστίζει ο σταθμός;
- Πληρώνουμε πολλά και το κακό είναι ότι πολλοί από μας είναι φοιτητές και δε δουλεύουνε. Ότι έχου

με, πάντως, το δίνουμε εδώ. Δεν είναι μόνο το ρεύμα, τα κοινόχρηστα κλπ. αλλά και τα έκτακτα έξοδα 
για συντήρηση μηχανημάτων, ανταλλακτικά και τόσα άλλα. Κάποτε είχαμε «μπει μέσα» και αναγκα
στήκαμε να κάνουμε ένα χορό. Αλλά και τώρα δεν πάμε καλά οικονομικά.

θαν. - Και γιατί δεν κάνετε ένα χορό τώρα. Ο κόσμος θα ανταποκριθεί σίγουρα.
Νίκ.
Χρ·
Νίκ.
θαν.
Νίκ.

- Γιατί δε θέλουμε να μοιάσουμε στα «Παιδιά της Καλαμαριάς».
- Εκτός όμως από χρήματα, ο σταθμός πρέπει να σας τρώει και πολύ χρόνο.
- Χρόνος ελεύθερος μηδέν. Για μένα πάνω απ’ όλα ο Δίαυλος.
- Για να γίνει κάποιος συνεργάτης στο Δίαυλο, τί πρέπει να διαθέτει;
- Τώρα και Πετρίδης να είσαι δεν μπαίνεις στο Δίαυλο, γιατί εμείς έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά. 

Όταν μας πιάσανε ιδίως, αλλάζαμε κάθε μέρα και σπίτι. Ενάμισι, δύο χρόνια που δουλεύει ο σταθμός 
ταλαιπωρηθήκαμε φοβερά. Τώρα δεν μπορούμε να ανεχθούμε κάποιον που θα έρθει εδώ και θα τα 
βρει όλα έτοιμα. Είχαμε, μάλιστα, περιπτώσεις τέτοιες και τελικά διώξαμε αυτά τα άτομα απ' το σταθ
μό. Αλλωστε τώρα να προσλάβουμε άτομα δε χρειάζεται γιατί ο σταθμός, όπως είπαμε, δεν έχει 
μέλλον. Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα θα δεχόμασταν κάποιον που θα είχε να προσφέρει κάτι διαφο
ρετικό.

- Πολλοί κατηγορούν το σταθμό σας για έλλειψη ποικιλίας στο πρόγραμμα. Τί έχεις να πεις πάνω σ' αυ
τό;

- Κοίτα, ο Μουσικός Δίαυλος ήταν πάντα ροκ σταθμός. Αλλωστε ο καθένας βάζει ότι θέλει αλλά και 
ανέκαθεν φημιζόμασταν για τις ειδικές εκπομπές και τα αφιερώματά μας.

- Πόσους δίσκους περίπου έχετε εδώ μέσα;
- Δεν ξέρουμε ακριβώς. Κάποτε είχαμε φτάσει τους τρεις χιλιάδες αλλά τώρα είναι πολύ λιγότεροι.
- Νίκο, μπορείς να μας κάνεις ένα ΤΟΡ-5 δικό σου;
- Λοιπόν, έχουμε και λέμε:

I οβπ’ί Ιάΐδ ΓθθΙίπς βπγ γπογθ (Η.Ε.Ο. δρεθάνναςοπ)
Ιπ γουτ θγθδ (Ο. Βθηεοπ)
ΡΙΘ38Θ, άοη'ί 90 (Κίδδ 3πά ΐάθ δυηδάίπθ ό8ηά)
Υου ίο πίθ 8ΓΘ θνθΓγίίτϊηρ (Ρθ3ΐ ΙΝης)
I ΊΙ ηθνθΓ Ιονθ ΙίΊίδ νν3γ 39θϊη (ϋ. \Λ/8ΓννίοΚ)

δουΙ μπαλάντες, δηλαδή, και καλή αμερικάνικη ροκ. Όχι ευρωπαϊκά.
θαν. - Πώς βλέπεις την πορεία της μουσικής, ανοδική ή καθοδική; 
Νίκ.
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- Κάτι τελευταίο. Με τους άλλους πειρατικούς σταθμούς πως τα πάτε;
- Πάρα πολύ καλά. Έχουμε πολύ πλάκα μεταξύ μας και ο καθένας βοηθάει τον άλλο, όταν χρειάζεται. 

Τότε που είχαν πιάσει το Ράδιο Θεσσαλονίκη από μας είχε βγει η ανακοίνωση.
- Ωραία. Σ' ευχαριστούμε πολύ Νίκο Κατανάκη και ευχόμαστε σ' όλα τα μέλη του Μουσικού Δίαυλου 

καλή... αποκατάσταση στα ερτζιανά του μέλλοντος.
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Μήπως τους βλέπετε για πολλοστή φορά; Τυχαίο είναι.
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Για μια χούφτα δολλάρια 
(ή έστω κατοστάρικα).

Τελευταία διέξοδος η αυτοκτονία μετά το διάβασμα του 
Υοαί’ύοοΓ

1 - λάθος
2 - λάθος
3 - λάθος
4 - λάθος
5 - λάθος
6 - λάθος
7 - λάθος
8 - σωστό
9 - λάθος

10 - λάθος
11 - λάθος
12 - λάθος
13 - λάθος

Σας χρωστάμε τις λύσεις της σελίδας 58

14 - σωστό
15 - λάθος
16 - λάθος
17 - λάθος
18 - λάθος
19 - σωστό
20 - λάθος
21 - λάθος
22 - λάθος
23 - σωστό
24 - λάθος
25 - σωστό
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