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Πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ
Ο ρεηκώλαο πνπ
πεξλάεη δίλνληαο πιένλ
ηελ ζθπηάιε
ζηε
άλνημε, ήηαλ ηελ ρξνληά
απηή ηδηαίηεξα θξύνο θαη
ρηνληζκέλνο. Σώξα όκσο
ην Κξπνλέξη κνηάδεη λα
μππλάεη ζηγά ζηγά από
ηελ ρεηκεξία λάξθε ηνπ.
Σν ζρνιείν έρεη κπεη πηα
ζηνλ θαλνληθό ξπζκό

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σν
ρηόλη είρε ζθεπάζεη όιν
ην ρσξηό γηα αξθεηέο
εκέξεο εκπνδίδνληαο
έηζη, πξνο κεγάιε ραξά
ησλ καζεηώλ, ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ. Σν ηνπίν
ήηαλ καγεπηηθό ζρεδόλ
βγαικέλν από παξακύζη. Όια θάηαζπξα θαη

θαζαξά. Καζαξά……. κόλν
επηθαλεηαθά, θαζώο κε ηελ
άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηα
ρηόληα άξρηζαλ λα ππνρσξνύλ,
ζπκίδνληαο ζε όινπο εκάο
πόζν ζεκαληηθή είλαη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε.
θνππίδηα παληνύ, θαζώο νη
ππάξρνληεο θάδνη δελ επαξθνύλ. Πνιινί βέβαηα δελ ηνπο
ρξεζηκνπνηνύλ θαλ πηζηεύνληαο όηη ε παλέκνξθε ξεκαηηά
είλαη έλαο κεγάινο θάδνο
ζθνππηδηώλ.
Με ηελ νκάδα καο ζα πξνζπαζήζνπκε λα αιιάμνπκε πνιιά
από ηα ζεκεξηλά πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα. αο θαινύκε
ινηπόλ λα ζηεξίμεηε απηή ηελ
πξνζπάζεηα
ησλ παηδηώλ.
Γηαηί ηα παηδηά είλαη ην κέιινλ θαη ην πεξηβάιινλ βαζηθή
πξνϋπόζεζε γηα έλα πνηνηηθό
κέιινλ.
Αιέμαλδξνο νπβαηδήο

πλέληεπμε κε ηνλ αληηδήκαξρν θ. Γνκεηίνπ Γηάλλε
Σηηο 22/2/2006 επηζθέθζεθαλ
ην ζρνιείν καο ν αληηδήκαξρνο Γεκνηηθώλ Έξγσλ θ .Γ.
Γνκεηίνπ κε δύν κεραληθνύο
γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ καο. Η ζπληαθηηθή νκάδα ηεο εθεκεξίδαο καο ηνπ
πήξε ηελ παξαθάησ ελδηαθέξνπζα ζπλέληεπμε.
Επώηηζη:θ. Αληηδήκαξρε,
ζαο βιέπνπκε ζπρλά λα επηζθέπηεζηε ην ζρνιείν καο.
Δπραξηζηνύκε γηα ην ελδηαθέξνλ ζαο θαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παιηώλ ηνπαιεηώλ θαη ηελ δηακόξθσζε ηεο
αίζνπζαο εηζόδνπ ηνπ ζρνιείνπ. Όκσο ηη ζα γίλεη κε ηηο

πόξηεο γηα ηηο έμνδν πνπ αθόκα
δελ έρνπλ ηειεηώζεη;
Απάνηηζη: Παηδηά, θαηαξράο
είλαη ππνρξέσζή καο λα ιύλνπκε όζα πξνβιήκαηα κπνξνύκε ζην ζρνιείν ζαο γηαηί
ην αμίδεηε. Ήδε από πέξπζη ν
Γήκνο ηνπνζέηεζε κηα επηπιένλ αίζνπζα γηα ην νινήκεξν.
Μεηά, πξάγκαηη, βιέπσ όηη
εδώ έγηλε κηα σξαία αίζνπζα
πνπ απ’ όηη μέξσ θάλεηε ηηο
γηνξηέο ζαο κε άλεζε. Όζν γηα
ηηο αηέιεηεο πνπ κνπ ιέηε,
πξάγκαηη έρεηε δίθην θαη γη
απηό είκαη εδώ. αο βεβαηώλω όηη ηηο επόκελεο κέξεο ζα
έξζεη ν εξγνιάβνο λα ην νιν-
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θιεξώζεη θαη λα ζαο βάιεη θαη
ηα παγθάθηα πνπ ιείπνπλ ζην
πξναύιην.
Δξώηεζε: Δεν έρνπκε πνπ λα
παίδνπκε. Φξεηαδόκαζηε κπαζθέηεο. Τη κπνξεί λα γίλεη κε απηό;
Απάνηηζη: Θα επηθνηλσλήζσ
κε ηε δηεύζπλζε Φπζηθή Αγσγήο
ζηελ Κόξηλζν γηα λα δσ αλ κπνξνύλ θαη έρνπλ λα καο δώζνπλ
γηαηί ν Γήκνο δε δηαζέηεη. Αιιηώο ζα ςάμνπκε κήπσο ππάξρνπλ ζε άιια ζρνιεία πνπ δελ ηηο
ρξεηάδνληαη ώζηε λα ηηο πάξνπκε
θαη λα ηηο ηνπνζεηήζνπκε. Θα
πξνζπαζήζνπκε λα βξνύκε έζησ
θαη κία γηαηί θαηαιαβαίλσ όηη
είλαη ζεκαληηθή γηα εζάο. > 2

Δξώηεζε: Υπάξρεη κεγάιν πξόβιεκα κε ηα βξώκηθα λεξά πνπ ηξέρνπλ ζην
δξόκν κπξνζηά από ηελ
πόξηα ηνπ ζρνιείνπ καο. Τη
κπνξείηε λα θάλεηε γη απηό
ην ζνβαξό δήηεκα;
Απάνηηζη: Σν γλσξίδσ
ην ζέκα θαη ζπκθσλώ όηη
είλαη πνιύ ζνβαξό. Τπάξρεη ζρεηηθή κειέηε από
ηε ΓΔΤΑ θαη έρνπκε
πξνγξακκαηίζεη λα γίλεη
έξγν απνρέηεπζεο πνπ
ζα ζπγθεληξώλεη όια
απηά ηα λεξά από πην
πάλω, ώζηε λα κελ απιώλνληαη κπξνζηά ζαο
γηαηί είλαη επηθίλδπλα
γηα ηελ πγεία ζαο. πλεξγαδόκαζηε κε ηνλ
πξόεδξν γηα ην ζθνπό
απηό θαη κόιηο βειηηωζεί
ν θαηξόο ζα πινπνηήζνπκε ην έξγν. Πξέπεη όκσο
όιν ην ρσξηό λα πξνζέρεη
θαη λα κελ ξίρλεη λεξά
ζηνπο δξόκνπο γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηελ πγεία
ησλ ρσξηαλώλ.

Δξώηεζε: Τη ζα γίλεη κε ην
λεπηαγσγείν; Τα λήπηα είλαη
ζηξηκσγκέλα ζε κηθξό ρώξν
θαη δελ ρσξάκε όινη καδί.

ζρνιείν ζαο θαη ην ρωξηό
ζαο. πγραξεηήξηα γηα ηε
εθεκεξίδα ζαο.

Απάνηηζη: Έρεη βξεζεί λέν
νηθόπεδν εδώ δίπια όπνπ ζα
γίλεη θαηλνύξην λεπηαγσγείν.
Σν ζέκα ην έρεη αλαιάβεη ε
Ννκαξρία θαη μέξσ όηη έρεη
ζπκθσλήζεη λα αγνξάζεη ην
νηθόπεδν. Δκείο ζα ζπκβάιινπκε ζε όηη ρξεηαζηεί γηαηί
όπσο θαηαιαβαίλεηε δελ
αξθεί κόλν ην θηίξην. Υξεηάδεηαη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο όπσο δηακνξθώζεηο
ηνπ ρώξνπ θαη ζε απηό ζα
βνεζήζνπκε.

(ηε ζπλέληεπμε πήξαλ νη
καζήηξηεο Ση΄ Τάμεο

Μαζήηξηεο: Δπραξηζηνύκε
θ. αληηδήκαξρε γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλεηε θαη γηα
ηε ζπλέληεπμε πνπ καο παξαρσξήζαηε. Διπίδνπκε λα
ιύζεηε απηά ηα πξνβιήκαηα
πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα καο.
Αληηδήκαξρνο: Κη εγώ επραξηζηώ παηδηά θαη ζέιω λα
ζαο δηαβεβαηώζω όηη θάλνπκε όηη κπνξνύκε γηα ην

Η ΓΡΙΠΗ ΣΩΝ ΠΣΗΝΩΝ
Μόιηο πνπ έρεη θηάζεη απηόο ν ηόο ηεο γξίπεο ησλ
πηελώλ. Δίλαη κηα αξξώζηηα πνπ πξνέξρεηαη από ηηο θόηεο,
ηα γαιηά, ηηο πάπηεο θαη όηη άιιν είδνο πνπιεξηθώλ ππάξρεη. Μηθξνί θαη κεγάινη ζα πξέπεη λα παίξλνπλ ηα κέηξα
ηνπο. Να θξνληίδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο κε θάζε ηξόπν π.ρ.
πιέλνληαο ζπρλά ηα ρέξηα ηνπο , απνθεύγνληαο λα ηξώλε
έηνηκα θαγεηά απ’ έμσ ,θνηόπνπια θ.α. Δπηπρώο απηή ε
γξίπε ζην ρσξηό καο δελ έρεη θηάζεη αθόκα. Όκσο ζα πξέπεη λα ηελ πεξηκέλνπκε από ιεπηό ζε ιεπηό γηαηί ζα απισζεί παληνύ όρη κόλν ζην ρσξηό, αιιά ζ’ όιε ηελ Διιάδα.
Παγώλα Παλάγνπ Σ’ Σάμε

Θεοδώπου Αθαναζία και
Πανάγου Παγώνα)

TA XIONIA MΑ ΠΛΑΚΩΑΝ
Τνλ Ιαλνπάξην ηα ζρνιεία
παξέκεηλαλ θιεηζηά γηα κηα
νιόθιεξε εβδνκάδα. Τν ρηόλη ήηαλ απηό πνπ θαηέθιπζε
δξόκνπο , ζπίηηα θ.α. Βέβαηα
δελ ήηαλ θαη πνιύ κεγάιν
αιιά ζα ήηαλ ζηνπο 40 πόληνπο ίζσο θαη παξαπάλσ.

Διπίδνπκε λα κελ μαλαξίμεη
γηα λα θάλνπκε ην κάζεκά
καο πην εύθνια.
Άγλωζηνο κπόκπηξαο

Οη δξόκνη είραλ θιείζεη θαη νη
δάζθαινη δελ κπνξνύζαλ λα
έξζνπλ. Ο ρηνληάο «έθνςε»
ην ξεύκα θη έηζη νη θάηνηθνη
δελ είραλ ξεύκα, αιιά επηπρώο ην ξεύκα δελ ήηαλ θαη
γηα πνιύ. Μέρξη ηώξα δελ είρε
ξίμεη πάιη ρηόλη.

Διαηνπξγηθόο πλεηαηξηζκόο
Κξπνλεξίνπ
Ο Διαηνπξγηθόο ζπλεηαηξηζκόο Κξπνλεξίνπ ηδξύζεθε
ην 1970 πεξίπνπ. θνπόο ηεο
ίδξπζεο ηνπ ήηαλ ε εγθαηάζηαζε ειαηνηξηβείνπ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ειαηνπαξαγσγώλ ηνπ ρσξηνύ.
Ο πξώηνο ηύπνο ηνπ ειαηνηξηβείνπ ήηαλ <<θιαζηθόο>>
κε ειαηόπαλα (κνπηάθηα) θαη
ιεηηνύξγεζε σο ην 1982.
Δπεηδή δελ εμππεξεηνύζε
ιόγσ κηθξήο απόδνζεο αληηθαηαζηάζεθε κε λέν θπγόθεληξν.

55.000 ρηι. δέληξα θαη απμάλνληαη ζπλερώο.
Σα ειαηόδεληξα ηνπ ρσξηνύ
βξίζθνληαη ζε πςόκεηξν
500-600 κέηξα.
Η νμύηεηα ηνπ ιαδηνύ είλαη
ν,4-0,5 βαζκνύο θαη ε γεύζε ηνπ είλαη άξηζηε.
Γήκεηξα Γηαλλάθαηλα Γ΄
Σάμε

Λόγσ ηεο απμαλόκελεο παξαγσγήο ην 1994 ηνπνζεηήζεθαλ πην ζύγρξνλα κεραλήκαηα. Ο ζπλεηαηξηζκόο είλαη
κηα κνλάδα πνπ εμππεξεηεί
θαη παξαγσγνύο κε ζπλεηαίξνπο. Η παξαγσγή είλαη
320.000 θηιά πεξίπνπ από
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Σειίδα 2

Έλα δών πνπ αγαπώ
Όηαλ ήκνπλ κηθξόο ήζεια έλα θαηνηθίδην θαη νη γνλείο κνπ , κνπ έθεξαλ
έλα κηθξό θνπηαβάθη . Όηαλ ην είδα
ράξεθα πνιύ, ην ίδην θαη ν αδεξθόο
κνπ. Σνπ δίλακε γάια γηα λα ςειώζεη
θαη λα έρεη γεξά θόθαια. Tνπ θηηάμακε
έλα ζπηηάθη γηα λα θάζεηε. Ήηαλ έλα
όκνξθν θνπηαβάθη κε θαζηαλά κάηηα
κε κηθξά απηάθηα θαη ην ρξώκα ηνπ
ήηαλ άζπξν καύξν θαη ιίγν θαθέ. Ήηαλ
γεκάην ράδηα θαη ραξέο. θεθηήθακε
κε ηνλ αδεξθό κνπ λα ηνπ βγάινπκε
έλα όλνκα. Πώο λα ην νλνκάζσ? Α! ζα
ην νλνκάζσ Ρεμ. Μεηά από κεξηθνύο
κήλεο κεγάισζε θαη έγηλε έλα κεγάιν
ζθπιί. θέθηεθα λα ηνπ πάξσ έλα θνιάξν γηα λα ηνλ βγάισ βόιηα. Σνπ
έθηηαμα θαη έλα κεγαιύηεξν ζπηηάθη
γηαηί ην παιηό ήηαλ κηθξό. Μηα κέξα
ηνλ έβγαια βόιηα γηα λα ηνλ δείμσ
ζηνπο θίινπο κνπ. Όηαλ ηνπο ηνλ
έδεημα νη θίινη κνπ θνβήζεθαλ, κα
ηνπο είπα πσο είλαη άθαθνο θαη ηόηε
ηνλ ράηδεςαλ. Καη κεηά παίμακε δηάθν-

ξα παηρλίδηα. Όηαλ γύξηζα ζην ζπίηη
έθαηζα λα ηνλ εθπαηδεύζσ. Μεηά
από κεξηθέο κέξεο ηνλ είρα κάζεη λα
θάλεη θνινηνύκπεο λα ζηα δύν πόδηα
θαη λα κε ππαθνύεη. Όηαλ βξάδηαζε
ηνπ έξημα ζθπινηξνθή θαη πήγα θη
εγώ λα θνηκεζώ . Σν πξσί μύπλεζα,
ληύζεθα θαη μεθίλεζα γηα ην ζρνιείν.
Ο Ρεμ ηόηε μύπλεζε θη εθείλνο θαη κε
αθνινπζνύζε σο ην ζρνιείν. Όηαλ
ηνλ θαηάιαβα ηνπ θώλαμα λα θύγεη.
Δθείλνο ηξόκαμε θαη έθαζηε πάλσ
ζηελ νπξά ηνπ. Όκσο απηόο ζπλέρηζε
λα κε αθνινπζεί. Σόηε ηνπ θώλαμα
κε πεξηζζόηεξε αγξηόηεηα θαη εθείλνο ηξνκαγκέλνο έηξεμε ακέζσο ζην
ζπηηάθη ηνπ. Όηαλ ζρόιαζα από ην
ζρνιείν αηζζαλόκνπλ άζρεκα πνπ
ηνπ θώλαμα κε ηόζε αγξηόηεηα. Γπξλώληαο ζην ζπίηη πήγα ζηνλ Ρέμ πνπ
ήηαλ θνβηζκέλνο. Σνπ έδσζα θαγεηό, ηνπ θόξεζα ην θνιάξν θαη ηνλ
πήγα κηα σξαία βόιηα.
Βαζίιεο Πνύινο Γ’ Σάμε

Δπραξηζηίεο ζε ρνξεγνύο ηνπ ζρνιείνπ καο
Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ηηο ζεξκέο καο επραξηζηίεο ζηνλ θ. Αλαγλσζηόπνπιν Κώζηα Αινπκηλνηερληθή –Αζελώλ Παηξώλ 61, Βέιν Κνξηλζίαο γηα
ηε βνήζεηά ηνπ λα επηζθεπάζεη ηελ πόξηα ηνπ ζρνιείνπ καο θαη λα καο αληηθαηαζηήζεη δσξεάλ ηηο θιεηδαξηέο θαη ηα πόκνια.
Δπίζεο επραξηζηνύκε ηνλ θ. Φίιε Γηάλλε γηα ηελ δσξεά θεξακηδηώλ γηα ηελ
επηζθεπή ηεο ζηέγεο ηνπ ζρνιείνπ καο.
Οη καζεηηθέο θνηλόηεηεο Γ’ Δ΄Σ΄

Σν ιηνηξίβη ηνπ ρωξηνύ καο
Σν ιηνηξίβη ηνπ ρσξηνύ καο αλήθεη ζηνλ αγξνηηθό ζπλεηαηξηζκό θαη ηδξύζεθε
ην Ννέκβξην ηνπ 1970. Σν νηθόπεδν αγνξάζηεθε από ηνλ Αζαλαζνύιε
ην 1967. Μέζα ζε ηξία ρξόληα θηηάρηεθε ην νίθεκα θαη δηακνξθώζεθε ν
ρώξνο. Σν Ννέκβξην ηνπ 1970 κπήθαλ ηα κεραλήκαηα . πλέηαηξνη ηόηε
πνπ μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ειαηνηξηβείνπ ήηαλ 104 κέιε ελώ ηώξα είλαη
170 κέιε . Σν πξώην ιηνηξίβη ήηαλ θπγνθεληξηθό, δνύιεςε πέληε ρξόληα
θαη ήηαλ ζθέηε απνηπρία . Παιηόηεξα ππήξραλ άιια δπν ηδησηηθά ιηνηξίβηα,
ηα νπνία ζήκεξα δελ ιεηηνπξγνύλ. Σν δεύηεξν ιηνηξίβη ην βάιαλε ην 1975
θαη δνύιεπε κε ηα κνπηάθηα δει. κε ηνλ θιαζηθό ηξόπν, έσο ην 1982. Σν
1982 έγηλε αιιαγή θαη κπήθε θπγνθεληξηθό κεράλεκα, ην νπνίν δνύιεςε
έσο ην 1995. Σν 1995 αγνξάζηεθε ην ηέηαξην ιηνηξίβη, απηό πνπ έρνπκε
κέρξη ζήκεξα. Λεηηνπξγεί θαη απηό κε θπγνθεληξηθή δύλακε. Απνηειείηαη
από ηα εμήο κεραλήκαηα: πιπληήξην, απνθπιισηήξην, αλαβαηόξην ειαηνθάξπνπ, ζπαζηήξεο, καιαθηήξεο, ληεθάηεξ (πηεζηήξην) θαη ειαηνδηαρσξηζηήξεο
όπνπ εθεί θαζαξίδεη θαη βγαίλεη ην ιαδί . ε παξαγσγηθά θαιέο ρξόληεο
βγάδεη από πεξίπνπ 1.800.000 ηόλνπο ειηέο 350.000 ηόλνπο ιάδη.

Αλαθύθιωζε
Σν ζρνιείν καο, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, απνθάζηζε λα ηνπνζεηήζεη ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ θάδνπο
αλαθύθισζεο κπαηαξηώλ. Απηό είλαη έλα
ζεκαληηθό βήκα θαζώο νη κπαηαξίεο απνηεινύλ έλαλ ζεκαληηθό παξάγνληα ζηελ
κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Αξθεί λα αλαθεξζεί, όηη γηα θάζε ηεκάρην κπαηαξίαο
πνπ αλαθπθιώλεηαη, ην πνζνζηό ελέξγεηαο
πνπ εμνηθνλνκείηαη θηάλεη έσο θαη ην
80 % . Δπίζεο πεξηνξίδνπκε ην θαηλόκελν
ηεο βηνζζπζώξεπζεο, δει. ηελ απνξξόθεζε θαη κε απνβνιή επηθίλδπλσλ κεηάιισλ
από ηελ θύζε. Πνιύ ζεκαληηθό επίζεο
είλαη ην γεγνλόο όηη κε ηελ αλαθύθισζε
δεκηνπξγνύληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.
Οη θάδνη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην ζρνιείν
από ηελ κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία ΑΦΗ
Α.Δ ε νπνία έρεη αλαιάβεη ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ θνξεηώλ κπαηαξηώλ.
Μπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ όιεο νη κπαηαξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζε κηθξνζπζθεπέο αθόκα θαη από θηλεηά ηειέθσλα
θαη θνξεηνύο ππνινγηζηέο.
αο θαινύκε ινηπόλ λα ζηεξίμεηε ηελ πξνζπάζεηα απηή θαη λα κελ πεηάηε ηηο κπαηαξίεο ζηα ζθνππίδηα αιιά λα ηηο θέξλεηε
ζην ζρνιείν ζηνπο θάδνπο ζπιινγήο.

Νίθνο Γεωξγόπνπινο Δ΄ Σάμε
Γεκήηξεο Γέδεο Δ΄ Σάμε

Τεύρνο 3

Σειίδα 3

Μπόμπιρες εν δράζει……..

Η εζληθή ενξηή ηεο 25’ Μαξηίνπ
Σν 1821 είλαη ην μαλαγέλλεκα ηνπ έζλνπο θαη ην μεθίλεκα ηεο εζληθήο
καο δσήο, γη’απηό θαη γηνξηάδεηαη ζήκεξα. Σν έζλνο ζήκεξα αλαπνιεί ηηο δάθλεο, ηηο δόμεο ησλ πξνγόλσλ ηνπ, αθηεξώλεη ηε ζθέςε ηνπ
ζηελ κλήκε ησλ αγσληζηώλ ηνπ ‘21 θαη γνλαηίδεη κε επιάβεηα ζε
όινπο εθείλνπο, πνπ κε ηνπο αγώλεο, ην αίκα θαη ηελ ζπζία ηνπο καο
ράξηζαλ ην πνιύηηκν αγαζό ηεο ειεπζεξίαο. ηάζεθε ην πην ζεκαληηθό
γηα ηελ επνρή ηνπ γεγνλόο, εθόζνλ απέδεημε όηη ε απηνπεπνίζεζε, ε
αγσληζηηθόηεηα θαη ε ηζρπξή ζέιεζε ελόο ιανύ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ
ηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία.
Οη πξόκαρνη ηεο Διεπζεξίαο καο παξέδσζαλ έλα ζπκβόιαην γξακκέλν κε ην αίκα ηνπο πνπ ιέεη όηη ε ειεπζεξία είλαη πξάμε δσήο, δηαξθήο
αγώλαο . Δίλαη κεηεξίδη γηα αγώλεο. Σελ ειεπζεξία ηελ θεξδίδεη όπνηνο
είλαη έηνηκνο λα βάιεη γηα ππνζήθε ηελ δσή ηνπ. Θέιεη αξεηή θαη
ηόικε ε ειεπζεξία ιέεη ν Αλδξέαο Κάιβνο.
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