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ωρίς τη συλλογική προσπάθεια και τον προσωπικό μόχθο τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητώντου
σχολείου μας, η παρούσα εφημερίδα δε θα είχε υλοποιηθεί. Αισθανόμαστε, λοιπόν, την ανάγκη να

ευχαριστήσουμεόλους όσοι με προθυμία αφιέρωσανχρόνο, για να γεμίσουν λευκές σελίδες με σκέψεις,

προβληματισμούς, καλλιτεχνικά δημιουργήματα, αναμνήσεις, συναισθήματα! Πραγματικά η ανταπόκριση των

μαθητών μας είναι αξιέπαινη και ευχόμαστε να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και το ίδιο δημιουργικό πνεύμα!! Θα
θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμεγια την ουσιαστική συμβολή τους σ' αυτή την προσπάθειατων παιδιών, τους
καθηγητές: τον κ. Ανδρακάκο, την κα Ανδρακάκου, τον κ. Αρφαρά, τον κ. Ασλανίδη, την κ. Βασιλάκου, την κ.
ΒέΡΥαδου, την κ. Θεοδωρακοπούλου,τον κ. Κοκολίνα, τον κ. Κονιδάρη, τον κ. Κουλουριώτη, την κ. Κουρή ,τον κ.
Κοντοβράκη,τον κ. Μαυρολέοντα,την κ. Μαχαίρα, τον κ. Γ. Μπούρα, τον κ. Προβή, την κ. Ράντεβα, τον κ. Ραφελέτο,
την κ. Ρίζου, την κ. Σεϊμανίδου , την κ. ΣτεΡΥιώτη, την κ. Σταντζούρη, τον κ. Ταμπάκη, την κ. Τσιτούρα, την κ.
Τσοuμπρή, τονκ. ΤσαYKaλίδη καιτονκ. Χατζαρούλα.
Θα θέλαμε, επίσης να ευχαριστήσουμε την κ. Αγγελική Φαναριώτοu
Παπαβλασοπούλοu και τον κ. Παντελή Ηλιάδη για τις πολύτιμες μαρτυρίες ζωής που
μοιράστηκαν μαζί μας ... καθώς και τον κ. Νίκο Κακλαμανάκη, και τον κ. Νίκο Χατζή για τις
συνεντεύξεις που μας παραχώρησαν προβάλλοντας και ενισχύοντας το αθλητικό
ιδεώδες.
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επιουημες

ι επιστήμονες ήταν οι τελειπαίοι άνθρωποι που ανακάλυψαν το χάος, διότι όλοι οι
υπόλοιποι ήδη γνώριζαν ότι οι ζωές μας σε βάθος χρόνου είναι χαοτικές και
απρόβλεπτες. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε γράψει τις εξής διάσημεςγραμμές:

<<Επειδή έλειπε ένα καρφί, χά(}ηκε ένα πέταλο, επειδή έλειπε ένα πέταλο, χά(}ηκε ένα άλογο,
χά(}ηκε ένας καβαλάρης, που παρασύρ(}ηκε και σκοτώ(}ηκε από τον εχθρό. Όλα αυτά επειδή
έλειπε το ενδιαφέρον για ένα καρφί».
Άλλοι έχουν πάει τα λόγια του Φραγκλίνου ακόμη παραπέρα, ώστε ο χαμός του καβαλάρη
(και του μηνύματος που θέλει να δώσει) οδηγεί στην ήττα στο πεδίο της μάχης, στην ήττα του
πολέμου, στον αφανισμό του βασιλείου.

Και όλα αιπά επειδή έλειπε ένα καρφί.

Ένα πιο

κοντινό, καθημερινό παράδειγμα είναι το εξής: η μητέρα ενός φίλου μου παντρεύτηκε τον οδηγό
ενός ταξί που είχε πάρει.

Αν είχε πάρει άλλο ταξί, ο φίλος μου δεν θα είχε υπάρξει ποτέ.

Οι

προβλέψεις μας πρέπει να είναι ευέλικτες: συχνά λέμε ότι οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι είναι
αυτοί που είναι ιδιαίτερα καλοί στο να βρίσκουν εναλλακτικές λύσεις.

Η Θεωρία του Χάους

είναι ένα πεδίο της επιστήμης και των μαθηματικών που ασχολείται ακριβώς με τα σχέδια από το
Β ως το Ω, περιγράφοντας ασταθείς καταστάσεις όπου μικρές αλλαγές μπορούν να φέρουν μια
ολόκληρη χιονοστιβάδα εξελίξεων, ολοένα μεγαλύτερα και πιο μακροχρόνια αποτελέσματα.
Βέβαια οι επιστήμες ανέκαθεν γνώριζαν ότι ο κόσμος είναι χαοτικός, αλλά ως τα τελευταία

30

χρόνια λίγοι αναγνώριζαν ότι το επιστημονικό περιβάλλον μπορεί να είναι απρόβλεπτο, ακόμα

και εκεί (όπου η αλλαγή κυβερνάται από ακριβείς νόμους).
πολυπλοκότητα που προκαλεί το χάος.
θεωρίας του χάους, είχε προτείνει το

Ο μετεωρολόγος

1960 ότι το πέταγμα

να προκαλέσει έναν κυκλώνα, Π.χ., στο Τέξας.

Είναι η αστάθεια και όχι η

Edward Lorenz

εκ των ιδριπών της

μιας πεταλσύδας στη Βραζιλία μπορεί

Αιπό που ήθελε να πει είναι ότι ποτέ δεν

μπορούμε να γνωρίζουμε επακριβώς όλους τους παράγοντες που καθορίζουν τον καιρό.

Το

καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προβλέπουμε κάποιες λεπτομέρειες για λίγες
μόνον ημέρες μπροστά.

Οι

επιστήμονες

απρόβλεπτες.

έχουν

πλέον

διαπιστώσει

ότι

αρκετές

καταστάσεις

είναι

εξίσου

Υπολογιστικά μοντέλα μας έχουν βοηθήσει σημαντικά στην κατανόηση του πόσο

διάχmo στην επιστήμη το χάος.

Η ομάδα του

Yorke,

στο Πανεπιστήμιο του Μέρυλαντ, για

παράδειγμα, έχει στόχο να δείξει στους επιστήμονες πώς να αναζητούν ποικιλίες τους χάους,

συγκεκριμένα φαινόμενα που είναι κοινά σε αρκετές καταστάσεις. Δεδομένου ότι σχεδόν από όλους τους επιστήμονες είχε
διαφύγει αιπό το τόσο διάχmo φαινόμενο, τι άλλο γύρω μας είναι τόσο, μα τόσο προφανές ώστε να μην το αντιλαμβανόμαστε;
Ίσωςτο χάος προσπαθεί να μας πει κάτι.
Διονύσης Προβής, καθ. Μα(}ηματικών

Α*Α ΚΑΙ Α-ΤΟΜΑ

Τ

ο στερητικό «ο» στη λέξη «άτομο» αποτέλεσε μοναδική πρόκληση για το σύγχρονο άνθρωπο.
Τον οδΠΥπσε στην ανακάλυψη των μεθόδων που διέπουν τπ διάσπαση των «αδιάσπαστων»
πυρήνων τόσο στο επίπεδο της Φυοικπς όσο κοι της ανθρώπινης ψυχικής σφαίρας.

Ο όρος «άτομο» με την έννοια του ανθρώπου αποτελεί τη μοναδική θεώρηση της οντότπτάς TOU.

Τονίζει το αδιαίρετο της ψυχικής και πνευματικής του υπόστασης κο] υπογραμμίζει την ψυχοπνευματική του
μοναδικότητα στον κόσμο των έμΒιων όντων,
Αλλά, η διάσπαση, ενώ στο χώρο τπς Φυσικής αφορά στην ύλη, ανοίγοντας έτσι τις πύλες της
σύγχρονης τεχνολογίας, στην ψυχική σφαίρα αφορά στον πυρήνα της ηροσωπικότητας.

Η προσωπικότητα δομημένη με τους γενετικούς νόμους και

επηρεασμένη από το περιΒάλλον υφαίνει το χαρακτήρα του, που αποτελεί τη συνισταμένη όλων των εκφράσεών του. Διάσπασή της, επομένως, σπμαίνει
αυτόματα αποδιοργάνωαπ και άσκοππ σπατάλη της ψυχικής ενέργειας, ώστε π Βούληση και η πράξη να μην εναρμονίζονται μεταξύ τους.
Έτσι, ενώ η διαδικασία διάσπασης του ατόμου στπ Φυσlκή

εκλύει τεράστια ποσά ενέργειας και σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων, η διάσηαση της

προσωπικότητας αποδιοργανώνει και καταστρέφει τον άνθρωπο. Η δυνατότητα παρέμΒασης στην ψυχική διάσπαση του ανθρώπου αποτελεί μια πρόκληση

για τπν επιστήμη της ι.uυχoλoγίας. Ο ρόλος των δυνάμεων έλξης είναι αυτός που «αποδυναμώνεται»

στο επίπεδο της Φυσικής και αντίθετα «ενισχύεται» στο

επίπεδο του ανθρώπου.
Η κοινωνία, συνεπώς, θα 'πρεπε, να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για διατήρηση των ηυρnνων της προσωπικότητας. Έτσι εξασφαλίζοντας
lσορροππμένους σνθρώπους εξσσφαλίζουμε καllσορροππμένπ κοινωνία.
Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες περιμένουν τα άτομο. Εμείς, τσ σκεπτόμενα άτομα, ας αντισταθούμε, στη διάσπαση της προσωπικότητάς μας έστω και
υποταγμένοι στο Δημοκρίτειο αξίωμα της τύχης και της αναγκαιότητας.
Κωνσταντίνος Αν5ρακάκος, Φυσlκός
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ΠΤΑ θΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ε

πτά μόνο cπoν αριθμό, όλοι γνωρίζουν την ύπαρξή τους, λίγοι όμως μπορούν να τα απαριθμήσουν. Εξαιρετικά έργα
αρχιτεκτονικής και γλυπτικής, που ονομάστηκαν έτσι, γιατί προκαλούσαν το θαυμασμό των ανθρώπων, τόσο για την
τελει6τητα της κατασκευής και τις διαcπάσεις τους, όσο και για τη δύναμη της σύλληψής τους. Εμπνευστής αυτής της

λίcπας με τα «θαύματα» θεωρείται ο Αντίπατρος ο Σιδώνιος, ο οποίος επισκέφτηκε όλα τα μνημεία και συνέταξε τον παρακάτω

κατάλογο:

1)

Το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία στην Ολυμπία

2)"

Ο ναός της Άρτεμης στην Έφεσο

3)
4)

Το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού
Ο Κολοσσός της Ρόδου

5) Οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας
6) Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας
7) Η πυραμίδα του Χέοπα
Χωρίς να θέλουμε να κομπάσουμε, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι 5 από τα 7 θαύματα είναι ελληνικά ή ελληνικής
καταγωγής οι υπεύθυνοι κατασκευής τους. Άλλωcπε και τα 7 ήταν δημιουργίες που βρέθηκαν στην περιοχή γύρω από την ανατολική
λεκάνη της Μεσογείου, περιοχή αναμφισβήτητης ελληνικής πoλιτιcπικής επικράτησης.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά, όχι τη χρονολογική, αλλά αυτή του χάρτη που σας παρουσιάζουμε εδώ (ξεκινούμε από

την Ελλάδα, περνάμε στη Μ. Ασία, προχωράμε στη' Μεσοποταμία και τέλος στην Αίγυπτο).

Το ΧQ\Jσελεφάντινο άγαλμα του Δία στην Ολυμπία
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Ο χώρος- ο ναός

.

Η Ολυμπία στην αρχαιότητα αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό θρησκευτικό
κέντρο στη νοτιοδυτική Ελλάδα, Στα μέσα του 50υ π.χ. αιώνα οι πολίτες της
Ολυμπίας αποφάσισαν να οικοδομήσουν έναν ναό για να τιμήσουν το θεό, cπoν

οποίο ήταν αφιερωμένος όλος ο χώρος, καθώς και οι αγώνες που τελούνταν εκεί. Ο
ναός ολοκληρώθηκε μέσα σε δέκα χρόνια

(466-456

πΧ), αλλά δεν υπήρχε

λατρευτικό άγαλμα εσωτερικά, ώσπου αποφασίστηκε να γίνει κι αυτό. Ανατέθηκε
λοιπόν cπoν περίφημο Αθηναίο γλύπτη Φειδία.
Το άγαλμα

Στην Ολυμπία ο Φειδίας με τους συνεργάτες του προχώρησαν σε μία
ρηξικέλευθη απεικόνιση του θεού. Μέχρι τότε οι θεοί εμφανίζονταν κατά κύριο λόγο όρθιοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα
αναπαρίcπατo καθιcπός. Ξεκίνησαν κατασκευάζοντας ένα ξύλινο πρόπλασμα που λειτουργούσε ως σκελετός του αγάλματος. Στη
συνέχεια τοποθέτησαν πλάκες ελεφαντόδοντου για τα μέρη εκείνα της γυμνής επιδερμίδας του θεού και φύλλα χρυσού για τα
ενδύματά του. Οι τεχνίτες κάλυψαν τις συνδέσεις τόσο καλά, ώcπε τα άγαλμα να δείχνει ενιαίο. Το άγαλμα ήταν τοποθετημένο

πάνω σε θρόνο με ένθετες διακοσμήσεις από έβενο και πολύτιμους λίθους.
κρατσύσε σκήπτρο.

Στο δεξί χέρι έφερε μία Νίκη και cπo αριcπερό

Mπρocπά από το άγαλμα υπήρχε μία κοιλότητα cπo εσωτερικό του ναού, όπου υπήρχε μόνιμα λάδι,

προκειμένου να διατηρηθεί η υγρασία και η γυαλάδα του αγάλματος, αλλά και να εξασφαλίζεται μία πρώτης τάξεως απεικόνισή
του και cπo πάτωμα, προσδίδοντάς του ακόμη περισσότερη μεγαλοπρέπεια.
Το όλο άγαλμα μετρούσε

13 μέτρα ύψος και το κεφάλι του σχεδόν ακουμπούσε

cπην οροφή του ναού. Ακριβώς εκεί έγκειται

η μεγαλοπρέπεια της σύλληψής του, καθώς έδινε την εντύπωση πως αν ο θεός αποφάσιζε να σηκωθεί, θα έσπαζε την οροφή! Στους

τοίχους του ναού κατασκευάστηκαν εξέδρες προκειμένου οι επισκέπτες να θαυμάζουν από κοντά το πρόσωπο του θεού. Μετά
την ολοκλήρωσή του, το 435π.χ. το άγαλμα αποτέλεσε τα επόμενα

800 χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα του κόσμου.

Το τέλος

Τον

10

αιώνα έγινε προσπάθεια να μεταφερθεί το άγαλμα στη Ρώμη, έπειτα από εντολή του αυτοκράτορα Καλιγσύλα,

γεγονός όμως που ακυρώθηκε. Η παράδοση αναφέρει ότι, όταν πήγαν οι εργάτες να το διαλύσουν, για να το μεταφέρουν, το
άγαλμα έβγαλε ένα τρανταχτό γέλιο και οι εργάτες τρομαγμένοι δεν ξαναπλησίασαν. Στις αρχές του 5~ αιώνα μ.χ. μεταφέρθηκε
cπo παλάτι της Kωνcπαντι νούπολης, αλλά το 462 μ.χ. φωτιά που ξέσπασε έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί oριcπικά.
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Ο ναός της At!τέμιδος στην Έφεσο

Η χώρα
Η

Έφεσος στην

αρχαιότητα αποτελούσε την

<<τράπεζα της Ασίας», εξαιτίας του πλούτου της. Η
αφιέρωση της περιοχής της Εφέσου στη θεά Άρτεμη, θεά

της αφθονίας, δεν είναι τυχαία άλλωστε. Όταν η χώρα
πέρασε στην κυριαρχία του βασιλιά Κροίσου της Λυδίας

(γειτονική περιοχή της Μ. Ασίας), εκείνος αποφάσισε να
χορηγήσει τα χρήματα για την κατασκευή ενός ναού τόσο

μεγαλόπρεπουόσο και το όνοματης θεάς.

Ο ναός
Ο ναός ήταν φτιαγμένος εξολοκλήρου από μάρμαρο και ασβεστόλιθο> την οροφή στήριζαν
περίπου κίονες, ο καθένας ύψους

20

μέτρων, που στο χαμηλότερο

(ζωγραφιστές) παραστάσεις. Η κατασκευή του τοποθετείται μεταξύ του
θεμελίων του είχε μήκος

131 μέτρα και πλάτος 79 μ.

120

μέρος τους έφεραν γραπτές

560 και του 550 πΧ. Η βάση των

Στη μέση του ναού υπήρχε το μαρμάρινο άγαλμα της

Άρτεμης, αυτό με τους πολλαπλούς μαστούς, καθώς η θεά ήταν και θεά της γονιμότητας. Το όλο
οικοδόμημα στεκόταν πάνω σε ένα μεγάλο κρηπίδωμα που έφερε κλίμακες από όλες τις πλευρές, ώστε να
είναι προσβάσιμο και ευκολοθώρητο από παντού.

Ήταν από τους μεγαλύτερους γνωστούς ναούς του

κλασικού κόσμου, πολύ μεγαλύτερος από τον Παρθενώνα.

Η πρώτη καταστροφή
Το

356 Π.Χ.

ο Ηρόστρατος, ένας ψυχικά διαταραγμένος άνθρωπος, έκαψε το

ναό> πιστεύοντας πως με αυτή του την πράξη θα γινόταν διάσημος. Εντελώς
συμπτωματικά την ίδια στιγμή, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, YEwLmav ο Μέγας
Αλέξανδρος. '(}ταν μάλιστα ρωτήθηκανοι κάτοικοιγιατί η θεά δεν έκανε κάτι για να
σώσει το ναό της, εκείνοι απαντούσανπως δεν μπορούσε εκείνη τη μέρα, επειδή είχε
πάει στην Πέλλα που YEwLmav ο Αλέξανδρος! '(}ταν αργότερα ο Αλέξανδρος
επισκέφτηκε την Έφεσο, έδωσε διαταγή να οικοδομηθεί και πάλι ο ναός, στην ίδια
θέση.

Η δεύτερη καταστροφή
Ο ναός του Αλέξανδρου επέζησε μέχρι τον

30

μ.Χ αιώνα. Το

262

μ.Χ. οι

Γότθοι ερχόμενη στην περιοχή, λεηλάτησαν το ναό και οι πλημμύρες ολοκλήρωσαν
την καταστροφή Σήμερα ό,τι απομένει από το ναό στην Έφεσο είναι λίγοι ογκόλιθοι
των θεμελίων και ένας μόνο αναστηλωμένος κίονας!

to be continued...
Λυδία Μαχαίρα,καθ. Φιλόλογος

Ο να6ς της Αρτέμιδος στην ~Eφεσo σήμερα

ΠΡDΤΥΠΑ NER
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KOIVUVios:

ως χώρος παιδείας και

εμείς οι καθηγητές παραπονιόμαστε για τους
μαθητές μας που βαριούνται, τεμπελιάζουν,
διακατέχονται από ένα αίσθημα παραίτησης και
απαισιοδοξίας. Το μόνο που κάνουν είναι να
μιμούνται τον κόσμο που τους προσφέρουμε.

διακίνησης ιδεών, είναι το μέρος αυτό στο οποίο

Από την άλλη, όμως, παρόλα τα τρωτά

τον επιβάλλει, που θα του δίνει τα φτερά για νι

το παιδί κάνει τα πρώτα του προφυλαγμένα

της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορεί κανείς να

βήματα

παραβλέψει την ανθρωπιά, που αν και κρυμμένη,

πετάξει και δε θα τον εξαναγκάζει να βαδίσει τι
δρόμο που η ίδια επέλεξε γι' αυτόν. Στη θεωρίl

τη θέση που κατέχει και το ρόλο που

διαδραματίζει- ή για την ακρίβεια που

θα έπρεπε να διαδραματίζει- το σχολείο του
σήμερα. Το σχολείο,

στη ζωή,

έχοντας

όμως πάντα

στο

μαθητή τον τρόπο για να σκεφτεί και δε θα τΟ1

εξακολουθεί

κάποιων ανθρώπων που ακόμα και σε καιρούς

δελεαστικό, στην πράξη όμως; Τι θα γίνει ότα'
αυτός ο μαθητής βγει στον πραγματικό κόσμl

του σχολείου οδηγεί στη δημιουργία του εξής
ερωτήματος : το σχολείο προετοιμάζει ή θα

όπου τα πράγματα είναι δύσκολα και οδηγούνται

και διαπιστώσει ότι αυτά που ονειρεύτηκε θι

νομοτελειακά σε τέλμα και την προσφορά σε

μείνουν

έπρεπε να προετοιμάζει το

για τη

βαθμό αυτοθυσίας, που αν και διακριτική και

κατασκευάσματα

μελλοντική κοινωνία, της οποίας θα αποτελέσει

αθόρυβη, είναι ακόμα ζωντανή. Πόσες φορές δεν

γρήγορα ότι ο μόνος τρόπος να επιβιώσει είναι ι

μέλος, ή θα ήταν σωστότερο να του προσφέρει

έχουμε

τη γνώση, ώστε να διαμορφώσει ο ίδιος μια

όρμησαν στις πύρινες φλόγες για να σώσουν

προσαρμογή ίσως και ο συμβιβασμός;
Και ποια είναι συνεπώς η κατεύθυνΟΊ

κοινωνία πιο ανθρώπινη καιλειτουργική;

τη

Στην εκπαίδευση αυτή που θα δείχνει στ,

και δασκάλους. Ακριβώς η ιδιαιτερότητα αυτή

ακούσει

υπάρχει,

να εστιαστεί το ενδιαφέρον στην εκπαίδευση

πλευρό του για τυχόντα στραβοπατήματα γονείς

μαθητή

να

αλλά κινούνται μόνο από τα θέλω. Συνεπώς, γιl
να οδηγηθεί μια κοινωνία στην αλλαγή, πρέπε

μαχητικότητα

για συνανθρώπους

μας που

άλλους, με αποτέλεσμα να χάσουν οι ίδιοι τη ζωή

πιθανότατα
και

θα

θεωρητικι

καταλάβει

πολι

προς την οποία πρέπει να κινηθεί το σημερινl
σχολείο; Πώς εμείς πρέπει να εφοδιάσουμε του,

Σίγουρα η απάντηση στο ερώτημα αυτό

τους ή για νέους που παρόλο που η χώρα δεν τους

δεν μπορεί να είναι δογματική και να ενέχει τη

έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα

μαθητές μας, τους αυριανούς πολίτες; Νομίζο

θέση αξιώματος. Οι περισσότεροι ωστόσο θα

όνειρά τους, εκείνοι δεν απελπίστηκαν,

πως η απάντηση έρχεται από τον Αριστοτέλι

αλλά

σχολείο

άλλαξαν απλώς δρόμο για να τα πλησιάσουν; Τα

και

αντανακλά την κοινωνία με τα θετικά και τα

παραδείγματα αυτά μπορεί να μην είναι πολλά, η

μεσότητας.

αρνητικά της, τις αρετές και τα κακώς κείμενα.

δύναμή

είναι ολέθρια και επιζήμια. Εμείς οι καθηγητέ,

Την

αρκετά από τα κακώς κείμενα.

συμφωνούσαν

ότι

κοινωνία

του

το

σημερινό

ωχαδερφισμού,

της

τους όμως αρκεί για να επισκιάσει

τη

γνωστή

σε

όλους

Η υιοθέτηση

μπορούμε να

μάθουμε

μας

έννοια

τη,

ακραίων τακτικώ,

στα παιδιά

μας νι

που

ονειρεύονται και να διεκδικούν, να αγωνίζοντα

αδικίας, την κοινωνία της απογοήτευσης. Αυτά,

γράφαμε εκθέσεις ιδεών στο σχολείο. Τότε, μας

δυστυχώς,

έλεγαν (ναι, υπήρξαμε κι εμείς μαθητές) ότι οι
αλλαγές ξεκινάν από τους νέους, αυτούς που δεν
έχουν παροπλιστεί από τα πρέπει και τα δήθεν,

και να προσπαθούν, κρατώντας έχει επιτύχει
όταν προσγειωνό μαστε με ασφάλεια στη γη ...

Θυμάμαι

καφοσκοπίας, της εύκολης λύσης και συχνά της
τα

στοιχεία

του

κόσμου

των

ενηλίκων δεν είναι πάντα δυνατό να μείνουν
έξω από τα σχολικά κάγκελα. Γι' αυτό και συχνά

πολύ

καλά την εποχή

Η παρώanσn

Σ

Ελίνα Τσουμπρή, καθ. Φιλόλογο

μαanτ:.ώv

τ:.ων

βρίσκονται

ευαισθησία στις ανάγκες και την προσωπικότητα των μαθητών του,

αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα έλλειψης ενδιαφέροντος από

αλλά και ευστροφία στην τιθάσευση των εφηβικών εκρήξεων με την

πλευράς

κατεύθυνσή τους προς επιθυμητούς στόχους.

υχνά

μηδενικής

οι

εκπαιδευτικοί
των

όλων

μαθητών

συμμετοχής.

τους,

Γεγονότα

των

βαθμίδων

προκλητικής
τέτοιου

αδιαφορίας

τύπου

κάνουν

και
τους

Οφείλει να οργανώνει

έτσι την ύλη του, ώστε να προφυλάσσει τους μαθητές από την

εκπαιδευτικούς να αναρωτιούνται όχι μόνο από πού πηγάζει αυτή η

αποθάρρυνση και την ανία.

άρνηση για μάθηση, αλλά και πώς θα ενεργοποιηθεί ο ζήλος και η ενεργός

γόητρό του ή η εμπιστοσύνη που εμπνέει το άτομό του, τον καθιστούν

δράση των μαθητών για την κατάκτηση της γνώσης. Ποιος είναι ο ρόλος

στα μάτια των εκπαιδευομένων ως το δικό τους άνθρωπο, ως ηθικό τους

του εκπαιδευτικού στη δημιουργία επιθυμίας του μαθητή για μάθηση;

συμπαραστάτη, ως πολύτιμο σύμβουλο, ως πρότυπο μιμήσεως, πράγμα

Βρισκόμαστε ακριβώς μπροστά στην αναζήτηση της παρώθησης, της

δυσεύρετο στις μέρες μας.

δυναμικής

εκείνης διαδικασίας

που

κινητοποιεί την ανθρώπινη

ανθρώπινος

παράγοντες

οργανισμός

εξωτερικούς

ή

παρωθείται

από

εσωτερικούς

κω

συνακολούθως η παρώθηση χαρακτηρίζεται εξωτερική ή
εσωτερική.
στους

Οι αμοιβές (όπως οι έπαινοι) που δίνονται

μαθητές

θεωρούνται

εξωτερικοί

παράγοντες

παρώθησης, εφόσον προέρχονται από το περιβάλλον. Δε
θεωρούνται όμως ιδεατοί τρόποι για την ενεργοποίηση
της βούλησης για γνώση. Στον αντίποδα βρίσκεται η

Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο μαθητής δεν παρωθείται, αν
δεν κατανοήσει και αποδεχτεί τη σημασία της σχολικής μάθησης στη

συμπεριφορά προς την υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων.
Ο

Η επίδραση της προσωπικότητάς του, το

Ο εκπαιδευτικός
οφείλει να
αντιμετωπίζει
κάθε μαθητή ως
μια ιδιαίτερη
προσωπικότητα ...

σύγχρονη και μελλοντική ζωή του. Κάτι τέτοιο θα λάβει
χώρα εφόσον οι μαθησιακές δραστηριότητες αποπνέουν
την ευαισθησία του διδάσκοντα προς τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα του μαθητή, όταν ζητείται η γνώμη του
σχετικά με την οργάνωση των μαθημάτων, όταν τον

ακούει πραγματικά...
αντιμετωπίζει

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να

κάθε

μαθητή

ως

μια

ιδιαίτερη

προσωπικότητα δείχνοντας ενδιαφέρον για τα ατομικά

άποψη ότι η πιο ικανοποιητική πηγή της παρώθησης βρίσκεται στον

του προβλήματα και ακρόαση της γνώμης του. Η δημιουργία άλλωστε

εσωτερικό κόσμο του ατόμου (εσωτερική παρώθηση), που στην ευρεία

μιας ανθρώπινης σχέσης με τους μαθητές αποτελεί τον πιο ισχυρό

της έννοια περιλαμβάνει τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις προσδοκίες, τα

παράγοντα παρώθησης για την επίτευξη των στόχων του σχολείου.

κίνητρα, που ωθούν τον οργανισμό σε δράση. Πρόκειταιμε λίγα λόγια για

Αν η τάξη ως σύνολο και ο εκπαιδευτικός συμφωνήσουν τους

μία εσωτερική διέγερση, μία ψυχολογική απαίτηση που κινητοποιεί και

στόχους, οι οποίοι θα επιδιωχθούν, τότε είναι σίγουρο ότι η ομαδική

κατευθύνει τη συμπεριφορά.

πλέον θέληση

θα διασφαλίσει την παρώθηση των μαθητών σε

Ο εκπαιδευτικός είναι το κλειδί της παρώθησης στη σχολική τάξη.

ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και να επιτευχθούν

Εκείνος, με το παράδειγμά του, την παρακίνηση των μαθητών για ολική

οι στόχοι. Απομένει στον εκπαιδευτικό να πείσει την ομάδα για την αξία

χρήση των δυνατοτήτων τους, με την ευαισθησία του στις ανάγκες τους,

των στόχων, να διατηρήσει τη συνοχή και το ηθικό της τάξης. Τα

με την παροχή νέων δραστηριοτήτων και διδακτικών προσεγγίσεων, όταν

υπόλουτα έχουν πάρει το δρόμο τους. Και όταν οι μαθητές συμμετέχουν

εκείνοι καταλαμβάνονται από ανία, αποτελεί την ισχυρότερη παρωθητική

δραστικά για την κατάκτηση μιας καινούριας εμπειρίας, τότε κατανοούν

επίδραση πάνω στους μαθητές, κινητοποιώντας τους προς την απόκτηση

τι είναι πραγματικά

η

μάθηση.

Αυτές οι

στιγμές είναι οι πιο

νέων εμπειριών (μάθηση). Ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιδεικνύει

συναρπαστικές για τον εκπαιδευτικό και για την τάξη.

Γιάννης Κοντοβράκης, καθ. Φιλόλογος
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ίμαl lαχεδόν) αίγαυρπ ότι καταλάβατε περl τινας πρόκειταl ... Όντως,
POS!!! είναι n
συντομογραφία του
Porent over shoulder, το γνωστό συνθηματικό «σύρμα!!!», των
προηγούμενων γενεών. Σημαίνει στην ΙΥτερνεTlκή γλώσσα «γονιός πάνω απ! τον ώμο μου!!»,
δπλαδή δεν μπορώ νο μιλήσω τώρα

... BRB!!

Μα τι γλώσσα είναι αυτή! Συχνά ΟΙ νέοι κατηγορούνται ότι πάσχουν από λεξιπενία. Μήπως
τελικό μιλούν μια γλώσσα πσυ ανανεώνεται διαρκώς, οπλώς είναι άλλη οπό aυτπ που μιλούν κατά

παράδοση ΟΙ μεγαλύτεροι, ΟΙ οποίοι, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν τους καταλαβαίνουν!
Θυμάστε τη μητέρα στη διαφήμιση που τρομάζει, όταν ο γιος της τής λέει απογοητευμένος

ότι «ΈφαΥε χ» και εκείνη του κάνει την παρατήρηση: «Και σου είπα να μην τρως τίποτε ΟΠ' έξω!»; Το
αστείο, φυσικά, έγκειται στην αδυναμία της μητέρας να κατανοήσει ένα νέο γλωσσικό κώδικα ηου
χρησιμοηοιούν οι νέοι μεταξύ τους.

Το ύφος του ταλαίπωρου γονιού θα ηρέπει να εμφανίζεται συχνά στις επαφές τους με τα ηαιδιά τους, τη νέα γενιά. Έτσι, όμως, μέσα αηό την
αμηχανία των μεγαλύτερων για τα γλωσσικά ... παιχνίδια των μικρότερων, οι νέοι διαμορφώνουν τη δική τους ταυτότητα. Δεν πρόκειται για νέο
φαινόμενο, αφού η γλωσσική διάσταση μεταξύ νέων και μεγάλων παρατπρείται ευρύτατα και σε προηγούμενες εποχές. Οι ειδικοί παραδέχονται ότι

οι νέοι αναπτύσσουν δικούς τους κώδικες έκφρασης, γιατί, αφενός οι συμβάσεις γλωσσικής ευγένειας που οπαιτούνται στην ενήλικη ζωή δεν έχουν
αναπτυχθεί ακόμπ πλήρως κατά τπν εφπβεία, και αφετέραυ n απόρριψπ κατεστπμένων τράπων συμπεριφοράς και ο πειραματισμός με εναλλακτικά
μοντέλα -τάσεις που γενικότερα χαρακτηρίζουν την εφηβεία- εκφράζονται και γλωσσικά. Με την lδιαιτερη γλώσσα τους οι νέοι καταδεικνύουν ότι
ανήκουν σε μια ηλικία με δικά της ενδιαφέροντα και αξίες, που διαφέρει τόσο από τα παιδικά όσο και από τα ενήλικα χρόνια.
Εκφράσεις που ήταν κάποτε της μόδας και τώρα ακούγονται ξεηερασμένες, όηως το «καράφλιασα» ή το «ιν», ΤΟ «φυτό», το «ούτε με
σφαίρες» ή το «φάγαμε πακέτο», αποτελούν την κληρονομιά που αφήνουμε στη γλώσσα εμείς, της προηγούμενης γενιάς. Δίηλα σ' αυτήν, σήμερα, οι

νέοι έχουν συμπλπρώσεl έναν ολόκλπρο κατάλαγο από δικής τους έμπνευσπς εκφράσεις, από ξένες λέξεις, λέξεις του διαδικτύου, λέξεις τπς
εποχής της επικοινωνίας που χρησιμοποιούν στο msn, στο facebook, στα chat rooms, στην οποστολή sms.

Τι λέτε, λοιπόν, θα κάνετε μια γρήγορη επαλήθευση των γνώσεών σας!
Το ' χω !
Δεν της το 'χα!

Έφαγα χι, έριξα χι

BRB

Έλεος!

F2F

Ο-μι-τζι-Ω.Μ.G.

Ρ911

Λούζομαι

CD9
ASL

Δεν υηάρχει!

Ό,τι να 'ναι
Δεν την ηαλεύω

Λεl3ελιάζω

ι.Ω.ι.

ri

ROTF-ΙOL

Και για όποιον χρειάζεται βοήθεια:
Το έχω! ~ Ναι, τα μπορώ / το γνωρίζω / μου φαίνεται καλή ιδέα.
Δεν της το 'χα!

= Δεν την είχα ικανή για κάτι τέτοιο ...

Δεν υπάρχει! =_Είναl απίστευτο, τρελό, καταπληκτικό. Τ ο χρησιμοποιούμε και ως υπερθετικό για πρόσωπα: «Καλά, δεν υπάρχεις, μιλάμε!»

Ό,τι να 'ναι = δηλώνει την ασυνεννοησία, την ανοργανωσιά. Ως χαρακτηρισμός προσώπου δηλώνει κάποιον που είναι στον κόσμο του:
«ο τύπος είναι ό,τι να 'ναι]».
Δεν την παλεύω! ~ δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα

Λεβελιάζω ~ Από τα αγγλικά leνel: Ανεβαίνω επίπεδα με γοργούς ρυθμαύς, σε διαδικτυακά παιχνίδι

Έφαγα χι, έριξα χι = Απάρριψπ, χυλόπιτα, δ,ακαπή διπλωματικών αχέαεων

Έλεος! = Χρησιμοποιείται όπως και το αντίστοιχο αγγλικό «mercy!» ως επιφώνημα.
Ο-μι-τζι

• O.M.G.• τα αρχικά του «oh, my God!. (Θεέ μου!)

Λούζομαι. χαλαρώνω, βαριέμαι
ΛΟΛ. LΟ.Ι. τα αρχικά του «iaugh ουl loυd» lγελάω δυνατό).

ROTF-LOL. Ο υπερθετικάς του LOL,«rollίng οπ the floor lαυghίng ουl !aud»~ Κυλιέμαι στα πάτωμα απά τα γέλια!
BRB. Επιστρέφω αμέσως I«be righl back»), όταν αφήνεις τπ σελίδα ή βγαίνεις απά το δ,αδίκτυα μέχρι να φύγει ο γονιός!
F2F. face to fαce~πράσωπο με πράσωπο
P911 • Συναγερμάς, γανείς! Απά το Ρ lparenl) και τον αριθμά 911 (τα αμερικανικότπς αμέσαυ βαπθείας)!
CD9 Code 9. Και πάλι συνθπματικόγια το ότι εμφανίστπκεγονιός στο δωμάτιο! Εμπνευσμένο από τους συναγερμούς Icode) τπς αμερικανικής
αστυνομίας.

ASL • Από τα αρχικά των «age, sex, locαtίon» (πλlκία, φύλο, τόπος)
ΥΓ: Αξιότιμοι γονείς, καιρός να καθίσετε ξανά... «στα θρανία»!!!

Νάσισ Κατωπό6π, Φιλόλογος
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Η Ι·ΣΧΥ·Σ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩ·ΣΕΙ

Μ

ε αφορμή την έκδοση της σχολικής μας

-Χριστούγεννα:

ο

Αλέξανδρος

δώρο

... ένα

μου

δίνει

εφημερίδας "ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ", θα ήθελα να

χριστουγεννιάτικο

εκφράσω τις σκέψεις μου για την αναγκαιότητα

ντεκόρ ... του δέντρου που είχαν στολίσει στην τάξη !

ως

κουτί ... άδειο ... ΤΟ

ύπαρξης της σχολικής εφημερίδας στο πλαίσιο του
αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας.
Σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της εφημερίδας
υπήρξαν στιγμές που παρατηρούσα με μεγάλη προσοχή
τη συμπεριφορά των μαθητών και μου έκανε ιδιαίτερη
εντύπωση η υπευθυνότητά τους, η δημιουργικότητα αλλά
κυρίως η προθυμία τους, καθώς μέσα στη ρουτίνα της
σχολικής πραγματικότητας και κάτω από την πίεση της

ύλης

και των

υποχρεώσεων

τέτοιες

αντιδράσεις ...

σπανίζουν!
Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, για ακόμη μια φορά το
γεγονός ότι, αν δοθεί το κατάλληλο κίνητρο, τα παιδιά
ανταποκρίνονται
δημιουργίας

στο μέγιστο βαθμό. Η αίσθηση της

δίνει

την

ώθηση

για

κατακτήσεις

και την

απόκτηση

απαραίτητα

για

ομαλή

την

νέες

γνωστικές

δεξιοτήτων,

εφόδια

κοινωνικοποίηση

των

παιδιών. Τα τελευταία χρόνια, γίνεται ολοένα και πιο
επιτακτική

ανάγκη

μιας

βιωματικής

κοινωνικής πραγματικότητας,

θέασης

της

που θα τους δώσει τη

-Κάτω

από

την

απειλή

ομαδικής

τιμωρίας

προκειμένου να μην" προδώσει" το συμμαθητή του ... ο

Μιχαήλ

βρίσκει

φωτογραφία!

τον

τρόπο....

που

βλέπετε

στη

!

δυνατότητα να ελέγξουν την "αλήθεια" της τηλεόρασης
και

των

άλλων

μέσων

ενημέρωσης,

στην

οποία

βρίσκονται εκτεθειμένοι οι μαθητές.
Επιπρόσθετα, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά

της εφημερίδας είναι η ομαδική εργασία σε όλες τις
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της
λειτουργίας

της.

Βασικός

λοιπόν

στόχος

είναι

να

κατανοήσουν οι μαθητές τη δύναμη της ομάδας και να
βιώσουν τη συνεργασία μέσα σε μια προσπάθεια για την

επίτευξη κοινών στόχων ... Ο ομαδικός τρόπος εργασίας
είναι ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο γιατί ικανοποιείται η

ανάγκη για ένταξη και συνεργασία όσο και διότι
ικανοποιεί τις ανάγκες για αυτοπειθαρχία και
αυτοέλεγχο. Η αρχή γίνεται στο χώρο του σχολείου τους,
η συνέχεια στην ενήλικη τους ζωή ...
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στη

1

Γυμνασίου με την οποία συνεργαστήκαμε φέτος και να
ευχηθώ καλή συνέχεια στο Λύκειο. Τα συναισθήματα
ανάμεικτα ... χαρά γιατί τα "παιδιά" σου προχωρούν

... ,

μελαγχολία για τον αποχωρισμό .... Θα παραλείψω τις

στιγμές πίεσης και άγχους που βιώσαμε μαζί στα
διαγωνίσματα, στις επαναληπτικές ασκήσεις και στις

συνεχείς νουθεσίες για ώριμη συμπεριφορά και θα
σταθώ ενδεικτικά σε ευχάριστες στιγμές της
καθημερινήςμας σχολικήςζωής! ...:

-

Έχει χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα και

στην προσπάθεια να πάρω μια σφραγίδα της 'Ιριας που

εικονίζει ένα παπάκι (!), γιατί υπάρχει διαφωνία μεταξύ
των συμμαθητών για το ποιος θα την κρατήσει, την

τραβάω με τόση δύναμη ώστε ... ΤΟ παπάκι αποτυπώθηκε

Θα

στιγμές

μπορούσα

που

φαντασία

να

προσθέσω

αναδεικνύουν τον

και

την

ομορφιά,

θα

πολλές

τέτοιες

αυθορμητισμό,
έλεγα,

τη

αυτής της

τρυφερής ηλικίας αλλά δυστυχώς υπάρχει περιορισμός
χώρου.
Ας έχουμε, λοιπόν ως γνώμονα της κοινωνικής μας

ζωής το ομαδικό πνεύμα ... Σε ουρανό, γη και θάλασσα, η
ζωή σε ομάδες είναι η καλύτερη .... Η ομαδική συμβίωση
διευκολύνει την άμυνα, την επίθεση ,την απόκτηση
τροφής και ασφάλειας. Εφόσον έτσι επιβιώνουν τα
ζώα ... φανταστείτε τι μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος
λειτουργώντας απλά ... σε ομάδα!!
ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ. ..
ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ...

ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΜΕ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

...

στην μπλούζα μου!

Πίσπα Ι. Γεωργία, Φιλόλογος

ΠΡDΤΥΠΑ NER

Τα τελευταία χρόνια π χώρα μας αντιμετωπίζει παλλό προβλήμοlΟ. Τ α οικονομικά και κοινωνικά ζπτπματο που
υπάρχαυν έχαυν προβληματίαεl κατά καιραύς μεγάλο αριθμό Ελλπνων, αl οποίοι εδώ και χρόνια αντιμετωπίζονται ως
άβουλοι παρατπρπτές ενός τυπικά <δπμοκρατlκού. κράτους και γίνονται θύματα εκμετάλλευαπς τόαο από τπν ίδια τπν
παλιτεία όοα και από τα ΜΜΕ, Ης δπμόαιες υππρεαίες κλη. Αυτό έχει ατα μάτια τους υποβαθμίαειτπ χώρα μας και τους έχει
κάνει να οναζπταύν απεγνωομένο λύοπ ατπν ξενομονία και το δυΗκά πρότυπο. Οι περιααάτεραl Έλληνες επιδιώκουν
εναγωνίως να πάνε αlΟ εξωτερικό, να δραπετεύαουνε από μια χώρο π οπαία, όπως νομίζαυν, μόνο προβλπματα έχει Και
όαα τα εlαl1πρlα για πτπαεις lΟυ εξωτερικού αυξάνονlΟl, τόοο π εκτίμπαπ για τπν ίδια μας τπν πατρίδα μειώνεται.
Η Ελλάδα αποτελούσε ανέκαθεν μια από τις ωραιότερες χώρες. Όπως άλλωστε όλαl έχουμε ακούσει, ,στπν

Ελλάδα βρίακεl κανείς όλες Ης χώρες του κόαμου. και αυτό είναι πέρα για πέρα αληθές. Η ποικιλία ταπίων που τπ
χαρακτπρίζεl, είναι πρωταφανΠς. Από τπ μια άκρπ τπς έως τπν άλλn μπορεί κανείς να θαυμάαειτις ψπλές αροσειρές, τα
πλαύσια δάαπ, τις εντυπωσιακές λίμνες, τους ορμΠΗκούς χείμαρρους, τα πρεμα ρυάκια τπς. Επιπλέον, αξιοσπμείωτπ είναι
και π παlκιλία τπς χλωρίδας κοιτπς πανίδας τπς χώρας μας. Τόαα διαφορετικά είδπ φυτών, μερικά από τα αποία μοναδικά

n μέαα ατα ελάχιατα είδπ ταυ πλανπτπ, όπως είναι για παράδειγμα το μασΗχόδεντρο και ο κρόκος Καζάνπς. Τόαα
δlαφαρεΗκά είδπ ζώων για 10 μέγεθας του τόπου μας.
Επιπρόσθετα, ποτέ δεν πρέπει κάποιος Έλληνας να ξεχνά τπν ιστορία που συνοδεύει τπν πατρίδα μας. ΟI'Ελλπνες
ιδιαίτερα ατπν αρχαία εποχπ άναιξαν τους δlκαύς lΟυς δρόμαυς, τπ δlκπ τους παρεία μέοα ατο χρόνα, έγραψαν το δικό
ταυς όνομα στο βιβλία τπς ιστορίας των Εθνών. Η μοναδlκότπτα και α πρωταπόρος ταυς παλιτισμός που εππρέααε και τον
παλlΗαμά ολάκληραυ του κόαμαυ, αl νέες αναKαλύΨεJς και οι επlατπμονlκές εφευρέαεlς και κοαμαθεωρίες που ειαπγαγαν
άφπααν όναμα ξακουατό ατα πέρατα τπς γπς, το θάρρος lΟυς υμνπθπκε πανταύ, όπως άλλωατε και π προοφορά ταυς αΗς
τέχνες.

Δεν είναι όμως το παρελθόν το θέμα. Το θέμα είναι το τώρα. Μεγαλύτερα πρόβλπμα από τπν αναξιοκρατία, τπ
διαφθαρά καιτπν εξόφληαπ του βαυναύ των δανείων και των προστίμων στπν Ευρωπαϊκπ Ένωσπ, είναι π νοοτροπία των
Ελλήνων. Οι περιαοότεροl από εμάς αναζπταύν λύαεις ατο μιμΠΗομό lΟυ δυΗκού πολlΗαμαύ α απαίος, αν και προέρχεται
από εμάς, μάς είναι ξένας μέαα οτπν ανάπτυξπ που έχει γνωρίαεl τον τελευταίο αιώνα. Η Ελλάδα κινδυνεύει από τπν
αλλαίωαπ τπς παράδοαπς και των αξιών τπς λόγω των προτύπων που προβάλλονται ατπ απμερινπ κοινωνία. Η θεαπαίπαπ

lΟυ κέρδους αιγά αιγά μας κάνει τρωτούς ατπν εκμετάλλευαπ μας από Ης μεγάλες βιαμπχανίες των υλικών αγαθών που
αργά αλλά αταθερά ωθούν όλο και περισαάτερους σταν καταναλωτιαμό. Η αταδιακπ αμερικανοποίπαπ δυοχεραίνεl τπν
πρόοδο του πολιτιαμού μας και τπν ανάπτυξπ τπς γλώασας καιτπς κουλlΟύρας μας.

Όπως
εφπμερίδες
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έχαυμε προσέξει, δεν υπάρχαυν
που

δεν

έχαυν

ταυλάχισταν

μια

γελαιογραφία, και όσες δεν έχαυν, συνriθως δε
διαβάζανταl παλύ και είναι ξενέρωτες. Τι είναι άμως
αυτό παυ Ης κάνει τόαα ελκυσΗκές και σπμεία τπς
συγκέντρωσπς τπς πρασαχπς ταυ σναγνώστπ;

Οι γελαιαγραφίες θεωραύνταl
διασκεδαστικές, επειδπ σατιρίζαυν, αλλά α
ρόλας
ταυς

δεν

είναι

σπακλεlσΗκά

αυτός.

Ο

μέσας

σναγνώστπς μιας εφπμερίδας ένσ από τα πρώτα
πράγματσ παυ κάνει, αφού τπν αγαράσεl, είνσl νσ

σρχίσεl

να

ξεφυλλίζει

τις

εικόνες

και

τις

γελαιαγραφίες. Μέσω των τελευταίων καταλαΒαίνει μισ
κατάατασπ χωρίς καν να διαΒάσει ένα κείμενα, τα απαία
θα μπαρούσε να είναι δυσνόπτα. Με άλλα λόγια αl
εικόνες και αl γελαιαγραφίες έχαυν μεγαλύτερπ
περιγραφική δύναμπ και από ένσ καλαγραμμένα

κείμενα. Βέβσlα, υπάρχαυν και γελαιαγραφίες ,οι
απαίες για να γίναυν καταναπτές, πρέπει πρώlΟ να
δlαΒαατεί τα κείμενα.
Επίσπς αl γελαιαγραφίες έχαυν μεγαλύτερπ

ελευθερία λόγαυ σε σχέσπ με τα άρθρα, γιατί δεν
υπάρχαυν εικόνες αl απαίες δεν επlτρέπανταl να

δπμασιευταύν κσl

δεν υφίατανταl λαγακρισία. Αυτό

σπμαίνεl όΗ α κάθε γελαιαγράφας μπαρεί να φΗάξεl
μια εικόνα παυ ταν αντιπρασωπεύεl. Επίσπς παλλαί

γελαιαγράφαl έγιναν αργότερα καλλιτέχνες.

Έχει όμως ρίξει κανείς μια ματιά γύρω ταυ; Έχετε πατέ αναρωτπθεί αν π δραπέτευσπ παυ αναζπτάμε στπν
ξεναμσνία βρίσκεται εδώ και είνσl ακίνδυνπ; Η aλπθεlσ είναι όΗ αν κάπαιος από εμάς έκανε τον κόπα να δει πέρα από ό,Η

ταυ πλασάρουν σι ειδπσεις και ό,τι του υπογορεύουν οι νέες μόδες και π συνεχπς μας σνάγκπ για μια θέσπ σε μια κούλ
παρέα nσε ένα σχόλιο τα οποία θα οτρέψεlτπν προαοχπ επάνω μας, θα καταλάβαινε όΗ ζαύμε σε μια πανέμορφπ χώρα
τπν οποία δεν πρέπει νσ μισούμε αλλά να αγαπάμε. Στπν οποία πρέπει να μένουμε κι όχι να αναζπτάμε τρόπους να
αποφύγουμε. Η απόδειξπ υπάρχει στο κέντρο τπς ΑθΠνας. Έκανε κανείς τον κόπα να πάει να δει το χριστουγεννιάτικο
δέντρο από καντά, όπως θα ππγαινε να δει τα αντίσταιχα μιας άλλπς χώρας; Ένιωσε κανείς το εορταστικό κλίμα στο

Βενετσάνos ΝικόΑας, Γ 3 Γυμνασίου
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Σύνταγμα και ατπν Ομόναια; Ξέρετε όΗ εκεί οι κεντρικαί δρόμαl είνοl μεγάλαl; ΌΗ εκεί δε γίνονται καθπμερινά
συγκραύσεις και πορείες; Ότι δεν τα σπάνε κάθε μέρα κι όΗ όλσ όσα ξέρουμε για 10 κέντρο τπς Αθπνσς είναι μόνο τα
αρνΠΗκά;

Στπν πραγμαΗκότπτα το κέντρο τπς Αθπνας γοπτεύεl, δε φοβίζει μόνο. Προβλήματα βέβαια υπάρχουν και δεν το
αρνείται αύτε πρέπει να το αγναεί nνα το ξεχνά κανείς, αλλά οφείλοντοl μόνα στις δικές μας αμέλειες, στα δικά μας λάθπ,

στπ δlκπ μας εΠl10ΚΤΙΚΠ ανόγκπ νο πάμε διακοπές στο εξωτερικά, στπ δlκπ μας άγνοια των όσων υπάρχουν οτπν Ελλάδα και
τπν κάνουν μοναδlκπ, τπν κάναυν να ξεχωρίζει Το κράτας δεν είναι το μόνο που φταίει Πάνω σπ' όλο φταίμε εμείς, οι
έριδες που μας χωρίζουν, ο εγωισμάς, π συνεχπς προσπάθειο για επίδειξπ και π μανία μας να κάνουμε πράγματα πριν τπν
ώρα μας. Το να τα ρίχνουμε στπν ανσξιακρατία δε βοπθάεl, τα να φροντίζουμε όμως π εκπαίδευσπ να προσσνατολίζεταl
στπν Ελλάδσ, οι εκδρομές να γίνανταl εδώ, τα μουαεία να μπ μέναυν χωρίς επlακέπτες, π αγάππ για τπ γνώαπ ταυ τάπαυ

μας να είναι αατείρευτπ, αυτά είναι που θα φέρει τπ μεγάλπ αλλαγπ, αυτό είναι που θα πραγματαποιπσειτα άνειρά μας και
τις ελπίδες μας, αυτό θα μας δώσει ώθπσπ να αναδπμιουργπσουμε τον πολιτισμό μας, γιατί αυτά θσ μας επιφέρει τπν
πολύπλευρπ γνώσπ που αποκτάται απά τπ διαφορετική και παlκίλπ πραέλευσπ των όσων βιώνουμε καθπμερινό. Αν
σεβόμαστε πρώτα απ' όλα εμείς τπν πατρίδα
μας, τότε μόνα θα τπ σεβαατούν κσl αl άλλοι
Πρασπαθώντσς να ξεφύγουμε σπό τπ χώρσ μσς
τόσα τα πραβλήματα θα παλλαπλασιάζονταl,
γιατί αυτά είναι σαν ένας κάδος ακαυπιδιών παυ

έχει χρόνια να καθαριστεί από τα ακαυπίδια.
Όσο τα πετόμε αδιάφαρα μέσσ σταν κάδα τάσα
θα βρομίζει π γεl10νlά.
Μόνο ον ογοπriαouμε εμείς τπν πατρίδα μας,
ουτ" θα γίνει καλύτερπ.
Εύα ΓεωργοπούΑαυ, Γ

7 Γυμνασίαυ
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D1PKOt οπό lην ιnιόδο έως κοι og
Η λέξπ όρκος πορόγετοι οπό το ορχοίο ρήμο είργω που οπμοίνει

Σύμφωνα με 10 λόγια του Αχιλλέα πρας ταν

περιoρί~ω, εμπoδί~ω. Από το ίδιο ρήμο πορόγετοι κοι π λέξπ ειρκτή, που

Αγαμέμνονα, π τιμή και π δόξα έπαιζαν καθοριατικό
ρόλο ατπ ζωή ενός πολεμιατή, αε απμείο που να

οπμοίνει το μέοο με το οποίο ο OΡKι~όμενoς δεομεύετοι νο πει τπν ολΠθειο,
διοφορετικά θο τιμωρπθεί κοι π λέξπ έρκος, δηλοδή ο φρογμός ή το εμπόδιο. Η

δέσμευσπ

μπορούμε να ιαχυριατούμε άrι ήταν απαραίτπτα. Η τιμή,

OU1n γίνετσι στο όνομο κάποιου θεού.

που αυνήθως αυνδεόταν με τις αριατείες και τα
πολεμικά λάφυρα, ήταν αύμβολο της δύναμης και της

Ο όρκος είχε μονοδική σπουδσιότπτσ στους αρχαίους πoλιrισμoύς

πριν τπ διάδοοπ τπς γραφής, κοθώς ο ορκιζόμενος δεσμευόταν για το δίκαιο
και τπν αθωότπτά του oπένανrι οπους θεούς. Σε περίπτωαπ που παραβία~ε τους
κανόνες, θα έπρεπε να υποστεί τπ θείσ δίκπ. Η ύπαρξπ τπς γραφής και π

ανδρείας του ηολεμιατή. Ακόμα, η rιμή άριζε και την
υοτεροφημία όχι μόνο του ατά μου αυτού αλλά και των

καταγραφή στπ συνέχεια των νόμων περιόρισε τον όρκο αλλά δεν τον

υπόλοιπων γενιών.

κοπάργπσε.

Το ηολεμικά γέρας του Αχιλλέα, δηλαδή π

Η επιορκία, π μπ τήρπσπ του όρκου, αποτελεί παράπτωμα έναντι των

θεών. τα αντίποινσ σ' αυτή τπν περίπτωσπ δεν επιβάλλονται από τους ανθρώπους, αλλά από τις θεϊκές δυνόμεις, εφόσον
εκείνες καλούνται να παίξουν το ρόλο των εγγυπτών του όρκου. Το νσ δεσμεύεται κανείς με όρκο σπμαίνει όrι γνωρίζει
εκ των προτέρων τις συνέπειες τπς θείας δίκπς.
Στπν Ιλιόδα βλέπουμε τον Αχιλλέα μετό τπν παρέμβασπ τπς Αθπνός να μετριό~ει το πάθος του ενόντια στον
Ατρείδπ και να ορκίζεται με« μέγαν όρκον» ατο οκήπτρο του, το οποίο δεν πρόκειται να ανθίσει ποτέ, ότι κόποια μέρσ θα
τον απo~πτήαoυν οι Αχαιοί, όταν ο Έκτορας θα σφανίζει πολλούς και ο Αγαμέμνονας δε θα μπορεί να τους βοπθήσει.
Στπ ρσψωδία Γ, ο Αλέξανδρος/ Πάρις μετανιωμένος προτείνει να μονομαχήσει με το Μενέλαο. Ο Μενέλαος δέχετσι
και ζπτό νσ δισσφαλιστεί π συμφωνία με άρκους, που θα δώαει για τους Τρώες ο ίδιος ο Πρίσμος. Ο τελεUJαίOς
ππγοίνει στο πεδίο τπς μάχπς και μετά απά rις απαραίτπτες θυσίες στους θεούς, επικυρώνει τους άρκους τπς
μονομαχίας. Στπ ραψωδία Ο π θεά Ήρα επικυρώνει τπν αθωότπτά τπς με ένσν άρκο. Επικαλείταιτπ Γπ, τον ουρανά και τα
νερά τπς Στύγας. Με τον άρκο τπς αU1ά βάζει μάρτυρα άλο το αύμπσν, γεγονός που απαδεικνύει άrι θεοί και άνθρωποι
πιστεύουν οππ δύναμπ του άρκου.

Βρισπίδα, ήταν τιμπrιKή αηόδειξη των κατορθωμάτων
του και των «εηιτευγμάτων»

του στη διάρκεια της

σύγκρουσης. Ήταν η ταυτοηοίηση των αγώνων ηου

διεξήγαγε.

Η

αρπαγή

της

Βρισηίδας

από τον

Αγαμέμνονα οδήγησε σε ατίμωση του Αχιλλέα και στην
αηάσυρση του τελευταίου απά τα ηολεμικά δρώμενα.
Πιο συγκεκριμένα,

ατίμωοη είναι

η αρηαγή

του

λαφύρου, δηλαδή της αηάδειξης των δεξιοτήτων του
μαχητή. Αυτά είχε ως αποτέλεσμα να κάμητεται το ηθικά
του τελευταίου.

Σύμφωνα με τον <Αίαντα. του Σοφοκλή, ο
ομώνυμος ήρωας είχε υηοστεί την ατίμωση. Ο ηστέρας

Στο έργο του Ησιόδου <Έργσ και Ημέραιι, ο Όρκας είναι ένας δαίμονσς, γιος τπς Έριδας, που μα~ί με rις
Ερινύες rιμωρεί τους επίορκους και τους ψευδομάρτυρες.

Οι Αθπναίοι έφπβοι, όταν γίνοντσν 18 ετών, πορουσιάζονταν στπν εκκλπσία του δήμου, ατπν Πνύκα, και
αναγράφονταν ατους καταλόγους των πολιτών lλπξιαρχικάν γραμματείονΙ.Τους χορπγούσαν ένσ δόρυ και μια ασπίδα
και υππρετούσαν για δυο χρόνια στρατιώτες, αφού πρώτα έδινσν τον Όρκο των Αθπναίων Εφήβων μπροατά ατο ναό τπς
Αγλαύρου αύμφωνα με άαα διααώ~ει ο Λυκούργος ατον «Κατά Λεωκράτους» λόγο του. Λέγεται ότι τον όρκο αυτό ταν
συνέταξε ο Σόλων, νομοθέτπς των Αθπναίων. Οι θεότπτες που επικαλαύνταν αι Αθπναίοι ήταν προστάτες· πρoατόrιδες
των Αθπνών με τις εξής ιδιότπτες : π Άγλαυρας, κόρπ του Κέκροπα, παυ θυσιόστπκε για τπν πατρίδα τπς, ο Ενυόλιος,
προαωνύμιο του θεού του πολέμου Άρπ, π Αυξώ, μια από rις τρεις Χόριτες, π Θαλλώ, μια από rις τρεις Ώρες και π
Ηγεμόνπ, που ή1Ον το προοωνύμιο τπς θεάς Αρτέμιδος.

του, ο Τελσμώνας, εηέστρεψε αηό τη γπ τπς Ίδπς

ντυμένος με βραβεία και λάφυρα και φορτωμένος με
λαμηρή δόξα. Αντιθέτως, ο Αίαντας ήτσν
ντροπιασμένος

από

τους

Αργείους,

οι

οποίοι

κατσφρόνησαν τπν αξία του, δίνοντας σε άλλο Αχαιό το

γέρας που δικαιωματικά του άξιζε και αντιστοιχούσε, τα
άπλα του Αχιλλέα. Έτσι ο Αίαντας φοβάταν να
σντιμετωπίσει με άδεια χέρια τον πατέρα του, όταν

μάλιστα εκείνος φορούσε λσμπρά στεφάνι δάξας.

Χαρακτπριοπικός όρκος των αρχαίων χρόνων, ο οποίος χρπσιμοποιείται και ατις μέρες μας ατπν επιοπήμπ τπς

Ιατρικής, είναι ο όρκας του Ιπποκράτπ, ο οποίος επικαλείται τους θεούς Απόλλωνα, Ασκλππιό, και rις θεές γγεία και
Χριατόφορος Χόντος Β' 3 Γυμνααίου

Πονάκεια.
Δείγμα άρκου ατπν νεότερπ ελλπνική ιατορία είναι ο όρκος των Φιλικών. Στόχος τους ήτον νο δεομευτούν με

τον όρκο ουτό ενώπιον Θεού κοι ονθρώπων κοι να ενεργήαουν έτσι ώστε γρήγορο νο αποδεσμεύοουν τπν ποτρίδο τους
οπό τα δεσμά του κοτοκτπτή με οποιοδήποτε κόστος.

Η θρποκείο, π πθική κοι π οργάνωσπτπς οπμερινής κοινωνίας είναι οδιάσποστα συνδεδεμένες με το θεσμό
του όρκου που σύμφωνο με το άρθρο 13 του Συντάγματος δεν επιβάλλετοι χωρίς νόμο που νο ορίζει κοι τον τύπο του.
Ο ράλος του όρκου είνοι να επιβεβοιώνει όrι μιο δήλωσπ είνοι οπολύτως δεσμευrιKή όσον οφορά οτο πορελθόν ή
εξπγεί τπ θέλποπ για το μέλλον.
Σύμφωνο με το όρθρο 26 του Συντόγματος τπς Ελλόδος, ο Πρόεδρος τπς Δπμοκροτίας, π ΒουλΠ των
Ελλήνων, π εκόοτοτε Κυβέρνπαπ και οι δικαοτές που ουνιστούν οντίστοιχα τπ νομοθετική, δΙKoσrιKή και εKτελεσrιKή

λειτουργίο ατο όνομα του ελλπνικού λαού, ορκίζονται πριν τπν ανόλπψπ των καθπκόντων τους.
Αντίοτοιχο, πίοτπ κοι υπακοή στπν Πατρίδα κοι το Σύνταγμα OΡKί~oντoι οι δπμόσιοι υπόλληλοι κοι οι
ατρorιωrιKoί. Τέλος oξί~ει να αναφερθώ στον όρκο που απαγγέλλεται απά τους αθλπτές κοι rις οθλΠτριες orις μεγάλες
οθλητικές διοργονώοεις κάτω από rις οπμαίες των χωρών. Οι οθλητές των SpeciaI OIympics αρκίζονται λέγοντος :
<Θέλω νο νικήσω. Αν άμως δεν 10 κοπαφέρω, βοπθήοτε με νο προσποθήσω με θάρρος •.
Ιε),ένα ΜαρκουίζουΒ'2 Γυμνασίου
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D.JJόnος κοι "Bέoιugς γυνοίκος οl"ν ιηιόδο
Γυναίκες ατπν Ιλιάδα υπάρχαυν πολλές: Θέτιδα, Ανδρομάχπ, Βριαπίδα, Ελένπ ... Κάθε μία όμως από
αυτές ονομόζεται διαφορετικό: μπτέρα, αύζυγος, πολεμικό λόφυρο. Συνεπώς, αυτές οι γυναικείες μορφές
έχαυν διαφαρετική μεταχείριαη αηό ταυς άντρες.

Η αύζυγας ατπν lλιάδα ήταν ηαλύ αημαντlκή για τη ζωή ενάς άντρα. Μαζί τπς έκανε παιδιά,
αγαηιόνταυααν και ζαύααν τις ζωές ταυς μαζί ως τα θόνατα. Η αύζυγας καθόριζε ταν τρόηα ακέψης, τις
αηαφάαεις και γενικά τη αυμπεριφαρά του άντρα. Οι πια πολλαί άντρες αποφάοιζαν ακεπτόμεναι εκείνες
και το μέλλον της αικογένεlάς τους. Μέχρι και α Έκτορας οε κάποια οτιγμή τπς μάχης ακέφτηκε να μπει
μέαα οτα τείχπ τπς πόλης, για να δει για μια ακόμα φαρά τη γυναίκα ταυ Ανδραμάχη.
Η μητέρα ήταν κι αυτή παλύ αημαντικό πρόοωπα στην lλιάδα. Ούοα μεγαλύτερη από ταυς γιους της,

τους έδινε αυμΒουλές παυ εκείναl τις πια πολλές φαρές άκαυγαν. Ο Αχlλλέος, για παράδειγμα, άκουγε
πάντα αυτά που είχε να ταυ πει η μητέρα ταυ με προαοχή και αποφάοιζε ανάλογα. Παλλές φαρές τπς
ζηταύαε παρηγαριά, καθώς καταλάΒαινε ότι ήταν ένας άνθρωπος, αταν οπαία μπορούαε να πει τα παράπανά
ταυ. Οι μητέρες ως πρόαωπα ήταν αεΒαατά και έχαιραν εκτίμηαης.
Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο ή ερωμένπ αντιμετωπιζόταν κάπαιες φαρές με φροντίδα και αγάππ.
Τ α αυμπεράαματα αυτά τα εξάγουμε, αν αναλογιοταύμε τπ αυμπεριφαρά ταυ Αχιλλέα απέναντι ατπ Βριοπίδα
και ταυ Πάρπ απέναντι ατπν Ελένπ. Κάποιες φαρές μάλιατα αυτές γίνονταν αποδεκτές από τπν αικογένεια, αν

θυμπθαύμε τπ αυμπεριφαρά του Πρίαμαυ απέναντι ατπν Ελένπ, που μάλιατα τπν είχε αποκαλέαει και παιδί
ταυ.
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Ο ταριχευμένος γλάρος κοιτούσε ίσια μπροστά στον γκρίζο
αρίζοντα. Στπ θέσπ του γαλάζιαυ ουρανού που διέσχιζε π Κενγκά έΒλεπε
τους μαύραυς καπνούς από τα εργοστάσια πλαατικού, ενώ κάτω π
θάλασσα παυ παγίδευσε τπν προγιαγιά ταυ ήταν αλάκληρπ μια
πετρελαιοκπλίδα.Η χλωρίδα και π πανίδα στα νέο κόομο ήταν μουοειακά

είδπ, μέρος ταυ οπαίαυ ήταν και α ίδιος. Ο νέας κόαμας! Τα κυρίαρχα
ανθρωποειδή προδιαγράφονταν πριν από τπ γέννπσή τους με κατά
παραγγελία χαρακτπριστικά. Δεν αρρώσταιναν πατέ, είχαν τέλειες

αναλογίες, γυμνασμένα
μέλη,

λαμπερό χαμόγελα.

Όλα

τα

υπόλοιπα ήταν

τεχνπτά,

γίνανταν στο

εργαστήρια :φαγπτό, ρούχα,

αντικείμενα, Τα αντίστοιχα

φυσικά Βρίσκονταν σε γενική
ανυπολπψία, Θεωρούνταν
δεύτερπς ποιότπτας και ατελή.

Δίπλα ο' αυταύς τους «χαρισματικούς', ζαύσαν αε μικρούς

Από τπν άλλπ, όμως, αυνήθως π τύχπ μιας γυναίκας π αποία ήταν λάφυρα μετά τπν άλωαπ μιας πόλπς
ατπν Ιλιάδα, δεν ήταν και π καλύτερπ. Αυτή πολλές φαρές υπέφερε από ταυς άντρες που τπν άρπαζαν και τπν
εκμεταλλεύονταν. Φυαικά και ως δούλπ έχανε τπν ελευθερία τπς και είχε ως μαναδικές ααχολίες τπ ρόκα

καταυλισμούς στπν άκρπ τπς παλαιάς ακτής αl «φυαιολαγlκαί., όοαl

και ταν αργαλειά και διάφορες οικιακές εργααίες. Μάλιατα όαα πιο απμαντική ήταν μια γυναίκα τόαο
χειράτερα περναύαε ατα καθεατώς δαυλείας, καθώς ήταν απότομπ π μετάπτωαή τπς από τπν μια κατάατααπ

φέρονταν υποτιμπτικά. Ανάμεσά τους μερικοί μεγαλύτεροι διπγούνταν
για τπν εποχή που η μαύρπ θάλαοσα ήταν γαλάζια και ζούσαν ψόρια,

ατπν άλλη. Η μαίρα τπς αιχμάλωτπς ήταν να κάνει ό,τι ήθελαν αl άλλοι

όστρακα, γλάροι..

Έται λαιπόν καταλαΒαίναυμε ότι αι γυναίκες ζαύααν ωραία ζωή με αχετικές ελευθερίες, αλλά άλα
αυτά χάνανταν αε περίπτωαπ ακλαΒιάς. Για τα λάγο αυτό και α Έκτορας είχε πει άτι πρατιμαύαε να πεθάνει
παρά να δει τπ γυναίκα του ακλάΒα.

ανθρωποειδή

Κωνσταντίνας Πασ8αντίοπς

8'2 Γυμνασίαυ

Τα περισσάτερα έπη τπς επαχής ταυ Ομήραυ επικεντρώνανταl αε άντρες. Εξάλλαυ, και τα θέμα των

πρωικών επών αρίζεται ως «έργα ανδρών τε θεών τε». Ωατάσο, πολύ απμαντικά ρόλο παίζαυν και
διάφαρες γυναίκες που πολλές φαρές εππρεάζαυν τις αποφάσεις ή Βαπθάνε τους άντρες με ταυς οπαίους
έχουν αχέ απ.

Ως αύζυγαl, αι γυναίκες πραεταίμαζαν ταυς άντρες ταυς για τπ μάχπ, εμψυχώναντάς τους. Ακάμα,
αυτές είναι το «μέσα. τα αποία δίνει ζωή στους γόναυς μεγάλων Βασιλιάδων ή γενναίων πολεμιστών παυ

γεννιούνταν με το γνωοτό, παραδαοιακό τρόπα, αι πολίτες Β'
κατπγαρίας.Αυτούς τους χρπσιμοποιούσανσε χαμαλοδουλειέςκαι ταυς

Στον καταυλισμό τα παιδιά είχαν το πιο λαμπρό Βλέμμα. Τα
δεν μπορούσαν να το αποκτήσουν παρά τις
αποκωδικοποιήοεις του D.NA. Ήταν τόσο φωτεινό που διαπερνούσε τις
γκρίζες επιφάνειες του ουρανού και του νερού σαν πέταγμα
πυγολαμπίδας, Μέσα στα γυόλινα καυτί του α γλόρος αναπαλούαε τις

τελευταίες μέρες τπς φυαικής ζωής πριν η σκοπιμάτπτα νικήσει τπν

ομορφιά... Τότε εκείνος πετούσε, όνθρωποι Βουταύσαν στα νερό,
λουλούδια φύτρωναν γύρω απά τα δέντρα στις εξοχές ... Ύστερα
καταστράφπκαν άλα, φυτά και ζώα πέθαναν, ενώ το μπάνιο στα νερά
απαγορεύτπκε, γιατί προκαλούσε δερματοπάθειες, .. ήρθε ο κόσμος τπς
φρίκπς του πλαστικού. Πήγαν χαμένες οι προσπάθειες του γάτου που
έμαθε οτον παππού του να πετόει!

Μετά τα τέλας μιας μάχης ή άταν αλωνόταν μια πόλη, εκτάς από τα υλικά αγαθά αl παλεμlατές
αυνήθιζαν να παίρναυν ως λάφυρα γυναίκες. Αυτές τις είχαν ως ερωμένες ή για υππρέτριες. Τα να έχει

Ταυ άρεσε άμως να χαζεύει τπν αμάδα Β', ειδικά τα παιδιά με το
φως στα μάτια. Ήταν οι μάνοl δικοί του άνθρωποι Ήταν οι μόνοι που
άξιζαν το θεία δώρο τπς ζωής και τώρα ζούσαν έκπτωταl στον ίδια ταυς
ταν κάαμο. Ξαφνικά ήρθε π ανατροπή! Τα παιδιά των Β' κάθισαν σε
κύκλο, πιάοτπκαν χέρι· χέρι και συγκέντρωααν τα Βλέμμα τους αε ένα
σπμείο. Η λάμψπ απλώθπκε , ο ουρανός φάνπκε καταγάλανος και π
θάλασσα ξεπρόΒαλε κατακάθαρπ, όπως τπν πρώτπ μέρα τπς
δπμιαυργίας! Τ α ζώα και τα φυτά έσπασαν τα γυάλινα κλουΒιά των
μαυσείων φυσικής lσταρίας και των ενυδρείων και ελεύθερα ενώθπκαν
με τον ξαναγεννπμένα φυοlκά χώρο. Οι «χορισμοτικοί. ένιωοαν
αφόρπτπ ζέστπ και άρχισαν να λιώνουν και μαζί !Ους και ολόκλπρας α

κόπαιας άντρας μια ερωμένπ ήταν απολύτως απαδεκτό εκείνπ τπν επαχή. Στπν Ιλιόδα, π Βρισπίδα ήταν

κόσμος τους. Σε λίγο είχε οπαμείνει μιο λιμνούλα ποχύρρευστπ άμορφπ

Βοπθά ατπ διατήρπαπ τπς φήμπς τπς αlκαγένεlας. Ο ράλας τπς συζύγαυ ατπν Ιλιάδα ενσαρκώνεται απά τπν
Ανδραμάχπ, π αποία αγαπά ταν Έκταρα και φαΒάταl για το χαμά του. Προαπαθεί να τον αώαει,
προτείνοντάς του μια λύσπ με λαγικά επιχειρήματα, γεγανός παυ δείχνει άτι π σχέσπ ταυς δεν ήταν τυπική
αλλά ουαιαατική.

Ως μπτέρες, αl γυναίκες Βαπθαύααν τα παιδιά ταυς, άπως π Θέτιδα παυ μεααλαΒεί για να
αποκατααταθεί η τιμή ταυ Αχιλλέα. Στεναχωριέται για τπ μοίρα του γιου τπς και αναλαμΒάνει να
πραγματαπαιήαειτη χάρπ που τπς ζπτά.

παλεμlκό λόφυρα

του Αχιλλέα.

Ο

Έκταρας αναφέρεται ατη μαίρα τπς
Ανδραμάχπς

μετά τπν άλωαπ τπς

Τραίας με μελανά χρώματα.

Συνοψίζαντας, Βλέπαυμε πως
παρότι τα έππ τότε ήταν έππ που

απεικόνιζαν μια ανδρακρατούμενπ
κοινωνία, οι γυναίκες έπαιζαν
απμαντικό ρόλα αε αυτά.
Γιώργος Βομ80κάς Β'1 Γυμνοοίου

Ορί"τπς Διαμovτί6πς Β '2 Γυμνα"ίαυ

μάζα για να θυμίζει και να προειδαποιεί.
Βίκυ ΒίΡγaSaυ, κα8, Φιλόλαγος
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Όπως όλοι γνωρίζουμε, οτπ σύγχρονπ Ελλόδσ υπόρχεl έντονο το φαινόμενο

σίγουρα δεν εμφανίστπκαν από μόνες τους. Καλλιεργήθπκαν, κυρίως από ισχυρούς
παρόγοντες, ολλό και από αυτό που Βιώνουν καθπμερινό οι όνθρωποl , δπλαδή στπν
ουσία από τους φορείς κοινωνlκοποίπσπς. ΣΌυτούς κυρίως αναλογούν οι ευθύνες για
τπν rραγlKή κατόστσσπ που Βιώνουν οι ξένοι στπ
χώρα μας.

ξενοφοΒlκές

Μία lουορία βγαλμένη από υη Ζωή
Προτού καν γυρίσει τον«Τιτανικό», ο T~έιμς Κόμερον
δούλευε στο μυαλό του μισ πρωτότυππ ιστορία επιστπμονlκής
φσντσσίσς, π οποίσ πίστευε ότι θο άλλοζε γιο πόντσ τπν lστορίσ
του σινεμό. Έπειτσ σπό δεκσπέντε χρόνιο, ο Κονοδός

σκπνοθέτηςπσρουσιάζεl,εnιτέλoυς, το εnlKών δισστάσεωνφιλμ
που φιλοδοξεί να περάσει την κινπμοτογροφlκή σπόλσυσπ σε
Οι φιλοδοξίες συτές του σκηνοθέτη φαίνοντσl νσ

ενός ανθρώηου είναι η οικογένεια, το σχολείο,
το εργασιακό ηερlΒόλλον, το μέσο μα~IKής
ενπμέρωσης και οι παρέες. Όλσ αυτά σίγουρα
φέρουν ευθύνπ για τη ρατσιστική συμπεριφορά
κάποιου, αφού , κατά τη συνανασrρOφή μαζί

υιοθετούν
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μια νέα φαντασμσγορικήεποχή.

Οι φορείς κοινωνlκοποίπσης στπ ζωή

τους,

ΣΕΛ

AVAT/~Τ"

I~IΙIIΙ}:Ί'I~ C)J.ιC)Illj~I()I

του ρστσισμού σε σχέσπ με πολλό στοιχεία ενός δισφορετικού ανθρώπου, κυρίως
όμως με τπ θρπσκεία , το χρώμσ, τπ φυλή. Ο ρστσισμός και οι προκαταλήψεις αυτές

/ /

πρσγματοποιούνταl,σφού τσ 73 εκστομμύρισ δολόρισ εκτιμάτοl
πως είνσl τα μέχρι στιγμής κέρδη της νέας κινπμστογρσφlκής

του εΠIΤUXίOς, 'ΆνσΙαι", πριν μόλιστσ περάσει μια εβδομόδσ από
τπν πρεμιέρα του! "ΑναΙαι»: ήρθε και αλλά~εl τα δεδομένα
στον κινπματογράφο, κσθώς σποτελεί μίσ τσινίσ-καινοτομία!

και

προκατεlλπμμένες αντιλήψεις. Για ηαράδειγμα, π οικογένεια, ο ηρωταρχlκάς φορέας

κοινωνικοποίησης κάποιου, μετσδίδει στα νεότερα μέλη της ιδεολογίες που Βασίζονται

Ομως παια είναι τα μυατικά αυατατικά τπς επιτυχίας τπς;
Οι

πσράγοντες

είνσl

πολλοί

και

ποικίλουν.

Ο

σε στερεότυπο και λσνθασμένες οπόψεις και σαφώς είναι δύσκολο νο μην γίνουν
αηοδεκτές, εφόσον ο νέος ζει και μαθαίνει από την οικογένειά του.
Ακόμα, το σχολείο, η ηαρέα ή αργάτερα το εργασιακό ηερlΒάλλον ίσως
περνούν στο άτομο ρατσιστικά πρότυπα, τα οποία κάηοιος που θέλει να είναι αηοδεκτός
κοινωνικά, δεν μπορεί να αρνηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι ηως κάποια ηαιδιά
στα σχολεία Βλέηουν υποτιμητικά αλλοδαπούς συμμαθητές τους και λένε στους
υηολοίηους νο μην συνOνOαrρέφOνταl με τους ξένους.Τότε οι υηόλοιηοι, αν θέλουν να
κάνουν παρέα με την πλειανάτητα και να μην είναι και οι ίδιοι στο περιθώριο, ηρέηεl να
ακολουθήσουν τους ξενόφοΒους συμμαθητές τους.
Τέλος, όσον αφορά τα ΜΜΕ, εκτός αηό την έκδπλη λειτουργία τους να

φουτουριστικός χσρακτήρας τπς τσινίας, η μσγείσ τπς rρlσδlάστατπς εlκόνσς, το απόκρυφο

ψυχαγωγήσαυν και να ενημερώσουν τους πολίτες, έχουν σκοπό τη διαμόρφωση του

τσινίσ όχι μόνο σε γενlκότερσ πλαίσισ σλλά και ειδικότερα όσον αφορά τσ μηνύματσ που

χαρακτήρα του κοινού τους .'Ετσl, περνούν κι αυτά με τπ σειρό τους πρότυπα Βασισμένα

ηροωθεί. Τσ κυρίσρχα αντιπολεμlκά κοι οικολογικά μηνύματο, που δεν αντιηροσωπεύονταl

σε καθαρό λανθασμένες απόψεις, αλλό η δύναμη και η απήχηση που έχουν κόνεl τους

σπλά αηό κοινοτοηίες, αλλό η απόδοσή τους γίνεται με ένσ ιδιαίτερα καινοτόμο φόπο, είνσl

ηολίτες- αποδέκτες τους να τις αποδεχτούν. Αυτές συνήθως είναι ρατσιστικού
ηερlεχομένου, αφού αν ηαρατηρήσουμε, για παρόδειγμα, η τηλεόραση ηροΒάλλεl ηόντα
υηαίτιους της εγκληματικότητας στην Ελλόδα τους αλλοδαπούς μετανόστες ή ακόμη σε

κόποισ σπΊσ Βσσlκότερσ χσρσκτηριστικό της τοινίσς κσl σχετίζοντσl άμεσσ με τον
ποραπάνω παρaλλnλlσμό (τσινίσ-πρσγμστικότπτσ), γεγονός που τσ κάνει lδισίτερα προσιτό
προς τους θεστές.

εφπμερίδες και ιστοσελίδες αναφέρετο ι ότι οι μετανόστες είναι υηαίτιαl τπς ανεργίας.

Η lστορίσ εnαναλσμBόνεταl σπλώς με δισφορετικούς ηρωτσγωνlστές ουτή τη

Οηότε, αν τα λένε όλα αυτό, ηώς να μπν τους πιστέψουν οι απλοί παλίτες και ιδιαίτερα οι

άνθρωηοl χωρίς κρίση;
Όσον αφορό τους ηολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες, κατό τη γνώμη μου,
τους αναλογούν σίγουρα ευθύνες, εξακολουθώ όμως να υηοστπρίζω ότι οι κύριοι

υπαίτιοι για το ρατσισμό είναι οι φορείς κοινωνlκοποίπσπς. Αυτοί οι ισχυροί όνθρωποl

εξωγήινο σταιχείο, κσθώς κσl το εnoνσστσΤΙKό αίσθημο που εκπέμηεl σε συνδυσσμό με τπν

πρωτοποριακή διάθεσή τπς κόνουν τπ δισφορά και τσυτόχρονσ τπν επιτuxία. Από την όλλη κσl
π <απσγορευμένπ. αγάππ που Βιώνουν οι πρωτσγωνlστές, ποίζεl κύριο ρόλο στπν επιτυχία
της τσινίσς, κσθώς αυτή ήτσν ένσ σπό τσ στοιχείσ που κέρδισε τις κορδlές των θεατών. Πσρ'
όλσ συτό υπάρχει ένσ σκόμσ χαρακτπριστικό τπς ταινίας που ήτον lδιαίτερσ σπμσντlκό γισ
την επιτυχίσ τπς κσl αυτό είνσl π σχέσπ τπς με την σύγχρονπ κοινωνική πραγμστικότπτσ που

Βιώνουμε εμείς οι ίδιοι κσθπμερινό ως πολίτες ενός πλσνήτπ που οδεύει προς τπν φυσική
κσl πθlκή Kατασrρoφή.
Επιπρόσθετα, π σχέση της ταινίας με την σημερινή πραγματικότητσ εηωφελεί την

φορό. Η τσινίσ στπν ουσίσ σποτελεί μίσ εικονική σπομίμησπ της πραγμστικότητσς, μέσσ σπό

την οηοίσ εμείς οι ίδιοι, ως πρακτικοί κσl πθlκοί συτουργοί της KOΤσσrρOφής του πλσνήτη
μσς, μετσφεnόμσστε σε πσρστπρπτές των λσθών μσς και των συνεπειών που έχουν συτά.
Μέσα σπό τον πσρaλλnλlσμό της ταινίος με τπ σύγχρονη πραγμοτικότπτσ διοφσίνοντσl
πολλά κοινά στοιχείσ, όπως σ υλισμός, π απλπστία, π καιΡσσκοπία, π αισχροκέρδεια αλλό

περνούν ρατσιστικές απόψεις, με τη στόσπ που κρατούν απέναντι στο διαφορετικό και με

και σ αρl81σμός των ανθρώπων Έτσι έχουμε την ευκαιρίσ μέαω της τσινίσς να δούμε οπό

τπ λιγοστή Βοήθεια που προσφέρουν, ως κυρίαρχοι του κρότους στους ςένους , που τη
χρειόζονταl. Για παρόδειγμα, ας κοιτόξουμε πόσο Βοηθούν οι Έλλπνες πολιτικοί τους

μία δισφορετική οητική γωνίσ τσ προβλήμστσ ηου κστσκλύζουν τον πλανήτη μσς και να

αλλοδαπούς μετανόστεςΩύτε εργασία τους παρέχουν, ούτε στέγη, ούτε εκπαίδευση

κάποιες φορές. Ακόμα οι θρησκευτικοί πγέτες τπς χώρας μας, ως υποστπρlκτές τπς
χριστιανικής θρησκείας, μιας θρησκείας που χαρακτπριστικά της είναι π αγάππ και π
αλλπλοΒοήθεlα, δεν κάνουν καμία κίνπση για να Βοηθήσουν τους αλλοδοπούς

,

,

συνανθρώπους τους, που ίαως έχουν άλλο χρώμσ,
ανήκουν σε άλλπ φυλή, έχουν σσησστεί άλλο

θρήσκευμσ. Απλώς τους σφήνουν να Βραυν rρόπO νσ
επιΒιώσουν ολομόνσχοl σε μιο κοινωνίο που π μόνη

δράσουμε ενόντισ στην σδρόνεια κσl τον εφησυχσσμό μσς.

Το θέμσ όμως είνσl : .ΜΠπως π ίδια π ταινία αποτελεί μία προπαγόνδα για τπν
οπμερινπ κοινωνία που δεν έχει άλλο στόχο εκτός από τπν κερδοσκοπία. ..μΠπως πίσω οπό

το αθώο πρόσωπο τπς διδακιικπς αυτπς ταινίας κρύ80νταl άλλα συμφέροντα. ..μΠπως π
ταινία είναι απλώς ένα πρόσχπμα για τπν διείσδυσπ στο κοινωνικό αύνολο και τπ μεταιΡΟΠΠ
του αε φερέφωνα των ιαχυρών ...; J
Υπάρχει και αυτό τα ενδεχόμενα!

Ανatατ

Γπ

συμπεριφορά που σντιμετωπίζουν είνσl π ροτσιστική.
Πρέηει, λοιπόν, όλοι να αναλογιστούμε τις

ευθύνες μσς σε σχέση μΌυτό το θέμα και να
κατολάΒουμε ότι, αν Βοπθήσουμε αυτούς τους
ταλσlπωρπμένους ανθρώπους και τους
αντιμετωηίαουμε φιλlκότερσ, μόνο θετικά
αηοτελέσματο θα υπάρξουν στο μέλλον.
Μυρτώ Ταουμαλόκου, ΓΙ Γυμνααίου

Ο πσρσλλnλlσμόςτπς ταινίας με τπν σύγχρονπ πραγμστικότητοδεν ηεριορίζεταl

στα πθlκό επίπεδα, αλλά αχετίζετσlκαι με το φυσικό, όπως μπορούμενσ αντιλnφθOύμεκσl
σηό τις πσρσπάνω εικόνες.

Κατερίνα Πόαχου ΓΙ Γυμνααίου

ΠΡDΤΥΠΑ ΝΕΑ

/ /

ΣΕΛ
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θα εο πω σεην κυρία!

μιας

Στις μέρες μας στα περιααότερα αχολεία αυναντάμε

αυτοκτονίας ενάς νέου ανθρώπου απά τπ δίωξπ του
πλεκτρονικαύ εγκλ/ματας, τα διαδίκτυα πρθε για ακάμπ μια

συχνά δείγματα κοροϊδίας, κάτι που είναι πολύ ενοχλπτικό και

φορά 'στο πρασκΠνιο,. Τα τελευταία χρόνια είναι εμφανπς π

γ πάρχουν αρκετοί λόγοι που ένα άτομο αχολιάζει αρνπτικά το

επιρροπ του διοδικτύου στις ζωές μας, καθώς έχει ολλάξει τον
τρόπο με τον οποίο εκτελούμε κάποιες δροστπριότπτες. Φυσικά,

αυνάνθρωπό του.
Ένας απά τους σπμαντικάτερους λόγαυς που κάποιος

το διαδίκτυο υπερέχει ένοντι των άλλων μέοων ενπμέρωσπς, γι'

φέρεται με αυτόν ταν τρόπο είναι π κακπ οικογενειακπ

αυτό έχει και τόσπ αππχπσπ, όμως δεν παύει να εγκυμονεί

κατάατααπ που μπορεί να υπάρχει ατο απίτι του

κινδύνους κυρίως για τους νέους.

οποίο το υπόλοιπα ΜΜΕ, όπως το ραδιόφωνο κοι π τπλεόροοπ,

προέρχεται από τπν άαχπμπ και βίαιπ αυμπεριφορά των γονέων,
που δπμιουργεί ψυχολογικά προβλΠματα στους νέους, αι αποίοι
έχουν και εκείνοι εχθρικπ αυμπεριφορά προς τους υπολοίπους.
Πολλά παιδιά αναγκάζονται να αλλάξουν σχολεία για

δεν είναι ικανό να προοφέρουν. Αυτό το καταφέρνει κυρίως με

δικούς τους λόγαυς . Στο νέα ταυς περιβάλλον είναι παλύ

τπ ουνεχπ ροπ πλπροφοριών και έται ο ενδιαφερόμενος οποκτό

πιθανόν

αμεαότπτα στπν ενπμέρωσπ. Επιπρόσθετα, έχει τπ δυνατότπτα νά

προααρμογπ τους. Μπορεί να μπν βρί σκουν εύκολα φίλους και
έτσι να έρχονται σε σύγκρουσπ με τους συμμαθπτές τους.

Λαμβάναντας

ως

αφορμπ

τπν

αποτροππ

Η υπεροχπ του κυβερνοχώρου έγκειται κυρίως ατπν
ικανότπτά του να παρέχει έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, τον

παρέχει αυτά τα δεδομένο γρπγορο και έγκαιρα, με αποτέλεαμα π οναζπτπσπ και π εύρεσπ των οτοιχείων να γίνετοι
αρκετό εύκολπ. Το άτομο, λοιπόν, που ανοζπτό αυτό τα στοιχεία έχει μεγάλο κέρδος χρόνου, κάτι που είναι πολύ
οπμοντικό στπν εποχπ μας, λόγω τπς έλλειψπς ελεύθερου χρόνου.
Αδιομφισβπτπτσ, ο πσγκόσμιος ιστός διαφέρει σπό τσ υπόλοιπα ΜΜΕ κσι εξαιτίσς των πολλών δυνστοτπτων

υποτιμπτικό για τους νέους αλλά και για τους ενΠλικες.

να

αντιμετωπίαουν

αρκετές

.

δυσκολίες

Αυτά

στπν

Η ζπλια είναι αυχνό φαινόμενο που παρατπρείται

κυρίως αε πιο μικρές πλικίες. Οι νέοι για να κρύψουν τπ ζήλια
τους κοροϊδεύουν τους άλλους. Με αυτπ ταυς τπν πράξπ

που μπορεί νσ προσφέρει στο χρΠστπ. Για παράδειγμο, όταν πορσκολουθούμε τηλεόρασπ, πρέπει νο ακολουθπσουμε τπ
αειρά του προγράμμστος ενός καναλιού μέχρι νο προβληθεί συτό που θέλουμε να δούμε. Στο δισδίκτυο, όμως, συτό

εκτονώνονται, πλπγώνοντας τους άλλους. Παλλοί το κάνουν

δεν ιαχύει. Έχουμε τπ δυνατότπτα τσυτόχρονα νσ ενεργοποιπσουμε πολλές ιστοσελίδες μαζί κσι με αυτόν τον τρόπο νσ
πσίξουμε πσιχνίδισ, να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο, αλλά κσι να ακούμε μουσικπ πσράλληλσ. Αυτό σσφώς είνσι ένσ

πραβλΠματά τους.
Ένας εξίσου σπμαντικός λόγος είναι π σίσθπαπ

σπουδαίο πλεονέκτπμο του κυβερνοχώρου, σφού όλοι θέλουν νσ έχουν τπ δυνστότπτο πoλλσnλπς επιλογπς κοι νο μπν

σνωτερότπτας που νιώθουν οι περισαότεροι νέαι ατις μέρες

εγκλωβίζοντσι σε κάποιο πρόγρομμα.
Πσρόλα αυτά, οι μεγάλες σνέσεις που προσφέρει ο παγκόσμιος ιατός, δεν έχουν πάντα θετικά αποτελέσμστσ.
Ειδικάτερα οι νέοι που έχουν πιο άμεσπ επαφπ με το χώρο τπς εικονικπς πραγμοτικότπτας εππρεάζονται σε μεγάλο

μας και επιδεικνύοντοι οτους άλλους κάνοντάς τους νο

βαθμό από αυτόν, επειδπ δεν έχουν διαμορφώαει ακόμα τπν τελικπ τους προσωπικότπτσ. Ένας απ' τους κινδύνους που
διστρέχουν οι νέοι είναι ο αποπροσανατολισμός, λόγω του τεράστιου όγκου πλπροφοριών που αναφέρθπκε παραπάνω.
Στο διαδίκτυο «ρέουν, συνεχώς πλπροφορίες, πολλές σπό τις οποίες δεν έχουν ελεγχθεί. Γι' ουτό το λόγο π
υπερπλπροφάρπσπ προκαλεί στους νέους αρκετές φορές σύγχυσπ.

Αξιοσπμείωτα είνσι όμως κσι τα γεγανός πως τα διαδίκτυο εππρεάζει σπμσντικό τπν κοινωνικπ ζωπ των νέων
σΠμερσ. Οι νέοι άνθρωποι, όπως έχει αποδειχθεί και από έρευνες, ξαδεύουν παλύ χρόνο στις λεγόμενες ιστοσελίδες

συναμιλίας IChatrooms), όπου οι αυνομιλίες γίνονται απρόσωπα και έται είναι εύκαλο για το κάθε όΊαμο να nλάσει τπν
ιδανικπ προαωπικότπτα που θα επιθυμούσε νσ έχει, ώατε να εντυπωσιάσει τους υπολοίπους. Αυτπ π επικοινωνίσ όμως με

αυτό από αντίδρααπ ,γιατί δεν μπορούν να λύαουν αλλιώς τα

αισθάνοντοι

υποτιμπτικά

.

Αυτά οφείλεται κυρίως

στο

νεοπλουτιαμό που υπάρχει αε ανπαυχπτικό βαθμό ατπν εποχπ
μας.

Όλπ αυτπ π αυμπεριφορά αναπτύασει εΧθρικές
αχέσεις ανάμεσα ατα παιδιά, 10 οποία κρίνουν κυρίως με βάαπ
τπν εξωτερικπ εμφάνισπ και τα χρπματα που διαθέτει ο άλλος.
Όαα παιδιά δεν «καλύπτουν' τις πραϋπαθέαεις αυτές
αναγκάζονται να μένουν μόνα τους και να νιώθουν άαχπμα
εξαιτίας των αρνπτικών αχολίων που δέχονται καθπμερινά από
ταυς αυμμαθπτές τους. Με αυτό τον τρόπο τους δπμιουργούνται

τα άλλα άταμα είνσι μια έμμεαπ μορφπ επικοινωνίας. Δεν επικοινωνεί

ψυχολογικά προβλΠματα και αισθάνονται οπογοπτευμένα και

ουσιαστικό

απομονωμένα.

με

τον

περίγυρό

του

κσι

συτό

συντελεί

στπν

περιθωριοποίπσπ του ατόμου κσι στπν ενίσχυσπ τπς μονσξιάς που
νιώθει. Το παραπόνω συνιστό ένσν ακόμπ λόγο που σχετίζετσι με 10
ψυχολογικά προβλΠματα των νέων.

Η δικπ μας άποψπ είναι ότι με το να κοροϊδεύει κανείς

δεν κερδίζει τίποτα πορά μόνο κοκές οχέσεις με τους

συνανθρώπους του .ΑυτΠ του π πράξπ δπλώνει ανωριμότπτσ

Το δισδίκτυο, όμως, πέρα από τπ σύγχυσπ και τπν απομόνωσπ,

αλλά και σσέβεια προς τον άλλον. Κάνοντας κάτι τέτοιο, δε

στπν οποία οδπγεί τους νέους, κρύβει και άλλες «παγίδες'. Μια από

βάζει τον εσυτό του να σκεφτεί πφς μπορεί να ένιωθε, αν του

αυτές είναι ότι προωθεί τπ διάδοσπ μιας μαζικπς κουλτούρας, που έχει
ιδιαίτερο αντίκτυπο στους νέους. Τους επιβάλλει με ,σθέμιτα, μέασ,

συνέβαινε κάτι σντίστοιχο.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω διαπιστώνουμε πως ο

μέσσ τσ αποίσ αι νέοι δεν σντιλαμβάνοντσι, όπως οι ηλεκτρονικές
διαφπμίσεις και π προπαγόνδσ του δισδικτύου, τι μουσικπ θα σκούσαυν,
τι μάρκα ρούχαυ θα φορέσουν, παια ταινία θα δουν, ακόμπ και αε ποια
μέρπ θα πάνε, ώστε να ψυχαγωγπθούν! Δισπιστώνουμε, λοιπόν, ότι ο

καθένας πρέπει να ασχολείται με τον εαυτό του, να κοιτάζει τα

πσγκόσμιος ιατός ασκεί μισ ισχυρπ δύνσμπ πάνω ατους νέους κσι τους

ΚαΤΕρίνα Καρωνιά ~ Βααιλικιί Τ(αυμί(π , Α' 3 Γυμνααίαυ

ετεροκατευθύνει. Τον τελευταίο μάλιστα καιρό «ανθίζουΥ» και οι
ιατοαελίδες από τις οπαίες έχουμε τπ δυνατότπτα να σγορόσουμε υλικά

σγσθά, άρα ταυτόχρονσ ενιαχύει και το αίσθπμα καταναλωτιαμού
στους νέους.

Συνοψίζοντας,

καταλΠγουμε

στο

αυμπέρασμα

άτι

το

διαδίκτυο έφερε απμαντικές αλλαγές ατον τρόπο με τον οποίο

αντιμετωπίζουμε ορισμένες καταατάαεις. Όμως, το διαδίκτυο αποτελεί
ένα σπμαντικό κίνδυνο για τους νέους, που φορείς όπως το σχολείο
και π πολιτεία είναι ικανοί να αντιμετωπίαουν αποτελεαματικά, εάν

αναπτύξουν κατάλληλα προγράμματα δράαπς.
Γιώτα Δινόρινού ι

r '2 Λυκείου

δικά του ελσττώματα αλλά και να αποδέχεται τους φίλους του

n

γενικά τους άλλαυς όπως οκριβώς είναι.

nPDTynA ΝΕΑ

Ο

ΣΤις μέρες μας, όλαι αι όνθρωπαι δρουν με ελεύθερπ βούλπσπ, ως ελεύθερες

Λ

προσωπικότπτες κσι συνεπώς υπόρχει πόντσ π πιθσνότπτσ να υπερβούν τσ όρισ κσι να

. . . . πράξουν με έλλειψπ μέτρου και κυρίως οι νέοι στπν πλικία μου, σφού ως έφπβοι είνσι
Ι-'

'" W

πολύ εύκολο να ξεφύγουν.
Όταν, λοιπόν, συμβσίνει αυτό, όταν δπλαδπ οι νέαι κόνουν πράγματο χωρίς

σκέψπ, πέρα από κόθε λογικπ υπόρχει κίνδυνος να υπερβούν τα όρια και να συρθούν σε

~ μια ζωπ γεμάτπ ταπεινώσεις και πθικές παρεκτροπές, να σπαταλούν τπν ενέργειό τους

ερχόμενοι σε επαφπ με ότομα τα οποία δεν τους αντιπροσωπεύουν, είτε για να

W

καλύψουν ίσως κόποιο ψυχικό κενό είτε γιατί πιστεύουν πως αυτός είναι ο μοναδικός

τρόπος για να εκπλπρώσουν κάποια από τα όνειρό τους.

~

Ένας όλλος κίνδυνος που παραμονεύει για κάθε νέα ο οποίος ξεπερνό το
φυσιολογικό και δρα με υπερβολΠ, είναι να παρασυρθεί από τις παρέες του, αν αυτές
βέβαια αποτελούν κακπ επιρροπ και να παγιδευτεί σε ένα περιβάλλον που κυριαρχεί π

. . . φθορά και οι απαρόδεκτες συνπθειες για έναν έφηβο. Τέτοιες είναι το κάπνισμσ, οι

\ιιιι σνούσιες, χωρίς βσθιά σισθπμστσ ερωTlκές επσφές, σκόμσ και τσ νσρκωτικό. Οι νέοι

a.

'" -

W

ltJ
:::J

W

n:::
W

έχουν τους δικούς τους παράξεναυς λόγους, ώστε να κσταλΠξουν σε μισ τέτσια

/ /
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Η θέση της γυναίκας ίf;)!υίf;)
!υίf;) στις ανατολικές Χώρες
Στπ χώρο μας, μισ χώρα όπου κυριαρχεί π δπμοκρατία και π

ανεξιθρπσκία και υπάρχουν νόμοι

που εξασφαλίζουν ισότπτα των

πολιτών, η θέσπ τπς γυναίκας δεν διαφέρει οπό συτπ του άνδρα. Η
γυναίκα μορφώνετσι, εργάζεται, έχει σπμαντικπ θέσπ στο κοινωνικό
σύνολο, ψπφίζει και γενικότερα είνοιισάξισ του άνδρα.
γπάΡχουν

όμως χώρες, όπου δυστυχώς π θέσπ τπς γυναίκας δεν είνσι π ίδια.
Αρχικό, οπαγορεύεται στις γυναίκες να μορφώνονται, καθώς πιστεύουν
ότι π θέσπ τους είναι κοντά στο σπίτι και στο παιδιά. Μόλιστα οι γυναίκες
που δεν μπορούν να οποκτπσουν παιδιά Π που δεν μπορούν να
αποκτπσουν αρσενικό παιδί θεωρούνται ανόξιες κοι πολλές φορές
στέλνονται πίσω στπν οικογένειά τους Π οναγκάζονται να ζπσουν μοζί με
άλλες γυνοίκες, τις οποίες παντρεύεται ο σύζυγός τους. Επίσπς δεν
επιτρέπεται να βγσίνουν από το σπίτι χωρίς τη συνοδεία του άνδρο και δεν
συμμετέχουν σε γιορτές και σε όλλα κοινωνικά γεγονότα.

κατόατασπ κσι κυρίως, πολύ σπμσντικός είνσι π σπεγνωσμένπ προσπόθεισ να ταιριόξουν

με όλους κσι με όλσ, πράγμσ που πιθσνότστσ θσ οδπγπσει στπν πθικπ σπογύμνωσπ κσι
σποξένωσπ τους σπό τον εαυτό τους, τπν υπόστσσπ τους κσι τελικό στπν απώλεισ τπς
δισφορετικότπτας κσι της ελευθερίσς ταυς.

Κάτι άλλο που σξίζει νσ σπμειωθεί είναι ότι το κάθε πσιδί έχει κόηοια πρότυπα,
τα οποία συμβάλλουν στπ διαμόρφωσπ τπς πρασωπικότπτάς του από μικρπ πλικία. Για
παρόδειγμα, σπμαντικό, πρωταρχικό ρόλο παίζει ο θεσμός τπς οικογένειας και το

σχολείο. Αν το παιδί, λοιπόν, αποκτπσει σταθερές βάσεις και σωστές αντιλΠψεις από τπν
οικογένειά του για το τι είναι κακό και τι όχι, τότε δεν θα υπάρξει φορά που θα

παρεκκλίνει από το στόχο του και θα υποκύψει στις προκλΠσεις τπς σπμερινπς
κοινωνίας, αλλό αντίθετα θα προσέξει να απαφύγει κάθε τυχόν «τρικλοποδιά» που θα

παρευρεθεί στο δρόμο του. Αν όμως, το παιδί μεγαλώνει σε ένσ περιβάλλον χωρίς συμβουλές, χωρίς

Ακόμα, σε κάποια από τα κράτπ αυτά, αν μια γυναίκα έχει σχέσεις

να βιώνει τπν αγάππ κσι τπ φροντίδσ των γονιών του κι χωρίς τπν ύπαρξπ κάποιαυ στπρίγματος και

με ένον άνδρα πριν από το γάμο, π οικογένειό τπς πρέπει να τπν σκοτώσει,

προστασίας, τότε εύκολα μπορεί να καταλΠξει σε τέτοια κατάστασπ, ώστε κάποιο στιγμπ ίσως νο το

γιατί θεωρεί ότι τπ ντροπιάζει. Πριν λίγα χρόνια μια κοπέλα λιθοβολπθπκε
από τους συγχωριανούς τπς, γιοτί είχε σχέσεις με ένσν όνδρα πριν το

μετανιώσει.

Συνεπώς, το μέτρο κοι π σωστπ οριοθέτπσπ είνοι το σπσρσίτπτσ που καθορίζουν σε μεγόλο

βοθμό τπν κοινωνικότπτά μας κοι πρέπει όλοι μος νο ενεργοποιπσουμε Τις οντιστάσεις μος απένοντι
στπ φθορά, τπ ρπχότπτο, τπν ευτέλειο κοι τπ μοζοποίπσπ και νο μπ γινόμοστε ετεροκοθοριζόμενοι,

γάμο κσι φέτος στπ Τουρκίο άλλπ μια κοπέλα θάφτπκε ζωντανπ από τον
αδερφό κοι τον πατέρα τπς, γιατί είχε δεσμό. Τέλος, στις χώρες ουτές οι

γυναί κες δεν μπορούν να ντυθούν με όποιο τρόπο θέλουν, σλλά είναι
υποχρεωμένες

να καλύπτουν όλο το σώμα τους οφπνοντας οκόλυπτα

μόνο το μάτια τους, γιατί θεωρείται ότι είναι κτπμσ του όνδρα και μόνο

εκκεντρικοί κοι κομφορμιστές.

Τέλος, δυστυχώς Π ευτυχώς π επιτυχίο είναι ατομικπ υπόθεσπ και κατακτάται με προσωπικό

αγώνα. Δε μεταβιβάζεται, δε χαρίζεται, δεν είναι επιδπμικπ αρρώστια για να εξαπλωθεί παντού και γι'
αυτό, λοιπόν, όλοι μας οφείλουμε να προσπαθούμε να εί μαστε ευτυχισμένοι, μακριά από κάθε πρόξη

ηου θα μας κάνει νσ σισθανόμαστε ένοχοι, μετανιωμένοι και λυππμένοι, γιατί είναι κάτι που δύσκολα

αυτός μπορεί να τις δει.

ΚαταλΠγοντας θα πρέπει πραγματικά στις χώρες αυτές να
λπφθούν μέτρα, έτσι ώστε π θέσπ τπς γυναίκας να βελτιωθεί και να
πάψουν αυτά τα φαινόμενο υποβόθμισπς τπς ανθρώπινπς προσωπικότπτας
να ισχύουν.

θα κρατπσει για πολύ ...
Μαρία Τ(άρα Α' 3 Γυμνασίου
Γρπγορία Κακαγιαννοπούλου

('

Ι Γυμνασίου
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Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται
στο
,

,

απο μια

Η EυρωπαΊ'κn Ένωαπ(Ε.Ε) θεαμαθετήθπκε με ακαπό να αυνδέαει τα

κρότπ·μέλπ τπς μεταξύ ταυς με τπ δπμιαυργία ατενής βιομπχανικής και
οικονομικής αυνεργααίας. Τα 1950 με τπ Συνθήκπ ταυ Παριαιού
το

1981

ΣΕΛ

lS

Η πραΥμαιικότητα μέ6α

στόχαστρο της ΕuρωπαΊ'κής Ενωσηςί

δπμιουργήθπκε
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Μέσ σ από τπν απλή αυτή απεlκόνιαπ που βλέπετε
παρακάτω, τα παιδιά απατύπωσαν ταν προβλπματιαμό ταυς

n Ευρωπαϊκή κοινότπτα τπς οποίας μέλος έγινε και π Ελλόδα

για το σύγχρονα

με τπν καθοριατική αυμΒαλή ταυ τότε πρωθυπαυργαύ τπς χώρας Κων.

φαινόμενο

τπς καταατραφής

του

1992

περιβάλλοντας και τπς παγκοσμιοποίησης. Γύρω από τπν

δπμιουργήθπκε π Ε.Ε. και ειαήχθπκαν νέες μορφές αυνεργααίας μεταξύ των

πλατεία, που συμβαλίζει το υπά αυζήτπαπ θέμα, υπάρχουν
δράμαι αδιέξαδα παυ είναι τα πραβλήματα και ελεύθερες
δίοδοι που αποτελούν τις προτεινάμενες λύσεις!!

Καραμανλή. Με τπν υπογραφή τπς Συνθήκπς ταυ Μόαατριχτ το

κυβερνήαεων των κρατών·μελών παραδείγματος χόρπ, αε θέματα που αφορούν τπν όμυνα, τπ δικαιααύνπ και
τις εαωτερικές υπαθέαεις. Οι πγέτες τπς Ε.Ε. αυμφώνπααν ατπν δπμιουργία τπς Οικοναμικής και
Νομιαματικής Ένωαπς lο.Ν.Ε.1 με ενιαίο νόμιαμα το οποίο θα διαχειρίζεται π Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σε κάθε ααθενέατερο οικονομικά μέλος τπς π Ε.Ε. προαφέρει χρπματοδατήαεις, τα γνωατό
κονδύλια, ώατε να μπορέαει να αναπτυχθεί οικονομικά. Ακόμπ επιχορπγεi οικονομικά Δπμόαιους
Οργανιαμαύς ,ιδιωτικές εταιρείες και μπ κυβερνπτικές οργανώαεις οποιααδήποτε εθνικότπτος αε τομείς

ευαίαθπτους όπως ανακυκλώαιμες μορφές ενέργειας, ένταξπ των μεταναατών ατις τοπικές κοινωνίες Κ.α.
Για τπν ακρίβεια, αφαύ μελετήαει και εγκρίνει τον προϋπολογιαμό του κάθε προγρόμματος, χρπματαδοτεί
περίπου το 7CfΊo . Παρόλα αU1ό π Ελλόδα ατα τόαα χρόνια αυμμεταχής τπς ατπν Ε.Ε. δεν έχει απορροφήαει,

κατό πολλούς, oιJτε τα μιαά από τα χρήματα που θα μπορούαε να λάβει κυρίως επειδή δεν υπήρχαν υπεύθυνοι
για να oλακλnρώαouν τις αναγκαίες μελέτες. Ακόμα μερικές φαρές και άταν εγκρίνονταν τα χρπματικά
ποαά, δεν χρπαιμοποιούνταν για τπν υλοποίπαπ των έργων αλλά για προαωπικό όφελος οριαμένων. Έται π
Ελλόδα αν και είχε τις ευκαιρίες για να αναπτυχθεί και να γίνει μια ιαχυρή χώρα δεν τις εKμεταλλΕUΤΠKε.
Κόθε χρόνο, κόθε χώρα τπς Ε.Ε. καταθέτει τον κρατικό πραϋπολογιαμό τπς, δπλαδή τα έαοδα και τα

έξοδα τπς για αυτό τα έτος. Σύμφωνα με το Σύμφωνα Σταθερότπτας, όλες οι χώρες αι οπαίες έχουν
ενταχθεί ατπν ΟΝΕ οφείλουν να αυγκρατούν τα οικονομικά τους και να μπν υπερΒαίνουν κάθε χρόνο τον
κρατικό προϋπολογιαμό τους πάνω από

3% του ΑΕ.Π.IΑκαθάριατο

Εγχώριο Προϊόν δπλαδή ό,τι παράχθπκε

αε αγαθά και υππρεαίες μέσα στπν χώρα για ένα έτοςl. Βασική επιδiωξn τπς οικανομικής πολιτικής για το
έτος

2009

μεταξύ άλλων ήταν και ο περιορισμός ταυ ελλείμματος τπς κεντρικής κυΒέρνπσπς στο

5% του

ΑΕ.Π .. Ωατόσο, ο στόχας αυτός δεν επιτεύχθπκε, αφού το έλλειμμα τπς κεντρικής κυβέρνπσπς , ως ποσαστό

του ΑΕ.Π. , εκτιμόται ότι θα διαμορφωθεί στο

12,2%.

Μπορεί π Ελλάδα να μπν είναι π μόνπ χώρα παυ

υπερέβπ το 3%, ωστόσα είναι αυτή με τπν μεγαλύτερπ απόκλlσπ. Ο Νι καλό Σαρκαζί , Πρόεδρας τπς Γαλλίας,
τπς οπαίας τα έλλειμμα για τα 2009 έφτσσε τα 8,5% του ΑΕ.Π. , παραβρέθπκε σε Σύναδα των υπαυργών
αικοναμίας τπς Ε.Ε. και ζήτπσε να εξαιρεθεί

n χώρα του από το 3% για μερικά χρόνια, διότι διένυε μια

8'3 Γυμνααίου

περίαδο ανόπτιιξπς και έκανε διάφορες επενδύσεις. Το αναπτυξιακό πρόγραμμσ που υπέβαλλε προς έγκρισπ
ήταν επαρκές, ώστε να πείσει ταυς εταίρους νσ το εγκρίνουν. Ο καινούργιος κρστικός προϋπολαγισμός παυ

κατατέθπκε γισ τα 2010 σταχεύει στπν μείωσπ τπς απόκλισπς στο 8% κάτι που θα αποτελέσει σπμαντικό
κατόρθωμσ για τπν ελλπνική κυβέρνπσπ.
Μεγάλπ σύξπσπ έχει σπμειωθεί τα τελευταία χράνια και στο εξωτερικό χρέας τπς Ελλάδας. Η
Ελλάδα έχει φτόσει να χρωστάει στους πιστωτές τπς

300

δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό τα ποσό φαντάζει

τρομακτικό και ασφαλώς πoΛU δύσκολο να μειωθεί. Τ πν κατάστασπ χειροτερεύουν οι τόκοι οι οποίοι

προσθέτονται στο συνολικό χρέος κάθε χρόνο. Το τεράστια αυτό οικονομικό χρέος είναι ανασταλτικός
παράγαντας για τπν οικανομική ανόπτυξπ τπς χώρας και τπν προσέλκυσπ επενδύσεων.
Τέλος άλλος ένας πσρόγοντας που οδπγεί τπν χώρα σε οικονομική παρακμή είναι τα ισοζύγιο

εξωτερικών κσι εσωτερικών nλnρωμών δπλαδή τα πραϊόντα κσι αι υππρεσίες παυ εισάγει και εξόγει μια
χώρα. Θετικό onαιχείο για τπν οικαναμία κάθε χώρας θα ήτσν αι εξαγωγές να είναι περισσότερες από τις
εισαγωγές. Στπν Ελλάδα όμως αι εισαγωγές αποτελούν τπν πλειαψπφία και δυστυχώς κάθε χρόνο το ΑΕ.Π.
τπς μειώνεται. Ένα παράδειγμα προς μίμπσπ είναι π Κίνα,

n οποία, αν και σπμείωσε μείωσπ των εξαγωγώς

λόγω τπς αικοναμικής κρίσπς σε Αμερική κσι Ευρώππ, κατόφερε να αρθοποδήσει, αφού οι κάτοικοι τπς

.'l"~·c'''::~;~':·:;':' Ι',
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χώρας κατανάλωναν τσ πραϊόντσ ταυς κσι χρπσιμοποιούσαν τις

εγχώριες υππρεσίες ανεβάζοντσς έτσι κατά πολύ και τα ΑΕ.Π. τπς
χώρας.

Δυστυχώς τίποτα από τα παραπάνω δεν εφαρμόζεται στπν Ελλάδα

και το γεγανός ότι δείχνει ότι δεν έχει αύτε τους ανθρώπαυς ούτε τις
υποδομές για να ορθοποδήσει και να αναπτυχθεί, τπν τοποθετεί στο
στόχαστρο τπς Ε.Ε. Δnλαδή με απλά λόγια π Ελλάδα όχι μόνο ξοδεύει
παραπάνω από όσα παράγει αλλό φαίνεται άτι δεν είναι και σε θέσπ
να αυξήσει αυτά παυ παράγει.
Ί ρια Ιαριδάκπ , Γ 1 Γυμνααίαυ

8'2 Λυκείου
Γεωργία Ι. Πίσπα, Φιλόλογος
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ΠΡΟΣΩΠΕΙΟΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΣ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΟΝ:
Στα apxaia ελλπνικά π λέξπ είναι αυνυφασμένπ με τπν npoanoinan, τπ μίμπσπ. Σε συγγραφείς, άπως ο Αριστοτέλπς IΠοιπτικπ 5,21
και α Αιαχύλας [Ευμενίδες 990). π λέξπ σπμαίνει τπ μάακα με τπ απμερινπ απμααία.
Προσωπείο: προς - όπωπα (παρaκείμεΥος του ορώ). Ano την ετυμολογία καταλαΒαίνουμε ότι 10 προσωπείο σχετίζεται άμεσα με
αυτό που βλέπουμε, με aυτό που φαίνεται, με ένα φαινόμενο που μπορεί να αντίκειται στο Ι ε ίνal ll , την oλr1θεια. Από τα τέλη του 190υ ΟΙ. το
φαινόμενο μπορεί να δηλώνει μια πτυχιΊ του "είναllΊ μια δίοδο προς αυτό, την αλrlθειo. Η πρόθεση "προςll εδώ δηλώνει προσθιΙΚΩ. Σε aUTn
την περίπτωση προΒάλλετοlτο ερώτημα: Το προσωπείο κρύΒει τπγόψπ ιί κρύΒΟΥτάς τπγ αποκαλύπτει μια αλιiθεια;
Από το προσωπείο του αρχαίου δράμaτος ... aς IΊαξιδέψουμεl! σε διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής ... Αναζπτώντας
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Στο χώρο του θεάματος και ιδιαίτερα του θεάτρου παρατπρείτοι πολύ συχνά ότι οι πθοποιοί χρησιμοηοιούν μάσκες και έντονο
μακιγιάζ, έτσι ώστε να μπαρούν να απσδίδαυν καλύτερα τα ράλα ταυς. Καλύπταντας τα εξωτερικά χαρακτπριστικά τους δίναυν τπν
αίσθπσπ ενάς άλλαυ ατάμου, μισς άλλπς προσωπικάτπτας. (εικ.I.21
ΜΕΤΑΜΦΙΕΙΕΙΣ

Κατά τπ διάρκεια τπς Απακριάς οι παλίτες τπς χώρας μας αλλά και αλάκλπρου ταυ κάαμαυ έχαυν τπ συνπθεια να μεταμφιέζονται. Με

αυτόν τον τρόπο διασKεδά~oυν προσπαθώντας να ανακαλύψουν ποιος βρίσκεται πίσω από τπ μάσκα, αλλά ταυτόχρονα σατιρί~oυν και
διάφαρα γεγανάτα. (εικ.31

6

ΥΓΕΙΑ

Τα τελευταια χρόνια η εμφάνισπ μεταδοτικών ασθενειών, όπως π πρόσφατπ γρίππ, καθιστούν απαραίτητπ τπ χρήσπ προστατευτικής
μάακας. [εικ.41
ΝΕΚΡΙΚΕΙΜΑΣΚΕΙ" ΦΑΓιΟΥΜ

Σε πολιτιαμαύς με σπμαντικά ταφικά έθιμα, αι ανθρωπόμορφες μάακες χρπσιμοπαιαύνταν αυχνά σε τελετές παυ σχετίζονταν με
τους νεκρούς. Ο σκοπός τους ήταν να καλύψουν το πρόσωπο του νεκρού και νσ παραστήσουν τα χαρακτπριστικά του, τόσο για να τον

8

τιμήσουν όσο και για να καθιερώσουν μια σχέσπ μέσω τπς μάσκας με τον κόσμο των πνευμάτων.
Δεξιά βλέπσυμε τπ μάακσ του Αγαμέμνανα: είναι ένα εύρπμα τπς ανασκαφπς των Μυκπνών το 1876 απά τον Ερρίκα ΣΜμαν. Τα
εύρπμα είναι μια χρυσπ νεκρικπ μάακα και βρέθπκε πάνω ατα πράαωπα ενός σώματας παυ βρέθπκε στον ταφικό θάλαμο ΕΌ Ο Σλπμαν
ηίστευε ότι ανακάλυψε το πτώμα του θρυλικού αρχαίου βασιλιά Αγαμέμνονσ, από όπου

n μάσκα πήρε το όνομά της. Σύγχρονες
αρχαισλογικές μελέτες απέδειξαν άτι π μάακα ανάγεται τα 1500 - 1550 π.Χ., περίοδος πολύ προγενέστερπ από τπν επαχπ που α
Αγαμέμνονας υποτίθετε έζησε. Ωστόσο, το όνομσ της μάσκας παρά την ανακάλυψη παρέμεινε, και σήμερα η μάσκα εκτίθεται στσ Εθνικό
Αρχαιολαγικά Mauaoia τπς ΑθΠνας.lεικ.6, 7)

10

ΤΕΧΝΗ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

~Θα του βγάλω τη μάσκα, όπως θα βγάλω και'γω τη δική μου! και θα κοιταχτούμε, αυτή τπ φορά πρόσωπο με πρόσωπο! δίχως πέπλα
και δίχως ψέματα ..."[Gaslan leraux, Το φάντασμα τπς άΠεΡας, Μετ. Καμπαταέα: Αθπνα, Λιβάνπς,
Η ΜΑΣΚΑ

....... ΩΣ

2005,165.) [εικ.8,9, Ι ΟΙ

ΜΕΙΟ ΑΝΤιΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Ακτιβιστές τπς Greenpeace έβαλαν σε "καραντίνα" ένα κατάατπμα

Coffeway στπν αδάΑκαδπμίας με σύνθπμα

ΙΙΟΧΙ στα μεrαλλαγμένα~

Η GREENPEACE μΌυτπ τπ αυμβολικπ κίνπσπ διαμαρτύρεται για τπν πώλπαπ σε Ελλάδα και Κύπρα ειααγάμενων απά τις Η.ΠΑ
συσκευασμένων ροφπμάτων που περιέχουν συστατικά που παράγονται απά μεταλλαγμένπ σόγισ και καλαμπόκι' (εικ.1 ],12)

12

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Πράκειται για πράαωπα μιας γυναίκας, παυ καλύπτει κάθε χιλιαστά ταυ αώματάς τπς με τπν lαλαμικπ μπαύρκα, άπως πραστάζει π
πιο αυστπρπ "δοχπ του ορθάδαξσυ lσλάμ. (εικ.131
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Κάθε άγδρσς τωγ Μ4 Τ φέρει τα υππρωισκά τσυ άπλα. (εικ.161
ΑγτιασφυξΙΟΥόγα μάσκα. (εικ.141

Kaταακεύασε μόνος ταυ το 1936 τπν πρώτπ μάακα καταδύαεων που υππρξε ποτέ, εμπνευαμένας απά τα περίεργα γυαλιά παυ
φορούσαν οι αλιείς μαργαριταριών. Με τπ μάσκα αυτή ο Κουστώ έκανε συνεχείς καταδύσεις και εξερευνήσεις, καθώς όμως ήθελε να
παραμείνει όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στη θάλασσα, καταπιάστηκε με την κατασκευή στολής που θα διατηρούσε ~εστό το σώμα
του! καθώς και με την κατασκευή συσκευής παροχής οξυγόνου. Ταυτόχρονα έφτιαξε και μια αδιάβροχη θήκπ για την κάμερα, ώστε να
μπορεί να κινηματογραφεί όσα έβλεπε. Με τπ βοήθεια μηχανικού Εμίλ Γκανιάν το 1943 κατάφερε να κατασκευάσει τπν ηρώτη
αλακλπρωμένπ σταΜ αυτάναμπς κατάδυσπς. (εικ.151
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μάακα

16

anapaiinin οε πειράματα χπμεiας. [εικ.181

ΜΑΣΚΑ

ΑΥΤΟΚIΝΗΤΟΥ[εικ.171

ΜΑΣΚΑ

ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ή Μάσκα γηοδικτύου, είναι ένας αριθμός ίδιας μορφής με αυτούς των ίρ διευθύνσεων, δηλ. χχχ.χχχ.χχχ.χχχ

Subnet Mask

χωρίς ωοτάοα να είναι ίρ διεύθυνσπ. Αυτάς ο αριθμάς καθαρίζει για τπν κάθε ίρ, τι μέρος του υποδικτύου είναΙ.

Svbnel mask - C1ass (.255.255.55.0
Γ

3 Γυμνααίου
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ε1α1σanσίας--

_

m1λαvaρωn1Κέ~ κα1 πεΡ1B~oν~1Κέ~ δράσε1ς

Τ

Ο σχολείο μας προάγει τις ανθρωπιστικές αξίες και μεριμνά για τη διαμόρφωση κοινωνικής
συνείδησης στους μαθητές. Έχουμε καθήκον να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας στα
κοινωνικά προβλήματα και να καταπολεμήσουμε το φόβο και τις προκαταλήψεις για την ετερότητα.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήσαμε και φέτος ενημέρωση όλων των τμημάτων για τις Μη

Κυβερνητικές Οργανώσεις. Κατά το σχολικό έτος

2009-2010 τα τμήματα Γι και Γ,

....

~
~~ΧΩΡΙΕ
ΕΥΝΟΡΑ
ΓIΑΤΡΟI

λυκείου έγιναν μέλη των

Μ.ΚΟ. : ΓιατροίΧωρίς Σύνορα και Μ.Ο.Μ., και προσέφεραν συνολικά το ποσό των 500€.

Επίσης, στα τέλη Δεκεμβρίου από εισφορές μαθητών, γονέων, καθηγητών και από την χοροεσπερίδα
του λυκείου συγκεΥτρώθηκετοποσότων 1.850€γιατηνYπηρεσίαΣτήριξης Aσrέγωντης Μ.ΚΟ. Κλίμακα.
Επιπρόσθετα μια πολύ σημαντική βοήθεια για τους άστεγους συνανθρώπους μας ήταν και τα

..

~ ΚλiμQΚQ
~ρέoι; λνόπt.uξnς λν&Ρ,"ΙΊ1.νου

,

Κο.ι.νωv:ι.cοΟ" Κεφαλαίου

Yl.Q

τ.ην λντ:ιμε:ιωπl.ΟΟ

του K01.VLIV1.ICOU λη.o~ε:1.0μoύ

τρόφιμα, ρούχα και είδη σωματικής υγιεινής που συγκεντρώθηκαν στο σχολείο μας και παραδόθηκαν από
τους μαθφ;ές της Γ λυκείου στα γραφεία της οργάνωσης.

Ευχόμαστε να συνεχιστούν οι δράσεις που αποδεικνύουν έμπρακτα την κοινωνική ευαισθησία
μαθητών και καθηγητών ...
Οι υπεύθυνοι καθηγητές
Α. Αρφαράς, Μ. Μαυρολέων

,
,
,
Η εμπειρια του να κανει κανεις το μεΥΙστο
,

Η

Υια κάτι φαινομενικά ελάχιστο

συνέ~ευξη ηου έδωσ~ η κυρίο Λυδία Mαxαί~, φοΒόμουν είνοl η σλ/θειο νσ ηόρω· κσl μου είηε ηως π χελώνσ -Μετοοιι:χεκριμένοKέντ~o6ΙOΤΠP'.ίτειΠΙK~ινωνίακαι τώ,,:,;

κσθηγητρισ του σχολειου μσς, γιο την εμπειρισ

ήιον μισ χσρό, της είχε δώσει ισχυρό ησυσίπσνσ κσl

σηοδεlκνύεl ό" όσο κόπο κι σν κσισΒάλι:, κάπσιος, 10 νσ
σώζεις μισ ζωή άσσ σσήμσντη κι σν μσιόζει κσl τσ νσ διστηρείς

επάμενη μέρσ το πρωί θσ φεύγσνε γισ ιην ΑΙγlνσ. Μειά σηό
ηέντε μέρες με ηήρσν lπλέφωνο σηό 10 κέντρο στην Αίγινσ κσl

lπς σχεTlκό με μισ τρσυμσTlσμένη χελώνσ

τις εληίδες σου μέχρι την τελευτσίσ σιιγμή, είνσl κόθε άλλο
ησρό ηερτό.

-Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το ΠεΡιατατικό;
Λ. Μαχαίρα: Κοθώς γύριζο οηό 10 σχολείο με το σμάξl οε ένο

,εντρIΚό δρόμο, μετά την έξοδο γιο Ποπάγου, είδο ένο μικρό
πρoγμolάΚl, κάκκινσ 'σι μούρο, 10 οποίο γύριζε γύρω γύρω
σηό τον εουτό του. Οτον ,στέΒπ,ο, σντιλήφθπ,ο ηως ήτσν ένσ
ζώο, μιο χελώνο, της οποίος, πρσγμσTl,ά, το λέω ,οι
ανατριχιάζω, είχε κομματιαστεί το καύκαλο από επάνω κοι ήταν
ονοιχιή, δπλοδή έβλεπες το πόντο, τη σπoνδυλJκή της O1ήλn, τσ

ηροχωρούσε στο σαλόνι μσζί με lσ άλλσ ζωάκισ κσl ό" lπν

μου είησν ό" είνσl μισ χσρό η χελώνσ κσl !Ο γεγονός ό"
μάζεψσ το κομμάTlσ του κσυκάλου ήτσν πολύ κσλό, διό"

μηόρεσσν νσ τσ ξσνσκολλήσουν κι όχι νσ βάλουν ψεύTlΚΟ τμήμσ
σ!Ο κενό σημείο. Έηειισ οηό δύο μήνες με ξσνσηήρονε
τηλέφωνο ,σι με διοβεβσίωσσν ηως π χελώνσ ήτσν μισ χσρά,
είχε γίνει ,σλά ,σι ό" μησρώ, σν θέλω, νσ lη δω κσl νσ ,άνω ,οι
εθελσντIΚή δουλειά εκεί.

ειδικά σTlς χελώνες, ότσν πλέον έχει σφοιρεθεί το ,ού,ολο,
δεν υπάρχουν ελπίδες νο ζήσουν, οηότε ΠΡΟTlμότερο θο ήτσν
νο την πόω για ευθονοσίσ, γlοτί ήτον μετρημένες οι ώρες της.
Έκλεισο ιο ιπλέφωνο ,οι κλοίγοντος σ,έφτηκσ ηως δεν είνσl

δυνοιόν, κόποιος τρόπος θο υπόρχεl.
Το πρώτο πράγμσ που έκσνσ ήτσν νσ πόρω τη χελώνο

σπό ε,εί ,σι νο lπν τοηοθετήσω 010 ηορτ μπσγ,όζ κοιτόζσντσς
τριγύρω μήπως υπόρχουν τυχόν υπολείμμσιό της. Αφού

μόζεψσ μερικό σε μιο σο,ούλο, έφυγσ β,σση,ό ,σι φτόνοντσς
σιο σπίη μου βρή,ο ομέοως 10 lηλέφωνσ της εισιρίος
προστσσίσς πσνίδος σιην Αίγινο, σπ' όπου με πληροφόρπσον

ό" υηήρχε μισ σντιπρόσωπός τους εδώ, στην Αθήνο, η οηοίο

θσ πήγσινε σε δύο μέρες στην Αίγινα Μου είπον επίσης πως
είναι αlο κ:έντρο, κ:άπου οlπν Παιπσίων και θα έπρεπε να πάω
ε,εί νσ τους δώσω τη χελώνο 10 συντομότερο.

Πρόγμοη συνσντήθηκσ

με την κοπέλσ, που ήτον

υηεύθυνη ,οι πηγοίνονιος οτο πορτ μπσγ,ό~ όπου είχο τπ
χελώνα μέαο σε μισ ,ούτο, είδσ πως συτή δεν ,ουνιόιον.

Σκέφτηκο πως όργησο, ολλό lελIΚά μου είπε η υπεύθυνη όη η

χελώνσ σπλώς είχε λJπoθυμήσεl οπό τον πάνο, γεγονάς που
δ,οηίΟ1ωσε οπό κότl ηου ιπς έκσνε 010 ποδαρά" lης κσl ουτό
κουνήθηκε. Γύρισο σπί" KOI πήρσ ιηλέφωνο ιην άλλη μέρο .

-Θεωρείτε αξιόλογπ τπν ΠΡοαπό8εια αυτών των αν8Ρώπων
προκειμένου να Βοπ8ίιαουν ατπν πραατααία και τπ 8εραπεία
των ζώων;
Λ. Μαχαίρα: Πάρσ ηολύ, δ,ό" ηόροl KOIVOTlKOi δεν υηάρχουν
κσl φυσικό, γισ νσ γlστρέψεlς ένσ ζώο, θέλεις 'σι χώρο 'σι
χρόνο ,οι εμβόλισ ,οι τροφή. Ολσ συτά χρειάζοντσl χρήμστσ.
Είνοl δπλοδή σημoντIΚό ,ονείς νο οφήνεl ιπ δουλειά του ή Τις

oIΚoγενεlo,ές lου υποχρεώσεις προκειμένου νσ οφιερώσεl
πληροφορήθηκο πρόσφοτο ό" οτην Αμερική, νομίζω, υηάρχεl
ένο

Σώμο, σον Αστυνομικό Σώμο, ηου οσχολείτοι
οηοκλε,οτικό με εγκλήμ010 ΚΟιό lων ζώων. γηόρχουν νόμοι

ΚΟΙ ειδικά δIΚOOTήρlo πάνω σε ουτό το θέμο ,οι, ον δε φέρεσοl

οπό ιον εαυιό της, διόιι είχε ιραυμαιιστεί 010 ηόδιι κι ενώ

τηλεφώνησσ σε κτηνίστρο, ο οηοίος με πληροφόρησε πως

τηλέφωνο.

χρόνο εκεί. k.ά ένο κονάλl στπν τηλεόροση, μάλιστο,

όργονό lης -εξού ,σι το κό,κινο. Η χελώνσ γύριζε γύρω γύρω
προσπσθούσε νσ προχωρήσει, 10 μέλος της δεν "νούντον κι
έτσι δεν μπορούσε νσ Κινπθεί ευθύγρομμσ. Αμέσως

Λ. Μαχαιρα : Οχl, συτες Τις δυο φορες ηου με πηρσν

-1/»I/JN

,σλά οτο KOTσIΚίδ,ό σου, το κο,οηοιείς με ,άποιο τρόπο,

z~~

έρχοντοl με ένταλμο, σου το ηοίρνουν κοl σου επιΒάλλουν ,οι

-Ποιες ίιταν οι πρώτες ακέψεις και τα αυναια8ίιματά αας, όταν
τπν είοατε και ποιαμετά τπν όλπ οιαοικασία;

πρόσTlμο. Εδώ βέβοlο δεν υπάρχουν ιέτσlο μέτρο ,οι η
δουλειά ηου κάνουν οε τέτοιο ,έντρο, ονTlλομβάνεσπ πόσο

Λ. Μαχσίρα: Κοτορχήν, ότον την είδο, δεν ήξερσ ΤΙ σκριβώς νσ
,όνω, εξάλλου δε συνσντά ,ονείς ,σθημερινά δlομελlσμένες
χελώνες. Τρόμοξο ηόρσ πολύ" έκλοιγο, διό!ι έΒλεπο ό" δεν

οημοντική είνοι

μπορούοσ νο ,όνω ,οι ,όη άμεσσ, γιο νο ονο,συφίσω τον πόνο

εΒεΛοντικό πρόγραμμα που αας πρότειναν από το κέντρο;

του ζώου. Από ιην όλλη όμως, όισν τσ πήγο εκεί ,σι μου είπσν

Λ. Μαχαίρα; Οχl μόνσ το σκέφιομοl, θσ γίνει, αλλά εηειδή
δεν μπορούσσ 10 Πόσχσ, θο πόω λογικό τσ ,αλοκσίρι

όη είνοl καλό, ένιωσσ πσλύ χσρό, γlΟ1ί εκεί που μου έδ,νσν όλσl

Τις λJγόTερες ηιθονότπτες, ,στσφέρομενο ,όνουμε κό" ,αλό.

-Ικίφτεατε τπν πρότααπ που αας έκαναν να λάΒετε μέρος ατο

-Για τι εί60υς ε8εΛοντιαμό πρόκειται;
-Τι νομίζιΤΕ πως αποκομίσατε από αυτπ σας τπν εμπειρία;

Λ. Μαχαίρα :Από ό,η κοτάλοβο δεν είνοl κόποιος που νο έχει

Λ. Μσχαίρα;

συγ,εκρlμένη δουλειά ,οι συγκεκριμένη σρμοδιόιηια, ολλά οι

OTl μπορώ νσ συνεχίσω,

όπως κοl συνέχlσσ. Αυτό

σου δίνει φιερό νο συνεχίσεις.

·Πιστιύιτι και! αν ναι γιατί, ότι πρίπιι και άλλοι άν8ρωποι σι
παρόμοιιςκαταοτάοιις να πράττουναντίστοιχαί

Λ. Μαχαίρσ :Κοτορχήν, βέβοlο ,σι ηρέπεl, " συτό γlοτί μπορούν
νο σωθούν ο,όμο ,οι το ζώο, που συνήθως δεν υπολογίζοντσl
σον ζωντονό πλάσμοτσ ,σι ο νόμος δεν ισ προστστεύεl, ,σθώς
σν ηροσέξεl ,ονείς δεξιό" ΟΡ'Ο1ερό σιο δρόμο υπόρχσυν
πολλό σκοιωμένσ, που σιμορρσγσύν κλπ. Έτσι πιστεύω πως,
όπως

ενοπό,ειτοι

στσν

ΠΟ1ρlωTlσμό

των

Ελλήνων

νο

εφσρμόσουν το Σύντσγμσ, έτσι ενοπό,ειτοι Ο1ην ονθρωπιά τους
νσ στσμοτούν, ότον βλέηουν ένο ζώο σε τέτοιο ,οτόστσση.

εθελοντές σσχσλσύντσl με διόφορες δουλειές, όπως τπν
τροφή ή τη φύλσξη των ζώων, τσ onσίσ έχσυν, Βέβσlο, κάποιον
που το φροντίζει σε μόνιμη Βόση. Αυτή τη μορφή υποθέτω ό"
θσ έχει.
-Ευχαριατούμε πολύ.
Απομαγνπτοφώνnση
Εύα Γιωργοπούλου, Γρηγορία Κακαγιαννοπούλου,
Κατερίνα Πόαχαυ

• ΓΊ
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ΛΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ
ο Υιός του Ανέμου

ΙΤΗ

·ΠOΙDς είναι ο γενικότερος στόΧος στπ ζωιί σας μετά τις

10 οπόλυτο δέσιμο με ιπ φύσπ, γα ερμπνεύεις lον άνεμο, το ρεύμα,

εκιίμπααν διαχρονικά τπν πορεία μου. Μου OΓlOνεμήθΠKε αυτή π

Ολυμπιάδες ;

10 ,ύμο, είνοι εμπειρίες

ιιμή, αλλά δεν είχα lολμήσεl πατέ να 10 οραμΟIlοτώ, όπως όιαν

μονοδ"ές ,οι ξεχωριOlές.

Ν. Κ: Ο στόχσς μεlOιίθετοι συνεχώς ovάλσγο με lπν nλι,ίo, ιις

δouλεuεII o<λnρό ,οι βλέπεις τον εουτό αου αιο βόθρο. Ήτον μιο

ανάγκες κοι ης εμπειρίες. Βασικός στόχος είναι να 10 πηγαίνω

δlκαίωσπ, γιαιί σε ένο άθλημα απόλυια μοναχικό, δίχως κερκίδα,

,ολό με lον εουτό μου. Ότον ,όνω τσν οπσλσγισμό μσυ, νο μπσρώ

με μόνο σύνιροφο τον οέρα

να κοιτάω στον καθρέφτπ κοι γα είμαι υπερήφανος. Γιο μένα

10

BpέBn<o 010 μεγαλuτεΡΟ σιόδιο !Ου ,όσμου, ,αιόμεοιο με

OUIε η δόξσ, σλλό

δισ"οτομμuριο ογθρώησυς γο με πορο,ολουθοuν ζωV10νό μέσω

μέτρσ lπς επιτυχίος δεν είνοι OUIε

10 χρήμοτο,

, lπ θάλασσα κοι 10ν εαυτό μου

τσ νσ μπν έρθω σνιιμέτωπσς με lπν ηθ"ή μσυ. Πέρσ οηό το

δσρυφόρου. Η τιμή γο είσοι ο τελευιοίος λομποδπδρόμος

αποτέλεσμα, πρεσΒεύω πάντα την αξιοπρέπεια του αγώνα μου, κι

χώρο οου

αυτό θέλω να συνεχί σω να κάνω.

Έλλπνος εί μοl ο μόνος που έχει ζήσει τέτοιο τιμή

oou οπονέμετοι

οτη

μιο φσρό σε ηόρο ηολλό χρόνιο. Ως
11

-Από τπ μία, λοιπόν, υπάρχουν ΟΙ αξίες και από τπν άλλπ, οι

.Ιας έχουν χαρακτπρίσει «γιο του ανέμου» ί Πώς αισ8όνεστε για

8Ρο8εύσεις, ο/ διακρίσεις;

αυτό,.

Ν. Κ: Οι BPOBCUOεII δεν είνοι η ουσίο τπς ιοιιοπλοiΌς; Σ,εφτείτε

Ν. Κ: Ότον φτάνεις στο σπμείο να σε καμαρώνει και να σε

όιι πρό"ιτοι γιο ένο όθλημο μονοχ"ό, με σιιγμές οπόλυτης

θαυμά~ει όλπ

μονοξιός. γπόρχουν βέβοιο ,οι οι οιιγμές που μποίνεις μέοο
ολυμπιο,ό οlόδισ με τον ,όομο, ονεβοίνεις

010 βόθρο,

διόοημος. Αυτό σύτως ή άλλως τσ εισηρόιrεις βροχυπρόθεσμο ,οι

010

οι 10Χές

n Ελλάδα, ο στόχος σου δεν είναι να γίνεις

-ΈχΕΤΙ φ08π8ιί ποτέί

μετά BUΘί~εσαι στη μονοξιά σου και σΙ ουτό που κάνεις κοι αγαπάς,

,ου κόσμου. Αυτές είναι σιιγμές κορύφωσης πou ης μοιράζεσαι

Ν. Κ: Αοφαλώς ,οι έχω φοβπθεί. Σιο διόπλσυ lου Αιγοίου

με 10ν κόσμο. Όλον τον υπόλοιπο Χρόνοι που είναι

με έχοαov

10 1997,

ηου για μένα είναι η θάλσσσα. Όταν ξεκίνησα τον αθλπησμό, ήιον

φουοκωιό ouvοδείος. Το ένο oτoμόtηαε γιο

τρέλο νο πεις ότι θο ,όνεις ιοτιοσονίδο με ο,οηό νο πος μιο μέρο

περίσδος lπς προετοιμοοίος, είοοι οπόλυτο μόνος οου.

ανεφοδιασμό, το άλλο πήγε κανιά ιου, Υιmί είχε κάποιο πρόΒλημα,

στους Ολυμπιακούς και να φέρεις διάκρισπ. Η lοηοσανίδα ήταν

-Ποιο είναι π απόλυτπ ιπι8Ρά8ευσπ για εσάς ί

όμως εγώ ouvέχlαο,

[oUvIo .

έγο όθλημο που όλοι είχον ουνΜοει με την ποραλίο. &.ν ήξερον

Ν. Κ: Η οπόλυτη επιβρόβεuoη είνοι 10 χομόγελο των 'ΟV1ινών οου

Σανιορίνπ σε πολύ καλό χρόνο, με αποτέλεσμα να με χόσουν. Είδα

πόσο μεγάλη καταπόνπσπ έχει. Ιδιαίιερα όταν διαδόθηκε ως 1ην

ονθρώπων ,οι οοφαλώς π εχιίμποπ, π ογόππ, ΤΟ άγγιγμο του

lπν [0V10pivn νο φωτίζετοι Βρισ,όμενος νότιο της 1συ, ενώ 10 φως

άλλη όφπ ,πς Ελλόδσς. Μετό

οπλο" ouμπολίιπ οσυ, που οε πλησιόζει ,οι σσυ λέει: <Μας έχovες

όρχιζε γο πέφτει ήδπ πoΛU. &.ν φοβήθn<ο τότε για μένο, αλλό γιοτί

πήραν lα παιδιά

υΠεΡπφσγσυς, μας έKσvες γσ κλάψουμε, μας έδωσες κίγΠιΡα γα

είΧο ατην πλότη μου τη σημοίο lης Ελλόδος. Ήτον πσλλό το διεθνή

έφτοσον πόρο ηολ" μοφιό. fwτό γέμιοε με πανιό την ελλnνι<ι1

μέσα που είΧov οοχοληθεί με το γεγονός. Πρέoβεuo την

θάλοοοο. Μιο θάλοσσο γεμόtη πονιό, ουιό είγοιτο όνειρό μου.

n μεγαλύπρη

ΠΡσαπσθπασυμε γισ κάτι μεγαλύτεΡσ>

''AnέKTπσσ εμπειρίες που με στιγμάτισσν γισ
όλπ μου τπγ ζω~ με ωρίμσσαν, με σκλιίρυναν

10.

YIOli

ήθελο νο ,όνω lην οπόοτοοη

<λειOlεί έξω οπό τσν "φαλσ lπς Ν. Koλnδoνίας στο

15·20 μίλιο οπό

.Πιστεύιτι όπ π πορεία σας στο σιΡφ έχει παΡακινπσει και άλλους

έξω από τον ωκεανό, γιmί προσπαθούσα να Bonθήoω ένα Κύπριο

να ασχολπ80ύν ΡΕ το συγκεκριμένο ά8λπμα;

ουναθλπτή. Το νερό ,ατέβn<ov πoΛU, βγή" ο "φολος ,οι έιοι δεγ

Ν. Κ: Σίγουρο νοl. Μετό το

πολλό νέο ηοιδιό μπή,ον οτη

μηοροuοομε νο βγούμε στπν <οραλλιογενή ζώνπ, ώοτε νο πόμε

θάλασσα, εκ των οποίων σήμερα κάποιοι πρωταγωνιστούν και σε

προς το νπσί. Έπρεπε να βρούμε ένα άνοιγμα στον ύφαλο, κάτι που

ηογ,όσμιο επίπεδο νέων. Εξάλλσυ, το

μου

μος πήρε 2ώρες μέοο οτη vuxιo. &.ν υπόρχει φόβος στη θάλοσσο,

επί ενάμιση χρόνο σε νέα παιδιά, στα οποία μετέφερα εμπειρίο,

υπάρχει ανπσυχία. Αν νιώσεις φάβο στπ θάλοσσα, είναι πια αργά. Η

τεχνογνωσία και αγάπη YI αυτό πσυ κάνω. Το αποτέλεσμα είναl ότι

θόλοσσο δε ουγχωρεί τίποτο, θέλει σεβοομό.

I

εnόμενα Χρόνια π ισ1l00ανίδα και η ιαιιοπλοια

μήνυμο του ελλnν"o" τουριομοU. Επίοπς είΧο φοΒηθεί, όιαν είΧο

10 "ρίως νηοί το ΦεΒρσυόριο ,ου 2004. Η πολίρροιο με κρότηαε

2005 έδινο το «φώτο.

,οι τις διοφίοεις πσυ

υποψπφιόιητο της Ελλόδος οισυς Ολυμηιο,οuς, ,σθώς ,οι το

και με έκαγαγ διαφορετικό άνθρωπο."

1996

10

10 1996

-Τελικά το σερφ είναι lστιοΜοΥα,.

σήμερα έχουμε μια επίλεκτη και δυνατή ομάδα επτά παιδιών,
ηλικίας 15·20 ετών, που πιστεύω αποτελούν το μέλ/ον της

·Αυτό πταν το πιο συναρπαστικό σας ταξίδιί

Ν. Κ: Είνοι η πιο ογνή μορφή lστισηλοfος. Όλη η

ελληγ"ής ιαιιοοογίδος.

Ν. Κ: Αηό το ηιο συγορποστ"ό. Έχω 10ξιδέψει οlη Ν. Αφρ"ή, την

πόνω στα χέρια σου, δεν έχεις ούτε τιμόνι αύτε σχοινιά. Η

oioBnon είνοι

Αυοτραλία, lην ΑργεV1ινή, τη Β. ΑμεΡ"ή ως τπν όψ του ,όομου ,οι

απόστασπ του πέλματός σου από το νερό είναι μόλις λίγα

-Ακολου8"οατι κάποιο πρότυπο ατπ ζωπ σας ί

έχω έρθει σε εποφή με διοφορει"οuς ονθρώπους. Απέ"ηοο

εκατοστά. Νιώθω το πανί πάνω σια δάχτυλά μου. Κλείνω τα μάτια

Ν. Κ: Αοφαλώς υπήρχον όνθρωποι πσυ με εγέπνευοον με τπν

εμπειρίες που με οτιγμότισον γιο όλη μου τπ ζωή, με ωρίμοσον, με

μου και νιώθω πίεσπ, τπν υποπίεσπ, ιον αεροδυναμικά ουνιελεστή.

ηαρουοίο lους. Θυμόμοι όιον ήμσuv μιφός ειχο θομπωθεί οηό

σ<λιiρυνoν '01 με έ,οναν διοφΟΡεI"ό όνθρωπο.

Για μένα είνοι ένο όθλημο ησυ περιλομβάνει πολ" ηεΡιοοότερες
πορομέΙΡους, γΙ ουτό ,οι είνοι ένο ολο<ληρωμένο ολυμπιο,ό

,ην διοφ""όιπιο lου Σιέλ,ου Μπγιό<n, του χρυοο" ολυμπιονί,"

lης πάλης. γπήρξε γιο μένο ένος πρώιμος ,οθσδηγηιής που μου

.Ynάpxει KάπδενKΆVατε και το μετανιώνετε,.

άθλημα. Συνδιιόζει lην πρσειοιμοαίο τπς έρευνος 'αι ιεχν"ής που

έδωσε ώθηοη νο οσχσληθώ σοβορό με lον πρωιαθλητιομό.

Ν. Κ: &.ν έδωοο

10 χρόνσ που θο ήθελο οlους ονθρώπσυς ηου

πρέπει να κάνει ένας IOηαnλόoς, με 10 επlπΡόσθειο οτοιχείο άη

Αοφαλώς, ηέρο οπό τηγ ο"σγέγειό μου που με στήριξε ηόρο πoΛU

αγαπάω. Αυιό είναι ένα σκληρό κόσιος ,ης ζωής που κάνω. Είναι

πρέπει νο έχεις πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Νο θυμάσαι

κοι

μου

αναπόφευκτο. Δεν έχω μειovιώαεl για τπ ζωή που κάνω, απλώς θα

πόV10, ότov ζεις Ο1η θάλοσσο, νιώθεις nόνto μιφός, όοσ μέγος

ouμπεριλομβόνΟV10Ι οπλοί ,οθπμερινσί ΌVΘρωπoι πσυ ,όνσuv

ήθελο νο έχω πσλ" περισσότερο ελειJθερσ χρόνο γιο lσυς

και αν είσαι.

όνειρο.

σvθρώnouς μου.

Νικόλσ σε ευχσριστούμε

·Τι οιο8άνεστι όταν είσΤΕ πάνω στnν ιoτlooανίSα;

•Πώς πτογ π εμπειρία mς σφπς τπν Ολυμπιακιίς φλόγας;

πως θα πpεαBεiιεις εσαεί ιπγ σ(ισπΡέΙΙεΙσ τσυ αγώγα σαυ.

Ν. Κ: Μεγάλος, οπουδοίος. ""ό μιφός ένιωθο όιι νοι μεν έχω

Ν. Κ: ΕξωογωνιOl"ή lιμή μεν, μέγιOlπ σλυμπιοκή ημή δ~ Το νο

έγο πoΛU μ"ρό μέαο, αλλό μ' ουτό «0Ι0"ώ. lη θάλοοσο Ιβέβοlο

ανάψεις 10 Βωμό είναι μια εμπειρία που δεν τολμάς ούτε να τη

οιπν ΠΡσγμmlκόlnτο ποτέ δε μπορείς να πεις όη την καιοκιόςΙ.

φανιαστείς

. Το ολυμπιοκό μεΙάλλιο εξαρτάται από ης δικές σου

Μαρ<ouίζαυ lλια • KOYToγσιJpn /ωόγγα • ΠΡίφm Ελέγπ,

Αυτή η οίαθηση ,ης ελευθερίος πσυ έχεις όιον μποίνεις σιο νερό,

δυνόμεις. Το νο ονόψω το βωμό ήιον μιο επιλογή ονθρώπων ηου

Β' 2 ΛυΚΕίου

συνεχίζει

να

με

στπρίζεl,

στα

πρόιυπά

,

θα είασι nόνtα για μας α μεγάλσς

γικπιπς ! Όπως λες και ου, με

nχωρίς σέΡσ θάμσαιε αίγσυΡσΙ

ΠΡDΤΥΠΑ NER

ΣΕΛ

/ /
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Σ ΧΑΤ2ΗΣ
α πλαίαια 1Ου μαθήμαιας lπς Φυσlκής Αγωγής,

Οι καλές από lπν άλλπ μεριά είνοl όλες οι νίκες.

ύστερσ από πρόσκλπσπ ταυ καθπγπιή Κ. Χόρπ

Η KαλύJερπ, ίσως ον έπρεπε νο δlολέξω, είνοl
τσ ΠρωτάθλπμοΕλλάδος.

αυλαυριώιπ

μΠOσKεrμΠOλί010ς

επlσκέφιπκε

το

σχολείο

μος

ο

.._~

Νίκος Χατζής. Έτσι οι μαθΠIές τπς

τρίτης Γυμνααίου είχαν lπν ευκαιρία να lου θέσουν
μερικές ερωιήσεις γιο lπν κορlέρο του αλλά

KOI

lπ ζωή

Δπμoσιoγpάφo~:

Θα σκεφτόσαατε ποτέ να

συνεχίσεΤΕ ως προπονπτπς;

του. Ποροκάιω παρατίθειοl ίνα απόαπααμα αυτής της

Ν. Χατζής: Νοι, φυοlκά μου περνάει από

αυνίντευξης

μυσλό να συνεχίσω ως προπονπτής αλλά παίζει

.

10

ρόλο και π χρονική σιιγμή ,τσ tίmίπg.Θέλω να

Δπμoσιoγpάφo~:

Ικέφτεστε

να

συνδυάσετε

τπν

συνεχίσω για

2·3

χρόνια ακόμα και μετά

νομίζω πως θα πω ναι ατπν προπόνπαπ.

OIΚOγενειαKΠ ζωπ με τπν καριέρσ;

Ν. Χατζής: Από μικρά ποιδί πίσιευα στο θεσμό τπς
οlκογένεlσς και ήθελο νο κάνω δική μου. Έζπαο στπν
Κολομάια χαρούμενος με lπν οικογένειά μου, μέχρι που
στα

19 μου χράνιο έκονα lπν πρώιπ μεισγροφή

στπν ΑΕΚ.

Είχα επικενιρωθεί απάλuια στπν ομάδα. Σήμερα είμαι

100% αφlερωμένος σιο μπάσκεl KOI, καθώς το έχω θέσει
ως πρώ1Ο Ο1όχο , π οικογένεια θα πρέπει να περιμένει

Δημοσιογράφος: Γιατί ένα~ α8λπτπς πιστεύετε

όTl ποίρνει πopόνoμε~ oυoίε~, ενώ ξέρει όTl
μπορεί να τον πιάσουν;

Ν.

Χατζής: Συνήθως παράνομες ουσίες παίρνουν σι

μερικά χράνιο.

αθλητές που έχουν ΠΡαΥμαιικά πολύ μεγάλες φιλοδοξίες.
Κοιά τπ γνώμπ μου χρειάζεται πολύ ιααρροπία, έισι ώσιε να
μπ γίνει χρήσπ Iέτοlων ουσιών από lον αθλπιή.

Δπμoσιoγpάφo~: Πιστεύετε πω~ 8α μπορούσε μια ομάδα

Δπμoσloγpάφo~: Έχει πσρστπρπΒεί Βίο στσ γΠπεδα. Τι

απά τπν επαρχία

να ΒρεΒεί σε υψπλπ 8έσπ

στο

πιστεύετεεσείς για αυτό;

πρωτά8λπμα;

Ν. Χατζής: Δεν έχει παρατπρπθεί μόνο α1Ον αθλπιισμό.

Ν. Χατζής: Π,ατεύω όll όλοι όσοι οσχολούνταl με το

Άλλωστε π βίσ υπήρχε από παλιά. Θα σταθώ στπ ζωή. Η βία

ελλπνlκό μπάσκετ θα ήθελαν να υπάρχουν KOI ομάδες από
τπν επορχία και γίνονιαl πολλές προσπάθειες για αυτό
σιις μέρες μας. Ως προς 10 πόσο μπορεί μια ομάδα να
επιιύχεl σιπν επαρχία, παίζουν πολλοί ποράγονιες ράλο.
Ο Κολοοοός τπς Ρόδου, ας πούμε, έχει φιάσεl αε ένο
πολύ καλό επίπεδο. Κατά τπ γνώμπ μου οποιαδήποιε

αμάδα, αν προσπαθήσει, μπορεί νσ φιάσεl σε υψπλό
επίπεδο.

Δπμoσιoγpάφo~: Ποια πταν π καλύτεΡΠ και ποια π
χειΡάτεΡΠ UTlypn TΠ~ Kαplέpα~ σα~;

Ν. Χατζής: Θα ξεκινήσω από ιις άσχπμες. Οι πιο άσχπμες
αιιγμές για ένσν αθλπτή είναι οι τραυμαιισμοί. Οι
τραυμαιισμσί έρχονται αυνήθως όταν πσίζεl και κυρίως

ναιώθεl καλά. Εγώ πρααωπικά έχω κάνει τρεις επεμβάαεις

κσl ήμαυν γισ ένσ διάαιπμσ εκτός. Επίσπς αl ήττες είναι

έχει πλέον καθιερωθείστπ ζωή μας. Φοβόμαατενα βγούμε
έξω. Εμένα, ας πούμε, μου έκλεψον 10 ουτοκίνπιο έξω από
10 σπίιι μου. Σιο γήπεδο, για να καταλήξω, φυαικά και δεν
θέλουμε να γίνονιοι επεισόδιο. Η ουαίο άλλωαιε είνοι 10
θέαμα και εκεί νομίζω πως πρέπει να σ1Οθούμε.

Δπμoσloγpάφo~: ΠαIΟ πταν το καλύτεΡα, το πιο 8εαμαTlκό
αλλά και κα80ΡιαTlκό για το ακορ του αγώνα, σουτ TΠ~
Kαplέpα~ σα~;
Ν.

Χατζής: Θα μείνω σε τρία σουl παυ έχω κάνει

καθορισιικά για lπν καριέρο μου. Το πρώια lαυ

1998, ΑΕΚ·ΟΣΦΠ

Ελλάδας;
Ν. Χατζής: Γενικά π Ελλάδο, π χώρο μας, έχει lσ lαλένιο

στο άθλπμα. Το όιι ακόμα πρωταγωνιστούν οι δυο μεγάλες
ομάδες μας ΟΣΦΠ KOI ΠΑΟ στο εξωτερικό οφείλεται στο
όll έχουμε χρήματα για να παίρνσυμε μεγάλσ ονόματα του

σθλπιισμού.

5 τελlκαύς

είχε πλεανέκιπμα ο

ΟΣΦΠ, κερδίζαυμε εμείς στπν έδρα μας αλλά μετά είχε
τα πλεανέκιπμα α ΟΣΦΠ και στο ΣΕΦ χάνω ένα κρίσιμα

lαy υρ. Μετά δεν περάααμε και ήταν μεγάλπ στεναχώρια
ειδικά για εμένα παυ τα έχασα. Η ίδια κατάστασπ έγινε και
τα

2002 , ήμαστε 2·1

και lελlκά όμως αυιή τπ φαρά τα

έβαλα! Και τα τρίτα είναι αε έναν τελικό παυ έβαλα ένα
σαυl και κερδίσαμε lπ νίκπ!

Δπμoσloγpάφo~

Δπμoσιoγpόφo~: Πού πιστεύετε όTl οφείλεται π επιτυχίσ TΠ~

αταυς

,
1997·

: Οταν πααατε μlΚpό~, ποια ομάδα

υποστπρίζαΤΙί

Ν. Χατζής: Τόιε παυ ξεκίνπαα να βλέπω μπάακεl, Ο1α

11

μου χρόνια, αι αμάδες παυ πρωιαγωνισιαύσαν ήιαν ο

ΠΑΟΚ και α ΑΡΗΣ και αυτούς υποσιήριζα.
Δπμoαιoγpάφo~: Πώ~ νοιώσατε, ότον παιξατε με τπν
πρώπν ομάδα σo~;

Ν. Χατζής: Πώς έναιωθα; Σε όποια τέταlα παιχνίδι έπαιζα

Δπμοσιογράφος: Κατά τπ γνώμπ σα~ οι γυναίKε~ μπορούν
νο παιξουν μπάσκετ;

κάπαιες από ιις παλύ δύσκαλες σιιγμές.
Ν. Χατζής: Γενικά, επειδή παίζω μπάακετ τόσα χρόνια, όταν
- -.....-------:-.;...;, βλέπω γυναικεία μπάσκεl.. Ιγέλlα .. l. Δεν
πlσlΕUω όll είναι τα άθλημα παυ ταιριάζει Ο1π
γυναίκα.

έναιωθα πολύ άσχπμα. Αυτό παυ είχα ζήσει ήταν αl πρώπν
συμπαίκιες μαυ να βρίσκανταl σια απαδυιήρια και να

κλαίνε, επειδή συγκινήθπκαν παυ με είδαν με φανέλα
άλλης αμάδας. Παρ' όλα αυιά πρααπάθπσα να κάνω 10
καλύιερο για lπν ομάδο που ήμουν.
Δπμoαιoγpάφo~: Tέλo~ ΤΙ κάνει ο σύλλoγo~ γιο τπ Βία;

Δπμoσιoγpάφo~: Ποια είναι π γνώμπ σα~ για

Toυ~ ξένoυ~ UTl~ tλλπνlKέ~ oμάδε~;
Ν.
Χατζής: Ο ξένος, όταν έρχεται,

Ν. Χατζής: Κοίτο, ο σύλλογος πρέπει νο ελέγχει lους

οπαδούς κοι νο 1Ους θέιει κάποιο όριο.
Ευχαριατούμε πάρο πολύ ΤΟ Νίκο Χατζή

που επlσκέφτπκε

σκέφτεται να παίξει καλά, για να πάρει
καλύτερπ μεταγραφή ταυ χρόνου. Βεβαίως

το σχολείο μας και είχαμε τπν ευκαιρίσ να ταν δαύμε κσl

κάποιες φορές μέναυν σιπν αμάδα όχι τόσο

Ταυ ευχόμαστε αλόψυχσ καλή σταδιαδρομία!

για

lαν

οικανομικό

όσα

για

lα

να τον συγχαραύμε από κανιά για τπν λαμπρή ταυ κσρlέρα.

συναισθπμαιικό παράγανια.

Επιμίλεια αυνίντευξπς:Ίρια Ιαριδόκπ, Γ

1 γυμνααίου
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Αναμνήσειc; από τη Μικρά Ασία
"Καθώς το καταδρομικό μας απομαΚΡWΟ1Υr:αν από την
τρομακτική σκηνή και έπεφτε το σκοτάδι, οι φλόγες που
μαίνονταν τώρα σε μια τεράστια έκταση γίνονταν όλο και πιο

Ο παππούς θυμάται το
... χαμένο Παράδεισο
Λέγομαι Παντελής Ηλιάδης και είμαι ο παππούς της Φωτεινής
Κορκόντζελου και της Πηνελόπης Ηλιάδη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου

λαμπερές, παρουσιάζοντας μια σκηνή απαίσιας και
παράξενης ομορφιάς. .. δεν έλειπε τίποτε από την ωμότητα, την
αγριότητα, την ακολασία, και όλη εκείνη τη μανία του

δίνεται η ευκαιρία να σας διηγηθώ μια πραγματική ιστορία, όπως τη

ανθρώπινου πάθους που, όταν τους δοθεί η ευκαιρία,
υποβιβάζουν το ανθρώπινο γένος σε ένα επίπεδο κατώτερο κι

Σμύρνη το

από του αγριότερου και αχρειότερου κτήνους ... ένα από τα

Συγκεκριμένα ο πατέρας μου έπαιζε βιολί, μιλούσε εφτά ξένες γλώσσες,

δυνατότερα συναισθήματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη

ήταν το συναίσθημα της ντροπής, γιατί άνηκα στο ανθρώπινο
γένος ... "

Horton,
Η

ΝΕΑ

αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη.

ΓΕΝΙΑ ... ΡΩΤΑΕΙ

ΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΜΑΘΕΙ

... ΓΙΑ

ΤΗΝ

..

θυμάμαιαπό τη μητέρα μου ...
Ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Μαγνησία, μια κωμόπολη κοντά στη

1890 και είχε πέντε

αδέρφια. Ήταν ο μικρότερος στη «σειρά»,

μετά ακολουθούσαν και οι υπόλοιποι. Όλοι τους ήταν μορφωμένοι.
είχε εκλεπτυσμένη φωνή και ήταν ένας πολύ όμορφος και ψηλός νέος ...
Ένα πρωινό, λοιπόν, που έμοιαζε σαν όλα τα άλλα, βρίσκονταν
στο εξοχικό τους
ευκατάστατοι

-

-

ζούσαν πολύ άνετα στην πόλη, ήταν οικονομικά

όταν

ξαφνικά

άκουσαν τις

σειρήνες να

χτυπούν

λυσσαλέα ... Οι γονείς τους ανησύχησαν, άφησαν το σπίτι τους, όπου

εκείνη τη στιγμή είχαν ανάψει φωτιά και έβραζαν στα καζάνια πετιμέζι,
καθώς είχαν πολλά αμπέλια, πήραν τα παιδιά τους, κλείδωσαν τις πόρτες,

Η μαθήτρια της Γ γυμνασίου Ίρια Σαριδάκη συζητά με
την γιαγιά της Αγγελική Φαναριώτου - Παπαβλασοπούλου,
καθώς η μνήμη γυρίζει πίσω ... στη λαίλαπα του Αυγούστου του

φύλαξαν τα χρήματα και τα ασημικά τους μέσα σ' ένα άνοιγμα του τοίχου
και έφυγαν προς τα βουνά ...

1922....
Ίρια: Τι {χεις ακούσει για τη Μικρασιατική καταστροφή;

Α. Φ. Θα σου πω ό,τι έχω ακούσει από τη μητέρα μου. Είχε πάει
ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη κατόπιν διαταγής του
ελληνικού επιτελείου και μετά από συμφωνία με την Αντάντ, η

οποία ήταν

μια συμμαχία

μεταξύ Γαλλίας,

Ιταλίας και

Αγγλίας.
Ίρια : Ποιος γνωστόςμας ήταν εκεί;

Α. Φ: Ο αδερφός της μητέρας μου ... Ο οποίος ήταν στρατιώτης
στα ελληνικά στρατεύματα που έφτασαν στη Σμύρνη ...
Ίρια

:

Πώς αντιμετώπισαν τα ελληνικά στρατεύματα οι

Έλληνεςτης ΜικράςΛσίας;

Ο αδερφός του παππού μου ήταν δήμαρχος στη Μαγνησία, δεν
είχε δική του οικογένεια και πήρε τον αδερφό του πατέρα μου και μια

Α. Φ: Με ανοιχτές αγκάλες ...

βαλίτσα γεμάτη λίρες και χρυσαφικά για να τους βοηθήσει, και έφυγε

μαζί τους. Στο δρόμο όμως κουράστηκε,γιατί σήκωνε και το μικρό παιδί

Ίρια: Υποχώρησαν όμως. Για ποιο λόγο;

Α. Φ: Πήραν διαταγή από εδώ ... το επιτελείο από την Ελλάδα
διέταξε να εγκαταλείψει ο στρατός τα παράλια της Μικράς
Ασίας και ενώ είχαν φτάσει ως ένα σημείο στην ενδοχώρα της
Τουρκίας τούς έδωσαν εντολή να γυρίσουν πίσω.

και τη βαλίτσα,και γι' αυτό πήγε να ζητήσει βοήθεια,αφήνονταςτο μικρό

παιδί (το θείο μου) να καθίσει επάνω στη βαλίτσα. Μόλις όμως
απομακρύνθηκε,τον σκότωσαν οι Τούρκοι. Ο μικρός έμεινε μόνος του

πάνω στη βαλίτσα κλαίγοντας και μην ξέροντας τι να κάνει. Τότε
εμφανίστηκεμια οικογένειακαι τον πήρε μαζί της στην Αθήνα μαζί με τη

Ίρια: Ποιος;

Α. Φ : Το επιτελείο, διότι άλλαξε το καθεστώς στην Ελλάδα με
την αποχώρηση του Βενιζέλου και την επάνοδο του βασιλιά
Κωνσταντίνου, που ήταν υπέρ της Γερμανίας, η οποία
υποστήριζε την Τουρκία. Οι
εγκατέλειψαν άλλη μια φορά .....

Μεγάλες

Δυνάμεις

μας

βαλίτσα.

Αυτά τα έμαθε η οικογένεια πολύ αργότερα από τον Ελληνικό
Ερυθρό Σταυρό. Ο πατέρας μου μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια πήγε

μετά από μεγάλεςδυσκολίεςκαι ταλαιπωρίεςστη Μυτιλήνη,την πατρίδα
των παππούδων μου. Εκεί έζησαν στο χωριό Ανεμώτια

.

Δυστυχώς η

διάρκεια της ζωής του πατέρα μου δεν ήταν μακροχρόνια λόγω των

Ίρια : Ποια ήταν η κατάληξη του συγγενήμας;
Α.Φ: Γύρισε από τη Σμύρνη μετά την καταστροφή ...
φυματικός ... Ενώ ήταν 22 χρονών, έμοιαζε με γέρο από τις
κακουχίες καιτην αρρώστια... πεθανε σε δύο χρόνια ...

-

Επιμέλεια: Ίρια Σαριδάκη, ΓΙ Γυμνασίου

δυσκολιών που είχε αντιμετωπίσει. Στην Ανεμώτια ζούσαν Τούρκοι, οι
οποίοι έφυγαν και έκαναν ανταλλαγή τα κτήματά τους με τα αντίστοιχα
των Ελλήνων.

Οι άνθρωποι που είχαν έρθειαπότη Μικρά Ασία, ήταν ντελικάτοι,
φορούσαν

πανάκριβες

φορεσιές

,

ο τρόπος

που

μιλούσαν και

συμπεριφέρονταν ήταν ευγενικός και ξεχωριστός. Θυμάμαι που μου

έλεγε η μητέρα μου ότι για να ζυμώσουν το αλεύρι για να φτιάξουν ψωμί,
το κοσκίνιζαν από εφτά κόσκινα .. !

Θα ήθελα να σας διηγηθώ πολλά ακόμη, παιδιά μου, αλλά
φοβάμαι μήπως σας κουράσω. Σας εύχομαι ποτέ να μην έχετε τέτοιες

αναμνήσεις και η ζωή όλων των παιδιών να εiναι ευχάι!ιστη

,

, γεμάτη

, υγεια
, και κ αλ'
""""Λ"
XllQa,
η π,,~
....

Παντελής Ηλιάδης
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Η ΧΗΜΕιΑ ΣΤΗΝ nPA~H
Η διαδικασία της zίJμωσης

Ζωντανά στο εργαστήριοτης Χημείας

από τα παιδιά της Γ' Γυμνασίου!!

Άζωτο

Nitro!=jen
Αϊνστάνιο

Einsteinium
Ακτίνιο

Ν

Es
Ac

Α+ζωTlκό = χωρίς έντονη ζωηρή τάση να αντιδρά. Σχετικά
αδρανές αέριο. Δε βοηθά τη ζωή. Δε συντηρεί την καύση.

Προς τιμή του Α.

Einstein

Εκπέμπει έντονη ραδιενέργεια, δίνει μπλε ονταύγειες ΟΤΟ σκοιόδι. Γι'
αυτό το λόγο ο Γάλλος

A.Debierne,

που ανακάλυψε ουτό ΤΟ στοιχείο

το ονόμασε ακτίνιο από την Ελλπνικπ λέξη ακτίνα.

Αμερίκιο

Americium
Άνθροκας

Corbon
Αντιμόνιο

Antimony
Αργίλιο

Aluminium
Αργό

Ar!=jon
Άργυρος

Silver
Αρσενικό

Arsen ic
Ασβέοτιο

Calcium
Άστατο

Astoline
Άφνιο

Holnium
Βονάδ,ο

Vanodium
Βάριο

Barium
Βισμούθιο

Bismuth
Βηρύλλιο
Βολφρόμιο

Wollram
Βόριο

Boron
Βρώμιο

Bromine

Από το όνομα ,πς Αμερικaνlκπς ηπείρου, εnΕlδn το οντίστοιχο

Am

C

Sb
ΑΙ

Ar
Ag
As

Ca
Αι

Hf
ν
Βα
Βί

Be
W
Β

Br

στοιχείο της πρώτης σειράς των σπάνιων γαιών ονομάστηκε Ευρώπιο.

ΑΒέβαιη ετυμολογία. Η λέξη πιθανόν συνδέεται με

το

αρμενικό ant-el= διάπυρο κάρΒουνο
Αντί-μόνος.

Απαντάται

συνπθως ενωμένο με άλλα

στοιχεία και έχει την έντονη τάση να ενώνεται με αυτά

Η λέξπ πιθανόν συνδέεται με τπ λέξπ αργός = στιλπνός,

λαμπρός, γυαλιστερός, λευκός
Α+έργον -

ανενεργό και εκφράζει ακριβώς τη χημικπ του

αδράνεια.

Αργός

-

λευκός ,λαμηερός, γυαλιστερός

Αηό τις λέξεις άρσεν + νικώ επειδπ η τοξικότητά
ου μπορεί να καταβάλλει τους άνδρες
Α+σΒέννυμι = δεν σΒπνει, καυστικό
Άστατος = ασταθΠς. Όνομα που εκφράζει την ιδιότητά

του

ως προς τα lσάτοπά του

Από το Hofnia, τπ λατινlκπ ονομασία της Κοπεγχάγης
!Από την ΣκανδιναΒlκπ θεότητα της ομορφιάς Vanodis

~ηό την Ελληνlκή λέξη Βάρος
Από τπν γερμανlκπ λέξπ Weissmuth

Πήρε το όνομο από τον πολύτιμο λίθο Βπρυλλο , όπου
οοχικά ενl'οπίστηκε.
Πιθανόν να σχετίζεται με τις λέξεις

Rahm =

Woll

~ λύκος κοl

καπνιά

Η λέξη βόριο είναι περσlκπς προέλευσης. Υηοδπλωνε το
κυριότερο ορυκτό του, το Βόρακα

Αηό το l3ρώμος - δύσοσμσς

ΑνδρακάκουΣοφία, Καθ. Χημείας

ΗΠΙΕΣ
Οι

(ANANEgIIMEI)

φωτογροφίες

απεικονίζουν

κατασκευές που σχετίζοντοl με τπ χρπσπ τπς
πλlκιακπς και τπς υδροδυναμlκπς ενέργειας

(μετατροππ σε πλεκτρικπ και στπ συνέχεια σε
κινπτικπ ενέργεια). Η εργασίο εκπονπθπκε

από μαθπτές τπς Β' γυμνασίου στο πλαίσιο
του μοθπματος τπς ΤεχνολΟΥίας.
Χατζαρούλας Τιμό8εος

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ Λοιιοα\ΟΝΟΙ;

Π

ολύ είναι αυτοί που πιστεύουν πως οι άνθρωποι γεννιούνται
εγκληματίες ή δολοφόνοι. Ένα παράδειγμα γνωστό σε όλους είναι ο

ηγέτηςτης ναζιστικήςΓερμανίαςΑδόλφοςΧίτλερ (φωτογραφίαδεξιά)

ο οποίος σκότωσε εκατομμύριαΕβραίους, έγχρωμους, ομοφυλόφιλουςκαι

γενικότερα αυτούς που δεν άνηκαν στην Αρεία φυλή, η οποία ήταν κατά την
γνώμη του ανώτερη από όλες τις άλλες φυλές. Βέβαιαδεν είναι λίγοι και αυτοί
που πιστεύουν πως κάποιος γίνεται εγκληματίας από κάποια βιώματα, τα
οποία στιγματίζουντη ζωή του συνήθωςστην παιδικήηλικία.

Από τη μία όψη το

DNA ενός ανθρώπου μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο

στις επιλογές του και στις πράξεις του, οι οποίες μάλλον θα είναι άσχημες και

lχ

i επιθετικές.

Η θλιβερή ιστορία του Αδόλφου

Χίτλερ ξεκινάει, σε ηλικία μόλις

10

ετών, όταν

μετέδωσε στον αδελφό του μία μολυσματική
ασθένεια

, φιλώντας τον , η οποία και τον
. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο

σκότωσε

βλέπουμε την ιδιαίτερη φύση του τότε μικρού
Αδόλφου.
Επίσης υπάρχουν και άλλες εγκληματικές προσωπικότητες που έχουν σοκάρει
ολόκληρο τον κόσμο, όπως ο

Jeffrey Dahmer (φωτογραφία αριστερά) ο

οποίος

σκότωσεκαι κακοποίησε 17 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία είχαν ασιατική ή
αφρικανική καταγωγή

.

Ενώ είχε φυσιολογικά παιδικά χρόνια, τού άρεσε να

ψάχνει όλη τη γειτονιά για νεκρά ζώα, τα οποία έπαιρνε στο σπίτι του και τα
αποκεφάλιζε και γενικότερα τα τεμάχιζε. Σε μικρή ηλικία άρχισε το ποτό και έγινε

{

αλκοολικός για την υπόλοιπη αιματοβαμμένη ζωή του.
Από την άλλη όψη όμως δεν είναι λίγα και τα άτομα τα οποία είχαν μία πολύ

άσχημη παιδική ηλικία με ένα αλκοολικό πατέρα, ο οποίος τα κακοποιούσε και έγιναν κατά συρροή δολοφόνοι.
Ο άνθρωπος για τον οποίο πρωτοειπώθηκε ο όρος κατά συρροή δολοφόνος (seria! kil1er) είναι ο Herman
Webster Mudgett ή αλλιώς Dr. Henry Howard Holmes ο οποίος πέρασε μία πάρα πολύ άσχημη παιδική
ηλικία, κατά την οποία ο πατέρας του τον κακοποιούσε δέρνοντας ή προσβάλλοντάς τον. Επίσης οι
«φίλοι» του τον χτυπούσαν και τον ανάγκαζαννα κάνει διάφορα πράγματα.
Κατά τη δική μου άποψη και οι δύο αυτές όψεις είναι εν μέρει σωστές, αφού ο συνδυασμός και των
δύο αυτών περιπτώσεωνέχει καταστροφικά αποτελέσματα, έναν δολοφόνο χωρίς έλεος ο οποίος θα είναι
εθισμένος στη βία.

Μιχαήλ ΆγγελοςΛούκας, Γ' 2 Γυμνασίου
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ν κοιτάξει κανείς γύρω του στο φυσικό κόσμο, θα διαπιστώσει μια
τεράστια ποικιλία από έμβια όντα. Αυτά διαβιώνοντας σε ένα
πλήθος διαφορετικών οικοσυστημάτων καταλαμβάνουν το δικό
τους χώρο

-

οικολογικό θώκο

-

στον οποίο αναπαράγονται και

δραστηριοποιούνται. Ένα τροπικό δάσος, για παράδειγμα αποτελεί
οικοσύστημα

μεγάλης

βιοποικιλότητας,

στο

οποίο

αναπτύσσονται

περίπλοκες οικολογικές σχέσεις μεταξύ των ειδών που ζουν εκεΙ Πάνω
από 1,7 εκατομμύρια είδη έχουν ταξινομηθεί έως σήμερα, ενώ ο συνολικός
αριθμός τους υπολογίζεται σε πάνω από 15 εκατομμύρια! Πού έγκειται
όμως αυτή η θαυμαστή ποικιλία δομής και φυσιολογίας; Πού έγκειται η
διαφορετικότητά τους;

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ
Όλοι

οι

ζωντανοί

23

ειδικευμένων υπαλλήλων μιας εταιρείας καλύπτει τις ανάγκες του
συνόλου,

γενετικό υλικό (ΩΝΑ)

κυττάρων συντελούν στην εύρυθμη λειτουργία του πολυκύτταρου

που

οργανισμού.

αποτελείται

από

έτσι

και

ο

Όμως η

συντονισμός

των

διαφοροποιημένων

διαφορετικότητα που

γεwάει γόνιμες

τους ίδιους δομικούς

συνεργασίες, που προωθεί τη ζωή σε εξελικτική βελτίωση σε

λίθους (νουκλεοτίδια),

σχέση με το περιβάλλον, απαιτεί μια βασική προϋπόθεση: την

προς την ποσότητα και

αποδοχή

της.

Αποδοχή

διαφορετικότητάς μου

σημαίνει

- ως φυσικό

αναγνώριση

της

σώμα με βιολογική υπόσταση

το συνδυασμό αυτών.

αλλά και ως ένα πολυσύνθετο μίγμα ψυχικών και πνευματικών

Για

γνωρισμάτων

παράδειγμα

άνθρωπος

sαpiens)

ο

(Homo

-

γεγονός

οριστικό και αμετάκλητο. Αποδοχή

σημαίνει αναγνώριση και της διαφορετικότητας του συνανθρώπου

διαθέτει

μου. Η παρατήρηση των ομοιοτήτων και διαφορών του άλλου

6ΧlΟ' ζεύγη τέτοιων

είναι αφετηρία για προβληματισμό, για καλύτερη γνώση του

δομικών λίθων

εαυτού, για αυτοβελτίωση και αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη

,

η

φρουτόμυγα
(Drosophilα
melαnogαster)

3,2

Χ

πιο πετυχημένων και ισορροπημένων ανθρώπινων σχέσεων.

Όμως

σε

τελική

ζωή συναρπαστική και

κοινότατο

παρακάτωιστορία:

βακτήριο

ανάλυση

η

διαφορετικότητα

δίνει

ενδιαφέρον, διεγείρει τη φαντασία και τις αισθήσεις και κάνει τη

10' ζεύγη, ενώ το
του

... πολύχΡωμη,

όπως ακριβώς και στην

εντέρου

Escherichiacoli4XlO'

Σε μια πόλη μπλε,

ζεύγη. Είναι σαφές ότι γενικά η ποσότητατου ΩΝΑ συνάδει με την

Όπου όλα ήταν μπλε,

πολυπλοκότητάτου. Το φαινόμενογίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον,

Κάτω από ένα δέντρο μπλε,

αν αναλογιστούμεότι όλα τα παραπάνω δεν είναι στατικά! Κάθε

Ξεκουραζόταν πάνω στο μπλε γρασίδι,

οργανισμός υφίσταται τη

Ένας μπλε άνθρωπος, ντυμένος στα μπλε.

δράση

ΣΕΛ

οργανισμοί διαθέτουν

Ι όμως διαφέρουν ως

-

/ /

απροσδόκητων γενετικών

αλλαγών, των μεταλλάξεων.Ταυτόχρονατο αβιοτικό περιβάλλον

Ο μπλε άνθρωπος ξεκουράστηκε

(κλίμα, γεωμορφολογία) μεταβάλλεται συνεχώς. Τα παραπάνω

Κι άνοιξε τα μπλε του μάτια προςτο μπλε ουρανό.

οδηγούν τους πληθυσμούς σε μια πορεία εξέλιξης προς μορφές

Ξαφνικά, είδε ξαπλωμένο δίπλα του

ιδανικά προσαρμοσμένεςκαι ικανές για επιβίωση στο περιβάλλον

Έναν άνθρωπο πράσινο,

όπου βρίσκονται.
Η διαφορετικότηταστη φύση είναι γεγονός όχι μόνο μεταξύ

Ντυμένο στα πράσινα.

ειδών αλλά και μεταξύ οργανισμών του ίδιου είδους. Πρακτικά,

κάνεις εσύ εδώ;»

κανένας άνθρωπος δεν έχει το ίδιο ΩΝΑ με κανέναν άλλο. Αυτό

«Εγώ;», απάντησε ο πράσινος άνθρωπος. «Το έσκασα από άλλο

οφείλεται στον τρόπο αναπαραγωγής μας: Όλοι προερχόμαστε

παραμύθι, γιατί ήταν βαρετά εκεΙ»

Ο μπλε άνθρωπος, μεταξύ έκπληξης και φόβου τον ρώτησε: «Και τι

από την ένωση μοναδικώνγεwητικώνκυττάρων των γονέων μας,
γεγονός που μας καθιστά διαφορετικούς από τους γονείς, τα

αδέρφια, πόσο

μάλλον από τους υπόλοιπους ανθρώπους!

Από το βιβλίο του Χόρχε Μπουκάι

Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν τα μονοωικά δίδυμα αδέρφια. Παρ'

,

Βασίσου πάνω μου

Έλενα Τσιτούρα, Καθ. Βιολογίας

όλα αυτά ακόμα και αυτά μπορείνα παρουσιάζουνδιαφορές στην
εμφάνιση και στην εν γένει προσωπικότητα. Αυτό υποδεικνύει
περίτρανα ότι η επίδραση του περιβάλλοντος (διατροφή, τρόπος
και τόπος διαβίωσης, συνήθειες, ανατροφή, παιδεία, θρησκευτικό,
κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, κοινωνικέςαλληλεπιδράσεις

και σχέσεις μεταξύ ατόμων) μπορεί να διαμορφώσει διαφορετικό
αποτέλεσμα: Από τη

στιγμή της σύλληψής μας γινόμαστε

συλλέκτες ερεθισμάτων του

περιβάλλοντος, πρωταγωνιστές

καταστάσεων και εμπειριών εντελώς μοναδικών. Αυτό οδηγεί
στην ανάπτυξη ιδιαίτερων νευρωνικών κυκλωμάτων στον
εγκέφαλο που οδηγούν στην εμφάνιση συνδυαστικής σκέψης,
δημιουργικής φαντασίας, επικοινωνίας, ικανότητας μάθησης,
αισθητικής. Έτσι

κάθε

άτομο

αποκτά

μια

σύνθεση

χαρακτηριστικώνπου είναι μοναδική και το διαφοροποιείαπό ένα
άλλο.
Αυτή

η

διαφοροποίηση

εξυπηρετεί στην κοινωνία αυτό
ακριβώς που εξυπηρετεί και στη
φύση

:

την επιβίωση

και την

προσαρμογή. Έτσι σε κοινωνικό
επίπεδο, η χρήση των ατομικών

δεξιοτήτων για την επίτευξη ενός
κοινού

στόχου

προάγει

αποτελεσματικότητα.

ακριβώς

η

την

Όπως

συνεργασία

των

ΟΜΩΣ...

Η διαφορετικότηταδεν αποδεικνύεταιμόνο επιστημονικά
και κοινωνιολογικά, αλλά αποτυπώνεται και στην τέχνη. Στα
πλαίσια του μαθήματος των εικαστικών τα παιδιά δημιούργησαν

ένα πρότυπο προσώπου, στο οποίο πρόσθεσαν διαφορετικά
αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό!! Η
διαφορετικότητακαι η μοναδικότητα του ανθρώπου φαίνεται

χαρακτηριστικά. Το

καθαράστα παραπάνωέργα των μαθητώντου σχολείουμας ... !!
ΜαργαρίταΡάντεβα, καθ. Εικαστικών

ΠΡDΤΥΠΑ NER
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ΑΠΕΝΑΝΤΙ

ΣΤΗ Ν ΙΣΧΥ[]ΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ ΚΗ Π ΡΑΓΜΑΤΙ Κ[]ΤΗΤΑ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑθΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ λΥΚΕΙΟΥ
ΑπΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΒΑθΜΟθΗΡΙΑ. ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ Σ.Ε. Π. ΚΑθΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕλΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΦΕλΙΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΜΑθΗΣΗ.
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ΣΥΜΠΕΡ ΑΣΜΑΤΑ:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΑθΜΟθΗΡΙΑ:
Η στάση ΚΟΡΗσιών

το

54%

ΓΙΑ το (ΔΙΟ ΘΕΜΑ ΤΛ ΛΓΟΡΙΛ ι\ΥΚΕIΟΥ Δ]ΝΟΥΝ

Kal σΥοριών

στο σύνολο του δεΊΥμστος έχει μικρές οποκλiσεις

δήλωσε ότι θα ένιωθε δυσαρέσκεια

θεωρεΊ το βαθμό κΊνητρο

Y1G μάθηση.

Y1G

Kal

ΔΙΛΦΟΡΠΙΚΗ ι\IΙΛΝΤΙ!ΣΗ

έναν «άδικο» βαθμό. ενώ το

ΑξiΖει να σημειωθεi όη το

...I!

(ΙΙF.ΣΗ ΤΗΝ ΓΟΝωΝ

ΤΟΥΣ ΕΙΗ/ΡΕΛΖεl ΣΙ:: ΠΟΣΟΙ-ΤΟ

69.5% δε
42.75% θα ήταν cMXlatG

40%.."

ευχαριστημένο από ένα βαθμό που δεν τον αξiΖει.
Επομένως. μεγάλο ποσοστό των παιδιών. παρ όλο που δε θεωρεΊ το βαθμό κΊνητρο
κατάκτηση της Υνώσης. δiνει μεΥάλη βαρύτητα στη βαθμολογΊα

KOl

Y1G

επηρεάΖεται από αυτήν

συναισθημαηκά.

Ως προς την πΊεση των γονιών εντυπωσιακή εΊνα, η διαφορά ανάμεσα στα αΥόρια
στα

KopitalG

λόγω

ανεξάρτητα από τη σχολική βαθμΊδα: το

43%

KOl

των αγοριών παραδέχεται όη

της πΊεσης από το ΟlΚΟΥενειακό περιβάλλον επιδιώκουν υψηλή βαθμολΟΥΊα. ενώ το

avtiat01XO ποσοστό

μειώνεται στο

26% Y1G τα KopitalG. (Σχεδ. 14-15)
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1

•
Η

ΤΟ 70.5 % ΤΩΝ ΕΡΩΤΗθΕΝΤΩΝ ΠΙΣΤΕγΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩθΕΙ τογΣ ΜΑθΗΤΕΣ
ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ... (Σχεδ. 18)
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Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του γπουργεΊου Παιδεiας βασικός στόχος της
cival η απόκτηση δεξιοτήτων. Η άποψη όμως των μαθητών cival διαφορετική.

εκπαΊδευσης

Το

83%

των μαθητών λυκεΊου θεωρεΊ ότι στόχος

αποκατάσταση

KOl

μάλιστα

cival

μεΥάλο το ποσοστό

cival η μετέπεΗα επαγγελμαηκή
(74.5%) KOl στο γυμνάσιο ....• γεγονός

που καταδεικνύει το άγχος κα, την ανασφάλεω των παιδιών ήδη από αυτή την τρυφερή
ηλικiα ....

Όσον αφορά τη στάση των παιδιών απέναντι στον εκπαιδευτικό. το
παιδιών απάντησαν ότι δε σέβονται τον καθηΥητή λόγω της επιβολής KOl το

58.75% των
76% σε άλλη
cival αυτός που

ερώτηση θεωρεΊ ότι ο ουσιαστικός σεβασμός προς τον εκπαιδευτικό
καθορΊΖε, KOl τη στάση των μαθητών απέναντΊ του. Αξιοσημεiωτο cival επΊσης το γεγονός
όη το 62.5% θεωρεΊ ότι η επΊδοσή τους επηρεάΖεται από τη σχέση τους με τον καθηγητή.
Τέλος. Ίσως το nlO εντυπωσιακό αποτέλεσμα cival ότι μόνο το 15% του συνόλου του
δεΊγματος υποστηρΊΖε, τη μονομερή μάθηση. ενώ το ποσοστό στους μαθητές λυκεΊου cival
ακόμη μlΚρότερO(

τιι.ΑΠ, ιτεΛΕΣΜΛΤΑ Σχετικι\ ΜΓοΤΗ Μ(!ΝΟΜΕΡΗ ΜΑ>:ΙΗΣΗ ...1υ

5.J"'AI1!Jtlf.ITAI

9% ... )(Σχεδ. 35)

... ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ Η ΚΑΤΕΥθΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟλΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙθΥΝΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ. ΟΠΩΣ ΑΝλ/ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΜΕΤΑΡΡΥθΜΙΣΕΙΣ
ΚΤλ ...

ΤΕλΙΚΑ ΟΜΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΥλΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΟ ...
ΑΣ ΠΡΟΒλΗΜΑΤΙΣΤΟΥΜΕ λΟΙΠΟΝ ΚΑι ΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΙΙΖΟΥΝ ...

Ερευνηnκή Ομάδα: Β '3 λυκεΊου
Υπεύθυνη Καθηγήτρια : ΓεωργΊα ΠΊσπα

λιlη1'ΝΑΝ ΜitΨΩΠΟ I:ΞF:Ij,II\F.ΥΜΕΝΟ ΧJI/'!Σ
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ΜΑΣ ΟIΑΣκεΟΑΖονΝI
1.

Οι μαθητές μας τάξης ι-mκαν

am αειρά. Μπραστά rnό mv Όλγα

ιιΑlαίΡΕ

Από δύο σταθμούς φεύγουν δύο τρένα ταυτόχρονα, το ένα με

κατεύθυναπ προς το άλλο. Αν π ταχύmτα του ενός είναι 65km/h και ταυ
άλλου 64km/h, πόαο aπέχoυν α δύο αταθμοί, αν τα τρένα αυναντnθoύν
4h αργότερα;

3.

4.

Η μητέρα είνα

35 χρονών. Τα τρία τπς παιδιά είναι 9 χρονών, 7

χρονών και 5 χρονών. Μετά aπό πόσα χρόνια π μητέρα θα έχει πλικία
όσο και τα τρία παιδιά μαζί;

5.

Σε ένα διαγώνισμα μaθnμστικών δόθηκαν

50 ερωτrμστα. Για κάθε

σωστιΙ απάντπαπ ένας μαθητιΙς έπαιρνε 2 μονάδες, ενώ για κάθε λάθος
θέμα ή θέμα που δεν το έπιανε καθόλαυ, έχανε 1,5 μονάδα. Αν ένας
μαθπτιΙς πήρε 80 μονάδες, πόσα ερωτιΙμστα aπάντπαε σωστά;

6.

Ένα ευθύγραμμο ψιμα λέγεται ότι κόβεται σε
άκρο και μέσο λόγο, όταν όλο το ευθύγραμμο
τμήμα προς το μεγαλύτερο τμnμα είναι ανάλογο του
μεγαλύτερου τμήματος προς το μικρότερο.

Ένας μαθπτιΙς μένει στο χωριό Α και ππγαίνεl ατο αχολείο ατο

χωριό Β. Μια μέρα ξunνάεl αργά και βλέπει πως, αν πάει με τα πόδια, θα
πάει με καθυατέρπαπ 5 λεπτών. Για αυτό αποφααίζεl να πάει με το
ποδι1λατο, οπότε πιΙγε 1 Ο λεπτά πριν τπν έναρξπ του μαθι1ματος. Αν π
ταχύτπτα του με το ποδι1λατο είναι 2πλάαια απ' ό,τι ως πεζός που είναι
4km/h, πόαο aπέχoυν τα χωριά Α και Β μεταξύ τους;

Παα είνα π τιμή ταυ αριθμού Α,

αν Α=20 10-

2009+2008 - 2007 + ....+2 - 1;

Α

Αν ο Γιώργος και π οδερφή του έχουν στο πορτοφόλι ταυς το ίδιο

Γ

Χ

Β

Ο-Χ

ΑΒ

ΑΓ

ΑΓ

ΓΒ

-=-

Δπλαδπ θα ισΧύει

Αν είναι ΑΒ =α και ΑΓ =Χ τότε ΓΒ=α-χ

'Ε'
α
Χ δπλ αδ"π
τσl εxouμε--=-χ

α

-χ

Ισοδύναμα έχουμε 1+ :

χ +αχ-α

_(:)2

,= Ο.

ο

Αν ~=φ, τότε έχω φ'~φ+ 1 ,δπλαδπ φ'-φ- 1=0.
χ

Λύνοντας τπ δευτεροβάθμα εξίαωση έχουμε ότι φ=-ν 5+1 .
2

Ο λόγος αυτός σuμBoλίζετα διεθνώς με το γράμμα
φ και φ=

7.

ΕΗ ύΥραρμαυ τμήματaς

σΕ μαα και άκρα λιiyα. 1I

είναι το 'Ι. των μoθnτών οοό αιτOUς που είναι πίαω. Αν όλα μαζί είνα
26, ποια είναι π θέαπ τπς Όλγας στπ α~ά;

2.

n Ενίς

1.618033988.....

n "χρυσός

χαρτζιλίκι, πόσα ευρώ πρέπει νο δώσει π αδερφή του στο Γιώργο, ώστε

Ο αριθμός φ ονομάζεται "χρυσός aριθμός"

αυτός να έχει

λόγος" και είναι ένας υπερβατικός άρρπτος aριθμός.

8.

1Ο

ευρώ περιασότερα aπό εκείνπ;

Σε μια οικογενειακή συνεστίασπ, όλοι ταούγκρισαν με όλους και

αντάλλαξαν ευχές. Αν ήταν

1Ο τα άτομα τπς συνεστίασπς, πόσα

τσουγκρίαματα ακούστπκαν; Και αν π διαδικασία επαναλαμβάνονταν σε
μία μεγάλπ αυνεστίασπ των 70 ατόμων, πόσα θα ήταν τα τσουγκρίσμστα;

9.

Μπορείτε να βρείτε πόσων μοιρών είναι π γωνία που σχηματίζουν

οι δείκτες ενός ρολογιού στις
στις

1Ο

και

2 και 15'; Και πόσων ατις 6 παρά 15' και

1 Ο';

Ο συμβολισμός αυτός

προέρχετσι από το όνομα του

Φειδία που κατασκεύασε τον Παρθενώνα.
Τόσο

οι

Αρχοίοl

καλλιτέχνες

τπς

Έλλπνες

αναγέννπσπς

πραγμστοποιήσουντο σκοπό τους;

όσα

διαπίστωσαν

και

ότι,

οι

όπου

εμφανίζεται ο aριθμός φ, δπμιουργείταl π αίσθπσπ τπς
αρμονίας και τπς ομορφιάς.

Ο αστρονόμος Ιωάννπς Κέπλερ

10. Ένας ενήλικας βάρους 80kg κα δύο ποδιά βάρους 40kg τα
καθένα, θέλουν να περάσουν ένα ποτφ με μία βάρκα, π οποία μπορεί να
μεταφέρει μόνο 100kg το πολύ. Με ποια τρόπα θα υποδείχνστε να

φιλόσοφοι

(1571 - 1630) έγραψε:

''Η Γεωμετρία έχει δύο μεγάλους θησουρούς .0 ένας είναι
το

Πυθαγόρειο θεώρπμα. ο

άλλος π

διαίρεσπ μιας

γραμμής σε άκρο και μέσο λόγο.
Το πρώτο μηορούμε να το συγκρίνουμε με μα ποσόmτα

Ένα βάζο γεμάτο μέλι, ζυγίζει 50Okg. Το ίδιο βάζο γεμάτο
μελισαοκέρl, ζυγίζει 350kg. Το μέλι έχει διπλάσιο ειδικό βάρος aπό το
μελlσσοκέρl. Πόσο ζυγίζει το βάζο αδειανό;

11.

12.

Σε

000

χρυσOU.

Το δεύτερο μπορούμε να το ονομάσαυμε ένα πολύψο
κόσμημα".

χρόνια aπό σι\μερα, ένα αγόρι θα έχει ακριβώς δnλάσlα

πλlκία aπ' όσπ είχε πριν δύο χρόνια. Η αδερφή του σε τρία χρόνια aπό
σriμερα, θα έχει ακριβώς τρnλάσlα πλlκία aπό όσπ είχε πριν 3 χρόνια.
Μπορείτε να δικαιολογήσετε γιατί τα δύο αδέλφια είναι δίδυμα;
Δnμήτpnς Koνιδάprκ;, καθ. MαθnματΙKών

Xάρnς Σφακ.ιανόκπς

χαΡά
Enιμέλαα

:

f'ιινoυ,

('2
('2

Γυμνασioυ

rι.ιμνασioυ

Δnι-'τpπς Kovιδάpnς, καθ. Mαθl'.,απκών

nPDTynR NER
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ΊΑ ΜΑQι-IMAΤIΚΑ Τι-ΙΣ ΦΥΣι-ΙΣ
Η

φύση αποτελεί ένα απέραντο εργαστπριο μαθπμaTlκπς

Αυτό είναι το μπρόκολο

είναι nαρά ένα nατάμι. Για αρκεταύς μαθπματικαύς άμως
αnατελεί ένα nραγματικό θαύμα υnαλαγιαμαύτπς φύσπς, ενώ ακόμα και
ο Αϊνστάιν είχε ασχοληθεί με ΤΠ συνεχπ αυτή ροή.
Στπν κσθπμερινπ ζωπ χρnσιμαnαιαύμε συχνά τπ λέξπ
«ακολουθία», όταν θέλουμε να εκφράσουμε τη διαδοχικότητα ενός
συνόλαυ nραγμάτων n γεγανότων σύμφωνα με μια ορισμένπ τάξπ. Με
την ίδια ακριβώς σημασία χρησιμοποιούμε τη λέξη auτπ και στα
μαθπματικά. ·Ετσι, ακολουθία είναι μια σειρά αριθμών, όnου κάθε
αριθμός nροκύnτει αnό τον nροnγούμενο τους nροnγαύμενους με μια
συγκεκριμένπ διαδικασία (δπλαδπ είναι μια συνάρτπσπ). Η ακολουθία
αριθμών στπν οnοία ο κάθε αριθμός είναι ίσος με το άθροιομα των δύο
προηγούμενων είναι γνωστπ ως ακολουθία Fibonacci: 1, 1ι 21 3, 5, 8, 13,
21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597,2584,4181, ... (κάθε
αριθμός είναι ίσος με το άθροισμα των δύο nροnγούμενων). Ας δούμε
nαρακάτω nώς υnαλογίζονται αι n.x. 11 nρώτοι αριθμοί στπν ακαλαυθία

Romanesque.

Όλες οι προεξοχές είναι πανομοιότυπο

ανάλυσης. Για τους περισσότερους από εμάς ένα ποτάμι δεν

αντίγραφο,

αλλά

ολόκλπρου

του

σε

αμίκρυνσπ

λαχανικού.

Έτσι,

φαίνονται πιο εύκολα οι σπειρες που
διαγράφονται.

Υnάρχουν

δύο

ειδών

σnείρες, αυτές nou γυρίζουν σύμφωνα
με τους δείκτες του ρολογιού και οι
άλλες

αντίθετα.

Υnάρχει

μία

εντυπωσιακή συμμετρία.

n

Fίbοnαccί:

1+ 1

~

1
2

1+2~3

Τελικά, μάλλον τα φυτά ξέρουν καλά μαθπματικά και όnως φαίνεται n
Φύσπ ολόκλπρπ υnακούει αε μαθπματικές αρμονίες ....

Χρυσές αναλογίες στο ανθρώπινο σώμα

Άλλο ένα nαράδειγμα είναι τα ανθρώnινο σώμα. Στο ανθρώnινο
σώμα, π αναλογία του μήκους του πήχυ του χεριού προς το μήκος του

χεριού ισούται με 1.618, δπλαδπ ισούται με τπ Χρυαπ Αναλογία. Άλλα
γνωστά nσραδείγματαατο ανθρώnινο σώμα είναι:

2+3~5

,,

3+5=8
~ 13

•
.,....Ίο"

5+8

8+13~21
13+21~34

21 + 34
34 + 55

=

~

~}

55
89

Εnιnλέαν, ο λόγος δύα διαδοχικών αριθμών τπς ακολαυθίας
τείνει προς την αποκαλούμενη Χρυσή Τομή, Π Χρυσή αναλογία, Γι

.M._ιι.:..
~:·;::
__
~","~ζ

,.,...

,

.::;

1) ~

:.j

.

'

,

4.

1. Η αναλογία τπς αnόστασnς μεταξύ των
χειλιών και του σπμειου που σμίγουν τα

t'

φρύδια nρος το μπκος τnς μύτπς.

ί'·

\,

2.

\ ~ι

Παρατπρώντας, το nώς αnλώνει ταυς Βλαστούς και τα φύλλα ταυ
νοιώθουμε θαυμασμό και αναρωτιόμαστε: είναι άραγε n ανάnτυξn των
φυτών μια τυχαία διαδικασία; Φαίνετal όμως ότι αυτπ n ομορφιά
υπακούει σε μαθηματικούς νόμους. Η ακολουθία Fibonαcci αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο τπς ανάnτυξnς nολλών φυτικών ειδών, όnως
αποκαλύπτει n έρευνα αμερικανών και γάλλων επιστπμόνων.
Ενδεικτικά nαρουσιάζονται κσι τα εξπς nαραδείγματσ:
• Τ α κουκουνάρια, έχουν 8 έλικες προς τπν κατεύθυνσπ τπς φοράς
του ρολογιού και 13 nρος Tnv αντίστροφπ. Αλλά το 8 και το 13 είναι δύο
διαδοχικοί αριθμοί στπν ακολουθία Fίbοnαccί.

1\

\]"\

Αριθμό φ' 1.618033989.
Ααφαλώς, είναι noM όμορφο να Βλέnουμε ένα φυτό να μεγαλώνει.

'e
,~

".ι

~ rl;It!·:',
~.:I

Η

αναλογία

του

μπκους

και

του

φάρδους ταυ nροσώnου.

3.

Η

αναλογία

του

στόματας

nρος

το

φάρδος τπς μύτπς.

'J

Η αναλογία τπς αnόστααnς μεταξύ τnς γραμμπς του ώμου και

τπς κορυφπς του κεφαλιού nρος το μπκος του κεφαλιού.

Η αναλογία τπς απόστασπς μεταξύ του ομφαλού κα, του γονάτου
προς τπν απόστασπ μεταξύ του γονάτου και τπς άκρπς του ποδιού.

5.

6.

Η αναλογία τπς anόατασnς μεταξύ του άκρου του δαχτύλου του

χεριού και του αγκώνα προς τπν απόστασπ μεταξύ του καρπού και του
αγκώνα.

« Ο Θεός Γεωμετρεί » για άλλπ μια φορά μnροστά στα έκnλnκτα μάτια
του ανθρώπου, που το πολύ που μπορεί να κάνει είναι να ανακαλύψει
αυτές τις κρυμμένες αρμονί ες του Σύμnαντος

.

«bλα τα αποτελέσματα στπ φύσπ δεν είναι παρά οι
μα8πμαTlκές συνέπειες λίγων αναλλοίωτων νόμων»

Στα κουκουνάρια υηάρχουν 8 έλικες ηρος την μία κατεύθυνση και 13
ηρος την άλλη,

Ρ.5.

Lap/oce

• Παρόμοια παρατήρπσπ έχουμε να κάνουμε και για τπν μαργαρίτα
Μnέλα, όnου το 21 και το 34 είναι διαδοχικοί αριθμοί ατπν ακολουθία
Fibonacci. =
•
•
φ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α'3 ΓΥΜΝΑΣ/ΟΥ

Επιμέλεια: Σπύρος Ραφελέτος, Μαθηματικός

ITnv Μαργαρίτα Μnέλα (Bellis perenis) υηάρχουν
21 έλικες nρος την μία κατεύθυνση και 34 nρος Tnv άλλη.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ

ΣΕΛ
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εαυτό μας, ενώ αυτοί οι άνθρωποι εκεί
κρυώνουν, πεινάνε, υποφέρουν. Αδιαφορούμε

Τα βάσανα των παιδιών στην Αφρική

υτό που θα σας παρουσιάσουμε είναι

πλήρως για εκείνους που έτυχε να γεννηθούν

ένα

σε αυτές τις χώρες, ενώ θα μπορούσαμε να

1Ι ανθρώπους στις μέρες μας. Πρόκειται
θέμα που

βασανίζει πολλούς

για τους ανθρώπους που ζουν στις
τριτοκοσμικές χώρες της Αφρικής, γνωστοί
ως "μαύροι", λόγω της σκούρας απόχρωσης
του δέρματός τους. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν

κάτω από τα όρια της φτώχειας. Δεν έχουν
σπίτι να μείνουν, στέγη να προστατευτούν.
Πράγματα ακόμα που εμείς θεωρούμε
δεδομένα, όπως το νερό, τους λείπουν.
Καθημερινό τους βάσανο η πείνα, όπως και ο
λόγος που πολλοί από αυτούς δεν αντέχουν
και τελικά πεθαίνουν. Κανείς από εμάς όμως
δεν νοιάστηκε πραγματικά για αυτούς. Όλοι
μας θεωρούμε πως έχουμε σημαντικά
προβλήματα και ασχολούμαστε μόνο με τον

είμαστε και εμείς στη θέση τους. Και αυτοί
είναι πραγματικά που χρειάζονται τη βοήθειά

ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα είναι η

έλλεΙψη φαρμάκων με αποτέλεσμα να
αρρωσταίνουν εύκολα από τις επιδημικές
αρρώστιες της Αφρικής. Τέλος, σαν να μην
αρκούν όλα αυτά, εμείς τους φερόμαστε
ρατσιστικά.

τους

Μήπως τελικά όλα αυτά είναι
σημαντικότερα από αυτά που έχουμε μάθει να

νιώσουμε τα βάσανά τους.
Η ζωή αυτών των ανθρώπων κρέμεται

αποκαλούμε

από τα χέρια μας και εμείς δε δίνουμε καμία
σημασία. Καθημερινά πεθαίνουν και εμείς
ενδιαφερόμαστε για το ποιο είναι το πιο
σύγχρονο ακριβό κινητό, και ποιος διάσημος
έκανε παιδί, παντρεύτηκε ή χώρισε. Γιατί η

τηλεόραση να θεωρεί, λοιπόν, σημαντικότερη
τη ζωή ενός απλού ανθρώπου που έτυχε να

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε
καθημερινή βάση αυτοί οι άνθρωποι είναι
πάρα πολλές και οδυνηρές. Πρώτη και

προβλήματα; Ας μάθουμε
λοιπόν να εκτιμάμε αυτό που μας δίνεται στη
ζωή, ας μάθουμε να μοιραζόμαστε τα αγαθά
με αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Εάν ο
καθένας από εμάς δώσει έστω και λιγάκι για
να τους βοηθήσει, τότε ίσως σταματήσουν να
κυλάνε δάκρυα από τα μάτια αυτών των
ανθρώπων. Γιατί, ας μην ξεχνάμε πως κι αυτοί
είναι άνθρωποι ίσοι με εμάς. Έχουν
δικαιώματα, αξίζουν κι αυτοί να έχουν
όνειρα, να έχουν ελπίδες για ένα καλύτερο
αύριο. Κυρίως, αξίζουν κι αυτοί να νιώσουν,
έστω και για πέντε λεπτά, τι πάει να πει

ευτυχία. Ας κάνουμε κάτι λοιπόν γι αυτό, δεν
θα

μας

κοστίσει

πολλά,

και

ας

σημαντικότερη η πείνα. Ο κόσμος εκεί δεν έχει
φαγητό να φάει και εξαιτίας αυτσύ το σώμα
τους μοιάζει με σκελετό. Επίσης τους λείπει

προσπαθήσουμε έστω να γεμίσουμε λίγο τη

ένα σημαντικό αγαθό, το νερό, γεγονός που

Μελίνα Αναστασοπούλου

ζωή τους με γέλιο και χαρά ...

είναι αιτία θανάτου πολλών ανθρώπων. Ακόμα

11

και

τους.

κάθε στιγμή;

UAIJlIA

υποτιμάμε

φωτογραφίες κάποιων σκελετωμένων μικρών
παιδιών και ανθρώπων μην προσπαθώντας να

ονομάζεται Brad Ρίιι ή Angelina Jolie από τη
ζωή χιλιάδων μικρών παιδιών που υποφέρουν

ΊΊΙ

Τους

θεωρούμε κατώτερους εξαιτίας του χρώματός

μας. Και εμείς τι κάνουμε για αυτό; Απλά
αδιαφορούμε κοιτάζοντας υποτιμητικά τις

I~Jlg ΖΟΥΝ....

παιδική θνησιμότητα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που

καλούνται να αντιμετωπίσουν αρκετές χώρες. Αν κοιτάξουμε
στο λεξικό η λέξη θνησιμότητα σημαίνει το σύνολο των
θανάτων σε μία περιοχή σε σχέση με τους κατοίκους που ζουν σε αυτή.
Η ήπειρος με το μεγαλύτερο ποσοστό παιδικής θνησιμότητας από λιμό
είναι η Αφρική, ενώ δεύτερη έρχεται η Ασία και τελευταία η Γηραιά
ήπειρος.

Η παιδική θνησιμότητα μπορεί να οφείλεται στην πείνα, τις
επιδημίες και τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης. Κυρίως μετά το

1960

οι λιμοί έχουν σαρώσει την Αφρική με πρώτον αυτόν στο
Κογκό, ο οποίος ήταν συνέπεια εμφυλίου πολέμου, και

ill\l\OY

&

Νέλλη

Παναγιωτοπούλου, Α'3 γυμνασίου

ΠΙ~(JΑΙΝΟΥΝ....

έλλειψη γνώσης και πρόληψης, η κακοποίηση και η εκμετάλλευση των
παιδιών, για λόγους σεξουαλικούς ή εργασιακούς είναι παράγοντες οι
οποίοι αυξάνουν το ποσοστό της παιδικής θνησιμότητας είτε
αυτοτελώς είτε επιδεινώνοντας άλλους παράγοντες, όπως ο
υποσιτισμός ή ο λιμός.
Τέλος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η πλήρης απουσία
ιατρικής περίθαλψης. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη ιατρικών μονάδων
που οδηγεί στο θάνατο πολλά βρέφη είτε κατά τη διάρκεια του τοκετού
είτε στο αμέσως επόμενο διάστημα που δεν έχει ολοκληρωθεί το
ανοσοποιητικό τους σύστημα. Σε ορισμένες χώρες,
όπως στην Μπουργκίνα Φάσο (πρώην Άνω Βόλτα) το

είχε ως αποτέλεσμα την εξάπλωση του συνδρόμου

ποσοστό θανάτων σε αυτές τις ηλικίες φθάνει το

κβασιορκόρ. Μετά ακολούθησε ο λιμός στη Νιγηρία

Εκτός

που διήρκεσε δύο χρόνια, από το 1967 μέχρι το 1969.
Προήλθε και αυτός από εμφύλιο πόλεμο και πέθαναν
πάνω από 1.500.000 παιδιά εξαιτίας της έλλειψης
πρωτε·ίνών. Παράλληλα ο λιμός σε Μαυριτανία,

καταδικάσει τους πληθυσμούς αυτούς να πιστεύουν σε

Σενεγάλη, Μάλι, Νίγηρα,

και Τσαντ που προκλήθηκε από ξηρασία και πέθαναν
500.000 άτομα νεαρής ηλικίας. Είχε διάρκεια 6 χρόνια

αυτή είναι οι παλιές αποικιοκρατικές δυνάμεις οι οποίες
κράτησαν τους πληθυσμούς αυτούς στην αμάθεια και
την οικονομική ανέχεια, και δεν έδωσαν την ευκαιρία

(από

ένας άλλος λιμός στην

να στηθσύν ιατρικές μονάδες. Τα τελευταία χρόνια

Αιθιοπία γίνεται η αιτία να πεθάνουν 100.000 άτομα. Ο
αυτοκράτορας της χώρας, για να μην επηρεαστεί η

πολλές οργανώσεις κυρίως ευρωπ<iίκής προέλευσης
ευαισθητοποιημένες από το δράμα των παιδιών ειδικά
στη Μαύρη Ήπειρο, έχουν ενεργοποιηθεί
προσπαθώντας να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της
παιδικής θνησιμότητας. Η βοήθεια είναι όμως
αποσπασματική και δε λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα της παιδικής
θνησιμότητας θα λυθεί με συλλογική προσπάθεια, ενισχύοντας με
τρόφιμα, φάρμακα και χρήματα κυρίως τις μη κυβερνητικές
οργανώσεις, ώστε αυτές να μπορέσουν να οργανώσουν συσσίτια, να
συγκροτήσουν ιατρικές μονάδες στις περιοχές αυτές, να βοηθήσουν
στην εκπαίδευση των πληθυσμών.

1968

μέχρι

εικόνα της, δε δημοσιοποίησε το λιμό ούτε ζήτησε ξένη
βοήθεια Τέλος από το 1983 έως το 1985 ένας λιμός που
προήλθε από ξηρασία έπληξε όλη τη Νότια και την
Ανατολική Αφρική και το Σαχέλ (Νιγηρία, Νίγηρα, Τσαντ,
Μπουργκίνα Φάσο-πρώην Άνω Βόλτα-, Σενεγάλη, Μαυριτανία,
Μάλι) και έγινε αιτία να πεθάνουν 22.000.000 άνθρωποι σε
σύμφωνα με τουςυπολογισμσύςτου ΟΗΕ.

αυτό

η

έλλειψη

εκπαίδευσης

80%.
έχει

πρωτόγονες προλήψεις και να αποφεύγουν την
προσφυγή σε ιατρική βοήθεια ακόμα και όταν αυτό
είναι εφικτό. Εν μέρει υπεύθυνες για την κατάσταση

Νιγηρία εκ νέου, Άνω Βόλτα

1974). Το 1973

από

22 χώρες

Εκτός από τους λιμούς οι συνθήκες διαβίωσης είναι πολύ
σημαντικός παράγοντας της παιδικής θνησιμότητας. Η παντελής
απουσία αποχετευτικού δικτύου, η έλλειψη πόσιμου νερού, η
ανύπαρκτη εκπαίδευση η οποία έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη

Πάρις Στεφανάτος
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ΣΚ,έ1Ι!ε1.ς ενός εΚ,πα1.δευτ:.1.Κ,ού
"Αλ/η μια φορά πληαιάζει το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Παιδιά έρχονται και φεύγουν. Πρόαωπα, σκέψεις, ζωές

έρχονται και φεύγουν.

Και εσύ εκεί. Σταθερός Να προσπαθείς νο διδάξεις. Να
τους μάθεις και να μάθεις Τα προβλήμοτά τους να γίνουν και δικά
αου. Να γεμίαεις τα κενά. Να δώσεις λύσεις. Να τα βοηθήαεις. Να
τα οδηγήσεις. Και όταν πια είααι κοντά και είναι και δικά σου παιδιά,
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Ο,ον νοιώθεις ηως στην δική οου [ην ψυΧή δεν μπορεί νο ειοΒάλλει ηιο ,ανείς

Όταν 10 όν~ρό οου δεν μπορείς με ,0νένον νο μΟιΡοο[είς
Ο[ον δεν μηορείς με Χαζά ηρόγμο,ο νο οοχοληθείς
fJλό ηραγματικά με ,όηοιον νο δεθείς
Πόοο οε 'α/αλοΒοίνω δεν μπορείς νο φοVlΟα/είς ...
Ο,ον 10 μάιιο οου μπορούν νο δουν ηέρο CII1ό [ο φθηνό [ο ο' αγοηώ
Τις δήθεν ιις φιλίες ηου ηώς ιις OVlέX~ς οπορώ
Τις ψεύ,ικες ηορέες ηου κάνουν κέφι γιο ,οιγάρο ,οι ηοιά

Και το πρέπει από τα οποlΟ να ξεφύγεις δεν είναι πλέον δυνοτό . ..
Όταν κανείς δεν θα είναι εκεί γιο σένα
Ο,ον όλο θο οου φοίνοVlοι ηιο ξένο
Ο,ον θο θες νο εκφρoorείς μουοικά ολλό δεν θο οε εκφρόζει rpογούδι ηιο κονένο
Τόrε θο με νoιώθ~ς, θο εί μοο,ε ένο ...

φεύγουν.

Όπως η άμμος που κυλά μέαααπότα δάκτυλά σου ..
Και περιμένεις τη νέα χρονιά. Όλα μοιάζουν ίδια, αλλά είναι
διαφορετικά. Θα γνωρίσεις τα νέα ποιδιά. Θα προσπαθείς να
μόθεις τα ονόματά τους. Θα δεθείς πάλι μαζί τους και θα
ανανεωθείς μέσο από αυτά. Και μετά πάλι θα φύγουν ..
Τελικά πόσοι οπό τους μαθητές σου θα σε θυμούντοι μετά
από χρόνια; Και γιατί; Πόσους μαθητές προγματικά βοήθησες να
βρουν τον δρόμο τους;
Εσύ όμως εκεί σταθερός. Αυτή είναι η δουλειά σου! Με τα
προβλήματά σου και τα προβλήματά τους. Πάντα με το χαμόγελο
να μπαίνεις στη τάξη. Να προσπαθείς να τους κερδίσεις. Να
ξυπνήσεις τα ενδιαφέροντά τους για ζωή. Να τους δώσεις στόχους
και αλήθειες. Να βρίσκεις τις δικές σου αλήθειες Με όπλα σου
την κιμωλία, το σφουγγάρι και την επικοινωνία. Με τον άψυχο πίνακα

που περιμένει την άσπρη σκόνη ζωής για να τραβήξει τα
βλέμματα ...

Ίοως νο είνοι μελογχολικό
Ίσως να μην ταιριάζει στο στιλάκι σου γι! αυτό
Όμως είνοι μονοδικό
Οι σκέψεις μου δΙΟ1Uηωμένες σιο γροηιό

Το σUΝσισθήμO'O δίνουν κοι οιπό 10 ησρόν
Κοι ,0υνιούVlοι α/ης ,ορδιάς μου ,ο ρυθμό
Που είνσι πληγωμένη αλλά κολή,

Κοι γιο lην δική οου lην κορδιό έχω μιο συμΒουλή.
Βόλε όλο ιο καλό δίπλο α/ην κοΡδιό

Ώστε νο θυμόοοι κάθε φορά ηου θο χ,υηό
Πως κάποιος θο είναι εκεί κονιά
Νο σε φιλήσ~ ηιο γλυκό
Νο σε ΟΥχσλόσει ηιο σφιχ,ά

Κοι νο σου ",ι ψιθυριστά
Πως θο είνοι ηόνrO εκεί κοVlό, οφού σε αγοπά ...
Μα κοι ον κανείς δεν είναι εκεί
Αν n θέση είναι oλό,rλα (ενή
Τόrε μην ο[ενοχωρηθείς

Αλέξανδρος Αρφαράς, Κοινωνιολόγος

Μήπωs είυοστε εuείs το ~ώo:
Σκέψου να πσουν τετράποδο

Μην κλόψ~ς μη ουγκινηθείς
Γιωί εσύ όιον σε χρειαζότον ήσουνα ε~εί
Μσ ourός οου γύριοε lην nλάrη στη σιιγμή._

Ίοως {ελlκά οε αιπόν τον ~όoμo να είναι όλο {όσο ψεύτικο

από αυτά που aniTI δεν έχουν
αυτά που, πάντα από κάτι τρέχουν

r

ισ ηολύ ΚΟιΡό σ,ην θεωρίο σιπή έμεινο
Κοι οκόμο δεν έχω Kα/oλήξ~ ηοιος ισχυριομός είνοι σωσ,ός
Άρο ίσως

Σκέψου να μπν εiχες τροφπ

πόσο άδlκn θα πταν n ζωΠ ...
Να έχεις αντiπαλο το κρύο και τπν nEiva
Να μπν ξέρεις αν θα ζεις τον επόμενο μπνα
Σκέψου να σε περηριγύριζαν φόλες
κι από ανάγκπ γlO EnlBiwan
να χάνεις τις αlΟθπσεις σου όλες
Σκέψου να υποφέρει ς από δiψα και ασθένειες
και ΟΙ άνθρωποι να μπν έχουν τέτοιες έννοιες
Σκέψου να σε έδιωχναν από κάθε αυλπ
όταν το μόνο που ζπτάς Eival λiγn τροφπ
Να σε σκότωναν από δικιά τους επιλογπ
μόνο και μόνο γlO να φαiνεταl n γεηονιά «καθαρπ»
Σκέψου μlO μέρα να πσουν αδέσποτο σκυλ!
και να προσπαθούν να σε ξεφορτωθούν όλοι μαζ!
Γιοτ! να υποφέρουν τα ζώα αυτά;
όταν μπορούμε να τους προσφέρουμε μlO ζεστπ αγκαλιά;
Μελiνα Λiντεν, Β'

2 Λuκεiοu
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νο ηοροληρούσο γιο ένο διόσιπμο οπλώς

Γιο αυτό την ζωή σου ζήσε πια σωστά

Με όησιον φόηο θεωρείς εσύ κολά
Αγνόησε ,ο ηρέη~

10 ιελείως

φορ"κό

Κοι ενδιοφέροου μόνο για ου,ούς ηου σ'σγοηούν οληθινό •

lρια IapISΌXn, Γ 1Γυμνασίου
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A~ όεις το xpό~o)
J
J
ne.ς τον οτι ne.paaa....
Παλαιστίνπ - Γάζα. ένα τείχος, μια τσιμεντένια δαντέλα που
κλείνει τπν παροχπ τπς Γάζα σε νερό. Μια λωρίδα γεμάτπ πόνο,

Δευτερόλεπτο.
Δευτερόλεπτο.
Δευτερόλεπτο.
ΤIΚ.ΤΟΚ.ΤIΚ.ταΚ.τικ.τακ.
φεύγει. φεύγει. Φεύγει. Έγινε
τελείωσε. Τ ο έκανες. Δεν γυρνά ο χρόνος πίσω. Μόνο

μίσος, εξέγερσπ. Χαμάς - Φατάχ - Τζιχάντ ...

φεύγει .... Διακεκομμένα... Τίποτα δεν θα τ' αλλάξει πια.

ξέρεις.. τα γνωστά.

Τίποτα δεν μπορεί να τ' αλλάξει ... μα, ίσως ακόμσ να

Ιερoυσαλriμ πόλπ τπς ειρπνπς, ιερπ πόλπ, τπς ενότπτας των

υπόρχει χρόνος, να υπάρχει καιρός να το δισρθ... όχι!

εθνών. Όλων; Η επιστροφπ των επίλεκτών Τ ου, "ίπ God we

Τέλος! Μα ακόμα ίσως να μπορείς να ... Έγινε! Τελείωσε!
όχι .... μο όχι δεν μπορεί.

Δ ε ν

πΡ έ π ε ι

!ό

χ ι

Irust",

! είναι

άδικο σε πνίγει, σε πνίγει, εικόνες γυρνάνε γυρίζουν
σrpοf3ιλίζονται και δεν σταματάνε. Όχι υπάρχει καιρός,

...

γύρνα πίσω, μπ με διώχνεις, μπν το κάνεις, μπ, ζαλίζομαι,
δεν έπρεπε, μnπως θα

οι πόλεμοι. Άγγλοι, Αμερικάνοι, το Ί 7, το

'67, το '73. Ακόμπ

'49, το
ένας λαός πονεμένος. Ίσως και δύο.

είπαμε, τα γνωστά.

δουν το παιδί τους να το

Εβραίοι - Άραβες, τσέπες αναποδογυρισμένες,
πρόσωπα κρυμμένα, καλυμμένα σε κlεφlγιέ, σπασμένα γυαλιά,
σπασμένα κόκαλα. ΘΥΜΙΣΕ ΜΟΥ ΠΟΣΑ ξέχασα.

Θα προλάf3ω!Σταμάτα τον χρόνο!
Σπκώνομαι. Τρέχω. Τρέχω όπως όπως, να φτάσω

Νίκπ στπν Ιντιφάντα

στπν πόρτα. «τα κλειδιά, τα κλειδιά, μπν ξεχάαεις τα ....»
φέχω. Αφnνω το εγώ πίσω μου και φέχω. Σκαλιά σκαλιά,

Ξανά!

πολλά σκαλιά, δύο δύο οι σκάλες ~rpοf3ιλίζονται, δεν

Νίκπ στπν Ιντιφάντα!

τελειώνουν,

Ειρπνπ αδέρφια, ΕιρΠνπ ...

περισφοφικά

κυκλικά,

ζαλίζομαι, γυρίζω, ξανά ξανά χάνομαι ... έφτααα! Βγαίνω

...

στον δρόμο, στις πλάκες στα δένφa. Στον κόσμο. Τρέχω,

φέχω,

όσο

πάει,

όσο

μπορώ.

Όαο

περιθάλψουν, ασφυκτικοί κόμβοι

ελέγχου,

ταν! Σταμάτα τον, κόψε ταν, άλλαξέ ταυ ρυθμό θα πραλάf3ω.

χάνομαι,

το

στρατιώτες μπλε, στρατιώτες χακί, μανάδες που παρακαλούννα

nrav καλύτερα να... f3aneCIa! Τι θα

γίνει τώρα, πώς .... πώς θα επιf3ιώσω! Σταμάτα. Σταμάτα

χάνομαι,

'56,

μέχρι εδώ όλα γνωστά. Αλλά ...

ΑΛΛΑ;

αντέχω.. . δέν

Αντέχω .. . αντέχει ς! Τρέχω, πετάω. «καλέ τι έπαθε αυτό και

.. τι αλλά;

αλλά π αλriθεlα;

πάει σαν μανιακό ... » πετάω, πατάω πέφτω απκώνομαι,

φέχω. Πρέπει να προλάf3ω. Είναι ζnτπμα ζωnς και θανάτου.

πού είναι π αλriθεlα και το δίκιο;

Τρέχω, φέχω, χωρίς

κάπου ανάμεσα στα πλπγωμένα κορμια π στα σκεπασμένα

χωρίς τέλος. φέχω για το

apxn,

ταξίδι, φέχω για τον προοριαμό, φέχω για τπ διαδΡομn,
φέχω γιατί πρέπει, φέχω γιατί θέλω, φέχω για να φτάσω.

Γιατί τρέχω

ακίνπτπ έρπμο άρματα μάχπς, Π εξοπλισμένα νοσοκομεία;
στο

f3λnματα, f3λnματα περνάνε ξυστά από

το

δέντρα τους μέσα! Άουτς! Συνεχίζω και φέχω, φέχω
πρόσεχε!

Κολόνα!

Πλακάκι!

Λεωφόρος!

.,.
φέχω..

Φανάρl!

δεν θα τον

προφτάσω,

να

δεν μπορώ

να μείνω,

πρέπει

στρατόπεδο

Π

μππως

μίλια

λ εωφ

. . ...

.

,

χ τες

,

πιο γρπγορα τικ τακ τικ τακ τικ τακ γρπγορα πολύ γρπγορα
πιο

γρπγορα

τικ

τακ

τικ

τακ

τικ

τακ
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'

,

,

'
πη~α
με τις φι'λ ες μου στα σινεμα μετα απα'λ'
πα υ καιΡα.

"
αl<oucrTC! πως

με περασε και μ αφπσε πισω τικ τακ τικ τακ τικ τακ γρπγορα,

ακόμα

αυτο,

~ιςαππμένo μου πμcρολόιςιο,

μακριά. Τικ. Τακ. Διακεκομμένα, χωρίς ροπ, χωρίς οργΠ.
'

από

Βεατρίκπ Αλπ8εινού ι Γ' 7 Λυκείου

Αδιάφαρα. Τικ. Τακ. Τικ τακ τικ τακ τικ τακ δεν τον πρόλαβα
ι

μακριά

τπν

Μ παμ.Ι

Δεύτερο. Δεύτερο. Δεύτερο. Τικ. Τακ. Τικ. Τακ. Φεύγεl,

,

τείχος;

nόχι;

απέναντι στπν όχθπ πρέπει να προλάf3ω, να του πω, να του

•
καταραμενπ

το

κατπγορίες τους;

περάσω

εξπγnσω Τρέχω;φέχω λίγο ακόμα και τπν πέρααα

από

Είμαστε σε θέσπ να τα αποδώσουμε μαζί με τις βαριές

Δεν

μπορώ να περιμένω δε θα τον προλάf3ω,

γύρω

στις λέξεις; στις εικόνες; στον θύτπ, στο θύμα, μέσα κι έξω απ'

πάνω μου οι σκέψεις, πρέπει να τον προλάf3 ... άουτς! Τ α
είμαι μια πύρινπ σφαίρα τώρα πια και φέχω μόνο

συρματάπλεγμα

ει<αναν

,
ανακαινιση

1(01

~I

ι"

αυτο ειχc Ι<

λ'

ClcrCI

Ε'ιχε

,

~Ίa μεριι<ες

εΒδαμάδες. Τώρα ηια τίηοτα δεν είναι άπως ηαλιά. Το σινεμά αηά το
παλιά, ~pαφlKά στέκι "μεταμορφώθηκε" σε ένα πολύΒουα, φανταχτερά
κέντρα εφηΒικής διασκέδασης. tt ταΒέρνα του κυρ - Αντώνη εδώ πιο

κάτω, δε δέχεται πλέαν αlκονομlκά ασθενέστερους πελάτες, ~Iατί λέει άτι
τάχα ταυ χαλάνε τη φήμη και ο ίδιος είναι πιο απάμακρος. Στο πάρκο

Κι<ρcμίσανε τις κούνιες \ι(οι το μoνόζυ~o 1(01 στη θέση τους χτίσανε ένα
μα~αζί με ποδοσφαιΡάκ,α Και μηιλιάρδα. Και το χειρότερο; Το δασάκι
απέναντι από το σπίτι της κυρα; Μέλπως το κατοστρέΥανε ~Iα την

"ι ανε~ερση ενος
"λ
'
π ο λλ οι' π,στευουν
,
με~α ου πο λ υκαταστηματος.
πως Ο'λ α

11

αυτά είναι ~Iα καλό. Εμένα, όμως, με πλημμυρίζει ένα κακό προαίσθημα.
θλίΥη με καταΒάλλει, όταν σκέφτομαι ηως σ' αυτό το δασάκι ηέρασα
ατελείωτες ώρες παιχνιδιών, άταν ήμουν μικρά παιδί. Αυτά ~Iα σήμερα.
Πάω να κοιμηθώ, ~Iατί ποιος ξέρει τι μας ξημερώνει αύριο •.

Ι 111111111111111111111111 LΙΙLL 11111111...-....--.....

Φιλία Εμίρπ, Α'2

«Δεν τπν προλάβαμε... »
Βεατρίκη Αλη8εινού,

ΓΊ Λυκείου
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Ο eΡΝΣkeΥτιkΟΣ τοΥΡΙΣΜΟΣ kaI Ν ΣΝΜΑΣΙΑ τοΥ ΣτΝΝ ΤΟΝωΣΝ
τοΥ eΡΝΣkeΥτιkοΥ ΣΥΝΑΙΣθΝΜΑΤΟΣ kaI τΝΣ kΟΙΝWΝιkΝΣ εΥΝΜεΡΙΑΣ

Ο

ευκαιρία να συναντήσει κτίσματα και μνημεία

τους

σημαντικά κοινωνικά φαινόμενα, με

λατρείας

προϊόντος με την ανάπτυξη νέων μορφών

αξιοση μείωτη αναπτυξιακή

τουρισμός

είναι ένα από τα πιο

διαφορετικών

δογμάτων

και

τον

εμπλουτισμό

του

τουριστικού

πορεία

θρησκειόΝ, που συνυπάρχουν σε ένα διαρι.:ή

τουρισμού,

τα τελευταία )'ρόνια στη χώρα μας. Αποτελεί

διάλογο, αναδεικνίJΟντας το σπάνιο ιστορικό

θρησκευτικού

μια σημαντική δραστηριότητα που συμβάλλει

και πολιτισμικό

θέτοντας ως απιί,τερο στ6χο την οικονομική

θετικά τόσο στην οικονομία της χώρας όσο και

χώρου.

στη

γενικότερη

ανάπτυξη

της

κοινωνικίις

ευημερίας των πολιτών.

παλίμψηστο

του ελληνικοί>

όπως

είναι

και

τουρισμού.

αυτή

Κατά

του

συνέπεια,

ανάπτυξη, στηρίζουν με τις δράσεις τους το

Η

προώθηση

θρησκευτικοι;

και

τουρισμού

ανάπτυξη

του

έργο

της

Εκκλησίας

της

Ελλάδος

και

στην πατρίδα μας

συμβάλλουν στην τόνωση του θρησκι-υτικού

Σημαντικό τίθεται να αναδείξουμε μια

αποτελεί στόχο όχι μόνο της Εκκλησίας της

συναισθήματος. Συγκεκριμένα, το υπουργείο

ποιοτική εναλλακτική μορφή τουρισμοί" που

Ελλάδος και των Ιερών Μητροπόλεων α),λά και

Πολιτισμού και Τουρισμού και ο Ελληνικ6ς

σιΝαντάται στον αντίποδα του αστικού και

των

για

Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) διοργανώνουν

καταναλωτικού τουρισμού και προτείνει την

διαφορετικούς, κατά βάση, λόγους η κάθε μια

προσκυνηματικές περιηγήσεις με κεντρικούς

εκάστοτε

κυβερνήσεων,

πνευματική και ψυχική υπέρβαση, μέσα από

πλευρά. Αν και οι στόχοι των δύο πλευρών είναι

άξονες

την επαφή με τα κατάσπαρτα στο ελλαδικό

διαφορετικοί,

παρέχουν κονδύλια για την αποκατάσταση

χιiφo

προιΩθηση

ξωκλήσια,

μOναστllρια

και

ιερά

οι

του

προσπάθειες

θρησκευτικού

για

την

τουρισμού

ενδιαφέροντος

μοναστηριών

που

τα

μοναστήρια,

αποτελούν

πολιτιστικής

Ως θρησκευτικός τουρισμός θεωρείται

σημασία. Οδηγούν από την μια πλευρά στην

προβάλλουν τον θρησκευτικό τουρισμό.

το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων

τόνωση του θρησκευτικού συναισθήματος και

που επικεντριΩνεται γίφω από μνημεία και

από την άλλη στην οικονομική ανάΠΤΙJξη και τη

θρησκευτικός

χώρους

βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας.

οικολογική συνείδηση και την επαφή με τη

θρησκευτικής

σημασίας,

αποτελεί

Πιο

σημαντικό κομμάτι της ελληνικής τουριστικής
κίνησης

και

θρησκευτικών

αφορά

τόπων

την

επίσκεψη

λατρείας,

όπως

τα

συγκεκριμένα,

η

Εκκλησία

της

σε

ότι

προάγει

Η μοναχική και η

ο

την

ασκητική ζωή

βρίσκονται σε άμεση σχέση με το φυσικό

οι

θεολόγοι

προσπαθούν

τρόπους να προσελκύσουν

με

διάφορους

τόσο

σημειωθεί

τουρισμός

περιβάλλον. Οι ιδρυτές Μονών, Κε),λιών και

και

πιστούς, με την ανάδειξη των μνημείων και

αναφέρεται

να

γενικότερα

ιερείς

αυτού

είδους

φί'ση.

αξίζει

και

Ελλάδος, οι κατά τόπους ιερές Μητροπόλεις, ο

μοναστήρια και οι εκκλησίες. Ο τουρισμός

του

Τέλος,

κληρονομιάς

μνημεία

οδηγούν σε ένα κοινό αποτέλεσμα με διτιή

προσκυνήματα.

τους

Σκητών,

Π1στοί

στις

εμπνέονται από τη

εντολές

του

Θεοί"

φί,ση γύρω τους, ενώ

χώρων θρησκευτικής σημασίας, προκειμένου

τελούν το άγιο έργο τους. Οι μονές είναι

και

να επιτύχουν μια καλύτερη ενημέρωση, τόσο

χτισμένες σε φυσικές περιοχές τέτοιες, ώστε

επισκέπτονται μια περιοχή αποκλειστικά για

για την ιστορία μας ως έθνους, όσο και για τη

να προωθούν την πνευματική

την επίσκεψη ενός θρησκευτικού χ{ορου, όσο

«Ζώσα Ορθοδοξίω, που στηρίζει το ήθος της

μοναχών.

ζωής του ανθρώπου. Έτσι η Εκκλησία προωθεί

αντιμετωπίζονται με σεβασμό και με αγάπη

ι-νέργειες που σχετίζονται

από τους μοναχούς, γιατί όσοι μετέχουν στον

προσκυνητές-τουρίστες,
επικρατεί

και

το

στον

στους

θρησκευτικό

τουρισμό

κληρονομιάς,

που

προαναφερθείσα

οποίους

κίνητρο

θρησκευτικής
συνδυάζει

επίσκεψη

με

την

άλλες

με τη συγγραφή

«οδηγού» (για τον τουρίστα

-

πιστό) σε κάθε

Επίσης

μοναστικό

βίο

οι

ζουν

άνοδο των

παραπάνω

και

περιοχές

αγωνίζονται

τουριστικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, ο

Μητρόπολη,

της

παράλληλα με τους υπόλοιπους οργανισμούς,

θρησΚΙ'Jτικός τουρισμός, ως μια εναλλακτική

ιστορίας των Ιερών Μητροπόλεων και του

ακολουθώντας μαζί τους την πορεία της ζωής.

μορφή

τους

έργου τους, την ενημέρωση για εορταστικές

Είναι οι κατ' εξοχήν οικολόγοι, οι φίJλακες του

ευσεβείς περιηγητές, αλλά και τους θαυμαστές

εκδηλώσεις, θρησκευτικά προσκυνήματα και

φυσικού

της βυζαντινής τέχνης, οι οποίοι μέσα από τα

την παροχή γενικών χρήσιμων πληροφοριών

καθη μερινά σε επαφή.

πολιτιστικά

τουρισμού,

αφορά

κυρίως

με

στόχο

την

ανάδειξη

της

στους επισκέπτες. Επίσης επικεντρώνεται στη

ελληνυα1ς ορθοδοξίας έρχονται σε επαφί] με

διοργάνωση προσκυνηματικών εκδρομών σε

την πνευματικότητα της ορθοδοξίας.

εκκλησίες και μοναστήρια.

οδοιπορικά

στα

μνημεία

πλούτου

με

τον

οποίο

έρχονται

Το παρόν KEiPEI'O αποτελΕίσύνοψη της

ερευνητικιίς προσπάθειας, όσον αφορά το

Τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας

Με τον παραπάνω τρόπο η Εκκλησία

ζήτημα του «Θρησκευτικού Τουρισμού στην

αποτελούν αναπόσπαστο τμίιμα της εθνικής

προωθεί όχι μόνο τη θρησκευτική πίστη και

ΕiJ,άδα, όλων των μαθητών της Α' και Β'

κληρονομιάς και συνιστούν αξιόλογο πόλο

λατρεία,

Λυκείου.

έλξης εγχώριων και αλλοδαπών επισκεπτών.

πνευματικό ορθόδοξο βίο, αλλίι συμβάλλει

Οι βυζαντινές και οι μεταβυζαντινές εκκλησίες

ουσιαστικά στη μετακίνηση των ανθρώπων,

με την αξιόλογη

τους, τα

στη διακίνηση του χρήματος, στην προ«)θηση

ψηφιδωτά, τις τοιχογραφίες και τις σπάνιες

του τουρισμοί> γενικότερα, στην ανάδειξη των

εικόνες τους, οι εΠΊβλητικοί καθεδρικοί ναοί,

ιερών θρησκευτικών

τα

ξωκλήσια

εικονογράφησή

και

τα

προσκυνήματα

της

την

επαφίι

του

πιστού

μνημείων,

με

των

τον

έργων

βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης, των

υπαίθρου, τα μοναστήρια, τα μετόχια και οι

κειμηλιακών

σκήτες, η μοναδική μοναστική πολιτεία του

μονών,

Αγίου

αναμφισβήτητα του φυσικού περιβάλλοντος

Όρους

ΜετειΩρων,

και

τα

μοναστήρια

μαρτυρούν

την

των

επίμονη

προσήλωση στις παραδόσεις και τη στενή και
μακραίωνη
θρησκευτική

διασύνδεση
λατρεία.

της τέχνης
Επίσης,

σε

με τη
πολλές

περιοχές της χώρας, ο εΠΊσκέπτης έχει την

θησαυρών

σκητών

και

των

ναόΝ,

κελλι«)ν,

ιερών
και

και φυσικού πλούτου της χώρας μας.

Από την άλλη πλευρά τα τελευταία
)'ρόνια

οι

hc-υβερνήσεις,

οργανωμένης

στα

πλαίσια

μιας

πολιτικής

τομών

και

μεταρρυθμίσεων, θέτουν ως κυρίαρχο στόχο

ΤαμπάκηςΝίκος, καθ. Θεολόγος
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Μονή Τοπλού, Κρήτη

ΜΝΝΥΜΔ τοΥ Μ. BΔΣΙΛ€ΙOY

Ι) Το μήνυμα του Βασιλείου είναι

Θεό και αυτό ίσως, γιατί τελικά το μήνυμα

τους πρότεινε να εφαρμόσουν τις αξίες τις

τη

της Εκκλησίας δε γίνεται κατανοητό ευρέως

οποίες ο ίδιος εδραίωσε στο κοινωνικό

(πχ.

προσκήνιο. Δεύτερον, θα τους συμβούλευε

κατά

γνώμη

μου

αλληλοβοήθεια,
συνάνθρωπο,
είναι

Ι.Μ. Χοζοβιώτισσας,Χώρα Αμοργού

/ /

που

στοιχεία

η

επίκαιρο.

αγάπη

κήρυττε

που

ο

σίγουρα

για

Η
το

Βασίλειος
πρέπει

να

λαμβάνουν υπόψη τους στην καθημερινή

η

λειτουργία

δε

γίνεται

στα

Νέα

Ελληνικά) κι έτσι να τους παροτρύνει να

να

εκσυγχρονιστούν, χωρίς βέβαια να αλλάξουν

κοινωνία,

τις βάσεις τους.

στερεότυπα και μισαλλοδοξία. Τελευταίο

τους ζωή οι άνθρωποι. Σήμερα ζούμε σε μια

Π) Κατά τη γνώμη μου, το μήνυμα του

αλλάξουν

τη

σύγχρονη

ξεπεσμένη

μία κοινωνία γεμάτη κατάλΟlJtα

αλλά εξίσου σημαντικό, θα τους συμβούλευε
να

αποφύγουν

να

γίνουν

αριβιστές

ή

κοινωνία που κυριαρχεί ο ρατσισμός και ο

Μέγα Βασιλείσυ ήταν

καταναλωτισμός,

διαχρονικό. Ο Μ. Βασίλειος αποτέλεσε ένα

καιροσκόποι και

και τη

μεγάλο Πατέρα της Εκκλησίας χάρη στον

θρησκεία και την πίστη τους, εξευτελίζοντάς

συμπεριφορά των ανθρώπων, η καχυποψία

οποίο εδραιώθηκαν στην Εκκλησία και σnlV

την έτσι, υπό τις επιρροές της σημερινής

είναι έμφυτη στον καθένα μας. Το μήνυμα

κοινωνία

διεφθαρμένης

του

mιμαντικότερες

τα

οικονομικά

συμφέροντα καθορίζουν τη

Μ.

Βασιλείου

ζωή

μάχεται

με

τις

ένα και θα

γενικότερα

κάποιες

αξίες.

Η

είναι

από

κοινωνικ,]

τις
ζω1]

να

βρισκόταν στο κέντρο τσυ ενδιαφέροντος του

επιβιώσει. Μεγάλη φθορά έχει υποστεί και

Μ. Βασιλείου, γιατί κιόλας μέσα από το έργο

παρερμηνείες

και τις

νέες

αιρέσεις

η Εκκλησία, η οποία υποφέρει από πράξεις

του συνέβαλλε στη βελτίωσή της. Κατάφερε

εκκοσμίκευσης,

I.έσα από το δικό του τρόπο ζωής να θέσει τις

τυπολατρίας

και

βάσεις

φαβοριτισμού.
Αν ο Μ. Βασίλειος έβλεπε αυτά που
συμβαίνουν

σήμερα,

μπορεί

να

και τα

θεμέλια

κοινωνίας,

τα

οποία

ανώτατες

αξίες,

μιας

απαρτίζονταν

όπως

η

από

αγάπη,

η

κοινοκτημοσύνη.

ο

αμφισβητούσε μέχρι και τη χρησιμότητα

φιλευσπλαχνία,

του ίδιου του του έργου. Θα συμβούλευε,

σεβασμός στο συνάνθρωπο και η κοινωνική

λοιπόν,

αλληλεγγύη, αφού, όπως πίστευε και ο ίδιος

τους

ωθήσουν

σημερινούς

στην

ανθριδπους,
παράδειγμα,

Ιεράρχες

κοινοκτημοσύνη
δίνοντας

ζώντας

τους

πρώτοι

σύμφωνα

να

με

η

καλύτερης

χαρακτηριστικά:

« Η

τέλεια

κοινωνία

το

προέρχεται από την πνευματική αλλαγιί των

το

ανθρώπων

και

δεν

είναι

αποτέλεσμα

μοναχικό βίο και κηρύττοντας τις Αλήθειες

κοινωνικών συστημάτων, όσο εξελιγμένα ή

της πίστης. Τέλος, η διορατικότητα του

δίκαια κι αν είναι αυτά.»

Αγίου ίσως του επέτρεπε να διακρίνει μία
γενικότερη
σημερινής

ντροπή
κοινωνίας

ή

αποφυγή

και

κυρίως

Αν ζούσε σήμερα ο Μ. Βασίλειος θα

της

συμβούλευε

των

προκειμένου να προκόψει

εφήβων, να δηλώσει άφοβα ότι πιστεύει στο

τους

σύγχρονους

ιεράρχες

κοινωνικά και

πνευματικά ο κόσμος τα εξής: Πρώτον, θα

να

εκκοσμικεύσουν τη

κοινωνίας

και

του

κομφορμισμού.

Εύα Γεωργοπούλου

- Κατερίνα Πάσχου,

ΓΙ

Γυμνασίαυ
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ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΑ ΕΡΧΕΤΑΙ...
Α'ΙΕΡDΜΑ ΙΤΟΥΙ ΑΑΤΡΕΙΙ ΤΟΥ
•

Η ΙΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤιΑΛ
Δημιουργία του Μουντιάλ

Το 1918 ο Ζιλ Ριμέ (πρόεδρος της FIFA εκείνη την περίοδο) προτείνει τη δημιουργία ενός
θεσμού που θα ενώσει όλον τον πλανήτη κάνοντας όλους να μιλούν την ίδια γλώσσα, την
ποδοσφαιρική. Η πρότασή του αυτή αποκτά σώμα τον Ιούλιο του 1930, που γίνεταιη πρώτη κλήρωση
για τους ομίλους, στην οποία συμμετείχαν μόνο 13 ομάδες. Σε εκείνη τη διοργάνωση τροπαιούχος
στέφθηκε η Γαλλία και ο Γάλλος Λοράν έμεινε στην ιστορία για το πρώτο γκολ που σημείωσε στην
ιστορία του. θεσμού.

Δομή τηςΔιοργάνωσης
Η διοργάνωση χωρίζεται πλέον σε

2

φάσεις. Στη φάση των Προκριματικών αγώνων και στην

Τελική φάση.

Η προκριματική φάση γίνεται σε κάθε ήπειρο ξεχωριστά και για κάθε ήπειρο ορίζονται οι
ανάλογες θέσεις για την τελική φάση από την

FIFA. Η διαδικασία αυτή

ξεκινάει δύο χρόνια πριν από

την έναρξη του Μουντιάλ. Προνομιούχες είναι οι διοργανώτριες χώρες, οι οποίες παίρνουν

κατευθείαν το εισιτήριο για την τελική φάση χωρίς να δώσουν προκριματικούς αγώνες. Μέχρι το 2006
απευθείας θέση είχε και η νικήτρια ομάδα της προηγούμενης διοργάνωσης κάτι που έπαψε να ισχύει
πλέον.

Στην τελική φάση λαμβάνουν συμμετοχή 32 ομάδες ξεκινώντας από τη φάση των ομίλων (8 όμιλοι των
αρχικά χωρίζονται σε

4 γκρουπ δυναμικότητας κι έτσι σε κάθε όμιλο

4 ομάδων).

Οι ομάδες

μπαίνει και από μια ομάδα από κάθε γκρουπ. Σε κανένα όμιλο

όμως δεν υπάρχουν 2 ή περισσότερες ομάδες από την ίδια συνομοσπονδία (π.χ.

2 ευρωπαϊκές ομάδες). Οι2 καλύτερες (βαθμολογικά)

ομάδες από κάθε όμιλο συνεχίζουν στη φάση των νοκ-άουτ αγώνων. Ο πρώτος κάθε ομίλου παίζει με το δεύτερο ενός άλλου. Έτσι οι

32 ομάδεςγίνονται 16, οι 16 μετά γίνονται 8 μέχρι που 2 ομάδες φτάνουν στον τελικό, όπου κρίνεται και ο τροπαιούχος.
Τέλος το τρόπαιο που δίνεται έχει βάρος 10,97 κιλά, ύψος 36 εκατοστάκαι είναι φτιαγμένο από χρυσό 18 καρατίων. Η νικήτρια
ομάδα το κρατάει για 4 χρόνια και μετά το παραδίδει ώστε να το πάρει η επόμενη ομάδα. Αυτό που κρατάει είναι ένα επιχρυσωμένο
πιστό αντίγραφο.

Έχουν γίνει μέχρι σήμερα 18 παγκόσμια κύπελλα,

5 εκ των οποίων έχει κατακτήσει η Βραζιλία που είναι και η πρωτοπόρος στις

κατακτήσεις σήμερα.

Τα δυο καλύτερα Mudia1 από τα 18 είναι αυτά της Ισπανίας το 1982 και του Μεξικού το 1986.

Ισπανία 1982

Το 1982 η Ιταλία κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στη δυτική τότε Γερμανία. Οι Ιταλοί
είχαν στη σύνθεσή τους Τζόφ, Τζεντιλε, Ταρντέλι, Κόντι και φυσικά τον Ρόσι ο οποίος
σημείωσε 6 γκολ, κατέκτησε τη χρυσή μπάλα του θεσμού και οδήγησε την Ιταλία στην

κατάκτηση του τρίτου της παγκοσμίου τροπαίου. Ο μεγάλος αυτός τελικός έγινε στο

Σαντιάγκο Μπερναμπέου, σημερινό γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Σιρέα οδηγεί την ιταλική ομάδα στο γύρο του θριάμβου στο
στάδιο Σαvτιάγκo Μπερναμπέου

Μεξικό

1986
Το 1986 νικητής του θεσμού ήταν για δεύτερη φορά η Αργεντινή, η οποία κέρδισε τη
δυτική Γερμανία με 3-2. Η ηττημένη Γερμανία κατάφερε να φτάσει για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ αλλά και πάλι ηττήθηκε. Οι κορυφαίοι της Αργεντινής
ήταν οι Μπουρουτσάγκα, Ενρίκε, Βαλντάνο και φυσικά ο Μαραντόνα, ο οποίος βγήκε
πολυτιμότερος παίκτης, πρώτος σκόρερ με 6 γκολ και σημείωσε το καλύτερο γκολ απέναντι στην
Αγγλία, το οποίο ήταν το καλύτερο όλων των εποχών.

Ο Mαραvτόνα υψώνει το τρόπαιο στον ουρανό του Εστάντιο Αζτέκα
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ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟ[:

ΧΙΛΗ
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ΑΠΛΙΑ

8ΡΑΖΙΛΙΑ
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ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟ[: ΙΤΑΛΙΑ

ΚΟΡΣΑ /ΙΑΠΠΝΙΑ
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2002

ΤΡΟΠΑΙDΥΧΟ[: APfΣNTlNH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟ[: Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟ[: ΒΡΑΖΙΛΙΑ

2006

Γιώργος Θανασιάς, ΓΊ Γυμνασίου

Μάνος Καμενάκης, ΓΊ Γυμνασίου
ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟ[: ΓΑΜΙΑ

ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟ[:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟ[:
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ΠΑΡΑΟΛΥΙVΙΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

οα

ι πρώτοι αγώνες για αθλπτές με αναππρία έγιναν το

στο Στόουκ Μάντεβ,λ στπν Αγγλία. Τπν
πμέρα τπς τελετής έναρξπς για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του
1948 στο Λονδίνο, ξεκίνπσαν και
θεσμοθετήθπκαν οι αγώνες του Στόουκ Μάντεβ,λ και

1948

πραγματοποιήθπκεπ πρώτπ αθλπτική διοργάνωσπ για αθλπτές
με αμαξίδιο.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, α~λπτές από τπν
Ολλανδία συμμετείχαν σε αυτούς τους αγώνες και έτσι
γεννήθπκε τα διεθνές κίνπμα που είναι γνωστό πλέον ως
Παραολυμπιακό κίνπμα.
Οι

πρώτοι

Αγώνες

Ολυμπιακού

χαρακτήρα

Συμμετέχοντας σε 1 Ο αθλήματα οι 69 αθλπτές και
αθλήτριες τπς Ελλπνlκής Ομάδας κατάφεραν να κατακτήσουν
24 μετάλλια (5 χρυσά, 9 αργυρά και 1 Ο χάλκινα)
ξεπερνώντας κάθε προπγούμενο και κατάφεραν να
καταταχθούν 2001 στπ παγκόσμια κοτάταξπ. Τέσσερα χρόνια
μετά

Η συμμετοχή της Ελλάδας

τους

πολύ

επlτυχπμένους

αγώνες

τπς

Αθήνας

οι

Έλλπνες αθλπτές και αθλήτριες έδειξαν τπν μεγάλπ τους
κλόσπ υπογραμμίζοντας
Κινήματος στπν Ελλάδα.

τπν ανάπτuξπ του Παραολυμπιακού

Η πρώτπ συμμετοχή Έλλπνα

για

αθλπτές με αναππρία οργανώθπκαν το 1960 στπ Ρώμπ,
ύστερα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στπν ίδια πόλπ.
Θεωρούνται ως οι πρώτοι ΠαραολυμπιακοίΑγώνες. Περίπου
400 αθλπτές από 23 χώρες συμμετείχαν σε 8 αθλήματα, 6
από τα οποία εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο
αγωνιστικό πρόγραμμα των Παραολυμπιακών Αγώνων
(Τοξοβολία,
Κολύμβπσπ,
Ξιφασκία,
Καλαθοσφαίρισπ,
Επιτραπέζια Αντισφαίρισπ, Στiβoς).

Έλλπνες
αθλπτές
συμμετέχουν
Παραολυμπιακούς Αγώνες από το 1976. Από το

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου ήταν οι πιο
επlτυχπμένοl αγώνες για τπν Ελλπνlκή Ομάδα μέχρι στιγμής.

Αθλπτή

σε

Χειμερινούς

Παραολυμπιακούς Αγώνες έγινε το

2002

στο

Σάλτ

Λεϊκ

Σίτι

Οι

ΠαραολυμπlοκοίΑγώνες του Τορίνο
το 2006 ήταν οι δεύτεροι Χειμερινοί
ΠαραολυfJ1laκοί
Αγώνες
όπου
συμμετείχε Ελλπνική Αποστολή. Οι

....

Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες

"

~.M S~I.' DIymplc.

του Βανκούβερ aπoτελoύν τους
τρίτους Χειμερινούς Αγώνες που θα
συμμετάσχει π Ελλάδα με τπ

1r

WOΙLO SUMMII ΟΑΜΙ$
.HftNS 2011

συμμετοχή μάλιστα και τπς πρώτπς

στους

αθλήτριας.

1988 n

Ελλάδα συμμετέχει στους Αγώνες με επίσπμες Εθνικές
Αποστολές. Όλα αυτά τα χρόνια, οι Έλλπνες αθλπτές
πέτυχαν καλές επιδόσεις και κέρδισαν πολλά μετάλλια.

Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες τπς Αθήνας, n
Ελλάδα συμμετείχε με τπν πολυπλπθέστερπ μέχρι στιγμής
Παραολυμπιακή Ομάδα, με 1 37 αθλπτές, n οποία κατέδειξε
τπν

ανοδική πορεία του ΠαραOλυμnlαKOύ κινήματος στπν
Ελλάδα και κίνπσε το ενδιαφέρον mς Ελλπνικής Κοινωνίας.
Οι Έλλπνες αθλπτές και οι Ελλπνίδες αθλήτριες κατάφεραν
να κατακτήσουν συνολικά 20 μετάλλια (3 χρυσά, 1 3
αργυρά, 4 χάλκινα). Εννέα περισσότερα από αυτά που είχαν

κερδίσει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϋ. Enίσπς
σπμειώθπκαν συνολικά

58 πλασαρίσματα στις πρώτες οχτώ

θέσεις. Οι Αγώνες τπς Αθήνας ανέδειξαν τον αθλπτισμό
των ατόμων με αναππρία και τον τοποθέτπσαν στπ θέσπ που
του αρμόζει στπν Παγκόσμια αθλπτική οικογένεια και ιδιαίτερα
στπν Ελλπνlκή αθλπτική οικογένεια.

Το

ηρώτο

χρυσό

της

Ελλάδας

στους

Παραολυμηιακούς Α Υώνες
Το πρώτο χρυσό μετάλλιο για τπν Ελλάδα στους
Παραολυμπιακούς

Α γώνες

του

Πεκίνου

κατέκτπσε

ο

Χαράλαμπος Ταϊγανίδπς.
Ο Έλλπνας κολυμβπτής κατέλαβε τπν πρώτπ θέσπ
στα 1 00μ. ελεύθερο καταρρίπτοντας, το παγκόσμιο ρεκόρ
που κατείχε ο ίδιος από τον Δεκέμβριο του 2006. Ο
Ταϊγανίδπς έφτασε τα τρία μετάλλια στους αγώνες, με τπ
χώρα μας να ανεβάζει τπ συγκομδή τπς στα επτά μετάλλια
στπ διοργάνωσπ.
Τμήμα

8'4

Λυκείου
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Το Μπάσκετ στη νέα δεκαετία
παίνοντας στη δεύτερη δεκαετία του 21"' αιώνα,

Μ

παρατηρούμε

ότι

μετά

από

μια

δεκαετία

που

αξίζουν να παραμείνουν,
καθώς είναι έξυπνοι και

κυριάρχησαν ομάδες με σκληρές άμυνες
(Παναθηναϊκός,ΤΣΣΚΑ), έρχεται ένα νέο στυλ μπάσκετ στην

προσαρμοστικοί

Ευρώπη. Αυτό που εισάγει με αρκετή επιτυχία η ομάδα-λούζερ

καλείται να επιλέξει, αν

των

δύο

προηγούμενων

δεκαετιών,

Μπαρτσελόνα

με

το

διαστημικό, γρήγορο και εκνευριστικά αποτελεσματικό τρόπο
παιχνιδιού.
Το αμυντικογενές μπάσκετ έρχεται «μπούμερανγκ» στις

ομάδες τη φετινή χρονιά. Ο Παναθηναϊκός είναι ήδη εκτός

Final

και το ίδιο αναμένεται να πάθουν Ρεάλ Μαδρίτης και

Four

ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Με απλά λόγια, το «παλιομοδίτικο»μπάσκετ
των

60

πόντων και της χρησιμοποίησης

7-8

παικτών,

μας

τελείωσε. Πλέον δίνει τη θέση του σε ένα πιο γρήγορο στυλ με

άκρως επιθετική άμυνα, αιφνιδιασμούς και τρίποντα. Η νέα
«τεχνική» που εισάγει η Μπάρτσα, αναγκάζει τις υπόλοιπες

ομάδες να ανανεωθούν και να εντάξουν νέους αυτοματισμούς
στο παιχνίδι τους.
Πρώτα απ' όλα, η ίδια η ομάδα της Καταλονίας πρέπει να
διατηρηθεί αναλλοίωτη στο υλικό της και να διατηρήσει τις
ισορροπίες στα αποδυτήριά της. Σίγουρα πρέπει να αποκτήσει

ποιοτικότερους παίκτες για τον πάγκο της σJ.λά το κυριότερό
της μέλημα θα πρέπει να είναι η νευραλγική θέση του οργανωτή,

όπου οι Λάκοβιτς και Σάντα δεν μπορούν να στηρίξουν τον Ρίκι
Ρούμπιο.

Όσον αφορά στη Ρεάλ, ο Μεσίνα έχει δουλειά να κάνει
από πλευράς υλικού. Αρχικά, οφείλει να ενισχύσει τον ισπανικό
κορμό του με κορυφαίους παίκτες, όπως ο Ρούντι Φερνάντεζ,

που

αποχαιρετά

πιθανότατα

το

ΝΒΑ.

Ακόμη,

πρέπει

να

αποκτήσει έναν σέντερ-θηρίο για να αντιμετωπίσει τα μεγάλα
«κορμιά»

άλλων

ομάδων.

Τέλος,

είναι

σημαντικό

να

προσδιορίσει ρόλους μεταξύ των έμπειρων και των νεαρών
παικτών.

Ο

Παναθηναϊκός

βρίσκεται

σε

κρίσιμη

καμπή

χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας στην επίθεση.

και

Πρέπει να

εγκαταλείψει το μονόπλευρο παιχνίδι με τον Πέκοβιτς και να
αρχίσει να «τρέχε!» το γήπεδο με περισσότερους αιφνιδιασμούς.
Επίσης,

αν

ο

Ομπράντοβιτς

ξεχάσει

κάποια

κολλήματα,

σίγουρα του χρόνου θα βρίσκεται στο Τορίνο. Στο έμψυχο υλικό
χρειάζονται αλλαγές. Γιασικέβιτσιους και Τσαρτσαρής λόγω

τραυματισμών δεν μπορούν να προσφέρουν πλέον και μάλλον
θα

αποχωρήσουν.

Ακόμη

στον

ελληνικό

κορμό

των

Διαμαντίδη, Σπανούλη, Φώτση, Καλάθη, Περπέρογλου και
Μπόγρη, πρέπει να προστεθούν παίκτες με δίψα για διακρίσεις,

όπως ο Καϊμακόγλου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι παίκτες
αυτοί

να

είναι

σε

σταθερά

καλή

απόδοση

και

υγιείς.

Ερωτηματικά

αποτελούν

ο

Βεργίνης, που δεν
είχε

την

αναμενόμενη

εξέλιξη, αλλά και ο
Τέπιτς,

που

είναι

φανερά αγχωμένος

στο παιχνίδι του.
Οι

θα δοκιμάσει την τύχη

του στην απέναντι όχθη
του

Ατλαντικού.

Ο

Σερμαντίνι έχει όλο το
μέλλον μπροστά του και

ο Παναθηναϊκός με την προσθήκη ενός-δύο μεγάλων παικτών
μπορεί να αφήσει πίσω του την φετινή μέτρια χρονιά.

Ο Ολυμπιακός, που πήρε τον πρώτο του τίτλο μετά από
οκτώ χρόνια, δεν έχει το πρόβλημα στο ρόστερ αλλά στον πάγκο
του. Ο Γιαννάκης δεν είναι ο προπονητής που θα οδηγήσει τα

εκατομμύρια των Αγγελόπουλων στην κορυφή της Ευρώπης.
Όσο για τους παίκτες, οι εξαιρετικοί Κλέιζα, Τσίλντρες και
Τεόντοσιτς,

οι

Βασιλόπουλος,
αποτελέσουν

Έλληνες

Παπαλουκάς,

Σχορτσιανίτης
τον

κορμό

και

του

οι

Μπουρούσης,

νεαροί

Ολυμπιακού.

παίκτες
Οι

θα

Βούισιτς,

Χαλπερίν, Πεν και Γλυνιαδάκης δεν κάνουν για ομάδες που
θεωρητικά στοχεύουν στους τρεις τίτλους. Το πιο σημαντικό

είναι να βρεθεί ο άνθρωπος που θα ισορροπήσει τα αποδυτήρια
και θα χαίρει εμπιστοσύνης των ιδιοκτητών και του κόσμου.
Ένας πιθανός υποψήφιος βρίσκεται και στον ελληνικό χώρο και
με λίγη σκέψη, ο καθένας μπορεί να μαντέψει ποιος είναι ...
Η Σιένα μπορεί να μην έχει το ποιοτικό ρόστερ ή τα

χρήματα των άλλων ομάδων, σJ.λά ο τρόπος παιχνιδιού της
πλησιάζει αρκετά το μπάσκετ που θα κυριαρχήσει τα επόμενα

χρόνια. Εκτός των Λαβρίνοβιτς, Σάτο και ΜακΙντάιρ, κανείς
άλλος δεν έχει την ποιότητα που τους καθιστά μεγάλους παίκτες.
Γι'αυτό και οι Ιταλοί χρειάζονται ενίσχυση. Η ΤΣΣΚΑ τώρα,
είναι σε φάση παρακμής και πρέπει να βρει τους νέους της

ηγέτες για τα επόμενα χρόνια.

Ερωτηματικό

αποτελεί το

σερβικό μπάσκετ που μπορεί ως εθνική ομάδα να επιστρέφει,
συλλογικά όμως, δεν έχει δείξει ακόμα κάτι τέτοιο. Τέλος,
ομάδες όπως η Κάχα Λαμποράλ, η Μακάμπι και η Εφές
Πίλσεν οφείλουν να «σοβαρευτούν» αμυντικά, να γίνουν πιο

ανταγωνιστικές στο παιχνίδι τους και να ενισχυθούν (ειδικά η
ομάδα

του

Τελ Αβίβ),

έτσι

ώστε

να

πρωταγωνιστήσουν

μακροπρόθεσμα.
Στη νέα δεκαετία που έρχεται διαφαίνονται ξεκάθαρα

δυο πράγματα: Πρώτα απ' όλα ότι το μπάσκετ που θα δούμε θα
είναι το πλέον ανταγωνιστικό όλων των εποχών και θα μπορεί
να μπει σε μέτρο σύγκρισης με το υπερτιμημένο ΝΒΑ. Ακόμη,
είναι σχεδόν σίγουρο πως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός

θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ,
τουλάχιστον όσο διαθέτουν τους σημερινούς τους παράγοντες,

οι οποίοι επενδύουν ποσά ικανά για να προσελκύσουν μεγάλους
αθλητές και προπονητές. Σημαντικό τέλος είναι, η αγωνιστική
άνοδος ομάδων όπως το Μαρούσι, ο Άρης και ο Πανελλήνιος,
να συνδυαστεί

με σταθεροποίηση

αυτών των ομάδων στα

«υψηλά κλιμάκια» και οικονομική-κυρίως-στήριξη, με απώτερο
σκοπό να προοδεύσει κι άλλο το ελληνικό μπάσκετ.

τρεις

Αμερικανοί

Μπατίστ, Νίκολας
και

παίκτες, ενώ ο Πέκοβιτς

Χέισλιπ

Μάρτιος

2010

Γιώργος Μαδωνής, ΓΊ γυμνασίου
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Why do athletes take steroids?
"Anαbolic sIeroids": the use of anabolίc sIeroids Is an increasingIy aIarιning
probIem "'hich has atTected the area of modern athletics. What do adolescenIs beIieve about tbis issue'l

A1most a11 steroid users take them because they belicve
Ιο

only way

bodybuilders tum

Ιο

That

ίη

ί. ηοΙ

Furthcrmorc,

is the

aIιnost

a11

steroids because they want Ιο get as much strength

and size as they possibly can.
think that,

aηd sιrength.

deve10p muscle

ίι

1η

my

ορίηίοη,

serious side

eftecιs.

severe acne, prcmature baldness.

ί.

deeper

νοίεε. ΤΙιετεΓοτε,

far as ιΙιε area of atllletics is concemed, ίΙ. can'! be denied that.
ίι

takes in on1er

Ιο ,vίn

Jnedal. World records are undeniably a COl11100n occurrence. This
ιο

be

οπ

the

ήse.

Το

make matlers worse, in males,

is becomjng an enormous1y a1anning problem

ίη ιΙιε

ίο

ίη

females,

more body

those who are considel; ng the

tl1είr a1h1ctίc

aπabolic

haίr

or a

possibilίly ο[

perfOrn1ance shou1d think

t'λ'ίce

before they do ίι. Afterall, ί. any meda1 worthsuc11 arisk?

ί.

Under these

circumsιances teenagers are using steroids more thaη ever today, aηd

givc

a

attributed Ιο the fact that steroids have taken sports ιο oew 1eve1s, and that
the reason why they continue

caπ

them include high blood pressure,

steroids have a masculinising effect resu1ting

use is mandatory.

using 11,em 10 enhance
,10 whatever

ο[

stelΌid

tl1e case; with hard work and detcrmination, everything

Ιο

Some

abnonnal breast developlnent can occur, while,

order (ο enhance mnsc1e aηd size,

modern athletes are wil1ing

ί.

ήse Ιο

overdose and tlDinformed usage of anabo1ic steroids

society has n1ade peop1e

possiblc.
Α.

specifιc,

this

BEYOND

ΤΗΕ

by

PUNCHLINE

Κινίη

-;
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.. 16ff ~ OF STIΙΙOIDS
>

Β' Γυμνασίου
Ιωάννα Κανουπιί.κη

Α/αρία Κο?ιτoiδα
Μαρία ΚωτσόβοJ.ου
ΓεωργίαΛυ,l,ιίτσΟυ

world. niey

typically eonceive bodybui1ding ιο be a way ofattracting thc atrcntion of

Λ • Γυμνασίου

theirpeers. ΤΙιεΥ are much attached Ιο the ηοtiοη that, iftlJey obtaίo οηε of

Ελένη Δαμπροπούλου

these

ίocredible physiques,

their Jjfe will be better and they \vil1 be more

Ρ/έλλη Παναγιωτοποω.ου

popular and successfu Ι.
Conc1udίog, ίι ί.

cause many adverse effects wh.ich may even prove fata!.

~:Ι::.

,:,1

,. .

common knowledge that anabolic steroids caη

Κ··

Το

be more

~

....,.""

... F:" ....... r,w • Protγpo

In my memories it seems lίke only yesterday when Ι
walked through the gates 0+ "Protypo. Ι was α stranger among
strangers. Ι distinctly remember the fιrst day when Ι sat next
to α very pretty girl; ΙΙία kΌtςαri. Everyone ίη the class was
quite reserved and being new at the school it was quite normal.
However, by the end 0+ the week we started to bond and +eel
quite com+ortable. ΜΥ new +riends John, Mike, "Pantelis,
Anastasis, ΙΙία, Vasiliki, C::7iota, and Eleni have been my second
+amily over the last three years. There are ςο many things to
remember about my days at this school; mostly good ones Ι must
adm it. 0+ course Ι have to mention the teachers who have been
genuine +riends and educators. Mr. Μαηοlίς Mavroleon, who
has guided υς and given υς things to take with υς when we leανe
our school years behind. Then there ίς Mrs. NeIIy Merkouri, who
we could trust and talk to ίη confιdence. For years to come Ι
will αlςο remember teachers lίke Mrs. Anastasia Tsolakou,
Mrs.Heleni Tsitoura, and our Engljsh teachers Μrς.ΜerΟΡί
Nerantzi and Mrs. Vicky Stergioti. last but not leαςt our
principals Μr."Ρ.Υοurας and Mr.D. "Provis,who have given υς the
knowledge and inςpiration to do our best even at times when we

nά,'Vης Κορδός

nώΡΎος Δερέσκος
Κώστας Tpιαvταφύ)).oυ

Μemοrίeς

thought we were not going to get through our di+fιcult ςtudίeς.
We thank them very much +or their support. The ςαd thing in the
whole story ίς that our schooldays have come to αη end just
lίke αll good thίngς. Although l'm thrilled and excited about
starting α new li+e οuωde the classroom, Ι know that I'm going
to miss my school+riends and everyone at "Protypo.
Just some advice to the students who are going to be in
my shoes next year; live every day 0+ your last ςchοοl year
intensely and do the best you can wίth your school work. Το αll
the other students enjoy the rest 0+ your years here! 1+ there's
one thing Ι don't regret, thαt'ς my decision to come to this school
and ί+ Ι could Ι would do it αll again!
C::7earge kΌkαgίαnοpau(ος, Γ3 Λuκcίοu

Επιμcλcια: Υίκυ ΣΤCΡ,,"lώτn, καθ. Αν/λικών
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IINUTRITION - PHYSICAL EXERCISE"
How significant ls the role of nutrition along with exerclse
It is widely accepted that \ve live ίη an ever growing and
ever changing society whicll places enonnous emphasis οη
consumerism. This enticing trend has seemingly driven
people to the consumption of products which have adverse
effects οη man's health. Το put it briefly, the lack ofphysical
exercise as well as bad eating habits have led people Ιο a state
ofunprecedented passiveness.
Ιη our rnodem times though, how easy is it to motivate
the young that they have to adopt good eating habits together
with exercise so that they can safeguard their health and avert
themselves from potential health llazards'l

What is the general attitude ofteens towards issues that
involve nutrition, spor1s activities-hobbies, and their attitude
towards the powerful invasion of anabolic steroids ίη
athletics?
Ιι is noteworthy that the students of the first grade of
high school have taken their own stand and reacted to the
establishment of a consumer society by giving their own
messages .

'

,:

ξ&

,-.

ίη

man's life and especially for youth?

"/π

my ορίπίοπ, ha.ving both a. ba.la.nced nutrition αΜ
ta.king up α hobby ca.n llelp teenagers escapefrom their daily routine
ίπ α constructive κιαΥ. /π this κιαΥ they can be Ιla.ppier αΜ more
fu1jilled. 1! α person eat.~ junk food frequently, he ca.n face serious
problems such as obesity, phy.~ical weakness, etc. Above αΥ, life
without hobbies would be boring and miserable."

Nectarios Demenagas
'Ίι ί.~ nece.~sary thαt

teens cut down οπ the consumptίon of
junkfood and .~ta.rt doing sport.~ ίπ order Ιο Ιlave a. weU-shoped body.
ΒΥ tWing so, they κιία ποι only sta.y heαlthy but they κιία αL~o a.cquire
self-confidence. "

John Kordos
''Ha.ving α well-bαlιιnced dίet, rich ίπ nutrίtional value, can
improve one's a.thletic skiU.~. So, proper diet and sports a.ctivitίes ca.n
ma.ke teens sta.y ακιαΥ from hea.ltll ha.za.rds. "

Filia Emiri

...

ΙΙΔΙΑΤΡΟΨΗ-ΨΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ"
ΠΟΣΟ ΚΑθΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝθΡΩΠΩΝ ΚΑΙ IΔWΤEPA ΤΩΝ ΝΕΩΝ...
Είναι ευρέως αποδεκτό πως ο κόσμος στον οποίο ζούμε δίνει
έμφαση όλο και περισσότερο σε μια καταναλωτική

συμπεριφορά, η

«Η

ισορροπημένη

διατροφή

και

η

ενασχόληση

με

αθλητικές

δραστηριότητες ή με διάφορα χόμm βoηθoιJν τον ανθρώπινο οργανισμό να

οποία έχει παρασίφει τους σύγχρονους ανθρώπους στην κατανάλωση

αποκτήσει

προϊόντων που έχουν βλαβερή επίδραση στην υγεία τους. Οι κακές

παράδειγμα, με πολεμικές τέχνες που απαιτούν μια στρατηγική, μπορεί να

διατροφικές

τον βοηθήσουν να αναπτιJξει γρηγορότερα κάποιες από τις λειτουργίες του

συνήθειες και η έλλειψη

άσκησης

έχει οδηγήσει τον

άνθρωπο σε μια παθητικότητα άνευ προηγουμένου. Πόσο εύκολο ,όμως,

ευεξία.

Πιστό1Jω

πως,

,

για

εγκεφάλου»

είναι στις μέρες μας να πειστούν οι νέοι ότι πρέπει να υιοθετήσουν
σωστές διατροφικές συνήθειες σε συνδυασμό

όταν ένας νέος ασχολείται

Τσακίρης Γιώργος, Α • Γυμνασίου

με άσκηση, ώστε να

διαφυλάξουν την υγεία τους και να αποφύγουν πιθανά προβλήματα;
Ποια είναι η στάση των νέων ανθρώπων
απέ-ναντι

σε

διατροφή,
αθλητικές
και ποια

δυναμική

ζητήματα,
η

όπως

ενασχόλησή

είναι
τους

δραστηριότητες-χόμπυ
είναι η

άποψή

εισβολή

των

η
με

αλλά

πλαίσιο

της

παρασύρονται

από

τη

σιJγχρoνη

καταναλωτική

τάση.

Πρέπει

να

καταλάβουν πως το πρόχειρο και έτοιμο φαγητό δεν έχει καμιά θρεπτική
αξία. Αντίθετα, όταν ένα παιδί δεν αθλείται και δεν τρέφεται σωστά, αυτό

τη

μπορεί να προκαλέσει στην υγεία του σοβαρά προβλήματα. Η παχυσαρκία

αναβολικών

είναι άμεσα συνδε&μ6Ύη με την κακή διατροφή και γι' αυτό οι νέοι

τους για

ουσιών στο χώρο του αθλητισμού; Μέσα
στο

«Οι νέοι οφείλουν να μην αδιαφoρoιJν για την υγεία τους και να μην

οφείλουν να προσέχουν.»

διαθεματικής

Στεφανάτος Πάρις, Α ' Γυμνασίου

διδασκαλίας υπήρξε συνεργασία μεταξύ
των

καθηγητών

Βασιλάκου

(καθηγήτρια Αγγλικής

Φιλολογίας)

Θεοδωρακοπούλου
(Γυμνάστρια)
συνεργασία

και

Μαριέφη

Φωτεινή

μέσα

αυτή

και

από

την

παρακάτω

«ο αθλητισμός σε συνδυασμό με τη ισορροπημένη διατροφή χαρίζει ένα

δυνατό και υγιές σώμα, όπως επίσης αυτοπεποίθηση και ευεξία. Τώρα ma
στις μέρες μας η ποιδτητα τροφίμων έχει χαλάσει. με αποτέλεσμα οι
άνθρωποι να μην έχουν τη δυνατότητανα κάνουν τις πιο σωστές επιλογές

παρουσιάζονται οι απόψεις των μαθητών

στη διατροφή τους. Εmπρόσθετα, οι σύγχρονοι άνθρωποι καταφεύγουν

της Α' Γυμνασίου που πάνε κόντρα στην

αναγκαστικά στο πρόχειρο και κακό φαγητό λόγω έλλειψης ελειJθερoυ

τάση της εποχής και δίνουν τα δικά τους

χρόνου στηνκαθημερινήτουςζωή.»

μηνύματα ....

ΜαντζαφούΆννα, Α' Γυμνασίου
Επιμέλεια: ΜαριέφηΒασιλάκου, Φωτεινή Θεοδωρακοπούλου
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omputer and video games, are a form of entertainment children and adults
alike have been using a lot during the past years, Outdoor activitles and
(]
reading books are things of the past for many, as virtual reality games have
taken their place, As a result, many Important things have been put aside, as these
games take υρ alot of their time,
Οπ the one hand, these games can be educational as well as harmless, Such
games of strategy that contain real historical facts, where you have to manage to
defeat your opponent and defend your city by using several formations,
Furthermore, there are games or quizes ίπ which you have to solve riddles,
Οπ the other hand, there are certain games that involve violence, drugs,
bad language, sexual content or gambling, Even though there ίΒ an age ratIng, e,g,18+
nobody saems to take that into consideratl0n, as computer stores sell these games
to everyone, What ίΒ more, parents have very lίttle knowledge of what their children
play, and this ίΒ why some children become aggressive and are out of control.
Children often become very vIolent, talk back to their parents and teachers, they
are disobedient and do not do their school work,
ΑΙΙ ίπ all, any leίsure time actIvity should be done ίπ moderation as well as
under parental supervision and control. ΜΥ ορίπίοπ ίΒ that there are pros and cons
to playing video games, 8ut If one plays sensibly one can also benefit from them,

--

Jahn Malίkautis, 8'1 Γυμνααίαυ
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Children's playing computer and video games ίΒ a matter of disagreement
between those who support the idea that the games are harmful and those who
believe that they are a form of escapsm, 80th sides presant strong arguments,
Το start with, those who claim that computer and video games are
harmful worry about the children's health and behaviour, The main problem ίΒ that
according to recent medical research, playing for many hours causes permanent
brain damage and reduces eyesight to a great degree, Furthermore, some children
may not understand the difference game and real life and as a result they may
identify themselves with the aggressive characters οπ screen and start to solve
their problems vlolently, Many accidents nowadays have been caused by young
peope who, unfortunately, think of themselves as game heroes,
Οπ the other hand, there are those who claim that It ίΒ not only harmless
for children to play such games but it ίΒ also enjoyable and helpful, Απ advantage ίΒ
that children have a lot of fun while playing because they can travel ίπ a world of
fantasy, Apart from this, they share theIr interests with others all over the world
and broadens their horizons,
ΑΙΙ thlngs considered, Ι am of the ορίπίοπ that the best idea would be for
children to play games within certain lίmίts and distinguish reality from fiction,

Selena Markauizau, 8'2 Γυμνααίαυ
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~ very child has played some sort of a video game" Children are very fond of
~ them,

but ίΒ this

ΟΚ

or are these games really harmful?

Οπ the one hand, video games are just games, They are exciting and quite
amusing for everyone, It's great enterta'nment for children, Furthermore, they
help children increase their imagination and also have another way to understanding
and learning things, First of all, by playing such games children may improve their
English and learn new words, They also help children understand some situations,
such as how to deal with difficulties, Furthermore, they can make ch!ldren like a
sport they used to hate or didn't know anything abcut it and eventua~y start playing
it,
Οπ

the other hand, there are many dangers involved, Το start with while
playing video games the children are often alone ίπ a room without communIcating
with other people, This makes them really unsociable, Duite often they do not
understand what happens ιπ real life because they are ΒΟ absorbed ίπ their game,
Secondly, some games may create a problem distinguishing what ίΒ real what ίΒ
fiction, Finally, for some chi!dren who are very sensitive these games can cause
psychological problems ίπ the future, Ιπ addition some children may identify with the
aggressive characters and solve their prob!ems vIolently, harming people this way,
Finally, ultra-violent games can turn normal children into criminals,
Ιπ conclusion , Ι think video games can be dangerous at times ΒΟ they must
be played ίπ moderation since they are enjoyable as well,
Jasan Tsίlis, 8' Γυμνααίαυ
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Exploration

The First Man οη the Μοοη

The moon is our close cosmic nelghbor
and humans have bcen exploring lts surface
ever slnce the first developed telescopes.

"This Ι do ηο! for man butfor mankind!"
said Νοίl Armstrong when he first set foot οη the
moon.

The first 1unar exploration vehicles of
the 1950's were primitive ploneers.
ΒοΙ
aerospace technology developed so rapidly that
οηlΥ a decade separated the first flight forays
and Neil Armstrong's history making steps οη
the moon's surface.

July 1969 NASA sent a spaceship,
the moon, manned with tlιree
astronauts, one of whom was Neil Armstrong,
known as The First Man οη the Μοοη. This
achievement was one of the greatest man had
ever accomplished and one of the most
ίιnportant events ofthe 20· century.

lη

January 1959 a sma11 Sovlet sphere
bήstling with antennas , dubbed Luna Ι, flew
by the ωοοη a distance of some 5,995
kilometres. Though Luna Ι did ηο! touch The
moon's surface as ί! was intended, lts sulte of
scientific equipment revealed for the first time
that the ωοοη has ηο magnetic field. The shutt1e
also returned evidence of space phenomena,
such as the steady flow of ionized plasma now
known as solar wind.
Οη July 20" 1969, Neil Armstrong and
Edwln "Buzz" Aldrin became the fιrst men Ιο
reach the moon, when thelr Αρο110 ΙΙ luηar
capsule
touched down ίη the Sea of
Tranqui1ity. Later mlsslons cacried a lunar
rover that was dήven across the sate11ite's
surface and observed astronauts spending as
long as three days οη the moon. Before the
Αρο110 project coming Ιο an end ίη 1972, five
other rnissions and a dozen of men had visited
themoon.

Today, India, China and Japan a11 have
lunar exp10ratlon projects ίη progress. The
USA's own p1an is perhaps the most ambitlous
Ιο transport humans Ιο the ωοοη by 2020 and
eventua11y use the ωοοη as a staging ροίηΙ for
humano travel Ιο Mars and beyond.

John Halkias, Γ'2 Γυμνασίου

lη

Αρο110 ΙΙ. Το

Nei1 Armstrong was an astronaut with
vast eΧΡeήence in his field and his achievement
has had an lmmense significance Ιο many peop1e
over the years. Due Ιο this accomplishment,
sclentlsts and engineers have been deve10plng
the technology used today ίη space travel. Απ
examp1e ofthis is the sate11ites orbitlng ls space,
used Ιο accurately predict the weather and
climate changes a11 over the wor1d. Computer
technology ls also a direct result of the original
space walk as men's deve10pments were
necessary ίη order Ιο send and retum the
astronauts safe1y.
Sending a man Ιο walk οη the mοοη was
" a small step for man but a great step for
mankind" and countless new discονeήes and
inventions can sti11 be attήbuted Ιο this one
actlon.

Hara Ninou,
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IMPORTANT EVENTS ΟΡ ΤΗΕ 20
Μοοη
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Γ'2 Γυμνασίου

ΤΗ

CENTURY

World Wide Web
The 20"' century ls one of the most
important Ρeήοd for the development of the
humanity. More specifica11y, 1989 saw the
development of the most lmportant
information tool we have today, the Intemet. It
has become so much a part of our 1ives that ίι is
difficult Ιο imagine society wlthout ίt. We have
become so dependent οη this giant source of
information that we use ί! as a ιοο1 Ιο connectus
wlth buslness assoclates and friends.
Moreover, ί! ls a convenient educatlonal tool as
well.
The idea of the Intemet was conceived
by Tim Becrer-Lee ίη 1989 while he was doing
The
research at CERN, ίη Swltzer1and.
scientists at the center needed a way Ιο
communicate and send information Ιο each
other. Lee created the HTML progranιrne that
was used Ιο construct the web documents and
the ΗΠΡ system used Ιο send pages. These
programmes were the basls for a11 lηtemet
programmes. He named the Wor1d Wide Web
which we know as "WWW". The CERN
laboratory used the htrnl and ΗΠΡ systems ίη
1991 for the first time οη a multi-p1atform
computer network.
This source has helped humanlty Ιο
deve10p at a faster pace because ί! has
contributed Ιο the development of global
communlcatlon system. People can
communicate a11 over the world either by
sending e-mails ΟΓ by using programmes such
as "Skype" which a110ws them Ιο see each other
οη the screen whi1e talking. Furthermore, the
lηtemet contains a11 sorts of information about
anything one can possibly imagine. Ιι provides
us wlth a gigantic 1ibrary at ΟΟΓ finger tips.
Fina11y, "WWW" ls the newest and ultimate
freedom of communication and information in
ourworld.
lη conc1uslon, the creation of the
Intemet ls lndeed one of the most important
events of the 20" century. Ιι has brought
countήes c10ser through information sharing
and the spread of knowledge which has
empowered societles and cultures Ιο deve10p
and express themselves.

Harry Sfakianakis,

Γ' 2 Γυμνασίου
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The 20· century was a period of
dramatic changes ίη the human history with
great events, discoveries, inventions, battles
and social moνements that formed the world
we liνe ίη today. One of the most important,
perhaps because ofits significance for the years
that followed, was the Russian Reνolution ίη
1917.
The reνolution broke οη! οη October
1917, when communist working groups and
thelr leader Vladimir Lenln, conftonted agalnst
the Czar. They demanded that all the natlonal
property should be glνen Ιο the people and the
power Ιο the Soνiets, the working groups. After
taking oνer the goνernment, the communist
party, led by Lenin, let the soνiets manage all
the Russian industrlal plans and farms.
This new way of goνeming a country
was called socialism and was adopted by many
eastem countries-fteely or ηοΙ- until its fall ίη
the last decade of the century. Socialism had
many fanatic followers but also strong
It was the
opposers throughout the years.
reason the world was diνided after World War ΙΙ
and caused the Cold War between USSR and
United States. Α! fιrst, socialism gaνe people
hope for something better, howeνer, ίη the end
ίι became corrupted and fell ίη the early 1990's.
ο

surn up, the Russian Reνolution
changed the route of the world, with new
political and social ideas that were either
adopted or fought for. Ιη my ορίηίοη ίι was one
ofmost important eνents ίη the 20· century.

George Mαdonis,

ΓΊ Γυμνασίου
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Being qreen
Although most people would like Ιο be
"green" ίι ls ηο! always possible ίη today's
modem world. Being "green" means a lot of
things. Firstly, being friendly Ιο the
enνlronment, caring about ίι and protectlng ίι.
Secondly, saνlng ίι ftom destruction and fιnally
doing the 3Rs- Recycle, Reuse, Reduce.
Οη the one hand, many people are ηο!
"green" enough. They throw all their rubbish
away. They do ηο! Recycle, plastic, metal, etc.,
they do ηο! Reuse old clothes, paper, and of
course they do ηο! reduce, because they waste a
10t of energy, electήcity and water. All ίη all,
they add Ιο the pollutlon and destruction of the

ι]:!,!,

enνironment.
Οη

the other hand, lots ofpeople would
like Ιο be "green" but are πο! because they do ηο!
haνe the tlme Ιο do so. It is ηο! easy Ιο protectthe
enνironment because there are ηο! enough
facilities Ιο do ίι. Ιη today's world ίι is ηο!
possible Ιο be "green" because ofthe fast pace of
life. For example , a mateήaΙ we often use
because ίι ls practical but ίι pollutes the
enνironment ls plastlc. When we haνe a party we
haνe one-use plates and cups because when we
fιnish wejust throw them away.
All this results ίη the pollution ofthe air,
water and soil. Nowadays, we haνe acid rain
which is teπίble. Eνentually, many animals will
disappear and fιelds will ηο! eνen exlst. The
results are ftightening and we haνe Ιο take action
qulckly.
Ιη conclusion, Ι think that all ofus must
do our best Ιο be as "green" as possible. The
whole future ofthe planet is ίη our hands,
Mαrios Hαdiαrαkos, Α
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Γυμνασίου

Επιμέλεια:ΣειμανίδουΑντωνία
καθ. Αγγλικών
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COLLEGE DE PROTYPO ΑΤΗΙΝΟΝ
Activίtes

... ala franςaίse!

Cette annee scolaire, dans le but de faire naltre des
motivations, autrement dit, le plaisir d'apprendre, suivant bien
entendu les nouveUes donnees didactiques et pedagogiques, οη a
propose assez de projets auxquels Ia plupart de nos eleves οηΙ
repondu avec joie.
Les eleves οηΙ ete encotu·ages iι agir, iι prendre des
initiatives et des responsabilites, a retleehir stιr divers sujets, 11
travailler ensemble, iι decouvrir leurs competences, iι creer des
aetivites et 11 s'expήmer en langue franyaise.
Τουι en esperant que j'ai contrίbue, d'une part, 11 rendre
l'apprentissage du franyais interessant, utile et enthousiasmant
ρουτ mes eleves, et d'autre part, iι faire de l'enseignement un lieu
ου nous continuons 11 apprendre et ου nous nous enrichissons au
quotidien, je remereie
mes eIeves et lenrs parents tle lenr
partίcipation et de lenr collaboration, mes collegues de ΙουΙ cela
qu'on a partage ainsi que l'ecole Protypo Athinon de chaque
facilite procnree.
Bonnes vacances 11 tous!
Kouri Hilene
Professeurdefran,ais

Quelques Travaux Realises
1.Cartes de Noel
2.Mon arbre genealogique
3.Portτώι d'un sportif
4.une recette facile
5.Cartes de voeux
6.une drole d'histoire
7.Poesie Franyaise
8.Creer une BD
9.Affiche publicitaire iι but ecologique ου humanitaire

,

Eleves Impliques
1re du college:
Gardiakos Thtiodore, Davaria Sophianne, DeI·eskos Georges,
Koronia Cαtherine. Limperopoulou Chrysαnthe, Maroyiαnni
/sαbelle, Di Giuda Vincenzo, Tsapogas Christo. Halkiαs
Ale:r:αndre, Tzαrα Marie.

Voici des

ιEuvres α

Μοn

titre indicatif:

arbre genealogique

Δραστηριότητες... αλά γαλλικά!
Αυτή τη σχολική Ύρονιά, με σκοπό να δημιουργήσουμε
κίνητρα, δηλαδή, τη χαρά του να μαθαίνεις, ακολουθώντας
φυσικά τα νέα διδακτικά και παιδαγωγικά δεδομένα,
προτάθηκαν αρκετές δραστηριότητες στις οποίες η πλειοψηφία
των μαθητών μας ανταποκρίθηκε με χαρά.

Ενθαρρύναμε τους νέους μας να δράσουν, να πάρουν
πρωτοβουλίες και ευθύνες, να σκεφτούν διάφορα θέματα, να
συνεργαστούν,

να

ανακαλύψουν

τις δυνατότητές

τους, να

δημιουργήσουν έργα και να εκφραστούν στη γαλλική γλώσσα.
Ελπίζοντας να έχω συμβάλει, από τη μία πλευρά, στο να
γίνει η εκμάθηση των γαλλικών ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και

ενθουσιαστική για τους μαθητές μου, και από την άλλη πλευρά, η
διδασκαλία ένας τόπος όπου συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και
εμπλουτίζουμε τους εαυτούς μας καθημερινά, ευχαριστώ τους
μαθητές και τους γονείς τους για τη συμμετοχή και συνεργασία
τους, τους συναδέλφους μου για ό,τι μοιραστήκαμε, καθώς και
το σχολείο ΠρότuπoAθηνώνγια κάθε διευκόλυνση.
Καλές διακοπές σε όλους!
ΚουρήΕλένη
Καθηγήτρια Γαλλικών

ι
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COLLEGE DE PROTYPO ΑΤΗΙΝΟΝ
Voici des lEuvres α titre

2e du college:
Aggelopoulos PαnaJIiotis, Dialnαntίdis Orestis, Mαlikouris
Jean, Davies GI1JΥn-ΑΙe.τ, Sαkellariαdis Nαssos.

Cartes de voeux
r--

Voici des 1E1IvreS α titre

indicαtίI

\

indicαtίI

Une Recette Facile
Les eleves en 2e du college et Stelios Parliaros vous
proposent...
Μοω;se

au chocolat

CreeruneBD
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Ingridients:
4 reufs
125 gr.de sucre
150 gr.de chocolat
100 gr.de beuπe ρυτ
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Instructions:
Οη bat au mixcr les reufs εη Υ ajoutant du sucre jusqu'a
ΙΌbteηtίοη du blanc de l'reuf. Οη fond le chocolat εη bain-mari
et οη ajoute le beuπe pur εη petits lnorceaux et εη temperature
nOTmale. Οη melange bien le tout. Οη ajoute le chocolat fondu
avec le beuπe aux blancs des reufs. Οη melange lentement pour
conserνer la mixture gonflee. Οη remplit 4-5 νeπes.

~~~
--:-

3e du college:
Venetsαnos Nicolαs, Zekakos Alexandre, Thαnasias Georges,
Kakαgiαnnopoulou Gregoria, Panαgopoulos Raphael, Pashou

Catherine, Solomou Peggi, TsakiI'i Marίe.
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Affiche publicitaire a but ecologique ου humanitaire
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Portrat Deutschlands
Πορτρέτο της Γερμανίας
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Πρωτεύουσα: Βερολίνο

ItES~8u~

Επίσημη γλώσσα: Γερμανική
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IADUΙ·

Hauptstadt: BerIin
Amtssprache: Deutsch
Regierungsform:
Parlamentarische Demokratie
Flache: 357,021 km'
Einwohneγzahl: 82.062.249
Wahrung: €

-.....
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c........

Uιndrs·

Πολίτευμα: Ομοσπονδιακή Προεδρ.
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

357,021 km
Πληθυσμός: 82.062.249'

Έκταση:

--

Νόμισμα: €

Βerϋhmte Personlichkeiten
Διάσημες προσωπικότητες

Literatur Wissenschaft - Λογοτεχνία Επιστήμη
Gutenberg (1400-1468): Erfinder der beweglichen Letter

Gutenberg: Εφευρέτης του τυπογραφείου

Kopernikus (1473-1543): Astronom

Kopernikus: Αστρονόμος

Luther (1483-1546): Reformator

Luther: Μεταρρυθμιστής

Goethe (1749-1832): Dichter und Schrift:steller

Goethe: Ποιητής και συγγραφέας

SChiller (1759-1805): Dichter

Schiller: Ποιητής

Gebriίder

Grimm: Συγγραφείς παραμυθιών

Grimm (1785-1863): Marchenschrift:steller

Einstein (1879-1955): Wissenschaftler mit Nobelpreis fίir physik Einstein: Εnιστήμοναςμε βραβείο Νόμnελ στη φuσικη
Brecht(1898-1956): Schriftsteller

Brecht: Συγγραφέας

ΠΡDΤΥΠΑ NER
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Βerϋhmte

Personlichkeiten

Διάσημες προσωπικότητες

Bach (1685 1750): Organist und Komponist

Bach: οργανίστας και συνθέτης

Beethoven (1770 1827): Komponist

Beethoven: Συνθέτης

Scorpions: Hardrockgruppe

Scorpions: Hardrock συγκρότημα

Τokio

Τokio

Hotel: Rockgruppe

Hotel: ροκ συγκρότημα

Schuhmacher: Formel 1 Rennfahrer

Schuhmacher: Οδηγός ράλι

Nowitzki: Basketballspieler

Nowitzki: Μπασκετμπολίστας

,ι

-..ο

.,.

Kunst - Τέχνη
Dietrich (1901 1992): Schauspieler

Made

ίn

Dietrich:

Ηθοποιός

Germany

Τα γερμανικά υπάρχουν γύρω μας

Miele
---@J"

Την εργασία επιμελήθηκαν οι μαθητές:

@

Γουσγούνης Νικόλας, Χόντος Χριστόφορος
Στουρνάρα Ιωάννα Μαρία

- MPIRIN ~ Mercedes-Benz
~+."

- Νίνου Χαρά,

Τραμπακοπούλου Αλεξία, Μαδωνής nώργος

--

Παπαϊωάννου Ελένη, Χορνός Κυριάκος

smar~

Ψαράκου Ελισάβετ, Ηλιάδη Πηνελόπη
Σούλη Χριστιάννα

Επίβλεψη: Βίκυ Ρίζου, καθ. Γερμανικών
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Ο σχολείο είναι ένας μεταβατικός
χώρος

μεταξύ

κοινωνίας.

Είναι

οικογένειας

και

ένας χώρος

που

εκπαιδεύει μαθητές να γίνουν ώριμα μέλη και

zu lemen, einzuschatzen und einzubringen. Το δικαίωμα να γνωρίζει κανείς τις ικανότητές
του, να τις υπολογίζει και να τις προσφέρει.

συμβάλλουν οι κανόνες της οικογένειας του

6. Das Recht Verantwortung fίir das eigene
Handeln zu iibemehmen. - Το δικαίωμα να

σχολείου, με αποτέλεσμα να οδηγούν στα

αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη των πράξεών

πλήρη δικαιώματα ενός εντίμου πολίτη. Οι

του.

κοινωνοί του κοινωνικού γίγνεσθαι Σε αυτό

μαθητές λοιπόν οραματιζόμενοι ένα σχολείο

διαφορετικό από το σημερινό, θέλουν

να

εμπνέονται μέσα από αυτό, και ταυτόχρονα
επιθυμούν το σχολείο να τους δίνει κίνητρο

δικαίωμα

εκμάθησης

της

Το

γερμανικής

με τους δικούς τους κανόνες, οι μαθητές και

να μαθαίνει από αυτά.

αλληλοσεβασμό στις υποχρεώσεις και στα

δικαιώματά τους. Η Γερμανία μια'χώρα με

9. Das Recht auf ein Miteinander, ίη dem
jeder seinen Platz fιnden kann. - Το δικαίωμα
στη συμβίωση, όπου ο καθένας θα μπορεί να

μεγάλη εκπαιδευτική παράδοση αλλά και
ταυτόχρονα μια μοντέρνα και δη μοκρατική

βρει τη δική του θέση.

κοινωνία

ΙO.Das

μπορεί

να

γίνει

αφορμή

στην

τις αδυναμίεςμας ως ευκαιρίεςμάθησης.

8. Bei Auseinandersetzungen wol1en wir die
Beteiligten so unterstiitzen, dass sie eine
befriedigende Losung fιnden. - Σε περίπτωση
υποστηρίζουμε

τους

διαπληκτιζομένους με τέτοιο τρόπο ώστε να
μπορούν να βρίσκουν μόνοι τους μια
ικανοποιητική λύση.

γλώσσας.

μονάδες να λειτουργούν ως μικρές κοινωνίες

οι δάσκαλοι να έχουν διακριτούς ρόλους, με

7. Wir begreifen Fehler und Schwachen als
Lemchancen. - Αντιμετωπίζουμε τα λάθη και

συγκρούσεων

7. Das Recht auf die deutsche Sprache. -

8. Das Recht Fehler zu machen und daraus zu
Iemen. - Το δικαίωμα να κάνει κανείς λάθη και

και διάθεση για μάθηση. Θέλουν οι σχολικές

δικά μας όρια, αλλά και τα όρια των άλλων.

9. Uns ist es wichtig, kοπektes Deutsch und
Griechisch zu sprechen. - Δίνουμε μεγάλη
σημασία στη σωστή χρήση
(Ελληνικής και γερμανικής).

της γλώσσας

IO.Wir gehen fair miteinander um. Φερόμαστε ευγενικά στις συναναστροφέςμας.

11. Wir achten auf Piinktlichkeit. Προσέχουμε να είμαστε συνεπείς στο χρόνο.

Recht gehDrt zu werden. -

Το

περίπτωσή μας, για να αντλήσουμε ιδέες,

δικαίωμα να βρίσκει κανείς ανταπόκριση και

διδάγματα και τρόπους λειτουργίας, που θα

12.Bei uns beteiligen sich al1e, auch die
Schiiler, aktiv an demokratischen Prozessen.-

να εισακούεται.

Στο σχολείο μας συμμετέχουν όλοι, και οι

μας βοηθήσουνε να γίνουμε καλύτεροι σαν

σχολείο,- σαν
μια ζωντανή
δασκάλων μαθητών και γονέων.

κοινότητα

Ο σχολικός καταστατικός χάρτης

περιλαμβάνει

τις

θεμελιώδεις

αξίες,

τις

11.Das Recht

ίη RίIhe

zu arbeiten. -

Το

δικαίωμα να εργάζεται κανείςμε ησυχία.

2.Ziele

όλους τους συμμετέχοντες στη σχολική ζωή.
Στόχος

μας

είναι

να

μορφώσουμε

και

όλους

μαθητές

τους

να

ενισχύσουμε,

να

διαπαιδαγωγήσουμε

και τις

μαθήτριες

ανάλογα με την νοημοσ6νη τους και τις

ικανότητές τους. Τα παιδιά στο πλαίσιο μιας
σχολικής

εργασίας

ελληνικά

το

μετέφρασαν

γερμανικό

στα

σχολικό

-Σκοποί

δυνατότητες να

ln der Protipo-Schule bemiihen wir uns al1e
gemcinsam, Κinder, E!tem und die ίη der
Schu!e tiίtigen Erwachsenen, diese Zie!e zu
eπeίchen: Στο Σχολείομας προσπαθούμεόλοι
μαζί, παιδιά, γονείς, καθηγητές να πετύχουμε

τους παρακάτωσκοπούς:

στη σχολική ζωή.

14.Wir tInterstiitzen und fordern den
personlichen Einsatz, der dem Wohl der
Gemeinschaft dient. - Στηρίζουμε και
ενισχύουμε την προσωπική προσπάθεια που

θρησκείες.

-Σεβόμαστε τη

υποχρεώσεις για όλους τους συμμετέχοντες

τη

Κανένας δεν επιτρέπεται να τραυματίζεται με

2. Wir achten eigenes und fremdes Eigentum.

Από τα παρακάτω δικαιώματα απορρέουν οι

διαμορφώσουν ενεργά

σχολική τουςζωή.

15.Wir lernen andere Kulturen tInd
Religionen kennen und achten. - Γνωρίζουμε

λόγια ή με πράξεις.

Aus
diesen Rechten ergeben sich die
pfljchten al1er am Schul1eben Beteίligten.

δημοκρατικές

Wir gehen freundIich miteinander um.
Niemand darfdurch Worte oder Taten ver!etzt
werden. - Συναναστρεφόμαστε ειρηνικά.

μας δίνουν αφορμή για προβληματισμό.

υποχρεώσεις

στις

αποβλέπει στο καλό του συνόλου.

Ι.

καταστατικό χάρτη και με αυτόν τον τρόπο

1 . Rechte und Pflichten - Δικαιώματα και

ενεργά

,

διαδικασίες.

13. Wir erDffnen fiir alle vielfaltige
Moglichkeiten, das Schul1eben aktiv zu
gestalten. - Δίνουμε σε όλους πολλαπλές

υποχρεώσεις και τα βασικά δικαιώματα για
εμάς, αλλά και ση μαντικούς στόχους για

μαθητές

δική

μας

και

την

ξένη

περιουσία.

3. Wir sind offen fίir Ideen und Meinungen
anderer und vertτeten g!eichzeitig unsere
eigenen.
Meinungen und Standpunkte. - Ακούμε με

και

σεβόμαστε
Αυτός

ψηφίστηκε

άλλους
ο

πολιτισμούς

καταστατικός

από

την

και

χάρτης

επιτροπή

των

εκπαιδευτικών και των γονέων και μαθητών

σε κοινή συνεδρίαση του

Joft Weift Schule

στις 9 Μαρτίου 2005.

Πιστεύουμε

ότι

θα

αποτελέσει

παράδειγμα προς μίμηση και προβληματισμό
για όλους μας, τους μαθητές του σχολείου μας

προθυμία τις ιδέες και τις γνώμες των άλλων

αλλά και για τους εκπαιδευτικούς και τους

και συγχρόνως υποστηρίζουμε τις δικές μας

γονείς.

γνώμες και θέσεις.

Ευχαριστούμε τα παιδιά της Β 'και Γ'
γυμνασίου των γερμανικών

4. Wir wol1en das Selbstwertgefίih! al1er
stiίrken und Selbstachtung erfahrbar machen.
- Θέλουμε να ενισχύσουμε το αίσθημα της

τάξης

αυταξίας όλων και να βοηθήσουμε ώστε να

αυτόν το καταστατικό χάρτη που συντάχθηκε

μάθουμε να σεβόμαστε τους εαυτούς μας και

μόρφωση

από γερμανούς μαθητές στο σχολείο με το

τους υπολοίπους.

όνομαJοβ

3. Das Recht auf Fiirsorge und Betreuung-

5. Wir sorgen fίir eine Atrnosphare ohne
Angst und Spott. - Φροντίζουμε να

1. Das Recht

aίIf

Achtung - Το δικαίωμα για

σεβασμό

2. Das Recht auf Bildung -

Το δικαίωμα για

Το δικαίωμαγια πρόνοιακαι φροντίδα

4. Das Recht auf Mitwirkung und
Mitbestimmung - Το δικαίωμα για συμμετοχή

διαμορφώσουμε μια ατμόσφαιρα χωρίς φόβο

και συναπόφαση.

6. Wir erkennen unsere eigenen Grenzen und
die Grenzen anderer an. - Αναγνωρίζουμε τα

5. Das Recht, die eigenen Fiihigkeiten kennen

και εμπαιγμούς.

τμημάτων για την αξιόλογη προσπάθειά τους
και το κέφι τους να αποδώσουν στα ελληνικά

WeipSchule.

Επιμέλεια:

Γιώργος Μπούρας, καθ. Γερμανικών
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Αηριλίου

εηlσκέφmκε το
ηλαίσια της

2010.

Η

ΓΙ

Ραδιομέγαρο της

έκδοσης της

Γυμνασίου
Ε.Ρ.Τ.

στα

σχολικής εφημερίδας.

Βασικός σκοηός της εηίσκεψης ήταν να &ώσουν οοό κοντά
τόσο

το

εηάγγελμα του

δημοσιογράφου όσο

KOI

τη

διαδικασία της συλλογής, εηεξεργασίας και ηρoBoλr1ς της
είδησης. Αρχικά είχαν την ευκαιρία να μιλr1σoυν ζωντανά

οοό

το

μικρόφωνο

της

εκηομπής

Καραγιάννη «Κσφές Ελληνικός» της ΕΡΑ
ΤΗΙ

ΕΛΛΑΔΑΙ

και

με

την

της

Έλενας

5-

Η ΦΩΝΗ

καθοδήγηση

της

δημοσιογράφου να εκφράσουν τις σκέψεις τους και τους
ηροΒληματlσμούς τους, καθώς ΚΟΙ

να

στείλουν τους

χαιρετισμούς τους στην ελληνική ομογένεια.

Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν σε χώρους παραγωγής
τηλεοπτικών εκπομπών και με τη Βοήθεια του ξεναγού της
Ε.Ρ.Τ., κ. Χήτου, γνώρισαν τη διαδικασία παραγωγής μοας

εκπομπής. Οι μαθητές είδαν από κοντά το στούντιο των
κεντρικών ειδήσεων και μετά από μια ενημέρωση για την
ιστορία

της

Ελληνικής

γνωστό .. .green

room!

τηλεόρασης

επισκέφθηκαν

το

Ακολούθησε περιήγηση σε άλλα

στούντιο γνωστών ραδιοφωνικών εκπομπών του κρατικού

ραδιοφώνου, όπως ατο "Τρίτο πρόγραμμα" στην εκπομπή

"bλα τα πρωίΎά του τρίτου" του κ. Φλωράκη κοι στην
ΕΡΑ ΣΠΟΡ στο αθλητικό ραδιόφωνο. Οι εικόνες των
μικρών μας δημασιογράφων μιλούν aπό μόνες ταυς!!!

"ι8
•

Γεωργία Ι. Πiσπα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ

ΣΕΛ Υ7

/ /

----------------------~ΠlςsΚcΥclς

τρίτη Η
Μαθητές της Α' και Γ' Γυμνασίου ύστερα από προετοιμασία τους από τον
καθηγητή της Πληροφορικής, κ. Τσαγκαλίδη, συμμετείχαν στο βιωματικό εργαστήριο του
Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα
Επικοινωνίας και ΜΜΕ ), με στόχο να αμβλύνουν το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των
ηλικιωμένων και της νέας γενιάς. Η προσπάθειά τους προβλήθηκε από τον έντυπο Τύπο.
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Επειδιί π (ωιί στο σχολείο δεν είναι μόνο μα8ιίματα!...

Σεητέμβρlος 2009: Το άνοιγμο του σχολείου συνοδεuετσι σηά τπν εηίσκεψη των μοθητών του rυμνασίου και του Λυκείου
τάσο στα Νέο Μουσείο της Ακρόπολπς όσο και στον αντίστοιχο αρχοιολογικό χώρο. Η ηεριπγπσπ στις οίθουσες του

μουσείου με θέα τον ισταρικό βράχο έδωσε τπν ευκαιρία σταυς μαθητές να εμηλουτίσαυν τις ιστορικές ταυς γνώσεις με

τράπα όμεσο ΚΟΙ βιωμοτικά.

Οκτώβριος 2009 : Τπ Δευτέρα 26 Οκτωβρίαυ πραγματοπαιήθπκαν στο θέατρο του οχολείαυ εορταστικές εκδηλώσεις για
την εηέτεlα της 28~ Οκτωβρίου από τους μαθητές της Γ' γυμνοσίου και της Β' λυκείου. Α<.ολαUθπσε π επίδοση σριστείων
σταυς μαθητές εκείνους που αρίστευσαν κατά τπν προnγοuμενn σχολική χρονιά. Κσθώς η ημέρσ αυτή έχει καθιερωθεί ως η
ημέρα της σπμαίας, πραγματαποιήθηκε η παράδασή της σταυς σημαιοφάραυς και σuσσωμο το θέατρο σιγατραγοuδπσε
τον εθνικά Uμνο.(φωτα

~

]·2)

21·10·2009: Μια σημαντική

διαδικασία, η διεςαγωγή των μαθπτικών εκλογών, ηου προάγει τους δημοκρατικοuς θεσμοuς,

έλαβε χώρα κατά τη διόρκεια του ίδιου μήνα. Τα παιδιά ακολουθώντας τους κανάνες τπς ψπφοφορίας ανέδειςαν

10

δεκαπενταμελές καιτα πενταμελή συμβαuλια των τμημάτων τους.Ιφωτο 3.)

Νοέμβριος 2009 : Οι μαθητές του rυμνασίαυ και του Λυκείαυ επισκέπτονται το χώρο Polymechanon, σταν απαίο είχαν την
ευκαιρία να διασκεδάσουν παίζοντας παραδοσιακά παιχνίδια, άπως μήλα, με έναν διαφορετικά ψπφιακό τρόπο.
Δεκέμβριος

2009 : Παραυσιάστηκε στο

2..ι

χώρα του σχαλείου η παράσταση ταυ Μότσαρτ «ο Μαγεμένος Αυλός. απά τους

μαθπτές της Γ' γυμνασίαυ σε σκπνοθεσία της κ. Mnoupa και μουσική επιμέλεια τπς Α. ΣταντζοUρη. lφωτο 41
Παράλλπλα, καθώς οι μέρες των γιορτών συνδέονται με την οικογενειακή θαληωρή και ευτυχία, οι μαθπτές του σχολείου
υπό την καθαδπγηση των καθπγπτών θέλησαν να προσφέρουν λίγες στιγμές χαρός σε ανθρώπους που orεpouvrar τα
απαραίτπτα προς το ζην ή το βασlκάτερα αγαθά, τπν ίδια τπν υγεία. Έτσι, συγκέντρωσαν χρήματα και τράφιμα για τπν
«Κλίμακα., μια μπ κερδασκαπική οργάνωσπ που ευαισθηταπαιείταl στο θέμα ταυ κοινωνlκοu αποκλεισμοu, και για τπν
οργάνωσπ «Κάνε μια ευχή. , π απαία πραγματοποιεί ευχές ηαιδιών που πόσχαυν από σοβαρές ασθένειες.
laνουάριος

20 10 : Στα πλσίσιο ταυ εηαγγελματικού προσαναταλισμοu, επισκέπτεται το σχολείο μας α κ. Δ. Εμίρπς,
αναπλπρωτής καθπγπτής του Τμήματος Βιομπχανικής Διαίκπσπς και Τεχνολαγίας του Πανεηιστπμίου Πειραιά. Οι μαθπτές

3

του Λυκείαυ είχαν τπν ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του και να πληροφορηθοuν για τη φuση ταυ επαγγέλματάς του και τις
πραοητικές ανέλιςης.

Φεβρουάριος 2010 : Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίαυ πραγματαποιήθηκε τα καθιερωμένο ηλέον αποκριάτικο πάρτι του
σχολείαυ στο ςενοδοχεία FENIX με συμμεταχή τάσο των μαθπτών όσο και των καθπγπτών. Όλαl απόλαυσαν τπ μουσική και
το χορά σε ένα αποκριάτικο σκηνικά. Ι φωτο 5)
Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου οι μαθπτές τπς Α' γυμνασίου επισκέφθηκαν το Κυκλσδικά Μουσείο, της Β' γυμνααίου τα
Βυζαντινά και τπς Γ' γυμνασίου το Πολεμικά Μουσείο, άπου είχαν τπν ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με εκθέματα σχετικά με
τις ιστορικές περιάδους ηου εςετάζουν.
νωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η επιλογή του σωστοu επαγγέλματος για τους εφήβους, το σχολείο
οργόνωσε πμερίδα σχετικπ με τον επαγγελματικό ηροσανατολισμά και τις προοπτικές που προσφέρει κόθε
επαγγελματικάς κλάδος. Οι μαθητές της Γ' γυμνασίου, καθώς και των τάςεων Α' και Β' λυκείου, είχαν την ευκαιρία να
nλnρoφoρπθoύν για τα κριτήρια βάσει των οποίων KoλOUVTar να επlλέςουν τπν κατεuθυνσn και αργότερα το επάγγελμα που
θα ακαλουθήσουν, αλλά και για τις προοπτικές που ανοίγονται μέσα απά συγκεκριμένες πανεπιστημιακές σχαλές. Τα παιδιά
και οι γονείς τους έθεσαν τα ερωτήματά τους στον κ. Σ. Στρατηγάκη, μαθηματικό και δπμοσιογράφο, με ειδίκευση στον
επαγγελματικά προσανατολισμά, ο οπαίος με προθυμία απάντπσε σε άλα τα ζπτήματα που τους απασχολοUν. Ιφωτο 6)

r

Μάρτιος 2010: Ο Μ. Βασλαμαντζής, διευθυντής τπς ογκολαγικής κλινικής του Ευαγγελισμοu, επισκέπτεται το χώρο του
σχολείου μας, όπου και συνομιλεί με τους μαθητές ταυ Λυκείου για τις ολέθριες συνέπειες του καπνίσματος και τους
προτεινάμενους τρόπους για να διακόψει κονείς τπν κακπ αυτή συνΠθεια.
Τπν Πέμπτπ 11 Μαρτίου ορισμένοι μαθητές των τάςεων Α' και Γ' γυμνασίου συμμετείχαν σε μια έρευνα του
Πανεπιστημίου Αθηνών υπά την καθοδήγησπ του καθηγητή Μεϊμάρη με θέμα τπν Πληροφορική και τπν τρίτη ηλικία.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές του nporunou είχαν τπν ευκαιρία να λειιουργπσαυν ως «δάσκαλοι. σε ανθρώπους που έχουν τπν
ηλικία των παπποuδων τους, προσπαθώντας να γεφυρώσουν τις δεκαετίες που τους χωρίζουν κοι να τους μυήσουν στα

μονοπάτια τπς τεχνολογίας. Οι άνθρωποι απά το ΚΑΠΗ EλλnVIKou που συμμετείχαν στο πράγραμμα αυτό επιφuλαςαν
θερμή υποδαχή σταυς μαθητές ταυ σχαλείου μας, οργανώνοντας και γιορτή ηρος τιμήν ταυς. Στα τέλας μάλιατα της
γιαρτής αυτπς μαθπτές και μαθπτευάμενοl Βρέθπκαν να χορεuουν μαζί, αποδεικνuοντας άτι ηαρά τις δεκαετίες ηου τους
χωρίζουν, τους ενώνει η μουσική και nδιόθεση για ζωή!(φωτο 7)

4
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Μαρτίαυ αl μαθπτές τπς Α' γυμνααίαυ και τπς Α' λυκείαυ ανατρέχαντας ατις αελίδες τπς lατορίας,

επιχειραύν να μεταφέρουν τους συμμοθπτές τους στις μέρες εκείνες που στάθπκσν π απαρχή τπς ελευθερίας μας και ατα
γεγανάτα αυτά παυ αδήγπααν ατπν έκρπξπ τπς επανάστααπς του 1821. (φωτο 8)
Λίγο πριν κλείσουμε γιο τις πααχαλlνές διακοπές τα παιδιά τπς Γ' γυμνασίου είχαν τπν ευκαιρία να πάρουν συνέντευξπ
απά το γνωστά μπασκετμπολίστο Νίκο Χατζή και νσ του υποΒάλουν ερωτήσεις για τπν επαγγελματική του στσδιοδρομίσ.
Απρίλιος 2010 : Ο μαθπματικάς και ειδlκάς συνεργάτπς του μουσείου Ηρακλειδών τπς Αθήνας κ. Α Παπανικολάου
πραγματοποιεί παρουσίασπ στο σχολείο μας με τίτλο (Τέχνπ και Μαθπματικά>, αποδεlκνύονlOς πώς δύο εντελώς διαφορετικοί
κλάδοι άχι μάνο δε συγκΡούοντσι αλλά συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο, αποκαλύπτοντας συγχράνως άτι π μαθπμστική σκέψπ
αποτελεί τπ Βάσπ τπς μνπμειώδους τέχνπς.
Στις 21 Απριλίου οι μαθπτές τπς Γ' γυμνασίου επlακέφτπκαν το Ραδlομέγαρο τπς ΕΡΤ, άπου τους δάθπκε π ευκαιρία να
γίνουν και αυτοί μικροί δπμοαιογράφοι συμμετέχοντας ζωντανά σε ραδιοφωνική εκπομπή.

7
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Μάιος 2010: Μαθπτές τπς Α', Β' και Γ' γυμνααίου αυμμετέχουν στπ δεύτερπ φάαπ τπς έρευνας «Πλπροφορ,κή και τρίτπ πλ,κία»
κοι με τπ Βοήθεια τπς τεχνολογίας παιδιά και ••• «μεγολύτερα παιδιά» συνεργάζονται και Β,ντεασκοπούν τις εμπειρίες τους. Τ πν
επάμενπ μέρα π εφπμερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ φιλοξενεί στο πρωτοαέλlδά τπς αφιέρωμα για τπν καινοτάμα ουτή δράαπ.
Το τελευταίο κουδούνι χτύππσε για τους μαθπτές τπς Γ' λυκείου. Εμείς άλοl τους ευχάμαστε καλά δράμο ατο μονοπάτι
τπς ζωής ...

Στους αθλητικούς αγώνες, που έγιναν ατο τέλος του σχολικού έτους μετοξύ των τάξεων του αχολείου, τπν πρωτιά είχε 8

π ευγενής άμιλλα μεταξύ των παιδιών και το μετάλλιο κατέκτπσαν οι ομάδες που ακολαυθούν.(φωτο 9·111
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Την Παρασκευ,) 30 Απριλίου, οι μαθητές της Α' ίυμνασίου

ξεκίνησαν νωρίς-νωρίς !ι'ια την ημερnσια εκδρομ,) τους, l<ρουαζιΙ:Ρα στα

,

'

Α ρ!l'οσαΡωνll<οu.

φθάνοντας στον ΠειΡαlά επlΒιΒαστnκαμε στο κρουαζιεράπλοιο με
πρώτο προορισμό το πανέμορφο νησί του Πόρου.

Στα λί!l'ο χρόνο που

είχαμε στην διόθεσ,) μας κάποιες παρέες ανηφόρπσαν στα στενά σοκάl<ια

,

' ...o

,

"

,

μεχρl το Ι σTOPII<O 1"Ί λ'
ΟΙ που δ εσπο'ζ ει στο λ'
ιμανl και ειναl ορατο απο παντου.

'Αλλα παιδιά προτίμπσαν να επισκεφθούν τα τουριστικά καταστnματα και
μα!l'αζάκια λαϊκnς τέχνης.

Αφnσαμε τον Πόρο με πλώρη !ι'ια την Ύδρα. Μετά από ένα
ευχάριστο δίωρο πάνω στα ι<ύματα του Αρ!l'οσαρωνικού αντιl<ρίσαμε την

Ύδρα, της οποίας είναι εντυπωσιακ,)

η

μοναδlκ,) !ι'ραφιl<ότπτα

και

aPXITCI<TOVIKn. Δεξιά και αριστερά του λιμανιού είδαμε τους Πpoμαχώνc~ με
τα κανόνια, το ό!l,αλμα του Α. Μιαούλη.

Στον περίπατο στον παραλιακό

δρόμο περάσαμε κάτω από το Αρχοντικό του I<Όυντουριώτη και φθάσαμε
στo~ Μύλους. Στη μέση του παραλιαl<ού δρόμου είδαμε τη Μον,) της
kΌιμnσεως της Θεοτόκου, με τα δύο μαρμάρινα καμπαναριό, όπου στε!l'άζεταl

το

Εκκλησιαστιl<ό

και

'gυζαντινό

Μουσείο.

'Αλλη

ομάδα

μαθητών

ανηφόρισε τα !ι'ραφιl<ά δρομάκια στην Παλιό Πόλη ι<αι απόλαυσε τη θέα
που φθάνει μέχρι την Πελοπόννησο. Καθώς δεν υπάρχουν αυτοκίνητα,
αρκετοί τουρίστες χρησιμοποίησαν τον παραδοσιαl<ό τρόπο μεταφοράς, το

!ι'ραφll<ό !ι'αϊδουράκι.
Τελευταίος προορισμός η Ai!l'IVa, η πρώτη πρωτεύουσα της ελεύθερης

Ελλάδας (1828). Ει<εί απολαύσαμετπ Βόλτα με τις άμαξες στον παραλιακό

δρόμο μπροστά από τα νεοκλασιl<άκτίρια. Περπατnσαμεστα πλαl<όστρωτα
σοκάκια και φυσικά οι μαθητές δεν παραλείΥανενα α!l,οράσουν τα περίφημα
,

ι

f
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φιστικια !ι'ια να προσφερουν στις οικο!l'ενειες τους.

Τα παιδιά επέστρεΥαν ενθουσιασμένα ι<αι εξέφρασαν την επιθυμία
τους αυτού του είδους η εξόρμηση να επαναλπφθεί ι<αl του χρόνου.

Αντωνία ΣCΤμανίδου
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Η αντίστροφη μέτρηση ε(χε apxiOCL •• Μετά την επιστροφή τους στο θρανία, όλοι ΟΙ μαθητές της β' γυμνασίου άρχιζαν να υπολογίζουν με ακρίΒεια
ωρών τις μέρες που υπολείπονταν μέχρι την πολυπόθητη εκδρομή. Κοι ενώ ο αριθμός των ημερών είχε μ!:ιωθεί σε μονοψήφιοι n ηφαιστειακή στάχτη λίγο έλειψε
να κάνει στάχτη και το όνειρο των μαθητών. Ευτυχώς, n εναέριο κυκλοφορία αΠΟJ:.οτοστάθnκε γρήγορα κοι τΙποτο δεν έδειχνε ότι θα στεκόταν εμπόδιο 010
τριήμερο αυτό.

Το ΡΟV1εΒού δόθηκε 10 ξημερώμοτο της Ποροσ<ευής στο σεροδρόμιο. Αν κσι ογουροξυnvnμένοι, όλοι είχον την κολιηερη διόθεση ,ΟΙ
γέλιο δεν άργησαν να γεμίσουν την αίθουσα αναμονής του αεροδρομίου. Μετά από δυο ώρες πτήσης, προσγειωνόμαστε στο ηλιόλουστο Μόναχο.

10 πoιδIΚό

Ακολούθησε πaνοραμlκπ περιήγηση με 10 πούλμαν και η ηρώτη μας στόσπ ήταν π παλιά πινακοθήκη του Μονάχου. Η πινακοθήκη αυτπ άνοιξε για το
κοινό έπεl1α από δέκα χρόνια εργασιών και μετά από επιθυμία του Βασιλια Λουδοβίκου Α' της Βαυαρίας. Αυτή η ιόσο πλούσια συλλογή πιαν αποτέλεσμα πέντε και
nλioν σιώνων σUΛΛΕK"'Oύ πόθους ,αl ηροσεκτικής συV1ήρπσπς της κολλπεχνικής κληρονομιός εκ μipoυς της οικογένεισς Βίιελσμπσχ. Η ,. ΡόV1εΒο ξενόγησε
τους μοθητές σTlς διοφορετικές οίθουσες lης πινοκοθήκπς ,σ; τους μίληοε γιο την τεχνοτροπίο ,όθε ,0λληέχνπ. Τους μίλησε για τσ οριστουργήμστσ της
πολαιότερης γερμονικής ζωγροφιιής των Ντίρερ κοι rKρίνεBαλvτ ΚΟΙ τους πορουσίασε οξιοθσύμοοτους πίνοκες των Ρούμπενς, Ρίμπραντ και Φαν Ντάικ. Η
συνέχειο της ημέρος περιελόμΒσνε φογπτό οε ελλπνικό εΟTlοιόριο τπς ηεριοχής κoIJώς κσι ξενόγηση στο lοτορικό κέV1ΡΟ του Μονόχου.
Την επόμενπ μέρσ, τπν Πρωτομογιό, θο εηισκεπτόμοοτε το κόστρο Neueschwanstein lου ΛουδοΒίκου του Β .. Καθώς πηγοίναμε προς τον προορισμό
μσς, ο ξενσγός μος μίλησε γισ το έθιμο της πρωτομογιός που υηόρχει στο μέρος ouιό κοι γιο τσ λεγόμενσ «Δέντρο του Μόο> ηου στήνουν στις διόφορες
πλοτείες. ΦτόνΟV10ς σιο ,όστρο, μείνσμε έ,πληκτοι από τη μεγολοηρέπεισ κσι lπν επιΒολή του. Οδηγούμ",οι στις διόφορες οίθουσες ησροτπρήσομε ότι το
κόοτρο είνοι αuvδυoσμός διάφορων σρχιτεκτονικών τόοεων κσι ότι ο ΛουδοΒίκος ο Β', όV10ς Ο ίδιος λότρης του γερμσνού συνθέτη RichOTd Wσgner, φράV1ισε
ώστε το δωμάτιο του κάσφου '10 αVΤ!ΚQ10I1tpίζουν την αγάπη του για τους μύθους ηου χρησίμευαν ως θέματα για Ης όπερες 101.1 συνθέτη.
Ωοτόοο, η εκδρομή μσς στο Μόνσχο δε θο ήτσν ολοκλπρωμένπ χωρίς την εηίσκεψή μος στο Deutsches Museum. Στο τεχνολογικό συτό μουοείο
αφιερώσαμε ένα ολόκληρο ηρωινό. Ο κ. Ανδρακόκος έκανε ξενάγηση στις αίθουσες του μουσείου και εξήγησε στους μαθητές τον φόηο λειτουργ,ας διαφόρων
μηχανών, προσπαθώντας να συνδυάσει Τις γνώσεις τους στπ Φυσlκή με Τις παρατηρήσεις από τον κόσμο των αισθήσεων. Τα παιδιά είχαν τπν ευ:ωφία να δουν
τπν εξέλιξη τόσο σΗς μηχανές όσο και σιη μσρφή των διάφορων πλεούμενων, '10 μπουν πορακολουθήσΟΙΙΎ την εξέλιξη των δlΟστημόnλΟlων "Ql να i(άνου'( τα
ίδιο κόηοισ "ορόμοτο. Μετό lπν έξοδό μας σπό το Μουσείο ήμσστε όλοι γεμόΊοι εικόνες ,σι γνώση σλλά νιώ90με κσι μισ μ'κΡή θλίψη, κσθώς κοτολσΒοίνομεότι
το ταξίδι μας αυτό έφ,ovε στο τέλος ιου.
Πρόγμοτι, λίγες ώρες μετό Βρισκόμσστε στο σεροδρόμιο, ,όνΟV1σς τσ τελευτσίσ μσς ψώνισ. Αποχσιρετήσσμε το Μόνοχο το Βροχερό ουτό

απόγευμσ της 2«' Μαίου και είμαι σίγουροι ηως όλοι, καθώς απογειωνόταν το αεροπλάνο, κάναμε την ίδια σκέψη: ότι η εκδρομή μας αυτή, παρά τα όποια
σηρόοπτσ (επίσκεψη σε νοσοκομείο, σπώλεισ διοΒατηρίουl έδωοε σε όλους μας ηολλά μαθήμοια <οι μος έδεσε ως ομόδο!
Ελίνα Τααυμπpιi

ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ
Η εκδρομή ξεκΙνησε με μεγάλο ενθουσιασμό και, ηαρά ,ην καθυστέρηση της πτήσης μας και τον αυστηρά έλεγχο για κρυμμένα ποτό, όλα
πήγαν κολά. Φτάσαμε στο Μόναχο άυπνοι αλλά και γεμάτοι περιέργεια.

Πρώιη στάση π Παλιά Πινοκ08ήκη ιου Μονάχου. Επιτροχάδην ξενάγπση στα εlκασΗκά λεπτουργήματα των Ντύριρ, Ρέμπραντ, Βελάσκεθ,
Λεονάρντο ντα Βίντσι, Τιτσιάνο, Ρούμπενς και αμέτρητων άλλων. Χόρτασαν τα μάτια μας ομΟΡφiά.

Φαγητό δίπλα στο ποιόμl ΚΟί μετά Βόλτο στην πόλη γιο τα πρώτα ψώνιο.
Το ξενοδοχείο, ένο εκπληκτικής ορχιτεκτονικής κτίριο, μας ηερίμενε. Πορόξενο

. ο δρόμος που έΒγοζε εκεί ήτον η Λεωφόρος Ντσχόου.

Σκέφτομαι ότι συχνά η ομορφιά γειτονεύει με τη φρίκπ. Έρως και θάνατος...
Εδώ, ήταν αδύνατον να μη δώσουμε ια δlοηισιευιήΡIQ της Βαλκανικής καταγωγής μας. Ασυγκράτητα τα «δευτεράκια». Οι Γερμανοί ένοικοι
μάλλον δεν κατάφεραν να ξεκουραστούν εκείνο το

ρόδυ. Το επόμενο, τα ηράΥμωο ηρέμησαν κάπως, αλλά ύσιερο αηό ενεργοποίηση των

κoIJηγηlών. Κότι φορές αναλογίζομαι τι συμΒαίνει ,οιια ησ δ,ό μας έχουν τόοο μεγάλη ovόΥ,η θορυΒώδους εκτόνωσπς. Τι ουμΒοίνει με εμάς τους
μεγόλους, εννοώ, lους γονείς τους...

Τπν όλλη μέρο φύγομε γύρω οτις εννέο. Εκπλπκτι,ή διαδρομή οε μιο φύσπ κοταπρόσινη. KouIλiOTIΚO χωριά, σον μέσο από πορομύθια. Σε
δύο ώρες φτόσσμε ατο κόστρο «Η Πέτρα TOU Κύ,νου», Μισή ώρο ηερπότημο μέσα σ' εκείνο το, χαρο,τπριστικό γιο τπν ΚεV1ρική Ευρώηπ, ψιλόΒροχο.
Μια τρυφερότητα πovιoύ τριγύρω, μια γαλήνη. Το κάστρο, αν κοl μοιάζει παλιό, μεοοιωνlκό, χτίσιηκε μόλις ,ον

i 9 αιώνα, για να ικανοποιήσει ΤΠ

ματcιοδοξία ιου ΛοuδσΒίκοu Β .. Πέτρα Βαριά, εξουσ:αστική, σε θέση τέτοια ώστε να επoηIΕUεl το γύρω χώρσ. ΣΤOlχεJα ρωμaνl"ό, γοτθικά, .(όποιες
Βυζαvτlνές πινελιές. Εvιυπωοιάζεl με τον όγκο ,ου και ,ον υπερφlaλ!Oμό ,ου. Evιυπωσlάζεl, πόVIως. Αποτυπώνετοl. Πώς όχι άλλωσ,ε

. ππγή της

έμπνευσής του ήταν π οηΒαρότητα που έχουν οι όπερες του Βάγκνερ. Π!ο κάτω μια λίμνη. Εκεί ο ΛουδοΒίκος έκανε τις νυχτερινές του βόλτες.
Επιστροφή 010 πούλμον ηόλιlυλlγμένοι το ίδιο ψιλόΒρο,ο. Φύσπ, φύση, φύσn,,,
Το οηόγευμα πίσω στο Μόνα,ο. Από τις 5 ως τις 6 επίοκεψη ατο ηολιό Πολότι, όπου φυλόΟΟΟV10Ι τσ ηλούτη ηολλών δυνοσιειών. Κορώνες,

σκήητρα, ηολύτιμοl λίθοι, σηα/Μ. Χοζείω ένον Απ·Γιώργπ οπό ελεφσV1όδΟV10 κοι ρουμηίνιο ... Είνοι τέτοιος ο πλούτος που ο"δόν συτομοlOlώνετοl.

Το Βράδυ σε πσρσδοσισ,ή μηιρορίσ γισ φογηιό. Πανέμορφη πόλη. Η ιστορία δίπλα στο σύγχρονο. Τσ<τοπο'ημένπ. Στα μέτρα lου ονθρώηου.
Τα άλλο πρωί εnίΟiO:εψπ στο Μουσείο Τεχνολογίας. Μια ανακεφαλαίωση των προσπαθειών του ονθρώπου να ιι.aravonocl, να
αποκρυηlOγροφήσεl, να καθιιποτάξεl και να χρπσιμοποιήσει τη φύση προς όφελός του με την επινόπση δικών του κατασκευών. Το κατασκευασμένο
οπό εξαρτήματα μοτοσικλέτας «αεροηλάνο» ενός Ανατολlκογερμανού για να περάσει κρυφά το Τειχος κατασκευασμένο από εξαρτήματο

μοτοσικλέτος ,οι πιο κει π κόθειη τομή ενός υηερσύχοονου διοστημοπλοίου. Τ ι ογώνος, τι όθλοι τπς aνθρώπινπς οκέψης!
Δείπνο ,οι πόλι οτο νερά lου Ιδορ.
Ανοχώρησπ οτις Β.

Στις

11, ηίσω στην Αθήνσ.

Με έντονη σ,όμα την οίοθπση μιος ουμηυκνωμένης εμπειρίος, ηου θο ορχίσει νο ξεδιπλώνετοι μέσα μος σιγό·σιγό. Στσ ποιδιό ιδιοίτερο. Στο
ανπσυχα,

a ζωηρό, ,α τρυφερά πρώην «δευτερόΚ!α/ μας•••
Μαργαρίτα Pόvτ,Bα
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Η Γ' ΓΎΜΝΑ[lογ [ΤΗΝ ΑγιτρlΑ
Η εκπαιδευτικn εκδραμn της Γ' Γ υμνααίου στη Βιέννη

- « την

πρωτεύουσα του βαλς» -την πόλη της μουσlκnς του Μότσαρτ και του Γιόχαν
Στράους, ξεκίνησε στις 26 Αηριλίου με σύμμαχο τον εξαιρετικό καιρό. Από
την πρώτη ατιγμn γοητευτnκαμε από την αμορφιά της αΡΧιτεκτονικnς των

παλαιών κτηρίων που κατέκλυζαντπν πόλη.
Η πρώτη στάση τπς ξενάγησπς έγινε ατο παλάτι του Schoenbrunn, τα
οποία απατελούσε τπ θερινn κατοικία της αυΤΟκραΤΟρlκnς οικογένειας.
Εδώ,

κατοίκησε ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος Ιωσήφ με την αυτοκράτειρα

Σίσ. από το 1848 μέχρι το 1916. Σnμερα, αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας

ΠΟλιτlστικnς Κληρονομιάς της Unesco εξαιτίας της
μοναδlκnς
αΡΧιτεκτονlκnς του, των εκπληκτικών επίπλων εποχnς, των θαυμαστών

Knnwv του και του σημαντικού

πολιτικού

και

κοινωνικού

ρόλου

που

διαδραμάτισε
για
την
ιστορία
του
τόπου.
Στους
τοίχους
του
«σκιαγραφείται» όλη η ζωn της δυναστείας των Αψβαύργων, οι οποίοι

κυβέρνησαν

την

Αυστρία

για

600

χρόνια.

Τα

40

δωμάτια

που

επισκεφτnκαμεμας «ταξίδεψαν» σε άλλες εποχές....
Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη ατον καθεδρικό ναό ταυ
Αγίου Στεφάνου που δεσπόζει στο κέντρο της πόλης.

Η μεyαλoπpεπιiς αίθουσα χορού
Την

επόμενη

«χιλιοτραγουδισμένα

μέρα

αναχωρnσαμε

Βιεννέζικα

Δάση»,

την

για

τα

ΚΟσμlκn

λουτρόηολη ταυ Μπάντεν και το Μάγιερλινγκ, το κυνηγετικό
περίπτερα γνωστό από τα τραγικό ειδύλλια της Μαρίας

Βετσέρα με τον πρίγκιπα Ροδόλφο. Τα ταπία που είδαμε
δικαίωναν τα σχόλια ότι η Αυστρία αποτελεί έναν μοναδικό

προορισμό που συνδυάζει ομορφιά και ατμόσφαιρα!!! Τ α
απόγευμα περιπλανηθnκαμεστπ φημισμένη Κέρτνερστράσσε,
στα διάσημο πεζόδρομο με τα πολύβουα καταστnματάτης.
Τ ην 3'

μέρα, πηγαίνοντας για το Σάλτσμπουρκ -την

γενέτειρα του Μότσαρτ- είχαμε μια θαυμάσια διαδρομn,
τμnμα της οποίας περνούσε από τπν ενΤUπωσlακn περιοχn των

~.

...ι Λιμνών του SaIzkammergut,

οι οποίες προnλθαν από το

λιώσιμο των πάγων των Άλπεων. Υπέροχα παραδοσιακά

χωριουδάκια

στους

πρόποδες

και

οι

Άλπεις

να

αντικατοπτρίζονται στις λίμνες! Φτάσαμε στο Σάλτσμπουρκ!
Διασχίζοντας το ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλπς, με τις
μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις, είδαμε
το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της
πόλης και το ΑΒΒαείο του Αγίου Πέτρου, περάσαμε από τους

κnπους του ανακτόρου Μιραμηέλ , τον ποταμό SaIzach ,το
πανεπιστnμιο Μοτσαρτέουμ.

Όμως,στις 29 Απριλίου, η μέρα της επιστροφnς είχε

έρθει.
Η πανέμορφη και γΟητευτικn Βιέννη, που ξέρει να
συνδυάζει τπν νΟσταλγlκn γοητεία του παρελθόντος στην

MoualKn, την Τέχνη και τα Γ ράμματα με τις σύγχρονες τάσεις,
μας πρόσφερε μια μΟναδικn και αξέχαστη εμπειρία

.

Αθηνά Σταντζούρη
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14-17 Μαρτίου 2010. Ημερομπνίες ορόσπμο
γιο τους μοθπτές τπς Α' Λυκείου του Προτύπου ... αλλά
και του ξενοδοχείου Ryad Mogador Kasbah του
Μαρόκο!! Ξεκινήσαμε με πολύ κέφι ως μονάδες και
γυρίσαμε μία δυνατή ομάδα που τπν έδεσαν ακόμπ
περισσότερες

εμπειρίες

από

αυτές

τπς

σχολικής

καθπμερινότπτας.
Με το που φτάσαμε στο Μαρακές καταλάβαμε ότι
εκεί θα περνούσαμε υπέροχα, μαθπτές - καθπγπτές. Οι
μαθπτές ενθουσιάστπκαν από τις εντυπωσιακές βίλες με
τους θόλους (όλες σε τοπικό ροζ χρώμα) και τους

θεόρατους φοίνικες ολόγυρα, οι καθπγπτές πάλι
ενθουσιαστήκαμε από το γεγονός ότι απαγορεύεται το
αλκοόλ παντού λόγω θρπσκείας, οπότε μετρούσαμε ένα
άγχος λιγότερο! Οι μέρες κύλπσαν γεμάτες. Ο μιναρές

Κουτουμπία . σύμβολο τπς πόλπς, το παλάτι Ελ Μπαχία,
οι κήποι Μαζορέλ (σήμερα ιδιοκτπσία του γβ σεν Λοράν)
και
π
περίφπμπ
πλατεία Τζέμα-ελ-Φνα
με τους
σαγπνευτές φιδιών, τους νερουλάδες, τις μαϊμούδες, τα
τατουάζ χένας που τα αποκτούσες πριν καν το καταλάβεις
και σου ζπτούσαν αποζπμίωσπ ...
τ ο πιο αξέχαστο κομμάτι πάντως ήταν π πμερήσια
εκδρομή στπν Ουρζαζάτ (μαροκινή ΣαΧάρα), αφού
ανεβήκαμε στον Άτλαντα, το πιο ψπλό βουνό τπς Βόρειας
Αφρικής. Επισκεφθήκαμε μεγάλα κινπματογραφlκά

στούντιο του Χόλλυγουντ (Άτλας στούντιο: «Το διαμάντι
του Νείλου», «Κλεοπάτρα», «Αστερίξ και Οβελίξ», «ο
κήπος τπς Εδέμ», «ο μονομάχος» κ.α.), τα οποία έχουν

φτιαχτεί εκεί για να αξιοποιήσουν οι κινπματογραφιστές
τα υπέροχα τοπία. Αποκορύφωμα αποτέλεαε π επίσκεψπ

σε κάστρο τπς ερήμου. 'Ηταν αναμφισβήτπτα π

πιο

μοναδική εικόνα που συναντήσαμε στπν εκδρομή, αφού
όλο ήταν φτιαγμένο από χώμα, νερό και άχυρα, που

ππγαίνοντας κοντά τα βλέπαμε να ξεπροβάλλουν. Η
άφιξπ όμως στο χώρο προϋπέθετε διάσχισπ ενός μικροι)
ποταμού. Ας είναι καλά τα γαϊδουράκια των ντόπιων...
και φυσικά οι εξαιρετικές γνώσεις του συνόλου τπς τάξπς
στπν ιππασία (αν δε μας κρατούσαν καλά, θα είχαμε
επιστρέψει όλοι από τπ μέσπ και κάτω μούσκεμα)!
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισπμάνω, εκτός από
τπν εύγευστπ και ελαφριά κουζίνα, μέσα στα ειδικά πήλινα
σκεύπ και τπ φιλlκότατπ διάθεσπ των κατοίκων, μία μικρή
παράμετρο που τα έκανε όλα να λάβουν σάρκα και οστά:
Ζαμάλ! Πρόκειται για τον ξεναγό μας εκεί, που γνώριζε
τους πάντες και τα πάντα και πραγματοποιούσεκάθε μας

επιθυμία.
Δεν είχαμε κράτπσπ στο εστιατόριο που
θέλαμε; Θέλαμε να μπούμε σε στούντιο που ήταν κλειστό
στο κοινό; Θέλαμε παραπάνω συνοδούς στπ βόλτα μας
στο παζάρι; Δεν είχαμε χανούμισσα να μας χορέψει, για
να μας διασκεδάσει επιτόπου;

Σε όλα τα παραπάνω

Ζσμάλ είναι π απάντπσπ....
Λυδία Μαχαίρα
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Η Ή' ΛΥΚΕιΟΥ ΣΤΗΝ ΆΓιΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ~
Ειl<όνες,)ςεύσεις,συναισθήματα!!!
Αυτά nTav nou έμειναν ως θύμnσn αnό Tnv

εl<δΡομn στην Α!S'ία Πcτρoύnoλη.
' του nαll,ωμενου
'Ν ε'Β α, n nεΡlnll,nσn
"
tt oyn
μας στο Ερμιτάζ (το μεll,αλύτερο σε έι<ταση
Ι!ουσείο του ι<όσμου με nλούσια εl<θέματα), n
ξενάll,ηση στο μπαρόκ παλάτι τη~ AIKατcρίνη~
,
( χαΡαl<τnΡιστll<ο, του onOIOU
anoTG λ ει' το

,

l<εχΡιμnαΡενlο

' Q ou e αυμα
'

δ'

ωματιο,lΙ'νωστο ως το

του

ι<όσμου) , το ψρούριο του ΠέτΡου ι<αl Παύλου

(στο οnοίο υnnΡξαν ι<ρατούμενοι ο συll,lΙ'ραφέας
Μαξίμ
ι<όρl<ι, ο εnαναστάτnς Λέων Τρότσl<ι, ο

r

μεll,άλος αδερφός του Λένιν, Αλέξανδρος Ι<.α. ) n
ανάΒασι) μας στο ι<αταδρομιl<ό ΑρΒόρα, ι<αθώς ι<αl
n είσοδός μας στην k'uιmkamera, στην onoIa

,

ηρ θ'
αμε
αντιμετωnοι

με

'λ'
lΙ'ενετιl<ες
ανωμα lες

'
'
,
συνα'θ ροισαν
εll<ονες
οι
οnοιες
θ Ρωnων,
στιll,μάτισαν ωφέλιμα την εl<δΡομn aUTn.
Π αράλληλα , δοl<ιμάσαμε lΙ'εύσεις
'
,
α λλ lωτιl<ες
ano" αυτες nou εχουμε
συνη θ'lσεl.
αν

1"'Ί'
Ι:'ιωσαμε

'θ'
συναισ ηματα

αl<ομn

ι<αl

,

εμnειΡlες

δ lαφορετιl<ες ano αυτες nou αναnτυσσονταl στο
'
'θ
'
nλ αισιο
μιας τα'ξ ης , ενος
μα ηματος
ι<αl ζ'
ησαμε
τους l<αθηll,ητές, όnως μας έζησαν ι<αl αυτοί, nέΡα
,
'
ano, το στεΡεοτυnο
του μα θ'
ητη I<OII<D θ ηll,ητη.
tt ειδυλλιαl<n όΥη της ΑlΙ'ίας ΠετΡούnολnς ,
'
δ'
ι
ι
,
olnov,
συνο ευεταl τωρα nlQ ano τις τρεις αυτες
λ
λέξεις, οι οnοίες μέσα αnό φωτοll,ραφίες ι<αl μνnμες
αναll,εννιούνταl
ι<αl θα μας συνοδεύουν IΙ'lα
,
naVTD.. _
ι"

ι

Κείμενο: Ντορίνα Δεμερτζn, 'Q' 1 Λυl<είου
φωτoll,ραφίε~ Μιχάλης k'οl<ολίνας
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Η Γι ΛYKEIOY~~~~~~~

ΠΑΕI ΤΎΝΗ[ΙΑ

ΤΥΝΗΣΙΑ

υΝ 'ΡΑΥς-υΝςΟUΝΕΝIR DOUX
Οφείλω να πω εξαρχnς ότι aurn n εκδρομn στπν Τυνησία με
αποζπμίωσε σε όλα τα επίπεδα. tt παρέα, τα παιδιά, n χώρα, αυτά που
είδαμε, αυτά που αl<ούσαμε, ακόμπ και αυτά που φάιςαμε (ιςια μένα
'
')
ι δ lαιτερα
σπμαντικο
μας '
αφπσαν μια ις λ'
υl<ια, μα πο λ υ' ις λ υκια'

,

Με

αναμνπσπ.

'Μ"
ι<υρια
πουρα

τπν

,
συνεριςα ζ ομαστε

'θ'
κα
ε
χρονο

,
επιτυχια

με

,

εχουμε
στα

συνεριςαστεl

και

πο λ'
ιτιστικα

του

σχολείου, ιςειςονός που αποτελούσε SIDBarnplo ι<αl ιςια τπν εκδρομn

τπς Γ Λυκείου. ΑΥΟιςπ nrav και n συνεριςασία με τον εξαιρετικό
συνάδελφο και φίλο Θανάσπ Π ρίφτπ ....
Για τα παιδιά τι να πω; Ζωντανά παιδιά που χαίρονται τπ ζωn
τους και ιςl' αυτό και χάρπκαν όσο μπορούσαν τπν εκδρομn, ξέχασαν

,

,

,

'

ιςια πεντε μερες οτl ακο λ ου θ'
ουν πανε λλ πνιες ε ξ'
ετασεις

,

')

και επρεπε

να ι<ανουν

ι<αl

( οπως
,
'
ακρl Β ως

'

,

' δεν παρεκτραππκαν ουτε

το κυριοτερο,

χιλιοστό. Τα ευχαριστώ πολύ.

Αρχικά,

στο

άκουσμα

" σl<εφτπκα: .. κα λ'α,

προορισμου
1") ,

I!Ιlεννπ;

"

, αν
μονο

Τ'

τπς
'θ πκε
χα

,Ι

Ι

Τυνπσίας
μια

'ΓΊ
'
ι--ωμπ,

Ι

ωρα ομως εχω να πω τουτο: προκειταl

το

ζ'
πσεις, θ α

'Β εις
καταλ α

ως

ταξιδιωτικού

'

Μ α δ ριτπ,

μια

ι

ιςια ενα τα

ξ'δ
ι

μια

ι που

'
,σο καιΡΟ.
'tt
' των
τι εχανες
το
αιςαππ

Τυνnσιων ιςια τους Έλλπνες, n απλότπτά τους, ο επαιςιςελματισμός
τους στους χώρους διαμονnς μας, αλλά από τπν άλλπ και n φτώχεια
τους

( αναμενομενο
"λλ
α
ωστε,

τους

λαούς

τπς

Αφρικnς

" ντοπιες
λ lστικες,
,
'ξ
,
σπμεια α lα αναφορας.
καπιτα

tt Σαχάρα,,ο νότος δnλαδn τπς Τυνπσίας, ξετύλιιςε κάθε στ~μn
ι

Ι

Ι

ι

μια μαιςευτικπ εlκονα μπρος στα ματια μας ι<αl αποτελεσε μονα ικπ

εμπειΡlα του τα ξ ι δ'
lου μας.

Μ"λ
ετα οι καμη οΙ'

,

και

το

"

ντυσιμο μας

με

κελεμπίεlO, τα καρτ στην έρημο (που σιιςά μπν έμπαινα), μα και τα 4Χ4
και n Βόλτα στην έρημο, στις
πίστες
του ιςνωστού ράλι Παρίσι

Ντακάρ nrav μια πραιςματικn όασπ ιςια jJas τους ''Ευρωπαίους''. Επίσπ
όσα αl<ούσαμε ιςια τον πολιτισμό, τπ θρπσl<εία, τις συνnθειες και

,

τροπο
μια

ζ'
ωπς

των

Τ'
υνπσιων

' ενστασπ,
,
σο Β αρπ

πταν ακρως εν δ'
lαφεροντα.

"

δ"
lοτl

καποlοl

ξ'
εναιςοι

Εδ ω' Β ε'Β αι

χω

προσπα θ'
ου

εξωρα'ί'σουν
τπν κατάστασπ, που επικρατεί , στπν Τυνπσία
,
παρουσιασουν

στους

τουριστες

τπν

εlκονα

μιας

ευπμε

" χωρας, ενω'λ
'
,
,
n α n'θ εια ειναl
πραιςματι
πο λ'
υ μαι<
λ μανlκπς
Εν κατακλείδι, έχω να προτείνω στους συναδέλφους, ν τ
" προτασπ στο με'λλ ον, να συνο δ ευσουν
'
Γ'
ιςινεl
τπ
υκε
ανεπιφύλακτα. bσο ιςια τα παιδιά που ακολουθούν στις άλλες άξε
μουσου

,

προτεινω να

ζ

,

,

'Αξ'ζ"

πσουν αυτπν τπν εμπειΡια.

ι

ει τον κοπο ενα

τοι

διάλειμμα στπν επίπονπ προσπάθεια τπς τελευταίας τάξπς του Λυ

,
" ευκαιΡlα θ α εκανα
'
με τπν πρωτπ
και πα'λ'
ι αυτο το
Ε ιςω' παντως
αυτό στο αεροδρόμιο τπς Τύνιδας δεν είπα ''οα revoir" αλλα

τα ξ'δ
ι ι.

~

τυΝlςlΕ Α 'QIENTOTH
Δnμnτρnς Ασλανίδπς

και

'

"

'

αφου στπ φτωχεια εχουν κατα δ ικασεl

οι

πλούσιες, φεουδαρχικές

"

ξ'ενες, δ υναστειες

τοσων

και

' ) ειναl
,

αιωνων
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Η έννοια της τέχνης
έσα
στπν
κοσμικιΊ
απεραντοσύνπ π
επικοινωνία των ανθρώπων θα γίνεται όλο
και πιο περίπλοκπ όλο και πιο δύσκολπ. Οι
κοινωνικές διορθώσεις θα τροποποιπθούν και όλοι οι
θεσμοί που δπμιούργπσε ο άνθρωπος θα αλλάξουν με
τπν πάροδο του χρόνου. Όμως π τέχνπ που εκφράζει τπν
καλλιτεχνικιΊ φύσπ του ανθρώπου, είναι μια αντανάκλασπ,
μια εκδπλωσπ των συναισθπμάτων του αλλά και όλων
των πλευρών τπς προσωπικότπτάς του. Αυτπ π εκδπλωσπ

Μ

όσα χρόνια και να περάσουν μέχρι τπ καταστροφπ του

ανθρώπου δεν θα χαθεί ποτέ.
Ο άνθρωπος κάθε μέρα σχεδόν που περνάει
οφείλει να συμμετέχει σε μια καλλιτεχνικιΊ εμπειρία. Αυτό
δε σπμαίνει ότι πρέπει να είναι ζωγράφος, αρχιτέκτονας,

συγγραφέας n συνθέτπς ούτε και να ππγαίνει συνέχεια
σε μουσεία και να κάθεται από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Σπμαίνει ότι π ευαισθπσία του ανθρώπου θα πρέπει να βρει
ένα σκαλάκι μέσα του να ανυψωθεί και να βγει προς τα
έξω και με τπν πρώιμπ ενθάρρυνσπ και τπν εκπαίδευσπ να
μπορέσει να ανθίσει και να διαμορφωθεί, όπως ο
καθένας τπ θέλει. Έτσι μέσα απ' αυτπν θα μπορέσει να
ολοκλπρωθεί και πνευματικά ο κάθε άνθρωπος.
Η τέχνπ ενεργεί στπ ζωπ του ανθρώπου κατά
πολλούς τρόπους, που συχνά είναι αδύνατο να
εκφραστούν. Φαίνεται να έχουν μια ιδιαίτερπ αξία για τον
άνθρωπο, για κάθε άτομο, κάθε πολιτισμό, κάθε εποχπ και
π τέχνπ παίρνει διαφορετικιΊ σπμασία ανάλογα με τις
ανάγκε<;.. και τπν πορεία τπς ιστορίας του καθενός. Η
τέχνπ εξάλλου αναλύει τα στοιχεία, όπως ο φόβος, π
αγάπ~, ο έρω}ας και π στοργπ τπς μάνας για το
νεογεννπτο Βρεφος τπς .
Επιπλέον π τέχνπ είναι IJέσο έκφρασπς. Η έκφρασπ

τπς προσωπικότπτας ενός ανθρώπου, όπως εκδπλώνεται
στπν τέχνπ, χaραKτπρίζει ένα άτομο το ίδιο καλά όσο και

ο πολιτισμός του. Το έργο του καλλιτέχνπ φέρνει τπ

σφραγίδα τπς προσωπικότπτάς του, των συναισθπμάτων

και των σκέψεων που έχει εκείνπ τπ στιγμΠ. Επιπροσθέτως,
ο άνθρωπος αισθάνεται πάντα τπν άμεσπ ανάγκπ των
αιτοδράσεων, που θα τον απαλλάξουν από τις εντάσεις
που τον βασανίζουν στπν καθπμερινπ του ζωΠ.
Στπ συνέχεια, ένα από τα πιο αξιοσπμείωτα
χαρίσματα του ανθρώπου είναι π ικανότπτά του να
επικοινωνεί. Από τπν αρχαιότπτα οι άνθρωποι για να
επικοινωνούν δπμιούργπσαν σύμΒολα και ζωγραφιές. Οι
εικαστικές τέχνες, ο ζωγράφος, ο συνθέτπς, ο
φωτογράφος και ο κινπματογραφικός ιταραγωγός, ο
συγγραφέας ειτιτυγχάνουν επίσπς μια άμεσπ επικοινωνία

των ανθρώπων με τα έργα τους.
Επιπλέον

μέσα

από

τις

ανασκαφές

και

τις

ανακαλύψεις
ιτου
έγιναν
Βρέθπκαν
α'ι'γεία
και
τοιχογραφίες, με αιτοτέλεσμα π τέχνπ να συμβάλει στπν
επικοινωνία των δύο κόσμων, του σπμερα και του τότε.
Γιατί μέσα από τπν τέχνπ ο άνθρωπος εκφράζεται και
εξωτερικεύει αυτά που νιώθει, άρα και αυτά που
αντιμετωπίζει. Κατ' αυτόν τον τρόπο εμείς σπμερα
γνωρίζOυf:λε τόσο πολλά στοιχεία για τπν αρχαιότπτα, ιτου
μας βοπθούν να μπορέσουμε τα κατανοπσουμε τπν
ιστορία του ανθρώπου αλλά και ολόκλπρπς τπς
ανθρωπότπτας.
Επιπροσθέτως μια όλλπ λειτουργία τπς τέχνπς
συνίσταται στπ δπμιουργία των σχέσεων ανάμεσα στον

κόσμο τπς φαντασίας, τπς σκέψπς και στο φυσικό κόσμο
τπς
αντικειμενικιΊς
πραγματικότπτας.
Γιατί,
όταν
ο

καλλιτέχνπς εξωτερικεύει μια οπτικιΊ εντύπωσπ, τπς δίνει
μορφπ και τότε γίνεται πραγματικότπτα.
Τ έλος π τέχνπ βοπθά τον άνθρωπο να επικοινωνεί

και να εκφράζεται, κυρίως να απελευθερώνεται και να ζει
στο δικό του φανταστικό κόσμο που κανένας δεν του
δίνει

εντολές

ούτε

του

θέτει

«όρια»,

«πρέπει»

και

«πιστεύω».

Ηλέκτρα Βουρλάκου, Γ'2 Γυμνασίου

Η MOY(ΙΙCH (ΤΗ'" ΑΙ>ΧΑΙΑ ~f\f\AAA
Από

πολύ

νωρίς

στην

αρχαία Ελλάδα

είχε

συνειδητοποιηθεί ότι η μουσική δεν είχε μόνο
ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αλλά και καταλυτική επίδραση
στην ψυχή και στη διαπαιδαγώγηση των νέων. Γι' αυτό
ήδη από τον 60 αι π.χ. είχε ξεκινήσει συστηματικά η
επιστημονική μελέτη και η φιλοσοφική αντιμετώπιση
της

μουσικής.

Τόσο

ο

Πλάτωνας

όσο

και

οι

Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι θεωρούσαν ότι η σχέση
μουσικής - φιλοσοφίας είναι στενότατη, γι' αυτό
ονό μαζαν τη φιλοσοφία «μουσική».
Έτσι, στην αρχαία Ελλάδα ο γιος κάθε ελεύθερου

αθηναίου πολίτη, μαζί με την υποχρεωτική εκπαίδευση ,
έπρεπε παρακολουθήσει μαθήματα μουσικής. Χωρίς
γνώσεις μουσικής οι Έλληνες θεωρούνταν
«αμόρφωτοι».

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ

Από την ηλικία περίπου των δώδεκα χρόνων τα
παιδιά αφιέρωναν μερικά χρόνια

ο Πλάτων στους

-

<<Νόμους» πρότεινε τα τρία χρόνια ως λογικό διάστημα
πηγαίνοντας καθημερινά σε επαγγελματία μουσικό, τον
« κιθαριστή ». Σκοπός του ήταν να τους μάθει μέσω της
μνήμης και του αυτιού να παίζουν λύρα ή αυλό
τραγουδούν

συνθέσεις

καθιερωμένο

αρχαίων

ρεπερτόριο,

ποιητών

καθώς

και

και να

από

έργα

τον

S9

τους μουσικούς. Αποσπούσαν τα πιο πολλά και τα πιο
μεγάλα βραβεία. Αντίστοιχα , για τους αυλωδούς και
τους αυλητές οι ενδείξεις δείχνουν ότι για μεν τους

πρώτους τα βραβεία ήταν κατά πολύ λιγότερα, για δε
τους δεύτερους τα στοιχεία είναι σχεδόν ανύπαρκτα

.

Οι γυναίκες στην αρχαιότητα μάθαιναν μουσική
για την προσωπική τους ευχαρίστηση (κατά κύριο λόγο

των

έγχορδα) αλλά ως επάγγελμα το είχαν μόνο οι εταίρες,
οι οποίες εκμισθώνονταν σε γιορτές ή συμπόσια. Πολλές

Ενδεικτικό είναι το γεγονός, ότι οι «κιθαρισταί»
με

ΣΕΛ

το

λυρικών δημιουργών.
αμείβονταν

/ /

υψηλότερο

ετήσιο

μισθό

δραχμές) από τους υπόλοιπους δασκάλους. Από

(700
τον 40

μάλιστα ήξεραν να τραγουδούν

-

οι επονομαζόμενες

«λυραοιδοί»
συνοδεία

- και να χορεύουν, συχνά με την ρυθμική
κροτάλων. Οι « αυλητρίδες» (αυτές που

σχολές για τη

έπαιζαν αυλό και μάλιστα είχε καταλήξει να είναι

και της μουσικής

αισθητικής από τους επονομαζόμενους «αρμονικούς»,

συνώνυμο της εταίρας) συνόδευαν τις σπονδές προτού
ξεκινήσουν οι συζητήσεις στα συμπόσια. Καμιά γυναίκα

με πιο γνωστό τον Αριστόξενο.

δε είχε πρόσβαση σε διαγωνισμούς δεξιοτεχνίας, εκτός

αι. π.Χ.

άρχισαν να δημιουργούνται

διδασκαλία της μουσικής θεωρίας

ίσως μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα ανύπαντρα
Η πλειοψηφία των οργανοπαιχτών
στην Αρχαϊκή

περίοδο

είχαν

κάποιον άλλον. Από τον
τουλάχιστον

ένα

τουλάχιστον

διδαχτεί

αι. ξεκίνησε

50

οργανωμένο

άτυπα

από

στην Αθήνα

σύστημα

μουσικής

διδασκαλίας. Οι επαγγελματίες μουσικοί διακρίνονταν
σε

δύο

μεγάλες

εκτελούσαν

κατηγορίες

«υπηρεσία

συμπόσια, σε κηδείες,

:

α)

σε

ρουτίνας»

αυτούς

που

παίζοντας

σε

συνοδεύοντας τραγουδιστές,

διδάσκοντας κ.α. και β) σε αυτούς που είχαν μια
εξαιρετική επιδεξιότητα, τους ταλαντούχους
«δεξιοτέχνες» μουσικούς που χάρις σε αυτήν είχαν γίνει
γνωστοί

κερδίζοντας

τα

προς

το

ζην

και

απολαμβάνοντας τιμές, προνόμια και πλούτη. Και οι
δύο κατηγορίες μουσικών ονομάζονταν «τεχνίτες»,
αφού η μουσική αντιμετωπίζονταν ως «τέχνη» δηλ.
χειρωνακτική εργασία

, σε

αντίθεση με τον σύγχρονο

χαρακτηρισμό «καλλιτέχνης» ή «ερμηνευτής».
Οι

μουσικοί

έδιναν

μεγάλη

σημασία

στην

εμφάνισή τους κατά την διάρκεια των παραστάσεών
τους. Χρησιμοποιούνταν πολύ συχνά πολύτιμα υλικά

πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους

-

- χρυσοκέντητα,

πορφυρά υφάσματα για τα ενδύματά τους. Στο κεφάλι

φορούσαν

στεφάνι από

φύλλωμα

ως

θρησκευτικό

σύμβολο ή σημάδι νίκης. Η διατήρηση γενειάδας ήταν

σχεδόν εmβεβλημένη τουλάχιστον μέχρι την εποχή του
Μ. Αλεξάνδρου. Στους διαγωνισμούς και στα ρεσιτάλ
έπαιζαν κατά κανόνα ξυπόλητοι. Για κάθε μουσικό που
σεβόταν το επάγγελμά του, ήταν επιβεβλημένο να πάει
για

προσκύνημα

στη

Δήλο

όπου

γεννήθηκε

ο

Απόλλωναςπροστάτηςτηςτέχνηςτους.
Κιθαριστής ήταν ο μουσικός που έπαιζε κιθάρα

χωρίς να τραγουδά. Ο Κιθαρωδός
τραγουδούσε
συνοδεύοντας τον εαυτό του με την κιθάρα. Ο αυλητής
έπαιζε αυλό και ο αυλωδός συνόδευε τον τραγουδιστή.
Η «αυλωδία» ήταν ο συνδυασμός ενός αυλητή και ενός

τραγουδιστή .Οι κιθαρωδοί ήταν οι πιο δημοφιλείς από

νεαρά κορίτσια.
Στην αρχαία Ελλάδα λοιπόν ,η μουσική έπαιζε

σημαντικότατο ρόλο σε κάθε εκδήλωση του δημόσιου ή
ιδιωτικού βίου στην ύπαιθρο ή στις πόλεις γι' αυτό και
υπήρχε

ένα κοινό

με

ευρεία μουσική

παιδεία και

καλλιέργεια.

Αθηνά Σταντζούρη, καθ. Μουσικής

ΠΡDΤΥΠΑ ΝΕΑ
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ΣΕΛ

60

)r...I στο κατεστημένο μέσα από σύντομα μηνύματα f.IIJ\I~I~ΙΊΊ
~ τις μέρες μας το graffiti αποτελεί μια μορφή

παράνομης τέχνης, η οποία όμως δίνει μια γροθιά

και έξυπνα σκίτσα. Αρκετές φορές αδικείται και συκοφαντείται, παρόλα αυτά δεν παύει να είναι και αυτό μια μορφή
τέχνης!!! Πολλοί νέοι ασχολούνται με αυτό, όχι τόσο γιατί τους αρέσει, αλλά για να δείξουν ότι και αυτοί μπορούν να
παρανομήσουν και να γίνουν «μάγκες». Έτσι πολλές φορές αντικρίζουμε απωθητικές μαύρες «μουτζούρες» δίχως
νόημα στους τοίχους, πράγμα το οποίο δεν θα πρέπει να μας κάνει να σχηματίσουμε μια λανθασμένη άποψη και
αντίληψη για το graffiti. Αντίθετα το graffiti για αρκετά άτομα είναι ένας τρόπος να
εκφράσουν τα συναισθήματά τους, είτε είναι θυμός είτε είναι χαρά, αλλά παράλληλα
έχουν τη δυνατότητα να περάσουν και ένα μήνυμα στους περαστικούς. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσα από τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζουν ένα θέμα

( πχ. θυμός =
έντονες γωνίες και σκούρα χρώματα, χαρά = καμπύλες γραμμές και χαρούμενα χρώματα ).
Χαρακτηριστικά μηνύματα των graffiti designers είναι αυτά που πάνε κόντρα στο
Ρατσισμό , τον Πόλεμο , το Φασισμό και την Πλουτοκρατία και είναι υπέρ της
Ελευθερίας, της Ειρήνης και της Δημοκρατίας!!!
Αγαπήστε το Graffiti και κατανοήστετα μηνύματαπου θέλεινα μας περάσει!!!
Βασίλης Γκαρδιακός, Β'4 Λυκείου

Η ΦΑΡΜΑ ΤΙΝ ΖΙΙΝ ΚΑι Η ΡΙΕΙΚΗ ΕΠΑΝΑΕΤΑΕΗ

:Ι
~

ι-

-n.
~

[]

Στο Αρχοντικό αγρόκτημα, ιδιοκτnτης ιου οηοίου είναι ο κύριος Τζόουνς, τα ζώα της φάρμσς βιώνουν μια αρκετά δύσκολη και στερημένη ζωn. Οι

άνθρωηοι ια εκμεταλλεύονται με το χειρόιερο τρόηο, μέχρι ηου το ηιο γέρικο και σοφό ζώο, ο κάπρος, προσπάθησε να τα αφυπνίσει Με τους λόγους του
κατάφερε να πείσει τα-ζώα ότι μπορούν να ζnσουν καλύτερα και ότι ο μόνος τρόπος γι' αυτό πταν π επανάσταση. Έτσι στπ χειρότερπ περίοδο της ζωnς
τους αποφάσισαν να ξεσηκωθούν και να αποτινάξουν τον ανθρώπινο ζυγό.
Η διοίκησπ μεταφέρθηκε στα δύο πιο έξυπνα ζώα, τον Σνόουμπολ και τον Ναπολέοντα. Οι δύο τους διαφωνούσαν συνέχεια, καθότι ο πρώτος nTOV
αραματισrnς, φιλελεύθερος και δπμοκρατικός, ενώ ο δεύτερος πιο έξυπνος και ύπουλος. Μετά από μία περίοδο ευπμερίας για το αγρόκιημα, ο Ναπολέων
κατάφερε με τη βοnθεια της κλίκας που είχε σχηματίσει, να διώξει τον Σνόουμπολ και να γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος του αγροκτnματος. Από τότε αρισμένα
γουρούνια απέκτπσαν προνόμια και η φάρμα nnpe μορφn ιεραρχικnς κοινωνίας. Επίσης, ο Ναπολέων υποδούλωσε τα ζώα χρηαιμοποιώντας ως μέσα του την
προπαγάνδα και την τρομοκρατία, ενώ η κατάντια και η φτώχεια του κτnματος αποδίδονταν στον Σνόουμπολ. Οποιοδnποτε ίχνος διαφωνίας n αντίδρααπς
καταδικαζόταν, ενώ πραγματοποιούνταν διάφορες ομαδικές εκτελέσεις με την πρόφαση τπς συνωμοσίας. Τα γουρούνια είχαν τον απόλυτο έλεγχο του κτnματος,
έχοντας επιβάλει ένα τυραννικό και ολοκληρωτικό καθεστώς, ενώ τα υπόλοιπα ζώα υποσιτίζονταν, δούλευαν σκληρά, φοβόνταν και δεν nTOV ικανά να

αντιδράσουν σrις αδικίες, 10ν καπιταλισμό και τις ταξικές διαφορές που είχε επιφέρει η κυβέρνηση των γουρουνιών.

-

Ο Τζωρτζ Όργουελ γράφει τη συγκεκριμένη ιστορίο γιο νσ σατιρίσει τσ ολοκληρωτικά καθεστώτσ και χρησιμοηοιεί τσ ζώα για να της δώσει ένα πιο

~ ανάλαφρο χρώμα, χωρίς βέβαια να χάνειαι τα νάημα, η δύναμη και π καυστικότηιό της. Ειδικόιερσ σκοπεύει να καταρρίψει τον σoβιεrιKό μύθο, σύμφωνα με τον

m
m

οποίο η κομμουνισrικn Σοβιεrικn Ένωοη είναι σoσιαλισrιKό κράτος, διότι πιστεύει ότι σποτελεί πλnγμα γισ το κίνημσ του σοσισλισμού, τις απόψεις του αποίου
ασηάζεται. Θεωρεί δπλαδπ ότι ourn η αντίληψη, που είχε υιοθετηθεί από τους περισσότερους ανθρώπους, αλλοιώνει το νόπμα του σοσιαλισμού και ότι οι αγώνες
_
του είναι καταδικασμένοι, αφού δεν πρόκειται να συναντnσουμε ποτέ τις αρετές του κατά τπν διακuβέρνησπ ενός κράτους. Ακόμα ο συγγραφέας αντιτάσσεται
όχι μόνο στο αταλινικό καθεσιώς και αιους υποαιπρικτές ιης άκρας δεξιάς, αλλά και σε κάθε άλλο είδος δικιατορίας. Επιτίθειαι σιην άκρα αριστερά,
κατηγορώντας την ότι, μόλις αναλάβει τπν εξουσία ενός κράτους, θα επιδείξει και OUTn ακληρότητα, αναξιαπιστία και ανειλικρίνεια, θα προωθnσει τα συμφέροντά
της και θα ηρασπαθnσει να κρατnσει τους ηολίτες ατην άγνοια. Επίσης άτι θο αγνοnαει τις βασικές αξίες και τα ουσιαστικά δικαιώμαια του προλεταριάτου, το
οηοίο και θα εκμεταλλευτεί, όπως και η άκρα δεξιά και τέλος ότι θα επιδιώξει να εξαλείψει κάθε είδος ελευθερίας για να εκμηδενίσει
κάθε πιθανότητα λαϊκnς αντίδρασης.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο γράφτηκε το συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο ουσιαστικά εξιστορεί ιη ρωσικn επανάστασπ και τπ
μετέπειτα αυτnς περίοδο. Ο Ναπολέων παίρνει τπ θέση του Στάλιν, ο Σνόουμπολ του Τ ρόlακι, ο Σκουnλερ των ΜΜΕ, lα σκυλιά εκείνη
τπς τρομοκρατίας και τα εργαζόμενα ζώα τη θέση ιου προλεταριάταυ.
Επίσπς, στο βιβλίο ουνοντάμε ορισμένσ γεγονότσ, όηως τις ομαδικές εκτελέσεις ηροδοτών-ζώων μετά σηό τυπικές
σπολογίες, αντίστοιχα με τις σταλινικές εκκαθαρίσεις και rις δίκες τπς Μόσχας. Τα ζώα υπό την ηγεσίσ των γουρουνιών, που
υπόσχονταν ελευθερίσ, ισότπτσ και εύκολπ ζωn, κατάφεραν να διώξουν τον Τζόουνς, όπως σκριβώς το κομμουνιστικό κόμμσ
κατάφερε να εκθρονίσει την TOOPIKn κυβέρνπσπ τπς Ρωσίας. Πολύ σύντομα όμως η κατάστσση εξελίχθπκε άπως και στπ Ρωσία.
Σχηματίστηκε ένσ τυραννικό καθεστώς, σντίστοιχο με το σταλινικό, στο οποίο τα γουρούνια εκμεταλλεύονταν τα υποσιτισμένα ζώα
και είχαν τον απόλυτο έλεγχο ιης φάρμας. Αντίστοιχα και π Ρωσία από μια OOOIoλIOTn χώρα μειατράηηκε σταδιακά σε μια
κonIToλIOTIKn και iεpOpXIKn, όηου η άρχουσα τάξη ηέτυχε να ηαγιώσει τον σκοταδισμό με τις ψεύτικες ηροηαγάνδες και την
τρομοκρατία.

Τριανταφύλλου Ιτέλιοι;,

r '2 rυμνααίου

ΠΡDΤΥΠΑ NER
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ΣΕΛ Εί1

θεατρική παράσταση

Ο ΜΑΓΕΜΕΝΟΣ ΑγΛΟΣ
τουΜότσαρ[
Η φετινή τάξπ τπς Γ Γυμνασίου ξεχωρίζει για τπ μεγάλπ τπς αγάππ για τπν τέχνπ, το θέατρο, το χορό και τπ
μουσική. Εδώ και 3 χρόνια οι μαθπτές συμμετέχουν σε όλες τις γιορτές και τις εκδπλώσεις του σχολείου, ανεΒάζοντας
παράλλπλα

μεγάλες θεατρικές παραστάσεις. Δεν είναι τυχαίο πως φέτος, στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος για τον Μότσαρτ, έπαιξαν το «Μαγικό Αυλό», έργο πλούσιο σε συμΒολισμούς και για το οποίο έχουν

προταθεί πολυάριθμες ερμπνείες. Ο «Μαγικός Αυλός» διαπνέεται από τις ιδέες του Διαφωτισμού, ενσωματώνοντας
όμως παράλλπλα στοιχεία παραμυθιού.
Με ποίον τρόπο θα μπορούσε μια όπερα να ανέΒει στπν σκπνή ενός σχολείου; Να είναι διασκεδαστική και
διδακτική παράλλπλα; Να έχει χορούς, τραγούδια, αλλαγές σκπνικών και να διαρκέσει μόνο μία διδακτική ώρα; Να
προκαλεί γέλιο, να αποτελεί ωραίο θέαμα και να έχει συνολικά 26 μικρούς πθοποιούς;
Με αγάππ για το θέατρο και σκλπρή προσπάθεια όλα γίνονταΙ. Βρέθπκαν πολλές πρωτότυπες λύσεις για τα
σκπνικά, τπν σκπνοθεσία, τπ μουσική συνοδεία, τα κοστούμια, και τπν πθοποιία. Για να το διαπιστώσετε,αρκεί να δείτε τις
παρακάτω φωτογραφίες.

ΟλγαΜπούρα

φωτογραφία σπό τις πρόΒες

φωτογραφίες από τπν παράστασπ

ΠΡDΤΥΠΑ ΝΕΑ
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QUIZΑ, Ο αρχαιολόγος Ανδρόνικος έμεινε γνωστός στπν ιστορία
γιο τπν ανακάλυψπ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

AorIKO

1.Τnς περιοχπς τπς ορχαίας Τροίας

2.Των Μυκπνών

Ένας ncpIn!S'nTrJs ταξίδευε από τπ 'Qα!S'δάτn στπ Μπουχάρα.
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:
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ρομος

αρχαιολογικού χώρου τπς Κνωσού

4.Τ ων τάφων τπς Βεργίνας

οδn!S'ούσε στπ Μπουχάρα ι<αl ο άλλος στπν έρπμο. Ποιο δρόμο
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μόνο Υέματα. Μάλιστα ι<αl οι μεν ι<αl οι δε φπμίζονταl ότι είναι
ολl!S'ομίλnτοι ι<αl σε όλες τις cρωτήσεlς απαντούν μόνο "ναι" ή μόνο
"όχι". Παρ' όλα αυτά ο ταξιδιώτπς I<ατάφcρε ι<αl έμαθε ποιος από
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α'λ ει μια ερωτπσπ στον πρωτο
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που συναντπσε.

Μανώλπς είναι πιο μικρός από τπν Αργυρώ, Ποια από τις

Π οlα

παρακάτω προτάσεις είναι σίγουρα ΛΑΘΟ.ι;

1. Ο Κώστας
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Δ. Πόσα αστέρια έχει π σπμαία τπς Ευρωπαί'κπς Ένωσπς;
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15
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1. Αιμίλιο Βεάκπ
2. Σπύρο Ευαγγελάτο
3. Αλέξανδρο Μ,νωτπ
4. Κάρολο Κουν

μαθπματικών από τις "φιλολογικές
lδιοφυ'ιες": Νάσια

8
10

Ε. Το Θέατρο Τέχνπς ιδρύ8πκε από τον:

Προτεινόμενπ επίλυσπ άσκπσπς

ΑΚΟΥΣεΣ τι εlΠΕ ο ΓιΑΤΡΟΣ!
ΠΡΕΠΕΙ IJA .,-HιJ rτΡο:εΕ.'fεl;Σ

π. Ο πρώτος αστροναύτπς που πάτπσε στο φεγγάρι πταν ο:

Κατωπόδπ και

1Τζον Γκλεν

Γεωργία Πίσπα.

2.Τζον Όστρομ
3.Νπλ Άρμστρονγκ

Α\(ΤΗ ΤΗ" ιg:ΣΗ!

-rUJJ ηΡΟΣΕΧQ!" 1HIJ ΕΧ!?
το.!ΕΙ I-1ΕΡΕΣ ΜΙ EIIJAI

'ΩΙ '1,'3 '!!!'V 'E'J 'ε"ll '1"'0' : 113IH1N\fU'o'

:ΣΑ/) ΚΑΙΝΟΥΡ/"':

,

ΙΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

,

1. Χωρίς πείρα αυτός.
2. Μια από τις αιαθιiαεις.
3. Τα μικρό όνομα νομπελίατα μας.
4. Αλλιώς ... ο εκπαιδευτικός.
5. Δεν ... υποψιάζεται!{ουδέτερο)
6. Φιλόαοφος τπς κλααΙKιiς Aθιiνας
_.-ΓΡΙΑ I'ΑΘεί9.1= "'εΡΧΕ:ΤΑΙ ~θE:
ΗεΡΑ" ... ~E τε.l-ιεΡΑ ΓΡΑΜΜΑ7Α ...
"'ίΑ χ Υ,Δ ΡΟΜΟ:!./,,!
'-"'TA)(I/APO~Of- ..... ι..ιξ
ίειιεΡΑ ΓΡΑΗμΑίΑ;! ..
jI.A) -rA YΠOΛOΙΠ~

είναι μεγαλύτερος απά τα Μανώλn

2. Ο Μανώλπς κσι ο Κώστας έχουν τπν ίδ,σ πλ,κία
3. Η Αργυρώ είνοl nlo μlκρπ απά τον Μανώλπ
4. Η Αργυρώ είναι μεγολύτερn απά τον Mανώλn

Μπούρα!)

EI!JAI ίΟ

πε.4ΠΤΟ r~.L1I4A;.. lV ·ΚλΓJΛ... ;
Δ.εJ.:π

1<.

χιλιόμετρα είναι π Ελλάδα;

r, Η Αργυρώ είναι πιο μεγάλπ σε πλικία από τον Κώστα και ο

τους δυο δρόμους οδn!S'εί στπ Μπουχάρα. Γι' αυτό χΡειάστnl<ε να
υπο

8, Πόσα τιτpaγωνικά
1. 143.005
2. 130.220
3.131.957
4.97.220

γνωστός για τnv ... nολιτεία του.

7 .... μετα.

.

τπν οναl

ξ n.ι

4

Ι

2

3

Ι Ι Ι Ι

Ι Ι

l

5

Στην κίτρινη στήλη θα εμφονιστεί. .. Ε κπλπξπ!

6

Β , 'Ι ~A tν\PΈΔ2.1ε

71
Κάποτε ρώτπσανένα κα8πγπτή αν τον ενοχλούσεόταν οι μα8πτές του

κοίταζαν το ρολόι τους.- OXI, ασφαλώς όχι, απάντπσε εκείνος. Με ενοχλεί,
όμως, όταν το Βάζουν στο αυτί τους για να Souv μήπως σταμάτπσε!!!
Το είπε...: Άγνωστος
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ: ΜΑΘΗΤΕΣ: ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

"ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ"Σ:ΤΙΣ: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: ΕΖΕΤΑΣ:ΕΙΣ:

-

2008

2009

100%
Μ'ΠΙΤΥΧΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΑΓιΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ YΠOΛOΓlΣTΩN ΕΜΠ

ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΖΑΚΟΝΤιΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ

ΜΑΝΤΖΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓιΟΣ

ΝΑ ΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΤ ΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤ ΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ

ΚΤΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

& ΜΗΧ/ΚΩΝ YΠOΛOΓlΣTΩN ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)

Λ ΥΓιΖΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

&

ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ YΠOΛOΓlΣTΩN ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)

ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡ/ΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

ΚΟΝΤΟΝΗ ΚΑ ΤΕΡΙΝΑ

ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

ΝΤΑΝΙΕΛΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΡ ΑΚΗΣ

ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤιΚΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΡΜΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΣΑΠΚΑ ΚΛΕΑΝΘΗ

BIOΛOΓlKΩN ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤEXNOΛOΓlΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

& ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΠΟΥΤιΕΡΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ

ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

&

ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΦΕΡΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

&

ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΡΜΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜΟΤ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

MYΛOΓlANNH ΙΩΑΝΝΑ

ΨYXOΛOΓlAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΓΟΥΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΦIΛOΛOΓlAΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΓΑΡΓ ΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓιΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

OIKON. ΠΑΝ/ΜΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

OIKON. ΠΑΝ/ΜΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΓΕΩΡΓιΑ

ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ YΠOΛOΓlΣTΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚ ΩΝ ΝΑ ΥΤιΚΟΥ Σ.Μ.ΥΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤιΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓιΩΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IΕΡΑΤιΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

& ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ

ΜΗΧ/ΚΩΝ YΠOΛOΓlΣTΩN ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)

& BIOΤEXNOΛOΓlAΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

&

ΠΟΛIΤιΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

& AeAHTlIMQY

ΑΘΗΝΑΣ

-..
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οψή
δοξη,
ρισία. Η

r

α αυξημένη για

Ωδυτική τους ματιά,

κριτική

τους

για

την

λιτική και πολιτιστική ζωή

και

iy

f1V αναγνώριση μιας σειράς

που

ισοσταθμίζουν

(;)

τα

βλήμ{τα που κλυδωνίζουν, ειδικά
χώρα.
ενδεικτική

επιλογή

των

φωτογραφιών

:ροέρχεται από το υλικό που συνέλεξαν τα παιδιά
και σr6xευσε στην -κατά το δυνατόν- πολύπλευρη
παρουσίαση της Ε:λλάδας
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