
   

 

Η ΕΣΤΙΑ ΜΑΣ 
Μηνιαία Σχολική Εφημερίδα 

Τεύχος 1ο 

Ιανουάριος 2007 

H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
 

  Το 1939 το Πνευματικό Ίδρυμα ΕΣΤΙΑ, δημιούργημα των προσφύγων 

της ΣΜΥΡΝΗΣ αποφάσισε την ίδρυση επαγγελματικών νυκτερινών σχο‐

λών(Εμπορική Οικονομική Σχολή, Τεχνική Σχολή «ΘΑΛΗΣ ο Μιλήσιος», 

Σχολη Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού «Η ΣΜΥΡΝΗ»). 

Στη συνέχεια η τελευταία Σχολή «Η Σμύρνη» μετονομάζεται σε ΑΛΕΞΑΝ‐

ΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ εις μνήμην του υιού, του ευεργέτη Αριστοτέλη Ωνάση, ο 

οποίος αναλαμβάνει και την συντήρησή της. 

To 1960 ιδρύεται στο χώρο αυτό το Πρότυπο Ημερήσιο Ιδιωτικό Γυμνάσιο 

υπό την αιγίδα της «ΕΣΤΙΑΣ». 

Το 1985 το σχολείο περνά στο Δημόσιο σαν παράρτημα του 4ου Γυμνασίου 

Ν. Σμύρνης. 

Το 1992 ιδρύεται το 8ο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις  «ΕΣΤΙΑ» Ν.Σμύρνης. 

Το 2004 καταργούνται οι λυκειακές τάξεις και στη θέση τους ιδρύεται το 7ο 

Ενιαίο Λύκειο Ν.Σμύρνης «ΕΣΤΙΑ», το οποίο συστεγάζεται με το 8ο Γυμνά‐

σιο Ν. Σμύρνης «ΕΣΤΙΑ». 

Από το σχολείο αυτό έχουν αποφοιτήσει εξέχουσες προσωπικότητες πολ‐

λοί εκ των οποίων στάθηκαν αρωγοί στις προσπάθειες διατήρησης και εν‐

δυνάμωσής του μέχρι να αποκτήσει τη σημερινή του μορφή. 

7ο Ενιαίο Λύκειο Νέας Σμύρνης 

Διανέμεται Δωρεάν 

Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2007 
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ΙΘΑΚΗ 
 
ΣΑ ΒΓΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΗΓΑΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ, 
ΝΑ ΕΥΧΕΣΑΙ ΝΑ ΄ΝΑΙ ΜΑΚΡΥΣ Ο ∆ΡΟΜΟΣ, 
ΓΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ, ΓΕΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. 
ΤΟΥΣ ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΑΣ, 
ΤΟΝ ΘΥΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑ ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ, 
ΤΕΤΟΙΑ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΣΟΥ ΠΟΤΕ ΣΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙΣ, 
ΑΝ ΜΕΝ ‘ Η ΣΚΕΨΙΣ ΣΟΥ ΥΨΗΛΗ, ΑΝ ΕΚΛΕΚΤΗ 
ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΑΓΓΙΖΕΙ. 
ΤΟΥΣ ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΑΣ, 
ΤΟΝ ΑΓΡΙΟ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, 
ΑΝ ∆ΕΝ ΤΟΥΣ ΚΟΥΒΑΝΕΙΣ ΜΕΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ, 
ΑΝ Η ΨΥΧΗ ΣΟΥ ∆ΕΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝΕΙ ΕΜΠΡΟΣ ΣΟΥ. 
 
ΝΑ ΕΥΧΕΣΑΙ ΝΑ’ ΝΑΙ ΜΑΚΡΥΣ Ο ∆ΡΟΜΟΣ. 
ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΡΩ’Ι’Α ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΟΥ ΜΕ ΤΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΙ, ΜΕ ΤΙ ΧΑΡΑ 
ΘΑ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΩΤΟΕΙ∆ΩΜΕΝΟΥΣ 
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ Σ’ ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΦΟΙΝΙΚΙΚΑ, 
ΚΑΙ ΤΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΕΣ Ν’ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 
ΣΕΝΤΕΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΑΛΛΙΑ,ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙΑ Κ’ ΕΒΕΝΟΥΣ, 
ΚΑΙ Η∆ΟΝΙΚΑ ΜΥΡΩ∆ΙΚΑ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ, 
ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΠΙΟ ΑΦΘΟΝΑ Η∆ΟΝΙΚΑ ΜΥΡΩ∆ΙΚΑ’ 
ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΝΑ ΠΑΣ, 
ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΜΕΝΟΥΣ. 
 
ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΝΟΥ ΣΟΥ ΝΑΧΕΙΣ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. 
ΤΟ ΦΘΑΣΙΜΟΝ ΕΚΕΙ ΕΙΝ’ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΟΥ. 
ΑΛΛΑ ΜΗ ΒΙΑΖΕΙΣ ΤΟ ΤΑΞΕΙ∆Ι ∆ΙΟΛΟΥ. 
ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ∆ΙΑΡΚΕΣΕΙ΄ 
ΚΑΙ ΓΕΡΟΣ ΠΙΑ Ν’ ΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ, 
ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΜΕ ΟΣΑ ΚΕΡ∆ΙΣΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ, 
ΜΗ ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΝΤΑΣ ΠΛΟΥΤΗ ΝΑ ΣΕ ∆ΩΣΕΙ Η ΙΘΑΚΗ. 
 
Η ΙΘΑΚΗ Σ’ Ε∆ΩΣΕ Τ’ ΩΡΑΙΟ ΤΑΞΕΙ∆Ι. 
 ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗΝ ∆ΕΝ ΘΑ ’ΒΓΑΙΝΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ. 
‘ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΣΕ ∆ΩΣΕΙ ΠΙΑ. 
 
ΚΙ ΑΝ ΠΤΩΧΙΚΗ ΤΗΝ ΒΡΕΙΣ,Η ΙΘΑΚΗ ∆ΕΝ ΣΕ ΓΕΛΑΣΕ. 
ΕΤΣΙ ΣΟΦΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕΣ,ΜΕ ΤΟΣΗ ΠΕΙΡΑ, 
Η∆Η ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ Η ΙΘΑΚΕΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ. 

Κ. Καβάφης 
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ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ «ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ» 

 

 Είδα στον ύπνο μου πως επισκέφθηκα τον Παράδεισο και ένας άγγελος ανέλαβε  

Να με ξεναγήσει. Περπατούσαμε δίπλα- δίπλα σε μια τεράστια αίθουσα γεμάτη με αγγέλους. O 

άγγελος οδηγός μου σταμάτησε μπροστά στον πρώτο σταθμό εργασίας και είπε:’’Αυτό είναι το Τμή-

μα Παραλαβής. Εδώ παραλαμβάνουμε όλες τις αιτήσεις που φτάνουν στον Θεό με τη μορφή 

προσευχής’’. 

  Κοίταξα γύρω -γύρω στον χώρο. Έσφυζε από κίνηση, με τόσο πολλούς αγγέλους. 

Να βγάζουν και να ταξινομούν αιτήσεις γραμμένες σε ογκώδης στοίβες από χαρτιά και σημειώματα 

από ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. 

  Μετά προχωρήσαμε σε έναν μακρύ διάδρομο, μέχρι που φτάσαμε στον δεύτερο σταθμό. Ο 

άγγελος μου είπε: ’’Αυτό είναι το Τμήμα Συσκευασίας και Παράδοσης. 

Εδώ οι χάρες και οι ευχές που έχουν ζητηθεί προωθούνται και παραδίδονται σε αυτούς που τις 

ζήτησαν. 

Πρόσεξα και πάλι πόση κίνηση είχε και εδώ. Αμέτρητοι άγγελοι πηγαινοέρχονταν  

∆ουλεύοντας σκληρά, αφού τόσες πολλές επιθυμίες είχαν ζητηθεί και συσκευάζονταν για να παρα-

δοθούν στη γη. 

  Τέλος, στην άκρη ενός μακριού διαδρόμου, σταματήσαμε στην πόρτα ενός πολύ μικρού σταθμού. 

Προς μεγάλη μου έκπληξη μόνο ένας άγγελος καθόταν εκεί, χωρίς να κάνει ουσιαστικά τίποτα. 

Αυτό είναι το «Τμήμα των Ευχαριστιών» μου είπε σιγανά ο φίλος άγγελος μου. 

«Έδειχνε λίγο ντροπιασμένος» Πως γίνεται αυτό; ∆εν υπάρχει δουλειά εδώ; ρώτησα. 

«Είναι λυπηρό», αναστέναξε ο άγγελος. «Αφού παραλάβουν τις χάρες τους οι άνθρωποι, πολύ λί-

γοι στέλνουν ευχαριστήρια». 

  Πως μπορεί κάποιος να ευχαριστήσει τον Θεό για τις ευλογίες που παρέλαβε; 

ρώτησα πάλι. 

«Πολύ απλά», απάντησε χρειάζεται μόνο να πεις: «Ευχαριστώ Θεέ μου!»  

«Και για τι ακριβώς πρέπει να ευχαριστήσουμε;» 

Αν έχεις τρόφιμα στο ψυγείο σου, ρούχα στην πλάτη σου, μια στέγη πάνω απ’ το κεφάλι σου και ένα 

μέρος για να κοιμηθείς, είσαι πλουσιότερος από το 75% αυτού του κόσμου. 

‘‘Αν έχεις χρήματα στην τράπεζα, στο πορτοφόλι σου και λίγα κέρματα σ΄ένα 

πιατάκι, είσαι ανάμεσα στο 8% των ανθρώπων που ευημερούν. 

Αν ξύπνησες σήμερα το πρωί με περισσότερη υγεία από ότι αρρώστια, είσαι πιο ευλογημένος από 

όσους δεν θα επιζήσουν καν ως αυτή τη μέρα. 
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Αν ποτέ δεν βίωσες την εμπειρία του φόβου του πολέμου, της μοναξιάς της φυλακής, της αγωνίας 

του βασανισμού και της σουβλιάς της πείνας, είσαι μπροστά από 700 εκατομμύρια ανθρώπους αυτής 

της γης. 

Αν μπορείς να προσευχηθείς σε έναν ναό, χωρίς το φόβο της επίθεσης, της σύλληψης ή της εκτέλε-

σης, θα σε ζηλεύουν περίπου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. 

Αν μπορείς να κρατάς το κεφάλι σου ψηλά και να χαμογελάς, δεν είσαι ο κανόνας, είσαι η εξαίρεση 

για όλους όσους ζουν μέσα στην αμφιβολία και στην απόγνωση. 

Κι αν διαβάζεις τώρα αυτό το μήνυμα, μόλις έλαβες μια διπλή ευλογία, γιατί σου το έδωσε κάποιος 

που σ’ αγαπάει και γιατί είσαι πιο τυχερός από 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους, που δεν ξέρουν καν να 

διαβάζουν. 

«Κατάλαβα. Και Τώρα τι κάνω; Πώς να αρχίσω;» 

«Να πεις καλημέρα», μου χαμογέλασε ο άγγελός μου να μετρήσεις τις ευλογίες σου και να περάσεις 

αυτό το μήνυμα και σε άλλους ανθρώπους, για να τους θυμίσεις πόσο ευλογημένοι είναι. 

 

ΛΑΪΚΗ ΣΟΦΙΑ 
«∆εν χαρίζουμε κάστανα» 

 
 Άντρες, γυναίκες και παιδιά της Μάνης, το μόνο επάγγελμα που ήξεραν να κάνουν στα παλιά 

χρόνια, ήταν τα όπλα. Για τα χωριά τους δεν έλεγαν, ότι έχουν τόσους κατοίκους, παρά «τόσα του-

φέκια». Κανένας κατακτητής δεν πάτησε εκεί το πόδι του. 

  Ο ίδιος ο Ιμπραήμ, που έκαψε την Πελοπόννησο, μόνο τη Μάνη δεν μπόρεσε να πάρει. 

 Στα 1826 προσπάθησε να τους ξεγελάσει. Χώρισε σε δύο το στρατό του και τράβηξε τους Μανιάτες 

προς τον Αλμυρό, ενώ η άλλη φάλαγγά του-από τον όρμο του ∆υρού-ανέβηκε στα έρημα χωριά τους. 

 Τα γυναικόπαιδα, που βρέθηκαν εκεί, τους έδιωξαν με πέτρες και δρεπάνια. Ωστόσο, ο Ιμπραήμ, 

που κατάλαβε γρήγορα, ότι δεν επρόκειτο να τους νικήσει με πόλεμο, αλλά μονάχα με «μπαμπεσιά», 

έστειλε μέσα στα χωριά της Μάνης τους κατασκόπους του ντυμένους καστανάδες. 

 Αυτοί, για να πληροφορηθούν από τις γυναίκες και τα παιδιά, που βρίσκονται 

Κρυμμένοι οι άντρες τους, άρχιζαν να χαρίζουν τα κάστανά τους, αντί να τα πουλάνε. 

  Αυτό έκανε εντύπωση σε όλους και τους έβαλε σε καχυποψία. Αμέσως τότε ειδοποίησαν για 

τα καθέκαστα κι ύστερα από λίγο, κατέβηκαν οι αρματολοί στα χωριά, έπιασαν τους καστανάδες και 

τους ανάγκασαν να ομολογήσουν την αλήθεια. 

  Όταν οι κατάσκοποι ρώτησαν τρέμοντας, τι θα τους έκαναν τώρα που είπαν την αλήθεια, οι 

Μανιάτες αποκρίθηκαν: «Εμείς δε χαρίζουμε κάστανα». ∆ηλαδή, θα σας τιμωρήσουμε όπως σας αξί-

ζει. 
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AΝΘΡΩΠΟΙ ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΕΣ (MOLE PEOPLE) 

 

 Οι «άνθρωποι τυφλοπόντικες» είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να αναφερθεί στον 

μεγάλο αριθμό άστεγων ανθρώπων που αναγκάζεται να ζήσει κάτω από την πόλη της Νέας Υόρ-

κης στις εγκαταλελειμμένες υπόγειες σήραγγες. 

  Οι εκτιμήσεις του αριθμού των ατόμων που ζουν με αυτόν τον τρόπο είναι δύσκολο να ληφ-

θούν. Έρευνα του 1989,έφτασε στην συγκλονιστική αποκάλυψη: 

Ότι τουλάχιστον 5.000 άστεγοι άνθρωποι επιζούσαν στις κατακόμβες των σιδηροδρομικών σταθ-

μών και στους υπονόμους, κάτι που θα στεναχωρούσε και τον πιο κυνικό. 

  Σύμφωνα με μία μη επιβεβαιωμένη αναφορά από έναν εργαζόμενο των υπονόμων της Νέας 

Υόρκης, ολόκληρες οικογένειες μπορούν και ζουν στο αποστραγγιστικό δίκτυο κάτω από την πόλη. 

 Ενώ γίνεται αποδεκτό ότι μερικοί άστεγοι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις πράγματι χρησιμοποιούν 

τις προσιτές, εγκαταλελειμμένες υπόγειες σήραγγες για καταφύγιο, οι αστικοί μύθοι κάνουν πιο 

έντονο το μυστήριο γύρω από αυτούς τους ανθρώπους. 

  Οι μύθοι αυτοί, περιλαμβάνουν τους ισχυρισμούς ότι οι «άνθρωποι τυφλοπόντικες» έχουν 

διαμορφώσει μικρές κοινωνίες, παρόμοιες με τις φυλές, που αριθμούν μέχρι και εκατοντάδες αν-

θρώπους. Επίσης έχει ειπωθεί, ότι έχουν αναπτύξει τα δικά τους πολιτιστικά γνωρίσματα και 

έχουν ακόμα και ηλεκτρική ενέργεια από παράνομη σύνδεση. 

 Το θέμα έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή από τους κοινωνιολόγους αλλά είναι ένα ιδιαίτερα αμ-

φισβητούμενο θέμα λόγω μεγάλης έλλειψης στοιχείων. 

 Στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, τρόμου αλλά και στα κόμικς οι «άνθρωποι τυφλοπόντικες» 

παρουσιάζονται ως μια απάνθρωπη φυλή ή ομάδα ανθρώπων με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά που 

έχουν προσαρμοστεί για την υπόγεια επιβίωση. 

 Αυτά τα γνωρίσματα περιλαμβάνουν, τα ισχυρά όπλα και νύχια ώστε να σκάβουν, την τύφλωση ή 

τα μάτια πολύ ευαίσθητα στο φως, τη δυνατότητα να βλέπουν στο σκοτάδι και τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των τυφλοποντίκων: 

Φαλακροί, με προεξέχοντα μάτια και άτριχο ζαρωμένο δέρμα. 

 Η δημοσιογράφος του ‘‘Los Angeles Times’’, Jennifer Toth, δημοσίευσε, το 1993,τη μελέτη της 

με τίτλο:’‘οι άνθρωποι τυφλοπόντικες:Η ζωή στις σύραγγες κάτω από την πόλη της Νέας Υόρκης’’, 

αποκαλύπτοντας έτσι αυτό το πολύ ασυνήθιστο φαινόμενο:μια κοινωνία υπόκοσμων, φυλετικών 

ομάδων που συνδέονται από την αμοιβαία αλλοτρίωση των «κατοίκων επιφάνειας». 

 Μη ακολουθώντας τους συμβατικούς ηθικούς κώδικες, οι «άνθρωποι τυφλοπόντικες» έδωσαν 

έμφαση στη συγγένεια και την εγγύτητα, δίνοντας με τον τρόπο τους μια νέα κυκλική αντίληψη του 
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χρόνου. 

 Τελικά, ίσως ο τρίτος κόσμος να μην είναι τόσο μακρινός όσο φαίνεται. 

  Είναι πλέον πιθανό να βρίσκεται κάτω από το ίδιο το πεζοδρόμιο που περπατάμε καθημερινά. 

 

ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ… ΚΑΙ ΣΟΦΑ 
 

♦ Αν ήξερες μια γυναίκα που ήταν έγκυος, η οποία είχε ήδη 8 παιδιά, τρία από τα οποία ήταν 
κουφά, δύο τυφλά, ένα με διανοητική καθυστέρηση και είχε και σύφιλη, θα της συστήνατε να 
κάνει άμβλωση; 

 Εάν είπατε ναι, μόλις σκοτώσατε τον BEETHOVEN!!!!!! 
 
 
♦ Είναι χρόνος να εκλεχτεί ένας νέος παγκόσμιος ηγέτης και μόνο η ψήφος σας μετράει. 
Τα γεγονότα για τους τρεις κορυφαίους υποψηφίους είναι τα ακόλουθα: 
  Ο υποψήφιος Α 
• Συναναστρέφεται με διεφθαρμένους πολιτικούς. 
• Συμβουλεύεται αστρολόγους. 
• Απατά τη γυναίκα του. 
• Πίνει 8 με 10 martinis ημερησίως και καπνίζει μανιωδώς πούρα. 
 
  Ο υποψήφιος Β 
• Απολύθηκε από τη δουλειά του δύο φορές.  
• Κοιμάται μέχρι το μεσημέρι. 
• Έκανε χρήση ναρκωτικών στο Πανεπιστήμιο. 
• Πίνει ένα τέταρτο γαλονιού ουίσκι κάθε βράδυ. 
 
  Ο υποψήφιος Γ 
• Είναι παρασημοφορημένος ήρωας πολέμου. 
• Χορτοφάγος, δεν καπνίζει, πίνει μια μπύρα που και που  
• Και δεν έχει ποτέ απατήσει τη σύζυγό του. 
 
Σε ποιον από τους τρεις θα ρίχνατε την ψήφο σας; 
 ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ; 
 
Ο υποψήφιος Α είναι ο FRANKLIN D. ROOSEVELT. 
O υποψήφιος Β είναι ο WINSTON CHURCHILL. 
Ο υποψήφιος Γ είναι ο ADOLPH HITLER.  
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«Μάλλιασε η γλώσσα μου» 

 

 Στη Βυζαντινή εποχή υπήρχαν διάφορες τιμωρίες, ανάλογες, βέβαια με το παράπτωμα. 

Όταν π.χ. ένας έλεγε πολλά, δηλαδή έλεγε λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν, τότε τον τιμωρού-

σαν με έναν τρομερό τρόπο. 

 Του έδιναν ένα ειδικό χόρτο, που ήταν υποχρεωμένος, με το μάσημα, να το κάνει πολτό μέσα στο 

στόμα του. 

 Το χόρτο, όμως, αυτό ήταν αγκαθωτό στυφό και αρκετά σκληρό, τόσο που κατά το μάσημα το στό-

μα του πρηζόταν και η γλώσσα, το ελατήριο δηλαδή της τιμωρίας του, άνοιγε, μάτωνε και γινόταν 

ίνες-ίνες, κλωστές-κλωστές δηλαδή, όπως είναι τα μαλλιά. 

 Από την απάνθρωπη τιμωρία βγήκε και η παροιμιώδη έκφραση:’’μάλλιασε η γλώσσα μου’’, που τη 

λέμε μέχρι σήμερα, όταν προσπαθούμε με τα λόγια μας να πείσουμε κάποιον και του το λέμε πολ-

λές φορές. 

 

♦ Ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται αξιόλογος ,ή όχι, κρινόμενος όχι μόνο από τις πράξεις του, 

αλλά και από τις προθέσεις του. (∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) 

 

♦ Αν πάσχει ο άλλος είναι εύκολο να τον συμβουλεύουμε, μα να τα εφαρμόζουμε οι ίδιοι δύ-

σκολο. ∆ιαφορετικό είναι να πονάς από το να λες θεωρίες. (ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ) 

 

♦ Η καλή συμβουλή είναι ιερό πράγμα. (ΠΛΑΤΩΝ) 

Η Γωνιά... του Γέλιου 

 

Στο συνεργείο αυτοκινήτων: 

∆εν μπόρεσα να σας φτιάξω τα φρένα γι αυτό σας δυνάμωσα την κόρνα. 

 

Μπαίνει μια ξανθιά σε ένα σουβλατζίδικο: 

- Μία πίτα, σας παρακαλώ, λέει στον σουβλατζή. 

- Με καλαμάκι; ρωτάει αυτός. 

- A, θα τρελαθώ, μη μου πείτε ότι βγήκε και σε χυμό; 
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Έπεα Πτερόεντα 
(Λόγια  Φτερωτά) 

Μια μέρα συγκεντρώθηκαν σε κάποιο μέρος της γης όλα τα συναισθήματα και όλες οι αξίες του αν-

θρώπου. Η Τρέλα αφού συστήθηκε 3 φορές στην Ανία της πρότεινε να παίξουν κρυφτό. Το Ενδιαφέ-

ρον σήκωσε το φρύδι και περίμενε να ακούσει ενώ η Περιέργεια χωρίς να μπορεί να κρατηθεί ρώτη-

σε: «Τι είναι το κρυφτό;».  

Ο ενθουσιασμός άρχισε να χορεύει παρέα με την Ευφορία και η Χαρά άρχισε να πηδάει πάνω κάτω 

για να καταφέρει να πείσει το ∆ίλημμα και την Απάθεια-την οποία δεν την ενδιάφερε ποτέ τίποτα-να 

παίξουν κι αυτοί. Αλλά υπήρχαν πολύ που δεν ήθελαν να παίξουν: Η Αλήθεια δεν ήθελε να παίξει 

γιατί ήξερε ότι ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα την αποκάλυπταν,η Υπεροψία έβρισκε το παιχνίδι 

χαζό και ο Άνανδρος δεν ήθελε να  ρισκάρει.  

«Ένα, δύο, τρία» άρχισε να μετράει η Τρέλα. Η πρώτη που κρύφτηκε ήταν η Τεμπελιά. Μιας και βα-

ριόταν κρύφτηκε στον πρώτο βράχο που συνάντησε. Η Πίστη πέταξε στους ουρανούς και η Ζήλια 

κρύφτηκε στην σκιά του Θριάμβου ο oποίος με την δύναμη του κατάφερε να σκαρφαλώσει στο πιο 

ψηλό δέντρο. Η Γεναιοδωρία δεν μπορούσε να κρυφτεί γιατί κάθε μέρος που έβρισκε της φαινόταν 

υπέροχο μέρος για να κρυφτεί κάποιος άλλος φίλος της οπότε την άφηνε ελεύθερη . Και έτσι η Γεν-

ναιοδωρία κρύφτηκε σε μια ηλιαχτίδα. Ο Εγωισμός αντιθέτως βρήκε αμέσως κρυψώνα ένα καλά 

κρυμμένο και βολικό μέρος μόνο για αυτόν. Το Ψέμα πήγε και κρύφτηκε στον πάτο του ωκεανού. Το 

Πάθος και το Πόθος κρύφτηκαν μέσα σε ένα ηφαίστειο. Ο Έρωτας δεν είχε βρει ακόμη κάπου να 

κρυφτεί. Έβρισκε όλες τις κρυψώνες πιασμένες, ώσπου βρήκε ένα θάμνο από τριαντάφυλλα και κρύ-

φτηκε εκεί. «....1000» μέτρησε η Τρέλα και άρχισε να ψάχνει. Την πρώτη που βρήκε ήταν η Τεμπε-

λιά αφού δεν είχε κρυφτεί και πολύ μακριά. Μετά βρήκε την Πίστη που μίλαγε στον ουρανό με τον 

Θεό για θεολογία. Ένιωσε τον  

«ρυθμό» του Πόθου και του Πάθους στο βάθος του ηφαιστείου και αφού βρήκε την Ζήλια δεν ήταν 

καθόλου δύσκολο να βρει και τον Θρίαμβο. Βρήκε πολύ εύκολα το Δίλημμα που δεν είχε ακόμη 

αποφασίσει που να κρυφτεί. Σιγά σιγά τους βρήκε όλους εκτός από τον Έρωτα. Η Τρέλα έψαχνε 

παντού, πίσω από κάθε δένδρο, κάτω από κάθε πέτρα, σε κάθε κορφή βουνού, μα τίποτα. Όταν 

ήταν σχεδόν έτοιμη να τα παρατήσει βρήκε ένα θάμνο από τριαντάφυλλα και άρχισε να τον 

κουνάει νευρικά ώσπου άκουσε ένα βογγητό πόνου.  Ήταν ο Έρωτας που τα αγκάθια από τα 

τριαντάφυλλα του είχαν πλήγωσει τα μάτια. Η Τρέλα δεν ήξερε πως να επανορθώσει, έκλαιγε, 

ζήταγε συγνώμη και στο τέλος υποσχέθηκε να γίνει ο οδηγός του Έρωτα.   

Κι έτσι από τότε ο Έρωτας είναι πάντα τυφλός και η Τρέλα πάντα τον συνοδεύει.  


